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عبد احلميد  - 2واقع وافاق مشروع التعليم الرقمي جبامعة قسنطينة 
  مهري

 دادـإع

 زهيوة كريم  /د                بوفالطة محمد سيف الدين /د       
 اجلزائر 2جامعة قسنطينة               اجلزائر  2جامعة قسنطينة 

 8002/ 00 / 00النشر في   تم الموافقة على            02/8002 /82تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ملخص

عرفت الجزائر منذ سنوات التسعينيات عدة تجارب في ميدان التعليم الرقمي 

حتى القطاع الخاص كانت له سواء في ميدان التكوين المهني أو في التعليم العالي، و

ولكن أغلب هذه المحاوالت عرفت . مبادرات في مجال دروس الدعم المدرسي للتالميذ

الفشل ألن البيئة االقتصادية واالجتماعية لم تكن مستعدة الستقبال هذا النوع من 

في السنوات األخيرة، سارعت الكثير من مؤسسات التعليم العالي بالجزائر . المشاريع

الميدان من جديد خاصة وأن كل الظروف أصبحت مواتية العتماد التعليم ولوج هذا إلى 

جامعة )من هنا ارتأينا إلى تناول تجربة مهمة ألحد أهم جامعات الجزائر . الرقمي

ما هو واقع وأفاق مشروع التعليم الرقمي : ، فجاء التساؤل األساسي إلشكاليتنا(2قسنطينة

د مهري؟ لإلجابة على هذا التساؤل اعتمدنا المنهج الوصفي عبد الحمي 2بجامعة قسنطينة 

وكانت أهم نتائج الدراسة أن المشروع كان . SWOTتحليل  التحليلي من خالل استعمال

ناجحا شكال لكن المضمون يشوبه بعض االختالالت التي تم التطرق اليها في هذه 

 . الورقة

عبد الحميد  – 2بعد، جامعة قسنطينة التعليم الرقمي، التعليم عن: الكلمات المفتاحية

 .مهري

Abstract: 

Since the 90s, Algeria has had several experiences in the 

field of e-learning whether in professional training or higher 

education, and even the private sector has seen initiatives with 

tutoring courses to students. Most of these projects failed because 

the socio-economic environment was not favorable for this type of 

project.  In recent years, several institutions of higher education in 

Algeria have rushed to reintegrate this type of education at the 
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university, especially since all conditions have become favorable to 

the adoption of e-learning. For this, we analyzed the important 

experience of Constantine2 University, one of the largest 

universities in Algeria. The fundamental question of our 

problematic was what is the reality and prospects of the project of 

digital education at the university of Constantine 2 Abdel Hamid 

Mehri? To answer this question, we adopted the descriptive 

analytical approach by using the SWOT analysis. The most 

important result of the study is that the project has been successful, 

but the content is loaded with some imbalances that we will present 

in this article. 

Keywords: Digital Education, Distance Learning, University of 

Constantine 2 - Abdel Hamid Mehri. 

 :مقدمة

الحاسب اإللكتروني في جميع مجاالت النشاط اإلنساني المعاصر خاصة انتشر 

بعد ظهور األنترنت الذي لعب دورا كبيرا في نقل ومعالجة واسترجاع المعلومات 

الصورة، والفيديو و ضف إلى ذلك رقمنة الصوت،. بسرعة كبيرة وفي أوقات قياسية

نت الوسيلة المفضلة لدى الكثير من الناس وادماجهم في صفحات الواب جعل من االنتر

ول اهتمام المؤسسات إلى هذا الفضاء للتعريف  للتواصل وتبادل األفكار واألخبار، وحَّ

 .  بمنتجاتهم وخدماتهم ولربط المؤسسة بعمالئها ومورديها وشركائها

الجامعة مثلها مثل باقي المؤسسات معنية باستخدام هذه التكنولوجيات، وتعزيز 

عمالها في جميع وظائفها اإلدارية منها والبيداغوجية، لتحسين األداء وزيادة إنتاجية است

في السنوات األخيرة، ليسمو على أهم اإلنجازات  ويأتي التعليم الرقمي،. الموظفين

ويعتبر التعليم . واالبتكارات في مؤسسات التعليم حيث زاد انتشاره بشكل ملفت لالنتباه

يم عن بعد، إذ يشكل حقال جامعا لكافة األساليب التعليمية االلكترونية، الرقمي امتداد للتعل

فهو يعتمد على الحواسيب وما يرافقها من وسائط تخزين وشبكات انترنت بمختلف 

 .أشكالها لغايات تقديم طرق حديثة في التعليم

التزايد المضطرد لعدد الطلبة الذي سيتجاوز الجامعة الجزائرية وهي تعاني من 

، تجد نفسها مضطرة إليجاد حلول سريعة وفعالة 2222يونين طالب في حدود سنة مل

أمام هذه الوضعية، يرى القائمون على قطاع التعليم العالي، أنه ال . لمجابهة هذا المشكل

مناص لنا من اعتماد التعليم الرقمي للتخفيف على الجامعات هذا من جهة، ومن جهة 

الطريقة خاصة ما تعلق بالوصول إلى فئة من الطالب  أخرى، االستفادة من مزايا هذه
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يتعذر عليهم الحضور إلى الجامعة بالطريقة التقليدية، ناهيك عن التكلفة المنخفضة نسبيا 

 .للتعليم الرقمي مقارنة بالتعليم التقليدي

وفعال بدأ العمل على تنفيذ هذه االستراتيجية، حيث نسجل انطالق ستة برامج 

ق االنترنت في جامعات مختلفة من جامعات الوطن خالل السنة للماستر عن طري

عبد الحميد مهري في التعليم -2كما انطلقت جامعة قسنطينة. 2202-2202الجامعية 

وباعتبار جامعة .   الرقمي لمادتي الفرنسية واإلعالم اآللي لجميع طلبة كليات الجامعة

الطلبة فقد تم اختيارها لتكون  من كبرى الجامعات الجزائرية من حيث عدد 2قسنطينة 

مما سبق ارتأى الباحثان . أنموذج للتعليم الرقمي بمؤسسات التعليم العالي في الجزائر

 : طرح السؤال الرئيس التالي

 عبد الحميد مهري؟  8ما هو واقع وأفاق مشروع التعليم الرقمي بجامعة قسنطينة 

 :ية والمتمثلة فيترتب على السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة الفرع

مختلف المجهودات المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ماهي  -

 ؟الهادفة لترقية التعليم الرقمي بالجامعة الجزائرية

 ؟ 2ماهي مختلف مراحل مشروع التعليم الرقمي بجامعة قسنطينة   -

 ؟2كيف يمكن تقييم تجربة مشروع التعليم الرقمي بجامعة قسنطينة  -

تكمن أهمية الموضوع في االنتشار الواسع للتعليم اإللكتروني في السنوات 

تزايد استعمال االنترنت والتطبيقات الكثيرة والمهمة والذي يرجع باألساس إلى  األخيرة

ولم يعد التعليم مقتصرا على . (Google classroom, 2017)التي يزخر بها الواب 

عاملون آخرون استهوتهم هذه األدوات القتراح الجامعات ومراكز التكوين بل دخل مت

 دروس ومساقات جعلت منهم أحد مصادر نشر المعرفة والتعلم كأكاديمية خان

(khanAcademy ،2202) . مع هذا النجاح الكبير حاولت بعض الجامعات المرموقة

MITكهارفارد و
0

دروس مجانية موجهة فاقترحت التكيف مع هذه المستجدات، وغيرها  

، فنالت بدورها نجاحا كبيرا جعلت (EDX, 2017) لم بأسره باستعمال األنترنتللعا

معه كل الجامعات تفكر وتشارك في هذا المسعى لتكون مرئية على االنترنت وتروج 

 . لصورتها ونشاطاتها

التعنننننننرف علنننننننى واقنننننننع  فمنننننننن خنننننننالل هنننننننذه الدراسنننننننة سنننننننوف نحننننننناول

