قصص نجاح
البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح
من فعاليات األسبوع العالمي للتعليم املفتوح لعام 2019م
ابتدأت القصة في مهدها وكانت مطلع عام 2016م بالشروع بأعمال البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح
والذي انبثق من خالل مبادرة قدمها املركز الوطني للتعليم اإللكتروني ورعتها اثنا عشر جامعات سعودية ،إلنشاء
برنامج وطني يعنى بتطبيق مفاهيم املوارد التعليمية املفتوحة ،والتي سبق وأن شجعت عليها منظمة "اليونسكو"
املبادرة بتقديم الدعم إيمانا منها بما
لدعم اإلثراء العلمي في مستقبل التعليم ،لهذا تقدمت الجامعات السعودية ِ
يقدمه هذا املفهوم الحديث لخدمة مستقبل التعليم واإلثراء املعرفي في هذا الوطن .وبالعزيمة بدأ العمل على
قدم وساق ومعها بدأت القصة بسطوع أضواء شبكة املوارد السعودية ،اضواء "شمس".
رسم البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح أهدافه بوضوح ،ووضع كل الطاقات واملوارد إلنجاح هذه املبادرة
َ
فالشركات
والتي كانت توجب عليه أن يوسع من شراكاته مع املؤسسات التعليمية ،ولكن للقائمين عليه رأي أخر.
املؤسساتية بشكلها التقليدي قد تكون محدودة الجدوى ،لذلك البد أن يكون العمل الى ما هو ابعد من املؤسسات.
لذلك تم رفع مستوى الشراكة لتكون شراكة متعمقة ومتشعبة تالمس األفراد ،ال لجعلهم مجرد اعضاء
ً
ً
ً
ً
ً
ً
مستخدمين ومزودين ،بل جعلهم جزءا أصيال وحيويا وفاعال في "شمس" والتي بدورها صنعت مجاال تفاعليا في
فضاء معرفي ينتج املعرفة وتتبادل فيه الخبرات وتتصاعد فيه اإلنجازات.
اليوم شمس تطلق أضواء املعرفة لكامل أرجاء الوطن بأكثر من  350ألف مورد تعليمي و 2200سفير وسفيرة
ً
وجائزة املنصة األولى عامليا في املوارد التعليمية املفتوحة (2019م).

1

▪ املشاركة في فضاء اإلبداع:
مع انطالق أعمال األسبوع العالمي للتعليم املفتوح لعام 2019م الذي ينظمه االتحاد الدولي للتعليم املفتوح والذي نشر
من خالله وسم ( )#oeweekقام املركز الوطني للتعليم اإللكتروني بالتزامن بنشر وسم يحمل
(#سفراء_شمس_قصص_نجاح) بهدف اظهار هذه التجربة الرائدة التي يتفاعل فيها امليدان العلمي واملعرفي
الوطني مع هذه التجربة العاملية ويشارك فيها تجاربه من خالل مفاهيم املوارد التعليمية املفتوحة واالنجازات
التي تحققت لهم كأفراد ومجموعات.

ومن هنا كان حراك منتجي املعرفة للتفاعل مع دور شمس في هذا السباق العالمي إلثراء املعارف ،حيث أن إحساسهم
ً
باالنتماء لشمس لم يكن غريبا ،فهم ركن من أركانها واالنجاز كان لهم وبهم .وفي هذه الصفحات سنلقي الضوء
على بعض قصص النجاح لسفراء شمس التي شاركوها معنا ووضعناها في أربعة اتجاهات:
● ومضات منتجي املعرفة
● املساهمة في اكتساب املهارات ورفع الجودة
● مشاركة املعرفة املفتوحة مع اآلخرين
● حقوق التأليف واملشاع االبداعي

2

ومضات منتجي املعرفة
ً
منذ انطالق شمس واعالن أهدافها كانت شمس هدافا للمهتمين باإلنتاج املعرفي ،ألولئك املؤمنين بأن التعليم ينطلق من
اإلبداع واالبتكار وأن التعلم يحتاج الى روافد معرفية تثري وترفع من جودة العملية التعليمة هنا سفيرة شمس
املميزة د .مريم العيس ى وكيلة كلية الشريعة في جامعة تبوك تقول في تغريده لها (رابط التغريدة)
"سفيرة منصة شمس دكتورة مريم عيس ى العيس ى وكيلة كلية الشريعة واألنظمة بجامعة تبوك تجربتي مع
منصة شمس من أجمل التجارب التي خضتها وكانت لي سببا للتميز واإلبداع الذي حصلت عليه مرتين على
مستوى اململكة فكل الشكر والتقدير للقائمين عليها".

