
 

 

 

 

 

نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس أمناء الجامعة نجاح العطار برعاية السيدة الدكتورة 
االفتراضية السورية، تنظم الجامعة االفتراضية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمدرسة 
العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المؤتمر الوطني الثاني 

 للمحتوى الرقمي العربي بعنوان:

 "البناء اإلدارة االستثمار –المحتوى المعارفي السوري  "

اته يومي في دار األسد للثقافة والفنون، وتمتد جلس 2018آب  31يفتتح المؤتمر يوم الجمعة 
في مكتبة األسد الوطنية، الدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة  2018أيلول  2-1السبت واألحد 

 االفتراضية السورية تحدث عن الغاية األساسية من إقامته/ الحاجة التي دعت إلى والدة المؤتمر: 

ستثمارية ستراتيجية وطنية للنهوض بصناعة المحتوى الرقمي كفرصة اقتصادية واا"ضرورة وضع 
مهمة لسورية الجديدة، تسهم في بناء اقتصاد المعرفة في مختلف القطاعات التعليمية والعلمية 

 والثقافية والحكومية واالقتصادية.

فالجامعة االفتراضية السورية على سبيل المثال قادرة بمنظومتها التعليمية الرقمية على تطوير أنماط 
عن بعد، تسمح بتوسيع قاعدة المتعلمين والمتدربين، وتوفير  جديدة من التأهيل والتعليم والتدريب

موارد تعليمية وعلمية وبحثية رقمية تسهم في تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي اللتان تعتبران 
 الركائز األولى لبناء اقتصاد المعرفة.

لة وتأمين لذا كان البد من جمع أصحاب المصلحة ووضع إطار شامل لتعريف مبادرات ذات ص 
الدعم المالي واللوجستي من القطاعين الحكومي والخاص، ووضع اآلليات المناسبة لتفعيل هذه 
المبادرات، بحيث تكون قادرة على جلب استثمارات تساهم في تمويل مشاريع تخدم صناعة المحتوى 

 الرقمي، وتكون عائديتها مباشرة أو غير مباشرة للقطاع المعني باالستثمار." 

 

 



 

 

 

 

 يتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية :
 .المحتوى الرقمي العلمي/التعليمي/البحثي -1
 .المحتوى الرقمي الحكومي -2
 .المحتوى الرقمي الثقافي واإلعالمي -3
 .المحتوى الرقمي االقتصادي والتجاري  -4

ؤتمر الدكتور "ماهر سليمان" مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تحدث عن أهمية الم
وأهدافه ودور المعهد في تطوير المحتوي الرقمي المعارفي السوري حيث وضح أن هذا المؤتمر 

 يهدف إلى:

ترسيخ مفهوم المحتوى المعارفي/المكتسب الرقمي السوري بأنماطه المفيدة، والمتمثلة بأنماط  -1
حتوى مختلفة لها أغراض محددة وتخدم أهدافًا معينة كالمحتوى التعليمي والعلمي والم

الحكومي اإلداري والمحتوى الحكومي الخدمي والمحتوى الثقافي واإلعالمي والمحتوى 
 التجاري، مع تحديد المعنيين باستثمار كل نمط.

نشر الوعي حول أهمية المحتوى الرقمي وأهمية الصناعات المرتبطة به وضرورته في  -2
 التنمية االقتصادية واالجتماعية.

المعارفي/المكتسب الرقمي السوري،  المحتوى صناعة عرض تجارب ومبادرات خاصة ب -3
تشمل طرق بنائه وإدارته واستخدامه واستثماره، وآليات تصنيعه بما يحقق مردودًا على 

 مختلف المستويات، وكأمثلة على ذلك:
   ة ذات محتوى تدريبي تعليمي رقمي في مجاالت مختلفةتعليمي  /ةتطوير برامج تعلمي.  
 ذات الدور التنموي كالوثائق والموسوعات والمكتبات العلمية  رقمنة وأرشفة الوثائق

