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 ضوء المتطلبات التقنية للمدن الذكية العماني فيالتعليم العالي للتحول نحو رقمنة رؤية استشرافية 

Foresight to the shift towards digitalizing Omani higher education in the light of the technical 

requirements of smart cities 
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 الملخص:

في عققة  لتنبؤ بالمسررتقبل، فاومور لم ت د تحد ا لفي ظل التغيرات السررري ة والمتقةقة لم ي د التيطيا اتسررتراتياي  افي      

والتطور السريع لتقنيات الم لومات أدى إلى تداخل المصالح بين الدول والتأثير المتبادل فيما بينها  ،خطية  ما  انت في السابق

اتعتماد على  ولم ي رد أي ماتمع بمنرأى عما يحد  في الماتم ات اوخرىه ا ا الو ررررررع ال المي الم قد يا ل من الصرررررر  

تشرررا  اسررصرربح ل ا أاليطا اإلسررتراتياية واتعتقاد أنها  افية لمواةهة اوامات والاوار  وان ااسرراتها على النلم الت ليميةه 

ا تملي، اومر ال ي بات توظيف تقنيات الثورة الصناعية الراب ة في النلم الت ليميةعلى  المسرتقبل ران ا ه ةر ة الحياة مطلب ا ملح 

 اوار ،والصررررة على المؤسرررسرررات الت ليمية لتطوير وتحسرررين ةودة أدائها من أةل التلاعل والت امل بالااة مع التحديات الم ا

و  لك مواةهة اوامات التي تابر النلم الت ليمية بالوطن ال ربي على تغيير ممارسرررررراتها الحالية وتقوداا على طريق التحول 

  التانولوةي والرقميه

تحديد أام متطلبات التحول الرقمي للت ليم ال الي ال ماني في  رروا تقنيات المدن  الحالي البحث ستتتفد الق ومن هذا المنط   

ينهررا مرل بال مراني نحو دم  التقنيرات المراديرة والرقميرة واإلةيرائيررة من خقل إااةرة ال واالت ليم ال رالي  مردخرل لتحول  ،الر  يرة

ا ا رئيسر  وذلك  ي  خطواتهلتنلالوصتيي والمنفج اسستشرافي  منفجال حثاتبع البوا الت ليميةهمن ال ملية  لتاون التانولوةيا ةزا 

من ةيث عرض لرقمنة الت ليم في  المتطلبات التقنية للمدن الذكية، " رقمنة التعليم في ضتتتتوء عرض وتحليل لـتتتتتتتتتتمن خالل 

، ليم(الت اوسباب الداف ة نحو اعتماد رقمنة  ، اوشاال، الماونات، اوادا ، اونماط،)الملهومعصرر الثورة الصرناعية الراب ة 

م متطلبات رقمنة التعليتحقيق معيارية لمواصتتتتتتية  إلى والمتطلبات(، وصرررررروت  ، اوب اد، )الملهومو  لك عرض للمدن ال  ية 

ا ه (والتطبيقات الذكية )الموجفات،العالي العماني في ضتتتتتتوء تقنيات المدن  فيما  تالتوصتتتتتتيات والمقترحاتقديم ب ض وختام 

 البحثهبالمضمون ال لمي لمو وع يت لق 

 يارية، م الرقمي، مواصرررلةالنلم الت ليمية، التحول المدن ال  ية، الثورة الصرررناعية الراب ة،  الت ليم،رقمنة  ميتاحيه:كلمات 

  هالبشري المورد
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Foresight to the shift towards digitalizing Omani higher education in the light of the 

technical requirements of smart cities 

ABSTRACT: 

    In the light of the rapid and successive changes, strategic planning is no longer sufficient to 

predict the future, as things no longer happen in a linear relationship as they used to beهThe rapid 

development of information technology has led to the overlapping of interests between states and 

the mutual influence between them, and no society is immune to what is happening in other 

societiesهThis complex global situation makes it difficult to rely on strategic plans and believe 

that they are sufficient to face crises and disasters and their repercussions on educational 

systemsهTherefore, future foresight has become dependent on employing the technologies of the 

Fourth Industrial Revolution in educational systems, which has become an urgent requirement 

dictated by the movement of contemporary life on educational institutions to develop and improve 

the quality of their performance in order to interact and deal efficiently with challenges and 

disasters, as well as facing the crises that force the educational systems in the Arab world to 

Change their current practices and lead them on the path of technological and digital 

transformation. 

     From this standpoint, the current research aimed to identify the most important requirements 

for digital transformation of Omani higher education in the light of smart city technologies, as an 

entry point for the transformation of Omani higher education towards the integration of physical, 

digital and biological technologies by shifting the factors between them so that technology is a 

major part of the educational process. The research followed the descriptive approach and 

foresight approach to implement its steps through the presentation and analysis of “digitizing 

education in light of the technical requirements of smart cities, in terms of a presentation of the 

digitization of education in the era of the fourth industrial revolution (concept, shapes, 

components, goals, patterns, and the reasons behind the adoption of digitalization. Education), as 

well as a presentation of smart cities (concept, dimensions, and requirements), 
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 Leading to a standard specification for achieving the requirements of digitizing Omani higher 

education in light of smart city technologies (guidelines, and applications). Finally, some 

recommendations and proposals regarding the scientific content of the research topic are 

presented. 

Keywords: Digitizing education، The Fourth Industrial Revolution, Smart cities, Educational 

systems, digital transformation, Standard specification, human resource 

 ه

 مقدمة:

 اتقتصادي المنتدى أطلقها التي التسمية اي الثانية، الرقمي ة بالثورة أيضا يسم ى ما أو الراب ة، الصناعية الثورة إن  

  امل بشال تغي ر أن المتوق ع من الت ي الصناعية الثورات سلسلة من اوخيرة الحلقة على) 6102، سويسرا (دافوس في ال المي

 اإلنترنت شباة خاصة الثالثة، ةققتها الثورة التي الابيرة اإلناااات من ا ه الثورة وتنطلقفيهاه  ون مل ن يش التي الطريقة

 الم رفة، إلى للوصول المحدودة غير الم لومات، واإلماانات تيزين على والقدرة الهائلة، (Processing) الم الاة وطاقة

 ال  اا ماال في الناشئة التانولوةيات خقل من ت محدودة وإناااات ابتاارات أمام اوبواب اليوم تلتح اإلناااات فه ه

، ومن  من مميزات الثورة النانو وتانولوةيا اوب اد، ثقثية القيادة، والطباعة ذاتية والمر بات والروبوتات، اتصطناعي،

 بحيث ةديدة طرق ابتااربينها، و  لك  اللاصلة اليطوط وطمس والبيولوةية، والرقمية المادية التقنيات الصناعية الراب ة دم 

 اللرد ةر ة ارتباط - ال  ية المدن : مثل البشرية  أفراد، أةسامنا من وةتى الماتمع من يتازأ ت اةزا   التانولوةيا تصبح

 ( 6، 6102) ةدادة، . الايني يلالت د تقنيات - اليارةي اللضاا وتانولوةيا بالشباة والماتمع

 المتيصصة والمؤسسات او اديميين يؤدي ةيث متنوعة مااتت بين للت اون ثمرة ب ةاالر الصناعية الثورة وت د

ا والتنليم  ااإلشر ي د  ما محددة، تقنيات في رئيس دور  مشار ة إلى باإل افة الت ليم ال الي، على القائمين بين لمت اون نتاة 

 سمة واي بياناتها نشر في التامة بالشلافية والقيام وماتالم ل وةمع القوانين وو ع التنليم في الم نية  اواوطر ينالمواطن

 في الل الة مشار تهم يضمن ميتللة، مما تارامه امتقك ولينالمسؤ من يتطل  بالت ليم ال الي وله ا الل الة للحو مة أساسية

  (415، 6161، )علي .الصناعية الثورة

ة والشيصية  بيرة في الحياة المهنيالتانولوةيا الرقمية تغير ال الم بشال  بير ومستمر، فقد ةدثت تغيرات  ومع ظهور

ا ي ةميع أنحاا ال الم، مما أثر علىلألفراد ف ت يتازأ من تلاعل الناس سواا أ ان في  ةوان  الماتمع، وأصبحت اآلن ةزا 

م رفة والم لومات، وبدأت تلك التانولوةيا الاديدة والناشئة في ة ل الت ليم أ ثر ةودة عما ال إلىال مل أم الت ليم أم الوصول 

 (European Union, 2014 ,p 14)قبله 

ولما  ان ماتمع الم رفة ماتمع الثورة الرقمية أو التحول الرقمي بامتياا، فقد نام عن التحول الرقمي تطور في الحياة 

 حياة اوفراد وغرس  ثير من اوفاار الاديدة لديهم إااا الت ليم الرقمي،اإلنسانية، وتغير اةتماعي ل
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 خقل اتعتماد علىوأصبح ا ا النوع من الت ليم له دور في التوظيف اتةتماعي، وةل مشاقت اللرد في الماتمع من   

، 6102، ن)أميحة ولديها من المقوماته الم لومات والبيانات، واو ما يؤ د إسهام الت ليم الرقمي في ت زيز ثقافة ماتم ية متلت

06) 

ا من أبرا اتتاااات الابرىفالتحول ال في الصناعة وقطاع اوعمال واليدمات،  رقمي في الوقت الحالي ي د واةد 

 ,Sandkuhl, Kurt and Lehmann, Holger)والاليات ومن بين ا ه القطاعات التي ستتأثر بالتحول الرقمي الاام ات 

2017,p49) الاام ية، وي مان المؤسسات الت ليمية من المساامة في ةل أامة التحول الرقمي سمة أساسية من سمات الحياة و

 ( John Morgan, 2013,p4اإلبداعه )ايادة الت اون والمشار ة بين الطقب وايادة  التاللة التي تواةهها، وال مل على

ا، ااتماما التطور ا ا صاة  وقد تانولوةيا،ال ماال في اسري    اتطور   لوةظرن الق ا ا ومع بداية  فائقة وعناية  بير 

 اتستغناا يمان ت  روريا وماونا ااما، عنصرا أصبحت ةتى والت لمية، الت ليمية ال ملية في والرقمنة التانولوةية ا ه بدور

 ينلصل ت اعضوي   اتصات   به ويتصل ا،بير    اارتباط   به يرتبا اآخر   ةقق   التانولوةي الحقل ا ا ةان  إلى ونما تطور وقد عنه،

 عقود اورب ة في الرقمي الت لم ملهوم ظهر وقد(ه 071، 6102نافلة،  )بن .التدريس أو الت ليم تصميم ةقل واو أت عنه

 بين وانتشاراا اتلاترونية ةهزةاو تطور ومع الت ليمي، المحتوى نقل سرعة في ووسائا تقنيات تنامي ب د وذلك اوخيرة،

 دعا مما الماتمع، منلومات  أةد الت ليم بأةهزة التطور ا ا لحق ةياتهم، شؤون ميتلف في عليها واعتمادام الناس، أوساط

 واإلدراك الت لم  لااة رفع في منها واتستلادة الطقب، الى الت لم نقل تسهيل في التقنية ا ه من اتستلادة إلى الميتصون

 ( 506، 6102، لي)اتقبا .الشيصية تاراوالمه

 التااليف لتيليض اتتصالي الم لوماتي الربا اندسة إعادة إلى بالضرورة يحتاج ال ربي ال الم في الرقمي الت ليم إن

 بالحلول اتاتمام يا   ماالرقمي،  الت ليم إلى للتحول ال ربي الت ليم ايالة إعادة في تليد ةتى واإلنتاةية الاودة وايادة

 الحلول طريق عن الاديد للبرنام  والمالية واإلدارية الت ليمية المنلومات ةميع ت ديل طريق عن الرقمي  ليمالت في المتااملة

ا ة ري اةل  التطور التانولوةي ال ي شهده القرن الحادي وال شرين تقنيفقد  .المتااملة ليتولد  ،ات ةديثة غيرت نما الحياة تغيير 

دن لتي أسهمت ببناا ما ه الم رفة الرقمية ات تمد بصلة  بيرة عل الم رفة الرقمية، ن الماتم ات عن ذلك ظهور نما ةديد م

 (0، 6101صادق، التقليديه )لملهوم عن المدن المألوفة وفق ا ميتللة  لي ا

 ما تطور ملهوم ومصطلح المدينة بالمواااة مع ا ا التطور التانولوةي الحاصل بحيث ظهرت تسميات ميتللة لها 

ل  ية عن ا المدن لمدن اتفترا ية والمدن الم رفية، وتتميزمدن الرقمية والمدن ال  ية والمدن اإللاترونية و  لك افسميت بال

، 6102، )أمينة المشا له م الا ت  اإلبداع واتبتاار والقدرة على ونها تتصف بماموعة من المميزا غيراا من المدن اوخرى

002) 

ت المستويات اإلبداعية التي تامع بين النشاطات والمؤسسات القائمة على الم رفة ويطلق على اونلمة اإلقليمية ذا

تتميز باونها لها مواصلات تيتلف من خقلها عن باقي اونماط اوخرى التي و ،"" المدن ال  ية مصطلح  لتطوير الت ليم واإلبداع

