
 
 
 

 

PCT/WG/15/4 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 أغسطس 10التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ة الخامسةالدورة   عشر
 2022 أكتوبر  7إىل  3جنيف، من 

  مستودع موارد التعلم 
ون   اإللكتر

 المكتب الدول   من إعداد  وثيقة

 لخصمال

.  تتضمن .1  
ون   من أجل إنشاء مستودع مستقل لموارد التعلم اإللكتر

ً
حا  هذه الوثيقة مقتر

 مقدمةال

ةناقش الفريق العام .2   دورته الرابعة عشر
اءات، ف  ستخدام ، تقييم الدراسات االستقصائية بشأن ال لمعاهدة التعاون بشأن التر

  
ون  اءاتتدريب من أجل موارد التعلم اإللكتر التعميمي   و  PCT/WG/14/15 الوثيقةانظر ) القائمي   عىل الفحص الموضوع  للتر

C.PCT 1588 وC.PCT 1620) . 

  من التعليقات الوار و  .3
ون    أن العديد من المكاتب تعتتر االستخدام ا يبدو ، دة بشأن فائدة التعلم اإللكتر

ون  لمنتظم للتعلم اإللكتر
 جزء
ً
 للغاية من تدريب  ا

ً
كي   عىل حد سواء فعاال

ّ
عتقد و . الفاحصي   المبتدئي   والمحن   تطوير موارد التعلم  شر

العديد من المكاتب ف 
  
ون   منها إل اإللكتر

ً
كة مشتر  إنشاء قاعدة وهناك أسباب عديدة لذلك من بينها بنية تحتية للتدريب لدعم أنشطة التعلم.  وضع سعيا
ة لجميع المتدربي     لرغبتها الدورات  تابعةم، ومت  

ً
، المتدربي    مالحظاتالتحسي   المستمر لمصادر التعلم من خالل  وإمكانية، وفقا

.  إجراء عمليات تقييمو   
ون   موحدة كجزء من أنشطة التعلم اإللكتر

4.  
ً
ة والمتوسطة، عىل وجه الخصو  أن من التعليقات الواردةويتضح أيضا إن وجدت، ، موارد قليلة تمتلك، صالمكاتب الصغت 

  لتطوي
ون   ه  و ، الحفاظ عليها أو  نفسها بر موارد التعلم اإللكتر

ّ
  من ر تقد

ون  بشدة القدرة عىل الوصول إل موارد خارجية للتعلم اإللكتر
ائها. أجل   سيكون من المفيد جد ،لذلك تدريب ختر

ً
أن توفر المزيد من المكاتب مواردها التدريبية دون أي قيود للمستخدمي   من  ا

  ذلك  ويمكن أن يساهم. المكاتب األخرى
ات ممارسات الفحص أو ممارسب فيما يتعلق، سواء بادل أفضل الممارسات بي   المكاتبت ف 

نت    ما جاءك،  وتقنيات التدريب عتر اإلنتر
 بعض التعليقات.  ف 
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ح .5   إنشاء مستودع مستقل لموارد ه، المستنسختان أدناWG/PCT/14/15من الوثيقة  21و 20الفقرتان  وتقتر

 
، النظر ف

 :  
ون   التعلم اإللكتر

 نظر ...،  . 20"
ً
ة، فقد  ا ية كبت  ا موارد مالية أو بشر

ً
  يتطلب أيض

ون    ألن وضع موارد التعلم اإللكتر
 
ال ترغب بعض المكاتب ف

اءات األخرى فقط. ومن أجل تخفيف العبء اإلداري عن  اء من مكاتب التر مشاركة مواردها مع العامة وإنما اقتصارها عىل ختر
  إنشاء مستودع مستقل لموارد التعلم 

