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 التعلمي عن بعد يف اجلامعات اجلزائرية

 (19-بيق الفجايئ يف ظل جاحئة كوروان)كوفيدمن البناء التدرجيي ملرشوع وطين ا ىل التط 

 اجلزائر –س يدي بلعباس  جامعة                                     د. دموش أأوسامة   

 

 مقدمة:

ىل التطورات احلاصةل  )منوذجية( اجلزائرية توالت براديغميةتعيش اجلامعات  تعود ا 

ةل من التغريات اليت ارتبطت خالل يف أأنظمة التعلمي العايل والبحث العلمي نتيجة لسلس

بداع والتطوير يف الاقتصاد القامئ عىل املعرفة أأو الألفية الثالثة ابرتفاع قمية البحث، واال  

الاقتصاد الرمقي، واملنافسة املس مترة بني مؤسسات التعلمي العايل، واعامتد توهجات 

لتوسع يف اس تعامل تقنيات اال صالح والتطوير، وضامن اجلودة واحلركية والفاعلية، وكذكل ا

 املعلومات والتعلمي.

عادة التعريف ابدلور اجلديد لهذه املؤسسات  تعمل اجلزائر كسائر ادلول عىل ا 

التعلميية والعلمية والبحثية يف س ياق هذه التحوالت اجلديدة، والعمل عىل تديث مبادهئا 

رسا هاوتكييف وأأسسها  ء دعامئ جممتع املعلومات، وفقا لالحتياجات احلالية واملس تقبلية، وا 

ابلرتكزي عىل التكوين ابعتباره أأداة ديناميكية وأأساس ية لتحقيق املس توى املطلوب من 

 املعارف، واملهارات، والاجتاهات والقمي الالزمة للموارد البرشية ال جناز هماهمم بكفاءة عالية.
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والبحث العلمي هذه تتبىن اجلزائر يف س ياس هتا العامة املرتبطة بقطاع التعلمي العايل 

التوهجات احلديثة عرب عدة حمطات ومس توايت، تأأخذ بعني الاعتبار يف املس توى الأول 

ىل االأساتذة الباحثني نظرا  ملسؤولية اليت تقع عىل عاتقهم يف تكوين الطاقات الش بانية ا 

عدادمه وتكويهنم حيتل ماكنة هممة يف الس ياسة الع امة وتأأهيلها، وعليه أأصبح الاهامتم اب 

لكوّنم الفاعلني الأساس يني لتحقيق أأهداف العملية التعلميية، وأأحد  ؛للسلطات الوصية

مقومات جناح اال صالحات يف بلوغ أأهدافها القريبة والبعيدة، ولتجس يد ذكل بشلك فعال 

رشاف ومتابعة تنفيذ برانمج املرافقة  ىل تأأسيس اللجنة الوطنية لال  معدت اجلزائر ا 

الأساتذة حدييث التوظيف، حيث يعترب هذا الربانمج اس تجابة البيداغوجية لفائدة 

في موتدريهب، اذلي يتضمن تكوين الأساتذة 2016جويلية28املؤرخ يف 932للمرسوم رمق

 ترتبط بتكنولوجيا املعلومات واالتصال. اتعو موض 3جماال موضوعيا، من بيهنا  22

لأساتذة يف جمال التقنيات ىل تطوير همارات اا  بيداغويج -هيدف هذا الابتاكر التكنو

حول املياكنزيمات  مومعارفه مالتعلميية، وتسني ممارساته البيداغوجية، وتوس يع مكتس باهت

برازه من ا  والآليات البيداغوجية اجلامعية يف التعلمي عن بعد والتعلمي املبارش، وهو ما حناول 

ا الس ياق ودورها يف ظل خالل هذا املقال اذلي يتضمن اجلهود اليت تبذلها اجلزائر يف هذ

(، اليت أأثرت بشلك كبري عىل سريورة العملية التعلميية داخل 19 –جاحئة كوروان )كوفيد