 ة  أةد وسائل عملها،من المدن ال ادية التي ت تأخ  ب ين اتعتبار التانولوةيات الحديث
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 اوفراد على تر يزاا يميزاا ما  ثرأ ول ل واتتصاتت الم لومات لتقنية التحتية البنية على رئيسي بشال ال  ية المدن ت تمدو  

 اوفراد خدمة في تسير التي المتغيرة واتةتماعية والثقافية اتقتصادية لللرو  اتستاابة تستطيعةيث  اوول المقام في

 يتم تقليدية مدينة وأ البداية من  ذ ية بطريقة وأنشأت صممت ةديدة امدن   ال  ية المدن تاون نأ يمان التقليدية، المدن بيق 

 تاوينها في واستيدمت نيويورك بينها من ال  ية المدن مشاريع ال الم ةول  ثيرة مدن واطلقت ذ ية مدينة لىإ اتدرياي   تحويلها

 (51، 6161، )بومديان .ذ ي رقمي ماتمع بناا نحو و رورية اامة ومقومات سياسات على وبناااا

ومما سبق يتضح أن ملهوم التحول الرقمي قد ارتبا باتستيدام الماثف لتانولوةيا الم لومات واتتصاتت من ةهة، 

ينه ومن ئة والسوق ال الميومن ةهة أخرى ارتبا بزيادة اإلنتاةية والقدرة على المنافسة؛ وذلك من أةل اتستاابة لمتغيرات البي

اثم فإن اومر بالنسبة للت ليم ال الي  في أامية استيدام تانولوةيا الم لومات واتتصاتت؛ وذلك في ت زيز  يصبح أ ثر إلحاة 

 ودعم ال مل او اديمي واإلداري؛ سواا  ان ذلك بالنسبة لل مليات الميتللة لإلدارة الاام ية، أو بالنسبة إلةراا الدراسات

والبحو  الميتللة وإماانية نشراا، وإيااد آليات مناسبة للنشر وةماية ةقوق الملاية اللارية، إ افة إلى التدريس أو الت امل 

 .مع الم امل والماتبات؛ مما ي نى  رورة توفير وعي  امل بالثقافة الرقمية لدى ةميع أعضاا الماتمع الاام ي

 البحث:مشكلة 

ااات الحاةة إلى الت ليم بسب  ايادة الطل  على القوى ال املة المت لمة والتي تتميز تغيرت اتافي عصر الرقمنة 

ا، ل لك ية لهنهات أصبح الت ليم اليوم عملية مستمرة ف التوق ات لميرةات الت ليم ال الي،ا، مما يرفع سقف بمهارات عالية ةد  

ا  ق ات والحلاظ على استمرارية مسيرة الت ليم؛ فالت لم ال ي اعتمدال مل على تحويل وسائل الت ليم من أةل تلبية التو  ان لزام 

 .ن يتم في بيئة تقوداا أةهزة الامبيوتر والتقنيات الرقميةا لوةه، أصبح اآلت لم المباشر وةه  في البداية على بيئة ال

الم رفية  على  رورة امتقك المؤسسة الرقمية لإلماانيات (Lorin & Eric,2002,p1) ويؤ د لورين وإريك

والتقنية ال الية وتسيما ما ي تمد فيها على تانولوةيا الم لومات، إت أن التانولوةيا بملرداا ت يمان أن تاون وةداا ال امل 

ا او تل يل ماموعة من الممارسات التنليمية والثقافية اوساسي في ايادة إنتاةية المؤسسة، بل ما ي ول عليه في ذلك أيض  

وفراد داخل المؤسسة بما يمان اوفراد فيها من أن يصبحوا مستيدمين ةيدين لتانولوةيا الم لومات بصورة المشتر ة بين ا

 أ ثر ف اليةه

 يتيح بشال المت لم إلى وشبااته الامبيوتر على المت ددة الوسائا عبر الاتروني ت ليمي محتوى الرقمي الت ليميقدم و

 إماانية و  ا متزامنة غير آم متزامنة بصورة ذلك  ان سواا أقرانه ومع الم لم ومع ىالمحتو ا ا مع النشا التلاعل إماانية له

 خقل من أيضا الت لم ا ا إدارة إماانية عن فضق   وقدراته، ظروفه تناس  التي وبالسرعة والماان الوقت في للت ليم ا ا إتمام

 (027، 6102، رفيقة) .الوسائا تبلك

 خاصة عن  يلية تأايل وتدري  المؤسسات الت ليمية تحدي ا علىرض ليم الرقمي يلومن انا فإن التحول نحو الت 

إ سابهم قدرات ومهارات تمانهم من استي اب تانولوةيا ال صر وموا بة ا ا التطور ال لمي المتسارع الاوادر البشرية و

  ،واستي ابه في ماال الت ليم الرقمي
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الوماتيوانا تامن أامية تماين الثقافة الم    لومات في ظل التطورات الحديثة في تانولوةيا الم ة التي أصبحث مطلب ا أساسي ا وملح 

المحلي أو ال المي، من خقل ال ديد من البحو  والدراسات  تت، فحليت بااتمام واسع سواا على المستوىواتتصا

تيح نولوةيا الهائلة،  رورة توفر نلام ت ليمي يوالثورة الم لوماتية والتا والمؤتمرات، ول له في ظل الثورة الصناعية الراب ة

ول التوةه والتح ل صر الرقمي، اومر ال ي يدعو إلىللمت لم أن يتسلح بمهارات وقدرات تمانهم من الت امل مع تحديات ا ا ا

 (42، 6102، )محمدنحو الت ليم الرقميه 

 من الم لمين قافة الم لوماتية تمان  ق  أن الثب( 6107،)عامرودراسة  ،(Agrwal,2007)دراسة وا ا ما أ دته 

 ما  وعةهالمتن ما أنها تساعد في استي اب الم لومات  التانولوةيا،المثابرة للتايف مع اتبتاارات الناةمة عن  والطقب من

دين ليالرقمي والتقنيات والممارسات إلشراك المست توىاستلادة المؤسسات من المحعلى أامية  (Mary, 2016)دراسة أ دت 

اتياذ القرارات بشأن اتستثمارات في الموارد البشرية والتانولوةيا الميتللة من رؤساا الاام ات وتماين والتلاعل م هم، 

وذلك من أةل ت زيز القدرة التنافسية الرقمية وتوفير أساس للحوار ةول التحول الرقمي ليدمة المستليدين من ميرةات الت ليم 

 ال اليه

الم مستوى الت ليمي في ال ( عن طرح فارة الت ليم اإللاتروني  حل أساسي لتطوير ال6102)وايبة،  ما  شلت دراسة

ل، نحو ماتمع ستقبوالسمو به إلى أرقى المستويات ليوا   التطور التانولوةي الهائل وال مل على تحديد وةهة ةيل الم ال ربي،

مية ا ا الت ليم  تحد تانولوةي م اصره وفي ظل التطورات التي وايادة وعي الماتمع بمؤسساته وةاوماته وا ناةح وف ال،

ال الم  ، فما اال؟يشهداا ال الم اليوم تبد للطال  ال ربي أن يسأل نلسه أين موق ه في خضم ا ه الثورات ال لمية والصناعية

ه لتانولوةيا والتطورم لم في عصر ال  والال ربي ي تمد أسالي  التدريس التقليدية التي ت تتوافق مع الحياة ال صرية وتلاير الطا

ل ا وةدت أن التوةه إلى تطبيق آليات ت ليمية مساندة للت ليم التقليدي  الت ليم اإللاتروني لها القدرة على تحسين ودعم وبناا 

ومة في المنل منةوةل إبراا الدور المحوري ال ي تل به الرقالتي يا  علينا ال مل عليها،  ياتةيل متميز واو من أام التحد

 .ا لبسا التحديات التي تواةهها المنلومة الرقمية في قطاع الت ليمبصلة خاصةه وأيض   ال اليوالت ليم  التربوية بصلة عامة،

ويلهم من ذلك أن تحقيق التحول الرقمي بالشال الصحيح والمتدرج؛ له أثر اياابي ويشمل ا ا اوثر سرعة اتنااا 

يد وتبسيا إةرااات ال مل، والمساامة في أمن الم لومات بحللها وسهولة تيزينها واسترةاعها لألعمال واونشطة، وتوة

ا، وتتطل  ا  بمااني   امما  ان يتم من ةلظ الوثائق والبيانات في أرشيلات ورقية تأخ  ةيز   إتاةة اتطقع عليها للاميع بدت  و ير 

ا  ي التحول الرقمي للت ليم ال الي قد ينشأ عنه اختق  في أنماط التلاعل اتةتماع في البحث عن الوثائق المطلوبة،  ما أنوقت ا  بير 

 (670، 6100بين اوفراد، إ افة إلى  مان ةودة ال مل وموا بة التطوره) علي، 

م رفة فوائد الت ليم الرقمي وم وقاته في عصر الت لم الرقمي،  إلىالتي ادفت ( 6102، )الزيندراسة وا ا ماا دته 

أن الت لم الرقمي سو  يزدار وينتشر بشال أ بر لما يوفره من راةة ومرونة للطال  والم لم من خقل  إلىصلت الدراسة وتو

 طاق أوسع من أي منه  تقليدين ح التبادل الثقافي في الم ار  علىأدوات رقمية مثل شباات التواصل اإلةتماعي، مما يتي

 لتحول الرقمي للت ليم ال الي،تحدي االتي عر ت ( Lahtinen, M. and Weaver,B.,2015)دراسة و محدد،
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وةود ثقثة طرق موااية لتصميم محتوي ت ليمي لمواةهة تحدي التحول الرقمي سيستليد منها مصمموا البرام   وأشارت إلى  

م ة ال ي الرقمي للاا لوالتحوالرقمية، محو اومية  علىوأعضاا ايئة التدريس واي اونشطة الت ليمية غير الرقمية التي ت مل 

 فرصة نقل الت ليم الاام ي نحو الوسائل الرقمية بشال  امله إلىيشير 

 ما أنه تإ للاام ات الشاملة ال ماني بتحقيق التقدم والرقي والاودة ال الي الت ليم مؤسسات ااتمام وعلى الرغم من

 التغيير لمطال  الحاومية الاام ات استاابة في الشديد ااالب أن ت وق ذلك مثل يمان التي اإلشااليات من الاثير انالك لتاا

  الت ليميةه القرارات اتياذ في الصقةية ذات المستويات سلسلة واستطالة ،التنليمات لت قد انلر   والتطوير،

 ذ ية نةمدي إنااا أناعتبار  على الميادين ةميع في رقمية بيئة يلقفي س ي ةاومتها الرشيدة لوتلهر ةهود السلطنة    

( 6161 وآخرون، )البلوشيةوا ا ما أ دته دراسة  المؤسساتيةه الرقمنة باستيدام التسيير ونسبة المواطنين إدماج بمستوى مراون

 وا حة وأدوار الدولة باهود مؤسسات وتوصلت إلى قيام عمان، سلطنة في الرقمي التحول واقع استاشا  إلى والتي ادفت

م في ساعدت وغيراا، والتي وةاازية وتاامل ثقيف وتدري وت توعية من رقمي ا، للتحول ل مستوى في السلطنة تقد   الرقمي التحو 

 مه6102ل ام  المتحدة لألمم تقرير آخر ةس 

 والتي استهدفت إرساا القواعد للتحول الرقمي ،6111و ع استراتياية عمان الرقمية قامت ةاومة السلطنة بوقد 

واو قدرة اآللة  ،توظيف ال  اا اتصطناعي اب ة التي تشهداا السلطنة، ويتحقق ذلك من خقلوتغييرات الثورة الصناعية الر

عاملة مشتر ة"  قوة"لطريقة عمله، مما يحقق إنتاةية أعلى ومااس  اقتصادية أ بر، بلضل خلقه  على محا اة ال قل البشري في

الوظائفه  ما تتناول اتستراتياية تأثير ب ض القضايا ةيث  تامع ما بين اآللة واإلنسان ا ا إ افة إلى ماس  إ افي من

الحياة الشيصية وال ملية لألفراد، واتاتمام  اتعتماد على البيانات والتحليقت اإللاترونية في الاوان  الميتللة من الشائ ة، مثل

أنماط الحراك  عن موا بة التغير في فضق   ع الحضري واارة الساان إلى المدن،المناخ والتوس المتزايد بقضايا الطاقة وتغير

ةيث ستؤثر ا ه القضايا بشال مباشر في رسم مقمح  رتلاع م دل ال مر المتوقع لألشياص،اتةتماعي والمدى ال مري وا

 من القطاع  ق  ال املة، في  إلى إعداد الماتمع، والقوى 6111تهد  استراتياية عمان الرقمية  باختصار .مستقبل السلطنة

 .الرقمي والحاومي بتأثيرات التانولوةيا والتحولالياص 

(https://oman.om/wps/portal/index/DigitalOman2030  (  

ومن ، لتحقيق تحول رقمي ناةح 6111 ما أدرةت عمان الرقمية عدد من التقنيات الناشئة الحديثة في استراتياية 