بياته لنسنننننتطيع فيمنننننا بعننننند بايجابياتنننننه وسنننننل 2التعلنننننيم الرقمننننني بجامعنننننة قسننننننطينة 

نهنننننننتم كمننننننا  .إعطنننننناء نظننننننرة استشنننننننرافية لمسننننننتقبل التعلننننننيم الرقمننننننني بالجامعننننننة

كنننننذلك منننننن خنننننالل هنننننذه الدراسنننننة إلنننننى التو ينننننق ألول تجربنننننة فننننني هنننننذا المجنننننال 

فنننني الجامعننننة لتكننننون مننننادة يسننننتفيد منهننننا كننننل مننننن يحنننناول ولننننوج مينننندان التعلننننيم 

لمشنننننروع بالنسنننننبة للجامعنننننة كنننننذلك نجننننند فائننننندة البحنننننث فننننني أهمينننننة ا. اإللكترونننننني

                                           
0
MIT : Massachusetts Institute of Technology. 
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التنننني تسننننعى إلننننى تقننننديم هننننذه النننندروس لفئننننة كبيننننرة مننننن طلبننننة الكليننننات، وصننننل 

طالنننننننب فننننننني المرحلنننننننة األولنننننننى للمشنننننننروع،  0222عنننننننددهم إلنننننننى أكثنننننننر منننننننن 

باإلضنننننننافة إلنننننننى االسنننننننتغناء علنننننننى عننننننندد منننننننن األسننننننناتذة المنننننننؤقتين، وتقلننننننني  

ة للسننننناعات الحجنننننم السننننناعي للطلبنننننة فننننني الجامعنننننة، وربننننن  األمننننناكن البيداغوجيننننن

كنننننل هنننننذا يتطلنننننب تحكنننننم كبينننننر فننننني إدارة العملينننننة التعليمينننننة، وتنسنننننيق . المحنننننررة

 . كبير بين خلية التعليم الرقمي وباقي الكليات

 :مؤشرات التوجه نحو التعليم الرقمي بالجامعة الجزائرية -0

تعتبننننننر تجربننننننة التعلننننننيم الرقمنننننني فنننننني الجزائننننننر تجربننننننة فتيننننننة، فعلننننننى 

هنننننننا منننننننع جامعنننننننة التكنننننننوين المتواصنننننننل إال أن النننننننرغم منننننننن البننننننندايات األولنننننننى ل

االنطالقنننننننة الفعلينننننننة نحنننننننو فضننننننناء التعلنننننننيم الرقمننننننني كنننننننان باسنننننننتحدا  عننننننندة 

تخصصننننات ماسننننتر فنننني عننننندد مننننن الجامعننننات التنننني تعتمننننند أساسننننا علننننى التعلنننننيم 

عنننننن بعننننند وهنننننو أحننننند امتننننندادات التعلنننننيم الرقمننننني النننننذي يعتمننننند فينننننه أساسنننننا علنننننى 

يب وبعنننننننننض البرمجينننننننننات وسنننننننننائط الكترونينننننننننة منننننننننن االنترنينننننننننت والحواسننننننننن

وفيمنننننا يلننننني عنننننرت ألهنننننم مؤشنننننرات التوجنننننه نحنننننو التعلنننننيم الرقمننننني . الخاصنننننة

 (2200مرسوم تنفيذي : ) بالجامعة الجزائرية

 :مركز البحث في االعالم العلمي والتقني - أ

بموجب المرسوم  0891إنشاء مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني، في عام تم    

وكان تحت وصاية رئيس مجلس الوزراء  0891مارس  02المؤرخ في  12-91رقم 

وكانت مهمته الرئيسية متابعة أي بحث له صلة بإنشاء، وضع وتطوير النظام الوطني 

مرسوم ال في وقت الحق، تم إلحاقه بالمحافظة العليا للبحث في .لإلعالم العلمي والتقني

وفي األخير تم إعالن المركز باعتباره   .م 0892نيسان   9المؤرخ في   27-92رقم 

مؤسسة عامة ذات طابع علمي وتكنولوجي، تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث 

المركز هو   .2227كانون األول عام  0 المؤرخ  010-27المرسوم رقم   العلمي في

المسؤول عن تنفيذ برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال اإلعالم العلمي 

 :لذا فهو مسؤول على. والتقني

إدارة أي نشاط بحث مرتبط بإنشاء، وضع وتطوير النظام الوطني لإلعالم العلمي  -

 والتقني،

لوم وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال تشجيع البحث العلمي في مجاالت الع -

 والمشاركة في تطويرها؛

المساهمة في تنسيق وتنفيذ برامج وطنية لإلعالم العلمي والتقني في إطار مدروس  -

 وبالتنسيق مع القطاعات المعنية؛

المساهمة في بناء وتعزيز مجتمع المعلومات من خالل إنشاء وتطوير الشبكات  -

ة بما في ذلك الشبكة األكاديمية والبحثية، وضمان القطاعية للمعلومات الموضوعي

http://www.cerist.dz/doc/decret86.pdf
http://www.cerist.dz/doc/decret86.pdf
http://www.cerist.dz/doc/decret03.pdf
http://www.cerist.dz/doc/decret03.pdf
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اتصالهم مع شبكات مما لة في الخارج وكذلك من خالل تطوير وتعميم تكنولوجيات 

 اإلعالم واالتصال في أنشطة التعليم العالي؛

المشاركة في تحديث النظام الوطني للتو يق الجامعي وذلك بوضع المكتبات  -

 االفتراضية؛

ورية إلنشاء قواعد بيانات وطنية في مجاالت العلوم جمع العناصر الضر -

 والتكنولوجيا وضمان نشرها؛

 .تشجيع البحث في مجال أمن المعلومات والشبكات -

 :استحداث مديرية شبكات وأنظمة االعالم واالتصال الجامعية -ب

تنننننننم انشننننننناء مديرينننننننة شنننننننبكات وأنظمنننننننة االعنننننننالم واالتصنننننننال الجامعينننننننة فننننننني  

وجننننننننه للتعلننننننننيم الرقمنننننننني بالجامعننننننننات الجزائريننننننننة، ، وهننننننننذا تنننننننندعيما للت2200

 :ولعل من أبرز مهام هذه المديرية ما يلي

ـاكل الــــقــــاعــــديــــة واألنــــظــــمــــة مــــان إدمــــاج الــــهــــيضــــ  -

 والشبكات المعلوماتية؛

مان مطابقته تـنــفـيــذ اسـتــراتـيــجـيــة األمن المعـلــومـاتي لــلـقــطـاع وض -

 للمقاييس والقواعد المعمول بها؛

ضـمان حمـاية األنـظمـة المعـلوماتـية لـلقـطاع بوضع آلــيـــات مـــتـــبـــادلـــة  -

 لـــلــدفـــاع ضـــد الـــفـــيـــروســـات والــبـــرامج المعلوماتية الخبيثة؛

ــســيــيــر المعلومة داخل وضـع مــجــمــوع الــعــنــاصــر المـســاهــمــة في ت -

 القطاع ومعالجتها ونقلها ونشرها؛

تــرقـــيــة اســتـــعــمـــال بــرامـج مــفــتـــوحــة المــصــدر في مسارات التعليم  -

 والتكوين؛

ضـــمـــان إنـــشـــاء المحــتـــويـــات الـــبـــيـــداغـــوجــيـــة لـــدعم التـكـوين  -

طار مـيـثاق بـيـداغـوجي وطني مع االحتفاظ بحقوق المؤلف الحـضوري فـي إ

 .والحقوق المجاورة

ربطططططططططا مؤسسطططططططططات التعلطططططططططيم العطططططططططالي والبحطططططططططث العلمطططططططططي بالشطططططططططبكة  - ج