 
هذه المكاتب من خالل إدارة الطلبات والنفاذ إل هذه الموارد، قد ينظر المرء ف

  وا
ون   لذي من شأنه أن يوفر النفاذ إل المستخدمي   المعتمدين. اإللكتر

ويمكن لمثل هذا المستودع كذلك إدارة ترجمة الموارد المختارة من أجل تيست  النفاذ إليها واستخدامها. ومن شأنه أن  . 21
وري لالستخدام المنتظم للموارد الخارجية، كما أكد أ حد التعليقات. وللتخفيف يضمن استمرار توافر هذه الموارد، وهو أمر ض 

  أنظمة إدارة التعلم 
 
يل والتكامل ف ، يمكن توفت  بعض الموارد للتت   من حدة المشكالت المتعلقة بشعة وموثوقية الربط الشبك 

  لم تنظ
  بي   المكاتب التر

ون    تعزيز استخدام التعلم اإللكتر
 
 بالتأكيد ف

ً
ر المحلية. وبشكل عام، سيكون مثل هذا المستودع ناجعا

  طريقة التعلم هذه. 
 
 "بعد ف

ة وافق الفريق العاملو  .6   دورته الرابعة عشر
 
حذلك عىل  ف حات  إعداد ودعا المكتب الدول  إل  ،المقتر إنشاء من أجل مقتر

(  
ون    (. PCT/WG/14/19، الوثيقة من تقرير الدورة 194انظر الفقرة مستودع مستقل لموارد التعلم اإللكتر

  موارد التعل الحاىل   تجميعال
ز
ون   لم اإللكير

ة للفريق العامل خالل .7   بالفعل ، قدم المكتب الدول  الدورة العاشر
ً
  ل تجميعا

ون    تناسباموارد التعلم اإللكتر
لقائمي   عىل ا لتر

اءات، الموضوع   الفحص   السنة ع يجري تحديثهو  للتر
 ، انظر الوثيقةىل األقل )لالطالع عىل آخر تحديثبانتظام مرتي   ف 

PCT/WG/15/REFERENCE/E-LEARNING .)هذا التجميع حالي ويتاح 
ً
  شكل ا
بشكل  ، وُينظمExcel بنسق جدول ف 

  الفرديةإل روابط  ، ويحتوي عىلموضوع  
ون  الخدمات الذين يوفرون  لموردي قائمة منفصلة، باإلضافة إل مصادر التعلم اإللكتر

  ا لنفاذ ا
ون   . تلك لفرديةإل العديد من موارد التعلم اإللكتر

  التعليقات  وتشت   .8
كبت  وهو شامل   يحظ  بتقدير  التجميع إل أن هذا ، المذكورة الدراسات االستقصائية من خاللوردت  التر

 بانتظام.  وتحديثه عىل أهمية الحفاظ عليه تشت  بعض التعليقات إل الخطط طويلة المدى لهذا التجميع وتؤكد كما .  ومفيد 

م المكتب الدول  بمواصلة التحديث او  .9 لة الروابط، والذي ال يشمل فقط تحديث لمنتظم لهذا التجميعيلتر 
ّ
 أيض بل المعط

ً
 ا

  لم 
 البحث عن الموارد ذات الصلة التر

ُ
دع، هذه المهمةوإضافتها. ولتسهيل  درجت

ُ
المكتب الدول  بأي موارد  إل إبالغ المكاتب ست

 حديث طورتها 
ً
 ستكشاف. اال البحث و  أثناء أعمال وجدتها ، أو ا

  التجميع و  .10
 توفر غالبية الموارد المدرجة ف 

ً
 مجاني نفاذا

ً
نت،  ا  أحيان ذلك يتطلبو بالكامل عتر اإلنتر

ً
  ا

ً
 مسبق تسجيل

ً
. ومع ذلك، ا

  بالنسبة لبعض
ً
وط  وترد بي   المكاتب.  القائمة بسبب االتفاقات الثنائية دفع رسوميتطلب  ، أيالموارد، يكون النفاذ مقّيدا    النفاذ شر