 ،رصد آلية تلقائية للحياة المدنية أنلمةوإنشاا ، ويع اتقتصاديأتمتة ورقمنة قطاعات التن في توظيلها، وأامها المدن ال  ية

 .بشال فوري بما يناس  اةتياةات المستليدين والبيئة المحيطة والمناسبات الميتللة اليدماتوتيصيص 

لنا محاور استراتياية ةوارية لمستقب األولى: اليئة) فئتين:تحت  6111وتنقسم المحاور اتستراتياية ل مان الرقمية 

، وذلك  ما (اتستراتيايةأساسية و رورية لتنلي  المحاور  محاور تماينية الثانية:واليئة  المستليدين،ولها تأثير مباشر على 

 التالي:يو حها الشال 
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 .( أعمدة عمان الرقمية1شكل )

(https://oman.om/wps/portal/index/DigitalOman2030 :)المصدر   

  في:متمثلة  الرقمي،على مؤشرات التحول  6111واشتلمت محاور استراتياية عمان الرقمية 

 اون لدى ال مانيين ةمي هم فرص متساوية للمشار ة واإلدماج الرقميهي أن :شاملماتمع رقمي  ه0

ن يمتلك ال مانيين المهارات والقدرات القامة للتطور واتاداار في المسررتقبل أ :تنمية قدرات الماتمع ومهارات اوفراد ه6

 الت ليمهي عام يمنحه نلام يمتلك الاميع أساس م رفي تقن لاي الت ليممن خقل إدراج التانولوةيا في مناا   ،التقني

ح ماتم اتنا الحية تصرررب، بحيث تطبيق تقنيات المدن ال  ية، من خقل سرررتدعم مسرررتقبل التقنيةوالتي : ةرقمنة البنى التحتي ه1

 هذ ية

 التانولوةي للحراك منلمة ومتااملة متطورة قوية قانونية منلومة وةود إلى ماسة بحاةة تطور أي فإن الحال او و ما

 وإدارة تنمية في ةديدة وأسالي  نماذج ابتاار في تساام قانونية ونصوص تشري ات يتطل  رقمية مدينة إلى تحول نااح وأن

 من عدد و ع خقل من ذ ية، مدن إلى القائمة المدن لتحويل تدعم متينة تشري ية قاعدة و ع من تبد  ان انا ومن المدن،

 تااواات ارتااب ةالة في ال قوبات وتحدد الم لومات وسرية امن تنلم وقوانين اإلاتروني التاارية بالم امقت الياصة القوانين

 (51، 6161، )بومديان .منها والحد
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أامية  على ( Jerkov, Alexsandar, Adam Sofioijevic and Dejana Stanisic, 2017 ل من ) وا ا ما أ ده  

يمان تاري  التانولوةيا الحديثة، ويمان  ية لمدينة ذ ية ةيثاومية الم لوماتبتحويل مر ز محو محو اومية الم لوماتية 

اون بمثابة ت استي اب الملاايم الاديدة المت لقة بالتانولوةيا، وتوصل الباةثون لتقديم مقترح لماتبة ت ليمية ذ ية مستدامة ةيث

أن اليدمات الاديدة في  إلىمشاقت م ينة، وتوصلت الدراسة توفير مصادر مؤالة للم رفة لحل  وسيا م رفي ي مل على

مؤسسة مر زية للثقافة المدينة ال  ية توفر محو اوـمية الم لوماتية  لمستدامة يا  أن تحول الماتبة إلىالمدينة ال  ية وا

 للمواطنين بالااة عاليةه 

 يزعبد ال زلك ( إلى الت ر  على تانولوةيا الماتبات ال  ية المستيدمة في ماتبة الم6102ادفت دراسة )محمد،  ما

يمان أن تؤديه في دعم مبادرة مدينة الرياض مدينة ذ يةه وقد توصلت الدراسة إلى سهولة  ال يال امة بمدينة الرياض والدور 

ال امة وذلك بسب  موق ها المتوسا في مدينة الرياض،  ما يمان التوسع الرأسي في  عبد ال زيزالوصول إلى ماتبة الملك 

بحاةة  الم اصر الماتمع في التربوية المنلومة أن يتضح سبق ومماتستي اب التطورات المستقبليةه ك مباني الماتبة وذل

ةيث يسهم بصورة فاعلة في عقج اللاوة  الت لمية، الت ليمية ال ملية في ياابيةإ ثارآ من ي اسة لما الرقمي لت ليملإلستناد إلى ا

ي ، والتي تمثل فاوة تانولوةية فمن ةهة أخرىت الثورة الصناعية الراب ة اوساسية بين ال ملية الت ليمية من ةهة، وتحديا

: أولهما  أامية ال نصر أو المورد البشري في المؤسسات الت ليمية  حقيقة أولى ترتبا باتتلاق المقام اوول، وذلك من منطلقين

ات ساته التقنية  أساس لتطوير وتنمية  لااة المؤسعلى ةقيقة ثانية واي  رورة وأامية ال ناية بتطوير ا ا ال نصر وتنمية مهار

ا للقيمة المضافة، ومصدر  الت ليمية لتحقيق  ا، وثانيهما اوامية اإلستراتياية لتطبيقات الثورة الصناعية الراب ة باعتباراا مؤشر 

لمتطلبات بناا المدن  وتحقيق ا ،ثةالحدي والتانولوةيا اتةتماعية لتغيراتاموا بة اإلبداع الرقمي بالنلام الت ليمي ال ماني، و

لت ليم الرقمي لالتحول  متطلباتةول  والبحو  الدراسات من مزيداستشرا  المستقبل من خقل  إلى حاةةال  ية، مما يؤ د ال

 لمدن ال  يةهال ماني في  وا تقنيات اال الي 

 في األسئلة اآلتية:البحث  تحددت مشكلة ذلك ضوء وفي

 الراب ة؟في عصر الثورة الصناعية لت ليم ما المقصود برقمنة ا (0

 ؟والمتطلبات(، اوب اد، )الملهوماي المدن ال  ية ما  (6

ل  ية اا تقنيات المدن متطلبات رقمنة الت ليم ال الي ال ماني في  والمواصلة الم يارية المقترةة لتحقيق  ما (1

 (؟ التطبيقات، والموةهات)

 البحث:أهدا  

 يلي:ما البحث  استفد 

، اوشاال، الماونات، )الملهوممن ةيث  الراب ة،في عصر الثورة الصناعية رقمنة الت ليم   على مااية الت ر (0

 هالت ليم(اف ة نحو اعتماد رقمنة اوسباب الدو اوادا ، اونماط،
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 هوالمتطلبات(، اوب اد، )الملهومالت ر  على مااية المدن ال  ية، من ةيث  (6 

وةهات، المال  ية )لبات رقمنة الت ليم ال الي ال ماني في  وا تقنيات المدن بناا مواصلة م يارية لتحقيق متط (1

 هوالتطبيقات(

 البحث: أهمية

 النظرية:األهمية 

ا في البحث أامية تتمثل  وةاوماتها، للدول بالنسبة والمهمة المتاددة الموا يع من وسيلل  ان  ونه تناول مو وع 

حقيق توذلررك من خقل  ال مرراني بين إنشررررررراا المرردن الرر  يررة ورقمنررة الت ليم راا ال ققررةوإب، التحول الرقمي للت ليم ال ررالي واو

ة، بهد  يتطور الاوان  اتقتصرررررادية واتةتماعية والت ليمية والبيئ على المدن، وان ااسررررراتهاه ا النوع من المتطلبات التقنية ل

 اترتقاا بحياة اإلنسان في ةميع الميادينه

 التطبيقية:األهمية 

   يلي:، والتي تتمثل فيما ليدة من نتائ  ا ا البحثحدد اوامية التطبيقية في الاهات واللئات المستتت

 .ال مانيباميع الاهات الم نية بالت ليم ال الي  القرار متي و ه0

  هواإلبتاارات(، واارة الت ليم ال الي والبحث ال لمي )الاام اتمتمثلة في  بالسلطنة الت ليم ال الي مؤسسات ه6

والباةثون وأعضررررراا ايئة التدريس والقيادات  )الطقبمتمثلة في  بالسررررلطنةالت ليم ال الي  بمؤسررررسرررراتموارد البشرررررية ال ه1

 ه اإلداري(والاهاا 

 

 :البحث منفج

إلعداد القائمة الم يارية مته لطبي ة البحث، والمنه  اإلستشرافي الوصلي لمقئالمنه   الحالية استيدمت الدراسة

 مو وع البحثه

 وات البحث:أد

 موةهات،ال  ية )المتطلبات رقمنة الت ليم ال الي ال ماني في  رررروا تقنيات المدن تحقيق م يارية لمواصررررلة تم إعداد 

 ه(والتطبيقات

 البحث:حدود 

تتحردد في اودبيات ةول التحول الرقمي للت ليم ال الي ال ماني في  رررررروا المتطلبات التقنية للمدن الحردود المو رررررروعيرة:  ه0

 هال  ية
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 .ال مانيباميع الاهات الم نية بالت ليم ال الي  القرار متي و البشرية:الحدود  ه6 

  هواإلبتاارات(، واارة الت ليم ال الي والبحث ال لمي )الاام ات بالسلطنة المؤسسات من ماموعةالماانية: الحدود  ه1

 مه 6102/6161فترة إتمام البحث  الزمنية:الحدود  ه5

 

 البحث: مصطلحات

 يم:التعلرقمنة  (1

ائق خر مستحدثات التانولوةيا ومراةلها في طراتروني في أةدذ صوره ال ي ي تمد آالت ليم اتل يعر  التعليم الرقمي بأنه

 ( 24، 6161 أةمد،تدريسه وأسالي  تقويمه وغيراا من مت لقات ال ملية الت ليميةه )

 اتلاترونية اتتصال دواتأو الم لومات تلك نع البحث دواتأو اتلاترونية الم لومات مصادر استيدامكما يعر  بأنه 

 .الم رفية بنيته ينمي لاي المت لم يستيدمها أن يمان والتي توظيلها، للم لم يمان والتي اتنترنت على المتاةة اإلماانيات و افة

 (012، 6102، )ةامد

على  ل دور الوسيلة الرقمية من وسيلة محلزةوتحو الت ليم،"إدماج الوسيلة الرقمية في  أنها ويقصد برقمنة الت ليم إةرائي ا

 "هية بال ماوناتها وميتلف مااتتهاالت لم وميسرة له إلى مقامة للحياة الت ليم

 الذكية:المتطلبات التقنية للمدن  (2

 ماتوالم لو اتتصال لتانولوةيا التحتية البيئة على ت تمد وإياولوةية ورقمية م رفية مدينة تعر  المدن الذكية بصيتفا

 (50، 6161، )بومديان .ومتطورة ةديثة خدمات تقديم بغرض واومن  النقل المااتت ةميع في

 ساانها ةياة نوعية ايادة بهد  واتتصاتت الم لومات تانولوةيات تستيدم التي المدن الذكية بأنفا تلك كما تعر  المدن

 (72، 6161، المستدامةه )مرابا التنمية توفير مع

قابلة  ثوق بها،، اومن، مو)اإلستقرارالبنية التحتية التي تتسم بـ "أنفا  الذكية إجرائيًا على للمدنبات التقنية وتعر  المتطل

اائل من التطبيقات واليدمات القائمة على تانولوةيا الم لومات واإلتصاتت(، وتتمثل في  ل من  وتدعم ةامللتشغيل البيني، 

والتي تقود وتدعم تطوير المدن المستدامة  (،وال دادات ال  ية ال  ية،الشباات  ،AIاعي ال  اا اإلصطن ،IOTاوشياا  )إنترنت

 ه"في ةميع أنحاا ال الم

 اسطار النظري:

 رقمنة التعليم في عصر الثورة الصناعية الرابعة األول:المحور 

  (012، 6102، )ةامد :الرقميميفوم التعليم 
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 الطال  وتمان واإلنترنت، اآللي الحاس  تقنيات على الم تمدة بالتطبيقات غنية لاعليةت بيئة إيااد إلى يهد  ال ي الت ليم او 

 يتضمنه ما مع الت ليمي المحتوى تقديم" بأنه: ت ريله يمان ، و ماماان أي ومن وقت أي في الت لم مصادر إلى الوصول من

 في ميزنة متقدمة برام  بوساطة ب د عن أو اللصل في شاملة أو ةزئية بصورة ومتاب ة وتلاعل وتمرينات شروةات من

 .اتنترنت شباة بوساطة أو اآللي الحاس 

  ،يالو عبر والت لم ب د، عن الت لم ذلك في بما الت لمية، الحاتت من ماموعة لوصف "الرقمي الت لم" مصطلح ويستيدم

 :ب لك لتشمل للت لم،  وسيلة التواصل تقنيات استيدام او الحاتت ا ه بين يامع ا، وموغيراا اتفترا ية الت ليمية والصلو 

 الصوتية المادة. 

 المرئية المادة. 

 المت ددة بالوسائا التأليف برمايات. 

 المقرواة المضغوطة اوقراص. 

 اللضائي التللزيوني البث. 

