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اف�ة لصناعة المحتوى الرق�ي التفاع�ي  ما المطلوب لتأس�س صناعة سور�ة اح�ت
ذو االستخدامات التعل�م�ة والتدر�ب�ة والتس��ق�ة المتعددة؟

اد المناخ العاموجود رؤ�ة أشمل لتح��ل االقتصاد السوري ا� اقتصاد رق�ي �عتمد ع� المعرفة �ساعد ع� إ�ج

 فهم االتجاهات المعا�ة المتعلقة بتط��ر المحتوى الرق�ي التفاع�ي

ي �مكن استعمالها
الس�طرة ع� التقن�ات الحديثة الىت

است�عاب وتط��ر التطب�قات واالستخدامات العمل�ة له

ي �ي المحرك األسا�ي لهكذا صناعة
�ة المتخصصة المطل��ة، والىت .  تحض�ي الموارد الب�ش



ق األوسط ي ال�ش
ي العالم و�ف

ي و�سبة نموە �ف
ويف حجم سوق التعل�م االل��ت



ي 
ي مجال التط��ر المعلومايت

 عن العالم �ف
�
ق األوسط متأخر جدا ال�ش

من المدخول العال�ي % 1 كة عمالقة واحدة من أصل  �ش
ي العالم188

كة �ف �ش



ات االقتصاد�ة واالجتماع�ة للتحول الرق�ي  التأث�ي

التأث�ي االقتصادي

النمو 
االقتصادي

خلق فرص عمل

االنتاج�ة

التأث�ي االقتصادي

الفقر

الرعا�ة الصح�ة

التعل�م

البيئة  

ها غ�ي



نت من ح�ث اللغة  2018عدد مستخد�ي االن�ت

Rank Language Internet
users Percentage

1 English 1,052,764,386 25.3%
2 Chinese 804,634,814 19.4%
3 Spanish 337,892,295 8.1%
4 Arabic 219,041,264 5.3%
5 Portuguese 169,157,589 4.1%
6 Indonesian / Malaysian 168,755,091 4.1%
7 French 118,626,672 2.9%
8 Japanese 109,552,842 2.8%
9 Russian 108,014,564 2.7%

10 German 84,700,419 2.2%
11–36 Others 950,318,284 22.9%
Total 4.16 Billion 100%

https://en.wikipedia.org/wiki/English_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/French_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/German_language


نت  ي ع� االن�ت
ويف 2018لغة المحتوى االل��ت

1 English 52.4%
2 German 6.3%
3 Russian 6.2%
4 Spanish 5.1%
5 French 4.1%
6 Japanese 4.0%
7 Portuguese 2.8%
8 Italian 2.5%
9 Persian 1.9%
10 Chinese 1.8%
11 Polish 1.8%
12 Dutch, Flemish 1.3%
13 Turkish 1.2%
14 Czech 1.0%
15 Korean 0.9%
16 Arabic 0.6%
18 Vietnamese 0.6%
19 Swedish 0.5%
20 Greek 0.5%
21 Hungarian 0.5%

22 Romanian 0.4%
23 Indonesian 0.4%
24 Slovak 0.4%
25 Danish 0.3%
26 Finnish 0.3%
27 Thai 0.2%
28 Bulgarian 0.2%
29 Ukrainian 0.2%
30 Hebrew 0.2%
31 Albanian 0.2%
32 Norwegian Bokmål 0.2%
33 Lithuanian 0.1%
34 Croatian 0.1%
35 Norwegian 0.1%
36 Catalan 0.1%
37 Serbian 0.1%
38 Slovenian 0.1%
39 Belarusian 0.1%
40 Estonian 0.1%
41 Hindi 0.1%

https://en.wikipedia.org/wiki/English_language
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Language
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_language
https://en.wikipedia.org/wiki/French_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Flemish_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Danish_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Finnish_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Thai_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Bokm%C3%A5l
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovenian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Belarusian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Estonian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi


ي 
نت �ف 2017الدول الع���ة الع�ش األو� من ح�ث عدد مستخد�ي االن�ت



 
�
نت يوم�ا ق األوسط ع� االن�ت ي ال�ش

ي �قضيها المستخدمون �ف
معدل الدقائق الىت

ف  35الفئة العم��ة فوق 34و 15الفئة العم��ة بني



ف العرب ي والمستخدمني المحتوى العريب

o ي هو نت هو % 0.6المحتوى العرىب ن العرب لإلن�ت من مجم�ع % 5.3من المحتوى العال�ي مع أن عدد المستخدمني
ي العالم