ً
ً
ً
ً
ونحن في شمس يهمنا كثيرا جعل فضاء شمس رحبا ومميزا .رابطا لكل املهتمين بصناعة املحتوى املعرفي ،ملشاركة خبراتهم
وابداعاتهم ويقدم لهم األدوات والخبرات التي تساندهم لالرتقاء.
تقول سفيرة شمس أ .فاطمة الصاعدي في تغريده لها عن انضمامها لشمس
ألول مرة أشعر أن الحظ وقف معي بانضمامي إلى شمس هي مثل الحلم الذي ال تريد أن تستيقظ منه دمتي
يا أغلى الشموس.
(رابط التغريدة)

3

صقل شمس املهارة واإلتقان لألستاذة ابتسام الشمري الحائزة على جائزة التميز في التعليم االلكتروني تقول ان
شمس أضافت لها الكثير في مسيرتها العملية إذ تقول ( رابط التغريدة )

تتحدث ممثلة شمس أ .عفاف شامي في تغريده لها عن دور شمس
منذ أن تعلمنا البحث والتقص ي عن املعلومات وتطوير أنفسنا بأنفسنا ونحن نتوق إليجاد منبع للمعرفة
بشكل واسع ومتاح للجميع .باختصار إنها في منصة شمس حيث املعرفة بال حدود.
املميز (رابط التغريدة

)

4

هنا يعبر أ .عبدالرحمن الجديع في تغريده عن سعادته في املشاركة بإنتاج املواد التعليمية والتدريب

(رابط

التغريدة)

5

وتتحدث أخصائية شمس أ .مها الصبر عن الروح التي اضافتها شمس لتجربتها ملشاركتها املعرفة املفتوحة (رابط التغريدة)

نعم كانت آمالي كثيرة وطموحاتي كبيرة ،لكن لم أسجل خطوة فعلية حقيقية نحوها بعد دخولي معترك
امليدان التربوي ،حتى اتتني فرصة من ذهب تتماش ى مع اتجاهاتي ،منصة شمس البوابة التي فتحت لي آفاقا
ً
حسبت انني ابتعدت عنها كثيرا ،والتي أولها ألفت مجموعة كتبي.

6

وتتحدث أخصائية شمس أ .آيات بديوي عن االرادة وشمس ( رابط التغريدة))
ً
اإلرادة الصادقة لإلنسان .تشبه قوة خفية تسير خلف ظهره ،وتدفعه دفعا لألمام على طريق النجاح.
وتتنامى مع الوقت حتى تمنعه من التوقف أو التراجع هكذا أنا مع منصة شمس...

7

ً
ً
تتناثر الكلمات حبرا وحبا على صفائح األوراق لكل من علمني...وكان سببا بعد هللا في نجاحي تحية شكر
وتقدير لكل القائمين على إنجاح هذا العمل الرائع.

8

شمس كانت بداية قصة أخصائية شمس أ .مزرية هروبي في مشاركتها املعرفة

(رابط التغريدة(

كان اشتراكي بمنصة شمس محض صدفة واحبب كثيرا اسمها الذي جعلني اتخيل الشمس وعطائها
الالمحدود في هذا الكون الفسيح .ومن هنا بدأت قصتي.

