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 مقدمة البحث: 
الجامعي  يتسم       بارزةسمات  بالتعليم  العالم،    ،تاريخية  مستوى  على  مشتركة  فإن  وأهداف  ذلك؛  من  الوبالرغم  الجامعية أهداف  مؤسسات 

موحدًا وأيضُا باختالف المرحلة التاريخية، إال أن هناك إطارُا  أحيانا،  بل وباختالف الجامعات داخل القطر الواحد    ،تختلف باختالف األقطار
الحكومات، وصناع    اهتمامزاد  .ولقد  خدمة المجتمعو البحث العلمي،  و وهي: التعليم،    ،ساسيةأث مهام  ثال  يمكن بلورته فيات،  ألهداف الجامع

الكشف  وإسهامها في  ،  هاأهدافتوسعها، وتعدد  زيادة  نظرا ل  ، في البلدان المتقدمة،الجامعيةالقرار، وواضعي السياسات التعليمية، بالمؤسسات  
العلمية والعملية القادرة على معالجتها، لذا أصبحت المؤسسات الجامعية احد اهم الركائز  عن العديد من مشكالت المجتمع، وتقديم ا لحلول 
غدا العالم اليوم  (. و 885،  2019)الخطيب،  جل تحقيق التنمية واالزدهار على مختلف االصعدة.أالتي تعتمد عليها المجتمعات االنسانية من  
وتحقيق التقدم للمجتمعات، وبات يصنفه مع البحث العلمي بصفتهما "عاملين أساسيين في التنمية  يراهن على مقدرة التعليم العالي على التغيير

واألمم". والمجتمعات  لألفراد  المستدامة  والبيئية  واالجتماعية  وقيادة 886،  2016)الشاعر،    الثقافية  حديثة،  جامعية  إدارة  يتطلب  مما   .)
واألقسام، وإعداد الطلبة ليس من أجل المهنة فحسب، وإنما للمهنة وللمجتمع وللحياة في مجتمع  قيادة الكليات  "درة على  اقأكاديمية واعية، و 

(. وفي مجال اإلدارة الجامعية؛ فرضت التحديات العالمية ضرورة االنتقال من اإلدارة التقليدية، إلى اإلدارة  .(Singleton, 2012, 9"متغير
يم الدولي، والتفاعل مع المتغيرات المعاصرة، ومواجهة المخاطر والكوارث واألوبئة، ومواكبة التطور اإللكترونية، ومن التعليم المحلي إلى التعل

صبحت بالية، العلمي والتقني، واالستعداد لمواجهة التحديات، والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، مما يعني أن األساليب التقليدية لإلدارة الجامعية أ
العالم للمنافسة  فعالة  والبرامج وغير  التطبيقات،  اعتماد  خالل  من  والتقنية،  العلوم  توطين  نحو  بجدية،  التفكير  ينبغي  الشأن؛  هذا  وفي  ية، 

م في  اإللكترونية  اإلدارة  وتأتي  واالدارية،  التعليمية  الجوانب  مختلف  في  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام  الحديثة،  االدارية  قدمة  واالساليب 
ليم الجامعي، في عصر التحول الرقمي.وفي هذا السياق؛ فإن االتصاالت اإلدارية اإللكترونية هي لغة العصر، ومن  االولويات التطويرية للتع

ن على  أدواته الحاسب اآللي والشبكات الداخلية واالنترنت، وبالتالي فالبد أن تقدر المؤسسات أهمية االتصاالت اإللكترونية مع تدريب العاملي
التقنيات الحدي المعلومات والقرارات والتعليمات، استخدام  العاملين  العالمي، حيث يتلقى  التطور  ثة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لمواكبة 

  وطلبات االجتماعات، وقواعد العمل عن طريق شبكات النت الداخلية، والتعامل مع العمالء الخارجيين من خالل استخدام البريد اإللكتروني،
وشبكات الويب،  استخدام   وشبكات  ويتم  ورق،  وبدون  والفعالية،  والدقة  بالسرعة  اإللكترونية  االتصاالت  تتميز  كما  االجتماعي،  التواصل 

عالم  اإلرشيف  اإللكتروني بدال من األرشيف  العادي التقليدي، كما أن تطبيق المتابعة اآللية تتخطى حدود الزمان والمكان، حيث يعمل فيه ال
م، وذلك من خالل المؤتمرات اإللكترونية، والفيديو كونفرنس، والبرامج والتطبيقات اإللكترونية الحديثة. )الليثي، ساعة في اليو   24على مدار  

(  وفي اآلونة األخيرة؛ تعاظمت أهمية التكنولوجيا الرقمية، وأصبح العصر الحالي يسمى بالعصر الرقمي، ولذا؛ تزايد االهتمام 7  -6،  2019
ت كأحد الموضوعات الحيوية التي توجب إعادة النظر في مجمل النظام التعليمي الجامعي في ضوئها، وإحالل معظم بالتحول الرقمي للجامعا

جميع في  التكنولوجيا  وإحالل  بالجامعة،  المتدنية  المهارات  ذات  والوظائف  الروتينية  الوظائف  محل  المتقدمة  والتكنولوجيا  الخدمات   وظائف 
التنظيمية بالجامعة   المتنوعة. )علي،  المستويات  (.ولضمان نجاح المؤسسات الجامعية 525  -  524،  2013وفي كافة أنشطتها وخدماتها 

ال بد من أن  العربية في األلفية الثالثة، ولتحقيق الجودة، والفاعلية، في أداء وظائفها ومهامها المتعددة، في الظروف الطبيعية، وأثناء األزمات، 
الرا المؤسسات  هي  الجامعات  بعض  تصبح  الجامعية  الحياة  وتوقف  المخاطر،  زيادة  مع  خاصة  المتغيرات،  مع  والتكيف  المواكبة،  في  ئدة 

الخدمية، والمجتمعية   المؤسسات  العربية هي من يقود  الجامعات  المؤمل أن تكون  المختلفة، ومن  الكوارث واألوبئة  األوقات بسبب تداعيات 
جة المتالكها مقومات التطوير، فهي تضم نخبة المجتمع من األكاديميين، والباحثين، وأفضل  األخرى، نحو التغيير، والتحديث، والتطوير، نتي

المعرفي المجتمع  رأسمال  يشكلون  الطلبة، وجميع هؤالء  المجتمع، وهم  الشابة من  العمرية  الفئة  على  وتحتوي  واإلدارية،  العلمية،  ،  الخبرات 
فم وبالتالي  بثمن،  يقدر  الذي ال  البشري،  مما  والمورد  والتميز،  الفاعلية،  كبير من  قدر  الجامعية، على  اإلدارة  تكون  أن  بمكان،  األهمية  ن 

اإلدار  أهمية تحديث  الرقمي. وتكمن  التحول  المميزة، واالنتقال نحو  العالمية  النماذج والخبرات  العصر، ومحاكاة  استيعاب متغيرات  ة  يتطلب 
حد الباحثين بأنها "جامعة لعناصر التميز في  أ جتمع الذي توجد فيه، باعتبارها كما يصفها  أهمية المؤسسة الجامعية للمالجامعية العربية، في  

ي،  إعداد النخب القيادية في المجتمع، واعتبار ذلك مهمة أساسية من مهماتها في المنظومة التعليمية، وفي السياق المجتمعي العام". )الصاو 
فإ  (.175،  2006 الواقع؛  التعوباستقراء  مؤسسات  عامن  بوجه  النامية  الدول  في  الجامعي  لم    ، ليم  الخصوص،  وجه  على  العربية  والدول 

النظم   تخلف  إلى  يعزي  إنما  الجامعية،  والمشاريع  البرامج  وتراجع  فيها  الجامعي  التعليم  تعثر مسيرة  أن  متأخر، كيف  في وقت  إال  تكتشف 
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تستند عملية تحديث اإلدارة  كما       .(167،  2006)الخطيب ومعايعة،    معي.اإلدارية المعتمدة في تسيير وإدارة وتوجيه مؤسسات التعليم الجا
لتحول الرقمي  الجامعية، واالنتقال بها من اإلدارة الورقية التقليدية، إلى اإلدارة اإللكترونية، باستخدام المستحدثات التكنولوجية، والتوجه نحو ا

المتغيرات المتسارعة في اإلدارة المؤسسية،   –ال الحصر    –رزها على سبيل المثال  في التعليم الجامعي، إلى عدد من المبررات والدواعي، أب
العامة   والتقدم العلمي، والتقني، وشيوع استخدام االنترنت، والتطبيقات اإللكترونية، واألنظمة الرقمية، والبرامج الذكية، في مختلف المؤسسات

سرعة، والفعالية، والجودة، وأصبحت ميزة تنافسية لتجاوز الزمان والمكان، كما أن اإلدارة  والخاصة، توفيرا للوقت، والجهد، والمال، وتحقيق ال
باإلدارة  ويقصد  الرقمي.    العصر  في  الذكية،  الحكومات  أو  اإللكترونية،  بالحكومات  يسمى  ما  مميزات،  من  ميزة  اصبحت  اإللكترونية، 

التقنيات الحديثة في تنفيذ األعمال اإلدارية، وتقديم الخدمات إلكترونيا، عبر شبكات  اإللكترونية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و 
تخاذ  الحاسب اآللي واالنترنت، وتطوير التنظيم اإلداري وتبسيط اإلجراءات والحد من انتشار التجاوزات اإلدارية، وتوفير المعلومات، وسرعة ا

ومباشرة.ومن دقيقة  معلومات  على  المبنية  القيادة    القرارات  بين  التواصل  تسهيل  في  تسهم  أنها  أيضا،  اإللكترونية  باإلدارة  االهتمام  دواعي 
العلمية، والوحدات اإلدارية، والمالية، والقانونية، من جهة، وبي  الكليات، والمراكز  القيادية، في  المستويات  العليا، وبقية  القيادات  الجامعية  ن 

يس، والطلبة، وأولياء األمور، والمجتمع من جهة أخرى، وكذا في عملية تسجيل الطلبة عبر البوابات  األكاديمية المختلفة، وأعضاء هيئة التدر 
التوثيق والحفظ واالرشفة بالتعليم الجامعي. وفي ضوء ما تقدم؛ يأتي ال العليا، وكافة أعمال  بحث اإللكترونية، وفي شؤون الطلبة والدراسات 

اإلدا واقع  لكشف  علمية  كمحاولة  على  الحالي  بالتطبيق  الرقمي،  التحول  في ضوء  تطويرها  ومتطلبات  العربية  الجامعات  في  اإللكترونية  رة 
 المؤسسات الجامعية في كل من سلطنة عمان، والجمهورية اليمنية.