ن �ن .المستخدمني

o ق األوسط% 0.2أقل من ي ال�ش
.من المحتوى العال�ي تتم استضافته �ن

o ن العرب هو .سنة25معدل أعمار المستخدمني

o سنة هو ار�ــع مرات أ��� من مجم�ع عدد الطالب 30الذين تقل أعمارهم عن الفا�سبوكعدد مستخد�ي
ي الجامعات

ن �ن .المسجلني



عمل�ات البحث باللغة الع���ة

o �ق األوسط وصل ا ي ال�ش
 من أصل 100عدد عمل�ات البحث ع� غوغل �ن

�
ي 4مليون عمل�ة سن��ا

مل�ار عمل�ة �ن
.العالم

o13 %ق األوسط تتم ع�ب أجهزة الم��ا�ل ي ال�ش
.من هذە العمل�ات �ن

o ق األوسط يبحث باللغة الع���ة، إضافة ا� 45حوا�ي ي ال�ش
ن مستخدم خارج المنطقة 8مليون مستخدم �ن ماليني

.يبحثون باللغة الع���ة

o ي م� والسعود�ة
ن يبحثون باللغة الع���ة% 80-70�ن .من المستخدمني

o نت باللغة الع���ة% 60ا��� من ن العرب �فضلون تصفح االن�ت .من المستخدمني



ق األوسط ي ال�ش
كات �ف ي تواجهها ال�ش

أ��ب التحد�ات الىت

ي إنتاج محتو 
ى تجد صع��ة �ف

جذاب
ال تعرف ك�ف�ة ق�اس عائد 

االستثمار لحمالتهم
اج تقول أنها ال �ستطيع إنت
المحتوى باستمرار



كات حول فعال�ة المحتوى التفاع�ي ومعوقات استخدامه رأي ال�ش

معوقات االستخدام

 
�
فعال جدا

غ�ي فعال



ق األوسط ي ال�ش
ي �ف

ويف أهم�ة تع��ر تط��ر المحتوى التفاع�ي االل��ت

ي تن
نت �ساعد �ف ي ع� اإلن�ت ��ــــع االقتصاد إن تع��ز تط��ر المحتوى العريب

ق األوسط وشمال أف��ق�ا ي منطقة ال�ش
ف الفرص �ف وتحسني



ي مجاالت تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت والب�انات، 
إن التطورات المتسارعة �ف

ي مجال تط��ر واستخدام المحتوى الرق�ي التفاع�ي 
.قد ترافقت مع تطب�قات لها �ف



ي التفاع�ي 
ويف المعاي�ي الدول�ة لتط��ر المحتوى التعل��ي االل��ت

SCORM 1.0, SCORM 1.1, SCORM 1.2, and SCORM 2014

Learning Record Store

oLRSات التعلم واد .ائه�ستقبل، �خزن و�ع�د الب�انات حول خ�ب
oLRS يوزع الب�انات ع� أنظمة أخرى تدعمxAPI مثل أنظمة إدارة

.التعلم أو أتظمة تول�د التقار�ر



ي التفاع�ي 
ويف المعاي�ي الدول�ة لتط��ر المحتوى التعل��ي االل��ت

oنت ن دون اتصال باإلن�ت .تتبع أ�شطة المتعلمني
o�ة ، �سج�ل التجارب مثل التعلم المحمول ، واأللعاب الجد

ي العالم الحق
ي والمحا�اة ، والتعلم غ�ي الرس�ي ، واألداء �ن

.��ت
o ن ).تدر�ب جما�ي (تتبع مجموعة من المتعلمني
oتوز�ــــع الب�انات ع� أنظمة أخرى.
oي أي مك

ن للتعلم �ن .ان وأي وقتتوف�ي فرص حق�ق�ة للمتعلمني

oة من الوحدات التعل�م�ة .إ�شاء مكتبة كب�ي
o استخدامLMSلتقد�م محت��ات التعلم و�دارتها.
oتتبع أداء متعلم واحد.
oي س�اقات أخ