 :ARNاالكاديمية والبحثية 

في أوائل التسعينات لتوفير بنية تحتية تكنولوجية لفائدة  ARN تم نشر شبكة   

توفر  .والبحث العلمي والتطوير التكنولوجيجميع الجهات الفاعلة في التعليم العالي 

شبكة البحث الجزائرية شبكة ربط وطنية ودولية وتتطور تدريجيا مع تطور 

هذه الشبكة تضمن من خالل خدمات المنتجات . التكنولوجيات وقدرات الهياكل المتوفرة

م المقدمة من قبل المركز، دعم االحتياجات المرتبطة البنية التحتية لشبكة اإلعال

جميع المؤسسات العلمية والتكنولوجية وهي عبارة عن  ARNتربط شبكة   .المتخصصة
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شبكة أبحا  وطنية مترابطة مع شبكات األبحا  األجنبية بما في ذلك شبكة األبحا  

Pan-European GEANT تتضمن شبكة .وشبكة اإلنترنت: ARN 

 (IPv6 و IPv4) البنية التحتية لالتصاالت -

 ؛"DZ e-Science GRID" لشبكة الحوسبة العلمية الوطنيةالبنية التحتية  -

 لمن  الشهادات الرقمية؛ DZ اإللكتروني من للعلم CA هيئة شهادات -

 الستضافة التطبيقات؛ "Wissal Hosting" البنية التحتية التكنولوجية -

 البنية التحتية التكنولوجية لعقد المؤتمرات بالفيديو والبث المباشر؛ -

 .لإلنترنت في الجزائر dz. ، إدارة وتسمية مركز DZ-NIC البنية التحتية -

 :منصة المجالت العلمية الجزائرية -د  

 منصة الكترونية للنشر االلكتروني للمجالت العلمية الجزائرية، طورت وتدار من طرف

CERIST.  هدفها األساسي تسهيل عملية . تشمل على أكثر من عشرين مجال للنشر

واألدبية لطلبة الدراسات العليا والباحثين واألساتذة في مختلف  نشر االعمال العلمية

. المجاالت األدبية والتقنية
2

من خالل إيداع نسخ الكترونية ألعمالهم وهذا خالفا لما كان 

معمول به قبل استحدا  المنصة، كما أنها تساهم في متابعة مراحل تحكيم المقاالت 

وتعتبر منصة المجالت العلمية الجزائرية .  نشرهالعلمية من وقت إيداع المقال إلى وقت 

مصدرا من المصادر المهمة في البحث لدى الطلبة والباحثين من أجل إتمام البحو  في 

مقال  12222شتى المجاالت فقد بلغ عدد المقاالت المودعة في المنصة أكثر من 

 . 2209 وفقا لإلحصائيات سنة مجلة 708موزعين على 

 :عن بعد استحداث ماستر -ه

أقطاب  1أصبحت الدراسة عن بعد في طور الماستر متاحة على مستوى 

 0وجامعة قسنطينة 2وجامعة البليدة  7وجامعة الجزائر  0جامعية هي جامعة الجزائر 

وفي تخصصات هي العلوم االجتماعية واألدب واالقتصاد فيما يخّ   0وجامعة وهران 

في انتظار فت  . 2202-2202الجامعية وهذا بدءا من السنة . بعض المسارات فقط

 .تخصصات ماستر في جامعات جزائرية أخرى لتعم التجربة كل التراب الوطني

ويتالءم هذا النظام مع الطلبة الذين ليس بمقدورهم التنقّل أو حتى الموظفين، إذ 

بإمكانهم الدراسة عن بعد والحصول على شهادة ماستر أكاديمي معترف بها وبإمكانهم 

وتحوز هذه الصيغة على اهتمام العديد . ا التسجيل بها الجتياز مسابقات الدكتوراهأيض

من خريجي الليسانس الذين يرغبون في مواصلة دراستهم بالطور الثاني من نظام 

 .LMD”د.م.ل“

 

 

                                           
2
 https://www.asjp.cerist.dz/Revues 
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 :انشاء خاليا التعليم االلكتروني بالجامعات الجزائرية -و

نشنننننننناء خاليننننننننا سننننننننارعت وزارة التعلننننننننيم العننننننننالي والبحننننننننث العلمنننننننني إل

التعلنننننننننيم االليكترونننننننننني بعننننننننندد منننننننننن الجامعنننننننننات الجزائرينننننننننة ايماننننننننننا منهنننننننننا 

الوصننننننول إلننننننى المعرفننننننة والبحننننننث العلمنننننني المنهجنننننني يتطلننننننب توظيننننننف  بننننننأن

تقنينننننننة تكنولوجينننننننا المعلومنننننننات ونظمهنننننننا بصنننننننورة مرننننننننة وخلنننننننق نمنننننننط تعلنننننننم 

تفننننننننناعلي يركنننننننننز علنننننننننى توظينننننننننف التفكينننننننننر واإلبنننننننننداع والمنننننننننواد اإل رائينننننننننة 

ضننننننافة إلننننننى العمننننننل علننننننى إتاحننننننة الفننننننرص لتوظيننننننف واسننننننتخدام باإل. المرجعيننننننة

منصنننننة تعلنننننيم )التقنينننننة فننننني العملينننننة التعليمينننننة عبنننننر طنننننرح نمنننننوذج تعلنننننم ذاتننننني 

باسنننننننتخدام الوسنننننننائط الجديننننننندة لجعنننننننل المنننننننتعلم مركنننننننزا  ( اليكترونننننننني معيارينننننننة

. للعملينننننة التربوينننننة وايجننننناد بيئنننننة أكاديمينننننة مسننننناهمة فننننني تحقينننننق جنننننودة التعلنننننيم

ر خلينننننة التعلنننننيم االليكترونننننني علنننننى ايجننننناد نمنننننط منننننرن لتسنننننهيل ومنننننن  منننننة تسنننننه

ولعننننننل مننننننن بننننننين اهننننننم . وتعزيننننننز الننننننتعلم والتعلننننننيم عبننننننر الحواسننننننيب والشننننننبكات

مبنننننننررات ايجننننننناد خلينننننننة التعلنننننننيم االليكترونننننننني بالجامعنننننننات الجزائرينننننننة، هنننننننو 

ضنننننمانا لمبننننندأ سنننننهولة العملينننننة  تنمينننننة اتجاهنننننات إيجابينننننة نحنننننو التعلنننننيم والنننننتعلم

 (2209خلية التعليم االلكتروني،   (.مان جودتهاالتعليمية وض

واالسننننناتذة  زينننننادة إمكانينننننة االتصنننننال بنننننين الطلبنننننة فيمنننننا بيننننننهم، وبنننننين الطلبنننننة -

 ؛(…اإلليكتروني، غرف الحوار  منتدى النقاش، البريد)

إمكانيننننننة تجنننننناوز المعيقننننننات النفسننننننية داخننننننل العمليننننننة، بمننننننا يجعننننننل الطننننننالب  -

أفكنننننارهم والبحنننننث عنننننن الحقنننننائق  التعبينننننر عنننننن يتمتعنننننون بجنننننرأة أكبنننننر فننننني

 أكثر مما لو كانوا في قاعات الدرس التقليدية؛

فننننني أسنننننرع وقنننننت ال سنننننيما خنننننارج ( المعلنننننم)سنننننهولة الوصنننننول إلنننننى االسنننننتاذ  -

ألن المتنننننننندرب أصننننننننب  بمقنننننننندوره أن يرسننننننننل  أوقننننننننات العمننننننننل الرسننننننننمية،

