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التعلیم اإللكتروني ومستقبل اإلصالحات بالجـامـعة الجزائریة

لدین غرافنصر ا.أ

قسم علم المكتبات-قسنطینة-جامعة منتوري 
: gheraf.nacereddine@gmail.comE. mail
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:ملخص

تســـعى الجامعـــة الجزائریـــة الیـــوم إلـــى انتهـــاج الســـبل 

نمط التعلـــیم االلكترونـــي والطــرق الحدیثـــة فــي التعلـــیم، كــ

عــــن بعــــد، وتــــأتي دراســــتنا هــــذه، والتــــي تحــــاول تســــلیط 

الضــوء علــى كیفیــة االعتمــاد علــى تقنیــات االنترنــت فــي 

ـــــیم االلكترونـــــي، وتثبیتـــــه، واالســـــتفادة منـــــه  تطـــــویر التعل

جــاء ســؤال هنــا . بقطــاع التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي

:ةالتالیوفق الصیاغةاإلشكالیة

دى یمكـــن للجامعـــة الجزائریـــة تبنـــي هـــذا دى یمكـــن للجامعـــة الجزائریـــة تبنـــي هـــذا أي مـــأي مـــإلـــيإلـــي

مـــن التعلـــیم؟ وهـــل االعتمـــاد علـــى هـــذا الـــنمط مـــن التعلـــیم؟ وهـــل االعتمـــاد علـــى هـــذا الـــنمط مطمطالـــنالـــن

بــالتوازي مـــع إبقــاء التعلـــیم التقلیـــدي قــادر علـــى حـــل بــالتوازي مـــع إبقــاء التعلـــیم التقلیـــدي قــادر علـــى حـــل 

""مشاكل القطاع ؟مشاكل القطاع ؟

:التالیةاألسئلة الفرعیةالذي تفرعت منه

هل الجامعة الجزائریة قادرة على استیعاب التزاید ·

وافدین إلیها كل سنة بما المستمر في أعداد الطلبة ال

تتوفر علیه من قدرات مالیة تلبي حاجیات الطلبة 

.البیداغوجیة واالجتماعیة

مامدى استفادة الجامعة الجزائریة من تقنیات اإلعالم ·

واالتصاالت الحدیثة في میدان التعلیم التي أصبحت 

تفرض نفسها بشكل خاص على قطاع التعلیم؟

وتطبیقاتها المتطورة هل إمكانیات تقنیة االنترنت ·

تشكل حافزا مشجعا للجامعة الجزائریة على تبني نمط 

.االفتراضي/التعلیم االلكتروني

Abstract:

The Algerian university now seeks to adopt

the means and methods of modern

education, such as the e-Learning. This

study attempts to shed light on the

applications of Internet in the development of

e-learning, and its integration in the sector of

higher education and scientific research. It is

in this light that comes the statement of the

problem:.

To what extent can the Algerian university

adopt the e-learning? And with its

adoption in parallel with the traditional

model, will it be possible to solve

problems?

Therefore, some sub-questions may be

asked:

Is the Algeria University in a good position־

to respond to the increase of the students

number and has it enough financial and

educational resources that meet the

student’s expectations, and social

development?

Does the Algeria University possess the־

NTIC potentials, which have become

particularly outstanding in higher education?

Does the potential of internet and ICT־

applications encourage the Algerian

university to adopt the e-Learning.
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:مـقدمـة

وأخذت تقنیاتها من حیاة المجتمعات العصریةاءد أصبحت االنترنت وما تقدمه من خدمات جز لق

فاستطاعت أن تغیر وجه الحیاة المختلفة بتوفیرها المبنیة على الحواسیب والشبكات تغزو كل مرافق الحیاة

ن لزاما على كل كا، و المجتمعات المختلفةحإمكانیات التواصل المستمر وبشكل تفاعلي بین مختلف شرائ

المعلوماتي أن یعلم أجیاله تقنیات الحاسوب ویؤهلهم لمواجهة التغییرات كبمجتمع یرید اللحاق بالر 

وكما هو معلوم أن الجامعة كمؤسسة تعلیمیة تحتل مكانة متمیزة في المجتمع .المتسارعة في هذا العصر

عماد الحیاة العلمیة والثقافیة والتشریعیة ل إلیها من مسؤولیة في تكوین األجیال لتكونو بسبب ما هو موك

بات لزاما علیها أن تنظر في كیفیة االستفادة مما أتت به تكنولوجیا اإلعالم واالتصال واالقتصادیة،

مواكبة التطورات الحدیثة الجاریة بالدول المتقدمة ومن ثمة االستعداد لمواجهة تحدیات من أجلالعصریة، 

أنها مدعوة على المدى البعید إلى تحقیق مشاریع تكوین ، كما ت التكوین والتعلیمالطلب المتزاید في مجاال

الالحضوري، من خالل استغاللها لكل اإلمكانات التي تتیحها التقنیات حدیثة، كالتعلیم االفتراضي أو

.الحدیثة والمتطورة لإلعالم واالتصال في عملیة عصرنة قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي

أنماطأنماطإلي  أي مدى یمكن للجامعة الجزائریة االعتماد على إلي  أي مدى یمكن للجامعة الجزائریة االعتماد على "": : طرحه هو التالي طرحه هو التالي السؤال الذي یمكنالسؤال الذي یمكنفف

وهل االعتماد على هذا النمط وهل االعتماد على هذا النمط لتعلیم االلكتروني لتعویض االختالالت التي نعاني منها؟ لتعلیم االلكتروني لتعویض االختالالت التي نعاني منها؟ التعلیم الحدیثة كاالتعلیم الحدیثة كا

: : تساؤالت فرعیة منهاتتفرعنه وم""مشاكل القطاع ؟مشاكل القطاع ؟كل كل بالتوازي مع إبقاء التعلیم التقلیدي قادر على حل بالتوازي مع إبقاء التعلیم التقلیدي قادر على حل 

:تساؤالت البحثتساؤالت البحث

،سنةهل الجامعات الجزائریة قادرة على استیعاب التزاید المستمر في أعداد الطلبة الوافدین إلیها كل ·

؟هل قدراتها المالیة تكفي لتلبیة حاجیات الطلبة البیداغوجیة واالجتماعیةو 

ذ بطرق تعلیم أخرى على غرار التعلیم التقلیدي؟هل الجامعات الجزائریة ملزمة بالتفكیر في األخ·

مامدى استفادة الجامعات الجزائریة من تقنیات اإلعالم واالتصاالت الحدیثة في میدان التعلیم؟·

هل إمكانیات تقنیات االتصال المتطورة تشكل حافزا مشجعا للجامعات الجزائریة على تبني نمط ·

التعلیم االلكتروني؟

::منهج الدراسةمنهج الدراسة

، بهدف تحدید طبیعة لمحة تاریخیة وصفیة لمجال التعلیم العالي بالجزائرعتمدنا في عرضنا هذا ا

هذا القطاعالظروف التي مرت بها الجامعة الجزائریة ومالمح أهم مراحل سیاسة اإلصالحات التي شهدها 

. وصوال إلى ظروف الوضع الراهن

ني ومدى نجاعة تطبیقه بالجامعة الجزائریة، واإلجابة عن كما سعینا إلى إبراز أهم مزایا التعلیم االلكترو 

.تساؤالت البحث
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:جامعي في الجزائرتطور التعلیم ال-١

یالحظ أنه یمکن تلخیصها على منذ االستقاللبها الجامعة الجزائریة مرت التي ل إن المتتبع للمراح

:النحو اآلتي 

:1970١٩٧-1–-١٩٦٢1963مرحلة أ

:مرحلة تمیزت بــ

.العلميالبحثوالعاليالتعلیمفيمتخصصةأول وزارةمیالد-

.انطلق القطاع بجامعة واحدة ومدرستین للتعلیم العالي-

.) ١٩٣١١إلى2725من (وبشكل واضح في مرحلة التدرجالطلبة عددفيالمطردةالزیادة-

.برىالكالمدنفيجدیدةجامعاتفتحنحوهیاكل االستقبال واالتجاهعجز-
.الفرنسي النظامعنموروثاللبیداغوجيانظامعلى الاإلبقاء-
العدد مرتین فقط وأغلبهم من ١٩٦٢سنة ٢٩٨هیئة التدریس تضاعف عددها من(ضعف التأطیر-

