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 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  

 اململكة العربية السعودية 
 

 

 البحث  ملخص

ي بامل لكة العربية السةةةةةعوددة جمدز جاه يي ا قي البيام ةع لية الععلي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةة اتع الععر  لتع العلوق الر  هدفت هذه 

لن ةعةد جمواجةةة جةا لةة نورجاةا جالةدجر املسةةةةةةةةةةةةةعبمتي لةةذا العلوق جاه يعةا قي علسةةةةةةةةةةةةةد  ا دا  لةدز ا جةامعةا  جع ويرهةا  ج د  

جعو ةةةةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةةةةة لعدد من النعا   اه ةا ا  العلوق الر    جالععل   العلليتي. ج الع د  الدراسةةةةةةةةةةةةة لتع امل   ي الو ةةةةةةةةةةةة ي 

اإللكترجني  ةةةةار م لما هاما جاسةةةةاسةةةةيا جا  ايهع ام بالمجية العكنولوجية جالع ل لتع علددا ا ا ةةةةما من الب ةةةةادا الةامة ال   

و ةةةةةةةةيا  الةامة  لرةةةةةةةةنا  البرار دجب لتع ا ج يع اخذها قي ايلعمار خالق املرحلة البادمة. جاجضةةةةةةةةست الدراسةةةةةةةةة لدد من الع

جم  ا:  عمنى مشةةرجلا  العدريب املسةةع ر  ل ةةا  هيدة العدر ا لتع اسةةعكدام العكنولوجيا ا سددثة  العالب لتع العلددا   

ال   عواجا اسةعكدام الععلي  ايلكترجني ض ةعم مسةعوز اةماا  اياترات جمةعم مسةعوز ال الل قي الععامل مع العبنيا  

دافعيي   جاسةعجابي   لةذا النو  من الععلي  من خالق دل  الثبافة الر  ية قي املجع ع   عوفدر املصرةرةا   ا سددثة جغيال  

املالية الالزمة جالع ل الو زيادة ايسةةمث ارا  قي المجية العلعية العكنولوجية جعلددا ا املسةةع ر  لبد الشةةرانا  جايع ا يا   

ير ادجا  جع ميبةةا  الععل  اإللكترجني  ربا ا جةةامعةةا  السةةةةةةةةةةةةةعوددةةة ةشةةةةةةةةةةةةةمكةةة مع ا جةةامعةةا  املعبةةدمةةة لعوفدر العةةدريةةب جع و 

اعرةةةةةةاق موحدة جربا ا جامعا  ةشةةةةةةمكة اعرةةةةةةاق في ا بي  ا لعمادق املعرفة جا ص را  جاملعلوما  ب ا ءسةةةةةةة  قي ع وير ال ةةةةةةا  

  .الةيدة الععلي ية جايطال  لتع نل ما هو جددد  جاحدث جسا ل العكنولوجيا قي هذه ا جامعا

  ةالدالالكلمات 

 امل لكة العربية السعوددة .   المجية العكنولوجية  مسعبمل الععلي   ايلكترجنييالععل السعوددة  ةالعلوق الر     الر  ن
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  قدمةامل(  1) 

ا عب ا زما  ال   اةدها العال  جاثر  لتع العددد من ا جوااب اي عراددة جايجع الية   من  تعد جا لة نورجاا

  جالنظ  امل مبة  عرعيب اجلويا  مكعل ة  من مةةةةةة   ا الع لية الععلي يةجا لة    الاد قي اةةةةةة ى منايي ا سياة  حيث  

  ن ةعد احد ا سلوق ال   الع دت انا  الععلي  لفبد   العال  نافة إتع إلادة حسةةةاباعا قي الععامل معةا    حيث امةةة ر

 س ادة املجع عا  من اامشار  دجلة   61ر من  ةةةةةةةة مع اغالق املدارس جا جامعا  قي اضث   ا جةا  املصعرة قي العال نافة 

اه ية الععل  اإللكترجني جمةةةرجرة ايرعبا  با ججمةةةعا مةةة ن    قي ظل نورجاا لتع  را  ا جدددةةةةةةةةةةةةةةةةة الوبا   جاضد  املعاي 

 .  ح ى ةعد زجاق ا جا لةإستراعيجيا  الععلي 

را قي عكنولوجيةا املعلومةا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هةا ال جع ورا ضمي   العةاملي قي ظةل مةا نشةةةةةةةةةةةةةةةده من علوي ر  يةا  العكنولوجي  الع ور   ف ع 

الععلي  برةةبة لامة جالععلي  ا جامحي برةةبة خا ةةة جعمنى    ا       ا ةةما السةةحي الو ع ويرجايعرةةاق جالشةةماا 

علبيق الرفاهية   إتع  ىةعاجلويا  الدجق ال   تس اه   من  رة البادمة  ج ةمرجريا جهاما قي ال ع الععلي  اإللكترجني م لما  

اسةةةةةةةةةةةةةعكةدام الععل  ايلكترجني قي علسةةةةةةةةةةةةةد  جودة جاوليةة    العةددةدة اجةا   ج ةد اثممةت العجةارل  جالع ور اي عرةةةةةةةةةةةةةاد 

لةةةا مج ولةةةة  ا دا  الععلي   نةةةا   حيةةةث    ع وير ادا  ا جةةةامعةةةا   قي  املؤثرة  من ا جوااةةةب  ض ةةةا ا  الععلي  اإللكترجني 

 قي هذا ا جااب.    عبدما ملسوظا ض ا جاولا  لدد من ا جامعا  حببت 

جيةةةة  ويةةةة بةةةامل لكةةةة  ةةةادرة لتع الععةةةامةةةل مع ايزمةةةا  قي نةةةافةةةة  جةةةا لةةةة نورجاةةةا ججود بجيةةةة علعيةةةة عكنولو   اظةر   ج ةةةد

ض ا اجضةست ا جا لة مدز جاه ية ا اظ ة الععلي ية بامل لكة قي العلوق    .ف الا  الدجلة ا صدمية جاي عرةاددة

ف ةال لن  جسةرلة ايسةعجابة لظرج  ايغالق ججود اسةتراعيجية جاضةسة لدز جزارة الععلي   الو الععلي  لن ةعدد ج 

جعكييم اسةةةةاليب العدر ا مع ةعد  الععلي  لن  ر  ةةةةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةععداد املعل د  جعكي  ة  للع ل ب رق جدددة  جالعدر ا لم 

 مع املعلوما  جايعرةاي   ةةةةةةةةةةةةةة اضث   نا  املعل د ظرج  جمع لما  ا جا لة  حيث  
ً
ر من ةةةةةةةةةةةةةة ره  قي ضثي ةةةةةةةةةةةةةة لن غي ر ع الال

 .(,.Anthony Mann et al (2020الدجق ا خرز 

 الدراسة   مشكلة  (2) 

مراة   جسةةةةا ل تعلي يةمن اجل عوفدر  جا لة نورجاا  علددا  لدة فرمةةةةي ا لل  ا  بامل لكة  جاجةت مؤسةةةةسةةةةا  الععلي   

الععل     للعلوق اتعجاملمادرا     لل الل. ج د بذلت امل لكة جمؤسةةةسةةةات ا الععلي ية ا جةود  ي مناسةةةبةةةةةةةةةةةةةةةةة جملعوز تعلي 

ب ةا دمنةاسةةةةةةةةةةةةةةب مع الظرج  ا سةاليةة جتسةةةةةةةةةةةةةحع هةذه  لن ةعةد ملواجةةة ظرج  ا جةا لةة جالع ةل لتع تايدر بيدةة الععلي   

 الدراسة قي اإلجابة لتع المساؤي  العالية:  

 ما هي مدز جاه ية امل لكة للعلوق الر    جاه  املمادرا  جا جةود املمذجلة ملواجةة الظرج  ال ار ة؟ -

سةةةةةةةعجابة   ا  الععلي  قي العلوق قي ااظ عا الععلي ية لنظام الععل  لن ةعد ملواجةة الظرج   ما هع سةةةةةةةرلة جا -

 ال   فرمي ا ا جا لة؟   

ما هي إمااايا  ايسةةةةةةةةع ادة من لرال عجربة يحد ا جامعا  السةةةةةةةةعوددة جهي عجربة جامعة ايمام لمد الرح ن   -

 لن ةعد؟   بن فيرل قي العلوق  لنظام الععلي 
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 الدراسة أهداف  ( 3) 

  ن جما اع  ل امل لكة مؤخرااةةةةةةةدعا    الذ   الر   العلوق  لتع  الععر   د كن علصيص الةد  ا سةةةةةةادةةةةةةي  للدراسةةةةةةة قي  

مواجةة الظرج  ال   د ر ب ا العال  قي ظل جا لة نورجاا خا ةة قي   ا  الععلي  جالععل  لن    ذلك من جاه يي ا قي

 ةعد  جي كن عبسي  هذا الةد  الر يسي  اتع مج ولة من ا هدا  ال رلية العالية:  

 .2030الععر  لتع امل اهي  ا ساسية للعلوق الر    جالععل  لن ةعد جفق رؤية امل لكة      (3-1)

 لعلوق الر    جالععل  اإللكترجني.ااملمذجلة قي امل لكة الو    اه  ا جةود    (3-2)

   .العلوق الر    جالععلي  لن ةعد بجامعة ايمام لمد الرح ن بن فيرل خالق جا لة نورجاا  (3-3)

  تع ي  الشةةةرانا  مع العكنولوجيا ي قي امل لكة جمدز إماااية ايسةةةع ادة منا ةةةةةةةةةةةةةةةةة الدجر املسةةةعبمتي للعلوق الر    (3-4)

 ل ةةةا  هيدة    يةةةةةةةةةةةةةةةة ايعرةةةاي  املصعل ة إلدجاد بيدة تعلي ية جاذبة  جاسةةةعدامة جتع يق الع وير املةن جاةةةرنا   

 العدر ا.

 الدراسة     يةمنهج (4) 

 لتع املناهج العالية: لملثعع د اء 

جاملؤع را  جالنةةدجا     الكعةةب جاملبةةاي  جالةةدجريةةا  العل يةةة جالعبةةارير  من خالق ايطال  لتعايسةةةةةةةةةةةةةعبرا ي:    املنهج -

 جا بلاث جالرسا ل العل ية املرعم ة ب ومو  الملث.

املنهج الع ميبي من خالق اسةةةةةةةةععراال لعجربة احدز ا جامعا  بامل لكة جهي عجربة جامعة ايمام لمد الرح ن   -

 بن فيرل لالسع ادة م  ا .  