 اتنترنت شباة تقنيات. 

 والمت لمين الم لمين بين اتتصال في لاترونيةات الوسائا استيدام على ي تمد ال ي الت ليم من النوع ذلك او الرقمي فالت ليم

 Online منها المصطلح ا ا مع بالتبادل تستيدم  ثيرة مصطلحات واناك برمتها، الت ليمية والمؤسسة المت لمين وبين

Education: و Web Based Education و Electronic Education المصطلحات من وغيراا. 

 :(77، 6102 )عزمي، أشكال التعليم الرقمي 

 والتطبيقات الليديو ومقاطع الامبيوتر وأل اب واوغاني الصور آت  تحميل يستطيع والموظف والم لم الطال  أصبح طالما

 القام من فإنه الم لومات، إلى للوصول مرنة  بوابة واللوةي والمحمول ال  ي ااتله استيدام أو به، الياصة اآليبود أةهزة في

 متميز وبأسلوب الرقمي الت ليم في الحاسوبية القوة ا ه باستيدام لقاتمام ومثيرة وعميقة ةديدة ربتاا تصميم  يلية فهم

 :التالي الشال يو حها الرقمي للت ليم ومتداخلة ميتللة أشاال خقل من ذلك يتم ما عادةوومبدع  وة اب
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 أشكال التعليم الرقمي (2شكل )

 

 (22 ،6161، )أةمد الرقمي: التعليم مكونات 

 اوبحا  مرا ز - الم امل- الماتبة - الماليون – اإلداريون – الت ليمية المواد - اوسات ة - الطقب :التعليمي المكون .أ

 .اتمتحانات –

 .رقميا الت ليمي الماون تحويل – شباة – شيصية ةواس  - اتنترنت على موقع :التكنولوجي المكون .ب

 الاداول -الرقمي الت ليم ومواانات وبرام  خطا -الرقمي الت ليم فلسلة -يالرقم الت ليم أادا  اسداري: المكون  .ج

 والتاب ة الوقائية المان ة الرقابة -الطويل واوةل القصير اوةل من لال وأادا  استراتياية -الرقمي للت ليم الزمنية

 .الرقمي الت ليم برام  تنحرافات ال قةية

 ذلك مثال الت ليمية للمؤسسة التنليمي وبالمناخ المحيطة البيئية للتحديات ودورية ةفوري لم الاات الرقمي الت ليم ويحتاج

 ومواةهة اليدوية واوخرى الرقمية ال مليات بين اتختناقات وم الاة الت ليمية، والمؤسسات البرام  بين التنسيق  رورة

 ه اليصوصية والدروس ال لمية المصنلات سرقة وماافحة الرقمي الت ليم على المتزايدة الطلبات

  (15، 6112، )قطيا :الرقمي التعليم أهدا  

 الماتمع فئات من عدد و بر اللرصة إتاةةو والماتمع اللرد مستوى على اللوائد من ال ديد تحقيق إلى تهد  رقمنة الت ليم

 على اتتلاق ص وبة أو تالمواصق ص وبة مثق   والزمان، الماان عوائق على تغل  ونه .والتدري  الت ليم على للحصول

 : منها .للمحا رة محدد وقت

أشكال التعليم  

 الرقمي

التعليم املتمركز  

حول أساليب  

 العرض  

التعليم املتمركز  

 حول التواصل  

التعليم املتمركز  

 حول املعرفة  

 

التعليم املتمركز  

   حول املتعلم

التعليم املتمركز  

حول أساليب  

 العرض  
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 .الت ليمية المواد إعداد في لديهم اليبرة وايادة الم لمين فاعلية مستوى تحسين (0 

 اتنترنت شباة طريق عن البحث أوراقو والليديو الصور على والحصول الم لومات مصادر إلى الوصول (6

 .الت ليمية ال ملية وإيضاح شرح في واستيدامها

 .والم لم للطال  اإللاترونية بصورتها الت ليمية المادة توفير (1

 م ينة مدارس على اةار   يا لهم المميزة الت ليمية الاوادر في النقص أن إذ مميزين، اوسات ة دروس توفير إماانية (5

 القطاعات ب ض يف والتدريبية او اديمية الاوادر في النقص ت ويض يمان  ما، الطقب من محدود ةزا منهم يستليدو

 هاتفترا ية الصلو  طريق عن الت ليمية

 القيام على يساعده  ما وقت، أي في للدرس الرةوع يستطيع ةيث بالدرس أ ثر والت مق اللهم على الطال  تساعد  (4

 داايزو التي اتلاترونية للمادة أو اتنترنت شباة على المتنوعة الم لومات مصادر إلى بالرةوع المدرسية بواةباته

 بالصوت مدعمة أصبحت ونها أطول لمدة بالم لومة يحتلظ الطال  بالتالي المت ددة، باومثلة مدعمة لطقبه اوستاذ

 .واللهم والصورة

 الوعي ايادةو للطقب، ال لمي الثقافي المستوى برفع ةمة فائدة له الت ليمية ال ملية في أساسي  ازا اتنترنت إدخال (2

 المستوى انحطاط إلى إت تؤدي ت مواقع على إاداره من بدت اإلبداع على القدرة لديهم ميين بما الوقت باستغقل

 .والثقافي اوخققي

 .وسهلة منلمة بطريقة والحاومية التربوية المؤسسات معالاام ات  تواصل (7

 (111، 2112 )وهيبة، :الرقمي التعليم أنماط 

 قصد للم لومات ال المية الشباة على الم تمدة الت ليمية والتقنيات الي اوس تلك في يتمثل وال ي: المباشر الرقمي التعلم (0

 .) ...المصنع القسم، (التدري  أو للت ليم والممارس الل لي الوقت في للمت لم ت ليمية مضامين إيصال

 المنلمة لحصصوا التدريبية الدورات ماموعة خقل من الت لم عملية في يتمثل ال ي واو :المباشر غير الرقمي التعليم (6

 ت مت ددة ظرو  وةود لحالة بالنسبة الرقمي الت لم من النوع ا ا وي تمد اامة وت ليمية تر ي  تتضمن بدوراا والتي

 .) المهنية البيئة في ال امل الاام ة، المدرسة، في التلمي  (المت لم لللرد الل لي بالحضور تسمح

 التعليمية البيانات رقمنة التعليم في اعتماد نحو الدافعة األسباب: 

 بالقمباتت، ذلك مع الت امل اوةوال من ةال بأي يمان وت منها بد ت  رورة عصرنا في الرقمي الت ليم نحو التوةه

 (65: 61، 6100الحللاوي، : )يلي ما ذ ر يمان اوسباب تلك بين من ول ل اوسباب عديد فر ته ذلك نحو والتوةه
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 :معلوماتال وتزايد المعرفي االنيجار .1 

 اوامية، غاية في ةديدة أخرى بدائل عن البحث ة ل ال ي اومر ايرته،مس عن عاةزة التقليدية اتالمؤسس أصبح ةيث

 .الت ليم الرقمي اتلاتروني بنلام اوخ  خاصة

 :التعليم على االجتماعي الطلب زيادة ه6

 على اتعتماد استلزم مما ذلك في زتعا ولانها ة،الزياد تلبية في التقليدية اتالمؤسس على ال  ا إلقاا إلى أدى وال ي

 .اللرص تاافؤ وتحقيق اتنتلامية والتدري  الت ليم فرص في زال ا ا ا سد تحاول ةديدة تربوية صيغ

 :السكاني اسنيجار ه1

 يديةالتقل المؤسسات عاز في أثره اوا ح   بات ةيث واتةتماعية، اتقتصادية المشاقت من عديد ظهور إلى أدى وال ي

 .الطقب لماموع الميتللة الت ليمية اتةتياةات تلبية في

 :اليرص تكافئ وتحقيق والتدريب التعليم بديمقراطية االخذ .4

 واإلماانيات القوى دعائم من ي تبر ال ي القومي، اومن مقومات من أصبح الت ليم ديمقراطية أن إلى الب ض أشار ةيث

 التقليدي، النلام ظل في والتدري  الت ليم ديمقراطية مبدأ تحقيق يان وت المحتملة، اراوخط  ل من الوطن تحمي التي واليبرات

 الت ليمه رقمنة بنلام وخ  ماسة ةاةة اناك ان يؤ د مما

 :المؤهلة التعليمية الكوادر توفير في القصور .5

 طلرة القادمة المرةلة تشهد أن وتبد الت ليم، لتطوير اوساسية المرتازات أةد وإعداداا الت ليمية الاوادر تطوير ي تبر

 خقل ومن تمع،الما في التنمية اةتياةات لمقابلة متبقة خطة وفق المطلوبة والتيصصات الت ليمية الاوادر إعداد ةيث من

 .المشالة ا ه على ل التغ يمان اتلاتروني الت ليم

 في الحديثة والم لومات اتتصال تانولوةيا ظيفوتو استيدام أسباب نلسها اي الرقمي، الت ليم اعتماد بأسباب القولو

 الت امل الص   من اصبح أنه القول يان لان للمت لم، والم رفية ال لمية الحاةات تنامي ذلك إلى يضا  اأيض   الت ليمية، ال ملية

 أ ثر وأصبح اليوم الماتم ات تغيرت  ما اتتصالية، التقنية وةيل التانولوةيا ةيل واو اوةيال، من  سابقه ليس ةيل مع

 من اادت وغيراا اتنترنت شباة وفرته وال ي ال الم على اتنلتاح أن  ما اليومية الحياة ايقاع في ارايب   اتسارع   وت ر  ات قيد  

، )دةمانييطبقونهه  ما تطبيق ةتى أو إليه وصل ما الى الوصول محاولة وبالتالي آخرين أفراد على وإطقعهم اتفراد فهم

6102 ،11) 

 :(2121، )حايك التحول الرقمي وتأثير اعتماد التقنيات الجديدة من قبل مؤسسات التعليم العالي 

عملية تطوير ة رية في طريقة عمل  ، وتُ د الرقمنةالرقمنة اي تحويل المنتاات المادية أو التناظرية إلى موارد رقمية

 ،دا  المؤسسة وال مقاالمؤسسة باستيدام التقنيات الرقمية الحديثة في توافق مع أا

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  صدار السادس والعشروناث والنشر العلمي | اإلالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                         21  

ISSN: 2706-6495 

يمان لمؤسسات الت ليم ال الي نقل منتااتها وعملياتها إلى السحابة أو شباة افترا ية إلتاةة اللرصة للوصول إلى المزيد و  

ا إلى توفير التااليف أو تقليل اآلثار البيئيةه الرقمنة اي شال من أشاال إاالة المواد ل يسمح التحوي ،من ال مقا، باإل افة أيض 

 (هIoTإلى التقنية الرقمية للشر ات باتستلادة من اتتاااات الناشئة مثل البيانات الضيمة أو إنترنت اوشياا )

ا يتزايد تأثير الرقمنة على ةياة اوفراد وعمل المؤسسات، ةتى أنه أصبح ت له ليس من النادر أن تاد مؤسسة أو شيص 

"، وانا يتم اإلشارة إلى أنهم اوشياص ال ين ت األميون الرقميون“ مصطلح مما أوةد ،بالرقمنة" من قريٍ  أو ب يد"عققة 

ي مل التحول الرقمي على دم  التانولوةيا الرقمية في ةميع الاوان ،  ما  يلمون بايلية الت امل مع تقنيات الم لومات الرقميةه 

ة أمور أخرىه من أةل اتستلادة من التقنيات الناشئمما يتطل  تغييرات في مااتت التانولوةيا والثقافة وال مليات، من بين 

والتوسع السريع في اونشطة البشرية، يا  على المنلمات إعادة اختراع نلسها وتحويل ةميع عملياتها، وبحيث تضع أي 

 استراتياية اتبتاار في التانولوةيا وت ديل الثقافة المؤسسية  من أولوياتهاه

لتحول الرقمي او أساس الثورة الصناعية الراب ة، بسب  ما أةدثه من تغيير تانولوةي، من الناةية الزمنية، ي تبر او

من انا يمان للتحول الرقمي ومن خقل محو اومية الرقمية، إةراا ال ديد  نطقق اوا على اعتماد مهارات ةديدة لألفرادهينطوي 

تشمل مساةات الت لم الاديدة البيانات الضيمة وال  اا من التدخقت التي تسمح باستيدام الرقمنة على نطاق موسع، وبحيث 

انات الضيمة تسمح البي، وبالتالي (  موارد ت ليمية، مما يضيف قيمة إلى القضايا المترابطة في الت ليم ال اليAIاتصطناعي )

ا شيصللطقب با تشا  اتتاااات فيما يت لق بأسالي  التدريس الاديدة، مثل الت لم التايلي، ال ي يول ا من ةمع د ت ليم  ي ا مستمد 

اودوات على أن ياون التدريس بتاللة أقل،  ما ي زا قدرات  وتساعد ا هلقة بال مر أو ال ادات أو السلوكه بيانات الطقب المت 

ا للطال ، المستيدمين ويي ن ممن ناةية أخرى، تستيدم مؤسسات الت ليم ال الي ال  اا اتصطناعي لق ملل ا شيصي ا ميصص 