ف 
  يمكن حمل وتمن الجدول.  Fالعمود 

 إليها مجان النفاذ الموارد التر
ً
.  ا   يمكن أن ينفذ إليها اللون األخض 

ن و مستخدمال أما الموارد التر
 باللون األحمر.  فقط فه   نو المعتمد

  تحويل التجميع الحاىل  إىل منصة تعلم 
ز
ون  قائمة عىل الويبإلكير

11.  
ً
  شكله الحال   بدال

  تحويل النظر ، يمكن Excelبنسق  جدول ، أيمن الحفاظ عىل التجميع ف 
إل نظام أساس  قائم عىل  هف 

 وضوحوقد تكون أكتر الطرق الويب. 
ً
،لموارد التعلم  صفحة ويب تعرض القائمة الحالية  إنشاءه   ا  

ون  مرتبة حسب وتكون  اإللكتر
 يمكن أن تتضمن هذه الصفحة أيضو الروابط ذات الصلة. ، وتشمل الموضوع

ً
يل حيث يمكن للمكاتب ركن ا   مشاركة تت  

  ترغب ف 
، التر

  أنظملالموارد 
يل.  خرى، إتاحةأمكاتب ة التعلم المحلية لدمجها ف   الموارد للتت  

 األكتر  تكون الطريقةقد و  .12
ً
   ه األنظمةهذفائدة  ت بالفعلرضعُ  وقد (. LMSدارة التعلم )إل استخدام نظام  عمل ه  لل تفصيل

 ف 
ح  بشأنمناقشات الفريق العامل ، خالل إدارة تدريب الفاحصي    اءات )انظر الوثيقةمقتر  تحسي   تنسيق تدريب فاحص  التر

PCT/WG/10/9 .)  استناد تهوفائدنظام إدارة التعلم هذا استكشف المكتب الدول  تطوير و 
ً
، لمصدر ا ةمفتوح Moodle برمجيةإل  ا

  كل دورة من دورات الفريق
، انظر الوثيقة ل )لالطالع عىل أحدث تقرير العام وقدم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز ف 

PCT/WG/14/13 ، ذي الصلة جانتر  ال لحدثاو .) 

  الخارجيةإل مو  للنفاذ م نظام إدارة التعلم وصف استخدا ويرد  .13
ون    طورتها مؤسسات أخرى غت   ،ارد التعلم اإللكتر

أي التر
ة تب الذي يستخدمهالمك   وحدة تعليمية قصت 

، ف  : إليها  النفاذ يمكن  لتدريب الفاحصي    من خالل الرابط التال 
https://icblm.moodlecloud.com/course/view.php?id=24  " انقر فوق(Guest access)"عد

ٌ
 ت الوحدة، وقد أ

.  LMS النظام باستخدام موقع  المذكور الذي طوره المكتب الدول 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=540711
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=369497
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=539511
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=64588
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=64588
https://icblm.moodlecloud.com/course/view.php?id=24


PCT/WG/15/4 
3 

 
 

   النفاذ فوائد استخدام نظام إدارة التعلم إلدارة  تشمل، عىل الرابط موضحكما هو و  .14
ون   : ما يىل   إل موارد التعلم اإللكتر

  طورتها مجموعة مت النفاذ إتاحة  )أ( 
  التر

ون   ؛ متنوعة وبأنساق المؤلفي   نوعة من إل موارد التعلم اإللكتر

  إما من خالل   "1"
ون  والذي ت أخرى، الويب الذي تستضيفه مؤسسا القائم عىلاالرتباط بمحتوى التعلم اإللكتر

 خارج نظام إدارة التعلم؛ يكون 

  مشاركة دمج محتوإما من خالل   "2"
 
  أعدتها مؤسسات أخرى ترغب ف

  أو الوحدات التر
ون  وى التعلم اإللكتر

  وحداتها مع جمهور أوسعمحتوياتها أو 
ون    نظام إدارة التعلم اإللكتر

 
 ؛، ف

   )ب( 
 
  ال يمكن  النفاذ التحكم ف

  الفردية التر
ون  عىل  ؛إال من قبل المستخدمي   المعتمدينإليها  لنفاذ اإل موارد التعلم اإللكتر