9

مساهمة "شمس" في تطوير جودة املعرفة واكتساب املهارات
هنا سفيرة شمس أ .إيمان األهدل تتحدث في تغريده لها عن تجربتها في اكتساب املعرفة

والتطوير(رابط التغريدة)

ُ
ّ
ّ
ونصمم من
"بدأت تجربة الدخول ملنصة شمس بالصدفة وكانت تجربة ليس لها نظير ك ّنا نعمل وننتج ونؤلف
ِ
أجل االرتقاء في عالم من اإلنتاج الفكري املفتوح كان األمر يبدو َّ
وكأننا نصعد ساللم من اإلبداع وفي أعلى تلك
الساللم كان ينتظرنا هناك لقب أخصائي شمس فالحمد هلل".

وتضيف ملا سبق سفيرة شمس أ .مي مصطفى

( رابط التغريدة(

حلمت بان اكون عضوة بشمس  ......وأصبحت مدرب معتمدة بفضل هللا شكرا شمس وفرت لي تطوير فاعل
في التدريس بالجامعة.

10

شمس نافذة ،هكذا تقول سفيرة شمس أ.

بشائر الصيدالني ( رابط التغريدة(

"منصة شمس" .بدأنا معها تصميم وإنتاج وترخيص املوارد التعليمية املفتوحة ،نافذة جميلة متنوعة العلوم
واملعارف وفضاء ممتد يجمع املوردين املتميزين واملوارد الثرية.

وعن مهارات التصميم تقول أخصائية شمس أ .سميرة

الزهراني (رابط التغريدة(

من بداية إعالن انطالقة املركز الوطني للتعليم اإللكتروني والبداية بمشروع منصة شمس للموارد التعليمية
املفتوحة وأنا أتمنى االلتحاق باملنصة وسبر أغوارها وتحقق لي ذلك هذا العام وهلل الحمد وأنا اآلن في املستوى
الثالث (أخصائي شمس) وأتقنت مهارات تصميم املحتوى.

11

النجاح مع شمس تتحدث أخصائية شمس أ .حنان

كريري (رابط التغريدة(

عندما ننظر إلى عمق معنى كلمة النجاح نجد أنها ببساطة تعني اإلصرار .البعض منا لديه مدارج يقلع منها
للحياة وأنا محطة بدايتي من منصة شمس التعليمية حيث أعتبر حصولي على لقب أخصائية شمس شرف كبير
ونجاح حقيقي حلمت به منها تعلمت طعم معنى العطاء بدون مقابل شكرا شمس.

سفيرة شمس أ .فاطمة النعيمي تتحدث عن اكتسابها املهارات اإلبداعية

(رابط التغريدة(

12

شمس تختصر الوقت تقول سفيرة شمس أ .شهريار :
قصة نجاح بدأت من عامين لكنني جنيت من العلم واملعرفة ما يوازي عشرة أعوام مع اشراقة منصة
شمس وما زلت ابحث عن املزيد.

13

وتقول أخصائية شمس أ .عائشة عتودي عن تجربتها في املنصة

(رابط التغريدة(

كل الشكر ملن أرشدتني للتسجيل بمنصة شمس ممتنه لك ولعطائك أ .مريم زربطان أنارت لي طريق البداية
فشاركت باملنصة وتم قبولي سفيرة واجتزت ٣مستويات في املنصة ألصبح اآلن في املستوى الرابع أخصائي معتمد
فالحمد هلل أوال وآخرا.

يقول سفير شمس أ .عادل املهنا عن دور شمس في التطور الوظيفي

(رابط التغريدة(

ممثل شمس وسفير من سفرائها بدأت قصة نجاحي مع منصة شمس بتكليف طارئ للمساهمة بمهمة حصر
ً
ً
ونشر وإنتاج املوارد التعليمية املفتوحة من األقسام واملدارس فكانت تحديا قياديا تكللت وهللا الحمد بالنجاح
باإلضافة إلى التمكن من تقنيات تعليمية متنوعة.

