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 وثيقة سيراكوزا

ي مؤسسات التعليم العالي 
 
ي ف

اض  19كوفيد   –التعليم والتعلم االفتر  
وبتكلفة أقل... سامي باشا ،نحن أقوى بكثير مما نتوقع  

 

2020/  2+  1ما بعد الكورونا  األكاديمية  
 
 

ن ) ن الدوليير ي ختام االجتماعير
، اجتمع أكير دولة 50جامعة من أكير من  100من أكير وبمشاركة ( ، 2020مايو  22أبريل ؛  14فن

ي صقليةتتفو . الكورونا أكاديمي مًعا لمناقشة األكاديميا بعد  100من 
ي استضافت هذا  (AUS) خر الجامعة األمريكية فن

الت 
اكوزا"ونتائج هذه المبادرة الدولية تحت عنوان: التوصيات النهائية لمشاركة الحدث  التعلم عير حول "التعليم و  "وثيقة سير

ي 
نت فن  . 19كوفيد   التعليم العالي خاللمؤسسات اإلني 

 
ي   (1)

ف عليها أعضاء مجلسها االستشاري وبالتعاون مع جميع جزيرة استضافت الجامعة األمريكية فن ي أشر
صقلية المبادرة الت 

كاء . فقد تم استيحاء شر ن ي تعزز ورسالة المؤسسة هذه المبادرة من رؤية ها الدوليير
ايد إلثر فرص الت  ن اء األوساط التدويل المي 

ي  "Academia post Corona" أول اجتماعطالق إاألكاديمية. تم 
ا دولًيا ديناميكًيا 2020أبريل  14عن ُبعد فن

ً
، ليكون اجتماع

ن وذلك يضم  ن والباحثير احللخروج باألكاديميير ي الاللقاء حلول ملموسة. تم عقد  اتتوصيات مبتكرة واقي 
ي أ ثانن

ا عن ُبعد فن
ً
يض

ا وفرصة لتبادل أمثلة 2020مايو  22
ً
ن صوت اقشته ما تم منحلول فعالة وعملية لمواصلة ناجحة و ، كمحاولة إلعطاء المشاركير

ي اللقاء األول. نتقدم بالشكر والتقدير 
ي فن

ين الذين شاركوا فن غريغوري اص لألستاذ شكر خنريد تقديم ، ولكن ه اللقاءات هذللكثير
ل لتطوير التعليم والتعلم (Gregory Light) اليت  Searle Center for Teaching)، المدير السابق لمركز سير

Excellence ) ن ي جامعة نورث وسي 
ن ( Northwestern University)فن ، (Rebecca Hopkins) والدكتورة ريبيكا هوبكين

ي الكلية التقنية الغربية 
ي الواليات المتحدة األمريكية العميد المساعد لدعم التعلم واالنتقال فن

 Western Technical)فن
College )-  ي مجلسنا االستشاري وقد عملوا بش

وفيسور سامي باشا كالهما عضو فن ألمريكية ، رئيس الجامعة اكل وثيق مع الير
ي صقلية

 .لتحقيق هذه األحداث الهامة وتوثيقها (American University of Sicily) فن
 
ي التعليم العالي وبناء المشاركون إل هذا االجتماع المهم ألنهم يسعون إل حوار جيد انضم ( 2)

 حول الدور المحتمل لكل منا فن
 19كوفيد بعد  

ً
 حاسم . لقد كان وقتا

ً
  ا

ً
ي األدوار  وفارقا

م والتعليم مع التعلالتعايش ، ودراسة كيف ستتغير طريقة إلعادة النظر فن
ي 
اضن ي جميع أنحاء العالم. لقد كانت تجربة تعليمية رائعة مع االفي 

، ومناقشة تأثير هذا الوباء عىل نظام التعليم العالي فن
ين الذين ألهموا النق ن ن المتمير تهم وقيادتهم ورؤيتهم ومعرفتهم ودوافعهماالمتحدثير ن خير  شات المختلفة. جلب جميع المشاركير

ي مستقبل اللقاءات  إل
ي تمهيد طرق مبتكرة فن

نت. التعليم للمساعدة فن  والتعلم عير اإلني 
 

 مقدمة
ي يجب أنهذه االجتماعاتمجمل من 

ة تكون عىل غرار تجربة ناجح ، يسعدنا مشاركة وجهة نظرنا حول الممارسات الفعالة الت 
ي بيئة التعليم والتعلم يومير 