املؤسسات اجلامعية، حيث قامت اجلزائر بتعليق ادلراسة داخل اجلامعات منذ شهر 

 وحمتية لضامن السري املنتظم للس نة اجلامعية. ديالب، لتعمتد التعلمي عن بعد 2020مارس 
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 مرشوع التعلمي عن بعد يف اجلزائر: حنو بناء تدرجيي لربانمج وطين .1

تتبىن اجلزائر منذ مطلع الألفية الثالثة التحوالت اجلديدة اليت متس قطاع التعلمي العايل 

والبحث العلمي يف العامل، خاصة تكل اليت ترتبط بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

ذواالتصال العلميات التعلميية والعامل الرمقي أأو ما يصطلح عليه أأصبح يشلك التداخل بني  ؛ا 

بـ"التعلمي عن بعد"، و"التعلمي الرمقي"، اليت تبىن عىل مقارابت بيداغوجية جديدة تتواءم 

 مع متطلبات العرص الراهن.

يربز هذا الاهامتم اذلي توليه اجلزائر لهذه التحوالت اجلديدة اليت متس قطاع 

"اذلي مت 2007لعلمي مضن "تقرير الأولوايت والتخطيط لس نةالتعلمي العايل والبحث ا

عداده يف سبمترب  ىل رمس 2006ا  ، حيث معدت وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي ا 

، كام قامت بتشكيل مجموعة من اللجان 2009–2008–2007سرتاتيجية الأهداف اال  

ىل رشاكء خارجيني وممو  رشاك بعض مؤسساهتا، ابال ضافة ا  للجنة  الوطنية للتعلمي ني )الوا 

الافرتايض، اللجان اجلهوية للتقيمي، مديرية التكوين العايل للتدرج، مركز البحث يف 

ومن أأبرز  ،ني بتجهزيات العمل(لعالم العلمي والتقين، جامعة التكوين املتواصل، وممو اال  

 1:أأيتكر ما ينذالأهداف احملددة مضن هذا التقرير فامي خيص تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

 ضبط نظام اال عالم املتاكمل للقطاع. -

قامة نظام للتعلمي عن بعد  -  دعامة للتكوين احلضوري.ابعتباره ا 
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سرتاتيجية، ا  تأأخذ مشاريع التعلمي عن بعد أأشاكال كثرية ودعامئ متنوعة تتطلب وضع 

 خاصة أأمام ما تطرحه السوق من تكنولوجيات تدمع لك هذه الأشاكل اجلديدة للتعلمي،

ىل:ولهذا قامت اجلزائر بصياغة مرشوع وطين للتعلمي عن بعد هتدف من   2خالهل ا 

ىل جتاوز  - امتصاص الأعداد املزتايدة ابس مترار للممتدرسني، ويف نفس الوقت الوصول ا 

 تدرجييا أ اثر الهرم املقلوب اذلي ميزي حاليا املمتدرسني )املعيارالمكي(.

حنو املعايري ادلولية فامي خيص ضامن النوعية تسني نوعية التكوين والاقرتاب بّسعة  -

 )املعيارالنوعي(.

عىل زمنيا لثالث مراحل حمددة  وفقا لهذا املرشوع الوطين يف اجلزائر مت بناء تصور

 :ال يتالنحو 

اكحملارضات املرئية بصورة  ،وتمتزي هذه املرحةل ابس تعامل التكنولوجيا املدى القصري: -

 يدة للمتعلمني، مع تسني مس توى التعلمي والتكوين.أأخص المتصاص الأعداد املزتا

تعترب مرحةل اثنية متقدمة، ويه تمتزي ابعامتد التكنولوجيات  املدى املتوسط: -

 ؛ب"، ويقصد به التعّل عرب اخلط أأو التعّل اال لكرتوينيالبيداغوجية احلديثة خاصة "الو 

ىل توس يع جمال امل قصد تقيق ضامن النوعية. كام هيدف املرشوع من خالل هذه رحةل ا 

تس هتدف مجهورا واسعا من املتعلمني من أأشخاص يريدون  ؛اس تعامهل والاس تفادة منه

ىل ن حيتاجون يتوس يع معارفهم وأ خر  معلومات متخصصة، وحّت املرىض من نزالء ا 

عادة التأأهيل، وغريمه من ياملستشفيات واملوجود ن يف فرتة النقاهة، ومؤسسات ا 
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طة قناة ابني يف احلصول عىل ماكسب معرفية أأكرث، ويمت بثه بوسرشاحئ اجملمتع الراغ 