   الدراسة  أهمية (5) 

الدراسةةةةةة العل ية قي اثرا  الملث العل   بضه    ةةةةةادا جاملشةةةةةكال  ال   اواجةةا حاليا جالبا  ال ةةةةةو  لتع  اه ية    عجمع

ةعد  العلوق الر  ى الذز ءشةةده العال  جالمسةر ع الذز حدث اميجة ا جا لة للعلوق ةسةرلة اض ر الو الععل  لن  

العةةةةاتي  الععل  ايلكترجني جمةةةةةةةةةةةةةرجرة ع ميبةةةةا ي سةةةةةةةةةةةةةي ةةةةا    بةةةةا جةةةةامعةةةةا  جمةةةةدز اه يةةةةة يةةةةة  حجمن النةةةةاقي مجةةةةاق الععلي  

لظرج  ا جا لة    ي االع ميبية دبدم الملث ا وذجا يحد ا جامعا  السةةةةةةةةةةعوددة جمدز سةةةةةةةةةةرلة اسةةةةةةةةةةعجابي ا ججاه ي 

علسةةةةةةد  عرعيع ا العاملي. جاضمسةةةةةةال سةةةةةة عة ج ع وير ادائ ا ل جسةةةةةةا ل العكنولوجيا جايعرةةةةةةاق ا سددثة   جاسةةةةةةعكدام نافة

 .   (Mhlanga et al., 2020)  جع عحسنة تسة  قي ع وير حياة امل

 فروض الدراسة    (6) 

 العلوق الر    جالععل  لن ةعد مرجرة حع ية بالععلي  ا جامحي قي املسعبمل. -

 اجا  عجربة جامعة ايمام لمد الرح ن بن فيرل قي الععل  لن ةعد قي ظل جا لة نورجاا. -
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 اإلطار النظري   (7) 

 الدراسات السابقة  (7-1)

 ام الماحثو  ب راجعة الدراسةةةةةةا  السةةةةةةاببة ذا  ايرعمام  جذلك لاملام ب ومةةةةةةو  الدراسةةةةةةة  جفي ا دتي لرال لةذه  

 الدراسا :

عناجلت هذه الدراسةةةةةةةة اه ية الععلي  الر    قي اسةةةةةةةعلداث املنظومة التربوية سةةةةةةةوا  من   ج د  (2019دراسةةةةةةةة رفيبة )

املسعوز املعرقي اج اسةةةةةةةةةةةةةعكةدام الوسةةةةةةةةةةةةةا ةل الععلي يةة املسةةةةةةةةةةةةةعلةدثةة  جت ةد  الةدراسةةةةةةةةةةةةةة إتع معرفةة اةاحيةة العةدر ا اج  

ي. جخلرةةةةةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةةتراعيجيةا  الععلي  الر    قي املنظومةة التربويةة  جالععر  لتع اليةا  ا جودة قي الععلي  الر  

ءسةةةةةة  قي ع وير الععلي  جفق   الدراسةةةةةة إتع ا  الععلي  الر    ججودعا ا ةةةةةما مةةةةةرجرة هامة قي املجع ع املعا ةةةةةر  اا

 ع ور العكنولوجيا املعا رة من حيث الو وق إتي ا جودة جابص العااليم.

مبع ةةةةةةةةةيا  العلوق إتع الععل  الر    لرةةةةةةةةةاار السةةةةةةةةةن قي الوطن العر ي من خالق  (2019جعناجلت دراسةةةةةةةةةة اي ماتي )

لر   ؟ ما املظاهر ا صلبية ال   دجعجةا مشةةةةةةرج  اإلجابة لتع لدة تسةةةةةةاؤي  جهي: ما ا ثر املعرقي الذ  دترضا الععل  ا

 الععل  الر   ؟ ماذا دعوجب للينا ا  ا علا لمنا  منهجية اجي اددة للععامل مع الععل  الر   ؟

جت د  الدراسةةةةةةةة إتي بيا  املع لما  ال ةةةةةةةرجرية لع لية العلوق إتع الععل  الر     إد ةةةةةةةا  ايثر املعرقي الذ  دترضا 

ة لتع مشةةةةةرج  الععل  الر     جبيا  املنهجيا   دث  ةةةةةاار السةةةةةن  ضشةةةةةم مظاهر هي نة البي  ا سدالععل  الر    قي  

 ايجي اددة للععامل مع الععل  الر   .

عنظي  منهجيا  جغادا  جبرام  الععل     ادةجعو ةةةةةل الماحث إتي ا  منظ ا  التربية جمؤسةةةةةسةةةةةات ا دبع لتع لاعبةا إل

الر     جليا املسةةةةةةةو د  اج معكرةةةةةةةكةةةةةةةي  الععل  ايلكترجني  ا   ليسةةةةةةةوا لتع درادة نافية بضةعاد الع لية الععلي ية  

 جليا لدي   خ رة نافية بضساليب ججسا ل الععلي  املعمعة.

ية ال   تعرال لا املادة الععلي ية لعاو   جضذلك عرةةجيم ااةةااق املععل د  لبياس مدز مال  ة اةةال املادة ايعرةةال 

النعا   املسةةةةةةةةةةةي دفة لالية ا جودة  إجرا  امل يد من ا بلاث جالعجارل العااملية عج ع عكرةةةةةةةةةةةرةةةةةةةةةةةا  مكعل ة ضعل   

الن ا جمنةةاهج جطرق العةةدر ا جلل  اللاةةة جلل  اينسةةةةةةةةةةةةةةةا  جالتربيةةة للعةةضضةةد من اجةةا  اياةةةةةةةةةةةةةاةةاق املصعل ةةة للععل   

 جمن ث  تع ي  العجربة جالع ل لتع عدلي ةا.    الر    لتع املععل د 

إتع إلبا  ال ةةةةةةةةةةةةو  لتع عبنيا  الععل  الر    باسةةةةةةةةةةةةعكدام ا جة ة الذضية قي ل لية   (2019جهدفت دراسةةةةةةةةةةةةة ال م )

الععل   من خالق إجرا ا  لل ية قي ع ميق عبنيا  الععل  الر    باسةعكدام ا جة ة الذضية قي املبررا  ا جامعية 

 قي مبرر الوسا ل الععلي ية.جاملع ثلة  

جعو ةةةةةةةةةةةةةةل المةةاحةةث إتع ا  اسةةةةةةةةةةةةةعكةةدام ا جة ة الةةذضيةةة قي عةةدر ا املبررا  ا جةةامعيةةة د يةةد من العلرةةةةةةةةةةةةةيةةل ا نةةادد    

 إتع ااةا د كن  
ً
جالعوجةا اإلدجةا ي لل ععل د  الو اسةةةةةةةةةةةةةعكةدام ا جة ة الةذضيةة قي الععل  جالععلي . ض ةا عو ةةةةةةةةةةةةةل اد ةةةةةةةةةةةةةا

ي م ردا  املبررا  ا جةةةامعيةةةة للعكرةةةةةةةةةةةةةرةةةةةةةةةةةةةةةا  املصعل ةةةة جلعلبيق ا هةةةدا   إلةةةداد ع ميبةةةا  تعلي يةةةة فعةةةالةةةة تا 

 الععلي ية.
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عرةةةةةور مبتر   جامعة ر  ية ب رةةةةةر قي مةةةةةو  م ارسةةةةةا  ةع  ا جامعا   (2019بين ا جمةةةةةعت دراسةةةةةة السةةةةةعود  )

 الر  ية ا جنبية جالعربية من خالق:

 العال  املعا ر.ي قي ةالععر  لتع ا سا النظرية للععلي  ا جامحي الر   -

علةةةددةةةد اججةةةا المشةةةةةةةةةةةةةةةابةةةا جايخعال  بد  الةةةدجق ا جنبيةةةة جالعربيةةةة جع سةةةةةةةةةةةةةدرهةةةا قي مةةةةةةةةةةةةةو  ةع  م ةةةاهي  العلوم   -

 ايجع الية املصعل ة.

 الو و  لتع الومع الراهن با جامعا  الر  ية قي املكسيك جفرنسا جعونا جمرر. -

ر م  ا   ةةةةةةةةةةةةةةة ا  املرةةرية  جمةةعم اةةمكة اياترات قي ضثي جعو ةةل الماحث إتع ا   لة عوافر العبنيا  ا سددثة قي ا جامع

باإلمةةةةةةةةةةةافة إتع عدنى مدز اسةةةةةةةةةةةع ادة ال ةةةةةةةةةةةا  هيدة العدر ا من الع ورا  العكنولوجية ادز إتع ااك اال مسةةةةةةةةةةةعو   

 العلوق الر    قي ا جامعا  املررية.

رةةةةةةةا جاةعاده من ال ةةةةةةةو  لتع مكعلم م اهي  الععل  ايلكترجني جخرةةةةةةةا   (2020جالبت دراسةةةةةةةة اورالددن جاخرج  )

لرال ةع  العجةارل قي ع ميق الععل  ايلكترجني  جعبةدد  ةع  املبترحةا  ج   خالق الععر  لتع اظةام إدارة الععل 

 لع عيل ع ميق الععل  ايلكترجني قي ا جامعا  العربية.

الدراسية لعلبيق جودة  رام   ةةةةةةة جعو ل الماحثو  إتع ا  ع ميق الععل  ايلكترجني ا ما ج   مة  جمرجرة ملسة للم 

الععلي  نضحد اه  العنا ةةةةةةةةةةةر للرؤية املسةةةةةةةةةةةعبملية قي ع ميبا  الععل  ايلكترجني  لذلك من ال ةةةةةةةةةةةرجر  دجب الع ل  

لتع ايسةةةةةةةةةةةةةع ةادة من العجةارل النةا سةة قي هةذا املجةاق جالع ةل لتع ع ميبةةا قي الةدجق املمشةةةةةةةةةةةةةاب ةة ا عرةةةةةةةةةةةةةاددةا جثبةافيةا  

و عن ية مةارا  ال ةا  هيدة العدر ا ليواضموا هذا الع ور السةر ع قي الععل   جح ةاريا. جذضرجا ا  العلد  ا ض ر ه

ايلكترجني  حيث ي ععوافر املةارا  الالزمة لدي    جا ترحوا ا  دع  تشةجيع ال ةا  هيدة العدر ا باملااف   املاددة  

ر اياترات جالذ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املجشةةةةةور لم   جاملعنوية من اجل ع وير مةارات   حوق الععل  ايلكترجني  جع وير املسعوز الر   

 ءسة  قي دل  ادا  ا جامعة جعرعيع ا لامليا.

ج ةد اسةةةةةةةةةةةةةة ةت علةك الةدراسةةةةةةةةةةةةةةا  قي إثرا  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ا سةاليةة جفعا افةاق جاةعةاد جةددةدة  فبةد اةةةةةةةةةةةةةالةت علةك العنةاجين  

 لل علوما  لدز الماحثد   جفة  ال ق ملومةةةةةةةةةو  الملث جمشةةةةةةةةةالعا  ج ةةةةةةةةةياغة اهدا
ً
 غنيا

ً
  جاملومةةةةةةةةةولا  مرةةةةةةةةةدرا

 الدراسة  ججمع عرور ملجاي  الدراسة ججمع العو يا .