اضيةة فن ى عدم المساواة ن مستو الضوء عىل حقيقة أن اإلغالق قد زاد م. من المهم تسليط االفي 
ي التعليم

ي البلدان  فن
ي السابق خاصة فن

ة ألولئك الذين كانوا يعانون فن ة من الطالب أحيث ال تتوفر الموارد الالزمة. الفقير عداد كبير
ي أماكن مزدحمة للغاية دون  ليس لديهم طاوالت

ة منهم فن  توفر أجهزة الكمبيوتر أو األجهزةللدراسة وتعيش نسبة كبير
ونية المناسبة. و  حاء ، تصبح مؤسسات التعليم العالي مستشفيات تعالج األصالفئة من الطلبةإذا أهملنا هذه بالتالي اإللكي 

 وت
ً
ك المرضن خارجا  نحو عدم المساواة مما يوسع، . عالوة عىل ذلكي 

ً
ي مؤسسات التعليم العالي قدما

مات االنقسا ستمضن
.  ويحد   من الحراك االجتماعي

 

 
 
 

ن الذين ليس لديهم مهار باإلضافة إل ذلك ي كيفية استخدام ات ، هناك نسبة عالية من األكاديميير
ا لذلكعلمالتمنصات فن

ً
، ؛ وفق

حاجة إل إيجاد ، نحن ب. وبالتالي اتهذه التقنيمن توفر  االستفادةالقدرة عىل يتم استخدام التكنولوجيا لصب المحتوى دون 
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ا التوازن واالستخدام المتعمد للتكنولوجيا ومواصلة  ً ن ممارساتنا. أخير كن ، نعتقد أن ما يجري حول العالم لم يالحوار لتحسير
نتتجربة تعليم وتعلم منظمة بشكل جيد عير  ا حت  تعود الحياة األكاديمية إل طبيعتها. حققتاإلني 

ً
 طارئ

ا
 ، بل كان تدخًل

ي مواجهة مش العديد 
ي وستستمر فن

ا بينما ال تزال جامعات أخرى تعانن ً هذا التغيير كالت تتعلق بمن الجامعات الرائدة نجاًحا كبير
، وبناءا عىل ذلك ئ ة االنتقالية للكثالمفاجر ي مناهجهم، نأمل أن تتيح هذه الفي 

ما و يب تقييمهم وأسال ير فرصة إلعادة النظر فن
ي و يقومون بتدريسه 

 من أمام الطلبة. يمكن إزالتها الحواجز الت 
ي 
. نعتقد أنه من أجل النجاح فن ن ي تلخص النقاط العشر التالية نتائج االجتماعير

اضن يجب أن يكون هناك  ،التعليم والتعلم االفي 
ي العملية التعليمية )صناع القرار ومؤسسات التعليم العالي العالقة ألصحاب وبطريقة واضحة أدوار ومسؤوليات محددة 

فن
 اء هيئة التدريس والطالب والعائالت(: وأعض

 
. الحديثة يا التكنولوجاستخدام طالبنا وقدراتهم عىل لو كجامعات اكتشاف جديد بالنسبة لنا  كفرصة وقت  ال( نعتير هذا 1)

دة إجراء حوار مخلص مع جميع الطالب، كقاع ، نحتاج إلكفاءاتهم. لتحقيق ذلكيمكنهم أن يفاجئونا بقدراتهم ومهاراتهم و 
كاء نشطون مهمة للعالقة التعليمية أن يشاركوا  يجب -، وخلق بيئة صحية لهم من خالل توفير المزيد من الثقة. الطالب شر

ن الجلسات ويتم دعوتهم لتقديم التغذية الراجعة والمالحظات  ي تحسير
اضيةللمساعدة فن ب رؤى حول . يمتلك الطال االفي 

نت شخصًيا احتياجاتهم التعليمية  . واستنباطي ، كما يجب أن يكون التدريس عير اإلني 
 
ي والتعلم التعليم ( نحتاج إل تنفيذ 2)

اضن م احتياجات جميع االفي  عىل فرص هم وتضمن حصول جميعالطلبة بطريقة تحي 
ن الهام عىل الطالب الذين لدومتساوية تعليمية عادلة كير

ا، بيهم برامج تعليم فردية؛ ولكن أ. وينصب الي 
ً
، تعليم شكل عاميض

 يم الجامع. ، والتصميم الشامل للتعلًيا ويتضمن مشاركة التعلم العميق، والتعلم من نظير إل نظير متباين يستجيب ثقاف
 
