الرقم المفتوح من اجل المتوسط
الجمعية الدولية الفضاء
ي
e-OMED
دعوة للمشاري ع لسنة 2020
تعتمد جمعية  e-OMEDعىل عالقات التعاون القائمة ن
ضفت البحر األبيض
بي جامعات بلدان
ي
ن
الت تحققت يف هذا السياق .حيث انها تعمل عىل:
المتوسط واإلنجازات الملموسة ي
•تقليص الفجوة الرقمية ن
ضفت البحر األبيض المتوسط ؛
بي بلدان
ي
•تعزيز التنمية ر
البشية و تطويرها من خالل الوصول إىل المعرفة من قبل جميع الشعوب الخاضعة
لقيود جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية او ثقافية ؛
ن
المستخدمي.
•تعزيز اإلثراء المستمر و التاث المشتك من قبل
ن
المنخرطي،
ولهذه الغاية ،تطلق الجمعية الدعوة السادسة للمشاري ع لسنة  2020اىل كافة أعضائها
وموضوعها:

الرقم"
"التقييم و االشهاد
ي

ً
ناجحا ،فال تزال العديد من
يعتت نسبيا
إذا كان تطوير التعلم عن بعد باستخدام التقنيات الرقمية ر
ن
المؤسسات الجامعية متددة يف تنظيم االمتحانات باستخدام نفس التقنيات الرقمية .وذلك نظرا اىل
وجود العديد من المشاكل البيداغوجية والقانونية واإلدارية والفنية .كانت األزمة الصحية فرصة الختبار
ن
الت يمكن اكتشافها .هل التثبت
الحلول
ف
ي
العديد من الحلول القائمة وتطبيق الحلول المرتجلة والنظر ي
ن
ن
الت يتم يف ظلها اجراء االمتحانات ومكافحة
من هوية المتشحي لالمتحان والتحقق من الظروف ي
التحيل وإجراءات اصالح االمتحانات وما إىل ذلك يمكن من أن يتم القيام بهم بطريقة آمنة؟ هذا هو
الجزء األول من هذه الدعوة للمشاري ع.
ه
سيكون تنظيم مداوالت لجان االمتحانات والتثبت من النتائج والمصادقة عليها واشهاد المؤهالت ي
ن
الت اعتمدت تقنيات الشهادات
الخطوات الموالية يف رقمنة التدريب .عدد قليل جدا من المؤسسات ي
ُ
الت تواجه تطوير التكنولوجيا
الرقمية .يعد أمن أنظمة إصدار الشهادات عن بعد من التحديات الرئيسية ي
ن
ن
الثان من هذه الدعوة للمشاري ع.
الرقمية يف التعليم
العاىل .هذا هو الجزء ي
ي
يمكن من خالل المشاري ع المختارة توفت اقتاحات وحلول بيداغوجية أو تقنية تساعد عىل فهم
الرقم وإصدار الشهادات الرقمية.
اإلشكاليات وتحقيق نتائج وحلول فعالة متعلقة بالتقييم
ي