.األجانب

، شهدت هذه المرحلة انطالقة التفکیر في اإلصالح الجامعي والتوسع في بناء المؤسسات الجامعیة كما 

(1) .وهران، وباب الزوار، قسنطینةكجامعة

1984١٩٨-5–-0١٩٧1971مرحلة ب

-:والذي من مرامیه الکبرى 1971میزها إصالح التعلیم العالي سنة مرحلة 

التعلیم طیة ، دیمقراجزأرة المؤطرین والمکونین، ج الجامعة الجزائریة في سیاق حرکة التنمیة الشاملةإدما-

مي الکوالتركیزعلى الحرص على التكوین والتکنولوجي التوجه العلمي ، التأكید على وتعریبه

.(2)لسد حاجات البالدعي كضرورة والنو

.التوازن العددي في نسب المسجلین في مرحلتي التدرج وما بعد التدرجالعمل على خلق-

یدل ارتفاع عدد هیئة التدریس على أن الجامعة فتح المجال أمام المرأة الجزائریة وارتقائها، كما -

.الجزائریة أثمرت وبدأت تعتمد فعال على سواعد خرجیه في مرحلة شهدت بدایة اإلصالحات

:1989-1990–1985-1986مرحلةج

تمیزت بالتزاید في عدد الطلبة من كلتا الجنسین ذكورا وٕاناث، مما تسبب في تفشي ظاهرة االكتظاظ 

احتوائها من خالل توفیر اإلمكانیات المادیة على حساب عجز الدولة على و الجزائریة، في الجامعات

:وهو ما استدعى ضرورة التفكیر في.الجانب النوعي للتكوین
وضع الخریطة الجامعیة التي تنظم القطاع بغیة التحکم في التوافد الطالبي وترشید توزعه في -

.إطار توحید المنظومة الجامعیة
.تهاج سیاسة نسقیه تكاملیة بین مختلف المؤسسات الممثلة للمجتمع والمستخدمة للموارد البشریةان-
لإلمكانیات والوسائل المادیة تحسین فعالیة المحتوى، التكویني والتعلیمي للوصول إلى استعمال أفضل-

.والبشریة
ج الجامعي مراجعة معاییر التوجیه الجامعي ونظام التخصصات وكذا مضامین المنها-
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.(3)لشبکة للمراکز الجامعیة في مختلف أرجاء الوطن وکذا إنشاء جامعة التکوین المتواصإنشاء -

:1998١٩٩٩-–1989-1990مرحلة  الجامعي التعلیمد

نتیجة تأثیر المطروحة لم تستطع الجامعة في هذه المرحلة االستجابة للمطالب االجتماعیة واالقتصادیة

أدت إلى عدم استقرارها طا ضغوبالدفعات الطالبیة بحیث عانت فیها الجامعةل ي للتکفالتخطیط االستعجال

عدد الطلبة الذي تضاعف مرتین في خالل عشر سنوات بفعل التزاید السریع لفي مجاالت التنظیم والتسییر

. %٠٨أي بمعدل ١٩٩٨إلى ١٩٨٩من 

مادة موزعة على ٦٥، والذي شمل ٢٧/٠١/١٩٩٩المصادق علیه في (4)جاء القانون التوجیهيوعلیه 

:تناولت على وجه الخصوص التركیز علىسبعة أبواب، 

اللتحاق بمؤسسات اآلیات التدرج، المبادئ العامة للتعلیم العالي، التكوین العالي بطوریه التدرج وما بعد

تطویر الثقافة ونشرها، تعزیز الطاقات الوطنیة، و والتطویر التكنولوجي ، التعلیم العالي، البحث العلمي

.وتحفیز االبتكار واالختراع

ذات طابع علمي تحصیل مداخیل ناتجة من ة عمومیةالمؤسسكتمكین الجامعةكما أهم بضرورة 

كلیات، مراكز جامعیة، :جامعات مكونة من (خدماتها للقطاع االقتصادي، والمحیط الذي تتعامل معه 

.)مدارس ومعاهد للتعلیم العالي

:إلى یومنا هذا٢٠٠٢الجامعيعلیمالته

من خالل التقدیر الموضوعي لمختلف الصعوبات من طرف اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة 

التربویة فقد بات من الضروري إعداد وتطبیق إصالح شامل وعمیق للتعلیم العالي عن طریق مخطط 

من خالل برنامج ٢٠٠٢افریل ٢٠عقد فيإصالح المنظومة التربویة والذي صادق علیه مجلس الوزراء المن

عمل على المدى القصیر، المتوسط والبعید الذي برمج في إطار اإلستراتیجیة العشریة لتطویر القطاع 

:)5(وتبرز مهمة اإلصالح من خالل). ١٠١٣- ١٠٠٤(

.ضمان تكوین نوعي یأخذ بعین االعتبار والتكفل بتلبیة الطلب االجتماعي- 

أثیر متبادل مع المحیط االجتماعي االقتصادي بتطویر كل التفاعالت الممكنة بین الجامعة تحقیق ت- 

.والمحیط الذي تتواجد فیه

.تكوین میكانیزمات التكیف المستمر مع تطور المهن والحرف- 

.تقویة المهمة الثقافیة للجامعة بترقیة القیم العالمیة التي یعبر عنها الفكر الجامعي- 

.التفتح أكثر على التطور العالمي، وعلى الخصوص في مجال العلوم والتكنولوجیا- 

.ترسیخ أسس تسییریة ترتكز على التشاور والمشاركة- 

تقدیم تكوین نوعي لضمان إدماج مهني أحسن، التكوین للجمیع :   علىأساسا وعلیه فان اإلصالح یعتمد 

وتعتمد الهیكلة الجدیدة على .لجامعیة، انفتاح الجامعة على العالموعلى مدى الحیاة، استقاللیة المؤسسات ا

).لیسانس، ماستر، دكتوراه(LMD   نظام 
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:(6)اختالالت التعلیم بالجامعة الجزائریة-٢

على الرغم مما حققه التعلیم الجامعي في الجزائر من نتائج إیجابیة ونتائج هامة خالل العقود 

وهو الیوم یعاني من مجموعة المستوى المنشود من حیث النوعیة والكیف، الماضیة یبقى بعیدا على

واالختالالت والنقائص على مستویات عدة منها الهیكلي والتنظیمي وحتى البیداغوجي والعلمي، یمكن 

:تلخیصها فیما یلي

oالتعلیم دة اعتماد وزارة التعلیم العالي مركزیة توجیه الملتحقین الجدد من الطلبة الناجحین في شها

، مما أفقد هذا النظام التوجیهي مرونته و قاد  في أغلب األحیان البرامج إلى )البكالوریا(الثانوي 

.مسالك نفقیة مبهمة

o ارتفاع ظاهرة التسرب الجامعي مما أدى إلى تدني مردود الجامعة الجزائریة وامتداد المدة التي

.االستیعابیة یقضیها الطلبة بالجامعة، ما عقد وضعیة الجامعة 

o أحجام ساعیة مكثفة وضاغطة تلزم الطالب بأوقات حضوریة مبالغ فیها في قاعات المحاضرات

واألعمال الموجهة، على حساب الوقت الواجب تخصیصه لتكوینه الذاتي والتحضیر الستقاللیته 

.المعرفیة

o ابتداءا من السنة األولى الذي یوجه بمقتضاه الطلبة توجیها مبكرا وعادة ما یكونمبكرالالتخصص

.جامعي، الذي یبقى في غالب األحیان توجیها غیر ناضج 

o،االمتحانات هذهإجراءفترة إلىباإلضافةنظام تقییم ثقیل، من خالل اعتماده على االمتحانات النظریة