 استفساراته للمعلم عن بعد؛

الفروقنننننننات  بمنننننننا يناسنننننننبطريقنننننننة تقنننننننديم المحاضنننننننرات  إمكانينننننننة تحنننننننوير   -

الطريقنننننننة المرئينننننننة، الطريقنننننننة المسنننننننموعة، )الفردينننننننة منننننننا بنننننننين الطنننننننالب 

 ؛(…الطريقة النصية، الطريقة العملية 

األفكنننننار المهمنننننة  التعلنننننيم، سنننننواء بنننننالتركيز علنننننى مالئمنننننة مختلنننننف أسننننناليب -

كتابننننننة الطالننننننب وتجميعننننننه للنننننندرس، أو مننننننن خننننننالل االسننننننتفادة مننننننن  أ ننننننناء

 ومنسقة؛ المادة كونها مرتبة

أيننننام األسننننبوع، بمننننا يسننننم   المقننننرر والمنهنننناج طننننوال اليننننوم وفنننني كننننلتننننوفر  -

 يناسبهم؛ للجميع التعلم في الزمن الذي
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امكانينننننننة تجننننننناوز الظنننننننروف االسنننننننتثنائية المتعلقنننننننة بالغيابنننننننات، كنننننننون هنننننننذه  -

التقنيننننننننة وفننننننننرت طننننننننرق لالتصننننننننال دون الحاجننننننننة للتواجنننننننند فنننننننني الزمننننننننان 

 .والمكان

لعننننننالي والبحننننننث العلمنننننني ممننننننا سننننننبق، يمكننننننن القننننننول أن وزارة التعلننننننيم ا

. بننننننالجزائر، بننننننذلت العدينننننند مننننننن الجهننننننود فنننننني اطننننننار رقمنننننننة التعلننننننيم بالجامعننننننة

وهنننننذا علنننننى النننننرغم منننننن ان هنننننذه الجهنننننود قننننند أتنننننت متنننننأخرة نوعنننننا معنننننا مقارننننننة 

ومننننننا تجنننننندر اإلشننننننارة اليننننننه انننننننه ال يمكننننننن . بنظيراتهننننننا مننننننن النننننندول المجنننننناورة

علننننننيم الرقمنننننني ألن الحكننننننم علننننننى نجنننننناح الجامعننننننات الجزائريننننننة فنننننني تبنيهننننننا للت

ولعننننل مننننن أهننننم تجننننارب . تجربتهننننا فنننني هننننذا المجننننال تجربننننة فتيننننة لننننم تنضننننج بعنننند

التعلنننننيم الرقمننننني بالجامعنننننات الجزائرينننننة والتننننني تسنننننتدعي الدراسنننننة هننننني تجربنننننة 

عبنننننند الحمينننننند مهننننننري والتنننننني سننننننوف يننننننتم الخننننننوت فيهننننننا  2جامعننننننة قسنننننننطينة 

 .بالتفصيل في الفقرات المقبلة

 :8عة قسنطينة مشروع التعليم الرقمي بجام -8

وأهم  2قبل التطرق إلى تشخي  واقع التعليم الرقمي بجامعة قسنطينة  

مشروع التعليم الرقمي تجلياته، توجب علينا أوال تسليط الضوء على مختلف مراحل 

تحديد أهداف  والذي مر خالل دورة حياته بعدة مراحل تبدأ بـ 2بجامعة قسنطينة 

المشروع، إغالق المشروع، وتقييم المشروع؛  المشروع، التخطيا للمشروع، تنفيذ

 .Marchewka, 2006, p) :كل هذه المراحل سيتم استعراضها فيما يلي من الفقرات

15) 

 تحديد أهداف المشروع: أوال
عبد -2األهداف االستراتيجية لمشروع التعليم اإللكتروني في جامعة قسنطينة 

ها كتابيا بحيث يطلع عليها كل من يريد الحميد مهري لم تكن واضحة كفاية ولم يعبر علي

الجامعة الجزائرية تعاني من لكن يمكننا أن نتوقع أن المشروع جاء في ظروف و. ذلك

التزايد المضطرد لعدد الطلبة، وهو ما جعلها مضطرة إليجاد حلول سريعة وفعالة 

ضف إلى ذلك التطورات التي تحد  في مجال . لمجابهة هذا المشكل والتحضير له

التعليم عن بعد في العالم والتي تجبرنا على التحرك والتعامل بنفس التكنولوجيات ونفس 

 . طرق التعليم والتعلم

أمام هذه الوضعية، يرى القائمون على قطاع التعليم العالي، أنه ال مناص لنا من 

رب  أماكن بيداغوجية )اعتماد التعليم اإللكتروني للتخفيف على الجامعات والطالب 

هذا من جهة، ومن ( حرير الطالب من الحضور والبقاء في الجامعة ألوقات طويلةوت

جهة أخرى، االستفادة من مزايا هذه الطريقة خاصة ما تعلق بالوصول إلى فئة من 

طلبة وطالبات األرياف )الطالب يتعذر عليهم الحضور إلى الجامعة بالطريقة التقليدية 

     (MESRS, 2017)(.     الخ...الخاصة، العمال،والمناطق النائية، ذوي االحتياجات 
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اإلعالم : أما عن األهداف العملية للمشروع فتتمثل في تدريس المادتين األفقيتين

عبد الحميد مهري ماعدا كلية -2اآللي والفرنسية إلكترونيا لجميع كليات جامعة قسنطينة

التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال، 
7

طالب  0222ء يضم وهو ما يشكل وعا

، وتتواصل هذه العملية إلى أن تشمل كل الطلبة (0أنظر الجدول رقم)جامعي سنة أولى 

بمختلف المستويات وجميع السنوات المعنيين بمادة اإلعالم اآللي، فيتضاعف هذا العدد 

 .بشكل أكبر وتتعقد العملية بنفس الحجم

عبد الحميد مهري –2عاهد قسنطينةعدد طلبة سنة أولى ليسانس لكليات وم:  -0-الجدول 

2202/2202. 

 عدد الطلبة الكليات المعنية بالتعليم االلكتروني

 0892 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية 

 2228 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 212 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 708 ت والتوثيقمعهد علم المكتبا

 0212 المجموع 

 (2202عبد الحميد مهري، -2جامعة قسنطينة): المصدر

لتبدأ العملية التعليمية  2202ُشرع التحضير للعملية في بداية شهر جويلية 

وهذا ما يعتبر في رأيي تسرع في تنفيذ . 2202/2202ابتداء من الموسم الجامعي 

باإلمكان البدأ على مستوى مصغر والتدرج في  العملية بهذا الحجم الكبير أي أنه كان

 . التنفيذ حتى ال نقع في أخطاء يكون ضحيتها أجيال من الطلبة

 الميزانية المرصدة  -

بالنسبة لتكاليف المشروع فقد اعتمدت الجامعة على إمكانياتها الذاتية وبشكل 

مادية من أدق على عمل األساتذة والمسيرين الموظفين في الجامعة واإلمكانيات ال

األجهزة والمستلزمات المتوفرة أصال في الجامعة وبذلك تكون الجامعة قد نجحت في 

تنفيذ عمل كبير بإمكانياتها الخاصة دون أن تنفق دينارا واحدا، بل بالعكس بهذه الطريقة 

تخلصت الجامعة من أعباء عدد من األساتذة المؤقتين الذين كانوا يساعدون الكليات في 

وس التطبيقية والنظرية حتى وإن كان ما يقابل هذا العمل من مرتبات ال يشكل تقديم الدر

ونسجل في هذا اإلطار العمل التطوعي لبعض األساتذة للمساعدة على . ميزانية ضخمة

 . إنجاح هذه العملية الهامة للجامعة وللطالب

 

                                           
 .سيقتصر حتليلنا على مادة اإلعالم اآليل نظرا خلصوصية هذه املادة وختصصي فيها7
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 القائمون على المشروع -