 .املعرفة

جناز الش بكة الوطنية للتعلمي والبحث املقبةل عىل غرار ش باكت التعلمي ا   املدى الطويل: -

ىل أأن يكون لها هيلكة خاصة مس تقةل عن  والبحث الأخرى، حيث تسعى اجلزائر ا 

 تكل التابعة للمتعاملني التجاريني.

رية سري هذا املرشوع يف ت، غري أأن و 2010ذا املرشوع حزي ادلراسة يف س نةدخل ه

اجلزائر مرت مبراحل خمتلفة تفرضها املتطلبات املادية، والبرشية، والبيداغوجية الأساس ية 

 وميكن تديدها يف: ،لنجاحه

 المكبيوتر،الش بكة، الربجميات، النظم.:عمةلاملعدات املس ت -

 ين،النفاذاملقيد.اجملا النفاذطرائق النفاذ: -

 امجلاعي،العماللفردي. العملطرق التدريس: -

 جامعة،مدرسة.:عاملس ياق الاس ت -

 املس متر. التعلمي:عاملنوع الاس ت -

كام رشعت اجلزائر يف معلية تكوين الكوادر البرشية يف س ياق هذا املرشوع عىل 

ذ 2012املس توى احمليل بداية من س نة  ة منتوري بقس نطين اال خوةأأرشفت جامعة ؛ا 

UFMCليمت تعممي املرشوع وطنيا مع  ؛عىل تكوين الأساتذة حمليا يف جمال التعلمي عن بعد

، اذلي يقيض بتكوين الأساتذة حدييث 2016جويلية 28املؤرخ يف 932صدور املرسوم رمق
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ترتبط بتكنولوجيا  وعاتموض 3جماال موضوعيا، من بيهنا 22يف موتدريهب التوظيف

 متثلتا يف مقاربة مير مرشوع التعلمي عن بعد يف اجلزائر مبقاربتني املعلومات واالتصال، وعليه

 TICE et،اليت ترتبط بـ"approchebottom-upىل أأعىل" ا  التصممي من "أأسفل 

pratiques pédagogiques "ىل أأسفل -approchetop"، ومقاربة التصممي "من أأعىل ا 

down متثلت يف املرافقة البيداغوجية ،L'accompagnement pédagogique. 

 TELUMتكوين الأساتذة يف جمال التعّل عن بعد عرب منصة  .2

خيضع مجيع الأساتذة حدييث التوظيف يف قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي منذ س نة 

اليت ترشف TELUMلكرتونية تمل تسمية ا  للتكوين عن بعد من خالل منصة  2016

دراج الأساتذة اجلدد تلقائيا بعد حيث  ؛13-قس نطينة –منتوري خوة علهيا جامعة اال   يمت ا 

يف طرق  لتحاقهم مبناصهبم عىل طول الس نة اجلارية، مما يسمح لم هذا مبتابعة التكوينا

تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف التعلمي، واكتساب خربات هممة يف جمال التعلمي  عاملاس ت

جناز ادلروس عىل اخلط،كام يأأخذ التكوين بعني الا عتبار التطورات احلاصةل عن بعد وا 

 تعرف جامعاهتا منظومة قوية يف هذا يتوالتجارب املعمتدة يف كثري من ادلول ال

مخس  التوظيف واجملال.تتضمن هذه ادلورة التكوينية اليت خيضع لها الأساتذة حديث

ورشات، أأربع مهنا تسمح بتطوير همارات واكتساب خربات يف جمال التعلمي عن بعد، 

 ها يف:ميكن تديد
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 C21. الورشة الأوىل: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والأدوات الرمقية 1.2

ىل التحمك يف منصة موودل  اخلرائط  عامل، واس تMOODLEهتدف هذه الورشة ا 

ىل التحمك يف سلسةل النرش ضافة ا  نتاج  chaine éditorialeاذلهنية لتنظمي ادلروس، ا  ال 

من ترير أأشاكل خمتلفة لدلعامئ البيداغوجية متكني املتعّل ،و املواد التعلميية

(Papier,Web… تتضمن هذه الورشة عدة نشاطات مرفقة مبجموعة من ادلعامئ.)