(3 

ً
  ( نحن نؤمن إيمانا

ً
بية يجب أن يقود ال عميقا لمساقات ا، فإن العديد من تكنولوجيا وليس العكس. لسوء الحظبأن علم الي 

اضية   ، والذي ال يشجع عىل المشاركة أو التعلم. صب المحتوى ليتم استهالكههي ممارسة االفي 
 
ورًيا لجميع الدول إن ( 4) ض لطالب وأعضاء هيئة التدريس بغوذلك لبناء مسار تساؤالت لالتحقق من الحرية األكاديمية ضن

ن ودعم طبيعة النظر عن  ن األكمنصة التعلم بحيث يتم تمكير ي هذا التحول الشي    ع. اديميير
 فن

 
نت هو عمل من الشجاعة بناء ( إن 5) ميع ج سيؤثر عىل مستقبلبدوره المعرفة والذي  كتسابالوالثقة مجتمع عير اإلني 

كات ممارسة عمل شجاع مماثل للحصول عىل منصات وأدوات المجتمعات. وبناءا عىل ذلك ، يجب عىل الحكومات والشر
ن ر من التكلفة للطالب عالية الجودة بأقل قد ي امن أجل التغلب عىل العائق االقتصادي للتعليم والتعلم واألكاديميير

اضن  . الفي 
 
، . ومع ذلكبةللطلالخدمات المهمة أو يجب تفعيلها عىل الفور مثل االستشارة والدعم النفسي بعض ( نوضي بأن تستمر 6)

ي نجاح أهم من يعتير نعتقد أن توفر أعضاء هيئة التدريس وحضورهم 
ي التعلم االتعليم و المكونات الرئيسية فن

ونن خاصة  -إللكي 
 للطالب الذين يعانون. 

 
ن ( هناك حاجة إل إعداد إرشادات وتعليمات وتدريب لجميع 7)  يوفر معلومات وتوضيحاتتوجيهي ، مع ملخص األكاديميير

ن الخطط الحالية ووضع خطط جد ي االعتبار لتحسير
ة يدة وتوصيات رئيسية ألخذها فن ي في 

ي الوباء وما بتففن
 . عدهسر

 
ن من جميع أنحاء العالم: )أ( يمكن أن تساعد مقاطع الفيديو أو 8) ي قدمتها تجارب المشاركير

( فيما يىلي بعض األمثلة الت 
ة يوميالمكالمات ا  لهاتفية القصير

ً
 أو  ا

ً
 الصمن المهم توفر الكثير من مهارات االت؛ )ب( الطالب عىل زيادة التفاعلأسبوعيا

ن والتشجيع اإلبداعي )الكلمات واألفعال( لخلق دروس جذابة وفعالة وتقد ح أن ؛ )ج( نقيم الدعم الكامل لجميع المتعلمير ي 
ات / الدروس المصغرة ونوفر الم ن الطالبنعطي أولوية للمحاضن كامل تسياق ال؛ )د( يساعد زيد من الوقت للتفاعل بير

امج التفاعلية المستندة إل  المختلط )وسائل اإلعالم ومقاطع التلفزيون والصحف والخرائط والرسوم المتحركة وأدوات الير
نت وما إل ذلك(  ي اإلني 
ليةلمرونة لجداول الواجبات ال؛ )ـه( توفير اللتعلم همزيادة حماسلركة الطالب الحفاظ عىل مشافن ن ؛ مين

لية موال "حل المشكالت"؛ )ز( يمكن أن تزيد تمارين نشطةراجعة تغذية تقديم و )و( البحث واالستقصاء  ن ن واجبات المين
ن الطالب  . التعلمية عي    ر ا)ح( التدريس القائم عىل المش . تحفير
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امج 9) نت / اعتماد الير ي جلسات متخصصة: التقييم عير اإلني 
ن ويجب توضيحهما فن ن عىل قضيتير كير

اضيةا( يجب الي  / الفي 

ي العلوم التطبيقية(. المساقات الرسوم الدراسية / التوظيف / 
 العملية )خاصة فن

 
ي عمل المزيد  ( نعتقد 10)

ي اعتبار و  ،أنه ينبغن
ي والتعلم التعليم ما زلنا نعتير باإلجماع أنه ال ينبغن

اضن  دائًما عن البيئة  االفي 
ا
بديال

ي احتياجات  ي تلتر
ة الت   الكفاءات والمهارات األخرى. وتعطي فرص اكتساب المتنوعة الطلبة المباشر
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