 : تمت متابعة المشروع من  ال  زوايا 

نيابة المديرية للتكوين العالي في الطورين األول ب اإلداري تحت مسؤولية الجان -

" محمد كعوان"وتكلف بهذه المهمة األستاذ  والثاني، والتكوين المستمر والشهادات

 ؛"أوقاسي لونيس"لفترة من الوقت ليخلفه األستاذ 

ة تشكل التعداد وهذه اللجن لجنة من األساتذة الدائمينالجانب البيداغوجي تسهر عليه  -

في اللغة  20أساتذة في اإلعالم اآللي و 29أستاذ،  02)الحقيقي لخلية التعليم االلكتروني 

 ؛(الفرنسية

أحمد "وعلى رأسها األستاذ  خلية التعليم اإللكترونيالجانب التقني تحت مسؤولية  -

 ". شوقي شاوش

 ".كمال بطوش"وينسق كل هذه العمليات األستاذ 

ه النقطة أن األساتذة المكلفون بالجانب البيداغوجي لم يكونوا ما يعاب في هذ

بالتعداد الكامل منذ البداية، فهناك من حضر مع بداية التحضير للمشروع شهر جويلية 

، وذلك لغياب اتصال 2202، وهناك من سجل أول حضور له في شهر أكتوبر 2202

هنا أيضا نسجل ضعف نظام و. داخلي فعال يصل إلى كل األساتذة المعنيين بالعملية

وذلك لصعوبة الحصول على البيانات  (2202مارس  22لطرش، ) معلومات الجامعة

تكليف )الخاصة باألساتذة العاملين في هذا الميدان واالتصال بهم مباشرة دون وساطات 

، ونفس الشيء بالنسبة لبيانات الطلبة الذي لم يسهل عمل (رؤساء األقسام لالتصال بهم

 .مشروع لوجود ملفات غير كاملة وغير محينة وفي بعض األحيان غير متوفرةهذا ال

 (2202مارس  22بطوش، )

 التخطيا للمشروع: ثانيا

التخطيط في مشاريع الجزائر هو الحلقة الضعيفة التي نعاني منها، ويرجع ذلك  

كامل  في رأيي إلى التسرع في تنفيذ المشاريع فال يكون لنا الوقت الكافي لتحضير عمل

ـأمر آخر خاص  (000. ، ص2202زهيوة، ) .متكامل من بداية العمل إلى نهايته

بالعملية نفسها فهي مهمة ال نحسنها كثيرا ومهارة فقدنا التحكم فيها خاصة بعدما انتقلنا 

إلى اقتصاد السوق واعتبرنا عملية التخطيط من العمليات التي تتعارت واالقتصاد 

ومن جهة أخرى يستنزف التخطيط جهد فكري وزمني كبير  الليبيرالي، هذا من جهة،

يجعل من القائمين على المشاريع يتحاشونه ويقدمون فقط الخطوط العريضة دون 

يمكن إضافة سبب آخر هو غياب المتخصصين وذوي الخبرة في . الدخول في التفاصيل

وتجنب  مثل هذه المشاريع األمر الذي يجعلهم يتعاملون مع المشروع خطوة بخطوة

التفكير في المراحل التي سيجتازها المشروع بعد تقسيمه إلى أدق المهمات التي تحدد 

ويتم . فيها المدة الزمنية لكل مهمة وتكلفتها، والموارد البشرية والمادية الالزمة للقيام بها

توزيع المهام على مدة المشروع بحيث تحدد البداية والنهاية لكل المهام واألشخاص 
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وهذا المخطط يتبع المشروع من البداية . سيقومون بها أو الذين سيشرفون عليهاالذين 

 .إلى النهاية ويتم تعديله عدة مرات خالل عمر المشروع عندما يتطلب األمر ذلك

(Marchewka ،2222012. ، ص) 

في حالتنا هذه تكمن صعوبة التخطيط باإلضافة إلى ما تم ذكره إلى أن العمل  

صحي  أنه يالقي الدعم والتشجيع من . عيا، قائم على مبادرات خاصةيعتبر عمال تطو

مدير الجامعة الذي وضع كل إمكانيات الجامعة تحت تصرف خلية التعليم االلكتروني، 

الصرامة في اإلدارة والتسيير ألننا ال نتوفر إال أنه في مثل هذه المشاريع ال يمكن انتظار 

ة وسلطة القرار للوصول بالمشروع إلى النجاح التام على كل اإلمكانيات المادية والبشري

والدليل على ما أقول أن أغلب العاملين على هذا . وبكل المقاييس وعلى كل المستويات

المشروع لم يتفرغوا له بل كانت لديهم أعمالهم الخاصة في الجامعة والتي لم ينق  منها 

لجديدة التي تمخضت على شيء، باإلضافة إلى العمل والسهر على إنجاح المهام ا

كذلك لم يكن بإمكان القائمين على المشروع مثال توظيف . مشروع التعليم اإللكتروني

متخص  في االتصال سواء الداخلي أو الخارجي، حيث الحظنا في كل مرة تصلنا 

مراسالت من مسؤول مختلف وفي بعض األحيان يتم االتصال بشخ  ويكلف بدوره 

ضور مثال اجتماع عام وهذا الفعل خلق نوع من التشويش على باالتصال بزميل له لح

 . وصول رسائل في وقتها وبالتالي تسجيل غيابات بين أعضاء الفريق

 :برمجت في هذه المرحلة عدة عمليات تمثلت خاصة فيوقد 

تحضير المنصة االلكترونية الخاصة بالتعليم اإللكتروني وعمل االختبارات األولية  -

 عليها،

وانشاء قاعدة المعطيات  البيانات الخاصة بالطلبة المعنيين بالعملية التعليمية جمع -

 ،الخاصة بهم على المنصة اإللكترونية

تحضير المحتوى البيداغوجي الخاص بالطلبة من خالل جمع كل أساتذة اإلعالم اآللي  -

 . العاملين في الكليات المعنية بالمشروع

 تنفيذ المشروع : ثالثا
ومع تقدم المشروع يتم إدارة . هذه المرحلة وضع المخطط موضع التنفيذيتم في  

مجال المشروع، الميزانية، والموارد البشرية بشكل فعال حتى نضمن الوصول إلى 

وخالل هذه المرحلة يجب متابعة المشروع بالتو يق ومقارنته مع . األهداف المسطرة

هذا يجب إعالم أصحاب المشروع بكل  باإلضافة إلى. المخطط االبتدائي الذي تم إعداده

 . اإلنجازات والتقدم في المشروع إلى أن نصل إلى تقديم العمل النهائي كامال

 :بدأ العمل على تنفيذ المشروع خاصة في محاوره الكبرى والمتمثلة في 

 إنشاء المنصة اإللكترونية -

مع بداية السنة الجامعية كانت المنصة اإللكترونية للتعليم اإللكتروني جاهزة 

وهي منصة حرة  (Moodle, 2017)" مودل"لالستعمال ووقع االختيار على منصة 
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وتضم هذه . تستعمل في كثير من مواقع الجامعات للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

مع تثبيت . عليم ومتابعة الطلبة المسجلين عليهاالمنصة نظاما متكامال إلدارة عملية الت