 مشكلة البحث:
منها       تعاني  التي  والمشكالت  التحديات  تعدد  من  الرغم  الحين  على  بين  التطويرية  الجهود  بعض  ووجود  واليمنية،  العمانية  الجامعات 

قد أخذ يفرض نفسه على  وفقا لمتطلبات التحول الرقمي، وللمتغيرات المتسارعة، في التعليم،  أن موضوع تحديث اإلدارة الجامعية  واالخر، إال  
ة الفاعلة لتمكين ا دلتطوير وتجديد التعليم الجامعي، فضال عن كونه األ  ةاألخيرة، باعتباره أحد المداخل الرئيسي  الفترةخالل    ،جامعيةاألوساط ال

وفاعلية. بكفاءة  أهدافها  بلوغ  من  المؤسسات  و هذه  الرؤى،  لتطوير  ملحة  الحاجة  تبدو  المعاصرة،  المتغيرات  ضوء  اإلدارة وفي  ثقافة  نشر 
  –، كما ساهمت المخاطر والنزاعات والكوارث الطبيعية واالوبئة، والتي كان أخرها وباء كورونا كوفيد  ومعرفة مزاياها كإدارة حديثة،  يةاإللكترون

تبني 19 بضرورة  ينادون  والباحثين،  والمهتمين،  التعليمية،  السياسات  وصانعي  االداري،  الفكر  قادة  جعل  مما  بأنواعه،  التعليم  توقف  في   ،
اإلدارة مداخل   ومنها  المجتمعية،  االحتياجات  وتلبي  المتغيرات،  مع  وتنسجم  الرقمية،  التقنية  على  تعتمد  حديثة،  تعليمية  وأنظمة  إدارية، 

 اإللكترونية، والتعليم االلكتروني.
 وتمثلت مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤالين التاليين:      
 ات العمانية واليمنية؟واقع اإلدارة اإللكترونية لدى الجامعما  -1
 بالجامعات العمانية واليمنية في ضوء التحول الرقمي في التعليم الجامعي؟ متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونيةما  -2

 أهمية البحث:
بدراسة حديثة األهمية النظرية: وتشمل األطر الفكرية حول اإلدارة اإللكترونية، والتحول الرقمي، كمحاولة علمية إلثراء المكتبة العربية   -1

 حول واقع اإلدارة اإللكترونية لدى الجامعات العمانية واليمنية، وتحديد متطلبات التطوير في ضوء التحول الرقمي. 
السياسات،  -2 للبحث، كونها ستسهم في إلهام وتزويد صناع  المتوقعة  العلمية والعملية  النتائج والتوصيات  التطبيقية: وتتمثل في  األهمية 

القرارا اإلدارة ومتخذي  اليمنية، التخاذ خطوات عملية بشأن متطلبات تطبيق  العالي في كل من سلطنة عمان والجمهورية  التعليم  بقطاع  ت 
 بالجامعات العمانية واليمنية في ضوء التحول الرقمي في التعليم الجامعي.  اإللكترونية

 أهداف البحث:
 الجامعات العمانية واليمنية. التعرف إلى واقع اإلدارة اإللكترونية لدى   -1
 بالجامعات العمانية واليمنية في ضوء التحول الرقمي في التعليم الجامعي. تحديد متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية -2

 منهجية البحث:
 اعتمد البحث على المنهج الوصفي، واسلوب تحليل المضمون كأداة لجمع البيانات والمعلومات.    
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 مصطلحات البحث:
 تحددت مصطلحات البحث فيما يأتي: 

 اإلدارة اإللكترونية:   -1
اإلدارة     بأنها  Electronic Management)  اإللكترونية  تعرف  البيانات  (،  استقبال  في  اآللي  الحاسب  باستخدام  اإلداري  العمل  "أداء 

فائقة" بدقة وسرعة  المطلوبة  النتائج  واستخراج  بمعالجتها  والقيام  بأنها  و (.  37،  2002)الموسي،    وتخزينها،  ايضا  اإلدارة  تعرف  استغالل   "
 (. 23،  2003)مراد،  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتدبير وتحسين وتطوير العمليات اإلدارية المختلفة داخل المنظمات"

الحالي  وتعرف     البحث  ألغراض  اإلدارية    :بأنهاإجرائيا  على  الجامعية  العملية  واالستخالقائمة  المعلومات،  التقنية،  لنظم  االمثل  دام 
، لتسيير شؤون الجامعة المختلفة، وتقديم خدمات دقيقة ومنظمة وسريعة لكافة المستفيدين والجهات ذات إلنترنتواالتصاالت، بواسطة شبكة ا

الظروف  في  والمال،  والجهد  الوقت  وتوفير  وفعالة،  الكترونية  بطريقة  الموارد  وإدارة  الجامعي،  بالتعليم  الكوارث    العالقة  وأثناء  الطبيعية 
 واألزمات.

"    الجامعة: -2 بأنها  الجامعة  وتتمثل تعرف  معينة،  أكاديمية  وتقاليد  واعراف  وانظمة  معين  تنظيمي  هيكل  ذات  مستقلة  علمية  مؤسسة 
ة المتخصصة، وهي  وظائفها في التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتتألف من مجموعة من الكليات واالقسام ذات الطبيعة العلمي

العماني، بأنها  259،  2017)العياشي،  .  "مؤسسة اجتماعية انشأها المجتمع لخدمة بعض اغراضه للتشريع  مؤسسة "(.وتعرف الجامعة وفقا 
وإداري   مالي  واستقالل  عامة،  اعتبارية  ذات شخصية  الخاص  التنظيمي  هيكلها  لها  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  تعني  تتكون من علمية 

على   مجموعة من الكليات والمراكز العلمية، تقوم على إعداد أجيال مؤهلة تأهيال أكاديميا وفنيا تعي بتراث أمتها الحضاري واالسالمي محافظة
رية العليا،  هوية مجتمعها العماني االخالقية واالجتماعية معتبرة البحث العلمي أمام نصب أعينها لها مجلسها الخاص مكونا من الهيئة اإلدا

. "هدافهامخوال لصياغة السياسة العامة وتنفيذها، كما يقوم بتنفيذ مهام محددة تتعلق بتعزيز مكانة الجامعة وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أ 
المادة )     .(1986،  9/86  ،)مرسوم سلطاني اليمني، وبنص  ( لسنة  139(، من القرار الجمهوري رقم ) 2كما تعرف الجامعة وفقا للتشريع 

لمي ، بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باليمن، بأنها "كل مؤسسة أكاديمية تعنى بالتعليم العالي والبحث الع2010
أربع سنوات أو ما  تتكون من كليتين على االقل شريطة اال تقل مدة الدراسة فيها لمنح الدرجة الجامعية األولى )البكالوريوس أو الليسانس( عن  

 ( . 2010يعادلها." )الجمهورية اليمنية، 
، بأنه: "االنتقال من مقومات الفضاء الفيزيائي الواقعي إلى الوجود Digital Transformationيعرف التحول الرقمي     التحول الرقمي: -3

، بحيث تصبح عملية االتصال ال يسودها مفاهيم المسافات واألزمنة التي تسود العالم التقليدي، وتصبح المواقع  Virtual realityاالفتراضي  
ع الجغرافية األرضية، وأضحت وسطا يحاكي الواقع الفيزيائي التقليدي في  اإللكترونية لتلك الجامعات الرقمية كبديل للمواقع التي استوطنت البق
 (. 5،  2005(، نقال عن )السلمي، 525،  2013هويته، مع وجود خالف في طبيعة الماهية التي يمتاز بها. )علي، 

ا      في  المادية  والعناصر  التقليدية  االساليب  من  االنتقال  بأنه  إجرائيا؛  الرقمي  التحول  األساليب ويعرف  إلى  واإلدارية  التعليمية  لجوانب 
يرات،  والعناصر االفتراضية الحديثة في التعليم الجامعي، من خالل زيادة االستخدام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بهدف االستجابة للمتغ

 ية واليمنية.وتحقيق التميز وتعزيز القدرة المؤسسية التقنية، وزيادة الميزة التنافسية للجامعات العمان
، بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة 2010( لسنة  139(، من القرار الجمهوري رقم )1وفقا للمادة )  ليم الجامعييعرف التع  :الجامعيالتعليم   -4