والثقافية )المكتبة الوطنية مثاًل(، والتي يمكن أن تشمل مطبوعات ورسائل تخرج وكتب 
وأطروحات ومراجع وذلك عبر منصة وطنية متاحة للعموم على شبكة اإلنترنت ضمن 

 وطني سوري متكامل. معايير محددة وضمن صيغ المشاع المبدع، إلنشاء أرشيف
 

 

 



 

 

 

 

 

كما أشار أن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وهو مؤسسة تعليمية وبحثية تنتج الكثير 
رقمي وفق رخصة من المحتوى العلمي، قد تبن ى سياسة نشر هذا النتاج العلمي والمعارفي بشكله ال

والباحثين العرب لالستفادة منها والبناء عليها. تاحته لجميع الطالب والمدرسين المشاع اإلبداعي إل
وهذا يشمل المحاضرات والمراجع الطالبية والعروض التقديمية والمطبوعات ورسائل تخرج 
واألطروحات. ويخطط المعهد العالي للتعاون مع  جهات تعليمية أخرى للعمل على تطوير أنظمة 

ي العلمي والتعليمي مما سيكون له دورًا مؤثرًا تعليمية مفتوحة تزيد من غنى المحتوى الرقمي العرب
 في رفع مستوى التعليم العربي عمومًا والسوري خصوصًا.

 براهيم شعيب مدير المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أشار قائاًل:االدكتور 
دعم حداث المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا كهيئة علمية عربية غير ربحية تهدف إلى إتم  "

جهود التعاون العلمي في العالم العربي لتساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل التقدم 
تشارك المدرسة في تنظيم المؤتمر الثاني لصناعة المحتوى الرقمي العربي انطالقًا  .العلمي والتقاني

لبحثي في مجال العلوم من اهتمامها لدعم بناء المحتوى المعارفي الرقمي والسيما األكاديمي وا
التطبيقية مما يساهم في تطوير نشاطات البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات البحثية في 

 سورية والنشاطات االبتكارية في المؤسسات الوطنية بشكل عام. 
في الكثير من الحلقات العلمية التي تتعلق  1978وقد شاركت المدرسة منذ تأسيسها في عام 

ومات والرقمنة وإدارة المعرفة في المؤسسات العلمية واالستثمار في الملكية الفكرية بتقانات المعل
 وغيرها من المواضيع المرتبطة بمجتمع المعرفة.

وتأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر استمراراً لتوجهات المدرسة هذه خاصة وأن المحتوى العلمي الرقمي 
 تائج المرجوة في عملية التنمية."العربي بحاجة للتطوير نوعًا وكمًا ليقدم الن

 

 



 

 

 

 

 المهندس أسعد بركة رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أشار إلى:
انطالقًا من العالقة الحيوية التي تربط الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مع مجتمع المعلومات 

ا المجتمع، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم والمعرفة، ونظرًا ألن المحتوى الرقمي هو العمود الفقري في هذ
التي وقعتها الجمعية مع الجامعة االفتراضية التي تنظم المؤتمر الوطني الثاني للمحتوى الرقمي 
العربي فقد كان البد للجمعية من أن تسهم في اإلعداد لهذا المؤتمر، على أمل الوصول إلى خارطة 

اريع وبرامج تقوم بها الفعاليات االقتصادية وطنية في مجال المحتوى الرقمي المحلي، عبر مش
واالجتماعية والعلمية وتدعمها الجمعية، وسنطرح خالل المؤتمر مشروع الجمعية في هذا المجال 

 على أمل الوصول إلى تعاون وتكامل مع جميع أصحاب المصلحة.
 -انتهى البيان-

 :الجامعة االفتراضية السورية
، بهدف توفير 2002لعام  25المرسوم التشريعي رقم  جامعة سورية حكومية ُأسست بموجب

منظومة تعليم وتدريب وبحث حديثة في المجال األكاديمي والمهني تمكن المتعلم والمتدرب من 
االنخراط الفعال والمباشر في سوق العمل عبر تطوير مهاراته ومعارفه في مجاالت متنوعة حديثة 