 2030املفاهيم األساسية للتحول الرقمي والتعلم عن بعد وفق رؤية اململكة   (7-2)

  والتعلم عن بعد   التحول الرقمي ( 7-2-1) 

العلوق   ي ع السةةةةةةةةةةةلول إلحداث علوق جذر  قي طريبة الع ل  ج ر  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يي العلوق الر    هو ايسةةةةةةةةةةةمث ار قي ال كر جتا

ال   عبدمةا   الك ا ة جا صدما لتع علسةةةةةةد     ب ا ءسةةةةةةالدالر    بكي ية اسةةةةةةعكدام العكنولوجيا داخل املؤسةةةةةةسةةةةةةا   

عوظيم العكنولوجيا بالشةةةةةةةةةةةةال ا مثل م ا دكدم سةةةةةةةةةةةةدر    من خالقللع ال  جا ج ةور املسةةةةةةةةةةةةي د  من علك ا صدما    

 .(Jensen, 2019)ا  جاحد  عوفدر الو ت جا جةد قي  جي  ن  الع ل  

.    ا لعلوق املؤسةةةةةةةسةةةةةةة  ىمضةةةةةةةي  م اج د ا ةةةةةةةملت ال ةةةةةةةرجرة ملسة اض ر  
ً
املمسةةةةةةةار  قي اسةةةةةةةعكدام    جذلك مع الع ور ر  يا

 (.2020  ا سياة )المار   مجاي جسا ل جادجا  عكنولوجيا املعلوما  قي نافة 
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املشةةةةةةةةةةةترضة بينا جبد     جاملسادثة   من خالق الشةةةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةةةبيل ا جحد لنبل العل  جاملعرفة هو املعل    في ا مضةةةةةةةةةةةيى  نا   

امةا قي لرةةةةةةةةةةةةةراةا الراهن  فبةةد  ةاد  العبنيةةة الر  يةةة إتع ع ورا   .   املععل   جمن ث  نةا  لةدد املسةةةةةةةةةةةةةع يةةددن ملةةدجدا

نا  الععلي  من ابرز املجاي  ال     ى ج ةةةةةةم هذا العرةةةةةةر بالعرةةةةةةر الر     جالذ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ضمدرة قي املجاي  املصعل ة  حع 

جي كةن تعريم الععلية  الر  ةي اج ايلكترجني بضاةا: منظومةة تعلي يةة لعبددة     اسة ت ف  ا علك العبنية ةشال فالل  

ال رامةةةةةةة  الععلي يةةةةةةةة اج العدريبيةةةةةةةة لل الل اج املعدربيةةةةةةةن فةةةةةةةي ا  ج ةةةةةةةت جفةةةةةةةي ا  مةةةةةةةاا   باسةةةةةةةعكدام عبنيةةةةةةةة املعلومةةةةةةةا   

ايعراي  الع الليةةةةة  ب ريبةةةةة مت امنةةةةة اج غيةةةةر مت امنةةةةة. ض ةةةةا ااةةةةا اسةةةةلول مةةةةن اسةةةةاليب الععليةةةة   ءعع ةةةةد قي عبدد   ج 

املسعةةةةةةةةةةةةةةةوز الععلي   ج درةاق املةةةةةةةةةةةةةةةةارا  جامل اهي  لل ععل  لتع عبنيا  املعلوما  جايعرةاي  ججسةا  ة ا املععددة   

قي الو ت جاملاا  جالسرلة ال   عناسب ظرج    جال مال   عوز جاملدرس  ةشال دميا لل الب الع الل الجشيا مع املس

اظ ة  إدارة نافة ال عاليا  العل ية الععلي ية جمع لمات ا ةشةةال إلكترجاةةةةةةةةةةةةةةةي  مةةةةةةةةةةةةةةةن خالق ا  ضذلك  املععل  ج درعا  ج 

 ايلكترجاية املصررة لذلك.

بد  ال ةةالةةب    ايعرةةةةةةةةةةةةةةاق املمةةااةةةةةةةةةةةةةربةةضاةةا الععلي  الةةذ  دلبق    Digital Learningض ةةا د كن تعريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الععل  الر     

د كن ج ةةةةةم جمن ث  فاللة.  املؤسةةةةةسةةةةةة جاملدرسةةةةةد  إلكترجايا  من خالق اةةةةةمكة اج اةةةةةماا  إلكترجاية  حيث عرةةةةةما  

    الوا ع ع ورا  ءشةةةدحيث  الثبافة املعا ةةرة بضا ا ثبافة الععلي  لن طريق الوسةةا ا   
ً
جفق ا ساجة ها ال جذلك  عبنيا

 .(2019)رفيبة     رة العررية املمسارلةجال رج 

اج الععلي  الةةذ  ءسةةةةةةةةةةةةةي ةةد  إدجةةاد بيدةةة ع ةةالليةةة غنيةةة بةةالع ميبةةا  املعع ةةدة لتع عبنيةةا  ا سةةاسةةةةةةةةةةةةةةب ا تي جاياتراةةت  

 (.2002)العويد جاخرج      جع كن ال الب من الو وق إتع مرادر الععل  قي ا  ج ت جا  ماا 

جعع ثل ارنا  العايدر للعلوق الر    قي نل من اسةةةةتراعيجية ايل اق الر  ية جايرعمام باملسةةةةع يددن جثبافة ايبدا   

 جالعبنية جالميااا  جالعلليل.  

جيع لب العلوق الر    ع كد  ثبافة ايبدا  قي بيدة الع ل  ج شةةةةةةة ل تايدر املاواا  ا سةةةةةةةاسةةةةةةةية للع ل  ابعدا  من  

 (.2017)ل الج     جا اذج المشايل  جااي ا  بمسويق ا صدما   المجية العلعية  

 الرقمي  وفوائد التحول  مميزات  ( 7-2-2)  

العبنيا  املعاحة  مع العك يا املسةةةةةةةةةةةع ر جالسةةةةةةةةةةةحي الدا      جذلك بايلع اد لتع  درطريبة الع كإلادة تشةةةةةةةةةةةكيل   -

 .ا اذج الع ل   جتايدر  إللادة  ياغة ا ص را  الع لية

 علسد  الك ا ة جعبليل اإلا اق  جع ميق خدما  جدددة ةسرلة جمرجاة. -

 املجاي  املصعل ة.  علبيق تايدر جذر  قي ا صدما  املبدمة لألفراد قي  -

 جمرجاة قي الع ل ج درة لتع العجمؤ جالعك يا لل سعبمل. -
ً
 ايسع ادة من العبنيا  ا سددثة لعاو  اض ر إدرانا

 جعلسد  ا جودة جع وير ا دا .ع كد  ايبعاار   -

 ع ميق خدما  جدددة ةسرلة جمرجاة. -

   جفرق ل ل مع ورة  جاسعدامة ثبافة ايبدا .عيجية  صلق  ي ة عنافسية التعوفدر إستراع  -
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 : اهم تقنيات التحول الرقمي1شكل 

 2020املردر: جحدة العلوق الر     

عد العلوق الر    اسةةةةةةةةةمث ار قي  جيوضةةةةةةةةةل الشةةةةةةةةةال السةةةةةةةةةابق اه  عبنيا  العلوق الر    لي العرةةةةةةةةةر ا سددث  حيث ء 

ال كر جتايدر السةةةةةةةةةةةةةلول إلحةةةداث علوق جةةةذر  قي طريبةةةة الع ةةةل  لن طريق ايسةةةةةةةةةةةةةع ةةةادة من الع ور العبن  الكمدر  

لمنا  مجع عا  فعالة  عنافسةةةية     صدمة املسةةةع يددن ةشةةةال اسةةةر  جاف ةةةل. جيوفر العلوق الر    إماااا  ضةةةص ة

( قي: ا سوسةةةةةةمة ال،ةةةةةةسابية  اجة ة 1جمسةةةةةةعدامة. جعع ثل اه  عبنيا  العلوق الر    ض ا هو موضةةةةةةل قي اةةةةةةال ر   )

الةاعم املس وق  منرةا  ااترات ا اةيا   اةماا  العوا ةل ايجع اتي  عبنية ضشةم املوا ع  الع الل املعبدم بد   

 لعبنيا .  اإلنسا  جا لة  جغدرها من ا

 الرقمي  تحول للتقود التكنولوجيا والتقنيات التي   ( 7-2-3)  

الميةةااةةا  امل عوحةةة بةةا ساومةةة: جهي ال   عجع  من ا ساومةةة اج الةيدةةا  ا ساوميةةة جعاو  الميةةااةةا  معةةاحةةة دا  ةةا   -

بل للععددل  بعال ة ي ع يد لن عال ة الادة اياعاج جيع  عل يلةا ل ر اياترات جعاو  معاحة ةشةةةةةال مناسةةةةةب ج ا

 جالادة ايسعكدام جالعوز ع.

ااترات ا اةةةةةةةةةيا : دميا لألجة ة املصعل ة اماااية ارسةةةةةةةةةاق جاسةةةةةةةةةعبماق الميااا  بك ا ة التع جعلسةةةةةةةةةد  ل لية ج ع  -

 الميااا  جالعلليال .

 الةواعم ذا  خا ية ايسمشعار/العممع. -

جايلكترجايا  جايعرةةةةةةةةةةةاي  جالعلك  ملجاب ة العددد من   جهو اسةةةةةةةةةةةعكدام عبنيا  ا ساسةةةةةةةةةةةب ا تي  النبل الذني -

ي عدار با ساسب )الرجبو (  ةالعلددا  قي مجاق العكنولوجيا  جعوظم اظ  النبل الذضية ايعراي  جا ي  الع 

جلن ال لب لتع النبل    –طرق جاةةةةةةةةةوار  جابل لام  –جايلكترجايا  للسرةةةةةةةةةوق لتع معلوما  لن مرافق النبل  

 مادق بد  املرضما  اا سةا جبي  ا جبد  ا جة ة املومولة لتع جوااب ال رق.جايعراق املع 
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  هي اةةةةةةةةةةةةةمكة عوز ع ضةربا ية عبليددة  لكن ع ت إمةةةةةةةةةةةةةافة لنا ةةةةةةةةةةةةةر ج ع معلوما  لةا ج نوا   الشةةةةةةةةةةةةةمكة الذضية -

 ايعراق إلرساق هذه املعلوما  إتع مراض  لدة ةعيدة  للعلك  جعوجيا ال ا ة ب ريبة فعالة.

ا  ال،سابية: جهي عوفر مرجاة ضمدرة للبوز العاملة  ااعاجية اف ل  رؤية اةعد جض ا ة التع بعال ة  العكنولوجي  -

 ا ل.

 الم ا ا  اإللكترجاية. -

 ع ميبا  املس وق.   -

الميااا  الضةةةةةةةةةةص ة جسةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةلة الكعل جهو ال،ةةةةةةةةةةجل الالمرض   قي الشةةةةةةةةةةمكة الذ  ي د  اتع زيادة ايمن  خ     -

 .ادة الش افيةالعال ة عبليل ج ت الع لية جزي 

 ).الميااا  العلليلية )الو  ية جالعجمؤية -

 الرجبوعا  ا لية: عع  من خالق إنشا  انسا  اتي دؤثر لتع ج يع ال رمجيا  جالع ميبا . -

الذنا  اي ةةة ناتي: جتشةةةدر لبدرة اجة ة ا ساسةةةب اج اظام المشةةةايل الرجبو   درال املعلوما  جا ةةةدار النعا     -

)ال راام  املعبدم لألدا  ع كدر لدز اينسةةةةةةةةا  قي الععل   جاعكاذ البرار جحل املشةةةةةةةةانل  برةةةةةةةةورة مشةةةةةةةةابا لع لية ال 

 (.2018ا ساومي املع د    

  2030التحول الرقمي في رؤية اململكة  (  7-2-4)  

 حيث إ  ا عرةةةةةةادها هو ا ض ر قي الشةةةةةةرق ا جسةةةةةةا جمن اض ر  
ً
 مرمو ا

ً
 ا عرةةةةةةاددا

ً
 قي  20عمموا امل لكة مرض ا

ً
ا عرةةةةةةادا

حيث ع  ا امل لكة لرفع حج  ا عرةةةةةادها ليرةةةةةما   2030العال   ج عع ر اي عرةةةةةاد امل دهر احد رنا   رؤية امل لكة  

  ه ية اي عرةةةةةةةةاد الر    الناع  لن الع ور املمسةةةةةةةةار  قي  15مةةةةةةةة ن املراعب الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ً
ا جتع لتع مسةةةةةةةةعوز العال   جاظرا

قي ج يع جوااب ا سياة لألفراد جاملجع عا  قي نل االا  العال  جعلوق    العبنيا  ا سددثة جالذ  نا  لا عضثدر جاضل

علك املجع عا  من الع ليا  جا نشةةةة ة اي عرةةةةاددة العبليددة إتع الع ليا  جا نشةةةة ة اي عرةةةةاددة الر  ية. ف    

لدة جال   عرةةب  امل لكة تعع ر عن ية اي عرةةاد الر    احد اه  م كنا  تع ي   درا  الب الا  غدر الن  ية الوا

جتسةةةةةةةحع امل لكة لرفع نسةةةةةةةمة مسةةةةةةةاه ة اي عرةةةةةةةاد الر    قي  2030قي عن ية جعنو ع اي عرةةةةةةةاد جعلبيق رؤية امل لكة  

 (.2019)سياسة اي عراد الر    قي امل لكة العربية السعوددة    الناع  املستي لعع اشيى مع اي عراد العاملي

امل لكةةةةة العربيةةةةة السةةةةةةةةةةةةةعوددةةةةة   للع ةةةةل اي عرةةةةةةةةةةةةةةةةاد   2030"رؤيةةةةة امل لكةةةةة  لةةةةذا عمجةةةةت   جخةةةةارطةةةةة طريق 
ً
" لعاو  منهجةةةةا

  
ً
جالعن و   ج د رس ت الرؤية العوجةا  العامة لل  لكة  جا هدا  جايلت اما  ا صا ة ب ا  لياو  الوطن ا وذجا

 قي العال  لتع نافة ا  ةةةةةةةعدة  جذلك من خالق ثالث ملاجر ر يسةةةةةةةية: مجع ع حيو   ا عرةةةةةةة 
ً
 جرا دا

ً
اد م دهر   اا سا

 جطن ط و .

