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الجدول الزمني-مراحل التنفيذ  6.
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نقص المواهب
ي احتلت المرتبة األولى بين المخاطر الت
تواجه استراتيجيات العمل الوطنية 

صةوالتغيير التنظيمي للمؤسسات الخا

مليار وظيفة1
قبل مليار وظيفة ستختفي في المست1

ي التعلم اآلل/ بسبب الذكاء االصطناعي 
2030واألتمتة بحلول عام 

مليون شخص375
مليون شخص إلى 375سيحتاج 

تغيير وظائفهم خالل السنوات 
الخمس إلى العشر القادمة

مليار دوالر250
ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 2020مليار دوالر في عام 250تجاوز حجم سوق التعلم اإللكتروني 

2027و 2021٪ بين عامي 21نمو سنوي مركب أسي يزيد عن 

ةالتحول الرقمي وقوى التغيير العالمي



مهارات سوق العمل
غلق الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات

Job-ready skills))-سوق العمل  

المهارات
االستغالل األمثل للمهارات المحلية وعدم 

 (Innovation)السماح بهجرة المبدعين

بناء القدرات
ار زيادة  االنفاق على التطوير واالستثم

(Capabilities)في الموارد البشرية 

التعلم التطبيقي
وربطه التركيز على التعلم التطبيقي

 (Applied Learning)بالمحتوى األكاديمي

متطلبات سوق العمل العربي



متطلبدتاوظدئفااعةوما

هي ما يساعد على توظيف مهارات تمكين األعمال 
ل وهي تشم. المهارات التطبيقية في المواقف العملية

.اتإدارة المشروع ، وتطوير وهندسة العمليات، ونقل البيان

المطلوبة " المهارات الشخصية"هي المهارات البشرية 
وهي تشمل مهارات التفكير االجتماعي . بشدة في عالمنا

.واإلبداعي والنقدي

المصدر
The New Foundational Skills of the Digital Economy. Burning Glass Technologies and The Business-Higher Education Forum. 2018. 

أساسية حتى في األدوار والوظائف المهارات الرقمية 
انات ، وهي تشمل تحليل البي. الغير مرتبطة بالتكنولوجيا

.وتطوير البرمجيات ، وأمن المعلومات

https://www.burning-glass.com/wp-content/uploads/New_Foundational_Skills.pdf
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: رسالتنا
تمر تمكين التعليم الرقمي في العالم العربي لبناء االنسان وتعزيز التعلم المس

وتحقيق النمو والرخاء والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

: المشروع في تفعيل األجندة الرقمية العربية/ المبادرة / مساهمة البرنامج 
اعتحّولااعبميياوسةدسدتااالندمدجااالجتيدعي:اعتبايطامعاأهدافااعيجيوع ااعباير )

يأسردرامرقوع إتدح ااعنفدذايدعحزم ااعربمض -اعهدفااألول
تشجةعااعنفدذاإعىااإلنتبنتاعكدف افئدتااعيجتيعاوخدص ااعنسدء-اعهدفااعثدني
ترزمزااعنفدذم ااعبمية اعألشخدصاذويااإلعدم افيااعينطق ااعربية اوتيكةنهمامنااعوصولاإعىا-اعهدفااعثدعث

اعخدمدتااإلعكتبونة 
تيكةنااعنشءامنااالستخدامااألمثلاعإلنتبنت-اعهدفااعبايع

إعىااإلنتبنتاوخدص افيا( واعيجتيرة )ترزمزاوتحسةنانفدذااعيدارساواعيبااكزااعصحة ا-اعهدفااعخدمس
اعيندطقااعبمفة اواعندئة 

تعظيم االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم-الهدف السادس
اعتطومبااعيتكدملاعلبنىااعتحتة اعلحكوم ااإلعكتبونة اوخدمدتهدافيااعدولااعربية -اعهدفااعسديع
رفعااكفدءةاوجويةااعبنىااعتحتة ااعيستخدم افياتقدمماخدمدتااعحكوم ااإلعكتبونة -اعهدفااعثدمن
رفعااكفدءةامطدعااعصح اعناطبمقااستخداماتكنوعوجةدااعيرلومدتاواالتصدالت-اعهدفااعتدسع