 ،للنااح في درةاتهم وشهاداتهم وتحديد المتقدمين او ثر اةتمات  أةل إ لاا الطابع الشيصي على عملية قبول الطقب، 

باإل افة إلى ذلك، تسمح ا ه التقنية، من بين أمور أخرى بمساعدة الم لم في تحديد تقدم الطال ، أو التحام في عملية التدريس 

 لهمهإذا تةظ أن اناك فاوة في ال

اعلنا ر طريقة ةياتنا وعملنا وتلمن ناةية أخرى، ت مل الروبوتات واوتمتة وغيراا من أدوات الت لم التانولوةي على تغيي

وبالتالي، تواةه المؤسسات الت ليمية التحدي المتمثل في الحلاظ على نلام الت لم ال ي ينل  ثقافة الت لم المستمر والت لم ال ي 

ا ا باإل افة إلى أن التحول الرقمي يمتلك القدرة على قيادة الت ليم ال ملي واإلبداعي، وي مل على شئة، الناتقوده التقنيات 

 لل ملية الت ليمية برمتهاهتضمين نماذج ت ليمية ةديدة للطقب والم لمين و

 المتطلبات( –األبعاد  -)الميفومالمدن الذكية  الثاني:المحور 

  الذكية:المدن  إلىمدخل 

مدن ال  ية عبر التاريخ مدن ذ ية إذ إنها باان  توفير اومن واومان للمواطنين ساامت بشال  بير في التقدم ت د ال

 ل واإلمبراطوريات، الحضاري وال لمي واتقتصادي والتااري للدو
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ا إلى  تاات رات ةديدة ومناابتا إلىالقامة لتحويل اوفاار  امع بين الموارد البشرية والماديةال علىقدرتها  وذلك استناد 

ا إلى ا استناد   السوق الابيرة التي تمثلها لل ديد من ا ه المنتااته تاارية، وأيض 

وبإدارة ةسنة لغرض تحسين ةياة ساان المدينة وةماية بيئتها، وا ا  ال  ية مشروع تطويري مدعوم تقني االمدن تمثل و

يدام مل في مامل ةياة المدينة،  ما يمان استاعية إلةدا  تغيير شاالمشروع يتضمن أفاار ووسائل تانولوةية واقتصادية واةتم

وشباات  ، اميراتتلك التقنية الاديدة الشمولية إلدارة مؤسسة  بيرة بتطبيق طرق التحام اآلني بواسطة وسائل ذ ية، مثل 

س  اوو اع اآلنية اتصال، وتاميع م لوماتها وإدارة تلك الم لومات من مر ز يامع الم لومات، ويتصر  فيها بح

  (14، 6161، )ال ايليواتةتياةاته 

  الذكية:ميفوم المدن 

اتُ د المدن م أن اتستثمار  نوعية تصميم مدننا،  ما علىةد  بير  إلى، وتتوقف نوعية ةياتنا ن أ ثر المبتارات البشرية ت قيد 

 في المدن ال  ية المستدامة ي ني اتستثمار في اتماانية اتقتصادية والرخاا اتةتماعي والنوعية البيئيةه

نيت ذ ية ب المدن ال  ية بأنها اي مدينة ذات أداا ةيد بطريقة تطل ية تتميز بستة مميزات (021، 6102 )محمد،قد عر  و

ذ ي من اونشطة ال اتية واتستققلية والمواطنين ذوي الم رفة، والمدينة تصبح ذ ية عندما تقوم باتستثمار في رأس مزي   على

المال البشري واتةتماعي والنقل والبنية التحتية لقتصاتت الحديثة والنمو اتقتصادي المستدام ونوعية الحياة ذات الاودة 

  الحامهرد الطبي ية من خقل المشار ة في ال الية مع اإلدارة الحايمة للموا

 المدينة الى الرقمية المدينة من بدايه الم لومات تانولوةيا عصر نتاهاأ التي اتلاترونية التقنيات علىوت تم المدن ال  ية 

 مقا وقد والم لومات تللبيانا شملاو اتطار اي الم رفة نأ باعتبار الم رفية للمدينة وصلنا نأ لىإ اتفترا ية ثم اتلاترونية

 التقنيات على ت تمد المدن تلك ةميع نأ تبين وقد، خصائصها وتحديد المصطلحات له ه ملاايم بو ع الباةنين من ال ديد

 شباات عبر افترا يه وفراغات لألفراد تلاعلية خدمات تقدم وةمي ها تانولوةيا الم لومات عصر يقدمها التي الرقمية

 واليلليات التقنية اتتاااات لت دد انلر   ال  ية المدينة لملهوم الت ريلات من ال ديد فه ا ل ا الميتللة والتطبيقات الم لومات

 :ومن تلك الت ريلات ما يلي اتةتماعية

 ور يزة بيئة، اةتماعيه، ر يزة، تقنيه ةر يز ية:أساس ر ائز ثقثة على يرتاز عمراني تامع: بأنفا الذكية المدينة  تعر

 ثقثة وتضم البيئية، والمدينة ةالم رفي والمدينة ،الم لوماتية / يةاتفترا  المدينة واي: واةدة في مدن ثق  فهي وبالتالي

 ( 6، 6102، ال راقي، )القا ي .، واوفرادالبيئة الم لومات، اي رعناص

 الوسائل من وغيراا واتتصاتت الم لومات تانولوةيات است مال على ت مل التي : بتلكالمستدامة الذكية المدن تعر  ما 

 الحا رة اوةيال اةتياةات تلبية  مان مع المنافسة، على والقدرة الحضرية واليدمات ال مليات و لااة الحياة نوعية لتحسين

 (72، 6161 مرابا،والبيئيةه ) واتةتماعية اتقتصادية يت لق بالاوان  فيما والمقبلة

 اآلتي:مو حة بالشال :  ما اي بيئي أساس اةتماعي، أساس تقني، أساس :اي اسيةأس عناصر ثقثةالمدينة ال  ية  تضم
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 الحقيقية الذكية للمدينة المكونة ( العناصر2شكل )

 الشباات واتتصاتت، الم لومات بتقنيات تزود ةيث  ية،اوافتر رقمية مدينةبأنها  :التقنية الناةية ت ر  منف

 عن عبارة أنها  ما نية،اال مر البيئة من أساسية عناصر تشال بحيث اتستش ار، أةهزة اتشبا  ي،ااتفتر الواقع القسلاية،

 أو ال  ية، نيةاال مر ةرولإلدا ال  ي، الماتمع لتشغيل نلام باعتباراا الواق ية المستقبلية للمدينة الطبقات مت دد رقمي تمثيل

 ( .(Abdoullaev, A. 2011 .الرقمية البيئية ال  ية البيئات

 واستيدام البيئية، التقنيات الطاقة، لتوايع شباات فيها تتوفر ةيث ،بيئي ا صحية مدينة البيئية: اي الناةية وت ر  من

 .المتاددة الطاقة موارد

 وتتمتع الم رفية، النشاطات على تر ز ةيث وم رفية، وابداعية ذ ية مدينة نهاأ اتةتماعية: الناةية من  ما ت ر 

 الرقمية التحتية والبنية الم رفة، إنشاا مؤسسات د،ااوفر إبداعية على أساسي بشال ت تمد  ما واإلبداع، الت ليم من عالية بنسبة

 .الم رفة وادارة لقتصاتت

 والشياات السرعة ال الية  الشباات التانولوةية التقنيات تست مل ومتاامل شامل نلام اي ال  ية فالمدينة النحو ا ا وعلى

 التقدم يستاي  ال ي تأمر لألنترنت المتنوعة واليدمات المحمولة للهواتف التطبيقات ال  ية عن ناايك قسلاية،وال السلاية

 الاهرباا توفير خقل من اوا ح   ويبدو والبيئية، الثقافية ةوانبها وخاصة واتةتماعية، اتقتصادية اللرو  ويحسن ال مراني

 النلقات من وييلض الحياة، باودة يؤرق ال ي اومر النلايات، وةمع المياه تيداماس السيارات، ومواقف المرور ةر ة وإدارة

ه التنمية استدامة يؤيد و  لك اتقتصادي والنمو اتستثمار على يشاع بما للمدينة، المؤسساتية الالااة من ويزيد والوقت،

  ما يبين ا ا الشال بنية المدينة الرقمية ال  يةه (56، 6161، )بومديان

  :مرتكزات المدن الذكية 

 (2، 6105: )ال بود، محاور أرب ة على ال  ية المدن تر ز

 المدينةالمعرفية مدينة البيئية ال

 املدينة الرقمية 

المدينة الذكية 

 المستدامة 
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 :الحضاري التوسع (0 

 ةضري نطاق داخل اووصال مترابطة متلاعلة ال  ية فالمدن محيطها، عن المدينة ان زال على بالقضاا المحور ا ا يرتبا

 .متضامنة مدينة أمام ا لناي مما المدينة، في والت اون التواصل ةسور مد على قادر عريض

 :الرقمي االحتواء  (6

 تقنيات من تحتاةه بما المدينة مؤسسات وتزويد فيها، لل يش للمواطن، اوساسية التانولوةيا توفير على ال  ية المدن ت مل

 .المدينة أطرا   ل بين الشامل، اتتصال تضمن  ما وتاارية، ةاومية خدمات إلنتاج تحتية وبنية

 :البتكاروا المعرفة  (1

 في اوعمال ريادة على التحليز ثم اتتصال بشباة المواطنين ربا إلى التطرق دون من ذ ية مدينة عن الحديث يمان ت

 القانونية اإلةرااات تبسا ةديثة بإدارة ال امة الحياة وتطوير لل مل فرص خلق شأنه من ال ي اومر اتبتاارية، القطاعات

 هالمدينة ااداار في واإلبداع والبحث ةالم رف إلى وتلاأ والتنليمية

 :البشري الرأسمال  (5

 يترت  ال ي اومر تانولوةية، بم ار  ومزودة متيصصة لالااات ةاملة ماونة، عاملة قوى وةود ال  ية المدن تستدعي

 .بالمدن والتدري  الت ليم مناا  في  برى تغيرات إةدا  عليه

 الذكية المدينة أبعاد :(Giffinger, Fertner, Kramar, Kalasek.Pichler-Milanovic, Mei-jers, 2007) 

 الحياة، نوعية الطبي ية، الموارد اتقتصاد،  النقل، التقليدية، ال مراني والنمو التنمية بنلريات ال  ية المدينة أب اد ترتبا

 .التشار ية

 :ال  ية للمدينة مميزة أب اد ستة تحديد يمانو

 ذكي اقتصاد (Smart Economy): الدولية، وال ققات ال مل سوق مرونة مثل ال وامل من بماموعة بدوره يرتبا 

 .اتقتصادي المستوى رفع في والتقنيات ال لمي البحث دور تل يل إلى باإل افة

 ذكية حياة (Smart Living): منها للحياة، ةيدة نوعية توفير في تسهم التي واونشطة الل اليات من ماموعة تضم 

 .ةيدة نوعية ذات مباني وتوفير الصحي، النلام ةودة على والتأ يد والسياةية، الت ليمية، الثقافية، الل اليات

 ذكية بيئة (Smart Environment): الطبي ية الموارد إدارة مثل ال وامل من بماموعة ذ ية بيئة توفر يرتبا 

 .التلو  مستوى وتقليل البيئة وةماية

 أذكياء أشخاص (Smart People): وال مل دااوفر لدى الثقافة من الاافي المستوى توفر ذ ية مدينة إنشاا تطل ي 

 .لديهم اإلبداع مستوى ايادة على
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 الذكي التنقل (Smart Mobility): نقل أنلمة إلنشاا بالتقنيات النقل منلومة ربا على ذ ي نقل نلام توفير ي تمد 

 .ومستدامة آمنة

 ذكية حكومة (Smart Governance): الحاومية اليدمات وتوفير التقنيات خقل من الحاومي ال مل منلومة ويرتط 

 .اإللاترونية القنوات عبر

 (Komninos,2008) :الذكية المدينة مكونات

 :ـب ال  ية الماونات تحديد يمان

 .الشباات (0

 .البيانات قاعدة (6

 .التطبيقات (1

 .اإللاترونية اليدمات (5

 

 الذكية المدن التقنية متطلباتال: 

 ال ناصر من ماموعة من وتتاون ال  ية، المدن تنمية أساس واتتصاتت الم لومات بتقنيات المتمثلة التحتية البنية ت تبر

 للشباات بالنسبة أما التحام، المطلوب من المستوى لتلبية المستيدمة اتستش ار، بأةهزة ال ناصر ا ه تتمثل بشباات، بطةاالمتر

 مع الشباات ا ه تت امل الصناعية، اوقمار ديو،االر ةزمة البصرية، اوليا  تتصالية،ا الروابا من متنوعة ماموعة فتضم

 البيانات ةمع والشباات التقنيات ا ه خقل من ويتم واس ة، فيةاةغر مناطق في المواعة اتستش ار وأةهزة قبة،االمر م ابر

 .البرمايات من ماموعة خقل من م الاتها تتم التي

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  صدار السادس والعشروناث والنشر العلمي | اإلالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                         26  

ISSN: 2706-6495 

 (Al-Ahmadi,2009) :منها اللرص، من ال ديد ماوناتال ا ه تتيح 

 المدن  من ف الة اتصاتت تأمين. 