14

سفيرة شمس أ .أمل القحطاني تحكي قصتها مع شمس
قصتي بدأت مع شمس في عام  ١٤٣٦حينما تم ترشيحي من قبل إدارتي التي تقدر املتميزين دائما وتأخذ بأيديهم
إلى الوصول إلى القمم والتميز والفضل هلل ثم إلدارتي في أن أكون أحد سفيرات املنصة ..حضرت أول لقاء وأول
برنامج تدريبي ملنصة شمس األول وأسرني ما وجدت بل أبهرني كل ما في اللقاء من تعامل ومن أثار ومن عطاء
ومن كمية املعلومات الجديدة واملميزة في اإلنتاج املعرفي واإللكتروني كان لدي شغف كبير للمعرفة اإللكترونية
والحسابية لدرجة أخذت الكثير من البرامج والدورات وحصلت على دبلوم عالي في البرمجة إلشباع شغفي ولكن
بعد البرنامج أجد شغفي يزيد وأطلب املزيد وهذا ما وجدته في منصة شمس وهو تجديد وتطوير واإلبداع
واإلثراء في كل مستوياتها التي حصلت عليها وإلى هذه اللحظة وأنا في انبهار تجديد مستمر وتطوير وتغيير ومواكبة
العصر في كل مشاريع التطوير التي التحقت بها تبهرنا للفترة ثم تتوقف وتنطفي فينا الحماس والعطاء إال شمس
أخذت من أسمها نصيب فهي تشرق علينا كل يوم بكل جديد ومميز العلم واملعرفة فيها تنبض.
فإن تكلمت عن شمس هل أروي قصتي مع املعرفة والعلم أم أروي قصتي من الفريق الدعم الذي يعطي وكأنه
نهر عطاء ال ينقطع يدعمنا و يساندنا ويتحمل استفساراتنا ويحل مشاكلنا وكأننا عائلة واحدة الذي تعلمنا منه
العطاء والصبر والتحفيز واألثراء.
هل أروي قصتي مع التقدير واالحترام والتعامل الراقي والتحفيز املستمر .
قصتي مع شمس لم تبدأ إلى اآلن قصة نجاحي تستمر بتجدد وتتطور شمس.
بورك لكل القائمين على شمس هذا العطاء وهذا الخير وهذا التميز.
شمس طريق التميز تقول سفيرة شمس املميزة أ .نادية الشهري

(رابط التغريدة)

الحمد هلل كوني إحدى سفيرات شمس وإحدى الفائزات بجائزة أنتج على مستوى الوزارة وكذلك حاصلة
على املركز األول في إثراء منصة شمس على مستوى ادارتي ادارة تعليم عسير.

15

أ .ليلى الغانمي اخصائية شمس تقول شمس هي الفرح

(رابط التغريدة(

شكرا لكم منحتمونا الفرصة لتوسيع مداركنا ووسعت قلوبكم لنا.

16

أخصائية شمس أ .أسماء املجيري "فال تقنع بما دون

النجوم" (رابط التغريدة(

أخصائية شمس أ .أمل دحالن تضبط أشرعتها
ال يمكنني تغيير اتجاه الرياح ،لكن يمكنني دوما إعادة ضبط اشرعتي حتى أل الى الوجهة التي توصلني إلى
النجاح فقصتي مع شمس املشرقة لن تنتهي بل ستستمر بمشيئة هللا حتى تصل للقمة وهناك سأهتف بيدي
لكل متعثر وسأقول له إن تعثرت فال تقعد بل قم وانهض حتى تصل إلى القمة.

17

هنا تغرد أخصائية شمس أ .بدرية عن إنجاز في منصة شمس

(رابط التغريدة(

كلمة جميلة إنها " إنجاز " ،كثير من يخوض بحر الحياة ليستخرج درة اإلنجاز وكان ملنصة شمس دور كبير في
وصولي لإلنجاز بخطى مدروسة ومتابعة وتحفيز من نخبة املشرفين .حتى أصبحت أخصائية معتمدة وأحد
سفيرات منصة شمس شكرا من أعماق القلب لكم فأنتم املبدعون.

18

تقول أخصائية شمس أ .سمر الحسن عن الخبرات التي اكتسبتها وانعكس على طالباتها

(رابط التغريدة(

19

أخصائية شمس أ .أميرة الغازي وبعض

املشاعر لشمس (رابط التغريدة(

كلمة شكر من القلب لكل من ساهم وأبدع ولكل املبدعين املجتهدين في منصة شمس.