  لع كد  الوطن من اغعنام ال رص املعاحة قي العرةةةةةةةةةةةةةر الر    جعلبيق الكثدر  2030جع  ا امل لكة من خالق رؤية  

من اإلاجازا  الوطنية الر  ية من خالق منظور جطن  ر    ءعكا الرؤية الر  ية  نالعاتي: )جحدة العلوق الر      

2020.) 

 ر   :جطن ط و .. جطن    –
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 علبيق الع د  قي عبدد  ا صدما  ا ساومية. ▪

 تسر ع املشار ع الر  ية الوطنية  صدمة الب الد  العام جا صاص.  ▪

 ع عيل سياسا  جااظ ة ر  ية. ▪

 تع ي   درا  المجية العلعية جام  ا م ا ءع ل لتع ع كد  العوسع قي املنرا  الر  ية ▪

 مجع ع حيو .. مجع ع ر   :  –

 حياة املواطند  من خالق ا صدما  الر  ية املع ورة.علسد  جودة   ▪

 رفع جتي املواطند  با صدما  الر  ية جب وا د اسعع الةا. ▪

 اياعباق من ايسي الل إتع اإلاعاج قي املجاي  الر  ية. ▪

 ا عراد م دهر.. ا عراد ر   :  –

 خلق فرص ل ل ر  ية مسعدامة. ▪

 الب الا  جاإللداد لل رحلة البادمة من الن و.تسر ع العلوق الر    ل ر مكعلم   ▪

 زيادة املسعوز املستي جزيادة مساه ة اي عراد الر    قي الناع  املستي اإلج اتي. ▪

 الترضد  لتع ايبعاار العبن  جريادة ا ل اق لعلسد  عجارل املواطند . ▪

 الجهود املبذولة في اململكة للتحول الرقمي والتعلم اإللكتروني  (   7-3) 

بةذلةت امل لكةة جةود جاضةةةةةةةةةةةةةسةة قي مجةاق العلوق الر    ب ةا سةةةةةةةةةةةةةةاه   قي جةاه يي ةا ملواجةةة ظرج  ا جةا لةة حيةث ع  

ضجةة مسةعبلة تع ل لتع تسةر ع العلوق الر    قي امل لكة جعلبيق اهدا   2017إنشةا  جحدة العلوق الر    لام 

من خالق العوجيةا ايسةةةةةةةةةةةةةتراعي ي جعبةدد  ا ص رة جاإلاةةةةةةةةةةةةةرا  ل ر الععةاج  املشةةةةةةةةةةةةةترل مع الب ةالد  العةام   2030رؤيةة  

 إتع ا  عرةةةما من اف ةةةل  
ً
دجلة   20جا صاص من اجل ايرعبا  ب اااة امل لكة لعاو  بد  مرةةةا  الدجق املع ورة ر  يا

تعع د لتع تع ي   ي  جم اهي  ايبعاار جايسةمث ار قي ر  ية ممعكرة قي العال  من خالق عن ية ا عرةاددة مسةعدامة 

 .املواهب الشابة

جقع مجاق الععلي  اإللكترجني تعع ر امل لكة العربية السةةةةةةةةعوددة من الدجق السةةةةةةةةما ة قي عمن  الععل  ايلكترجني جذلك  

لةةذلةةك ع  عةةضسةةةةةةةةةةةةةيا املرض  الوطن  للععل  ا يلكترجني جالععلي   من اجةةل عوفدر فرص الععل  ا جةةامحي  ي  ال لمةةة  

لن ةعةةد جالةةذ  نةةا  هةةدفةةا هو عوحيةةد جةود ا جةةامعةةا  جيمن  فكرا للععل  ايلكترجني ءسةةةةةةةةةةةةةع ةةد ا ج يع منةةا جي ي  

علبيق لةةدد من ا هةةدا     بظاللةةا نةةافةةة ابنةةا  املجع ع جي ةةد  املرض  الوطن  للععل  ايلكترجني جالععلي  لن ةعةةد إتع

 الر يسية:

 رجني جالععلي  لن ةعد قي مؤسسا  الععلي  ا جامحي ب ا دعوافق مع معاددر ا جودة.نشر ع ميبا  الععل  ايلكت -

اإلسةةةةةةةةةةام قي عوسةةةةةةةةةيع ال ا ة ايسةةةةةةةةةميعابية ب ؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةا  الععلي  ا جامحي  من خالق ع ميبا  الععل  ايلكترجني    -

 جالععلي  لن ةعد.

 إسةاما قي بنا  مجع ع معلوماتي.تع ي  الوتي العبن   جثبافة الععل  ايلكترجني جالععلي  لن ةعد     -
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 اإلسةام قي عبوي  مشرجلا  جبرام  الععل  ايلكترجني جالععلي  لن ةعد.  -

 دل  ا بلاث جالدراسا  قي مجاي  الععل  ايلكترجني جالععلي  لن ةعد.  -

 .جمع معاددر ا جودة النولية لعر ي  املواد الععلي ية الر  ية  ج اعاجةا  جنشرها  -

 شارا  للجةا  ذا  العال ة قي مجاي  الععل  ايلكترجني جالععلي  لن ةعد.عبدد  ايسم  -

 بنا  ال رمجيا  الععلي ية جتع ي ةا  صدمة الع لية الععلي ية لتع الب الد  العام جا صاص.  -

 ا جامحي.تشجيع املشرجلا  املع د ة قي مجاي  الععل  ايلكترجني جالععلي  لن ةعد قي مؤسسا  الععلي     -

لبد اللبا ا   جعنظي  املؤع را   ججرش الع ل  ال   تسةةةةةةةةةةة  قي ع وير الععل  ايلكترجني جالععلي  لن ةعد )اور    -

 (.2020الددن   

ج د  جبذلك ا ةةةةةما لال مؤسةةةةةسةةةةةة تعلي ية براام  للععلي  ايلكترجني تعنى بع ويره جاإلاةةةةةرا  لليا جععوتع عوظي ا  

ا  الملث  للجامعا  السةةةةةةةةةةعوددة جاتع دفع ماااة امل لكة ث اني درجا  إتع ا لتع   اث ر  هذه ا جةود قي علسةةةةةةةةةةن ا د

. جاا ال ةا من ممةدا عل د   
ً
من املرعمةة العةاسةةةةةةةةةةةةةعةة جالثالثد  إتع املرعمةة ا سةاددةة جالثالثد  بد  دجق العةال   جا جتع لربيةا

عنافسةةةةةةةةةةةةةية إلثرا  الع لية الععلي ية  جتشةةةةةةةةةةةةةجيع املؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةا  الععلي ية  جعن ية فكر اإلبدا  لل ع د دن  جبث رج  ال 

م ةةةةاهي  الع د  جاإلبةةةةدا  من خالق عمن  معةةةةاددر الع د  قي ملايلكترجايةةةةة  جعبةةةةددر   جلعع يق  جةةةةاق الععل  ايلكترجني  

ع ميق الععل  ايلكترجني جعلبيق عاامل ا جةود بد  املؤسةةةةةةسةةةةةةا  الععلي ية لعلسةةةةةةد  مكرجا  الع لية الععلي ية   

جةةا  ة الععل  ايلكترجني لل  وال ب سةةةةةةةةةةةةةعوز الععل  قي امل لكةةة العربيةةة السةةةةةةةةةةةةةعوددةةة ليواضةةب العبةةدم اا لبةةت فكرة  

الشةةةةةةةةةةةةةراضةةة املجع عيةةة قي مجةةاق الملةةث    العةةاملي قي مجةةاق الععل  ايلكترجني قي لل ا عبةةاس بةةا ا  ةةةةةةةةةةةةةةة ا م . )منعةةدز

 (.2017العل    

ا جق للععل  ايلكترجني جالععلي  لن ةعةد. ج ةد نةااةت م مرافبةة لل ؤع ر الةدجتي  2009ج ةد نشةةةةةةةةةةةةةض  جةا  ة الع د  لةام 

  جا  ة الع د  قي الععل  ايلكترجني قي ن،صي ا الراةعة لدة فرج  جهي نالعاتي:  

 ال ر  ا جق / فر  ا جامعا : جا  ة الع د  الر    للجامعا  السعوددة.  -

 وددة ذا  الع وية ب نرة ا ا.ال ر  الثاني / فر  ا ل ا : جا  ة الع د  الر    للجامعا  السع  -

 ال ر  الثالث / فر  إدارا  الععلي : جا  ة الع د  الر    إلدارا  الععلي .  -

ال ر  الراةع / فر  الشةةةةةةةةةةرنا  جاملؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةا : جا  ة الع د  الر    لشةةةةةةةةةةرنا  جمؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةا  الب ا  ا صاص الرب ي   -

 جالع وتي

اومية إلكترجاية  تعع د اسةةلول الععلي  املدم   الذ   ض ا ع  إنشةةا  ا جامعة السةةعوددة ايلكترجاية جهي جامعة ح

  ج يع اةةةةةرا ا جالععل  لن ةعد  ددم  بد  ا س ةةةةةور  
ً
 لرةةةةةريا

ً
 جعضهيال

ً
 مع د ا

ً
باسةةةةةعكدام عبنيا  مع ورة لعوفر تعلي ا

املجع ع  جفق التع معاددر ا جودة جاف ةةةةةل امل ارسةةةةةا  العاملية  جتسةةةةةة  قي زيادة ض ا ة إاعاجية مؤسةةةةةسةةةةةا  الععلي   

ل  الةةذاتي جعبةةدد  العةةاتي  جمن مةةةةةةةةةةةةة ن اهةةدا  ا جةةامعةةة: عبةةدد  ا وذج تعلي  لةةاق مر  جمع د   دةةدل  مةةةارا  العع

املعلوما  جغدرها من مةارا  املعلوماعية ا سددثة  جممن  لتع اف ةةةةل ا اذج الععلي  املسةةةةمند إتع ع ميبا  جعبنيا   

عةةةدر ا   بةةةالععةةةاج  مع جةةةامعةةةا  جهيدةةةا  لةةةامليةةةة جال ةةةةةةةةةةةةةةةةا  هيدةةةة  الععل  ايلكترجني  جابةةةل جعوطد  املعرفةةةة الرا ةةةدة 
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لاملية مععددة  جعوطينا ب ا دناسةةةةب املجع ع السةةةةعود . جاتع دل  رسةةةةالة   من مرةةةةادر راليلامليد   ب لعوز تعلي    