ربعة فصول  أو  أكاديمية في مؤسسة تعليم عال معترف بها ال تقل مدتها عن سنتين دراسيتين كاملتين  أنه "كل دراسة  أالتعليم العالي باليمن، ب
  .( 2010و ما يعادلها" )الجمهورية اليمنية، أدراسية متتالية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة 

 حدود البحث:
اقتصرت الحدود الموضوعية للبحث على واقع اإلدارة اإللكترونية لدى الجامعات العربية ومتطلبات التطوير في ضوء التحول الرقمي، أما    

 الحدود المكانية، فاقتصرت على الجامعات العمانية واليمنية دون غيرها من الجامعات العربية.
 : إجراءاتهمنهج البحث و

ال    على  البحث  الموثقة،  اعتمد  والتقارير  السابقة،  والدراسات  لألدبيات  المكثف  لالستعراض  كأساس  استخدامه  تم  حيث  الوصفي،  منهج 
وانقسمت مرحلة البحث إلى مرحلتين األولى: مرحلة جمع المادة العلمية، واستعراض ما ورد حول الموضوع، سواء المطبوع منها، أو المنشور 
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هي مرحلة تحليل البيانات والمعلومات باستخدام اسلوب تحليل المضمون، من اجل الخروج بالشكل النهائي على االنترنت، والمرحلة الثانية:  
 لعناصر البحث، وتقديم التوصيات والمقترحات الالزمة.

 عرض نتائج البحث ومناقشتها:
جامعات العمانية واليمنية، وبعد تحليل مضمونها، والتقارير الرسمية الموثقة عن موضوع البحث، في كل من الاستقراء األدبيات السابقة،    بعد  
 التي: إلجابة عن سؤالي البحث، كاا تتم

 إجابة السؤال األول:
العمانية واليمنية؟  ما   تم وبعد تحليل مضمونها،  ولإلجابة على السؤال، تم استقراء األدبيات السابقة،  واقع اإلدارة اإللكترونية لدى الجامعات 

 استخالص االتي: 
الباحثين في كل من سلطنة عمان واليمن، بدراسة الجوانب المتصلة بالحكومة واإلدارة اإللكترونية، والتحور الرقمي، مطلع  - بدأ اهتمام 

 العشرينيات من القرن الحالي. 
،  العواملة  –  2019الحضرمي،    -2008،  الحضرميثي العماني، هناك عدد من الدراسات، منها: دراسة كل من: )فعلى الصعيد البح -

 (، وغيرها.2020 وآخرين،  البلوشية،و  -2017سعيد وبنت المعايطة،  - 1422
)الريوي،   - الدراسات، ومنها: دراسة كل من:  اليمن؛ توجد عدد من  ابو غانم،    -2010الدحياني،    -2005   العليمي،  -  2003وفي 

 (، وغيرها من الدراسات. 2016الدعيس،   -2015، كاتب  -  2014 ،الدعيس -2014 ،سالم  -2013الغيلي،  – 2013
الحكومية،  - المؤسسات  في  اإللكترونية  اإلدارة  لتطبيق  توافرها  الالزم  المتطلبات  أهم  أن  على  واليمنية  العمانية  الدراسات  أجمعت معظم 

خاصة، تتمثل في اقتناع القيادة العليا، وإعادة هندسة الوظائف اإلدارية التقليدية، وتحويلها إلى وظائف إلكترونية، وتوفير أجهزة والمنظمات ال
ومقترحات   توصيات  جميعها  وقدمت  المعلومات،  نظم  في  المتخصصة  خاصة  البشرية  الكوادر  وتدريب  حديثة،  اتصال  واجهزة  كمبيوترية، 

 تطويرية.
ف - هناك  النظرية، تظل  الجوانب  في  اليمن  لصالح  نسبي  باختالف  البلدين،  لدى  التطبيقية،  والجوانب  النظرية  الجوانب  بين  كبيرة  جوة 

 ي:ولصالح عمان في الجوانب المادية والتقنية، وفيما يلي عرضا موجزا لواقع اإلدارة اإللكترونية لكل دولة على حدة، وذلك على النحو االت
 إللكترونية لدى الجامعات العمانية. أوال: واقع اإلدارة ا

عندما تولى حضرة صاحب الجاللة السلطان مقاليد الحكم بالبالد،   ،مطلع النهضة المباركةإلى  التعليم العالي بسلطنة عمان  تعود بداية      
الع الكفايات  الخارجي، والذي يختص بشؤون  االبتعاث  قسم  التي كانت تشرف على  المعارف،  دائرة  أنشئت  بابتعاثها  حيث  يتعلق  مانية وما 

السلطنة  العالي في  التعليم  التطور والبناء في السلطنة. ثم بدأت مؤسسات  التنمية ودفع عجلة  للمساهمة في مسيرة  السلطنة؛    للدراسة خارج 
الُعماني في عام   المصرفي  المعهد  إنشاء  تم  الثمانينات  البشرية1983بالظهور، ففي بداية  الكوادر  بالقطاع   م، وهدفه إعداد  للعمل  وتأهيلها 

العلوم التطبيقية حاليا( في عام   للمعلمين )كليات  المتوسطة  م، وهدفها إعداد المعلمين من حملة  1984المصرفي، وكذلك تم إنشاء الكليات 
ي تلك الفترة بافتتاح جامعة تعاقبت مؤسسات التعليم العالي، وتوجت المسيرة التعليمية في السلطنة ف  ؛ وهكذا  ، درجة الدبلوم فوق التعليم الثانوي 

احتياجات التنمية الشاملة وسوق العمل. ولم يكن هذا التوسع محصورًا على التعليم العالي الحكومي،    ةتلبيل  ، 1986السلطان قابوس في عام  
الُعماني اإلسهامات الملموسة، بعد أن أتيحت له الفرصة لالستثمار في هذا المجال والتي تكللت بإنشاء جامعات   ، بل كان للقطاع الخاص 

الس احتياجات  تلبية  في  أسهمت  خاصة،  أحد وكليات  يعد  الذي  العالي  التعليم  مظلة  اتساع  وبذلك  وفنيًا،  علميًا  المؤهلة  الكوادر  من  لطنة 
المهمة.)رؤية عمان الوطنية  الثاني من  (2040  –  2020،  األهداف  النصف  في  التعليمية  العملية  في  لإلسهام  الخاص  القطاع  اشراك  وتم 

السلطاني   المرسوم  بموجب  بأنشاء1996/  6التسعينات  الخاص   ،  ( بالسلطنة  العالي  التعليم  منظومة  وتشمل  خاصة،  ومعاهد  (  69كليات 
( مؤسسة تعليمية حكومية، 42، موزعة جغرافيا على مختلف مناطق ومحافظات السلطنة، منها )2018مؤسسة تعليمية، وفقا إلحصائيات  

لذلك أولت حكومة سلطنة كليات عسكرية،  (5ت مهنية، و)( كليا7( كليات تقنية، وكلية العلوم الشرعية، و)7( كليات للعلوم التطبيقية، و) 6و)
( المستقبلية  الرؤية  أهداف  أحد  فكان  البعيد  المدى  على  وأقسامه  أنواعه  بمختلف  بالتعليم  اهتمامها  المتعلق 2020عمان  المحور  ضمن   )

إيجاد مناخ   التعليم من خالل  المعرفة وتطوير  البشرية وهو نشر ورعاية  الموارد  لذلك باستراتيجية  التنمية،  مناسب  وفي ضوء  .( 2000)وزارة 
المعلومات كانت سلطنة عمان األسبق في اعتماد استراتيجية عمان الرقمية التي أنشئت بقرار وزاري أصدره ، و االهتمام بالمعرفة وتكنولوجيا 
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عرفة في السلطنة؛ من أجل المساهمة  وتم تشكيل لجنة وطنية لتقنية المعلومات لتشرف على تطوير قطاع الم  ، م1998مجلس الوزراء في عام  
لعام   تمتد  استراتيجية وطنية  السلطنة خالل خطة  في  المعرفي  االقتصاد  بناء  االقتصاد، 2020في  )وزارة  ندوة   .(17  -7،  2007م  وتشير 

اإللكتروني بمختلف جوانبه؛ من    الموارد البشرية في ظل البيئة الرقمية بضرورة التوجه إلى إدارة المعرفة واإلدارة اإللكترونية في ظل االنفجار
العامة اإلدارة  )معهد  فيه  نعيش  الذي  العصر  لملتزمات  وفقا  والعمل  مؤسسة  البشرية ألي  الموارد  تحسين صورة  كل (.2006،  أجل  تسعى 

المعاصرحول    الجامعية  اتمؤسسال النامية  ،العالم  أم  المتقدمة  الدول  في  اسواء  اإللكتروني  ، نحو  اإلدارة،  لتحول  باإلدارة  أفي  يسمى  و ما 
وبداية الخطط االستراتيجية إلنجازه، ومن البديهي أن يكون مثل هذا التحول طموحا وتحديا   ،اإللكترونية، وهذا المصطلح في مرحلة الطموح

  ،واعي تدفعه للظهورهذا التوجه اإللكتروني ال بد له من أسباب ود، على حد سواء، و جديدا لحكومات الدول المتقدمة والنامية الغنية والفقيرة
 (. ( Dean,1999 وهناك الكثير من الدراسات والبحوث لخصت دواعي التحول في خدمة الجمهور والتقدم التقني