،تتوي هذه ادلعامئ عىل تقدمي مبسط ورشح مفصل  TELUMللتحميل عرب منصة

جية مما يُمكّن هؤالء الأساتذة من اال حاطة ابلتصورات واملفاهمي البيداغو  ؛للتعلمي عن بعد

احلديثة اليت ترتبط ابلتحوالت اليت متس التعلمي العايل والبحث العلمي يف العامل. من أأبرز 

 هذه النشاطات اليت تتضمهنا الورشة الأوىل جند:

 "Moodle pour les étudiantsنظام التعلمي عن بعد " النشاط الأول: -

 اخلريطة املفاهميية/ اذلهنية النشاط الثاين: -

 Opale niveau débutantبرانمج أأوابل للمبتدئني عاملس تا النشاط الثالث: -

 OPALE niveau avancéأأوابل متقدم  النشاط الرابع: -

 conception d’un cours pour un»الورشة الثانية: تت عنوان  .2.2

enseignant hybride» (CCEH-S2) 

مع ما تتضمن الورشة الثانية سلسةل من التطبيقات املتقدمة اليت ترتبط بشلك أأسايس 

هو وارد يف نشاطات وتطبيقات الورشة الأوىل، وهذا يدل عىل وجود معلية تاكملية 
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، ومن هئاوبناىل تسني همارات الأساتذة يف جمال هيلكة ادلروس عىل اخلطا  هتدف 

 الأهداف املسطرة خالل هذه الورشة الثانية نذكر ما ييل:

نظم التعّل  –دخال رتنت )نظم اال  نتبيان الأنظمة الثالثة لتصممي وهيلكة ادلرس عىل اال   -

 .نظم اخلروج( –

 .الهيلكة البيداغوجية لدلرس عىل اخلط -

 .APCواملقاربة ابلكفاءات APOالمتيزي بني املقاربة ابلأهداف  -

ىل تعزيز التفاعل عرب  كام جاءت هذه الورشة محمةل مبجموعة من النشاطات اليت هتدف ا 

ىل املنصة بني الأساتذة، واكتساب همارات ت  سني تصممي ادلرس عىل اخلط، ابال ضافة ا 

عداد ش بكة تقيمي ادلرس وخمطط ادلرس.  ا 

 Méthodologie de Conception d'un cours. الورشة الثالثة: تت عنوان 3.2

pour un enseignement hybride 

تتضمن هذه الورشة مجموعة من النشاطات اليت من شأأّنا تعزيز التقدم يف تصممي ادلروس 

ذاخلطعىل  املرتبصني من خالل هذه الورشة جبميع خطوات  ةتذايمت تزويد الأس ؛ ا 

دارة احملتوى والعمل عىل منصة موودل  ، والأقسام الوظيفية LMS Moodleومراحل ا 

bloc:والتحمك يف لك الوظائف واملهام ال اتحة ادلرس عىل املنصة كـ ، 

دراج موارد عىل مس توى املنصة اكمللفات و  -  امللصقات والصفحات؛طرق ترير وا 

دراج النشاطات والاختبارات )املنتدايت، غرف ادلردشة، الواجبات...(. -  ا 
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هذه الورشة تأأكيد جتس يد الأساتذة لهذه املكتس بات  حيرص املكونون من خاللكام 

واملهارات وذكل من خالل العمل التنس يقي اذلي تقوم به املنصة مع اجلامعات اجلزائرية، 

يداعها عىل حيث ختضع هؤالء الأ  ساتذة لتصممي أأحد ادلروس اليت يقدموّنا للطلبة وا 

لهيا، كام يمت تديد خرباء لتقيمي هذه العملية.Moodleمنصة   اخلاصة ابجلامعة اليت ينمتون ا 