 .جم ةوم الععل  ايلكترجني جالععلي  املدم  مدز ا سياة لاافة افراد املجع ع السعود 

اور جهو اظةةام دربا    ضةةذلةةك هنةةال لةةدة جةود اخرز جاضةةةةةةةةةةةةةسةةة ع ةةت مؤخرا حيةةث  ةةامةةت جزارة الععلي  بومةةةةةةةةةةةةةع اظةةام

  لتع   تسةةةةةةةةةةةةالد  معااملة  بيااا    الدة  قالخ  من  م  ا بامل لكة  جاملسةةةةةةةةةةةةع يددن  الععلي ية سةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةا جاملؤ   الةيدا   ج يع

ا  العةةةام  الععلي   مراحةةةل   بج يع  املععلبةةةة  من ا صةةةدمةةةا   العةةةددةةةد  عبةةةدد    جتع يً ا   ا صةةةدمةةةا  الر  يةةةة   جودة  علسةةةةةةةةةةةةةينةةةً

  اإللكترجايةةة   الععلي يةةة  ا صةةدمةةا   من  جضةةذلةةك بوابةةة املنةةاهج لد  جهي مج ولةةة  .لل سةةةةةةةةةةةةةع يةةددن  الر  يةةة  للشةةةةةةةةةةةةة وليةةة

ض ةا    .فةالليةة ال ةالةب  جزيةادة  مكرجةا  الععلي   جودة  رفع  لتع  ءسةةةةةةةةةةةةةالةد  ب ةا  الع ةالتي  بةاملسعوز   العةام جعةدل   للععلي 

ت د    ةعد    لن  للعدريب  الوطن   ال راام   ملمادرة  إلكترجاية  ام معةد اإلدارة العامة ب نشةةا  منرةةة إثرا ي جهي منرةةة

 ع اللية.  إلكترجاية  بيدة ل ر مةارات    ع كي    جع وير  خالق من  املداية ا صدمة  موظ ي  ض ا ة رفع  إتع

 العةةةاتي  مؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةا  الععلي   لةةةدل   موحةةةدة  إلكترجايةةةة  خةةةدمةةةا   لعوفدر  جهنةةةال اد ةةةةةةةةةةةةةةةا منظومةةةة جةةةامعةةةة ال   ت ةةةد 

 من  ا صةدمةا   هةذه  احعيةاجةا   تا ي  ا جةامعيةة  لل علومةا مرض يةة    جطنيةة  ببةالةدة مةدلومةة  السةةةةةةةةةةةةةعود  جمجسةةةةةةةةةةةةةوبيةا

 معلوما .

  اسةةةةةةةةةةع ةةةةةةةةةةافة   طريق  لن  الر  ية  املعرفة  ضذلك  امت جزارة ايعرةةةةةةةةةةاي  بضطالق ممادرة املعرفة الر  ية ب د  نشةةةةةةةةةةر

 جالةذنةا   ا اةةةةةةةةةةةةةيةا   ( ج اتراةتBlockchainالكعةل )  سةةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةلةة  عبنيةا   عةدريبيةة لتع  ل ةل   ججرش  جلةامليد   ملليد  خ را 

املسةةةةةةةةةةةةع يددن من املسعوز    غالنااةةةةةةةةةةةةدة ج د بل   العبنيا  مجاي   قي الوتي جالبدرا  رفع  قي  لل سةةةةةةةةةةةةاه ة  اي ةةةةةةةةةةةة ناتي

  الوطنيةةة   مليو  مسةةةةةةةةةةةةةع يةةد   ض ةةا ع  اطالق اينةةادد يةةة السةةةةةةةةةةةةةعوددةةة الر  يةةة لمنةةا  جع وير البةةدرا   2.2الر    الو  

للوظةا م    الوظي يةة  ا دجار  لتع  بةالترضد   الراةعةة  رةةةةةةةةةةةةةنةاليةةال   الثورة  املرعم ةة بعبنيةا   املسةةةةةةةةةةةةةعبمةل   لوظةا م  الر  يةة

املجةاق )جزارة ايعرةةةةةةةةةةةةةاي  جعبنيةة   هةذا  البةدرا  قي  جين    املسةةةةةةةةةةةةةعبمةل   لوظةا م  ايسةةةةةةةةةةةةةععةداد  قي  ءسةةةةةةةةةةةةةاه   م ةا  النوليةة

 (.2020املعلوما    

نشةةةةر اةةةةمكة ا جيل ا صاما  ج د بلات امل لكة املرعمة العااةةةةرة لامليا قي معوسةةةةا سةةةةرلة اياترات جاملرعمة الثالثة قي  

 ل يم التردد  قي مج ولة العشرين.جاملرعمة الثااية لامليا قي عكريص ا

 تحديات وصعوبات التحول الرقمي والتعليم اإللكتروني وعوامل نجاحه  ( 7-4) 

لتع الرغ  من ججود إماااا  ضص ة قي امل لكة لمنا  دجلة فعالة  عنافسية مسعدامة ل ر العلوق الر    ب ا ءع ل  

سةةةةةةاه  العلوق   لتع علبيق تايدر جذر  قي خدما  املواطند  قي نافة املجاي   جعلسةةةةةةد  عجارب   جااعاجيي  . ض ا ء 

قي العةةةةددةةةةد من الب ةةةةالةةةةا    الع ةةةةل  قي الن و  الر    قي علوق اسةةةةةةةةةةةةةةةةاليةةةةب  الع ةةةةل جاملسةةةةةةةةةةةةةةةةاه ةةةةة  م ةةةةا ءعن  خلق فرص 

اي عرةةةةةةةةةةةةةةاد  من خالق ايبعاةةار. جمع هةةذا عوجةةد العةةددةةد من العوا ق ال   تعر ةةل ل ليةةة العلوق الر    م  ةةا: )لتي  

 (2018جاخرج   

 برام  العلوق الر    جالعايدر.  النبص قي ةع  الك ا ا  جالبدرا  البادرة لتع  يادة -

 دة لةذه ال رام .د اايا  املر و ابص امل  -

 ة يسعكدام الوسا ل العكنولوجية.العكو  من مكاطر امن املعلوما  ضنميج -
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 جاية املعع دة قي العلوق الر   .معم جلدم ججود الك ا ا  البادرة لتع ايسعع اق ا جيد لألجة ة ايلكتر -

 ترال جعر ي  ال رام .ارع ا  العااليم ا صا ة ب ذا النو  من الععل  نايا -

: )ال راةام  املعبةدم لألدا  ا ساومي املع د    ار ع سةةةةةةةةةةةةة ةا  مةةةةةةةةةةةةةرجريةة لنجةا  ل ليةة العلويةل الر     ل حةاجةة إتعجهنةا

2018.) 

 املهارات الرقمية ورائدو االعمال لتسريع عملية التحول الرقمي من خالل   –

o .عن ية املواهب الر  ية لدز ال الل جامال البوز العاملة بامل لكة 

o   الر  ية العامليةجذل املواهب. 

o  ع وير ثبافة ريادة ا ل اق. 

 الوصول الى البيانات والتقنيات املطبقة كحلول للتحديات املحلية من خالل:   –

o   الذضية  املد ع وير استراعيجية. 

o  الميااا  امل عوحة  الو وق السةل إتع الميااا  من خالق إطالق منرا. 

o م ا  الو وق املستي إتع العبنيا  الر  ية. 

 قيادة والتعاون لحكم ذكي للنظام البيئي الرقمي املحلى ال –

o مشترضة حولةا ع وير استراعيجية ر  ية ذا  مسعبمل جبنا  رؤية. 

o بنا  ارانا  طويلة ا مد جعوطيد لال ا  الثبة. 

o الععاج  ل ر ا سدجد الب الية جسالسل البي ة. 

 البنية التحتية األساسية واالستثمارات في املنصات الرقمية من خالل  –

o ا ل ةةةاق جعةةةضمد  ايسةةةةةةةةةةةةةمث ةةةارا  قي المنى العلعيةةةةة  ويةةةل  مةةةةةةةةةةةةة ةةةا  عوافر المنى العلعيةةةة الر  يةةةة الةةةةامةةةة لعل

 ة.الر  ي 

o املسلية  م ا  ايسعدامة اي عراددة لالسمث ارا  الر  ية. 

 خالل جائحة كورونا  بعد  تجربة جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل في التعليم عن  (8)

سةةةةةةةما ة قي مجاق الععلي  اإللكترجني حيث بدا  فيا منذ لشةةةةةةةر الوام   فيرةةةةةةةل   بن  لمد الرح ن  ناات جامعة اإلمام

 قي  العكنولوجيا  عوظيممن خالق  .  ةعد  لن  جالععل   اإللكترجني  الععلي   ل ادة  ه ب نشةةةةةا  1431م ةةةةةت جذلك قي لام  

  املنعظ د    لل الل  الععلي   جودة  علبق  مع د ة  لرةةةةةةةةةرية  الععلي ية جاسةةةةةةةةةعلدثت ا جامعة اسةةةةةةةةةاليب  الع لية خدمة

 دفعة   اخرين  اج  بةةةا جةةةامعةةةة    العلةةةا ة   دج    ظرجفة   الةةةذدن حةةةالةةةت  لل الل  ةعةةةد  لن  جالععل   الععلي   فرص  جعميا

 معنولة.    الكترجاية  جبرام   قي لدد من املنرا  عوفر برام  مبررا بايسمث ار  . جاملعرفة العل   لن  للملث ط وحة 
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 صل ياهم التحديات التي واجهت جامعة االمام عبد الرحمن بن ف  (8-1)

لتع الرغ  من جةةةاه يةةةة ا جةةةامعةةةة للععلي  اإللكترجني منةةةذ فترة طويلةةةة اي ااةةةا نةةةااةةةت هنةةةال لةةةدد من العلةةةددةةةا  ال   

 (.2020)ل ادة الععلي  ايلكترجني جالععل  لن ةعد   :  دتياه ةا ما من نا   جاجةي ا خالق هذه ال ترة  

 . جامعا  السعوددةلدم ججود سياسا  منظ ة لعجويد املبررا  اإللكترجاية لتع مسعوز ا –

 ساجة إتع عدريب جعضهيل لدد  يادةةةةةةةي  من ال ةةةةةةةا  هيدة العدر ا لتع اسةةةةةةةعكدام ا اظ ة ايلكترجاية قي ج ت  ا –

 . ردر

مةةةةةةةةةةةةةعم البةةدرة ايسةةةةةةةةةةةةةميعةةابيةةة لمع  ا اظ ةةة ايلكترجايةةة ب ةةا دؤثر لتع ض ةةا ت ةةا جب ةةا دؤثر لتع ض ةةا ة الع ليةةة   –

 .  الععلي ية

 .  جعدريب ال الل لتع املةارا  العبنية ا ساسية قي اسعكدام ااظ ة الععل  اإللكترجنيا ساجة إتع عضهيل   –

 لعو م املعكرر لنظام بث ال روق ايفترامية بالل بورد نويبوريت ج لة سععا ايسميعابية.ا –

 ملسافظة لتع اسع رارية جاسعبرار ا اظ ة اظرا لل اا املت ادد.ا –

 .را  اإللكترجايةلدم ججود سياسا  موحدة لالخعما –

 جال لمة.  الةيدة الععلي يةابص قي املوارد البشرية لل ريق العبن  لعوفدر دل  معوا ل  ل ا   –