 اليدمات لتقديم ةديدة طرق تطوير. 

 الحاومة مع الت امل تسهيل. 

 للت ليم ةديدة فرص خلق. 

 (11 ،6101 )صادق، :اي المتطلبات وا ه

 السلكية ،سلكية (النطاق واسعة الشبكات ( 

 اتستاابة لدعم التحام،  زامر إلى المتنوعة، والتقنيات اتستش ار أةهزة من البيانات لنقل النطاق ةواس  الشباات تستيدم

 دااوفر ماموعات بين والم لومات البيانات لتبادل آلية تقدم  ما ال  ية، المدينة ماونات من أساسي ماون تشال والتي ال اتية

 .سلاية وت سلاية ااتشب إلى النطاق واس ة الشباات وتقسم والمؤسسات،

 :النطاق واسعة السلكية الشبكات (1

 بصرية أليا  شباات (Optical Fiber) 

 الم لومات من اائل  م إرسال يمان ةيث اائلة، بيانات نقل س ة ذات بأنها وتتميز السلاية، اتتصال شباات إةدى تمثل

ا عالية وبسرعة خقلها، من  عالية فنية  وادر إلى وتحتاج التر ي ، عند عالية اتبتدائية الاللة أن إت، اقتصادية أنها  ما ،ةد 

 ,Cyperjaya الشباات ا ه تستيدم التي المدن ومن واإلنترنت، الحاسوب شباات في البيانات لنقل وتستيدم التدري ،

Startford, Liverpool  

 الرقمي المشترك خا شباة (Digital Subscriber Line) DSL: 

 إلى الهاتف محطة من اليا طول أن سلبياتها من ،ال ادية الهاتف شباات خطوط عبر الرقمية اليدمات توصيل ي ني

 .البيانات لنقل الابيرة الم دتت في مؤثر عامل المشترك

 (2111،11، )صادق: Wi- Fi (FidelityWireless) :النطاق واسعة الالسلكية الشبكات (2

 اوسقك منبدت   الم لومات لتبادل ديوار ال موةات الشباة ا ه دمتستي ،) والسرعة الدقة اللائق القسلاي )البث  

 .البيانات واستقبال نقل في عالية سرعة وذات والحواةز، ناالادر قااختر على قادرة أنها  ما والاابقت،
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 التغطية قةوتسمى منط ،(Access Point) الوصول نقاط يسمى ما عبر ال امة اوما ن في تسلايا   اإلنترنت خدمة وتقدم 

(Hot Spot) ال شباة تاون موقع أي واي، wi- fi 21 -54 بين ما وحايتر الشباات له ه التغطية نطاق لقستيدام، متاةة 

 - :تهاامميز من اليارج، في ترا يلومت عدة إلى وتصل الداخل فيا متر  

 لألسقك تمديدات إلى تحتاج ت فهي وسهلة، سري ة شبااتها إعداد عملية. 

 اتتاااات باميع فيها اوةهزة تحريك يمان. 

 طريق عن اتتصال سرعة تصل Wi-Fi الثانية في ميغابايت 54 إلى. 

 شباات إعداد Wi-Fi السلاية الشباات من أرخص. 

 اوثرية المواقع (فيها  ابقت تمديد يص   أما ن في تر يبها الممان من ( 

حدود، ويمان أن تستيدم لقتصال باإلنترنت عبر الشباة القسلاية إت أنها تستهلك الطاقة بشال  بير، وماال تغطيتها م

 الم طيات، لتبادل وذلك التغطيةالمحلية، أو لقتصال بين الحواسي  بشال مباشر في ةال تواةد الحواسي  في نلس ماال 

 (Kuala Lumper, Singapore, Groningenمنها: ) الشباات، ا ه المدن من ال ديد وتستيدم

 (55، 6101 )صادق، :التقنية لمناطق التقنية اتالمتطلب 

 وانتاةها المنتاات وتمويل الشر ات، وتأسيس والتطوير، والبحث، اإلنتاج، خقلها من باايتر التي البيئة ا ه تاوين يتطل 

 .متقدمة وخدمات ةديثة تحتية بنية توفر وتسويقها،

 لقنتقال خطة تو ح وا حة رؤية لصياغة متاامل قومي قنيت علمي نلام اي التقنية مناطق بأن القول يمان وبالتالي

 .مضافة قيمة ذات تقنية وخدمات منتاات إنتاج طريق عن الم رفي اتقتصاد إلى تيايااتستر

 الذكية المدينة تطبيقات: 

  الت ليم عن ب د أو الت ليم اتلاتروني(E-Learning:) 

 ليم اوطر البشرية وأامية الت لم المستمر فيها، ويمثل الت لضرورة تأايلا إن لتطبيقات الت ليم اإللاتروني أامية خاصة نلر  

 اإللاتروني قطاعا  ااما ، فللت لم والمهارات دور اام في اتقتصاد القائم على الم رفةه

ماان ( بنلس خصائص الواقع الحقيقي باستثناا وةدة الVirtual Realityاتفترا ي )ويقصد به نقل المت لم إلى الواقع 

أي إماانية تلقي المحا رات من مصدر ب يد عن  (6112اين الدين، أخرىه )في ةميع الحاتت ووةدة الزمان في ةاتت 

  ( (Real Time Application ماان المحا رة بنلس السرعة ونلس امن التنلي 
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 (55، 6101، )صادقينقسم الت ليم عن ب د من ةيث النقل إلى نوعين: و 

 ةيث ياون اتتصال والتلاعل في الوقت الحقيقي بين المحا ر والطال ه (:Synchronous Delivery)نقل متزامن  (0

 يتم توفير المحا رات بواسطة الليديو في وقت تةقه (:asynchronous Delivery)النقل الق متزامن  (6

 ثل الماتباتهم على الشباة لمتاةة ما يتضمن الت ليم عن ب د إماانية الوصول إلى مواقع البحث ومصادر الت ليم والت لم ا

 (6112الدين،  )اين

 (45، 2111 )صادق،اسلكتروني:  التعليم لتطبيق التقنية المتطلبات 

 مباشرة والصورة الصوت نقل إماانية تتيح التي (Video Conference) وتقنية واتتصاتت، الم لومات وشباات تقنيات

 اترسال وياون "..والندوات تاالمؤتمر " لنقل تستيدم فهي تطبيقات عدة ولها ت،مسافا بينها تلصل مواقع، عدة إلى موقع من

 هقبةاالمر وشاشات تاالاامير اي الرئيسية اإلرسال ووسائل ،اومباشر   تلاعلي ا واتستقبال

 الموجفات،) المواصية المعيارية المقترحة لتحقيق متطلبات رقمنة التعليم العالي العماني في ضوء تقنيات المدن الذكية 

 :والتطبيقات(

ل الي في الت ليم ا في  روا اودبيات والدراسرات السابقة قام الباةث بإعداد مواصلة م يارية تتضمن متطلبات رقمنة  ه0

 اي:وةاات في ثقثة أب اد رئيسة  ؛ال  ية وا تقنيات المدن 

 ال مانيهموةهات التحول الرقمي في الت ليم ال الي  األول:البعد 

 .لتحقيق تحول رقمي ناةح 6111التقنيات الناشئة الحديثة في استراتياية عمان الرقمية  ثاني:الالبعد 

 ه6111المحاور اتستراتياية والتماينية إلستراتياية عمان الرقمية  الثالث:البعد 

تم   ية،ال  ن للوقو  على مردى مقئمرة المواصررررررلرة لتحقيق متطلبرات رقمنرة الت ليم ال رالي ال ماني في  رررررروا تقنيات المد ه6

بجميع الجفتات المعنيتتة بتالتعليم العتتالي  القرارمتختذو من عر ررررررهرا على السرررررررادة اليبراا المحامين؛ المتمثلين في عينررة 

ا( 04) عددااالعماني،   عمانهالم نية بسلطنة  الت ليمية ميتلف الهيئاتمن  فرد 

 لتحقيق متطلبات رقمنة الت ليم ال الي المواصررررلة تم ةسرررراب نسرررر  اتتلاق بين السررررادة اليبراا المحامين على مدى مقئمة ه1

 : (Cooper,39) وبروفق ا لم ادلة  ال  ية،ال ماني في  وا تقنيات المدن 

     111نسبة االتياق =   عدد مرات االتياق على عدد مرات االتياق + عدد مرات عدم االتياق 
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 متمثلة فيما يلي:  يارية؛المعالمواصية وةاات نتائ  نس  اتلاق المحامين على       

 ( 1جدول رقم )

 يوضح نسب األتياق بين المحكمين على البعد األول من المواصية المعيارية 

 م

 األول:البعد 

موجفات التحول الرقمي في التعليم 

 العالي العماني

األهمية 

 النسبية

 مدى مالئمة المتطلبات
مدى مالئمة مؤشرات 

 تحقيق التحول الرقمي
أسباب عدم 

لمالئمة ا

وإمكانية 

 التعديل
 مالئم

مالئم 

إلى 

 حد ما

غير 

 مالئم

نسبة 

االتياق 

)%( 

 مالئم

مالئم 

إلى 

 حد ما

غير 

 مالئم

نسبة 

االتياق 

)%( 

1 

تفتد  استتتتتتتراتيجيتتة عمتتان الرقميتتة 

إلى إرستتتتتتتاء القواعتتد للتحول  2111

وتغييرات الثورة الصتتتتتناعية  الرقمي

 الرابعة التي تشفدها السلطنة

٤.١% 05 0 - 27% 05 0 - 27%   

2 

تفتد  استتتتتتتراتيجيتتة عمتتان الرقميتتة 

إلى تحقيق الريادة في التحول  2111

الرقمي واالبتكتتار لتعزيز االقتصتتتتتتتاد 

 عوازدهار المجتم

٤.١% 01 6 - 21% 01 6 - 21%   

   %21   %22 البعد األول

 

 ( 2جدول رقم )

 المواصية المعيارية  يوضح نسب األتياق بين المحكمين على البعد الثاني من

 م

 الثاني:البعد 

التقنيات الناشئة الحديثة في 

 2111استراتيجية عمان الرقمية 

 لتحقيق تحول رقمي ناجح

األهمية 

 النسبية

 مدى مالئمة المتطلبات
مدى مالئمة مؤشرات 

 تحقيق التحول الرقمي
أسباب عدم 

المالئمة 

وإمكانية 

 التعديل
 مالئم

مالئم 

إلى 

 حد ما

 غير

 مالئم

نسبة 

االتياق 

)%( 

 مالئم

مالئم 

إلى 

 حد ما

غير 

 مالئم

نسبة 

االتياق 

)%( 

   %21 - 6 01 %27 - 5 00 %١.٠ الذكاء االصطناعي 1

   %27 - 5 00 %27 - 0 05 %٤.٤ سلسلة الكتل 2

   %21 - 1 06 %21 - 1 06 %١.٠ البيانات الضخمة 1
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   %27 - 0 05 %27 - 0 05 %1ه0 المدن الذكية 4

   %21 - 1 06 %27 - 5 00 %١.٠ الروبوتات 5

   %21 - 1 06 %21 - 6 01 %1هIOT 0إنترنت األشياء   6

  %21 - 6 01 %21 - 1 06 %٤.٤ الواقع االفتراضي والمعزز 7

   %22  %21 البعد الثاني

 ( 1جدول رقم )

 عيارية يوضح نسب األتياق بين المحكمين على البعد الثالث من المواصية الم

 م

 الثالث:البعد 

المحاور االستراتيجية والتمكينية 

  2111سستراتيجية عمان الرقمية 

األهمية 

 النسبية

 مدى مالئمة المتطلبات
مؤشرات مدى مالئمة 

 تحقيق التحول الرقمي
أسباب عدم 

المالئمة 

وإمكانية 

 التعديل
 مالئم

مالئم 

إلى 

 حد ما

غير 

 مالئم

نسبة 

االتياق 

)%( 

 مالئم

مالئم 

إلى 

 حد ما

غير 

 مالئم

نسبة 

االتياق 

)%( 

   %21 - 6 01 %21 - 6 01 %٤.٠ مجتمع رقمي شامل 1

2 
تتنميتتتة قتتتدرات المجتمع ومفتتتارات 

 األفراد
١.٠% 00 5 - 27% 06 1 - 21%   

   %27 - 0 05 %27 - 0 05 %2ه0 الحكومة اسلكترونية 1

   %27 - 0 05 %21 - 6 01 %7ه0 نمو قطاع التقنية  4

   %21 - 1 06 %21 - 1 06 %5ه0 المعايير واالمتثال 5

   %27 - 5 00 %21 - 1 06 %0ه0 األمن السيبراني 6

  %21 - 1 06 %21 - 6 01 %1ه0  رقمنة البنى التحتية 7

   %22   %22 البعد الثالث
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 ( 4جدول رقم ) 