هذه المنصة ونجاح أولى االختبارات عليها شجع القائمين على المشروع إلى المضي 

قدما ومواصلة المشروع بالرغم من تسجيل معارضة من بعض العناصر حول مجال 

ا ما حد ت تطبيق المشروع فانطالق هذه العملية على جميع الكليات فيه مخاطر كبيرة إذ

ستتسبب في مشاكل كبيرة وتقضي على مشاريع التعليم اإللكتروني في الجامعة لسنوات، 

. خاصة وأن مدة التحضير للمشروع كانت قصيرة ولم تكن كافية لإلحاطة بكل حيثياته

على موزعات الجامعة خاصة وأنها أول " مودل"أولى هذه المخاطر هي استقرار منصة 

 اني . ست لدينا الخبرة الكافية لمواجهة أي مشكل قد يظهر معهاتجربة في الجامعة ولي

أهم المخاطر هي صعوبة التنسيق مع كليات مختلفة لها طرق و قافات مختلفة في 

ولكن مع هذا أصر القائمون على المشروع بمواصلة العمل كما كان مخططا له . التسيير

 .منذ البداية

الطلبة المعنيين بالدروس أو من سجلنا على المنصة عدة زيارات سواء من 

(. 2أنظر الجدول رقم )طرف أشخاص غير معرفين، وذلك ألن المنصة تسم  بذلك 

وكان عدد الزيارات كبيرا قارب المليون زيارة في أول تجربة للمنصة وهذا يعتبر نجاح 

 في حد ذاته، أن تستقطب هذه الدروس هذا العدد من الزيارات الذي سيعود بالفائدة على

موقع الجامعة في محركات البحث على االنترنت ورتبتها بين جامعات  rankingرتبة 

 .العالم

جانفي  02إلى  2202أكتوبر  8)منصة التعليم االلكتروني في أرقام : -8-الجدول 

2202) 

0170 (إعالم آلي وفرنسية)عدد الطلبة المنتسبين لمنصة التعليم اإللكتروني 
*
 

 890729 منصة التعليم االلكتروني العدد اإلجمالي لزيارة

 202272 العدد اإلجمالي للزيارات بحساب معرف

 071702 العدد اإلجمالي للزيارات غير المعرفة

عن طريق البريد )العدد اإلجمالي لالستفسارات المعالجة إلكترونيا 

 (اإللكتروني
072 

 (2202مارس  22بطوش، ): المصدر

 انشاء قاعدة معطيات الطلبة  -

ما كان يبدوا مهمة سهلة للفريق في محاولتهم انشاء قاعدة معطيات الطلبة 

تبين أنه ليس بهذه السهولة فقد واجهت الفريق صعوبة لجمع المعنيين بالمشروع 

حديثة وُمحينة، خاصة عندما المعلومات الخاصة بالطلبة والحصول على إحصائيات 

                                           
 .العدد هنا خاص بعدد الطلبة المسجلين فعال على منصة التعليم اإللكتروني *
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الطلبة الدخول إلى المنصة اإللكترونية يستطيع . يتعلق األمر بالطلبة الجدد والمحولين

من خالل رقم التسجيل وكلمة السر، كما توجد إمكانية الدخول بصفة زائر ال نحتاج فيها 

لرقم التسجيل وكلمة السر، ويكمن الفرق بين الصفتين أن الطالب له الحق في التقييم 

 .الدوري خالل السداسي بينما الزائر ال يحصل على هذا الحق

 وى البيداغوجيالمحت  -

تم  Syllabusكلف األساتذة بتحضير الدروس الخاصة بالطلبة حسب منهج 

يضم المنهج الخطوط العريضة . وضعه في بداية السنة باللغتين العربية والفرنسية

تعرت المنهج إلى . للمحتوى البيداغوجي، رعيت فيه معايير الجودة في تقديم الدروس

هارات المطلوبة، برنامج الدروس، طرق التقييم، وصف المادة، أهداف المادة، الم

كذلك قامت الخلية بإعداد نموذج . األساتذة المعنيين بالمادة، المهارات المكتسبة، إلخ

وزعت الدروس على األساتذة . للدروس االلكترونية وفق ميثاق غرافيكي موحد

 00إلى  00ار لتحضيرها باللغتين العربية والفرنسية، وفق توزيع زمني يمتد على مد

يتم نشر الدروس على المنصة كل . 2202ديسمبر  02إلى  2202أكتوبر  2أسبوع من 

ولمواجهة نق  الربط باألنترنت لدى الطلبة قامت الخلية بتوفير . يوم أحد من األسبوع

وضعت في   CDورقية وعلى أقراص: المحتوى البيداغوجي على وسائط موازية

 .فئة من الطلبةالمكتبات لتكون بديال سهال ل

باإلضافة إلى هذا برمجت اختبارات دورية للوصول إلى مدى فهم الطلبة 

للمحتوى العلمي، تكون شخصية، يمتحن فيها الطالب بعد نهاية كل فصل من فصول 

وبرمجت كذلك لقاءات حضورية نصف شهرية للتفاعل مع الطلبة . البرنامج المسطر

لهم مع طريقة التعليم اإللكتروني والمحتوى مباشرة والوصول إلى انشغاالتهم ومشاك

لقاءات مع  7تمكنت الخلية من تنظيم . العلمي المقدم، بحيث يكون الحضور فيها اختياريا

الطلبة األولى تمحورت حول الطريقة الجديدة للتعليم اإللكتروني للمادة والتعريف 

تشرح لهم  للطلبة flyersقدمت فيها مطوية . بالمنصة اإللكترونية وكيفية الدخول إليها

اللقاء الثاني كان خاص بالمحتوى العلمي . طريقة الدخول إلى المنصة اإللكترونية

والجواب على بعض األسئلة التي طرحها الطلبة والتي لم تكن كثيرة حيث تبين من خالل 

الطلبة أن المحتوى ليس غريب عليهم فقد سبق وأن تناولوا تلك المفاهيم في مستويات 

أما اللقاء الثالث فكان حول االمتحان النهائي وطريقة اإلجابة على األسئلة . نويةالثا

 باعتبار أن التصحي  سيكون بطريقة آلية

 طرق تقييم معارف الطلبة  -

باإلضافة إلى االختبارات الدورية التي قدمت إلى الطلبة خالل السداسي على 

ياس مدى فهمهم للدروس جاء المنصة اإللكترونية، والتي سمحت بمتابعة الطلبة وق

قدم )االمتحان النهائي وهو حضوري يأخذه الطلبة جميعا على طاوالت الجامعة 

وبهذه الطريقة حاولت الجامعة ضمان التقييم المستمر (. 02/20/2202االمتحان بتاريخ 
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للطلبة خالل كل السداسي وليس من خالل االمتحان فقط، لكن الواقع كان غير ذلك 

 .الطلبة من اجتاز االختبارات الدورية فالقليل من

سجلنا يوم االمتحان عدم شغور بعض المدرجات المبرمجة لالمتحان في كلية 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وهو ما جعل الطلبة يتزاحمون في المدرجات المتوفرة 

ع وهنا نرج. وهذا ما خلق نوعا من التشويش على الطلبة وعلى السير الحسن لالمتحان

إلى قضية التنسيق بين خلية التعليم االلكتروني والكليات الذي كنا متخوفين منه منذ 

البداية، والذي يتطلب عمل كبير على مستوى االتصال وجهد أكبر على مستوى إدارة 

 . التغيير

تمت عملية تصحي  االمتحان بطريقة آلية من خالل المس  الضوئي لورقة 

في حالة األخطاء التي تحد  . نظام بإعطاء العالمة مباشرةإجابة الطالب فيقوم بعدها ال

. نتيجة عدم الكتابة بشكل واض  لألجوبة أو للرقم التسجيل فتتم العملية بشكل يدوي

سمحت هذه الطريقة بالحصول على عالمات الطلبة بشكل سريع ودون تسجيل أخطاء 

 0222وصلت حدود نقل العالمات خاصة ونحن نتعامل مع أعداد هائلة من الطلبة 

 .طالب

 إغالق المشروع: رابعا
انتهت المرحلة األولى من المشروع في شهر جانفي بعد تصحي  االمتحانات  