 ويصنف العواملة دواعي وأسباب التحول إلى اإلدارة اإللكترونية فيما يأتي:   
 تسارع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي. -
 ظل توجهات العولمة.ترابط المجتمعات اإلنسانية في  -
 االستجابة لمتطلبات البيئة المحيطة والتكّيف معها.  -
 التحوالت الديمقراطية وما رافقها من متغيرات وتوقعات اجتماعية. -

وقد تكون الكوارث والحاالت الطارئة من أهم األسباب التي تجعل المؤسسات التعليمية مستعدة لمواجهتها، وهنا نذكر جهود جامعة السلطان     
  البحثية   ومراكزها  وأقسامها العلمية،  ممثلة بمختلف كلياتهاالجامعة  قامت  حيث  ،  19  -كوفيد    كورنا  لجائحة فيروسقابوس أثناء تعرض البلد  

المبادرات  الخدمية،  وحداتهاو  الطارئة  األساسية،  بمجموعة من  للحاالت  اإللكتروني  التعليم  بنظام  الدراسة  السلطنة    لتفعيل  لها  التي تعرضت 
وإليمانها    ،في هذه الظروف الطارئة التعليم والتعلم بالجامعة وضمان االستمرارية في تحقيق أهدافها العظيمة  ، بهدف ضمان استمرار  والعالم

من خالل تسخير كافة  وذلك    ها من أجل االستمرارية،تطويعالتأقلم مع الظروف و ال بد من  و   أنشئت من أجله،   أن التعليم والتعلم رسالة ساميةب
أكاديمية وفنية وإدارية وطالبية لديها من  للتعلي  الطاقات  التربية والتعليم  الحارثي وكيل وزارة  الدكتور حمود بن خلفان  م وفي تصريح لسعادة 

)م االلتحاق  الواسع  المفتوح  اإللكتروني  للتعليم  التجريبية  المنصة  التربية  كلية  في  ممثلة  قابوس  السلطان  تدشين جامعة  أثناء  نصة  والمناهج 
SQUMOOC.)  إن أهمية هذا المشروع تكمن في انتقال مسألة التعليم من مكان محدد ووقت محدد إلى المجتمع بشكل عام، فهو    أكد على«

(.ولمعرفة واقع اإلدارة اإللكترونية لدى  2019)الحارثي،    لتحاق أي أن هذه المقررات من الممكن أن تستوعب أي عدد من األشخاصواسع اال
، أهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارات المؤسسات التعليميةعلى  أكدت   ، التي العديد من الدراسات العمانيةالجامعات العمانية، تم استقراء  

جود بعض المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق اإلدارة اإللكترونية بسهولة، لدى المؤسسات التعليمية، ويمكن اإلشارة إلى ابرزها،  مع و 
تطرقت و  بالسلطنة، إلى وضع تصور مقترح لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بمعاهد العلوم اإلسالمية،  (2008، الحضرمي) كما يأتي: هدفت دراسة

يساعد على  اإلدارة اإللكترونية    أن تطبيقأكدت الدراسة على  عديد من المتطلبات والمعوقات التي تعترض تطبيقها في إدارات المعاهد، و إلى ال
والتعليم  تطبيق اإلدارة اإللكترونية في وزارة التربية  ل  معوقاتوجود  على   ،(2017،  المعايطة والقتبي)كما أكدت دراسة  .  تحقيق أهداف المؤسسة

  . على أهمية اإلدارة اإللكترونية بمدارس التربية والتعليم من وجهة نظر المعلمين واإلداريين (2019،  )الحضرمي، وركزت دراسة  بسلطنة عمان
واقع التحول الرقمي في المؤسسات ، إلى استكشاف  (2020،  البلوشي وآخرينوفي مجال التحول الرقمي بسلطنة عمان، فقد هدفت دراسة ) 

و لعمانيةا بالسلطنة،  المختلفة  المؤسسات  بها  تقوم  التي  األدوار  على  الرقمي  ،التعرف  التحول  مجال  وتقييم    ،في  اإللكترونية،  والحكومة 
الدراسة  ، باإلضافة إلى التعرف على أبرز المشاريع المنفذة بها في هذا الجانب، وتوصلت الرقمي مع التوجهات العالميةً في التحول، مستوياتها

في مشاريع البنية األساسية كنظام   ،وتمثلت أبرز مشاريع التحول الرقمي  ،بجهود وأدوار واضحة للتحول الرقميالعمانية  ى قيام المؤسسات  إل
ومشروع منصة التكامل الحكومية، ومشاريع أخرى كالمركز الوطني للسالمة المعلوماتية، ومراكز ساس المختلفة بوزارة   ،التصديق اإللكتروني

واالتصاالت،  التقن التعليم .وغيرهاية  في  اإللكترونية  اإلدارة  مجال  في  المميزة  المؤسسات  أبرز  من  بالسلطنة،  الموحد  القبول  مركز  ويعد 
وإحصاءات الطلبة بمختلف فئاتهم   ،في ربط قواعد بيانات وإحصاءات جميع مؤسسات التعليم العالي   -  منذ إنشائه  -  ساهم الجامعي، والذي  
في تعزيز معايير الشفافية والوضوح في أسس القبول، ونتيجة لذلك صنف المركز ضمن أفضل خمسة منتجات  جيد  وله دور  ونوع دراستهم،  
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العالم على مستوى  اإللكترونية  والمضامين  المحتوى  في مجال  )  ،متميزة  جائزة  بالبندقيةWSAضمن  العالمية  كما حصد 2007  عام  ،(  م، 
 إقليميًا وعالميًا.  العديد من اإلشادات والجوائز األخرى 

األسباب التي تدعو مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان للتحول  وفي ضوء ما تقدم، واستنادا إلى المتغيرات الراهنة، فهناك العديد من     
 يأتي:  في التعليم الجامعي، تتمثل أبرزها فيمانحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

 ول المتقدمة.مواكبة التقدم العلمي والتقني في الد -
 .مؤسسة تعليميةتخفيف األعباء المادية المكلفة في كل  -
 . الجامعيةالتخلص من الروتين والبيروقراطية السائد في معظم البيئات اإلدارية  -
 الموقع الجغرافي الشاسع وامتداده في مساحات متفرقة من الدولة.  -
 .19الظروف الطارئة مثل ما حدث اثناء انتشار مرض كوفيد -
 محاكاة النماذج والخبرات الناجحة في مجال التحول الرقمي في التعليم الجامعي. -
 متطلبات النشر العلمي اإللكتروني وبناء المستودعات الرقمية. -

 ثانيا: واقع اإلدارة اإللكترونية لدى الجامعات اليمنية.
الجامعي        التعليم  اليمنية  تأسس  اليمن،  حكوميتين  امعتي صنعاء وعدن، كأول جامعتين  ، وهو عام ميالد ج1970عام  بالجمهورية  في 
عو  والتكنولوجيا1992ام  شهد  للعلوم  الوطنية  الكلية  بإنشاء  أهلية  ،  جامعية  مؤسسة  العلوم  كأول  جامعة  لتصبح  الحقا  تطورت  والتي   ،

( جامعة وكلية، منها: 63، إلى ) اليمنية  اتوالتكنولوجيا، واليوم وبعد مضي خمسون عاما على انطالقة التعليم العالي، فقد وصل عدد الجامع
كما  (.4، 2020( من مجموع المؤسسات الجامعية اليمنية.)الخطيب، %47( أهلية، يوجد في صنعاء وحدها ما يعادل )47( حكومية، و)16)

الع العالي، ومتحف  التعليم  ابرزها، مجلس االعتماد األكاديمي وضمان جودة  المؤسسات  الوزارة عدد من  المعلومات،  يتبع  لوم، ومركز تقنية 
وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اول خطة استراتيجية     وعدد من الملحقيات الثقافية لرعاية شؤون الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج.

العالي ) للتعليم  افاقه المستقبلية، وكان2010  -2006وطنية  العالي حينها، ورسمت  التعليم  التقنية حاضرة في  (، حددت مالمح  الجوانب  ت 
د  قوانين وتشريعات وخطط التعليم العالي في اليمن منذ مراحل التأسيس األولى، ولهذا كان من أهداف الجامعات اليمنية بصورة عامة، كما ور 

( وتطويرها واالستفادة منها في  ، بشأن الجامعات اليمنية، "االهتمام بتنمية التقنية )التكنولوجيا1995( لسنة  17( من القانون رقم ) 5المادة )
برامج  في  المساهمة  خالل  من  وذلك  والخاص،  العام  والقطاعين  الدولة  وأجهزة  مؤسسات  في  العاملين  كفاءة  "رفع  وكذا  المجتمع"،  تطوير 

اليمنية،   )الجمهورية  الخدمة"،  اثناء  والتأهيل  نفس2010اإلعداد  بإعداد  الجامعات  قيام  تستلزم  المهام  هذه  ومثل  باستخدام (،  أوال،  تقنيا  ها 
اشر على أداء  األنظمة الرقمية، واتباع المداخل واألساليب اإلدارية الحديثة، وتأتي اإلدارة اإللكترونية في المقدمة، لما لها من تأثير إيجابي ومب