  معياريةأبعاد المواصية اليوضح نسب األتياق بين المحكمين على 

 أبعاد المواصية المعيارية

 نسبة االتياق )%(

 المتطلبات 
مؤشرات تحقيق 

 التحول الرقمي

 %21ه20 %27ه20 العماني.موجفات التحول الرقمي في التعليم العالي  األول:البعد 

 2111التقنيتات الناشتتتتتتئة الحديثة في استتتتتتتراتيجية عمان الرقمية  الثتاني:البعتد 

 .ناجحلتحقيق تحول رقمي 
 %16ه21 %66ه21

المحتاور االستتتتتتتراتيجيتة والتمكينيتة سستتتتتتتراتيجيتة عمان الرقمية  الثتالتث:البعتد 

2111. 
 %47ه20 %25ه20

 %22.16 %22.15 إجمالي

 

 %27م يارية تراوةت ما بين )المواصلة الول السابقة أعقه أن نس  اتتلاق بين المحامين فى مؤشرات يتبين من الادا

لمقياس ثقثى متدرج،  ما تراوةت  فى مدى المقئمة وفق ا، ومؤشرات تحقيق التحول الرقمي( )المتطلبات ( لال من27% -

 بين:نس  اتتلاق لألب اد ما 

 ،للمتطلبات( %66ه21 - %27ه20) -

 الرقمي،لمؤشرات تحقيق التحول  (%16ه21 - %47ه20) -

 هلمؤشرات تحقيق التحول الرقمي (%12ه26و)، تطلباتللم( 14ه26 ما بلغت نسبة اتتلاق للمواصلة الم يارية  ال )  -

 والمقترحات: توصياتال

ستراتياية عمان إل والتماينية( )اإلستراتيايةتضمين اليط ة اتستراتياية لتطوير منلومة الت ليم ال الي ال ماني اوب اد  ه0

 صادي،اتقتورقمنة قطاعات التنويع والتي تستهد  اتستثمار المتواان للمورد البشري من خقل أتمتة  ،6111الرقمية 

يئة بشال فوري بما يناس  اةتياةات المستليدين والب وتيصيص اليدماترصد آلية تلقائية للحياة المدنية،  وإنشاا أنلمة

 .المحيطة والمناسبات الميتللة

ل ماني في الت ليم ال الي ا لتحقيق متطلبات رقمنة الحالي؛اعتماد المواصلة الم يارية المقترةة التي توصل إليها البحث  ه6

 يهالهوة بين الواقع والمأمول في نلامنا الت ليم في تقليص، مما يسهم والتطبيقات( )الموةهات، وا تقنيات المدن ال  ية 
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ام الت ليم مما يُحسِّن  لااة وف الية نل ال ماني،نشر ثقافة التحول الرقمي في المؤسسات والهيئات الم نية بالت ليم ال الي  ه1 

 وبما يلبي اةتياةات سوق ال مل في عصر الثورة الصناعية الراب ةه وميرةاته،ال الي 

بهد  تأايلهم وإعدادام  التيطيا إلعداد برام  تدريبية للمورد البشري باميع مؤسسات وايئات الت ليم ال الي ال ماني، ه5

 .اتصطناعي ال  اا وتطبيقات الاديدة، التقنيات الرقمية والتانولوةيات أةد  لتطوير واستيدام

 تاون المدن أن يوة  مما ال امة، اتستراتياية أادا   وا على مدينة لال واوادا  اوساسية أامية تحديد الرؤية ه4

 الشاملةه الوطنية اتستراتياية من ةزاا   ال  ية

هيئات الم نية المؤسسات وال يا  اوخ  ب ين اتعتبار توفير المتطلبات التقنية للمدن ال  ية من الشباات والتقنيات داخل ه2

 ال مانيهبالتيطيا لتطوير الت ليم ال الي 

 رورة و ع خطة متااملة ل ملية الرقمنة، يراعي فيها ت ميم البرام  والحواسي  الحديثة باميع مؤسسات الت ليم ال الي  ه7

التقني ا بة التقدم الم رفي ووتحسين سرعة تدفق اتنترنت، واعتماد وسائل وتقنيات الت ليم اتلاتروني المت ددة لمو

 الهائلينه

 

 المراجع

 أوال: المراجع العربية: 

المجلة العربية للتربية تأصيلية،  رؤية :ال ربي الوطن في الرقمي الت ليم (: تحديات6161ةسن )أةمد، إسماعيل عثمان  -

 ه06واآلداب، ع وال لوم للتربية ال ربية ، المؤسسةالنوعية

 ،(: مقتضيات التحول إلى الت لم الرقمي الموةه لصغار السن في الوطن ال ربي6102إبراايم )بن  اإلقبالي، ةامد بن أةمد -

 ه22،  لية التربية، ةام ة سوااج، جالمجلة التربوية

مجلة اسدارة الم رفة،  ماتمع لتحقيق  متطل  المصرية الاام ات في الرقمي التحول (:6102أةمد )أمين، مصطلي  -

 ه02، ع4الت ليمية، س واإلدارة المقارنة للتربية المصرية ، الام يةالتربوية

اإلنسان،  ةقوق وةماية اإللاترونية ئماالار ماابهة في الحديثة ئراالاز تيايةاإستر :ال  ية (: المدن6102محمد ) أمين، نابي -

 ساتاللدر ال ربي طياالديمقر وآفاق(، المركز واقع (هنةاالر تاالتغير ظل في الذكية المدنأعمال المؤتمر الدولي "

 مه6102مارس  11و 62ألمانيا، يوم _ واتقتصادية، برلين والسياسية تيايةااتستر

(: واقع التحول الرقمي في المؤسسات 6161وال وفي، علي بن سيف ) ،والحراصي، نبهان بن ةار  ،نوال بنت علي البلوشية، -

 :ىل، متاح ع0، عمجلة دراسات وتكنولوجيا المعلومات،ال مانية

 https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.2?crawler=true 

، المؤسسة ية للتربية النوعيةالمجلة العربالت ليم،  واندسة صناعة في والرقمنة التانولوةيا (: دور6102يوسف )بن نافلة،  -

 ه7واآلداب، عال ربية للتربية وال لوم 

http://www.ajrsp.com/
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.2?crawler=true


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  صدار السادس والعشروناث والنشر العلمي | اإلالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                         33  

ISSN: 2706-6495 

، واسدارية القانونية للدراسات المنارة مجلةبالمغرب،  ال  ية المدن ملهوم وتاسيد القانوني ( اإلطار6161محمد )بومديان،  - 

 ر وان ال نبي، عدد خاصه

ة ، المؤسسالمجلة العربية للعلوم التربوية والنيسيةونلري، (: الت ليم الرقمي: مدخل ملاايمي 6102عادي )ةامد، سهير  -

 ه7ال ربية للتربية وال لوم واآلداب، ع

: ى، متاح علالتحول الرقمي واسدارة المستدامة في مؤسسات التعليم العالي( :6161ةايك، ايام ) -

http://blog.naseej.com/topic/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D

8%A7%D9%85%D8%A9 

 البحو  ، دائرةالعربية الغر  اتحادالثانية،  الرقمية الثورة متطلبات لموا بة الت ليمية المناا  (: تحديث6102علي )ةدادة،  -

 اتقتصاديةه

 القاارةه ال ربي، اللار دار ،0 ط ،متتحدثة تطبيقات االلكتروني التعليم :(6100) محمد مسال الحللاوي، وليد -

 للعلوم العربية المجلةللمت لم،  والم رفية ال لمية والرغبات الحاةات تلبية في الرقمي الت ليم (: دور6102سمير )دةماني،  -

 ه2، عواآلداب وال لوم للتربية ال ربية ، المؤسسةوالنيسية التربوية

 (ه4، ال دد )المجتمع مجلة اسناسة وعلوم(: ةودة الت ليم الرقمي، 6102رفيقة، ييلف ) -

 إلى مقدم بحث .والتدريس التربوي  ااسشر في وتوظييفا االلكتروني التعليم أدوات .(6112محمود ) محمد الدين، اين -

 .الس ودية ال ربية المملاة /الرياض والت ليم، للتربية ال امة اإلدارة اوول، اإللاتروني الت ليم ملتقى

تقهقر منهاي، أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر:  أم م رفي تقدم الرقمي الت لم ل صر (: التحول6102)الزين، أميمة سميح  -

 ، مر ز ةيل البحث ال لمي، طرابلسهالتعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية

والبيئة،  التيطيا ، قسمرسالة ماجستير، "دمشق :دراسية ةالة "ل  يةا المدن تيطيا مناا (: 6101رياض )صادق، خلود  -

 السوريةه ال ربية دمشق، الامهورية الم مارية، ةام ة الهندسة  لية

ة مجلة األكاديمية للعلوم اسنساني(: الثقافة الم لوماتية ودوراا في تنمية اوستاذ الاام ي، 6107الحميد )عامر، عبد ال زيز عبد  -

 ، الازائره01، ععيةواالجتما

 ه6ط ال ايبان، مطب ة ،الحكومية االلكترونية للتعامالت العملي التطبيق الذكية الحكومة :(6105ناصر ) بن ال بود، فهد -

 للدراسات المستنصرية مجلةال ربية،  البقد في المستدامة ال  ية المدن تطبيق (: مااتت6161ربيع )ال ايلي، محمد صالح  -

 ه71والدولية، ع ال ربية للدراسات المستنصرية مر ز - المستنصرية ، الاام ةةوالدولي العربية

 الثورة عصر في ال ملية والتاارب اوساسية الملاايم :ال مل سوق ومهارات الرقمي (: الت ليم6102أةمد )عزمي، إيمان  -

 ه7واآلداب، ع وال لوم للتربية ال ربية ، المؤسسةاالنسانية والدراسات لآلداب العربية المجلةالرقمية، 

 العالمي مجلة التربية، المجلس واآلليات، المتطلبات :المصرية للاام ات الرقمي (: التحول6100)علي، أسامة عبد السقم  -

 ه11، ع 05الت ليمية، م   واإلدارة المقارنة للتربية المصرية الام ية - المقارنة التربية لجمعيات

الراب ة،  الصناعية الثورة تحديات لمواةهة المصرية بالاام ات الحو مة مبادئ يل(: تل 6161عباس )علي، شيماا علي  -

  ه72،  لية التربية، ةام ة سوااج، جالمجلة التربوية
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: ى، )عماننا( البوابة الرسمية لليدمات الحاومية اإللاترونية متاح عل6111عمان الرقمية  - 

https://oman.om/wps/portal/index/DigitalOman2030/!ut/p/a1/hc7JDoIwEAbgZ_HAlRmsEvF

GQlxY0uCKvRgwWDBASUEb314kXkxc5vZPvj8zwCACVsW3nMdtLqq4eGZmHmlomMa

luCokfnZIzh0l8Rb2sQpNiBQwfwy9j4r78H1hOCc0RqLQNvE9g4JLuZa_kmcZzRC_w4sY4

-MB4IZL

5YNdJWTCgcn0nMpU6lfZrbO2rZuphhoqpXQuBC9S_SRKDT9VMtG0EL1LqMsILyOW3J

 U9eACDz6Qw/dl5/d5/L0lKQSEvUUt3RS80RUkhL2Fy/ 

 استدامة الى التحول فى ودوراا ال  ية المدن خصائص (:6102) إبراايم وال راقى محمد ،الحايم عبد ناي  القا ي، أةمد -

 :ى، متاح علوالتكنولوجيا والفندسة العمارة :في وليةالد المجلة المصرية، المدينة

https://press.ierek.com/index.php/Baheth/article/download/214/pdf  

 .الثقافة ارد عمان، ،والتقويم التدريس وطرق الحاسوب (:6112غسان ) ،قطيا -

 الت ليم نحو التحول  وا فى الثانوية المرةلة م لمى لدى الم لوماتية الثقافة (:6102)محمد، عبد الرةمن أبو الماد ر وان  -

 ه007، ع11التربية، ةام ة بنها، م  ،  ليةالتربيةمجلة كلية ميدانية،  دراسة :الرقمى

 لماتبة ةالة دراسة ال  ية: المدن اقامة دعم في ودوراا ال  ية اتالماتب (: تانولوةيا6102محمد )محمد، علي عبد المحسن  -

 والم لومات للماتبات المصرية ، الام يةوالمعلومات المكتبات لعلوم الدولية المجلةالرياض،  بمدينة ال امة عبد ال زيز

 ه0، ع2واورشيف، م 

اا في دعم اقامة المدن ال  ية: دراسة ةالة لماتبة (: تانولوةيا الماتبات ال  ية ودور6102محمد )محمد، علي عبد المحسن  -

الام ية المصرية للماتبات والم لومات  المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات،ال امة بمدينة الرياض،  عبد ال زيز

 ه0، ع2واورشيف، مصر، م 

ذ ية،  مدن نحو خضراا بوظائف وةيةاإلياول للنلم مستدامة إدارة :اوخضر اإلقتصاد (: مقاربات6161ةميلة )مرابا،  -

