
 مستودع األصول الرقمية لمحاضرات

 بجامعة سبها 

 م2020جامعة سبها االلكتروني التحول الرقمي للمحاضرات النظرية بمشروع 

أصبحت  اليات التعليم والمعلومات أثرها العميق على  تكنولوجيا  أحدثت  حيث    ،في التعليم والتعلم  يعرف العالم مشهدا مختلفا من مشاهد القرن

وجدت  تلك التحوالت ؛ وفي ظل المجتمعي المعلومات القوة الفاعلة والعصب المحرك لكل مناحي الحياة وأداة لقياس التخلف والرقي

مع التزايد الرهيب في حجم المعلومات   .  مع هذا المحيط المتسم بالتغيرالسريع    نفسها في مواجهة مشكلة عدم التأقلم والتكيف الجامعات الليبية  

من اإلجراءات  وسهلت الكثير الوقت هتمام الكبير بعمليات الحوسبة والتي وفرت واال ة الرقمي  ات المستودع خالل  عبر أنحاء العالم المتدفقة

يزاد تسجيل المحاضرات في  و باألخص في المحاضرات النظرية.  في الجامعات التحول الرقميجاءت مبادرات للوصول الي المعلومة 

، إال أن استخدام هذه  الوصول اليهاالجامعات الدولية يوما بعد يوم كوسيلة لدعم الطالب داخل وخارج الحرم الجامعي وذلك نظرا لسهولة 

 شكالها التقليدية. التقنية لم يتم استغاللها من قبل الجامعات المحلية في ليبيا حتى اآلن، بحيث ما زالت تقدم المقررات الدراسية في أ 

العديد من الدراسات واألبحاث توضح أهمية عرض المحاضرات النظرية على مواقع الجامعات من شأنها أن يكون   هناك ومع العلم ان  

ضرات  مفيدة للتعلم وتسجيل تلك المحاضرات سوف يلعب دورا هاما في التعلم عبر اإلنترنت والتعليم عن بعد. وبالتالي فان عملية توفر المحا

  .على شبكة المعلومات يساعد على النمو السريع لمواقع الجامعة

استخدام المحاضرات المسجلة كمقررات  و نقل وارشفة المقررات الدراسية تسجيل المحاضراتل التحول الرقمي مزايا تطبيق نظامومن 

  زيادة فرصة الطالب على التحصيل العلمي و  زمنتوفير التعليم المستقل للطالب في أي مكان وو الوصول للطالب ذوي اإلعاقةو مرجعية

زيادة الفاعلية العملية حيث أن المحاضرة في متناول الطالب  و  توفير خيارات متعددة من المحاضرين للطالب لنفس المقرر الدراسيو

تقديم  و اللكتروني بالجامعة استخدام مستودع المحاضرات او تجاوز الحدود الزمانية والمكانيةو من مرة في أي وقت ومن أي مكان ألكثر

 .بيئة تعلمية جديدة للمقررات الدراسية الغير تقليدية والتي تواكب أفضل تقنيات التعليم الحديثة
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