 منظومة التعليم الجامعي ككل.  
أكبر   قومي  مشروع  إلى  اإللكترونية،  اإلدارة  عن  الحديث  بدايات  ندوة، وتعود  صنعاء  في  عقدت  "حيث  اإللكترونية،  بالحكومة  ويعرف   ،

, ثم تتابعت الجهود باتجاه إعداد وثيقة  2001ديسمبر    31-30بعنوان: انطالقة يمنية نحو تقنية المعلومات، برعاية وزارة المواصالت, للفترة  
المعلومات، لتقنية  الوطني  بالبرنامج  تسميته  وتم  اإللكترونية  الحكومة  نوفمبر    لمشروع  في  البرنامج،  هذا  الوزراء  مجلس  أقر    2002حيث 

قامت (. إال أن هذه المشروعات لم يكتب لها النجاح حتى اليوم.واستجابة لنتائج التقييم المستمر لمنظومة التعليم العالي،  1،  2003)الريوي،  
شاملة   مراجعة  بعملية  )لالوزارة  والمعلومات  االتصاالت  الICTتقنية  التعليم  في  المعلومات,  (  تقنيات  محدودية  تبين  أن  وبعد  باليمن،  عالي 
، وفي مجاالت التعليم والتعلم, والبحث العلمي، قّررت الوزارة تقّوية قدرات مؤسسات التعليم العالي، من  الجامعية  واستخداماتها في مجال اإلدارة

التقنية واالتصاالت في هذه المؤسسا العالي،  خالل وضع الخطط الكفيلة بتحسين قدرات  التعليم  ت، وصياغة سياسة وطنية لتقنية معلومات 
وبتمويل   هولندا,  في  والتكنولوجيا  للعلوم  دلفت  بالتعاون مع مستشارين من جامعة  تطويرها  تم  تنفيذية  ثم خطة  رئيسية،  تبعتها خطة وطنية 

صدر قرار رئيس مجلس دراسات، وتوصيات الخبراء،  واستجابة لنتائج ال(.32،  2006(.)وزارة التعليم العالي،  NUFFICالمنظمة الهولندية )
م، بشأن إنشاء مركز تقنية معلومات التعليم العالي والبحث العلمي، وبالفعل تم تأسيس المركز، وبدأ يمارس 2007( لسنة  174الوزراء رقم )

 (، ما يأتي: 2010في )الجمهورية اليمنية، أعماله، وله في سبيل تحقيق أهدافه، تنفيذ عددا من المهام والصالحيات، كان أبرزها كما ورد 
 اقتراح السياسة العامة ألنظمة وتقنية المعلومات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي واقتراح الخطط والبرامج المنفذة لها. -
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يمكن من إيصال الخدمات تسهيل ودعم البنية التحتية الضرورية لتقنية المعلومات في كل مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية بما   -
 اإللكترونية لهذه المؤسسات. 

التعليم  - مؤسسات  كافة  في  وغيرها  اإللكتروني  والتعليم  للمكتبات  المعلوماتية  كالخدمات  المعلومات  لتنقية  الخدمات  بناء  في  المساهمة 
فيها.ومع ظهور   المحلية والعالمية والمساهمة  البيانات والمعلومات  بنوك  إلى  الوصول  إمكانية  لها  يتيح  بما  كورونا، واكتساحه    وباءالعالي، 

اليمن،  تم  الدول،  معظم   فيها  بما  والجامعات،  المدارس  في  التعليمية  العملية  وبدأتو تعليق  الموقف،  بصعوبة  العالي  التعليم  قيادة   شعرت 
كورونا، أزمة  مخاطر  ولمواجهة  الجامعات،  مستوى  وعلى  الوزارة  مستوى  على  التعليمية  اإلدارة  في  التقنية  أكثر الستخدام  أصدرت    الحاجة 

) القراالوزارة   رقم  الوزاري  لسنة  37ر  الدراسي  2020(  للعام  االختبارات  وعقد  الدراسة،  استئناف  بشأن  للعام 2020/  2019،  والترتيب   ،
، وفقا للمشروع المقر من مجلس الوزراء واليته واجراءاته التنفيذية، وكذا العمل باإلجراءات االحترازية والوسائل  2021/  2020الجامعي القادم  
للوقاي )المناسبة  الصحة  COVID -19ة من وباء كورونا  لمكافحة االوبئة، ووزارة  العليا  اللجنة  المعلن عنها من قبل  (، ومتابعة االجراءات 

العالي،   التعليم  التعليمي 2020العامة في هذا الجانب. )وزارة  النظام  (.تضمن القرار موافقة الوزارة على اختيار الجامعات والكليات بتطبيق 
استخد سيتم  )الذي  اإللكترونية  العملية  إلدارة  الطالب،  LMS  ،)Learning Management Systemامه  مع  والتواصل  أحد    ،  ويفضل 

التدريس والطالب.    (،Wizig- Black board- Google Classroom)االنظمة،   بين أعضاء هيئة  ثقافته  الجامعات على نشر  وحثت 
 . التعليم المعتمدة لديهااإلدارة و أمام تحدي كبير، مما يتطلب مراجعة وتطوير أنظمة  وفي هذا اشارة واضحة إلى أن الوزارة قد وجدت نفسها  

من  واالستفادة  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  مجال  في  التحتية  البنى  وتطوير  لها،  المؤسسية  القدرات  تعزيز  إلى  الجامعات  الوزارة  ودعت 
الم على  والطلبة  األساتذة  وتدريب  الحديثة،  في  التكنولوجيا  الجديدة  و داخل  الجامعية،  الاإلدارة  التحول  التعليم  متطلبات  ضوء  في  جامعي، 

وقد نجحت الوزارة عبر ،  والتقنية بشكل مستمر  التعليميةاإلدارية و تطوير أنظمتها  الرقمي.كما تحاول الوزارة ومؤسسات التعليم العالي اليمنية،  
ا عملية  في ضبط  العالي،  التعليم  معلومات  تقنية  المقبولين،  مركز  وإعالن  اإللكترونية،  البوابة  خالل  من  والقبول  هناك  لتنسيق  تظل  ولكن 

، تتلخص في غياب الموازنة العامة لوزارة التعليم العالي، وانقطاع المرتبات، وضعف البنية التحتية في  الوزارة والجامعات  تحديات كبيرة أمام
التقنية، وقلة الخبرات، وعدم وجود تدريب وا  التعليم الجامعي، وضعف خدمة  الجوانب  التعامل مع االدوات التكنولوجية في  عداد مسبق على 

االمية  شيوع  إلى  باإلضافة  الكهرباء،  وانقطاع  النائية،  والمناطق  االرياف،  في  وخاصة  المحافظات،  لمختلف  تغطيتها  وعدم  االنترنت، 
ولمعرفة واقع اإلدارة      (. 2020)عبد الرزاق،  والعاملين والطلبة.  ة التدريسية،  التكنولوجية، ونقص الثقافة العلمية التقنية لدى الكثير من الهيئ

األدبيات  من  عدد  وتحليل  استقراء  تم  المجال،  هذا  في  الجامعات  تواجه  التي  والمعوقات  التحديات  وكشف  اليمنية،  بالجامعات  اإللكترونية 
ها عن ضعف القدرة المؤسسية وخاصة في الجوانب التقنية والفنية لدى اإلدارات  والدراسات المحلية، والتقارير الرسمية الموثقة، وكشفت نتائج

(، إلى  2015،  كاتبهدفت دراسة )  -ال الحصر    –الجامعية اليمنية، وعجزها عن تطبيق اإلدارة اإللكترونية بصورة فعالة، فعلى سبيل المثال  
بجاممعرفة   االداري  األداء  تطوير  في  اإللكترونية  اإلدارة  منتسبيهاالحديدة  عة  دور  نظر  وجهة  عن  من  نتائجها  وكشفت  اإلدارة  ،  توافر 

، وهي جامعة حكومية، وعلى ذلك تقاس معظم الجامعات اليمنية، ويعود ذلك إلى  بدرجة ضعيفة جدا  -  بصوة عامة  -جامعة  الاإللكترونية ب
 الرقمي في الجامعات، ومن ابرزها ما يأتي:عدد من العوامل والمعوقات، التي ساهمت إلى حد كبير في تأخير عملية التحول 

ضعف المعلوماتية وقصور في جمع البيانات ونشرها:تتسم مؤشرات الواقع الراهن للمعلوماتية في اليمن بالتواضع, حيث أن البلد اليزال  -1
بنية تحتية مناسبة وصياغة سياسات و  إنشاء  الجهود في سبيل  المجال. وتتركز  في هذا  األولى  بداياته  استراتيجيات واضحة في مجال في 

ICT( البيانات والمعلومات هو السائد وبنسبة التقليدية في جمع  (، لدى المؤسسات الحكومية %78. حيث أنه ال يزال االعتماد على الطرق 
المتبعة ونسب التقليدية غالبًا هي  الطرق  أن  المعلومات، حيث  األمر كثيرًا عند معالجة وتحليل هذه  (. وبالنسبة %62تها )عامة، وال يختلف 

(, وبتعبير آخر؛ فإن االعتماد %82لعملية تبادل ونشر المعلومات؛ فإنها تتصف بالمحدودية، وتعتمد أيضًا على الوسائل التقليدية، وبنسبة )
 (. 22  -7،   2003(. )الريوي، %18على النظم الشبكية الحديثة واإلنترنت، في تبادل ونشر المعلومات ال يتجاوز نسبة )

يعاني قطاع التعليم العالي باليمن؛ بصورة عامة، من ضعف القدرة المؤسسية ضعف القدرة المؤسسية لقطاع التعليم العالي بصورة عامة: -2
سواء على المستوى الوطني او على المستوى المؤسسي، حيث ان وزارة التعليم العالي   ،على التخطيط االستراتيجي والتنفيذ، واالشراف الفعال

لعلمي حديثة النشأة، كما ان الموارد المتاحة لها محدودة مما يقلل من قدرتها على اجتذاب كفاءات فنية وتقنية عالية. وال يقتصر  والبحث ا
تمتلك  استراتيجية مستقبلية، وال  اليوم خططا  تمتلك حتى  التي ال  والكليات  الجامعات،  ليشمل  يمتد  بل  الوزارة  المؤسسية على  القدرة  ضعف 
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ة عالية القدرات ذات كفاءات مهنية متخصصة في اإلدارة الجامعية عموما، وفي مجاالت تقييم المناهج وتطويرها، والتنمية المهنية هيئات اداري
ايضا في التعليم العالي باليمن، ومن التحديات الكبيرة (. 9، 2005، مطهر)للهيئة التدريسية، والهيئة االدارية، واإلدارة الفعالة للموارد البشرية.  