.التي عادة ما تكون ممتدة بشكل مبالغ فیه، على حساب الزمن البیداغوجي

: التسییر ، یمكن تسجیل ما یليفي مجال الهیكلة و 

o اختالل صارخ بین برامج التكوین التي تضمنها الجامعة الجزائریة واحتیاجات سوق العمل، الناتج

عن غیاب تعبیر واضح عن االحتیاجات من قبل القطاعات المشغلة النعدام سیاسات تعاونیة 

. مدروسة بین قطاعي التكوین وسوق الشغل

oنتج عنه انغالق الفروع، الشيء الذي ال یمكن الطالب من الحفاظ على غیاب شبه تام للمعابر

.سبة واالستفادة منها في مسلك أخرالمعارف المكت

: في مجال التأطیر تجدر اإلشارة إلى مایلي 

o مردودیة ضعیفة للتكوین فیما بعد التدرج ، مما أثر على تطویر هیئة التدریس نقص التأطیر و

.كما ونوعا

oاستمرار ظاهرة مغادرة األساتذة الباحثین نحو آفاق أخرى أكثر جذبا، السیما في دمغة و هجرة األ

. غیاب قانون أساسي خاص محفز وجاذب

: في مجال المواءمة بین التكوین وسوق الشغل، نسجل مایلي 

oبرامج تكوین أقل مالئمة لمتطلبات التأهیالت الحدیثة.

oتماعي واالقتصادياندماج ضعیف للجامعة في محیطها اإلج.
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:ورهانات المستقبلالعالي في الجزائرالتعلیم-٣

ظهر مجتمع القرن الحادي والعشرین بمالمح جدیـدة وذلـك مـع بـدایات العقـد األخیـر مـن القـرن العشـرین، 

والتي تلخصت في العولمة، المعرفة، وكان سبب انتشارها  ثـورة المعلومـات واالتصـاالت التـي أدت إلـى تزایـد

االعتمـــادات المتبادلـــة وتجـــاوز الحـــدود الجغرافیـــة التقلیدیـــة،  بحیـــث أصـــبح العـــالم قریـــة كونیـــة ال مكـــان فیهـــا 

ویتمیـز هـذا الوضـع بـالفرص والمخـاطر التـي یجـب أن یسـهم فیهـا التعلـیم العـالي بكـل . (7)العزلـةلالنعـزال أو

:المستویین المحلي والدولي مكوناته المادیة والبشریة إعدادا واستعداد لتحقیق الرهانات على

یبدو بوضوح الدور الریادي والمسئولیة القومیة للجامعات ومؤسساتها :يعلى المستوى المحلأ

البحثیة باعتبار مسئولیتها عن قیادة حركة التنمیة والتقدم في المجتمع، وفى إتباع األسلوب العلمي 

مع، وصیاغة وتطبیق الحلول في تشخیص أسباب المشكالت المتعددة التي یواجهها المجت

والمقترحات العلمیة لمواجهتها، ومتابعة عملیات التطبیق وتقویمها، والتوصیة بما یجب في إطار 

(8) .تصحیح المسار عند الحاجة

من بین أهم تلك المجاالت والمشكالت التي تبدو دائما في حاجة ماسة لهذا الدور العلیا، وارتفاع 

خریجي التعلیم العالي، واختالل التوازن بین متطلبات سوق العمل من التخصصات معدالت البطالة بین

التكنولوجیة النظریة والعملیة، وتدني مستویات المهارة والفنیة لخریجي مؤسسات التعلیم العالي في مجاالت

الجتماعي وآثاره الحاسوبیة واللغات األجنبیة، والمشكالت العامة المرتبطة بارتفاع معدالت وسرعة التغییر ا

وهى كلها مشكالت وتحدیات تبرز من جدید أهمیة ارتباط الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي .المعقدة

.(9)بالمجتمع

إن العالم الجدید أوما یسمى بعالم المعرفة، یرى في العلم الحدیث :على المستوى الدوليب

على أساسه دعامات حضارتها، وترسى به تشید : والسیطرة على أسبابه، وأبعاد عالقاتها المتنوعة

.أسس نهضتها ومجاالت تقدمها، وتصاغ على هدي منه الحلوُل لمشكالتها

یظهر الدور المتعاظم للجامعات ولمؤسـسات البحثیة في المجتمعات الصناعیة المتقدمة في قیادة حركة 

ارها والوفاء بمسئولیاتها تجاه التطور في مجتمعاتها، وعملها التنافسي والمستمر من أجل القیام بأدو 

مجتمعاتها وذلك من خالل تعظیم العلم الذي تراه األساس المحوري في صیاغة معادلة القوة الدولیة، 

:وبلوغ هذه المرحلة ال یتسنى إال من خالل. وتشكیل عالقات السیادة والتبعیة بین األمم والدول

.وحمایة األمن الشامل لمجتمعاتهاتوظیف آفاق وثمار ثورة المعلوماتیة فى دعم -

.االستفادة من الطفرة العلمیة والتكنولوجیة الهائلة فى التنمیة الشاملة لمجتمعاتها-

استثمار آفاق وآثار ثورة االتصاالت والتخلي عن الطرق التقلیدیة لتحقیق وحمایة مصالح -

.مجتمعاتها

طبیقیة بما یتالءم واحتیاجات مجتمعاتها العربیة ، بما توسیع نطاق التطویر التقني وآفاقه الفنیة والت-

.(10)یمكنها من تصدیر نموذجها الحضاري والثقافي إلى غیرها من شعوب ومناطق العالم

:في نجدة اإلصالح الجامعيالتعلیم االلكتروني-٤
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طریقة التعلیم االلكتروني شكل من أشكال التعلیم عن بعد أوكما یسمى أیضا بالتعلیم الالحضوري،

للتعلیم والتكوین باستخدام آلیات االتصال الحدیثة كالحواسیب والشبكات والوسائط المتعددة، یمكن له أن 

.یسهم في حل بعض هذه المشكالت

وظهور تقنیة االنترنت أحدث تغییرا كبیرا في مجال التعلیم عن بعد، حیث انتقل موضوع التعلیم عن بعد 

ارة عن مجال قدیم قلیل األهمیة، إلى مرحلة أصبح فیها أسلوبا ضروریا من المرحلتین التي كان فیها عب

.للتطور والتغییر في العدید من جامعات العالم

أن اإلسراع في تطبیق برامج التعلیم عن )SherroneوBoettcher(ویرى كل من شیرون وبوتر

:(11)بعد الذي تنتهجه بعض الجامعات وكلیاتها یتم لثالثة أسباب رئیسیة

.التطور االندماجي بین تقنیات االتصاالت والحواسیبـ

حاجة العاملین في عصر المعلوماتیة إلى اكتساب مهارات جدیدة دون تعطیل حیاتهم العملیة لفترة ـ

.طویلة

.الحاجة إلى تخفیض كلفة التعلیمـ

عدد كبیر من وهو ما قد یتحقق فعال إذا ما تم اعتماد تقنیة التعلیم اإللكتروني، الذي یتوفر على

:الخصائص، نذكر منها

التعلیم اإللكتروني تعلیما مرنا یحدث في أي وقت ومن أي مكان تتوافر فیه أدواته وبالسرعة التي ·

. تناسب المتعلم

األهداف، (التعلیم اإللكتروني ال یقتصر فقط على تقدیم المحتوى ولكنه یهتم بجمیع عناصر المنهج ·

).التقویمالمحتوى، األسالیب واألنشطة،

) الصوت الصورة، النص، الحركة( التعلیم اإللكتروني ُیقدم المحتوى باالعتماد على الوسائط المتعددة ·

).الحاسب، االنترنت(عبر الوسائط اإللكترونیة الحدیثة 

فاعلیة إلى بیئة تعلم ت) المتعلمإلقاء من قبل المعلم وٕانصات من ( التعلیم اإللكتروني یغیر صورة الفصل التقلیدي·