 Conception d’un Mooc .الورشة الرابعة: تت عنوان4.2

ذة من اال حاطة تضمن هذه الورشة مجموعة من النشاطات وادلعامئ اليت متكن الأسات

(، أأو ابللغة Moocمبختلف منصات التعلمي عن بعد سواء ابللغة الفرنس ية أأو اال جنلزيية )

العربية )رواق(،كام مت ختصيص مساحة لتفاعل املرتبصني حول هذه املنصات ومدى 

عداد وتركيب  معرفهتم هبا. كام تتضمن هذه الورشة تدريب الأساتذة عىل كيفيات ا 

ية لدلروس، واذلي تشجع وتدمع بذكل العملية التعلميية، حيث تضمن الفيديوهات املرئ 

ىل  هذا املوضوع مجموعة من الواثئق اليت ترشح كيفيات تصممي فيديو بيداغويج، ابال ضافة ا 

 تزويد الأساتذة مبجموعة من الربجميات والتطبيقات املساعدة يف تصمميه.

 ات اجلزائرية يف ظل جاحئة كوروان:طرق تنظمي تس يري معلية التعلمي عن بعد يف اجلامع .3

تتأأثر اجلزائر كغريها من دول العامل ابلأزمة احلالية الناجتة عن انتشار فريوس كوروان 

ىل رسعة هذا الفريوس عىل التناقل بني 19 –)كوفيد  (،اذلي يعرف انتشارا واسعا يعود ا 

ذالأفراد جياد  ،هومغوض جيد العامل نفسه أأمام قوة هذا الفريوس اجلديد ؛ا  اذلي يصعب ا 

عالانت منظمة  وعليه  4الصحة العاملية،عالج طيب هل خالل ظرف قصري كام جاء يف ا 
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حيرص هذا الفريوس وخيفف من  اوقائي ااختذت مجيع ادلول من التباعد الاجامتعي عالج  

ىل  جراءات التباعد الاجامتعي ا  ق بعض الأنشطة غالا  رسعة انتشاره، وقد دعت ا 

ا فهياتية، والغالبية العظمى للأماكن العمومية، واملؤسسات اليت يكرث الاقتصادية واخلدم

ىل %60اء بني املواطنني، ومن بني هذه املؤسسات اليت سارع أأغلب ادلول بنس بة قالل ا 

ق اللكي، يف غالقها، جند املدارس واجلامعات حيث اعمتدت غالبية ادلول نظام اال  غالا  

واملدارس يف مناطق حمددة، وأأخرى ق اجلامعات غالحني اكتف بعض ادلول اب  

 5املؤسسات مفتوحة.اس تطاعت مسايرة الأزمة مع ترك هذه 

جراءات اال   ق اللكي للمدارس واجلامعات غالتعترب اجلزائر من ادلول الس باقة يف اختاذ ا 

اوةل من السلطات العمومية اجلزائرية حلرص انتشار حم، 2020مارس 12بداية من 

 تسجيل حاالت يف بعض الوالايت اجلزائرية.الفريوس يف اجلزائر بعد 

خلق هذا القرار يف الأوساط الاجامتعية والأاكدميية جدال واسعا حول مصري الس نة 

فامي يتعلق ابلتعلمي عن بعد يف اجلزائر، اليت اكنت تسري  ااجلامعية، خاصة أأن هناك مغوض

عت من معلية التعممي فيه لعقد من الزمن بصفة تدرجيية وبطيئة، غري أأن هذه اجلاحئة رس 

وذلكل حاولت وزارة  ؛اللكي للمرشوع الوطين والانتقال الفجايئ حنو التعلمي عن بعد

التعلمي العايل والبحث العلمي تس يري وتنظمي هذه العملية عىل مس توى الش بكة اجلامعية 