 (. 15، 2014)وزارة التخطيط،  خصوصا  اإللكترونيةاألساسية  ضعف البنية التحتية عموما والبنية
)الدعيس،   -3 دراسة  كشفت  القيادات:  لدى  اإللكترونية  باإلدارة  االهتمام  اإلدارة 2014ضعف  لتبني  والخطط  الرؤية  غياب  عن   ،)

القيادات األكاديمية اإللكترونية، واالعتماد على   البيروقراطي المركزي الذي ال يتناسب مع تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وقلة امتالك  األسلوب 
 .لمهارات اإلدارة اإللكترونية

)أبو غانم،   -4 دراسة  التنظيمية: كشفت  الهياكل  وتقادم  الشديدة  اإلدارة 2013المركزية  لتطبيق  االدارية  المعوقات  (، عن وجود عدد من 
اإللكترونية،  لكترونية، تتمثل أبرزها في المركزية الشديدة لدى القيادات االدارية، وتقادم الهياكل التنظيمية، وعدم توافقها مع تطبيقات اإلدارة  اإل

 ة اإللكترونية.  وضعف التنسيق بين الوحدات االدارية، باإلضافة إلى قلة الفرص المتاحة لإلداريين، لحضور الندوات والمؤتمرات المتعلقة باإلدار 
المؤسسات غياب   -5 في  اليمنية  اإلدارة  على  التقليدية  اإلدارية  األنماط  سيطرت  الحكومية:  القيادات  اختيار  وسوء  التقنية  العلمية  الثقافة 

عود ذلك إلى  الحكومية إلى حد كبير، وشيوع الروتين اإلداري والبيروقراطية في مختلف القطاعات، ومنها التعليم، إال في جوانب محدودة، وي
وانتشا القيادات،  اختيار  إن سوء  كما  والمال،  والوقت  الجهد  اختصار  في  التكنولوجيا  بأهمية  الوعي  التقنية، ونقص  العلمية  الثقافة  ر غياب 

است في ظل  وخاصة  المجاالت،  مختلف  في  والتنمية  التقدم  حركة  ويعيق  التطويرية،  الجهود  إحباط  في  يسهم  واإلداري،  المالي  مرار الفساد 
 سياسات االقصاء والتهميش، وعدم تمكين الكفاءات المؤهلة من مزاولة أعمالها، وتوفير أدوات العمل الالزمة لها. 

االساسية -6 التقنية  البنى  االنترنت  ضعف  من  وخدمة  اليمن،  في  المؤسسات  بقية  من  كغيرها  اليمنية  الجامعات  االهتمام :تعاني  ضعف 
و  اإللكترونية،  المعل باإلدارة  عامة  وماتنظم  بصورة  اإلدارية  شبكة    ،واالتصاالت  استخدام  من  تحد  التي  "الصعوبات  من  عددا  توجد  حيث 

االعتمادات  توفر  عدم  اللغة,  حاجز  المعلومات,  إلى  الوصول  االستخدام, صعوبة  تكاليف  ارتفاع  الخدمة,  مستوى  مثل: ضعف  اإلنترنت، 
اإلدارية.)الريوي،   والصعوبات  و 11،  2003المالية,  )الدعيس،  في  (.  دراسة  كشفت  اإلدارية،  المعلومات  نظم  وجود  2016مجال  عن   ،)

التجربة  تعد  اإللكتروني(، وبهذا  التنسيق  الطالب، ونظام  )نظام معلومات شئون  العالي، وهما:  التعليم  تقنية معلومات  لدى مركز    برنامجان 
البنية   ضعف  بسبب  خجولة،  تجربة  اإلدارية  المعلومات  نظم  في  المعلومات  اليمنية  نظم  ومدراء  الجامعية،  القيادات  تفاعل  وعدم  التقنية، 

أما االتصاالت االدارية، فكشفت دراسة )سالم،   المعدة خارجها.  المعلومات  الجامعات، مع برامج نظم  (، عن جملة من  2014اإلدارية في 
أبرزها:   سنوات  النتائج،  خمس  يتطلب  مما  االدارية،  االتصاالت  تضعف  إلى  اإللكترونية  لالنتقال  اإلدارية  االتصاالت  وبرامج  نظم  طبيق 

 ات اليمنية.بالجامع
ا -7 التكنولوجيةألشيوع  و األساليب  ساهمت    :مية  الرسمية  اإلدارية  و وقلة  تقليدية،  الالتعليمية  المهني،  النمو  والتعلم ضعف  فرص  التدريب 

، كل هذا أدى إلى وشيوع األمية التكنولوجية، في معظم الجامعات  ستاذ الجامعي نفسه،المستمر في المجال التقني، إال ما كان على نفقة األ
مناضعوإ كثير  قدرات  و   ف  الجامعية،  واإلدارية،القيادات  التدريسية  الحاسوبية  الهيئة  والشبكات  واألجهزة،  التقنية،  مع  التعامل  )وزارة  "  في 

 . (2015الحباري، ) ا المعلومات في المكتبات الجامعية،قصور واضح في استخدام واستثمار تكنولوجيكما يوجد (. 33، 2014التخطيط، 
واالقتصادية -8 السياسية  واألزمات  الصراعات  ثبات   :ساهمتتداعيات  عدم  في  اليمن،  شهدتها  التي  المتالحقة  واالضطرابات  الصراعات 

وتعد هذه المشكلة من أكبر المشكالت، حيث يتم نسف ما سبق من جهود، والعودة المؤسسات الحكومية،  السياسات، والخطط المرسومة، في  
نسب االستفادة من  الطاقات والموارد، وعدم  إهدار  في  يتسبب  مما  الصفر،  نقطة  وتأخير عملية  من  سلفا،  المحققة  االنجازات  إلى  ة  االنتقال 

و  اإللكترونية  الرقمياإلدارة  من  التحول  عدد  إلى  بالجامعات،  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيقات  في  والقصور  الضعف  هذا  يعود  عامة؛  .وبصورة 
الشأن، أشارت دراسة ) إلى تقديم  2013،  ابو غانمالمعوقات، وفي هذا  لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في كليات   تصور(، والتي هدفت  مقترح 

اليمنية الحكومية  بالجامعات  وجودالتربية  إلى  أشارت  مثل:    ،  اإللكترونية  اإلدارة  لتطبيق  ادارية  القيادات  )معوقات  لدى  الشديدة  المركزية 
قلة الفرص المتاحة لإلداريين لحضور  ، و التنظيميةالهياكل  ، وتقادم  ف التنسيق بين الوحدات االدارية، وضعغياب الرؤية المستقبلية، و االدارية

اإللكترونية. باإلدارة  المتعلقة  والمؤتمرات  دراسة    الندوات  التقنيةإلى  (،  2011)قعشوش،  وأشارت  والوسائط  التحتية،  البنيه  وأشارت  ضعف   ،
)معزب،   بالجامعات  إلى  (،  2008دراسة  التعليم  تكنولوجيا  لمستحدثات  أساسية  بنية  وجود  وقلة  عدم  بها،  المعرفة  وضعف  اليمنية، 

غياب الرؤية  (، عن  2014،  الدعيس.  وكشفت دراسة )المتخصصين في التقنيات، وضعف اإلمكانيات المادية، وقصور لدى إدارة الجامعة
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اإللكترونية   اإلدارة  تبني  نحو  الجامعة  اإلداو .  تعز  جامعةبالواضحة وخطط  لمهارات  األكاديمية  القيادات  امتالك  اإللكترونيةقلة  ، ونقص رة 
افرزتها التدريب، و  التي  الحديثة  المهارات اإللكترونية  قد اعدوا من خالل برامج تقليدية لم تركز على إكسابهم  القيادات األكاديمية  ان معظم 

إال       ارات استخدام الحاسوب.قلة التشجيع المادي والمعنوي في الجامعة للقيادات األكاديمية الكتساب مه، مع  المتغيرات العلمية والتكنولوجية
 أنه وعلى الرغم من ضعف البنية التكنولوجية، وغياب التدريب، ونقص الحوافز، إال أن انطباع المجتمع األكاديمي بالجامعات اليمنية، حول