ي �ن
وىن .رىاستخدام محت��ات التعلم اإلل��ت

oي تراقب ال ي اليت
وىن ن تصم�م محت��ات التعلم اإلل��ت متعلمني

.وتتك�ف مع احت�اجاتهم

ي هاتفالب SCORM�مكن �شب�ه
الذ�ي لهاتفباxAPIواألر�ف



ي التفاع�ي 
ويف المعاي�ي الدول�ة لتط��ر المحتوى التعل��ي االل��ت

x



لتوا�ب كل هذە التطورات واألنماط )Instructional Design(ال بد من تط��ر طرائق التصم�م التعل��ي 
ي �مكن دمجها بطرق إبداع�ة لتع��ز مهارات التفك�ي النق

دي واالبدا�ي المتنوعة من المحتوى التفاع�ي الىت
ي والبحث العل�ي عند المتعلم

.  والتعلم الذايت

التحل�ل

التخط�ط

التصم�م

التط��ر

التنف�ذ

الص�انة

1. Discovery-Based Learning

2. Inquiry-Based Learning

3. Situated Cognition Theory

4. Elaboration Theory

5. Individualized Instruction



)Instructional Design(طرائق التصم�م التعل��ي 



ي والبحث العل�ي عند المتعلم
.  تع��ز مهارات التفك�ي النقدي واالبدا�ي والتعلم الذايت



�ساعد ع� انتاج محتوى تفاع�ي متك�ف مع ) Machine Learning and AI(التعلم اآل�ي والذكاء االصطنا�ي 
)Personalized &Adaptive( االحت�اجات الشخص�ة للمتعلم او المستخدم 

حفظ أسال�ب التعلم
امن  ف البحث الذ�ي والم�ت

عن محتوى مناسب للمتعلم

ف  تصم�م المحتوى ليتك�ف مع مست��ات متعددة للمتعلمني

�شخ�ص الحاالت الطب�ةتأل�ف وتلخ�ص وترجمة المقاالت قراءة وفهم المحتوى

ي بلغات متعددةتقد�م الحلول القانون�ة
الحوار الصويت

ي للمتعلم يبحث له عن مكم
ا�ن الت للمحتوى استخدام الرو�وط الذ�ي كمساعد اف�ت

 آخر �ساعد ع
�
ي التعلم قد اضافت بعدا� تفاعل�ا

� تخ�ي النسبة تناسب أسل��ه �ن
ن عند المتعلم ك�ي . المتضائلة من ال�ت



- Augmented Reality(تقن�ات الواقع المدمج  AR(



ي 
ا�ف - Virtual Reality(تقن�ات الواقع االف�ت VR(



ز�ارات لمواقع 
تار�خ�ة واستعادة 
معالمها واحداثها



°360(درجة 360تقن�ات الف�ديو التفاع�ي بنطاق  Videos  (



°360(درجة 360تقن�ات الف�ديو التفاع�ي بنطاق  Videos  (



للتفاعل نقلت درجة مشاركة ) Natural Language(اللغة الطب�ع�ة 
وتفاعل المتعلم ا� مست��ات غ�ي مسبوقة

الحیةنموذج المقابالت 
o عدد غیر محدود من

المقابالت
o نتائج الحوار تحفظ

 ً الكترونیا
oن یمكن التفاعل مباشرة م

ي خالل البرید االلكترون
ل او الرسائل النصیة خال

او بعد المقابلة



اض�ة التفاعل�ة المخابر االف�ت



أنواع من االستخدام المفرط من قبل المتعلم لوسائل التواصل وأجهزة الم��ا�ل وتفاعله مع تطب�قات و 
جعله يتوقع نفس المستوى من ) UX/UI(المحتوى عا�ي الجودة صممت لتسهل تفاعل وتج��ة المستخدم 

ي  . سهولة االستخدام واال�س�اب�ة والتفاعل�ة من المحتوى التعل��ي والتدر�ىب



2018 UX/UI TRENDS
1. Full-Screen Video

2. Going Off the Grid

3. Supersize Typography

4. Vibrant Colors

5. Long-form Content

a shift towards more experimental designs
create a truly immersive user experience