 ، ر وان ال نبي، عدد خاصهواسدارية القانونية للدراسات المنارة مجلة

مؤسسة ال ،الطيلالمجلة العربية لالعالم وثقافة الت ليم الرقمي في ظل التحديات الم اصرة،  (:6102خليلاتي )وايبة، الاواي  -

 4مصر، ع واآلداب،ال ربية للتربية وال لوم 

مؤسسة ، الالمجلة العربية لإلعالم وثقافة الطيل(: الت ليم الرقمي في ظل التحديات الم اصرة، 6102خليلاتي )يبة، الاواي وا -

 ه4ال ربية للتربية وال لوم واآلداب، ع
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 (1ملحق ) 

 مواصية معيارية لتحقيق متطلبات رقمنة التعليم العالي العماني في ضوء تقنيات المدن الذكية 

 (والتطبيقات موجفات،)ال

ئيسرررة ؛ وةاات في ثقثة أب اد رالت ليم ال الي في  ررروا تقنيات المدن ال  ية تتضرررمن المواصرررلة الم يارية متطلبات رقمنة    

 اي:

 موةهات التحول الرقمي في الت ليم ال الي ال مانيه البعد األول:

 .لتحقيق تحول رقمي ناةح 6111الرقمية التقنيات الناشئة الحديثة في استراتياية عمان  البعد الثاني:

 ه6111المحاور اتستراتياية والتماينية إلستراتياية عمان الرقمية  البعد الثالث:

 لتالي:اوتتحدد اوب اد الثقثة للمواصلة الم يارية )المتطلبات التقنية، ومؤشرات تحقيق التحول الرقمي(، بالادول    

 (4جدول )

 مواصية المعيارية لتحقيق متطلبات رقمنة التعليم العالي العماني في ضوء تقنيات المدن الذكيةيوضح األبعاد الثالثة لل

 )المتطلبات التقنية، ومؤشرات تحقيق التحول الرقمي( 

 مؤشرات تحقيق التحول الرقمي المتطلبات  الب د

 الب د اوول:

موةهات 

التحول 

الرقمي في 

الت ليم ال الي 

 ال مانيه

اية عمان الرقمية تهد  اسرتراتي

إلى إرسرررررررررراا القواعررررد  6111

وتغييرات الثورة  للتحول الرقمي

الصرررناعية الراب ة التي تشرررهداا 

السررررررلرطنرررة، ويتحقق ذلرررك من 

 :خقل

 توظيف ال  اا اتصطناعي(AI) واو قدرة اآللة على محا اة ال قل ،

طريقرة عملره، ممرا يحقق إنتراةيرة أعلى ومااسرررررر   البشررررررري في

 اقتصادية أ بره

 عتمراد على البيرانرات والتحليقت اإللاترونية في الاوان  الميتللة ات

 الحياة الشيصية وال ملية لألفراده من

 المناخ والتوسررررع الحضررررري  اتاتمام المتزايد بقضررررايا الطاقة وتغير

 واارة الساان إلى المدنه

 أنماط الحراك اتةتماعي والمدى ال مري وارتلاع  موا بة التغير في

 المتوقع لألشياصهم دل ال مر 

تهد  اسرتراتياية عمان الرقمية 

إلرى تحقيق الريررررادة في  6111

 ال رراملررة، و ق من القطرراع اليرراص  إعررداد الماتمع، والقوى

 .الرقمي والحاومي بتأثيرات التانولوةيا والتحول

http://www.ajrsp.com/
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التحول الرقمي واتبتاار لت زيز  

، عاتقتصرررررررراد وااداررار الماتم

 :خقلويتحقق ذلك من 

 اامرررة قطررراع تقنيرررة الم لومرررات في النرررات  المحلي رفع مسرررررر

  اإلةمالي

 أن تاون ةميع اليدمات ال امة رقمية وذ ية وشاملة 

  دولة في التحول الرقمي 61أن تاون السلطنة في قائمة أفضل  

 خلق وظائف في ماال التقنيات الرقمية 

 بناا مشاريع ناشئة في التقنيات الرقمية  

  دول في اومن السرريبراني  01و ررع السررلطنة في قائمة أفضررل

  والثقة

 الب د الثاني:

التقنيات 

الناشئة 

الحديثة في 

استراتياية 

عمان الرقمية 

6111 

لتحقيق تحول 

 .رقمي ناةح

  :ال  اا اتصطناعي ه0

 

 

   ادخال ال  اا اتصرررطناعي في تقديم اليدمات وتيصررريصرررها ةسررر

 .المتطلبات لرفع التااليف بل الية وايادة اللائدة

 ه لتماين عمليات اإلدارة والمتاب ة في البنية اوساسية الرقميةتطبيق. 

  بناا نلام أمان مبني على ال  اا الصررناعي ةتى ياون أسرراس الهيالة

 .اومنية في  ق من اإلدارة والتشغيل

 في أنلمة التحليل اومني واإلن ار المبار التقنيات الناشئة توظيله. 

 عييبراني مبنية على ال  اا الصنابناا بنية تحتية ةاومية لألمن الس. 

 :سلسلة الاتل ه6

 

  تسررررررتيردم في رقمنة اليدمات الحاومية لتسررررررهيل عمليات تسررررررايل

الم امقت والسرررررراقت غير القابلة للتغيير والتي تضررررررم أ ثر من 

 .طر 

  توظيلها في السوق الرقمي المقترح لتسهيل وأتمتة الم امقت ما بين

 .ال رض والطل 

 اليدمات الحاومية توظيلها في منصة. 

  :البيانات الضيمة ه1

 

  تسرررتيدم في تحديد توةهات الماتمع والموا ررريع الشرررائ ة بين الناس

 .لت زيز مشار ة الماتمع اإللاترونية وتسهيلها

 ستاون متاةة لاميع اوطرا   ازا من اليدمات الرقمية ال امة. 

 ستساعد في ذ اا المدن والبنى التحتية. 

  " منصة البياناتستاون متاةة عبر". 

 .توظيلها في أتمتة ورقمنة قطاعات التنويع اتقتصادي  :المدن ال  ية ه5

 إنشاا أنلمة رصد آنية تلقائية للحياة المدنية. 
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    تيصررريص اليدمات بشرررال فوري بما يناسررر  اةتياةات المسرررتليدين

 .والبيئة المحيطة والمناسبات الميتللة

 :الروبوتات ه4

 

 واآلتت ال  ية وتوفير شررهادات فنية في  ت ريف الشررباب بالروبوتات

 .ا ه التقنية

 ايادة عدد ال مانيين المؤالين ذوي اليبرة في تر ي  الروبوتات. 

ثل م سررتسررتليد ب ض اليدمات الحاومية من توظيف إنترنت اوشررياا IOT : اوشياا إنترنت  ه2

 .خدمات المواصقت والمواقف

 ثبيرت وصرررررريانة اوةهزة تنميرة مهرارات الموظلين ةتى يتمانوا من ت

 .اال  ية المزودة بقدرات إنترنت اوشيا

  توظيف أنلمة المراقبة والتحام وتطبيقات ال  اا الصررررناعي ودماها

 في شباات إنترنت اوشيااه

  بناا بنى تحتية تيدم قطاعات التنوع اتقتصرررررادي من خقل إ رررررلاا

 الطابع المحلي إلى تطبيقات إنترنت اوشيااه

 ت الحاومية من خقل توظيف تقنية إنترنت اوشيااهرقمنة ال مليا 

 ستوظف في ةوار البنى التحتية للمدن ال  ية. 

الررواقررع اتفررترررا ررررررري  ه7

 :والم زا

 

  ا في أما ن ال مل في المسرررررتقبل سرررررياون الواقع اتفترا ررررري شرررررائ  

 .القري 

 تشايع المزيد من الشر ات الناشئة في الواقع الم زا. 

 ة سرتي اب اتسررتيدام التااري للتقنيات الناشررئتطوير ايالة البيانات ت

 .بما في ذلك تقنيات الواقع اتفترا ي والم زا

 الب د الثالث:

المحاور 

اتستراتياية 

والتماينية 

إلستراتياية 

 :ماتمع رقمي شامل ه0

لردى ال مررانيين ةمي هم فرص  "

متسرررررراوية للمشررررررار ة واإلدماج 

 ، من خقل : "الرقمي

 ي يواةه أ ي ت  رالارة اللاوة الرقميرة التي تواةه ب ض المواطنينم

ا من  مواطن عماني نقص في التقنية أو أن يحرم من أن ياون ةزا 

 مستقبل التقنيةه

 ى تحقيق أقصرررررل التروي  للحياة الرقمية واتسرررررتيدام اآلمن والسرررررليم

 استلادة من التحول الرقمي، بشال آمن ومسؤوله

 ا، تقني اه ،الماتمعار ة الس ي إلى وتسهيل مش  لنرسم مستقبلنا م  
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عمان الرقمية  

 ه6111

تنميررة قرردرات الماتمع  ه6

 :ومهارات اوفراد

يرمرتلرررك ال مرررانيين المهررررارات "

والررقررردرات الررقامرررة لررلررتررطررور 

 "واتاداار في المسرررتقبل التقني

 من خقل :

 يمتلررك الاميع أسرررررررراس ، لاي إدراج التانولوةيررا في منرراا  الت ليم

 الت ليمه م رفي تقني عام يمنحه نلام

 لايتنميررة المهررارات والقرردرات في اوعمررال التارراريررة اإللاترونيررة ، 

 يمتلك الاميع وظائف مادية في المستقبله

 سرررررريقود ، و تطوير مهررارات خبراا الرقمنررة لقيررادة التحول الرقمي

 خبرائنا التحول الرقميه

 :الحاومة اإللاترونية ه1

 "ةاومتنرا ت مل وتيدمنا ب  اا"

 من خقل :

 اليدمات الحاومية رقمنة  

 اليدمات الحاومية رقمية، ف الة، وذ ية 

 رقمنة اليدمات ال امة التي تقدمها الحاومة  

  سررتقوم اليدمات ال امة الرقمية بدفع عالة اتاداار وتحسررين نوعية

 الحياة

 نمو قطاع التقنية ه5

سرررررتقوم  ق من رقمنة اوعمال "

والشرررررررررر رررات الرررمررريرررتصرررررررررة 

ة يرربررالتانولوةيررا برردفع عالررة تنم

 من خقل : "القطاع

 ريادة اوعمال باعتباراا المحرك اوساسي لنمو القطاع 

 خلق بيئة تدعم الشر ات الناشئة وتر يز الدعم اما أساس النمو 

 ال مل بالحلول الرقمية في التنويع اتقتصادي  

  توظيف التانولوةيا على نطاق واسرررررع سررررريبني صرررررناعة التقنية التي

 نطمح إليها

 ألعمالخلق سوق رقمي ل 

 ستدعم اوسواق الرقمية نمو قطاع التقنية 

 ت زيز البحث واتبتاار  

 يمثل البحث واتبتاار بوابة ت تساب الم رفة وتقلد صدارة التقنية 

 :الم ايير واتمتثال ه4

من  "الم رايير أسرررررراس ناراةنا“

 خقل :

 إنشاا بنية تحتية رقمية وايال للبيانات 

 ه الهيالة الحديثة سبل توظي  ف التانولوةياستوة 

 و ع قوانين ولوائح تنليمية للتحول الرقمي  

 سيحمي النلام القضائي مستقبلنا التقني 

  ةو مة وامتثال النسرخ الم تمدة للبنية اوساسية للتانولوةيا والم ايير

  والمواصلات

 اتمتثال للم ايير والمواصلات يضمن نااةنا 
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 اومن السيبراني ه2 

ا نالنلام اومني القوي سرررررريحمي"

من  "في المسررتقبل التقني القري 

 خقل :

  توظيف تحليقت اومن السررررريبراني وأنلمة الرصرررررد الل ال واإلن ار

 الرصد والتدخل المبار اما أساس اومانه، فالمبار

 بحاةة إلى ةماية قوية وبنية ، فنحن تقويرة اومن السرررررريبراني وقدرته

 تحتية مرنةه

 بل تطويرههالتر يز على أبحا  اومن السيبراني وس 

 أنلمة إدارة الحواد  ، وتطبيق فهم أعمق واتبتاار في ماال اومان

  هوالتنسيق لمواةهتها

  ستحد  الحواد ، ولان أساس الم الاة اي ال زل اللوري واست ادة

 البياناته

 تل يل سبل الت اون اومني والتحالفه  

 ا ات ف الية من خقل عقد الشر سيتقوى أمننا السيبراني ويصبح أ ثر

 والت اون مع اوطرا  الميتللةه

  رقمنة البنى التحتية ه7

سررررررتردعم البنية التحتية الرقمية "

 من خقل : "مستقبل التقنية

 تطبيق تقنيات المدن ال  ية، ةتى تصبح ماتم اتنا الحية ذ يةه 

  بناا شررباة فائقة السرررعة عالية الاثافة، فاتتصررال او ةق للاميع في

 عةهأي ماان وامان وبأي سر

 منصررررة عامة توةد ة )لليدمات الحاومي بناا منصررررة بيانات مر زية

 اليدمات المقدمة(ه

 ستاون البيانات عنصر أساسي في تحقيق ةميع اوادا ه 
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