 مالوطين،وتض الرتاب عرب والية نيوأأربع مثانية عىل مؤسسة للتعلمي، موزعة106اليت تضم



 19التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  105  

دارس م عليا،وعرش وطنية مدرسة نيجامعيا،وعرش  مركزا عرشة جامعة،وثالثة نيمخس

حد  6جامعيتني. وملحقتني للأساتذة، علياة مدرس عرشةى عليا،وا 

اعمتدت وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي يف تس يري هذه العملية عىل مجموعة من 

نية والبيئية للعمل، وميكن تديد املراحل اس تطاعت من خاللها أأن تس تدرك النقائص التق 

 أأمه هذه اخلطوات يف:

 دعوة مجيع الأساتذة ا ىل وضع ادلعامئ البيداغوجية عرب اخلط -

جاء يف مراسةل لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي تت رمق 

ىل رضورة وضع ادلعامئ 2020مارس17مؤرخةيف416 ، تدعو من خاللها مجيع الأساتذة ا 

خلط، عىل ضوء الوضعية الوابئية اليت متر هبا اجلزائر ومجيع ادلول، وقد البيداغوجية عرب ا

تضمنت املرحةل الأوىل رضورة مراعاة احملتوى الأاكدميي من خالل تعويض ادلروس 

واحملارضات، والأعامل املوهجة، والأعامل التطبيقية احلضورية مبثيالهتا عىل اخلط، أأو عرب 

 ط.وضع ادلعامئ البيداغوجية عرب اخل

ضفاء الانسجام يف الهيألك التكنولوجية والتقنيات البيداغوجية املس تعمةل -  ا 

ىل مجيع املؤسسات اجلامعية  قامت وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي بتوجيه مراسةل ا 

ضفاء الانسجام 2020فريلا   07مؤرخةيف437تت رمق ، تؤكد من خالهل عىل رضورة ا 

ات البيداغوجية املس تعمةل، من خالل اعامتد فضاء رمقي عىل الهيألك التكنولوجية والتقني
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يف معلييت تصممي ادلعامئ املوهجة Plateforme Moodleموحد ممثال يف أأرضية موودل 

 للتعلمي عرب اخلط ووضعها حزي اخلدمة.

شعار مجيع  ابرشت مجيع املؤسسات اجلامعية اىل اعامتد منصة موودل، حيث مت ا 

 كرتوين حبساابهتم عىل هذه املنصة.الأساتذة عرب الربيد الال

 تأأهيل الأساتذة للعمل عىل منصة موودل -

العملية التوسعية  أأعربتو اجلانب املتعلق ابلتأأطري البرشي، 437تضمنت املراسةل رمق 

ملرشوع التعلمي عن بعد يف ظل جاحئة كوروان عن كثري من الصعوابت اليت ترتبط بقدرة 

رمقية، اليت تتطلب همارات جديدة، وعليه دعت وزارة الأساتذة يف العمل عىل البيئة ال

التعلمي العايل والبحث العلمي لالس تعانة ابلأساتذة اذلين خضعوا للتكوين عن بعد خالل 

عرب 1-خوة منتوري قس نطينة اذلي ترشف عليه جامعة اال  2019-2016الفرتة املمتدة من 

كنولوجيا املعلومات ، حيث اس تفاد هؤالء الأساتذة من تكوين يف ت TELUMمنصة 

رشاكهم يف تكوين زمالهئم من ا  واالتصال، ويف تقنيات التعلمي عن بعد، وعليه يلزم 

ىل  الأساتذة اذلين ال حيوزون عىل معارف اكفية يف التحمك يف هذه الأداة، ابال ضافة ا 

عداد ادلروس، والأعامل املوهجة، والأعامل التطبيقية.  احلاسوب عميلالاس تعانة مبس ت يف ا 

منصة موودل لتسهيل  عاملكام قامت وزارة التعلمي العايل بنرش دليل حول كيفية اس ت

العملية أأمام الأساتذة، وقد أأمثرت هذه اجلهود ابلفعل عىل املس توى العميل حيث بلغ 
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سهام املوهجة الأساتذة عىل هذه املنصات من خالل وضع ادلعامئ البيداغوجية، والأعامل  ا 