(، عن  2015،  جبرياق كشفت دراسة )أهمية اإلدارة اإللكترونية، كان إيجابيا، ويرغب الكثير في االنتقال إلى اإلدارة اإللكترونية، وفي هذا الس
. إال أنه وفي الفترة إلدارة اإللكترونية في جودة األداء اإلداري في الجامعات اليمنيةموافقة عينة الدراسة على وجود فاعلية بدرجة كبيرة جدا ل

ز تقنية معلومات التعليم العالي بعدد من االخيرة، فقد تسارعت عملية االعتماد على التقنية في مجال التعليم العالي باليمن، حيث يقوم مرك
حت اشراف األنشطة، ومنها على سبيل المثال، تعميم التسجيل اإللكتروني للطلبة الملتحقين بالتعليم العالي، عبر البوابة اإللكترونية الموحدة، ت

راد البيانات المالية للطالب بما يضمن تفادي (، وهو نظام الكتروني موحد الستيSARالمركز التابع للوزارة، وتفعيل نظام سجالت الطالب )
بالضعف والقصور، وفي مجال    -بصورة عامة    –أي مشاكل أو صعوبات.وتأسيسا على ما تقدم؛   يتسم نظام المعلوماتية والتقنية باليمن  

العالي،   اإللكترونية  التعليم  باإلدارة  المتعلقة  المحلية  الدراسات  خاصة  خلصت  كبير،  قصور  وجود  التحتية إلى  البنية  بضعف  يتعلق  ما 
الثقافة    التكنولوجية، واستمرارية االدارات الجامعية في اتباع األساليب االدارية التقليدية في معظم شؤونها، وشيوع األمية التكنولوجية، ونقص

،  بنسب متفاوتةو   ،ية من جامعة ألخرى ويختلف واقع اإلدارة اإللكترونالعلمية التقنية، وضعف خدمة االنترنت، وعدم ثبات السياسات والخطط،  
فبعض الجامعات استطاعت تطوير اإلدارة الجامعية لديها، ونجحت في توظيف التكنولوجيا في بعض أعمالها األكاديمية، واإلدارية، إلى حد  

 .ما، وبعضها ال تزال رهن اإلدارة التقليدية
 :الثانيإجابة السؤال 

العمانية واليمنية في ضوء التحول الرقمي في التعليم الجامعي؟  اإللكترونيةمتطلبات تطبيق اإلدارة  ما   بعد استعراض واقع اإلدارة بالجامعات 
بعد زي الدولي، وخاصة  المستوى  التعليم على  في  الجارية  المتغيرات  واليمنية، ونتيجة لضرورة مواكبة  العمانية  الجامعات  في  ادة اإللكترونية 

ظ مع  واألوبئة،  كوفيد  المخاطر  التعليمية 2019نهاية    19هور  العملية  توقف  في  ساهمت  والتي  تنتهي،  ولم  مستمرة،  اثاره  تزال  وال   ،
ناعة العديد  بالجامعات، مما يتوجب التفكير نحو االنتقال إلى أساليب ادارية حديثة، كاإلدارة اإللكترونية بدال عن اإلدارة التقليدية، خاصة بعد ق

التحول الرقمي في التعليم الجامعي، واستحداث أنظمة تعليمية من قادة الفكر، والمؤسس التعليمية، بضرورة  ات الجامعية، وصناع السياسات 
لمخاطر،  مرنة، كالتعليم االلكتروني، إلى جانب التعليم النظامي، حفاظا على استمرارية التعليم، واستدامته، في عالم متغير، مليء بالتحديات وا

ال من  النمط  هذا  على  ومثل  يعتمدان  االلكتروني(،  التعليم  ونظام  اإللكترونية،  الجامعية  )اإلدارة  فكالهما  الكترونية،  إدارة  يتطلب  تعليم، 
لمكان.   التكنولوجيا الحديثة، بهدف التغلب على تداعيات الكوارث واألوبئة، وتوفير الطاقة والموارد، واستغالل الوقت، وتجاوز عقبات الزمان وا

وتطبيق أنظمة إدارية وتعليمية جديدة، كنظام التعلم اإللكتروني في المؤسسة الجامعية، يعد نوعًا من أنواع التغيير والتطوير، إن عملية إدخال  
يجب أن   والتغيير يعد عنصرًا أساسيًا لنجاح اإلدارة في أية مؤسسة، وسمة من سمات اإلدارة المتميزة، وبالتالي فإن الخطوة األولى الهامة التي

ثم تحديد يؤخذ   التي تحضنه، وطبيعتها وخصائصها، ومن  البيئة  النظام، ودراسة  ان تحدد متطلبات تطبيق هذا  أي نظام،  قبل تطبيق  بها 
اإللكتروني   اإلدارة الواعية القادرة على تسيير أمور النظام، ومتطلبات هذه اإلدارة.  والعمل بنظام التعلم اإللكتروني يعني تخطيط وتنفيذ التحول

لنموذج التقليدي إلى نموذج جديد يستند إلى أمور اإلنترنت والمعرفة، أي يتطلب العمل بنظام التعلم اإللكتروني، وفي هذا الشأن توجد  من ا
المتطلبات من  ابرزها  التعلم  إلدارة  الالزمة  واالحتياجات  عدد  دراسة    :اإللكتروني،  )المؤسسية(،  المتطلبات  دراسة  المسبق،  )التخطيط 

  –  66،  2010)االفراد(، تطوير نظم التعلم، توفير البنية التحتية، تطوير التنظيم اإلداري، نشر الثقافة اإللكترونية(. )النهائي،    االحتياجات
كافة  (.68 لدى  الوعي  توافر  يجب  فعال،  الكتروني  اتصال  نظام  ولتطبيق  الحديث،  االداري  االتصال  أشكال  أحد  اإللكترونية  اإلدارة  وتعد 

على الالزمة،    مستخدميه  التحتية  البنية  توفير  مع  اإللكترونية،  االتصاالت  وسائل  استخدام  كيفية  لمعرفة  وخارجيا،  داخليا  المؤسسة،  نطاق 
أكثر تقبال من  الشرعية والثقة، وجعلها  التي تحمي هذه االتصاالت، وتعطيها  القواعد والتشريعات  الكتروني فعال، مع وضع  إلقامة اتصال 

مقاوم مع  )الليثي،  العاملين،  وللمؤسسة.  لهم  وقيمتها  وفوائدها  باستخدامها  واقتناعهم  أقل،  أن    (7  -6،  2019ة  إليه؛  االنتباه  ينبغي  ومما 
الثقافة   على  أساسًا  نجاحها  في  وتعتمد  واسعة،  تغيير  عملية  هي  بل  تكنولوجية صرفه؛  عملية  ليست  اإللكترونية  واإلدارة  الحكومة  مشاريع 

وقناعة التقنية،  والقدرات   العلمية  للمهارات  امتالكه  ومدى  البشري،  العنصر  على  أيضا  وتعتمد  السيادية،  الجهات  ومساندة  العليا،  اإلدارة 
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دة والتميز الالزمة، للتعامل والتكامل مع العناصر التقنية والمتطلبات األخرى، كما أن تطبيقات اإلدارة اإللكترونية ال تمثل الطريق الوحيد للجو 
عي، وبالتالي ال ينظر اليها كهدف نهائي, وانما وسيلة مساعده لتحقيق األهداف العامة للتعليم الجامعي، إلى جانب عوامل في التعليم الجام

 النجاح والتميز العلمية والبحثية وغيرها من العوامل األخرى.  
ني والمتمثل في تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في  ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن عملية التحول من النمط التقليدي إلى النمط اإللكترو    

ي، التعليم الجامعي، ال ينبغي النظر اليها بوصفها مشروعًا تكنولوجيًا فحسب, بقدر ما هو تغيير ثقافي ومؤسسي يمس كيان المجتمع األكاديم
الجامع عمل  وطرائق  العالقة، وهيكل  ذات  والجهات  والمستفيدين،  االمور،  وأولياء  إليهاوالطلبة،  النظر  يجب  التكنولوجيا  أن  أي  كأحد    -ة، 

التكنولوجيا, تفكيره وثقافته وأهليته الستخدام  الموجود؛ من حيث طريقة  البشري  العنصر  يتكامل مع  الذي  والتغيير  الرقمي،  التحول    عناصر 
توافر الشروط والمتطلبات المناسبة لتطبيقات    وايضًا مع بقية العناصر, وليس بوصفه العامل الحاسم. ولهذا فانه من المهم اإلشارة إلى ضرورة

العربية عموما، والعمانية واليمنية   الجامعات  البحث  –اإلدارة اإللكترونية في  بوجه خاص، وفيما يلي استعراضا موجزا ألبرز تلك    -مجتمع 
(،  2003األدبيات، وابرزها دراسة )الريوي،    المتطلبات، والتي تم استخالصها استنادا إلى نتائج البحث، وإلى المتطلبات الواردة في عدد من

 وغيرها، وذلك على النحو االتي:
 متطلبات تتعلق بالتشريعات والقوانين واللوائح:  -1

اإل تطبيقات  تتطلبها  التي  القوانين  العديد من  فهناك  الرقمي،  التحول  مع  ينسجم  بما  الجامعي،  للتعليم  المنظمة  واللوائح  القوانين  دارة تحديث 
والت اإللكترونية,  واألعمال  التجارية,  والعالمات  الفكرية,  الملكية  وحقوق  المالية,  بالمعامالت  المرتبطة  تلك  أهمها  لعل  وقيع اإللكترونية، 

التواصل   وقنوات  الجامعة،  موقع  عبر  إلكترونيا  تنشر  التي  للمعلومات  القانوني  والغطاء  اآللي,  الحاسب  وجرائم  والقرصنة,  اإللكتروني, 
 االجتماعي، وسوء إدارة واستخدام المعلومات، ولذا ينبغي تحديث القوانين وفقا لمتطلبات التحول الرقمي.