  مشاركته علن من بعض ور ط، الذي ب، إذا كان أحد المكاتلسبيل المثا
 
، ال يرغب ف  

ون   محتوى التعلم اإللكتر
ً
ولكن فقط مع بعض  ا

 ؛ المسجلي   أو نظام إدارة التعلمالمستخدمي   

  المتكاملة رصد استخدام موارد التعلم  )ج(
ون    يمكن النفاذ إليها عتر روابطاإللكتر

 ؛والتر

   طةنشأ مستخدم   التعليقات منجمع  )د( 
ون  ييمه ؛ وبالتال  تمكي   تسليط الضوء عىل المحتوى الذي تم تقالتعلم اإللكتر

 ؛بشكل متكرر عىل أنه موىص به

  يمكن إعدادها بشكل منفصل باإلضافة إل مورد التعلم  مليات التقييمعتقييم نجاح تعلم المستخدمي   عن طريق  )ـه( 
التر

  الحال  الذي 
ون   ؛ه مؤسسة أخرى وال يتضمن أي تقييمأعدتاإللكتر

، عىل سبيل المثال تعلمتتبع تقدم  )و(    تشملخطط التعلم  من خالل، للمشاركي  
؛ ال التر  

ون  عديد من موارد التعلم اإللكتر
  ببعض الكفاءات للتمكي   من استخدام هذه الموارد إل عالوة عىل ذلكو 

ون  القائم  دارة التعلم، يمكن ربط موارد التعلم اإللكتر
 ؛عىل الكفاءة

 اإلدارة.  عديدة من بينها  األنشطة ألغراض بشأن تقارير  إعداد  )ز( 

15.   
عىل وجه و أعاله.  5الفقرة  ومن شأن هذا التنفيذ عتر نظام إدارة التعلم أن يضمن الوظائف المتوخاة للمستودع المذكور ف 

   كتب ما م طإذا كان ذلك شر ل موارد معينة إ النفاذ ، يمكن للمستخدمي   المعتمدين فقط الخصوص
ون  لمشاركة محتوى التعلم اإللكتر

  دون أن ق أوسععىل نطاالخاص به 
ً
إل  للنفاذ الذي يعمل كمنصة لمكتب الدول  نظام إدارة التعلم يمكن أن يستضيف او . يجعله عاما

 .  
ون    الوصول إل و موارد التعلم اإللكتر

  التحكم ف 
  ترغب ف 

  الخاصة بيمكن منح المكاتب التر
ون   ها حقوقموارد التعلم اإللكتر

ً
إدارية.  ا

 المضيفة للنظام. إل المؤسسة  هذه المهمةتفويض  للمكاتب وبخالف ذلك، يمكن

  تشغيل موقع وب .16
  ترغب ف 

، لديها  ارة تدريب الفاحصي   ، إلدالخاص بها، عىل سبيل المثال نظام إدارة التعلمالنسبة للمكاتب التر
  و/ شار سيكون من الممكن م

ون  يل كة محتوى التعلم اإللكتر المتوافرة عموما  المعتادةأو ربط الجداول من خالل وظيفة التصدير والتت  
  أي نظام إلدارة التعلم

 يمكن أيضو . ف 
ً
   ا

يل ف    و  النظام،دمج وظيفة التت  
يل  النفاذ التحكم ف   مماثل عىل نحو إل المحتوى القابل للتت  

. إل نشاط التعلم اإللكتر  للنفاذ   
 ون 

 سيقدم المكتب الدول  مزيدو  .17
ً
حمن التفاصيل حول هذا ا   باستخدام نظام إدارة التعلم المقتر

ون   ،لتنفيذ منصة التعلم اإللكتر
  نفس الحدث الجانتر  االع الفريقحدث جانتر  من دورة  خالل