نت األش�اء  ات ان�ت ف مع ) Responsive(تحتم انتاج محتوى مرن ومتجاوب ) IoT(انتشار تقن�ات الم��ا�ل وتجه�ي
ات وأنظمة التشغ�ل وحجم الشاشات ف .  مختلف التجه�ي



نت األش�اء  ات ان�ت ف مع ) Responsive(تحتم انتاج محتوى مرن ومتجاوب ) IoT(انتشار تقن�ات الم��ا�ل وتجه�ي
ات وأنظمة التشغ�ل وحجم الشاشات ف .  مختلف التجه�ي

ع� خ��ــــج الغد 

أن يتأقلم مع

:مشكلة هذە المهارات
oمن الصعب ا�جادها
oمن الصعب تط��رها

ي سوق العمل بحلول 
:2020المهارات المطل��ة �ف

٪ من 50أتمتةمن المرجح أن تتم 

جميع الوظائف الحال�ة خالل 

�ن سنة القادمة .الع�ش



Gamification 
ي مجاالت متعددة مثل التعلم

تطبيق عنا� تصم�م ومبادئ األلعاب �ف

ن األلعابتصم�معنا�توظ�ف ن مشاركةلتحسني سهولةو ،مالتعلو ،سالسةالو ،اإلنتاج�ةو ،المستخدمني
اتلهاأناألبحاثتظهرو .ذلكغ�ي و ،االستخدام أفضلهمفع�تهمقدر �حّسنو ،األفراد ع�إ�جاب�ةتأث�ي

ن المكافآتو�ستخدم.معهوالتفاعلالرق�ي لمحتوىل طل��ةالمالمنافسةأو المهامينجزونالذينللمستخدمني
اك ن إل�ش .الالعبني



MOOC  : نت متاحة ألي شخصدورات ات توفر وس�لة مرنة وم�سورة لتعلم مهار . مجان�ة ع� اإلن�ت
.جد�دة، وتقد�م تجارب تعل�م�ة عال�ة الجودة ع� نطاق واسع



ة تحل�الت الب�انات التعل�م�ة ال�ب�ي
Big Data Learning Analytics

ي ال�ب�ي التطور أن
ة،تالب�اناتحل�لعلم�ن ال�ب�ي

المتعلمحولمتنوعةمصادر منوتجم�عها 

أفسحواهتماماتهواتجاهاتهتعلمهنمطلتحد�د 

ألمثلوااألقرببالشكلالمحتوىألقلمةبالمجال

العمل�ةةوفعال�وعمق�عةتع��ز بهدفللمتعلم

القرار خاذ اتو�سه�لوتحسينها وفهمها التعلم�ة،

توىالمحانتاجإعادةأو ولتعد�لأفضل،�شكل

اتع�بناءالتقي�ماتاو الرق�ي  المؤ�ش

.هذەالتحل�لعمل�اتمنالمستخرجة



ة تحل�الت الب�انات التعل�م�ة ال�ب�ي
Big Data Learning Analytics

oي خطأ منحدثام:مثلألسئلةإجاباتوالتوص�فاتالتقار�رتقدم
ي الما�ن

وما،�ن
.ج�د�شكلاألمورعل�هسارتالذي 

oهووما،اآلن�حدثذاما:مثلألسئلةإجاباتوالتوص�اتواإلشعاراتاإلنذاراتتوفر
.فضلاألالتا�ي جراءاإل 

oي توقعه�مكنما:مثلألسئلةإجاباتالمستقبل�ةالتوقعاتتوفر
ما �ي و ،ستقبلالم�ن

.للمستقبلالخطط األفضل

oاتتقدم �فك:مثلألسئلةإجاباتوالمتحور حول األفراد تك�فماللتعلملالمؤ�ش
.أنماط وأسال�ب التعلم المتخلفةل�الئمالمحتوىيتك�فأن�مكن



ي تع��ز المحتوى الرق�ي التفاع�ي بأجزاء من ا
ف بالمساهمة �ف نتاجهم، مسألة إن إفساح المجال لجمهور المتعلمني

ات ا� تع��ز المحتوى و�غنائه، خاصة مع تطور تقن�ات تحد�د الم ي تؤدي مع الوقت وترا�م الخ�ب
وقع الجغرا�ف