20

أخصائية شمس أ .عائشة عتودي قطفت ثمار النجاح من خالل شمس

(رابط التغريدة )

21

مشاركة املعرفة املفتوحة مع اآلخرين
اإلضافة العلمية لـ"شمس"
تتحدث سفيرة شمس أ .منى الرثيع في هذه

التغريدة (رابط التغريدة(

شبكة املوارد السعودية "شمس" إضافة جميلة جدا في حياتي العملية ،فقد أتاحت لي فرصة نشر املوارد
التعليمية بطريقة مقننة ،بهدف نشرها في البيئات التعليمية .وفي نفس الوقت استفدت من املوارد املتاحة
واألفكار املطروحة ،هي باختصار بيئة خصبة لتبادل الخبرات.

تقول سفيرة شمس أ .سمية العساف في تغريدتها

(رابط التغريدة(

انضمامي لشمس كان طموح جعلني أتخطى عقبات كل مرحلة بشغف وانهل من تفاصيلها كل علم ومعرفة
والزال طموحي في تعلم كل جديد شكرا شمس أ-سميه العساف.

22

تقول سفيرة شمس أ .ثروت العنزي

( رابط التغريدة(

ولن أنس ى الفضل بانضمامي لهذه املنصة التعليمية هلل أوال ثم ملشرفة الرياضيات أ /هناء العنزي والتي وجهتني
لنشر ما في جعبتي من موارد وعروض وغيرة عبر هذه املنصة بعبارتها (لم تجعلها حبيسة األوراق) بهذه الكلمات
زرعة عندي الرغبة بنشر ما لدي ومشاركته لزميالتي في امليدان شكرا للقائمين على املنصة.

23

تغرد سفيرة شمس أ .سارة

( رابط التغريدة(

منحتني منصة شمس دافعية التجديد والعطاء .ونزعت من داخلي االنفرادية إلى ُحب مشاركة اآلخرين.
تجولي في املنصة وبين املوارد املختلفة زرع بداخلي شعور الفخر واالعتزاز بجودة وقوة ما ُيعرض ،وكوني جزء
منهم أحببت أن أترك أثر وعلم ُينتفع به.

تتحدث سفيرة شمس أ .ندى عن البدايات

وشمس (رابط التغريدة(

منصة شمس قصة البداية التي ال تنتهي بإذن هللا حيث أني كنت ابحث عن مورد اكون فيه مفيدة
ومستفيدة وهذا ما حصلت عليه في شمس فكل الشكر والتقدير ملن اعطى بال حدود في هذه املنصة التي صقلت
املعارف للكثيرين منا فقد منحتني منصة شمس دافعية التجديد والعطاء.

24

شمس املدونة املعرفية...
أخصائية شمس أ .نسرين الشون في تغريدتها

( رابط التغريدة(

أحببت أن أجعل من منصة شمس مدونة ألفكاري حتى ال تتالش ى من مخيلتي إلى األبد .منصة شمس نافذتنا
ً
إلى املاض ي والحاضر واملستقبل ...فخصصوا ألنفسكم وقتا لالطالع على روائعها فهي تحتوي نتاج علمي رائع
ً
ويكفيني فخرا أن اكون أخصائي معتمد فيها.

شمس نافذة  ...أخصائية شمس أ .عبير القرني

( رابط التغريدة(

نافذتي لعالم املعرفة واإلبداع .تطل بنا بين الفينة واألخرى على لوحة خطها املشرفون وسطر حروفها
الطموحون ولونها املستفيدون فكانت املرجع وامللجأ لكل من أراد البحث واالستقصاء في شتى العلوم  ....فكم هو
رائع بأن أصل ملسمى أخصائية بمنصة شمس.