 عن التقدم مل هذه. وف 
ً
  الفلبي   تقريرا

، سيقدم مكتب الملكية الفكرية ف 
  تطوير 

اف عىلالمحىل  نظام إدارة التعلم المحرز ف  اءات.  فحص القائمي   عىل لإلشر  التر

 توافر الموارد والمعلومات

  حي    .18
  ا ف 

  المدرجة ف 
ون   مجان احتتلتجميع أن غالبية موارد التعلم اإللكتر

ً
 منها غت  متاح. ويرجع ذلك جزئي ، فإن العديد ا

ً
إل  ا

ونية تعليميةحقيقة أنها تمثل أنشطة  هذه تسجيل  ، يمكن حتر . ومع ذلكبالنفاذ إليها  من المشاركي    فقط عدد محدود ل تسمح إلكتر
  وقت الحق.  لالطالع عليها ، ويمكن أن تكون مفيدة للفاحصي   اآلخرين األنشطة، أو أجزاء منها 

، جميع موارد عىل سبيل المثالو ف 
  
  الموضحة باللون األحمر ف 

ون    أي مكتببالنسبة أل أهميةالتأكيد ب كتس  ت، أعاله( 10نظر الفقرة التجميع )ا التعلم اإللكتر
 ي فاحص ف 

 . آخر 

  إل حد كبت  عىل   .19
ون    يمكن كمية وستعتمد فائدة منصة التعلم اإللكتر

  التر
ون  . وبناًء تها وجود إليها  النفاذ موارد التعلم اإللكتر

  كثت  أن ينظر مل االع للفريق نيمك، عىل ذلك
  دعوة المكاتب التر

 ف 
ً
اضيةات ظم تدريبما تن ا  لفائدة الفاحصي   لديها أو منأو عن ُبعد  افتر
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  المكاتب األخرىتسجيل أنشطة التدريب هذه بشكل منهجر  وإتاإل  ،أخرىمكاتب 
 
جانب المواد التدريبية ذات ، إل حتها للفاحصي   ف

  الخاصة الصلة
ون  حة أو من خالل منصات التعلم اإللكتر  . ا به، إما من خالل المنصة المقتر

 خيارات التنفيذ

ه ، فإنمفتوحة المصدر  Moodleبرمجيات  نظام قائم عىلباستخدام إدارة التعلم فائدة نظام  استكشف المكتب الدول  بينما  .20
عادة ما يكون لها وظائف أساسية مماثلة موجهة إذ  ،األخرى القائمة عىل برمجيات أخرى إدارة التعلمالعديد من أنظمة  يمكن استخدام

 .  
ون   خدمة من قبل المكتب الدول  جزئيسيكون اختيار النظام األساس  ألي و نحو التعلم اإللكتر

ً
ات، ولكن أيض ا  حسب التكلفة والمت  

ً
 ا

  تنفذها المكاتب الوطنية. 
 بسبب الحاجة إل التوافق الجيد مع الخدمات ذات الصلة التر

ح المكتب الدول  تطوير نظام ،رتبط بها الموالحدث الجانتر   دورةالهذا  خاللالوارد التعليقات مع مراعاة و  .21 إلدارة  تجريتر   يقتر
  المكاتب الوطنية المهتمة.  وتوجيه منالمكتب الدول  بمشورة  يديرهو  ،Moodle برمجية قائم عىل التعلم

 
 وعىل النحو المشار إليه ف

  المكاتب حقوق  ، قد يكون لبعضأعاله 15الفقرة 
 
فعالية تقييم أكتر إجراء سيسمح هذا النهج بو أجزاء من نظام إدارة التعلم.  إدارية ف

  حال حقق ، مع خيار التوقف أو االنتقال إل نهج مختلف عىل أساس للفرص والفوائد والتكاليف
 
  تواجه. وف

اإلخفاقات والنجاحات التر
 
ً
 ، فإنه سيوفر أيضذلك نجاحا

ً
 إل أحدث المعلومات.  الشي    ع النفاذ ية إمكانللمكاتب  ا

ح الفريق العامل مدعو للتعليق عىل إن  .22 المقتر
مستقل لموارد  إنشاء مستودع المقدم من أجل
  
ون    الفقرتي   التعلم اإللكتر

، عىل النحو الوارد ف 
 أعاله.  21و 20

 [نهاية الوثيقة]

 

 