.وتطب�قات القصص المصورة من خالل الم��ا�ل



ي �م
ي السوق السور�ة لبناء وتع��ز هذە القدرات، الىت

�ة والمهارات المطل��ة �ف كن أن تؤسس ما �ي الموارد الب�ش
ي  ، تخدم السوق المحل�ة والعالم العريب اف�ة ومعا�ة للمحتوى الرق�ي التفاع�ي  و�عض األسواق لصناعة سور�ة اح�ت

 
�
ي تحد�دا .  العالم�ة األخرى، مع إ�الء اهتمام خاص بالمحتوى العريب

نموذج عن المهارات المطل��ة
oمج�ات تط��ر ال�ب
oتأل�ف المحتوى
oإدارة المشار�ــــع
oنظمتكنولوج�ا المعلومات وال
o ي التأل�ف والتصم�م اإلعال�
oالمب�عات والتس��ق
oضمان الجودة واالختبار
oمهارات محددة أخرى

نموذج عن أنواع المحتوى
oاأللعاب
o ي

وىن التعلم اإلل��ت
oeMusicالموس��ت الرقم�ة
o الن�ش الرق�ي
o ي التلف��ون الرق/ األفالم الرقم�ة�
o ي واإلعال�ي

المحتوى الثقا�ن
o الراديو الرق�ي
oالتطب�قات غ�ي اإلعالم�ة
oالمكتبات الرقم�ة
o ةالمؤثرات الخاص/ الرسوم المتحركة

نموذج عن الوظائف المطل��ة
oوعريمد م�ش
oي منتج انتاجوتقين
oصمممو مخ�ج
oمدير التور�د
oو�حصاءثابحأمحلل
oمسؤول ضمان جودة المحتوى
o مهندس صوت وموس��ت
o3مطور ف�ديو وصور متحركة وD
o مصمم تعل��ي
oمسؤول �س��ق



الحكومة-
الوزارات  -
الجامعات  -
كات     - ال�ش
االعالم        -

مرا�ز التدر�ب-
المستثم��ن     -

ي إ�جاد البيئة الحاضنة لتأس�س هكذا ص
ي �سهم �ف

�ع�ة والعمل�ة الىت حات الت�ش ناعةبعض المق�ت

ي •
دمج برامج التدر�ب التخص�ي �ن

مناهج التدر�س
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ة تنظ�م معارض ومؤتمرات وجوائز متخصص•

ي والدو�ي  والمشاركة ع� المستوى العرىب
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�شجيع المؤسسات العامة العتماد التدر�ب -
ي تعتمد المحتوى  ي والخدمات اليت