وتسليم النقاط من طرف خلية التعليم اإللكتروني إلى الكليات المعنية بهذه المادة في 

 لطلبةعدد ا( 7/0)وصلت نسبة النجاح إلى ما يفوق  ال ة أرباع . السداسي األول

هل تعد نسبة النجاح معيار والسؤال الذي يطرح نفسه . (2202مارس  22بطوش، )

أنا في رأيي ال، وال يجب التركيز عليها ألننا إذا فعلنا ذلك سنسقط في  لنجاح المشروع؟

فخ تضخيم نسب النجاح على حساب المعارف والمهارات التي اكتسبها الطالب بعد 

لمقابل، يعتمد الحكم على نجاح أي مشروع على تقييمه من عدة با. الفترة التعليمية للمادة

 . جوانب وهنا فقط يجوز التكلم على النجاح أو الفشل

 :8تقييم تجربة مشروع التعليم الرقمي بجامعة قسنطينة  -7
توجب علينا تقييم تجربة مشروع التعليم   SWOT*قبل التطرق إلى نتائج تحليل 

ل تقييم وظائف مشروع التعليم الرقمي في حد ذاته، من خال 2الرقمي بجامعة قسنطينة 

إدارة االتصال، إدارة التغيير، إدارة التكاليف، إدارة : وتتمثل أهم هذه الوظائف في

 .الموارد البشرية، إدارة التموين، إدارة المخاطر

 إدارة االتصال   - أ

طى لها إدارة االتصال هي النقطة السوداء في أغلب المشاريع الجزائرية، ال تع 

ال نهتم  (2201زهيوة، بوشبعة، وبوجبير، ) (009. ، ص2202زهيوة، ). قيمة كبيرة

بإدارتها وإن فعلنا نتعامل معها بطريقة  انوية في حين هي مهمة جدا بحيث بإمكانها أن 
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واالتصال نوعان اتصال داخلي بين . تؤدي إلى فشل المشروع إذا لم تؤخذ بعين االعتبار

 .تصال خارجي يوجه إلى المجتمع المستهدف من المشروعأعضاء المشروع وا

في حالة مشروع التعليم الرقمي لم نجد شخصا عين خصيصا لهذه المهمة وهذا  

يرجع ربما إلى نق  االهتمام بهذه النقطة، وإلى الوقت القصير للتحضير الذي لم يسم  

والبشرية التي توفرت  بالتفكير بكل حيثيات المشروع، وكذلك بساطة اإلمكانيات المادية

ونتيجة لهذا ظهرت بعض االختالالت في آداء اتصال فعال خاصة ما تعلق . للمشروع

وعدم االطالع على مستجدات  باالتصال الداخلي نتج عنه غيابات عن االجتماعات،

ولعل من مظاهر نق  االتصال هو تلقي رسائل كل مرة . المشروع من األعضاء أنفسهم

باإلضافة إلى تغليب االتصال الغير رسمي على االتصال الرسمي من مسؤول مختلف، 

كما نجد أنه من الصعب التعرف . والذي قد يولد أحيانا ارتباكا بين أعضاء فريق العمل

أما عن االتصال . على نتائج االجتماعات والتي غالبا ما تعقد بدون أسباب واضحة

الكليات وهو ما يالحظ في سوء  الخارجي فنظن أن النق  كان خاصة في اتجاه مسؤولي

التنسيق الذي ظهر خاصة مع االمتحان النهائي عندما تجد مدرجات مشغولة كان من 

 .المفروت ان تكون شاغرة أو األساتذة المعنيين بالحراسة غير حاضرين

  SWOTالطرق التحليلية المستخدمة في عالم األعمال اليوم ما يعرف بـ من*

Analysis بدايات الكلمات اإلنجليزية هي عبارة عن، وهذه األحرفStrengths,  

Weaknesses, Opportunities and Threats  وتعني نقاط القوة ونقاط الضعف

والفرص والتهديدات، وملخ  األمر فإنه في هذا التحليل ينطوي على عمل قائمة 

كن للجهة تحتوي على نقاط القوة والضعف الموجودة لديها باإلضافة إلى الفرص التي يم

 .االستفادة منها وأخيرا التهديدات المختلفة التي تواجهها المشاريع أو المؤسسات

 إدارة التغيير   - ب

بالنسبة إلدارة التغيير فهي كذلك لم تؤخذ بعين االعتبار فقد الحظنا مقاومة من  

بعض المسؤولين في الكليات الذين لم يفهموا جيدا أهداف المشروع ولم يستسيغوا دخول 

يئة خارجية عن الكلية في إدارة بعض المهام التي تدخل ضمن مهامهم، كإدارة اللقاءات ه

وهذا كله في إطار قوانين ال . الحضورية وتنظيم االمتحانات وتصحيحها وإعطاء النقاط

تتماشى مع هذه الصيغة الجديدة بحيث ال نجد أستاذ مسؤول عن الطلبة وتقييمهم بل 

ية التعليم اإللكتروني، الحجم الساعي المطلوب تقديمه مجموعة من األساتذة أو خل

للطالب يختزل في  ال ة لقاءات حضورية فقط وتنقل للطالب مسؤولية فهم وحل التمارين 

 .واالختبارات

 إدارة التكاليف  -ج

بالنسبة للتكاليف فقد كانت بسيطة جدا ولم تقدم حسب علمي ميزانية مخصصة  

الجامعة كانت تحت تصرف خلية التعليم االلكتروني وذلك  لهذه العملية ولكن إمكانيات

المديرية للتكوين العالي في الطورين األول والثاني، والتكوين المستمر من خالل نيابة 
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يبقى أن نعرف ماذا ربحت أو ماذا سترب  الجامعة من خالل اعتمادها على . والشهادات

ساتذة الدائمين والمؤقتين، وحجم هذه الطريقة من التعليم؟ خاصة ما تعلق بتوظيف األ

 .الشاغرةاألماكن البيداغوجية المحررة واستعادة الساعات 

طالب، وسعة كل مدرج في  72إذا فرضنا أن سعة كل قسم في المتوسط هو 

، وكل حصة تستغرق (عدد الطلبة كبير في السنوات األولى) طالب 300المتوسط هو 

 2ع في المتوسط، كل أستاذ دائم يدرس أسبو 02ساعة ونصف، وكل سداسي يستغرق 

ونفرت أن قيمة الساعة . حص  فقط 0حص ، أما األستاذ المؤقت فهو يدرس 

 .دج722الواحدة لألستاذ المؤقت في المتوسط هي

: مثال في المدرجات هو فإنه يصب  عدد الحص  المحررة لتدريس اإلعالم اآللي

 . حصة في األسبوع 01= 722÷طالب 0222

 (.في المدرجات)حصة  092= 02*01سي في السدا

 حصة  017=72÷0222أما عن الحص  التطبيقية المحررة فتصل إلى 

 (.في قاعة التطبيق)حصة  0972= 02*017في السداسي نجد 

 .حصة 2202=092+0972المجموع الكلي للحص  المحررة 

ي حصة تغطى من طرف األساتذة الدائمين ف 122=02*2*9أساتذة دائمين  9لدينا 

 .السداسي

 .حصة يغطيها األساتذة المؤقتين في السداسي 0002=122-2202تبقى 

 . دج209222=722*0.1*0002تكلفة األساتذة المؤقتين تصب  

 :نلخ  هذه النتائج في جدول التالي

 .تقدير تكاليف اعتماد طريقة التعليم اإللكتروني لمادة اإلعالم اآللي :-3-الجدول ر

 في األسبوع البيان
 في

 السداسي

 092 01 الحص  المحررة في المدرجات

 0972 017 الحص  المحررة في قاعات التطبيق

 8006 062 مجموع الحصص المحررة

 122 09 الحص  المغطاة من طرف األساتذة الدائمين

 0002 022 الحص  المغطاة من طرف األساتذة المؤقتين

 00 00 عدد األساتذة المؤقتين

 6020000 000000 (دج)لمؤقتين تكلفة األساتذة ا

من إعداد الباحثان اعتماد على عدد الطلبة المسجلين وطاقات استيعاب : المصدر

 .المدرجات وقاعات التطبيق

يتبين من الجدول حجم األرباح التي تجنيها الجامعة من خالل اعتمادها على 

عي للطالب، الطريقة الجديدة في التعليم فهي تحرر ساعات طويلة من الحجم السا
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وتتخل  من عدد كبير من األساتذة المؤقتين مع ما يكلفونه من مبالغ مالية ال يستهان 