.بین المتعلم ومصادر التعلم المختلفة وبینه وبین زمالءه ومعلمه

التعلیم اإللكتروني ال یلغي دور المعلم ولكنه یغیر منه ویسانده، ویتیح مساعدته للمتعلم في أي ·

.(12)وقت

لوطنیة رعیها أمام الكفاءات األكادیمیة اسإن هذا المیدان التعلیمي الجدید سیفتح األبواب على م

والطلبة بصفة خاصة، وسیفتح لهم فرصة كبیرة لتطویر قدراتهم العلمیة والعملیة وتقدیم خبراتهم وأفكارهم 

والتخلص من القیود البیروقراطیة واألنظمة التقلیدیة التي ما تزال تعیق طریق تطور جامعاتنا، كما أن هذا 

ر وانتشار شبكة االنترنت والتي أهم ما تتصف به النمط من التعلیم أصبحت إمكانیاته التطبیقیة ممكنة بتطو 

: في المجال التعلیمي والمعلوماتي ما یلي

. العالماالنترنت مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء·

على التعلم التعاوني الجماعي، نظرا لكثرة المعلومات المتوفرة عبر مواقعها فإنه االنترنتساعد ت·

على المتعّلم الواحد االطالع على كل النتائج، لذا یمكن استخدام طریقة العمل الجماعي بین یصعب
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المتعلمین، حیث یقوم كل متعّلم بالبحث في قائمة معینة ثم یجتمع المتعلمون لمناقشة ما تم التوصل 

. إلیه

. بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفةاالتصالعليتساعد االنترنت ·

نت على توفیر أكثر من طریقة في التعلیم ذلك أن االنترنت هي بمثابة مكتبة كبیرة تساعد االنتر ·

كما أنه یوجد في االنترنت بعض البرامج . تتوفر فیها جمیع المعلومات سواء كانت سهلة أو صعبة

. التعلیمیة باختالف المستویات

: من أهمهاواستخدام االنترنت كأداة أساسیة في التعلیم یحقق إیجابیات كبیرة، 

. والمكانالوقتالمرونة في ·

. إمكانیة الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور والمتابعین في مختلف األماكن·

).CD-Rom  (بأنظمة الفیدیو واألقراص المدمجةمقارنةسرعة تطویر البرامج ·

. سهولة تطویر محتوى المضمون الموجود في االنترنت·

.المستخدمةتفاعلیة أدوات التعلم ·

. والخروج من اإلطار المحليالعامةإعطاء التعلیم صبغة ·

. ستخدام االنترنت یكون قصیرا مقارنة بالطرق التقلیدیةابللبحثالوقت المخصص ·

. والباحثین المتخصصین في مختلف المجاالتة ذتالحصول على آراء األسا·

. سرعة الحصول على المعلومات·

. یة أن صح التعبیرمساعدة الطالب على تكوین عالقات عالم·

. تطویر مهارات المتعلمین على استخدام الحاسوب·

عدم التقید بالساعات الدراسیة حیث یمكن وضع المادة العلمیة عبر االنترنت ویستطیع الطالب ·

. )(13)الحصول علیها في أي مكان وفي أي وقت

جامعاتنا في بدایة عملیة قد نتساءل عن جدوى إقامة مثل هذا النمط من التعلیم في وقت ما تزال 

قائم من بالتوازي مع ما هوتطویرها وتحدیثها، فنقول أنه یمكن االعتماد على هذا النمط من التعلیم وٕادراجه 

وطبیعي فالتعلیم االلكتروني أواالفتراضي له مواصفاته الخاصة والتي قد تختلف عن التعلیم نمط تقلیدي

معرفة خاصة الستخدام الحاسوب واالنترنت وتصفح الویب الجامعي األكادیمي العادي كونه یتطلب 

.والتعامل مع البرمجیات المختلفة

:الجزائر وتجربة التعلیم االلكتروني عن بعد-٥

وتراوح بدایتهافيالزالتبعد،االلكتروني عنالتعلیمتكنولوجیااستخدامفيالجزائریةللتجربةبالنسبة

العلميرفع المستوىفيمساهمتهومدىالتعلیممنالنوعهذابفعالیةالوعيلغیابذلكیرجعقدمكانها،

، ( EEPAD)مؤسسةبمحاولة تجربةبدأت مبكرةالجزائریةالتجربةرغم ذلك إال أن للفرد،والتأهیلي

والتياإلفتراضي،التعلیممیدانفيتجربةأول(CNEPD)بعد عنالمهنيللتعلیمالوطنيالمركزوتجربة 

خاللهمنتبثافتراضیاموقعاأنشئتالتي،التكوین المتواصلجامعةعلیهااإلشرافتتولىقائمة،تالزال

.التخصصاتبعضفيلطلبتهامكملةدروسا
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AUF (14) »عرض مشروع · في مجال التبصر والتصور في ) Master(لفتح فرع المستیر«

. میدان التصمیم بواسطة الكمبیوتر

·« Transfert AUF » :أرضیة التعلیم االفتراضي . االفتراضيمكونین في میدان التعلیم تكوین

.«ACOLAD(15) »المستعملة هي 

·« (16)DESS UTICEF » :تكوین)Master  ( اختصاصین  في مجال استعمال تكنولوجیة

ة ومركز الدراس) ستراسبورج(جامعة لوي باس تور . المعلومات واالتصال لفائدة التعلیم والتكوین

.المهمةبهذه مكلفا ن ) CERIST((17)والبحث في المعلومات العلمیة والتقنیة

·«(18) COSELEARN » : تكوین اختصاصین  تربویین وتقنیین في استعمال أرضیة« (19)

QUALILEARNING » : وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي من جهة والمدیریة السویسریة

.المهمةبهذهى مكلفان للتنمیة والتعاون من جهة أخر 

تموین هذه العملیة قامت : تجهیز الجامعات الجزائریة بالمعدات الالزمة لتطبیق التكوین عن بعد·

ملیار وثالث مئة وخمسون (به وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي التي خصصت میزانیة معتبرة 

).ملیون دینارا جزائریا

·« FORTIF »:تكوین)Master ( المشاركون : في مجال التعلیم عن بعدومكونیناختصاصین

CNED،CNAM(20)جامعة التعلیم المتواصل الجزائریة، الیونسكو، : هذا المشروع همفي 

.A6(21)الفرنسي وفرقة 

باستخدام أرضیة التعلیم االفتراضي سربولي ) Web(إعداد الدروس في االنترنت ·

)SERPOLET(22) (ن المتواصل مكلفة بهذا المشروعجامعة التكوی: للتعلم عن بعد.

مبادرة من طرف جامعة بجایة تتمثل في فكرة إدخال ممارسات تربویةFPD-CAROمشروع ·

Social(، التعلم االجتماعي autonomy) [10 ,9 ,8 ,7](جدیدة أساسها االستقاللیة 

Learning ([5, 6]تربویة، التناقض المعرفي، التعلم الذاتي وبناء المعرفة إثر نشطات .