 ة والعمليات اإلدارية: متطلبات تتعلق بالهياكل التنظيمي -2

اإلدارة   تطبيق  متطلبات  مع  تتناسب  بحيث  الجامعية،  المؤسسة  في  واالجراءات  والعمليات  الهياكل  هندسة  إعادة  اإللكترونية  اإلدارة  تتطلب 
ددة، فاستخدام التقنية  اإللكترونية، فقد يتطلب هذا األمر استحداث إدارات أو إلغاء أخرى، وهذا األمر أيضا يتطلب توفير متطلبات تنظيمية مح

وتبسيط   الجامعية،  الخدمات  تحسين  إلى  اإللكترونية  اإلدارة  وتهدف  للجامعة،  النجاح  يضمن  لن  متطور  إداري  تنظيم  وجود  عدم  ظل  في 
ومخ والطلبة،  االداريين،  والعاملين  التدريسية  الهيئة  اعضاء  من  الجامعة  منتسبي  تسهيل حصول  خالل  من  الجامعي،  العمل  تلف إجراءات 

والكليات   لإلدارات  التنظيمية  الهياكل  مراجعة  أيضًا  يتطلب  وهو  وبسرعة،  بدقة،  الجامعية  الخدمات  على  المستفيدون  واالفراد  المؤسسات 
  م في والمراكز والوحدات المختلفة، بحيث يتم التركيز على األهداف والنتائج وإدارة األداء واستبعاد النشاطات غير الضرورية، والتي ال تساه

 تحقيق األهداف.
 متطلبات تتعلق بالبنية التقنية والرقمية: -3

االدارية  توفير بنية تحتية متميزة، من خالل تقوية البنية االساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  وتدعيمها بالكليات والمراكز والوحدات  
 المختلفة، وفي المكتبات، وبناء مستودعات رقمية.   

 وارد البشرية:متطلبات تتعلق بالم -4

  يعد العنصر البشري هو العنصر األساسي والحاسم في إنجاح المشاريع وكذا عملية التنمية, لذا فأنه من األهمية التوجه نحو إعداد وتأهيل 
 التقنية الرقمية. الموارد البشرية في التعليم الجامعي، قبل التعيين، وأثناء الخدمة، وتوفير برامج التعلم المستمر، والتعلم الذاتي، في مجال 

 متطلبات تتعلق بنظم وشبكة المعلومات واالتصاالت:  -5

، إن حجم وكثافة بيانات ومعلومات التطبيقات اإللكترونية المختلفة لإلدارة اإللكترونية، تتطلب وجود شبكة معلومات مؤسسية وطنية متطورة
ة والمرئية بسرعه ودقه وكفاءة عالية، مع ضمان أمن البيانات والمعلومات  ترتبط بشبكة اإلنترنت لنقل البيانات والمعلومات المقروءة والمسموع

 المتداولة. 
 متطلبات تتعلق بتنمية الثقافة العلمية التقنية واإلعداد والتهيئة الداخلية:  -6

عمل وحوسبة أنشطة الجامعات، إن االنتقال من الشكل التقليدي إلى تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يفرض على اإلدارة الجامعية، القيام بأتمتة  
أنه من  التي تشملها هذه التطبيقات, وكذا تحديد جميع التعامالت بين المستفيدين والجهات ذات العالقة، وتحويلها إلى تعامالت إلكترونية, كما  
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كترونية هي وسائل متممة للوسائل  المهم رفع أداء األجهزة اإلدارية وتحسين خدماتها المختلفة عمومًا, حيث أن وسائل وإجراءات اإلدارة إلل
ترونية هم التقليدية في التعامل مع المستفيدين وليست بدياًل مطلقًا عنها. كما أن المعني األساسي بالخدمات التي تؤمنها تطبيقات اإلدارة اإللك 

ضافة إلى جهات أخرى ذات عالقة، ولذا  منتسبي الجامعة بالدرجة االولى، من قيادات أكاديمية واساتذة وطلبة وأولياء امور، وعاملين، باإل
 فإنه من المهم جدًا أن يكونوا واعيين ألهميتها وكذا مهيئين للتعامل معها. 

 متطلبات تتعلق بالشراكة والتعاون المحلي والعربي والدولي: -7

القط  المحلي، مؤسسات وافراد، ومع  المجتمع  الشراكة مع  الخبرات، وتعزيز  تبادل  الجامعي  العمل  الحكومي والخاص، وكذلك  يتطلب  اعين 
صاالت،  تجسير العالقة والتعاون مع الجامعات العربية واالجنبية، ومع المنظمات والهيئات الدولية الداعمة للتعليم، ومع شركات التقنية، واالت

 واالنظمة الرقمية، والبرمجيات والتطبيقات اإللكترونية حول العالم. 
 :التوصيات واملقرتحات

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث، ومن خالل استقراء األدبيات ذات العالقة بموضوع البحث، يمكن تحديد مجموعة من التوصيات    
التعليم   في  الرقمي  التحول  متطلبات  ضوء  في  وذلك  واليمنية،  العمانية  الجامعات  في  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  بهدف  والعملية،  العلمية 

 ي تتضح من خالل ما يأتي: الجامعي، والت
 تحديث التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لالنتقال التدريجي نحو التحول الرقمي. -

 إعادة هندسة الهياكل التنظيمية والتخلص من الجمود اإلداري والتوجه نحو التنظيمات واالساليب الرقمية المرنة.  -

المجتمع المدني، والمنظمات والهيئات الدولية واالقليمية وتوجيهها لتقديم الدعم المادي استقطاب الجهود الحكومية واالهلية ومؤسسات   -
 والفني الالزم للتحول الرقمي. 

 .الجامعات العمانية واليمنية بتطبيق اإلدارة اإللكترونية فيالجامعية العليا اقتناع اإلدارة  -

اإلدارة اإللكترونية، تحديده بواسطة  بما يتم  واالساتذة والعاملين والطلبة،  كاديمية  نشر ثقافة اإلدارة اإللكترونية، لتثقيف جميع القيادات األ -
 اإلدارة اإللكترونية.  بتطبيقوتوضيح فوائدها حتى تتكون لديهم القناعة التامة، 

على شموليتها لمختلف   توفير بنية تحتية مناسبة، وتدعيم البنى التكنولوجية بوجه خاص، وتوفير الصيانة، وتحديثها باستمرار، والحرص -
 الوحدات داخل الجامعة. 

 متابعة جهود الجامعات الناجحة والمميزة في مجال اإلدارة اإللكترونية واالستفادة منها.  -

تكثيف وتعميق استخدامات تقنيات االتصاالت والمعلومات ودمجها في تصميم العمليات واالنظمة على كافة المستويات التنظيمية في   -
حيث   اإلدارة  أن  الجامعة،  تطبيق  عند  منها  بد  ال  المتعددة ضرورة  والوسائط  البيانية،  القواعد  وإدارة  اآللية  والحواسب  التكنولوجيا  استخدام 

    .العالي التعليم اإللكترونية في مؤسسات
وا - االداري  العمل  في  المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  استخدام  المؤهلة والمدربة على  البشرية  القوى  ببرامج توفير  لتعليمي، واالهتمام 

 التنمية المهنية لمنتسبي الجامعة من اكاديميين وإداريين في مجال التقنية الرقمية.

 توفير التمويل الالزم لالنتقال نحو اإلدارة اإللكترونية والتحول الرقمي. -
 ة في بعض الجامعات العالمية.االطالع على البوابات اإللكترونية المخصصة لتطبيق البرامج اإللكترونية لتبادل المعرف -

اإلداري  - بالتطوير  يختص  المعلومات  تكنولوجيا  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  مسمى  تحت  الجامعة  رئاسة  في  جديد  منصب  استحداث 
 للجامعة الكترونيًا.

من   - حياةاالستفادة  وتوفير  الهجرة  من  عليها  والحفاظ  التقنية  العلمية  الكفاءات  واستقطاب  الوطنية  االكاديمي   الخبرات  للمجتمع  كريمة 
 .ومنتسبي الجامعات بوجه عام

اإللكترونيةامو التفعيل   - الموظفين على  تو و للجامعات    قع  بالجامعة، وتشجيع  االدارية  المستويات  لكل  السرعة  عالية  انترنت  فير خدمات 
 استخدامها في العمل االداري. 
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استكمال الجهود التطويرية السابقة والبناء عليها وتطويرها وعدم إغفالها، والتنسيق مع المؤسسات التقنية وشركات االتصاالت واالنظمة  -
الرقمية الوطنية، وعدم التشتت، وتبديد الجهود، وإهدار الوقت والمال، مع العمل على تكامل الجهود بين مختلف األطر الوطنية مهما حدث  

 يرات طبيعية أو اجتماعية أو غيرها.  من متغ

 إجراء دراسة حول واقع اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات العربية الحكومية غير الجامعية. -

 إجراء دراسة استشرافية حول متطلبات توطين العلوم والتقنية في البلدان العربية في ضوء التحول الرقمي. -
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