 7.%90نس بة 

 اقع التعلميية للطلبة ابجملانا اتحة املو  -

شاكليات أأخرى فامي خيص هتيئة الطلبة، وتوفري الظروف  تطرح معلية التعلمي عن بعد ا 

هذه املنصات، أأو تاكليف وظروف  عاملاملالمئة للوصول واحلصول الناجت عن همارات اس ت

لهيا، حيث أأفادت التقارير املقدمة من طرف عدد من القنوات اال عالمية عن عدم  النفاذ ا 

ال ماكنيات لتعبئة الرصيد أأو دفع ا امتالكهمقدرة الطلبة من ادلخول للمنصات بسبب عدم 

ىلنرتنيت للولوج اشرتاك يف اال   "موودل" ومتابعة ادلروس بشلك متواصل ومس متر،  ا 

 .نرتنيتوكذا مشلك ثقل تدفق اال  

برام اتف اقية مع مزودي قامت وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي يف هذا الس ياق اب 

ماكنية النفاذ اجملاين ملواقع Oreedoo ،Djezzey ،Mobilis)الثالث نرتنيت اال   ( ملنح ا 

اجلامعات اخلاصة ابلتعلمي عن بعد، ومن مث وجه وزير التعلمي العايل مراسةل تمل رمق 

ملدراء مؤسسات التعلمي العايل والندوات اجلهوية، تقرر فتح ادلخول للمواقع 20/454

طار اجلهود املبذوةل من قبل ادلوةل ملاكحفة جاحئة التعل  ميية جماان لفائدة الطلبة وهذا يف ا 

 ".19 –"كوفيد
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 جماانىل املنصات التعلميية ا   خولبوابة ادل توّض :01الصورة رمق 

 ( index.php/mesrs.cerist.dz-http://elearning:املصدر)

نشاء بوابة تضم مجيع املنصات التعلميية موزعة عىل اكمل مؤسسات  كام قامت الوزارة اب 

ىل املنصة الرمقية ا  ابدلخول  يف الوطنالعلمي العايل، حيث تسمح هذه البوابة مجليع الطلبة 

 لهيا من خالل خطوات بس يطة، تمتثل يف:ا  التابعة للمؤسسة اليت ينمتون 

ىل البوابة ابختيار امس الوالية اليت توجد هبا ا  يقوم الطالب بعد الولوج  :اخلطوة الأوىل -

 لهيا.ا  املؤسسة اجلامعية اليت ينمتي 

 

 اخلطوة الأوىل للنفاذ اىل املنصات التعلميية ابجملان توّض :02الصورة رمق 

http://elearning-mesrs.cerist.dz/index.php
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ي الهيا تعمتد اخلطوة الثانية عىل تديد نوع املؤسسة اجلامعية اليت ينمت اخلطوة الثانية: -

ويه: اجلامعات، واملراكز  ،الطالب، ابلضغط عىل أأحد اخليارات احملددة يف البوابة

 اجلامعية، واملدارس الوطنية العليا، واملدارس العليا للأساتذة.

 

ىل املنصات التعلميية  خولاخلطوة الأوىل لدل توّض :03الصورة رمق   جماانا 

هو موّض يف التجربة اليت مقنا هبا يف  بعد الضغط عىل هذه الاختيارات احملددة كام

الصورة أأسفهل، حيث وقع اختياران يف اخلطوة الأوىل عىل والية س يدي بلعباس، مث 

ابلضغط عىل اجلامعات يف اخلطوة الثانية، لتحيلنا البوابة عىل املنصة الرمقية جلامعة جياليل 

اذلي يريد واملقياس اليابس س يدي بلعباس اليت يقوم الطالب بعدها ابختيار التخصص 

 8مراجعته.
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جياليل  ىل املنصة الرمقية جلامعةا  كيفية التنقل من البوابة  توّض: 05رمق  – 04الصورة رمق 

 اليابس س يدي بلعباس

 خامتة:

ختوض اجلزائر يف مرشوع "التعلمي عن بعد" منذ مطلع الألفية الثالثة نتيجة 

مي العايل والبحث العلمي يف س ياق التحول للتحوالت الرباديغمية اليت يشهدها قطاع التعل