: شبكة المحاضرات المرئیة ونظام التعلیم االلكتروني لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.أ

:یتعلق األمر على المدى القصیر أوال بعقلنة استعمال الموارد البشریة والمادیة، هذا من خالل

موقعا ٤٦سل وموقعا مر ١٣إقامة شبكة للمحاضرات المرئیة، تدمج كل المؤسسات الجامعیة، منها·

.مستقبال

ورغم أن هذه الشبكة تسمح بتسجیل وبث غیر مباشر للدروس، فإنها مستعملة أساسا في شكل متزامن، 

.یستلزم الحضور المصاحب لألستاذ، المرافق والطالب

بمجرد االنتهاء من وضع التجهیزات ". نقطة بنقطة" ویمكن أن یتم استغالل الشبكة حالیا في شكل 

في آن واحد، بفضل عقدة مركزیة محاضرة مرئیة١٨، یمكن للنظام جمع )العملیة جاریة( وین الكفاءاتوتك

.وستة وحدات متعددة المواقع، موضوعة في مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني 
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، نحو المدارس التحضیریة التي تم ٢٠١٠–٢٠٠٩وقد تم توسیع الشبكة بدایة من الدخول الجامعي 

تزویدها كذلك بمخابر افتراضیة وقاعات تدریس متعددة الوسائط موصولة بشبكة خاصة للمحاضرات 

.المرئیة

.وهناك مرحلة موازیة، أوعلى األقل متأخرة قلیال، تتمثل في وضع نظام للتعلیم االلكتروني

(موزع-زبون(نظام تعلیم الكتروني یرتكز على قاعدة للتعلیم عن بعد في صیغة   (client-

serveur (یسمح بإعداد والوصول إلى موارد عبر الخط، في شكل غیر متزامن)وبإمكان المتعلم ). مؤخر

. كان، بوجود أوعدم وجود مرافقمالوصول إلى هذا النظام في أي وقت وأي 

دروس، تمارین، دروس تطبیقیة، (وتسمح هذه القاعدة لألساتذة استعمال مختلف الطرق عبر الخط 

.، وتمنح القاعدة للمتعلم واسطة بیداغوجیة ثریة، متنوعة ودائمة)نشاطات،تدریب، وغیرها

أوبین /المرافقین والمتعلمین و/ كما تمنح القاعدة أیضا أدوات تسمح بالتبادل والتعاون بین األساتذة 

).البرید،المنتدیات،دردشة،فضاءات اإلیداع والتحمیل(المتعلمین

لنهائي في وضع مسارات دراسیة حقیقیة عبر الخط، وهي مسارات مبنیة على أساس ویتمثل الهدف ا

علیها، یتم بلورتها وفق میثاق األخذ بعین االعتبار حاجات المتعلمین، وترتكز على  بیداغوجیة مركزة

لتكوین ا(بیداغوجي محدد طبقا للتقنیات التربویة الجدیدة الناتجة عن إدخال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال

( ، وفي إطار احترام المعاییر فیما یخص )التشاركي، البنائي، التتابع، وضع السیناریوهات، وغیرها

SCORM ،IMS ،LOMوغیرها ،.(

، یحدد بوضوح مسؤولیات كل ٢٠٠٦ولبلوغ هذا الهدف تم تسطیر برنامج عمل منذ منتصف نوفمبر 

:األطراف المعنیة

.الفتراضيااللجنة الوطنیة للتعلیم·

.للتقییم، مدیریة التكوین العالي للتدرجاللجان الجهویة·

. مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني·

.جامعة التكوین المتواصل ·

.مموینین بتجهیزات العمل·

وهناك حالیا في المؤسسات الجامعیة خالیا للتعلیم عن بعد تضم خبراء بیداغوجیین، مهندسین وتقنیین 

التعاون، خاصة في إطار مشروع ابن من تكوین متخصص ومتنوع، في إطار مختلف مشاریعاستفادوا

، والجامعة الرقمیة )CoseLearn(، وبرنامج التعاون مع سویسرا كوزیلیرن)الیونسكوواللجنة األوروبیة(سینا 

)AUF (العلوم والتكنولوجیا هواري بومدین بباب الزوارالتي مقرها بجامعة.

تدعیم نظام التعلیم االلكتروني عن طریق الشبكة الوطنیة مابین المكتبات التي هي حیز وسوف یتم

. التوسیع لتشمل كل مؤسسات الوطن

:نظام تعلیم عن بعد.ب

تم ضبط نظام تعلیم عن بعد، یسمح بإدماج خصوصیات التعلیم االلكتروني على المدى المتوسط سی

.وتسهیالت التلفزیون، ضمن تصور یتعدى حتى حدود الجامعة الذي هوموضوع أصال في صالحها
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وسوف یبقى إذن موجها أولویا لألسرة الجامعیة، ولكن بمقدوره أن یكون مفیدا لجمهور واسع أكثر من 

موظفین (عین للترقیة االجتماعیة وارفع من مداركهم، أوببساطة متعطشین لمزید من المعارفالمتعلمین السا

في المؤسسات ضمن التكوین المتواصل أوفي رسكلة، متعلمین عصامیین، مرضى مقیمین بالمستشفیات، 

). أشخاص داخل مراكز إعادة التأهیل، أشخاص في العقد الثالث الخ

:تجدر اإلشارة إلى مایلي:ARN( (23)(الشبكة الجزائریة للبحث .ج

لخصوص نظام االتي تدعم على )Algerian Research Network(الشبكة الجزائریة للبحث·

الحاجیات الدقیقة والتي التعلیم عن بعد من خالل توطید جید، شهدت تطورا متذبذبا ومشتتا، لتلبیة

. تهي في الغالب مستعجلة، خاصة ما یتعلق بالدخول إلى االنترن

الذي تم تصمیمه وٕانشاؤه على دعائم وخطوط تابعة لمواصالت " أرن" إن الباكبون التابع لشبكة·

المستقبلیة، ERP(Enterprise Resource Planning)الجزائر، یبدوغیر قادر على تحمل 

لذي نظرا لقدراته غیر الكافیة، ونعني بذلك نظام اإلعالم المدمج التابع للقطاع بمفهومه الواسع، وا

خاصة تسییر التدریس والمسارات (التسییریتضمن نظام التعلیم عن بعد ومجمل تطبیقات

نظام اتخاذ القرار ..) البیداغوجیة إن صح القول، تسییر الخدمات الجامعیة، تسییر التراث الخ

.واإلحصائیات وغیرهم

ملیار 02حوالي ( المبالغ المسددة للجزائریة لالتصاالت من أجل استئجار الدعائم والخطوط ·

تحتم التفكیر في حلول أخرى تحسبا إلقامة شبكة مناسبة أكثر ومتكیفة مع )دینار جزائري في السنة

.، مثل ما هومبین في أعالهl’ERPأبعاد 

إن إعادة تأهیل الشبكة الجزائریة للبحث من خالل تقویمها وتحیینها في إطار المخطط الخماسي القادم، 

. مكنانهما الطریقان الم

:(24)مشــروع ادیــا.د

، یقوم االتحاد األوروبي بتمویل ومرافقة سیاسات إصالح التعلیم العالي Tempusمن خالل برنامج 

.المعتمدة من طرف بلدان أسیا الوسطى وأوروبا الشرقیة وبلدان البحر األبیض المتوسط

جانبا من هذا البرنامج ویصبوٕالى @ideویتمثل المشروع انترنت لتطویر التعلیم عن بعد بالجزائر

.دعم الجامعات الجزائریة في مجهودها في مجال التحدیث

دعما مباشرا لإلصالحات الجاریة من اجل اقتراح تعلیما مهنیا من شانه االستجابة @ideویجلب 

م وغایته تتمثل في المساهمة في بسط ونشر تكنولوجیات اإلعال. للحاجیات االقتصادیة والصناعیة

واالتصال في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي وقطاعات التكوین المهني، وتطویر التكوین الجاري عبر 

. وسیلة االنترنت

إلى ترقیته یجب أن یتیح لمؤسسات التعلیم والتكوین @ideإن نمط التعلیم الذي یسعى مشروع 

:االستجابة لثالثة تحدیات

oمواجهة تزاید عدد التسجیالت

oصدي لمشكل نقص عدد األساتذةالت .
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oإتاحة االستفادة من التعلیم والتربیة لصالح األشخاص البعیدین عن المراكز الجامعیة .