  لة ال رام  جاملبررا  اإللكترجاية امل ورة. –

 .مواضمة عوجةا  الععل  اإللكترجني ا سددثة جا اظ ة عوبة   –

 .علق بنظام المالل بوردلدم ججود  ناة عوا ل جاضسة للع ادة لعلبي الدل  ب ا دع  –

 الجهود املبذولة من قبل الجامعة ملواجهة االزمة وتعزيز االستعداد للتعليم اإللكتروني (  8-2) 

الرح ن بن فيرةةةةةةةةةل ةعدد من ا ص وا  ل ةةةةةةةةة ا  ض ا ة فترة الععلي  لن ةعد للعالب لتع     امت جامعة اإلمام لمد

 :دتيهذه العلددا  جا لت ا جةود املمذجلة ما 

 .جمع خ ة إدارة مكاطر لألاظ ة جايخعمارا  اإللكترجاية ب ا د  ن اسع رار الععلي  لن ةعد –

بالل        Question Mark ، ة الععلي  اإللكترجنيع عيل خ ة ا جةوزية العبنية للعلوق لن ةعد باسةةةةعكدام ااظ  –

 زججم.بورد   

بورد لل لةةافظةةة لتع جودة املبررا  اثنةةا  العلوق للععل  لن ةعةةد ب ةةا دك ةةل    بنظةةام المالللةةدم دم  الشةةةةةةةةةةةةةعةةب   –

 .ا جامعة من  مل اساعذت   جعبليل إماااية املشانل قي لبد ايخعمارا  اإللكترجايةطالل  احعوا  

 ال ا  هيدة العدر ا لتع بث ج دارة ال روق ايفترامية جاظام المالل بورد.عدريب   –

 .Question Mark   عدريب ال ا  هيدة العدر ا لتع اظام إدارة ايخعمارا  اإللكترجاية –

 .ع عيل رخص إمافية  ل ا  هيدة العدر ا لتع براام  زجم لمث ال روق ايفترامية –



  خالق جا لة نورجاا باإلاارة اتي عجربة جامعة اإلمام لمد الرح ن بن فيرل لن ةعد بامل لكة العربية السعوددة العلوق الر    جالععل 
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من   الةيدة الععلي يةدليل إراةةةةةةةةةاد  معاامل باللاعد  العربية جاإلاجلد دة لع كد  ال ةةةةةةةةةا    16ما د يد لن  الداد   –

 .اسعكدام ادجا  المالل بورد جااظ ة المث املماار لل لامرا  جت،جيل املسامرا 

  مجسةةةةةةةةةةةةةق تعلي  إلكترجني د ثل نل م    مةةةةةةةةةةةةةابا ايعرةةةةةةةةةةةةةاق الر يسةةةةةةةةةةةةةي  للعجسةةةةةةةةةةةةةيق مع ل ادة الععلي    21تسةةةةةةةةةةةةة ية   –

 .اإللكترجني جمعاةعة ال ا  هيدة العدر ا داخل نليا  ا جامعة املصعل ة

قي بةةدادةةة فترة العلوق    iauelearning.isu.edu.saع وير ج طالق منرةةةةةةةةةةةةةةة معكرةةةةةةةةةةةةةرةةةةةةةةةةةةةةة ل ترة الععلي  لن ةعةةد   –

 جمجسةةةةةةةةةةةةةبي الععلي  اإللكترجني قي  الةيدةة الععلي يةةللععلي  لن ةعةد ب ةد  عبةدد  الةدل  ال ن  لل لمةة جال ةةةةةةةةةةةةةا   

نليا  جمعاهد جمسةةةةةةمشةةةةةة يا  ا جامعة جلبياس ض ا ة ا دا  جفق مؤاةةةةةةرا  نسةةةةةةب جسةةةةةةرلة ايسةةةةةةعجابة. جعوفدر  

الو ةةةةةةةةةةةةوق السةةةةةةةةةةةةر ع لل يددوها  جا دلة اإلراةةةةةةةةةةةةاددة  اظ ة الععلي  اإللكترجني لن نل من المالل بورد جااظ ة  

ا ناات  ناة للعوا ةةةةل الرسةةةة   بد   يفترامةةةةية جالنبااةةةةا  جايخعمارا  اإللكترجاية. ض ا  المث املمااةةةةر لل رةةةةوق 

 لعرال خدمات ا جمنا شة ا سدلة ا ض ر ايولا.الععلي ية  ةيدة  ال الع ادة جال لمة جال ا   

  الععلي ية اسةةةةعبيااا  لعلددد ايحعياجا  العدريبية   ياس ا ثر  جرمةةةةا ال لمة جال ةةةةا  الةيدة    6  البيام ةعدد –

 .الععلي  امل د ةلن ا صدما  املبدمة باإلمافة لعوثيق عجارل 

  الععلي ية فيددو اراةةةاد  مكعرةةةر لعيسةةةدر الععامل مع ااظ ة الععلي  اإللكترجني لتع ال ةةةا  الةيدة   35  إلداد –

 .جال لمة

عويتر   )  نشةةةةر مواد إراةةةةاددة جعثبي ية مععلبة بع عيل الععلي  اإللكترجني من خالق  نوا  العوا ةةةةل ايجع اتي  –

 .   ع الع ادة(جاتسال  دوعيول  مو ع ا جامعة  مو 

بةةةةاللاعد    ع وير جع عيةةةةل مج ولةةةةة من خ ا إلدارة مكةةةةاطر ايخعمةةةةارا  اإللكترجايةةةةة   – بةةةةدادةةةةة ايخعمةةةةارا   مةةةةل 

العربيةةةة جاإلاجلد دةةة لعنظي  ل ةةةل جض ةةةا ة ايخعمةةةارا  اإللكترجايةةةة. ج ةةد غ ةةةت هةةذه ا ص ا ا جوااةةب املععلبةةةة  

ليةةةة إدارة ايخعمةةةار ايلكترجني  مةةةةةةةةةةةةة ةةةا  جودة ايخعمةةةار ايلكترجني   اليةةةة عنظي  ايخعمةةةار اإللكترجني   اباةةةل من  

لالخعمارا  اإللكترجاية  تعلي ا  خا ةةةة ب لمة الععلي  لن ةعد  تعلي ا  خا ةةةة بضل ةةةا  هيدة  إدارة املصاطر  

 جالدل  ال ن     العدر ا

 مؤشرات التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا وتعليق الدراسة بالجامعة  (8-3) 

اه  مؤارا  الععلي  لن ةعد بجامعة ايمام لمد الرح ن بن فيرل خالق فترة تعليق الدراسة   دتينسععرال في ا  

فرةةةةةةةةةةل افترااةةةةةةةةةةي  ل ر اظامي المث املمااةةةةةةةةةةر بالل بورد نويبوريت جزججم ب دة   103068 امت ا جامعة ةعبد    حيث

مةافة لنا ةر تعلي ية  فرةل افترااةي  قي اليوم الواحد  جب  4600سةالة جمعوسةا دومي بلغ   91571إج الية بلات  

لنرةةر   1042الم لنرةةر  جب عوسةةا لدد لنا ةةر تعلي ية م ةةافة بلات   49جدددة إلثرا  املسعوز العل   فا ت  

.
ً
 دوميا

الق خدخوق لاةل طةالةب    36طةالةب جطةالمةة ب عوسةةةةةةةةةةةةةا    1136793ضةذلةك بلاةت ل ليةا  الةدخوق لنظةام المالل بورد  

ب عوسةةةةةةةةةةةةةا دومي    1367808امعلةااةا  ججاجمةا  فبةد بلغ مج ولةةا    ال ترة. امةا العبيي ةا  اإللكترجايةة املصعل ةة من

 .Question Markعبيي  لتع اظامي المالل بورد ج 29102
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 124ض ا نا  هنال منعددا  املشةةةةةةةةةةارنا  جالنباش جرجابا المث مسةةةةةةةةةةاحة حرة للع كدر النا د ب شةةةةةةةةةةارنا  عجاجز   

جايةةة من جاجمةةا   اخعمةةارا   ابلةةاث  مشةةةةةةةةةةةةةةار ع  الم مشةةةةةةةةةةةةةةارضةة. ضةذلةك اعيلةةت ال رص املصعل ةةة للعبيي ةةا  اإللكتر

 .1367808عكرج بلات الو  

ج ةةةد علولةةةت ا جةةةامعةةةة للععلي  لن ةعةةةد من خالق خ ةةةة جةوزيةةةة  ةةةامةةةت بع ة  احعيةةةاجةةةا  ال لمةةةة جال ةةةةةةةةةةةةةةةا  هيدةةةة  

العدر ا العدريبية جالععلي ية قي نليا  جمسةةةةةةةةةةمشةةةةةةةةةة يا  جمعاهد جل ادة السةةةةةةةةةةنة العل ةةةةةةةةةةدردة با جامعة  من خالق 

طالب جطالمة  اعاحت للج يع قي هذه ا جامعة ا  داو  اةةةةةةةةةريك قي  8600اا  عجاجز من اةةةةةةةةةارل قي ةع ةةةةةةةةةةا  اسةةةةةةةةةعبيا

  نالة  رارا  الععل  اإللكترجني  علي ا

خ ة إدارة مكاطر ايخعمارا  اإللكترجاية  ث  انعباد ايخعمارا  العجريبية  لعل  ا ايخعمارا  ال رلية جايخعمارا   

املوا  ةةةةة ل الل جال ةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الةيدةةةةة    ال  ةةةةا يةةةةة  جمن من لق الععلي يةةةةة  الميدةةةةة  الةةةةدا  ةةةةة لعوفدر  املعةةةةاةعةةةةة  ا سرص لتع 

العدر سةةية جت،ةةصدر نافة اإلمااايا  إلاجا  املنظومة اإللكترجاية للععلي  لن ةعد جايسةةع ادة من منظومة الععلي   

ني  ةةةةةةةةةةةةة لةة دال ةة  ل ةةةةةةةةةةةةةا  هيدةة  ايلكترجني ل ةةةةةةةةةةةةة ةا  علبيق ض ةا ة اواع  الععل  اطلبةت ل ةادة الععلي  اإللكترج 

 .  العدر ا جال لمة

  جاجع الا  افترامةةية 3696  ةعدد  باإلمةةافة لعبدد  الدل  ةشةةال مسةةع ر ل ر مكعلم الوسةةا ل من بريد الكترجني

  ر ةةةةةةةةةد  الع ادة   ج د 9937  جالعوا ةةةةةةةةةل ل ر الواتا ال ةعدد 1726  ةعدد  جاعرةةةةةةةةةاي   ةةةةةةةةةوعية ممااةةةةةةةةةرة 628  ةعدد

 .حالة دل  دوميا 357حالة ب عوسا   16789بنلو    ل ليا  الدل 

اسةةةةةةةةةةةةةةةابيع الع ةةةد  ف  ةةةا ا جةةةامعةةةة اظةةةامد   دا    3لبةةةد  جةةةامعةةةة اإلمةةةام لمةةةد الرح ن ايخعمةةةارا  اإللكترجايةةةة ملةةةدة  

ن جرا  دال   اظ ة بنول ا سةةةةةةدلة  لدل    Question Mark ايخعمارا  ايلكترجاية جه ا اظام المالل بورد جاظام

ع ةدة لالخعمةارا  لن ةعةد قي حةاق ج و  مشةةةةةةةةةةةةةانةل قي احةد النظةامد   ةد عؤثر لتع عو يةت اج ع عيةل خ ةة املصةاطر املع