92 1
الوصول مسارات تعليمية

توافر المسارات التعليمية على منصة رقمية
عربية على مدار الساعة

ات مسارات تعليمية مصممة لتلبية إحتياج
سوق العمل

3 4 5
ت التوظيف  األمثل للبيانا
-تكافؤ الفرص الدعم والمتابعةوتحقيق االستدامة

رالتعلم المستم
توظيف البيانات لدعم بناء القدرات

نموذج مالي يحقق –المحلية 
االستدامة المالية

خبير 1500متابعة ودعم من أكثر من 
-ربط مباشر مع سوق العمل –عالمي 

توفير منح دراسية للموهوبين 
والمستحقين

رفع الجهوزية لسوق العمل
رفع قدرات طالبي وخريجي -

وموظفي الوطن العربي



المبادرةأهداف
(scale-up)المنطقة العربية تخدممنصة رقمية تطوير 1.

الجامعية والتعليمية العربيةللمؤسساتالتحول الرقمي دعم 2.

العربيةبين الشباب والقيادات بناء القدرات 3.

من الجامعات العربيةالتعليم الرقمي اعتماد وحوكمة 4.

صادبغرض تحسين مؤشرات النمو واالقتالتوظيف األمثل للبيانات5.



(Impact Driven)المبادرة مستهدفات

100,000,000USD
تحسن في الناتج المحلي اإلجمالي 
نتيجة لبناء القدرات الوطنية ورفع 

أعوام4مهارات سوق العمل خالل 

2,000,000
أعوام من 4مليون متدرب خالل 

أبناء الوطن العربي

100
م مؤسسة تعليمية لتقدي100تمكين 

أعوام3فرص التعليم الرقمي خالل 
1,000,000

فرص تدريب مجانية وممولة من 
أعوام4القطاع الخاص خالل 

(الموهوبين وأصحاب الهمم)

2X
تحسن في معدالت التوظيف في 

أعوام4خالل الجامعات العربية

10%
4تحسن في المسارات الوظيفية خالل

أعوام



محتوى االكاديمية

–بالتعاون مع الجامعات العربية 
تطوير محتوى عربي يساهم في 

ت بناء قيادات عربية يلبي إحتياجا
سوق العمل

شهادات يتم تطويرها
عربيا  

أشهر من الدورات التقنية 3-6
التخصصية

مصممة من قبل الشركات -
ن تتابع م–األفضل في السوق 

قبل خبراء من جميع أنحاء العالم 
(Mentoring)

شهادات تقنية
Nano Degree

أشهر من الدورات 3-6
مصممة من قبل-االحترافية

 Top)أصحاب األعمال 
Employers ) ،

self-paced and targeting 
executive leadership

شهادات إحترافية
دورات -أيام5ساعات  الي 1-4

تمهيدية ومتقدمة ألغراض 
االستكشاف

دورات قصيرة وتخصصية

الشريحة الكبرى من المتعلمين 
المهتمة باستكشاف التخصصات 

(خلق الشغف)الجديدة 

الشريحة المهتمة بالتخصص 
اإلداري والحصول على شهادات 

معتمدة

الشريحة المهتمة بالشهادات 
التقنية المتخصصة  

(Emerging Technology)

الشريحة المهتمة ببناء القيادات
العربية والتي تلبي احتياجات

سوق العمل



(أعوام4)مباحلاعيلااعيبديرةا

1
تحقق من نموذج العملال-
جذب المستخدمين-
التغذية الراجعة-
تحسين نموذج العمل-

ةالمؤسسات التعليميالمزيد من -
الحكومية الجهاتموظفي-
بناء القدرات الحكومية-
التقارير والقياسات-
(LMS)أنظمة التعلم الداخلية -