مرحلة تحویل للكفاءات، ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(الممول على فترة ثالثة سنوات@ideوتضمن مشروع 

استیعاب األدوات التقنیة سیساعد من خاللها الشركاء األوروبیون نظراءهم الجزائریین في امتالك و 

.والبیداغوجیة الضروریة في سیر عمل أي نظام للتعلیم عن بعد

بحوزة المؤسسات الجزائریة صبح وباالنتهاء من تدریب األساتذة وتكوین الفرق اإلداریة والتقنیة ی

د ذي شهادة جدیالمشاركة في هذا المشروع موارد بشریة لها من التأهیل ما سمح لها باقتراح تكوینفرصة 

.المسخر لهندسة التعلیم عن بعد واستعمال تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في التعلیم@ideماستر وهو

المهني مهمة تزوید األساتذة بالقدرة @ideباعتبار هذا األخیر تكوینا یجري عن بعد تبنى ماستر 

هم لتصمیم وٕادارة مشروع تربوي عن وتأهیل.     إلدماج تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في العمل البیداغوجي

.بعد

. ألساتذة التعلیم العالي الجزائري مهما كان تخصصهم@ideأما من حیث األولویة فقد وجه ماستر

.كما فتح أمام طلبة وأساتذة التعلیم الثانوي والمهنیین بقطاع مؤسسات التكوین

لقطعة المحوریة في التي تعتبر اPLATFORME ACOLAD) (وأختیرت لهذا المشروع أرضیة

. واألداة المفضلة في التعاون بین فاعلي المشروعللتعلیم عبر االنترنت،@ideامظن

وحتى یتناسب تماما محتوى التعلیم المقرر بالجزائر مع احتیاجات البلد یتكفل الخبراء الجزائریون 

كییف التجربة بتUTICEFالمتخصصون في هندسة التعلیم عن بعد والحاصلون على شهادة ماستر 

.األوروبیة مع الواقع المحلي

Ø ٢٠٠٧- ٢٠٠٦(مرافقة المشروع: (

تم إعداده ضمن منطق التنمیة المستدامة، وكان علیه أن یؤدي بالمؤسسات المشاركة فیه إلى أن 

.تجهز نفسها بهیاكل دائمة للتعلیم عن بعد

وتخرج UTICEFائریا ماستر أستاذا جز ) ٢٠(تابع عن بعد عشرون @ ideوخالل فترة إنشاء ماستر 

.خبراء في التعلیم عن بعد قادرین على تصمیم وٕاجراء تكوینات عن بعدك.أستاذا)١٣(منهم 

فضال عن ذلك، وخالل هذه الفترة نفسها أستدعي مجموعة من الموظفین، األساتذة، واإلداریین، 

تم تصمیمها من طرف )(TRANSFERوالتقنیین للمؤسسات المشاركة إلى متابعة ورشات تمهینیة 

الوكالة الجامعیة للفرونكفونیة قصد تكوین ثالثین شخصا مكلفا بالتنسیق اإلداري والصیانة التقنیة لنظام 

ide @ أستاذا للقیام بوظیفة التدریس في إطار ماستر) ٦٠(وستینide@.

Øیقوم مشروع : مجمع أدیاide@ على تقاسم المعارف بین أوروبا والجزائر فهو یشرك :

:من اجل أوروبا شارك فیه

.جامعة لویس باستور ،ستراسبورغ ،فرنسا·

.جامعة مونس هینو،بلجیكا·

، والتي ستتكفل )GIP FCIP(مجموعة المصلحة العمومیة والتكوین المتواصل واإلدماج المهني ·

:بمتابعة جودة المشروع من اجـل الجزائر الذي تشارك فیه المؤسسات التالیة
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.تار، عنابةجامعة باجي مخ·

.جامعة سعد دحلب، البلیدة·

.جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم·

.،وهــران)ENSET(المدرسة الوطنیة العلیا للتعلیم التقني ·

.المدرسة الوطنیة العلیا للقبة، الجزائر العاصمة·

.المدرسة الوطنیة العلیا ، قسنطینة·

.الجزائر العاصمة،)CERIST(مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني ·

.AUF( (25)(الوكالة الجامعیة للفرونكوفونیة ·

نأمل أن یكون المشروع قد حقق أهدافه في تقدیم الدعم التقني، خاصة وانه أطر من طرف 

وأملنا أیضا أن یلقى المتابعة من الخبرات الجزائریة ولعب . كفاءات تقنیة ومتخصصة في التعلیم عن بعد

.تحویل التجربة من أوروبا إلى الجزائردور الوساطة ومنها

:COSELEARN( (26)( مشروع التعلیم عن بعد .ه

یعد برنامجا للتعاون بین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي COSELEARNإن برنامج التعلیم عن بعد 

بلدان من الساحل والمغرب ) ٩(ویضم أیضا تسعة . QUALILEARNINGوالمؤسسة السویسریة 

.ربيالع

یتمحور هذا البرنامج حول التكوین في مبادئ التعلیم عن بعد، وقد انتهت المرحلة األولى منه في سنة 

خبیرا وتم توظیفهم كأساتذة أو مهندسین في عدة مؤسسات ) ٣٤(ومكنت من تكوین أربعة وثالثون ٢٠٠٧

.جامعیة جزائریة

التي بدأت في شهر مارس من سنة )COSELEARN(أما المرحلة الثانیة من برنامج التعلیم عن بعد 

:إلى وتضمنت تكوین اختصاصیین في التعلیم االلكتروني، فقد كانت تهدف عموما ٢٠٠٩

.إنشاء، تقویة وتطویر الفرق الدائمة للدعم البیداغوجي والتقني·

األعداد الطالبیة، السیما من خالل المساهمة في رفع التحدي المتمثل في زیادة في كثافة·

وفیر بیئة تكنولوجیة للعمل التي تجمع الجامعات الشریكة، وتمنح آلالف الطلبة فرصة الحصول ت

...).. العنوان االلكتروني، األجندة المشتركة، تخزین الوثائق، ألخ( مجانا على عدة خدمات، منها 

:(27)(FPD-CARO)مشروع .و

االفتراضي، وتنفیذ )/حضوري(التقلیدي: جمبادرة من جامعة بجایة ویتمثل في طرح فكرة التعلم المزدو 

:هذه اإلستراتجیة بنیت علي سبعة مراحل. إستراتجیة إدخال التعلم االفتراضي

:المرحلة األولي

تكمن هذه المرحلة في تحقیق نموذج تعلیم إلكتروني، یدمج تعلیما تقلیدیا ضروریا مع تعلم ذاتیا وتعلیم 

:مرحلة إلى نتیجتینافتراضي، وتم الوصول في هذه ال

.للتعلم الذاتي) Web Site(موقع الواب ·

.ACOLADمحیط تعلم عن بعد مبني علي قاعدة ·
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موقع الواب الذي أنجز یسمح للطلبة مراجعة دروسهم والتعلم بواسطة أسئلة ذات أجوبة قصیرة أوأسئلة ذات 

یة منفذة بواسطة أرضیة ومحیط التعلم عن بعد مركز حول سیناریوهات تربو . االختیارات المتعدد

ACOLAD  .

.إدماج تدریجي للتعلیم االفتراضي في الجامعات: المراحل الستة األخرى

وتتمثل هذه .  المراحل الستة األخرى مهمة جدا ، نستطیع القول أنها تمثل الهدف األساسي لهذا المشروع

: المراحل في النقاط التالیة

ومناقشات وتوزیع نصوص إعالمیة تفسر أهمیة وكیفیة محاضرات : عملیة تحسیسیة وٕاعالمیة·

. والتعلم الذاتياالفتراضياستعمال التعلیم 

في تحضیر : ذه المرحلة تتطلب عمال عمیقا یتمثله: تكوین في مجال التعلیم االفتراضي·

النصوص والدروس والسیناریوهات التربویة المالئمة لضمان الفعالیة الالزمة لهذا التكوین الذي 

في نفس هذا االتجاه، قمت شخصیا بتهیئة جزء من هذه النصوص . یعني أساتذة الجامعة

معلم في كیفیة ١٤تكوین ) ذا  أثناء العطلة الربیعیةهو (والدروس ونظمت، في جامعة بجایة، 

.وتهیئة تمرینات في موقع الواب) ACOLAD(استعمال أرضیة 

ذا هة مهمة جدا ألنها ستضمن محیطا قانونیا مالئما لذه المرحله: إنشاء هیاكل إداریة وتقنیة·

