
 المحتوي الرقمي

 

أي بمعني أن المحتوي ."إن أهم فجوة رقمية هي فجوة المحتوى" بيتر بروك
الرقمي هو المعيار لقياس مدي النفاذ إلي اإلنترنت بين البلدان ، يعرف 

 بالمحتوي الرقمي

 

الرسوم الفيديو، الصورة، النص،) األشكال من العديد الرقمي المحتوى يتخذ 
 أجل من يستعمل وهو (اإللكترونية التطبيقات الخرائط، الصوت، المتحركة،

 التسلية، التوظيف، الشبكي، التوصيل األخبار، االتصاالت،) الوظائف من العديد
 التعليم، الموقع، تحديد خدمات الموضوعات، عن البحث اإللكترونية، التجارة

  .(وغيرها التدريب،
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 بيئة المحتوي الرقمي  

 السياسات و االستراتيجيات الوطنية 

 

 اإلهتمام بالبنية التحتية الرقمية، والمحتوى الرقمي     •

 

من أجل تحقيق اإلستقرار المبني علي المعرفة الذي سيكون مشاركاً فاعالً في النظام 

 االقتصادي العالمي الجديد القائم على المعرفة

 

 تشهد  بيئة المحتوي الرقمي قدراً من الدينامية وأشكاالً جديدة من األنشطة 

 مثال 

 ( YouTube)واليوتيوب ( Twitter)والتويتر  ( Wikipedia)الوكبيديا

 ( Google)الغوغل ( Facebook)والفيس بوك

المستخدمون فيها مؤلفون أو منتجون ، فهي بمثابة روابط سريعة نحو المحتوي 

 الرقمي 

 الشبكات اإلجتماعية ثرية بالمحتويات الرقمية بكافة أشكالها وأنواعها



 المحتوي

 األجهزة
 والمعدات

لبرمجياتا  

 الموارد
 البشرية
  المؤهلة

 الشبكات
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 صناعة المحتوي الرقمي في السودان         
 

  فرصة للعقول السودانية  للمساهمة العلمية والتكنولوجية  في  كثير من
 الميادين العلمية والتكنولوجية كالتكنولوجيا الحيوية  و المكتبات 

 

فيه السبب ليس  السودان فى الرقمي المحتوي صناعة تطور عدم 

 أو                        المادية اإلمكانيات   

أو                    السودانية المواهب قلة   

الحرجة الكتل توفر عدم 

 

ً  التخلف يرجع بل  التنظيمية الهياكل وقصور السياسات غياب إلي أساسا
  الموارد في المشاركة بمبدأ االلتزام أوعدم
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 العمال الرقمية لقيام بامهارات بشرية  محلية  لوجود 1.

 وجود محتوى  متنوع المصادر قابل للتحويل2.

وجود خبراء علي دراية بالمواد المراد رقمنتها  واإللمام 3.

 .بالمهارات الفنية والمعايير المطلوبة

 .وجود بنية تحتية قوية4.
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 . تطوير مهارات  التعامل مع التقنية الحديثة1.

 .تطوير مهارات التعامل مع البرمجيات واالنظمة اآللية 2.

 .المعرفة التامة بكيفية  إدارة النظام 3.

 .تطوير المهارات اإلدارية  4.

 .اإلهتمام بالجانب التدريبي 5.

 .المعرفة الجيدة بقواعد الفهرسة 6.

 (. Fundraising skills)استقطاب الدعم 1.
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 المصادر االلكترونية تنوير متخذي القرار بأهمية 1.

 التضامن والمشاركة فى الموارد والمصادر2.

 Formatالنماذج والتحويلها  و مراجعة المواد المراد 3.

 تحديد الموارد المالية المحتملة4.

 للتلف إعداد قائمة باالولويات  للمواد المعرضة5.

  دعم التدريب6.

 التخطيط لبعض المشاريع الرائدة7.
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