حلي واإلقليمي وتنامي استخدام الشبكة الدولية في متالئمة مع احتياجات وتطور االقتصاد الم
  .النشاطات واألعمال محليًا، إقليميًا ودولياً 

 
 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا:

بموجب مرسوم تشريعي، بهدف إعداد  1983مؤسسة سورية حكومية للتعليم العالي أحدثت في عام 
   أطر متميزة مؤهلة للبحث العلمي والتطوير في مجال العلوم التطبيقية والتقانة، لتساهم بفاعلية 

 .في التنمية العلمية والصناعية واالقتصادية في القطر
ل التأهيل الهندسي والدراسا صة. يشك  ت العليا في المعهد العالي محور عملي ة إعداد األطر المتخص 

يخر ج المعهد العالي مهندسين متميزين، بعد دراسة لمدة خمس سنوات، في اختصاصات االتصاالت 
 والمعلوماتية والنظم اإللكترونية والميكاترونيكس وهندسة الطيران وعلوم وهندسة المواد. 

 

 



 

 

 

 

 

كما يمنح المعهد العالي درجة الماجستير األكاديمي البحثي والدكتوراه في نظم االتصاالت وفي 
التحكم والروبوتيك وفي علوم المواد وفي نظم المعلومات ودعم القرار وفي نظم معالجة المعطيات 

 الكبيرة وفي علوم وهندسة البصريات. 

ي أقسامًا علمية ومخابر متنوعة ومراكز باإلضافة إلى نشاطه األكاديمي، يضم المعهد العال
تكنولوجية، كمخبر الدراسات البيئية ومركز تقانات اللحام ومركز الحوسبة عالية األداء. تقدم هذه 
األقسام والمراكز التكنولوجية والمخابر خدمات واستشارات للقطاعين العام والخاص، باإلضافة إلى 

 الدورات التدريبية وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية.المشاريع التطويرية والنشاطات البحثية و 

 المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا:

 1978المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا هيئة علمية عربية غير ربحية، تأسست في دمشق عام 
تعاون تضم مؤسسات علمية وبحثية من سورية والكويت ولبنان. تهدف المدرسة إلى دعم جهود ال

العلمي والتقاني في الوطن العربي خاصة في المجاالت التطبيقية وتوجيه االهتمام نحو التخصصات 
التي يمكن أن تؤدي دورًا هامًا في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل عقد مؤتمرات وندوات 

العالم.  ولقاءات علمية يحاضر فيها بعض كبار الخبراء واالختصاصيين من سورية ومن دول
عقدت المدرسة منذ تأسيسها العديد من الحلقات العلمية في مجاالت مختلفة تضم علوم االلكترونيات 
واالتصاالت والمعلوماتية والتحكم والمواد والبيئة إضافة إلى اإلدارة العلمية والتقانية والصناعة 

 والجودة والملكية  الفكرية وإدارة المعرفة.

 ة للمعلوماتية: الجمعية العلمية السوري

 وتهدف الجمعية إلى نشر الثقافة 1989أسست الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية عام 
 واالتصاالت تتشجيع وتنظيم سوق تقانة المعلوماوالمساعدة في  المعلوماتية في المجتمع السوري،

 .في القطر
 

 



 

 

 

 

 

لف القطاعات االقتصادية في واالتصاالت في مختتسعى الجمعية إلى إدخال تقانة المعلومات 
كما تهدف إلى نشر الثقافة المعلوماتية عن طريق تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات  ،سورية

ومعارض، إضافة إلى إنتاج برامج تلفزيونية وإصدار منشورات في مجال تقانة المعلومات. كما 
لمرتبطة به في سورية، وذلك من النواحي العلمية تعمل على االرتقاء بقطاع المعلوماتية والقطاعات ا

 .والتقنية والثقافية والمهنية، وصواًل إلى مجتمع المعرفة الرقمي

 للتواصل:

acnc@svuonline.org 

https://acnc.svuonline.org 
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