في كل الجامعات االفتراضيالمجال وتسمح بتكوین خالیا أومصلحات مكلفة بالتعلیم 

المراحل السابقة : إنتاج دروس وسیناریوهات تربویة حسب األفكار الجدیدة·

دروس وسیناریوهات تربویة هدفها التهیئة النفسیة والفكریة لألساتذة وجعلهم قادرون على إنتاج·

مثال، . ذا البد من إستراتجیة لحثهم على اإلنتاجإثر ه. االفتراضيمبنیة علي استعمال التعلیم 

.االفتراضيتخصیص میزانیة لدعم اإلنتاج في التعلیم 

على العمل -حالیا–مراكز البحث مجبرون : إدخال العمل الجماعي عن بعد في مراكز البحث·

نقاش : مثال(ذه المراكز ا یفتح المجال إلمكانیات كثیرة للعمل الفعال في هذه. عدالجماعي عن ب

...).  عن بعد، تسهیل تبادل المعلومات، إعطاء طابع عالمي لمركز البحث

ذه المرحلة تتبع تشكیل فرقة تقنیة مبتكرة، مكلفة ه:االفتراضيإنشاء وتحقیق محیطات التعلیم ·

مثل استعمال (جزائریة تتالءم مع خصوصیات التعلیم في الجزائر )أوأرضیات(بتهیئة أرضیة 

). اللغة العربیة

::مقومات نجاح الجامعة االلكترونیة الجزائریةمقومات نجاح الجامعة االلكترونیة الجزائریة--٦٦

إذا كانت دوافع إنشاء . إن أي مشروع لن یكتب له النجاح إذا لم تتوفر له المقومات الالزمة لذلك

تأسیسها، إال إن ذلك ال یعتبر في نفس توجه نحوجامعة افتراضیة فلسطینیة تعتبر من أهم مبررات ال

الوقت مبررا كافیا لالندفاع في هذا االتجاه دون توفر مقومات النجاح الالزمة الستمراریتها حتى ال یكتب 

.لها الفشل في مهدها
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)(Algerian Virtual Universityالجامعة االفتراضیة الجزائریة:التسمیة المقترحة.أ

ال یمكن أن یخرج مكان إنشاء الجامعة االفتراضیة الجزائریة عن تراب الجمهوریة :رحالمكان المقت.ب

. الجزائریة مع توفیر إمكانیة متابعة الدراسة بها من خارج حدود الجزائر

:أهداف الجامعة االفتراضیة الجزائریة.ج

:إن أهم األهداف التي یمكن للجامعة أن تسعى لتحقیقها تتمثل في

خدمات تعلیمیة للمجتمع الجزائري واإلسهام في خدمة المجتمعات العربیة تقدیم أفضل ·

.واإلسالمیة

المساهمة في استیعاب الكم الهائل والمتزاید من الطلبة المقبلین على التعلیم العالي في ·

.الجزائر

.تشجیع البحث العلمي في الجزائر وخارجها والمساهمة في تطویره·

الجزائریة وربطها باالحتیاجات المجتمعیة عن طریق توفیرالتعلیم تأهیل وتدریب القوى البشریة ·

.المستمر

.المساهمة في نشر المعرفة وتطویرها·

.المساهمة في تطویر مناهج دراسیة جزائریة تتماشى وتقنیة التعلیم اإللكتروني·

قة الصحیحة تحتاج الجامعة االفتراضیة الجزائریة الى بنى تحیة تظمن لها االنطال:البنیة التحتیة.د

:تتلخص في

وهوالمبنى المخصص لإلدارة وفرق العمل والهیئة التدریسیة، ویضم المرافق : البناء الرئیسي·

.والتجهیزات الالزمة لتنفیذ عملیة التعلیم عن بعد

.شبكات ونظم االتصال·

.المعدات التقنیة من أجهزة حواسیب وشبكات وبرمجیات وبرامج تعلیمیة ·

تراضیة في مراحلها األولى أن تتعاقد مع بعض المؤسسات الخاصة والعامة یمكن للجامعة االفو 

.الستخدام تجربتها ومهاراتها وتجهیزاتها في تحقیق أهدافها

بالكامل في بدایة انطالق المشروع مع إمكانیة االستفادة من بعض ایكون التمویل حكومی: التمویل.ه

.الیة في التطبیقالتعاقدات مع الخواص في حالة ما واجهت صعوبات م

:تتمثل تكالیف  إنشاء الجامعة االفتراضیة الجزائریة في:التكالیف.و

. تكالیف بناء الشبكات ونظم اتصاالت والمباني التابعة للجامعة:تكالیف البنیة التحتیة·

تكالیف األجهزة من الحواسیب والمعدات اإللكترونیة والبرمجیات : تكالیف المعدات التكنولوجیة·

. مج التعلیمیةوالبرا

.تكالیف االشتراك في خدمات األقمار الصناعیة والخطوط الهاتفیة وشبكة االنترنت: االتصال·

. تكالیف صیانة األجهزة والمعدات وتحدیثها: تكالیف الصیانة·

. تكالیف اقتناء البرامج التعلیمیة أوٕانتاجها وتطویرها: تكالیف اإلنتاج التطویر·
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أنواع المصاریف اإلداریة غیر المتعلقة بالعملیة التعلیمیة، جمیع: المصاریف اإلداریة·

.كمصاریف رواتب العاملین من إداریین وفنیین ومدرسین وعمال خدمات أخرى

للجامعة االفتراضیة هیكلها اإلداري األساسي شأنها شأن الجامعات :الموظفون والعاملون.ز

:التقلیدیة والذي یتكون من

الجهاز التنظیمي الذي یتولى وضع سیاسات الجامعة وتوجهاتها وهو : مجلس أمناء الجامعة·

.والتخطیط لها

وهوالمجلس الذي یتولى تنفیذ السیاسات والخطط، ومن مهماته تولي إدارة : مجلس الجامعة·

.الشؤون اإلداریة والمالیة والعلمیة

:تتوزع مجموعات العمل على ثالث وحدات رئیسة، هي:العملمجموعات.ح

. المحاسبةوتشمل؛ مجلس األمناء، والرئیس ونوابه، والسكرتاریة،: اإلدارة·

:عمل ومكاتبوفرق وتشمل أقسام : الموظفون·

التخطیط االستراتیجي، األبحاث والتطویر، شؤون الطالب، تكنولوجیا المعلومات، : األقسام.أ

.العالقات العامة والمعلومات

خدمات الطالب، مكتب العالقات مكتب القبول، مكتب أمین المالیة، مكتب : المكاتب.ب

.الخارجیة

.فرقة إدارة النظام والدعم الداخلي، فرقة البرمجة والتطویر، فرقة تطویر الموقع: فرق العمل.ج

. الدراسة في الجامعةحاجة أقسامتتشكل حسب : هیئة التدریس·

امعة یتم اعتماد نظام الساعات المعتمدة، أي أن تتبنى الج. في الدراسة:نظام الدراسة.ط

االفتراضیة الجزائریة نظام التعلیم المفتوح، حیث یترك هذا النظام الحریة للطالب في اختیار المدة 

أعلى إلنهاء الزمنیة إلنهاء برنامجه الدراسي حسب ما یبذله من جهد دون تحدید سقف زمني أدنى أو

الب أن یكیف وقته لذلك یستطیع الط. الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة العلمیة

بالطریقة التي تالئمه، ویتحرر من ضغط المواعید الثابتة والمقیدة بمواعید الفصول الدراسیة 

.وامتحاناتها كما هوالحال في النظام التعلیمي التقلیدي

من المهم أن تعتمد الجامعة لغتین أساسیتین في التدریس، اللغة العربیة واللغة :لغة التدریس.ي

بة الجزائریین، مع إمكانیة اعتماد اللغة االنجلیزیة، ذلك ما یفید الطالب في مجاالت الفرنسیة للطل

.البحث العلمي، وفي دراسة المناهج المقررة، وفي التأهیل لسوق العمل محلیا وعالمیا

إن بناء عالقات تعاون بین الجامعة االفتراضیة والجامعات :التعاون مع الجامعات العالمیة.ك