حنو اقتصاد املعلومات، واقتصاد املعرفة، حيث عرف هذا املرشوع خالل العرش س نوات 

الأخرية مراحل خمتلفة تشمل التصممي والتخطيط، واال عداد والتجهزي، والتكوين والتأأطري، 

وساط الأاكدميية بصفة غري أأن وثرية سري هذا املرشوع بطيئة، ومالحمه غري واحضة يف الأ 

 قوية كتكل اليت نلحظها يف ادلول اليت تعرف تطورا وتقدما يف هذا اجملال.

ىل ، (19–كغريها من ادلول املترضرة من جاحئة كوروان)كوفيد ،اضطرت اجلزائر ا 

عادة مراجعة أأساليب معل املؤسسات اجلامعية اليت تعرف انقطاعا يؤثر بشلك كبري عىل  ا 

ىل تّسيع سري الس نة اجلام  عية، وعىل حياة الطلبة، مما دفع ابلسلطات العمومية الوصية ا 
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رضورة، واحلرص مجيعا ابعتباره اعامتد مرشوع التعلمي عن بعد داخل املؤسسات اجلامعية 

 عىل تعمميه رمغ عدم جاهزية املرشوع.

أأعطت جاحئة كوروان ملرشوع التعلمي عن بعد يف اجلزائر دفعة قوية، حيث ميكننا 

ن ما حققته اجلزائر خالل هذه الفرتة القصرية يف تس يري معلية التعّل عن بعد وفقا ا  قول ال

ماكنيات املتاحة، والظروف املتوفرة، اليت القت قبوال ال بأأس به يف الأوساط  لال 

اكدميية، خاصة يف طريقة تس يري العراقيل التقنية اليت واجهتا العملية خالل هذه املرحةل الأ 

يف هذا العمل، واحلرص عىل هتيئة الظروف املناس بة للعمل سواء ابلنس بة  كام جاء موحضا

ىل ا وعليه يتطلب تمثني هذه اجملهودات وتعزيزها من خالل الأخذ  ؛لأساتذة أأو الطلبةا 

 :تيةبعني الاعتبار النقاط ال  

احلرص عىل تعممي معلية تكوين الكوادر البرشية يف جمال التعلمي عن بعد واملفاهمي  -

تبطة به، وتغيري اذلهنيات الالكس يكية املرتبطة ابملقارابت البيداغوجية املر 

 الالكس يكية حنو املقارابت اجلديدة للتعلمي الرمقي.

يداع الأساتذة لدلعامئ الرمقية يف خمتلف  عدم اقتصار العملية التعلميية عرب اخلط عىل ا 

منا يتطلب الاستامثر يف خصائص هذه امل …PDF, PPTالصيغ ) نصات الرمقية (، وا 

عداد دعامئ عىل اخلط، وتضميهنا خمتلف النشاطات، وخلق  "موودل"، اليت تتيح فرص ا 

عداد الامتحاانت والتقيمي عن بعد ا  غرف ادلردشة، والنقاش، والتفاعل، ابال ضافة  ىل ا 

 كعملية ّنائية وتمكيلية.
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هذا  جيب التأأكيد عىل أأن هذه املنصات يه عبارة عن وس يط رمقي للمحتوى، وليس -

لغاء ادلور اجلوهري للأس تاذ، بل يتطلب التعلمي عن بعد أأكرث من سابقته  معناه ا 

احلضور ادلامئ واملرافقة ادلامئة من خالل املساحات اخملصصة للنقاش، والتفاعل، حيث 

يعطي ذكل للعملية التعلميية قوة ومصداقية أأكرث يف كون الأس تاذ املسؤول عن املادة 

وذلكل جيذر اال شارة هنا  ؛بات، مما خيلق طمأأنينة يف نفس ية الطلبةهو املعد واملرافق بث 

هبذا النوع من الأدوات يكون هل عواقب عىل جودة  أأن نقص يف ادلراية واملهارات ىلا  

 التعلمي.
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