إدارة األنظمة الدراسية -
الترابط والتكامل والتقديرات -

واألنشطة الدراسية اليومية
سوق التعليم-

دعم وتنوع مقدمي المحتوى-
جذب صانعى المحتوى-
يتمكين إعتماد التعليم الرقم-

المرحلة األولى 
–جامعات 3–أشهر 6

الف متدرب50

المرحلة الثانية 
–جامعة 50–شهر 12

الف متدرب500

المرحلة الثالثة
جامعة 100–شهر 18

مليون متدرب–وجهة 

المرحلة الرابعة 
200–شهر 12

2–جامعة وجهة 
مليون متدرب

التحقق–إثبات المفهوم
من نموذج العمل

دعم المحتوىالتعليم الجامعيتوسيع النطاق

مليون فرصة ومنح تعليمية1–مليون متدرب 2–جامعة 200–شهر 48



مباحلاتنفةذااعيبديرة

األكاديمية العربية الرقمية
مراجعة النتائج تحديد 

االحتياجات
التخطيط فهم نطاق 

العمل
إجتماعات تشاركية•

اتفاقية التعاون•

التنفيذ

التصميم التشاركي•
تبادل البيانات•

االبحاث والدراسات•
تجربة وتقييم •

المنتجات 

خطة العمل•
لقاءات تشاركية مع •

األطراف المعنية
توظيف الموارد•
استعراض المنصة•
تصميم المحتوى•

التعاقد •
بناء هوية المنصة•
اإلطالق الرسمي•
العمل عن قرب مع •

شركاء النجاح
منظومة القياس•

ن التغذية الراجعة وتحسي•
نموذج العمل

الشراكات البناءة منظومة التحفيز وتحقيق األتصال والتواصل
االستدامة

إدارة التغيير

تصميم تشاركي

مشاريع عمل حقيقة

خبراء لمراجعة 
المشاريع

تقديم الدعم الشامل



شباكدءااعيربف 

.اشئةالنالتكنولوجيافيالتدريبفيالتفرد-
العملسوقمعبالتعاونالمحتوىصانع-
العربيةباللغةمحتوى-
الماليةاالستدامةتحقيق-
مليون)نجاحقصصومماثلةشراكات-

أبوظبيمدرسة،الغريرمؤسسة-مبرمج
-مصر-واالتصاالتالتجارةوزارة،الحكومية
FWD 2.0)

ة أنظمة التعليم الداخليالريادة في -
في الجامعات

سابقة األعمال بين جامعات المنطقة-
الربط المباشر مع أنظمة الجامعات -

المختلفة

تعاون سابق مع إتحاد قصص نجاح و-
الجامعات العربية

(ةشركات رائد)تنوع المواد التدريبية -
محتوى باللغة العربية-
محتوى يدعم مهارات ريادة األعمال -

Coursera Academy

ريادة شركة رائدة في مجال التدريب و-
األعمال

(LMS with Teams)نموذج عمل متكامل -
حصولهم على دورات تمويلية-



شركاء النجاح

(1961)منظمة تابعة لجامعة الدول العربية •

متخصصة في التدريب المهني وتطوير المهارات •
للحكومات

برنامج تدريبي مختلف سنويا300تقدم حوالي •

مع المؤسسات الحكومية العربيةروابط استراتيجية •

تنظيم عمل جهات التدريب على المنصة وفق المعايير•

تضم -(1964)منظمة تابعة لجامعة الدول العربية •
12)العربيةوالمعاهد الجامعات من 400أكثر من 

(مليون طالب

مع وزارات التعليم والجامعات عالقات استراتيجية •
العربية

ُمَمِكن رئيسي لتمكين الشباب العربي•

معايير اعتماد الشهادات الجامعية عن بعدتطوير •

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية اتحاد الجامعات العربية



دور الشركاء
.دراسة وحصر الفجوات لسوق العمل ووضع خطة شمولية لتحسين مهارات خريجي وطالبي الجامعات•

.ربط وموائمة الدورات التدريبية مع المسارات التعليمية لتحقيق أفضل المخرجات•

تطوير محتوي مالئم لتلبية متطلبات سوق العمل والعمل على دمجه في مسارات التعليم المختلفة•

.بحث دعم أفضل الممارسات في التعليم الرقمي وتطبيقه على مسارات التعليم في الجامعات العربية•

.ةالتسويق والترويج ألهمية التعليم الرقمي وتحفيز وتشجيع اإلقبال على المنصة ودعم المنصة في المرحلة التجريبي•

.تطوير التقارير والبيانات الالزمة لبناء قدرات الطالب وتحسين مخرجات التعليم•

وحوكمة التعليم الرقميإعتمادالتعاون في مجال •



شـكــــرا  
االتحديااعربيياعالمتصديااعبميي

www.arabfde.org
info@arabfde.org

http://www.arabfde.org/
mailto:info@arabfde.org


مع الشكر والتقدير