وىن ي الاالل��ت
معار�ن

ي -
تقد�م اختصاصات وتعدد�ة حديثة �ن
الجامعات و�رامج تدر�ب متخصصة

كات الناشئ- ة تقد�م الحوافز واالعفاءات لل�ش
�شجيع االستثمار العام والخاص وتقد�م-

القروض الم��ة
تح��ل سور�ة ا� قاعدة ع���ة -

ي لتط��ر المحتوى 
و�س��قهاالمعار�ن


	متطلبات صناعة سورية احترافية ومعاصرة للمحتوى الرقمي التفاعلي
	ما المطلوب لتأسيس صناعة سورية احترافية لصناعة المحتوى الرقمي التفاعلي� ذو الاستخدامات التعليمية والتدريبية والتسويقية المتعددة؟
	حجم سوق التعليم الالكتروني ونسبة نموه في العالم وفي الشرق الأوسط
	الشرق الأوسط متأخر جداً عن العالم في مجال التطوير المعلوماتي
	التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتحول الرقمي
	عدد مستخدمي الانترنت من حيث اللغة 2018
	لغة المحتوى الالكتروني على الانترنت 2018
	الدول العربية العشر الأولى من حيث عدد مستخدمي الانترنت في 2017
	معدل الدقائق التي يقضيها المستخدمون في الشرق الأوسط على الانترنت يومياً
	المحتوى العربي والمستخدمين العرب
	عمليات البحث باللغة العربية
	أكبر التحديات التي تواجهها الشركات في الشرق الأوسط
	رأي الشركات حول فعالية المحتوى التفاعلي ومعوقات استخدامه
	أهمية تعزير تطوير المحتوى التفاعلي الالكتروني في الشرق الأوسط
	إن التطورات المتسارعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات، �قد ترافقت مع تطبيقات لها في مجال تطوير واستخدام المحتوى الرقمي التفاعلي.
	المعايير الدولية لتطوير المحتوى التعليمي الالكتروني التفاعلي 
	المعايير الدولية لتطوير المحتوى التعليمي الالكتروني التفاعلي 
	المعايير الدولية لتطوير المحتوى التعليمي الالكتروني التفاعلي 
	لا بد من تطوير طرائق التصميم التعليمي (Instructional Design)  لتواكب كل هذه التطورات والأنماط المتنوعة من المحتوى التفاعلي التي يمكن دمجها بطرق إبداعية لتعزيز مهارات التفكير النقدي والابداعي والتعلم الذاتي والبحث العلمي عند المتعلم. 
	طرائق التصميم التعليمي (Instructional Design)
	تعزيز مهارات التفكير النقدي والابداعي والتعلم الذاتي والبحث العلمي عند المتعلم. 
	التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (Machine Learning and AI) يساعد على انتاج محتوى تفاعلي متكيف مع الاحتياجات الشخصية للمتعلم او المستخدم ( Personalized& Adaptive)
	تقنيات الواقع المدمج (Augmented Reality - AR)
	تقنيات الواقع الافتراضي (Virtual Reality - VR)
	زيارات لمواقع تاريخية واستعادة معالمها واحداثها
	تقنيات الفيديو التفاعلي بنطاق 360 درجة (360 Videos) 
	تقنيات الفيديو التفاعلي بنطاق 360 درجة (360 Videos) 
	اللغة الطبيعية (Natural Language) للتفاعل نقلت درجة مشاركة �وتفاعل المتعلم الى مستويات غير مسبوقة
	المخابر الافتراضية التفاعلية
	الاستخدام المفرط من قبل المتعلم لوسائل التواصل وأجهزة الموبايل وتفاعله مع تطبيقات وأنواع من المحتوى عالي الجودة صممت لتسهل تفاعل وتجربة المستخدم (UX/UI) جعله يتوقع نفس المستوى من سهولة الاستخدام والانسيابية والتفاعلية من المحتوى التعليمي والتدريبي. 
	2018 UX/UI TRENDS
	انتشار تقنيات الموبايل وتجهيزات انترنت الأشياء (IoT) تحتم انتاج محتوى مرن ومتجاوب (Responsive) مع مختلف التجهيزات وأنظمة التشغيل وحجم الشاشات. 
	انتشار تقنيات الموبايل وتجهيزات انترنت الأشياء (IoT) تحتم انتاج محتوى مرن ومتجاوب (Responsive) مع مختلف التجهيزات وأنظمة التشغيل وحجم الشاشات. 
	Gamification �تطبيق عناصر تصميم ومبادئ الألعاب في مجالات متعددة مثل التعلم
	MOOC : دورات مجانية على الإنترنت متاحة لأي شخص. توفر وسيلة مرنة وميسورة لتعلم مهارات جديدة، وتقديم تجارب تعليمية عالية الجودة على نطاق واسع.
	تحليلات البيانات التعليمية الكبيرة�Big Data Learning Analytics
	تحليلات البيانات التعليمية الكبيرة�Big Data Learning Analytics
	إن إفساح المجال لجمهور المتعلمين بالمساهمة في تعزيز المحتوى الرقمي التفاعلي بأجزاء من انتاجهم، مسألة تؤدي مع الوقت وتراكم الخبرات الى تعزيز المحتوى وإغنائه، خاصة مع تطور تقنيات تحديد الموقع الجغرافي وتطبيقات القصص المصورة من خلال الموبايل.
	ما هي الموارد البشرية والمهارات المطلوبة في السوق السورية لبناء وتعزيز هذه القدرات، التي يمكن أن تؤسس لصناعة سورية احترافية ومعاصرة للمحتوى الرقمي التفاعلي، تخدم السوق المحلية والعالم العربي وبعض الأسواق العالمية الأخرى، مع إيلاء اهتمام خاص بالمحتوى العربي تحديداً. 
	بعض المقترحات التشريعية والعملية التي تسهم في إيجاد البيئة الحاضنة لتأسيس هكذا صناعة