د ةة ادا  ال لمةة. ض ةا جع  اسةةةةةةةةةةةةةعكةدام براةام  زججم اد ةةةةةةةةةةةةةةا لعبةد ايخعمةارا  الشةةةةةةةةةةةةة ويةة لل لمةة  جلعبةد منةا شةةةةةةةةةةةةةةا  

  ايخعمةةارا   يةةةجا ج ةةد عنولةةت جسةةةةةةةةةةةةةةا ةةل جادجا  عبيي  ال لمةةة لمشةةةةةةةةةةةةة ةةل ايخعمةةارا  اإللكتر  .املةةاجسةةةةةةةةةةةةةعدر جالةةدضعوراة

ل ةةةو   1613الشةةة ةية  مشةةةار ع العكرج  املشةةةار ع الملثية جفد ع  قي بدادة فترة الععلي  لن ةعد عدريب ما د يد لن  

عةةةةدر ا لتع ااظ ةةةةة ايخعمةةةةارا    ايلكترجايةةةةة    Question Mark اإللكترجايةةةةة  هيدةةةةة  بورد إلدارة ايخعمةةةةارا   جالمالل 

ج جرا  اخعمار عجريب  ل ة ا  اسةععداد ل ةو هيدة العدر ا ججةوزية ال لمة. ج د نا  لذلك ا ثر الكمدر قي عيسةدر  

عبيي ةةةا جاخعمةةةارا الكترجايةةةا  ج ةةةاتي طلمةةةة ا جةةةامعةةةة    931887جاجةةةا  ايخعمةةةارا  اإللكترجايةةةة. جع  خالق ال ترة لبةةةد  

 ايلكترجاية.طالما جطالمة لالخعمارا  ال رلية   31994غ لدده   المال 

ج د بلغ مج و  ايخعمارا  ال   لبدت ا نليا  ا جامعة جل ادة السةةةةةةةةةةةةنة العل ةةةةةةةةةةةةدردة خالق فترة ايخعمارا  ال  ا ية  

 127096  جا اخعمار قي اليوم ج د بلغ لدد ال لمة الذدن اسةعك لوا ايخعمار بن   90 اخعمار الكترجني ب عوسةا 1525

%. ج د بلغ اج اتي ال لمة الذدن ل  ءسةةعك لوا ايخعمار ةسةةبب   99.8طالب  جبلات نسةةمة اسةةعك اق ايخعمار بنجا   

 .طالب 286حدجث مشالة ااب ا  قي اياترات اج خلل قي ا جة ة الو  

جسةةةةا ل ايعرةةةةاق مكعل ة مثل:  جخالق فترة ايخعمارا  ع  عبدد  دل  معوا ةةةةل لل لمة جال ةةةةا  هيدة العدر ا ل ر  

ال ردد اإللكترجني  الواتا ال  جلسةةةةةةةا  الدل  ايفترامةةةةةةةية ل ر زججم  منرةةةةةةةة ل ادة الععلي  اإللكترجني. جعجاجز  
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سةةةةةةةةةةةةةةالةة دل    1424سةةةةةةةةةةةةةةالةا  الةدل  اإلج ةاليةة من فريق ل ةادة الععلي  اإللكترجني جمجسةةةةةةةةةةةةةبد  الععلي  اإللكترجني  

 سالة. 84ب عوسا دومي  

تعليق الدراسةةةةةةةة ابدلت ا جامعة جاثممت منظومة الععلي  ب ا ا  الع لية الععلي ية مسةةةةةةةع رة جبض كةةةةةةةيى    جخالق فترة 

جاه ية ااظ ي ا  ب  ةةةةةةةةةةةةةل    لةدها  درجا  الك ا ة جا جةوزية. جبرةةةةةةةةةةةةةورة سةةةةةةةةةةةةةر عة لاد  الع لية الدراسةةةةةةةةةةةةةية ضسةةةةةةةةةةةةةابق

املةدربةة بةاملةةارا  الالزمةة  البشةةةةةةةةةةةةةريةة    املعبةدمةة جباوادرهةاالعكنولوجيةة  بجيي ةا العلعيةة  ج   الععلي يةة جمنرةةةةةةةةةةةةةي ةا الععلي يةة

 جب بررات ا امل ورة جفق املعاددر العاملية.  يسعكدام منظومة الععل  لن ةعد

اا ت ا جامعة فترة الععل  لن ةعد بال ض ا ه جمرجاة لالية جاسةةةعجابة سةةةر عة جابشةةةت هذه ال ترة الرةةةعمة ابواةةةا 

  اإلمام جاجا  منظومة الععلي  اإللكترجني بجامعة  لامة   السعود  بر ة ا جامحي  الععلي   اجا   عاريخ من ذهب قي

فيرةةةةةةل برةةةةةةبة خا ةةةةةةة جل ر  لن مدز  وت ا ججاه يي ا السةةةةةةاببة للععلي  اإللكترجني ج درات ا لتع    بن  لمد الرح ن

 مواجةة ايزما  جالظرج  ال ار ة.  
  

 
 املسار الزمني إلجراءات وحدة التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا : 2شكل 

 في جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل

 2020جامعة ايمام لمد الرح ن بن فيرل   –املردر: من الداد الماحثد  من عبرير ل ادة الععلي  اإللكترجني جالععل  لن ةعد 
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 خالل فترة تعليق الدراسة  إحصائيات التعلم عن بعد بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل 

 

 
 

                                                               : الفصول االفتراضية3شكل 

 
 

 : نظام إدارة التعلم4شكل 

  

 التقييمات االلكترونية : 6شكل  الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس  : 5شكل 

 2020جامعة ايمام لمد الرح ن بن فيرل   –املردر: عبرير ل ادة الععلي  اإللكترجني جالععل  لن ةعد 
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 الدور املستقبلي للتحول الرقمي في اململكة   (9) 

 مع إطالق برام  علبيق رؤيةةةة امل لكةةةة  
ً
ب ةةةا دلبق الع لعةةةا  قي م ةةةارسةةةةةةةةةةةةةةةة اجة ة الةةةدجلةةةة قي مةةةةامةةةةا    2030ع ةةةااةةةةةةةةةةةةةيةةةا

 إتع مسةةعبمل  
ً
جاخعرةةا ةةات ا لتع اض ل ججا جب ا دؤد  إتع ارعبا  مسةةعوز ا صدما  املبدمة لل واطن جاملبي  ج ةةوي

زاهر جعن ية مسةةةةةةةةعدامة اسةةةةةةةةي دفت امل لكة بنا  مجع ع جا عرةةةةةةةةاد ججطن ر    لتع الو د ةةةةةةةة ن العلوق إتع مجع ع  

  لتع إنشةةةةةةةا  منرةةةةةةةا  ر  ية إلثرا  الع الل جاملشةةةةةةةارضة  املجع عية ال عالة ب ا ءسةةةةةةةاه  قي علسةةةةةةةد  عجربة  ر    ممن

املواطن جاملبي  جالسةةةةةةةةةا ا جاملسةةةةةةةةةمث ر قي امل لكة  جا عرةةةةةةةةةاد ر    لع وير الرةةةةةةةةةنالة جعلسةةةةةةةةةد  العنافسةةةةةةةةةية جالعضثدر  

ا  اف ةةةةةةةةةةةل لل سةةةةةةةةةةةع يددن  ججطن ر    اإلدجا ي لتع الومةةةةةةةةةةةع اي عرةةةةةةةةةةةادز جعوليد الوظا م املعرفية جعبدد  خدم

ةةةةةةةةةة  عبني ةةةةةةةةة اي  ال ةةةةةةةةة ة قي مجةةةةةةةةةةةةةةة املي ةةةةةة ة جالعةةةةةةةةةةةةةةة ي ةةة ل ةةةةةة ا  املسةةةةةةةةة راضةةةةةةةةةةةةةةة ارا  جالشةةةةةة ال ايسمث ةةةةةةةةةةةةةةة الق اسعب ةةةةةةةةةةةة دا  من خةةةةةةةةة   ايب ةةةةةةةةة لعل ي 

 (2017) كميمان،  ارةةةجايبعك

 بللوق لةةام  
ً
الرا ةةد ج  ةةا  عبنيةةة   خالق ا عرةةةةةةةةةةةةةةادهةةا الر    البوميمن    2025جعع لع امل لكةةة ا  عاو  را ةةدة ر  يةةا

املعلوما  جايعرةةةةةةةةةاي  ب ا مع ع ةةةةةةةةةالم مسةةةةةةةةةاه ة هذا الب ا  قي إج اتي الناع  البومي  حيث ع علك امل لكة اض ر  

مج ولة من املواهب الشةةةةةةةةةمابية قي املجاي  الر  ية جالعبنية قي سةةةةةةةةةوق جاذل لالسةةةةةةةةةمث ار ا جنب  املمااةةةةةةةةةر. ض ا ا  

عع لع لعاو  حامةةنة ممعكرة جرا دة لل شةةرجلا  النااةةدة لتع مسةةعو  العال  مع الترضد  لتع العال  العر ي    امل لكة

  
ً
جتع ي  ايبعاار جرجاد ا ل اق العرل من الشةةةةةةةةةمال. جيوضةةةةةةةةةل الشةةةةةةةةةال العاتي مدز ع لع امل لكة    عاو  را دة ر  يا

 (.2019لسعودية، االستراتيجية الرقمية للمملكة العربية ا) 2025بللوق لام 
 

 

  – 2025الهدف االستراتيجي للمملكة بحلول عام  : 7شكل 
 
 رائدة رقميا

 . 2020املردر: ايستراعيجية الر  ية لل  لكة العربية السعوددة  جحدة العلوق الر     

ءعد    جل   معرقي بنا جقع جااب دجر العلوق الر    لتع مسةةةةةةةةعبمل الععلي  جالععل  لن ةعد فبد ا ةةةةةةةةما هنال حرال 

م يد من تعل   عبن  لعوفدر  ضثدر م  ا جا ةةةةةةما  تعدد  مرةةةةةةادر املعرفة    الوحيد لل عرفة لكن  رةةةةةةدرامل الكعال جاملعل   

جويد املصرج الععلي    من خالق الشةةةةةةراضة مع اةةةةةةرضة ع . جتسةةةةةةحع جزارة الععلي  بامل لكة الو  مةارا  البر  جالعرةةةةةةر

الععلي    لعبنيةةةا   قي املجةةةاق الر    الععلي  بةةةالع ةةةل لتع  ع وير  ا دجا  العبنيةةةة    بعوفدر  رلةةةادةةةة مشةةةةةةةةةةةةةةةار ع تعلي يةةةة 

زيةةادة جرفع العلرةةةةةةةةةةةةةيةةل العل   جاملةةةار  جعوفدر نةةافةةة ج لعلسةةةةةةةةةةةةةد  جع وير الميدةةة الععلي يةةة جتع ي  مسةةةةةةةةةةةةةعوز الععل   
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ا سةةددثةةة جالعبنيةةا  املعنولةةة لعلسةةةةةةةةةةةةةد  جع وير  ةةدرا  املعل د  قي ع وير طرا ق العةةدر ا بةةاسةةةةةةةةةةةةةعكةةدام  الوسةةةةةةةةةةةةةةا ةةل  

 لعلبيق الك ةةا ة جال ةةالليةةة قي الع ليةةة الععلي يةةة   2030رؤيي ةةا    ععوافق مع مع لمةةا ال    .العبنيةةا  ا سةةددثةةة
ً
  سةةةةةةةةةةةةةعيةةا

 جمواضمة املرحلة البادمة في ا ةعد جا لة نورجاا .