25

تغرد أخصائية شمس أ .كاملة زيد عن النشر في شمس

( رابط التغريدة(

26

وتغرد أ .مريم حواز عضو في شمس عن إثبات ذاتها في شمس من خالل

أعمالها (رابط التغريدة(

27

يتحدث أ .يوسف الفيفي في تغريده عن تشجعه للمشاركة في شمس لنشر املعرفة لآلخرين

(رابط التغريدة)

28

نشر ثقافة حقوق التأليف واملشاع االبداعي
ولعل من أبرز ما يميز فكرة املوارد التعليمية املفتوحة اعتمادها على رخص املشاع اإلبداعي لنشر املعرفة مع
ضبط حقوق التأليف.
سفير شمس أ .هيثم الشريف لم تغب عنه هذه النقطة في تغريده له عن دور شمس في إنتاج ونشر املعرفة
مع ضبط الحقوق( :رابط التغريدة )
"منصة شمس اتاحت لي إنتاج ونشر املعرفة من خالل املحتوى الرقمي وتوظيفها في العملية التعليمية
والتنمية املهنية مع حفظ حقوق التأليف عن طريق رخص املشاع اإلبداعي".
وهنا يضع أ .هيثم رابط موارده على شبكة املوارد السعودية (شمس) ويدعو الجميع لالستفادة منها:
)رابط الحساب الشخص ي في منصة )

29

تتحدث سفيرة شمس أ .رشا

جميل ( رابط التغريدة(

فعال منصة شمس تجربة فريدة وجميلة من نوعها في إنتاج املعرفة ونصيحتي لكل شخص يرغب في تطوير
نفسه وحفظ حقوقه أن يكون عضو في هذه املنصة الرائعة وبإذن هللا سوف تصل اململكة إلى مصاف الدول
املتقدمة في التعليم .جزى هللا من هم قائمون عليها خير الجزاء.

تتحدث أخصائية شمس أ .منى مذكر عما حققت لها شمس

( رابط التغريدة(

معلمة الرياضيات  /منى مذكر حققت لي منصة شمس إنتاج ونشر املعرفة في املحتوى الدراس ي وتوظيفها في
العملية التعليمية سواء مع زمالئنا أو الطلبة مع حفظ حقوق التأليف عن طريق رخص املشاع اإلبداعي .كفاني
فخرا  ...حصولي على اخصائية شمس سدد هللا خطاكم.

30

هنا مرة أخرى تغرد ممثلة شمس أ .عفاف شامي عن تجربتها ( :رابط التغريدة(
ً
تجربتي مع الشبكة السعودية للموارد املفتوحة "شمس" تبدأ حيث تغيرت معظم املفاهيم تدريجيا حيث ال
ً
مكان لالنا واحتكار األفكار واإلنجازات .حيث شارك واحفظ حقوقك ،حيث انشر علما ينتفع به ،حيث القوة
والتوازن .إن هذه الرسالة العميقة هي اختصار ألثر إبداعاتنا على األمد البعيد.

31

تقول أخصائية شمس أ .فاطمة سالم

(رابط التغريدة(

منصة شمس فرصة ثمينة للتعليم املفتوح أفتخر كوني سفيرة وأخصائية معتمدة بمنصة شمس ،حصلت
ً
وهلل الحمد على جائزة التميز للتعليم اإللكتروني على مستوى الوزارة .شكرا لجميع القائمين على هذه املنصة
ولدعمهم املستمر.

32

33

تتحدث سفيرة شمس أ .أروى عبد العزيز عن شمس

واإلرث (رابط التغريدة(

جميل جدا ان يكون لك إرث واالجمل ان يكون هذا اإلرث هو العلم ...الحمد هلل الذي بنعمته تتم
الصالحات تم حصولي على املستوى األول" عضو شمس.

34

تقول أخصائية شمس أ .الهام الغامدي

تتحدث سفيرة شمس أ .شريفة عسيري

( رابط التغريدة(

منصة شمس هي منصة إلكترونية للموارد التعليمية املفتوحة تسعى إلثراء املحتوى التعليمي واتاحت
الفرصة إلنتاج املوارد ونشر املعرفة مع حفظ الحقوق عن طريق رخص املشاع اإلبداعي .سعيدة كوني سفيرة
وعضو في هذه املنصة الرائعة.

35

زكاة العلم نشره هذا ما قالته أ .صفاء صميلي

عضو شمس (رابط التغريدة

(

36

37