مة في مجال التعلیم عن بعد مثل، الجامعة االفتراضیة السوریة والجامعات الفرنسیة األخرى المتقد

. مثال، یفسح لها المجال من االستفادة من خبرات هذه الجامعات في كافة المجاالت العلمیة والبحثیة

حتوى التعلیمي التعلیمیة والمكما یمكن للجامعة في المرحلة األولى من إنشائها من االستعانة بالمواد

.للجامعات الصدیقة ریثما تقوم بإنتاج موادها التعلیمیة الخاصة بها
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لذلك من الضروري أن تعمل الجامعة االفتراضیة على عقد اتفاقیات تعاون مع نظیراتها من الجامعات 

ات العالمیة للحصول على حق استعمال مناهجها، وحصول طالب الجامعة االفتراضیة الجزائریة على شهاد

. وال شك أن ذلك یوفر للطالب فرصة اختیار واسعة. هذه الجامعات

ال بد للجامعة االفتراضیة أن تولي اهتماما خاصا لعالقات :العالقة بالمؤسسات العلمیة.ل

هذا التواصل یدعم ف. التواصل بینها وبین المؤسسات العلمیة والتعلیمیة العربیة واإلسالمیة والعالمیة

.زهاالجامعة ویقوي مرك

وحتى تحصل الجامعة على مكانة دولیة وعالمیة ال بد لها من توقیع اتفاقات تعاون مع العدید من 

. الجامعات العالمیة واإلسالمیة والعربیة، ومؤسسات البحث العلمي

أن تتبع الجامعة االفتراضیة الشروط والمعاییر الجزائریة والعالمیة في قبولها :القبول والتسجیل.م

: للطالب

صول الطالب على شهادة البكالوریا أوما یعادلها بغض النظر عن تاریخ حصوله علیها، وعدم ح·

.اشتراط حد أدنى لمعدل العالمات

..یتم تسجیل الطالب عن بعد في كل فصل دراسي من خالل موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت·

االفتراضیة الجزائریة وفق تقبل الجامعة الطالب المنتقلین من جامعات أخرى تعترف بها الجامعة·

.شروط معینة تتعلق بتخصص الطالب والمقییس التي درسها ومعدله

كما . المتزامنةیشترط أن یحضر الطالب نسبة معینة من المحاضرات اإللكترونیة :الدوام والمواظبة.ن

الحالتین وفي. بغیر عذرتحّدد الجامعة نسبة التغیب المسموح بها عن المحاضرات المتزامنة بعذر أو

.یعتبر الطالب منسحبا من المقیاس إذا تجاوز غیابه المدة المسموح بها للحضور المتزامن

یمكن للجامعة االفتراضیة الجزائریة أن تتبع نظام التقییم المستمر والمتنوع كما :تقییم الطالب.س

:هومتبع في الجامعات التقلیدیة من خالل

. المشاریع،حوث والتقاریرالب،المشاركة في النقاش،االمتحانات·

هناك العدید من نظم االمتحانات التي یمكن للجامعة االفتراضیة الجزائریة أن :نظم االمتحانات.ع

تختارها، ویمكن االستفادة في هذا المجال من نظام االمتحانات المتبع في الجامعات الفتراضیة الدولیة 

.ع تخرج نهائيعامة والذي یقوم على أساس المهمات الدراسیة ومشرو 

:)االمتحانات(الدراسيالتقویم:أوال

مجموعات من األسئلة المباشرة واالستنتاجیة تظهر مدى استیعاب الطالب عن الدراسي عبارة تقویمال

شرطا تقویموحدة من المنهاج المقرر، ویعتبر نجاحه في كل كل فيالطالب هایؤدی. للمواد الدراسیة

.بین المدرس والطالب عن طریق اإلنترنتتقویمالتالیة، ویتم تداول الضروریا النتقاله إلى الوحدة

مشروع التخرج مشروع التخرج هو مشروع بحثي یعده الطالب تحت إشراف أستاذ معین من :ثانًیا

.قسم التعلم عن بعد في الجامعة االفتراضیة، یقدمه الطالب وتتم مناقشته فیه عن طریق شبكة اإلنترنت
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التي -كالطب–توفیر جمیع التخصصات العلمیة مع استثناء الكلیات العملیة :سةفروع الدرا.ف

تحتاج إلى إشراف وتوجیه ورقابة مباشرة من المدرس بحیث تتكون الجامعة من مجموعة من الكلیات 

.كما في التعلیم الجامعي التقلیدي

. شهادة اللیسانس.١:التالیةتهدف الجامعة إلى منح الدرجات العلمیة:الدرجات والشهادات العلمیة·

. شهادة الدكتوراه.٣. شهادة الماستر.٢

یمكن للجامعة من خالل تطبیق نظام التعلیم المستمر أن تمنح أي من : شهادة خاصة. ٤

.المجاالت العلمیة

لذا یجب أن تحصل الجامعة على . عند التخرج یمنح الطالب شهادة علمیة معترف بها محلیا وعالمیاو 

عتراف عربي وعالمي، وأن تنضم إلى روابط الجامعات العربیة والعالمیة، وأن تسعى للتوأمة مع جامعات ا

.عربیة وعالمیة

:اتـمـةــخ

مع تنامي عدد الجامعات االفتراضیة یمكننا أن نتنبأ بأن هذا النوع من الجامعات سیكون له دور 

كد أحد علماء الدراسات المستقبلیة أنه بحلول عام ، وفى هذا یؤ المستقبل القریبحضاري وتربوي كبیر في 

قد تصبح الجامعات التقلیدیة من مخلفات الماضي، ویحل محلها مجموعة من المؤسسات التي تقدم ٢٠٢٥

.برامج عن طریق قنوات وأنظمة للتواصل بعیدا عن الفصول الدراسیة والمدرجات الجامعیة التقلیدیة

كدول ما تزال في طریق ال یسمح لنا أن نجزم بأن الجامعات االفتراضیة لكن واقعنا الیوم كأمة عربیة و 

) الجامعات التقلیدیة(ستحل محل الجامعات الحالیة وٕانما ستضع هذه التحدیات أمام بعض هذه المؤسسات 

إمكانیة تطبیق هذا النمط من التدریس دون سواه، غیر أنه من الضروري اإلشارة إلى أن التطور في 

.تعلیم المختلفة یسیر لصالح هذا النوع من التعلیم، ومن ثم لصالح الجامعات االفتراضیةمجاالت ال

یتطلب تدخلالعاليالتعلیمفي قطاعبناء جامعة افتراضیة بكامل كیانهابحجممهمةانجازكما أن

لوماتللمعالوطنیةتنفیذ سیاستهاخاللمنالوطني،التنمويالمشروعهذاانجازفيوبقوةالدولة

.واالتصاالت
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15. ACOLAD : Apprentissage COLlaboratif A Distance (أرضیة التعلیم االفتراضي).[enligne]

http://dessuticef.u-strasbg.fr

16. DESS UTICEF : Diplôme d’Etudes Supérieur Spécialisé en Utilisation des Technologies de

l’Information et de la Communication pour l’Enseignement et la Formation : http://dessuticef.u-

strasbg.fr

17. Cerist : www.cerist.dz

18. COSELEARN : http://www.qualilearning.org/
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20. CNED : Centre National d’enseignement à Distance : http://www.cned.fr/

21. CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers : http://www.cnam.fr/

22. A6 : www.A6.fr

23. SERPOLET : http://www.lepetitherboriste.net/plantes/serpolet.html
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26. programme de coopération entre le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de   la  Recherche

Scientifique et la fondation suisse QUALILEARNING, Visite le [23-04-2009]

http://www.mesrs.dz/e-learning/coselearn.php

.جامعة بجایة]. طعلى الخ[.)FPD-CARO. (افتراضي/ مشروع تعلیم  مزدوج تقلیدي . بوزیدي، الهادي.٢٧
nglearni-bejaia.dz/e-http://www.univ
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