  عبن  اطلبعةةا جزارة الععلي  للعلوق الو الععلي  الر    براةةام   جهو   بةة نشةةةةةةةةةةةةةةا  بوابةةة املسةةةةةةةةةةةةةعبمةةل   ج ةةد  ةةامةةت امل لكةةة

 العددد منءسةةةةةةةةةحع لعلويل  للدجلة  جهو  لليا اةةةةةةةةةرضة ع وير بجناحةا العبن  مةةةةةةةةة ن براام  العلوق الر       تشةةةةةةةةةر 

عوفدرا للو ةةت جا جةةةد الةةذ  دجةةب ا  ءسةةةةةةةةةةةةةمث ر مل ةةارسةةةةةةةةةةةةةةة مةةةارا  الع كدر    عبنيةةة معةةا جةةا الع ليةةا  الععلي يةةة إتع  

لتع اعكاذ البرارا     نافة اطرا  الع لية الععلي يةض ا تسةةةةةةالد الموابة   .جايبعاارجالععل  جحل املشةةةةةةكال  جاإلبدا   

الرجابا ا صدمية ض ا  امت الوزارة بعداةد  جع عيل لدد من املنرةا  ج   .الالزمة قي العو يت جاإلجرا ا  الصةسيلة

 ملواجةة ا  ازما  مسعبملية ضجا لة نورجاا.  

جم ا ي اةك فيا ا  هنال علوق جددد قي اظام الععلي  جا  ااظ ة الععلي  لن تعود قي املسةعبمل ض ا ناات من  مل  

هو ما سيع     جا  الععلي  لن ةعد اج الععلي  الهجد  اج املدم  الذ  دج ع بد  ال ريبة العبليددة جال ريبة العبنية

الع اده مسةةةةةةعبمال جمن ث  للينا ايهع ام بالك ا ة العبنية لألسةةةةةةاعذة جال الل جالع ل لتع عرةةةةةة ي  جع وير مناهج  

تعلي ية ر  ية الع ادا لتع العكنولوجيا ا سددثة ملواضمة الثورة العكنولوجية الةا لة جالعلوق للعرةةةةر الر    الذز  

 سد داد برورة ضمدرة قي املسعبمل.

 النتائج والتوصيات    (10) 

 التوصيات التطبيقية  (10-1) 

قي ال ترة ا خدرة جما اسةةةةةةةةةةة ر لن ذلك من  درت ا لتع    امل لكةاةةةةةةةةةةةةدعا    الذ   الر   العلوق  عناجلنا قي هذه الدراسةةةةةةةةةةةة 

جالععل   مواجةة ظرج  جا لة نورجاا ج د سةةعت الدراسةةة اتع الععر  لتع اه  امل اهي  ا سةةاسةةية للعلوق الر     

جالبت الدراسةة ال ةو  لتع اه  ا جةود املمذجلة قي مجاق  2030لن ةعد خا ةة مع  ما دعوافق مع رؤيي ا ال  وحة  

ق الر    بامل لكة خا ةةةةةةةةةةةةة قي مجاق الععلي  جاسةةةةةةةةةةةةععرمةةةةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةةةةة  عجربة  جامعة ايمام لمد الرح ن بن  العلو 

فيرةةةةةةةةةةل نضحد العجارل الرا دة قي مجاق الععل  لن ةعد خالق فترة جا لة نورجاا ج د رض   الدراسةةةةةةةةةةة لتع العلوق  

 دا  جرفع مسةةةةةةةةةةةةةعوز جودة الععلي  جرفع الر     ه يعةا ا سةاليةة  للجةامعةا  السةةةةةةةةةةةةةعوددةة جلةدجره ا سيو  قي ع وير ا

ال اك ا    ا   فاملعاحة بامل لكة.    باسعكدام نل جسا ل العكنولوجيا جايعراق ا سددثةمةارا  ا ل ا  جال الل  

عكنولوجيا املعلوما  دلعب دجرا اسةتراعيجيا قي مجاق الععلي  ا جامحي خا ةة قي ظل العلوق العكنولوجي الةا ل جقع 

علعية  وية بامل لكة يبد من ايسةةةع ادة من علك اإلمااايا  جتسةةةحع امل لكة حثيثا الو ع عيل الدجر ظل ججود بجية  

 جاحعالق املراعةةب املعبةةدمةةة بللوق لةةام  
ً
ب ةةا ءسةةةةةةةةةةةةةةاه  قي ع وير    2025املسةةةةةةةةةةةةةعبمتي للعلوق الر    لعاو  را ةةدة ر  يةةا

 لامة.جعلسد  الب الا  جا صدما  جالع لية الععلي ية ججودة ا سياة بر ة 

جااي ت الدراسةةةةةةةةةةةةةة بالعضضيد لتع ال رمةةةةةةةةةةةةةيا  ال   عبني ا حيث اسةةةةةةةةةةةةة ر  الدراسةةةةةةةةةةةةةة لن لدة اعا   م ادها ا  العلوق  

  ا  الععلي   قي  ج برةةةةةةةة ة لامة  حع ية جم لما اسةةةةةةةةاسةةةةةةةةيا جملسا قي نافة الب الا  بامل لكة  ةالر    ا ةةةةةةةةما مةةةةةةةةرجر 

 .بر ة خا ة  ا جامحي قي املسعبمل 
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ق اسةةةةععراال ا جةود جاملؤاةةةةرا  ا صا ةةةةة بالععل  لن ةعد خالق فترة جا لة نورجاا  ضذلك اثممت الدراسةةةةة من خال

اجةةا  عجربةةة جةةامعةةة ايمةةام لمةةد الرح ن بن فيرةةةةةةةةةةةةةةةل قي مواجةةةة ظرج  ا جةةا لةةة جاع ةةام نةةافةةة مع لمةةا  الع ليةةةة  

 الععلي ة بال ض ا ة جفاللية من خالق الععلي  اإللكترجني جالععل  لن ةعد.

لدد من العو ةةةةةةةةةةيا  املبترحة لرةةةةةةةةةةنا  البرار بالععلي  ا جامحي بامل لكة جال   د كن ا   ج د خلرةةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةةة اتع

 ةعد:تسالد قي دفع العلوق الر    جع وير منظومة الععلي  لن  

 العوجا الو العدريب املسع ر  ل ا  هيدة العدر ا لتع اسعكدام العكنولوجيا ا سددثة قي الععلي  ا جامحي. -

اةةةةماا  اياترات قي    ةةةةعم مسةةةةعوز ض  ايلكترجني  الععل   اسةةةةعكدام عواجا  ال    العلددا   لتع  العالبالع ل لتع   -

ا سددثة جغمال دافعيي   جاسةعجابي   لةذا النو   ال الل قي الععامل مع العبنيا     ةع  املناطق جمةعم مسةعوز 

 . الثبافة الر  ية قي ا جسام ا جامعيةمن الععلي  من خالق دل   

  جايع ا يا  مع ا جامعا  املعبدمة لعوفدر العدريب جالععلي  لن ةعد خا ةةةةةةةةة قي العكرةةةةةةةةرةةةةةةةةا   لبد الشةةةةةةةةرانا -

 النادرة.

ة العكنولوجية  العوجا الو عوفدر املصرةةةةةةةةةةةةرةةةةةةةةةةةةا  املالية الالزمة جالع ل الو زيادة ايسةةةةةةةةةةةةمث ارا  قي المجية العلعي  -

 جعلددا ا املسع ر.

الاليا  املناظرة ةشةةمكة اعرةةاق في ا بي  ا لعمادق املعرفة  ربا ا جامعا  السةةعوددة ةشةةمكة اعرةةاق موحدة جربا  -

سةةةةةةةةةةةةةة  قي ع وير ال ةةةةةةةةةةةةةةا  الةيدةةة الععلي يةةة جايطال  لتع نةةل مةةا هو جةةددةةد قي هةةذه  ء را  جاملعلومةةا  ب ةةا  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة جا ص

 .ا جامعا 

  املة ا   ادا   ضي ية  عوضةةةةةةةةةةةةةل  لاملية    معاددر  اسةةةةةةةةةةةةةاس  لتع  اإللكترجاية  الععلي ية  جاملواد جاملبررا  ال رام   عرةةةةةةةةةةةةة ي  -

 ل ل دع اشيى مع هذه املعاددر. إطار  مو  جقي  الععلي ية  

 إل  ا.  الو وق   فرد  نل   ءسع يع  جالعدريب    للععلي   جمعنولة  لدددة  فرص  جعوفدر  ايلكترجني   نشر الععل  -
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 جاي عراد بامل لكة.  اإلاعاج  جتع ي   لدل   جاملعرفية  العكنولوجية جابلاث ا ا جامعة خ رات ا

  بنا    قي لعاو  ا سةةةةةةةةةةاس  ايسةةةةةةةةةةعكدام  إللادة  البابلة  الر  ية  الععلي ية  للعنا ةةةةةةةةةةر  مسةةةةةةةةةةعودلا   ع وير الع ل لتع -

 لل  .  عكرص      املبررا 

   التوصيات لدراسات مستقبلية(  2- 10) 

ا عرر  هذه الدراسة لتع اسععراال العلوق الر    الذز تشةد امل لكة قي نافة   الات ا اي عراددة جا صدمية   

 ةةا امل لكةةة الو العلوق قي ااظ ي ةةا  الععلي يةةة اتع اظةةام الععلي  اإللكترجني جمةةدز تي اعكةةذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة جا جةود جاملمةةادرا  الع 

دراسةةةةةةةةةةةةةةة لتع عجربةة احةد ا جةامعةا  قي سةةةةةةةةةةةةةرلةة العلوق الو  جةاه يةة جةامعةات ةا لالزمةا  جالظرج  ال ةار ةة جرض   الة 

الععلي  اإللكترجني اسةةةةةةةةعجابة لعلك الظرج  لالسةةةةةةةةع ادة من هذه العجربة جي كن اجرا  دراسةةةةةةةةا  اخرز مسةةةةةةةةعبملية  

ر تع با قي   ا  الععلي  بامل لكة جمسعبمل ااظ ة الععلي  اإللكترجني  جالعلوق الذز سيشةده الععلي   ةةةةةةةةةةةةة عاو  اضث 

 .جايثار اي عراددة جايجع الية املترعمة لتع ذلك  مسعبمال
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Abstract 

 This study aimed to identify the digital transformation in the Kingdom of Saudi Arabia and the 

extent of its readiness in carrying out the process of distance education and confronting the Corona 

crisis and the future role of this transformation and its importance in improving and developing the 

performance of universities, and the study relied on the descriptive, analytical and applied 

methodology. The study reached a number of results, the most important of which is that digital 

transformation and e-learning has become an important and basic requirement, and that attention to 

the technological infrastructure and working on updating it has become one of the important issues 

that everyone must consider during the next stage. The study clarified a number of important 

recommendations for decision-makers, including: Adopting continuous training projects for faculty 

members on the use of modern technology, overcoming the challenges facing the use of e-learning, 

such as the weak level of internet networks, weak students' level in dealing with modern 

technologies, and the absence of their motivation and response to this type of education. Through 

supporting the digital culture in society, providing the necessary financial allocations and working 

towards increasing investments in the technological infrastructure and its continuous modernization, 

establishing partnerships and agreements with advanced universities to provide training and 

developing e-learning tools and applications, linking Saudi universities to a unified network and 

linking universities to a communication network between them to exchange knowledge The 

expertise and information to contribute to the development of faculty members and to see the latest 

technology in these universities. 

Keywords  

Digital Transformation - Saudi Digitization - E-learning - Technological Infrastructure - Future of 

Education, Kingdom of Saudi Arabia  
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