بها، وتعمل على تسهيل برمجة الدروس خالل األسبوع وهذا كله يؤدي إلى الوصول إلى 

 .رضا الطالب واألستاذ واإلدارة

 إدارة الموارد البشرية  -د

في األهمية حيث ما يالحظ في إدارة وهي من الوظائف الحساسة، والغاية   

المشروع أن التوصيف الوظيفي لمهام فريق العمل يكاد معدوما، ناهيك عن التفويض 

والمالحظ أن فريق العمل لم يعطى له أي توضيحات حول المشروع أو . الضعيف للمهام

 أهدافه أو من يكون رئيس المشروع، كل هذا كان غائب ولم يساعد الفريق على تأدية

االمر الذي قد يولد بعض المظاهر السلبية والتي يحاول تجنبها . العمل بشكل أحسن

التي من . العديد من مدراء المشاريع وهي االغتراب الوظيفي، والصراعات التنظيمية

 .شأنها أن تعيق نجاح المشروع أو تؤدي إلى زواله أن تفاقمت األمور

 إدارة التموين  -ه
ه كل العمليات اإلدارية كانت تحت وصاية نيابة كما سبق وأن تطرقنا إلي 

المديرية للتكوين العالي في الطورين األول والثاني، والتكوين المستمر والشهادات، هي 

من تقوم بتوفير وتسخير إمكانيات الجامعة تحت تصرف خلية التعليم اإللكتروني لكن مع 

فمثال التموين . ا بعين االعتبارهذا لم تكن المهمة سهلة بل تخللتها صعوبات لم يتم أخذه

بالورق لطبع امتحانات الطلبة كانت صعبة ألن الموظف المكلف بتموين المصال  بهذه 

المادة خلق صعوبات بحجة ان كل الكليات أخذت حصتها وال يمكن تموينهم مرة أخرى 

 .  بهذه المادة، خاصة مع بداية تطبيق تدابير التقشف في استغالل موارد الجامعة

 إدارة المخاطر -و

لم تؤخذ هذه الوظيفة بعين االعتبار رغم أهميتها في إدارة المشاريع، فالمخاطر  

ولذلك يجب التنبؤ بها وتصنيفها حسب درجة . دائما موجودة وتظهر ا ناء المشروع

خطورتها والمعالجة المناسبة لها في حالة ما إذا ظهرت فعال، حتى ال نجد أنفسنا تائهين 

 « plan « B" ب"من هنا جاءت مصطلحات الخطة . كيف نتصرف أمامهاوال نعرف 

أي يجب وضع خطط بديلة في حالة ظهور مخاطر تعيق استمرار المشروع أو تطيل من 

أهم المخاطر التي لم يعمل لها حساب هي عدم . عمره فنخسر الوقت ونخسر معه المال

تزايد دخول الطلبة والزائرين استقرار المنصة اإللكترونية خالل الدراسة، خاصة بعد 

وفي . كذلك مخاطر مقاومة التغيير التي عادة ما نشاهدها في مثل هذه المشاريع. لها

 .  األخير مخاطر عدم التجاوب والتعاون من طرف عمداء الكليات ورؤساء األقسام

 :SWOTنتائج تحليل  -0

قمي في جامعة بناء على ما تم تقديمه يتجلى لنا واقع وافاق مشروع التعليم الر

، والتي على الرغم من انها تجربة مازالت في بداياتها األولى وقد اعترضتها 2قسنطينة 
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النتائج أهم  وهذا يقودنا إلى استعرات. عدة معوقات إال انها حققت نتائج ال بأس بها

 :المتوصل اليها وهي

 :نقاط القوة في المشروع - أ

عة الذي وضع كل إمكانيات يالقي المشروع الدعم والتشجيع من مدير الجام -

 الجامعة تحت تصرف خلية التعليم االلكتروني،

كثرة الزيارات لموقع الدروس الذي قارب المليون زيارة في السداسي األول  -

موقع الجامعة في محركات البحث على  rankingرتبة  سيعود حتما بالفائدة على

 االنترنت ورتبتها بين جامعات العالم،

وتم إعداد نموذج . دروس تطبيق معايير الجودة في تقديمهاروعي في تحضير ال -

 للدروس االلكترونية وفق ميثاق غرافيكي موحد منذ البداية،

ترك االختيار للطالب فيما يخ  لغة التعلم بالعربية أو الفرنسية، ألن كل الدروس  -

 واالختبارات واالمتحان النهائي تقدم باللغتين؛

أوراق االمتحانات بطريقة آلية من خالل المس  استعمال طرق حديثة في تصحي   -

الضوئي للورقة، وهذا ألول مرة في الجامعة وهو ما يعد سبق لخلية التعليم 

االلكتروني في استعمال هذه الطريقة التي وفرت الجهد والوقت لتصحي  العدد 

 الهائل من األوراق،

 :نقاط الضعف في المشروع - ب

أغلب العاملين على ى مبادرات خاصة، حيث يعتبر العمل عمال تطوعيا، قائم عل -

 هذا المشروع لم يتفرغوا له تماما بل كانت لديهم أعمالهم الخاصة في الجامعة؛

 مدة التحضير للمشروع كانت قصيرة ولم تكن كافية لإلحاطة بكل حيثياته، -

 صعوبة التنسيق مع كليات مختلفة لها طرق و قافات مختلفة في التسيير، -

ى أن التقييم مستمر لكن في الواقع االختبارات الدورية لم تكن يجري الحديث عل -

 اجبارية للطلبة والقليل فقط منهم من قام باإلجابة عليها،

نسجل االختالالت في أداء اتصال فعال خاصة ما تعلق باالتصال الداخلي نتج عنه  -

وعدم االطالع على مستجدات المشروع من األعضاء  غيابات عن االجتماعات،

 .سهمأنف

مقاومة من بعض المسؤولين في الكليات الذين لم يفهموا جيدا أهداف المشروع ولم  -

يستسيغوا دخول هيئة خارجية عن الكلية في إدارة بعض المهام التي تدخل ضمن 

 مهامها،
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عدد زيارات الطلبة لموقع الدروس تعد ضعيفة نوعا ما مع وجود نسبة معتبرة من  -

 ،الطلبة لم تزر الموقع بالمرة

عدم  راء موقع الدروس بالفيديوهات والروابط والتمارين التدريبية لم يغري  -

 .الطالب كثيرا للدخول إلى الموقع أو الرجوع إليه مرات عديدة

 :الفرص المتاحة للمشروع -ج

إمكانية تعميم تجربة التعليم الرقمي بعد التأكد من نجاحه لفت  ماستر عن بعد في  -

 بعض التخصصات؛

ومحاولة تجنب  2ة من التجربة األولية للتعليم الرقمي بجامعة قسنطينة االستفاد -

 مختلف مواطن الخلل في السنة الجامعية المقبلة؛

تدعيم برامج التعليم التقليدي بدروس على الخط بمختلف التخصصات ربحا للوقت  -

 وتخفيضا للتكاليف التعليم التقليدي؛

ي تحسين جودة اإلنتاج العلمي للباحثين انشاء مكتبة رقمية خاصة بالجامعة تساهم ف -

 والطلبة على حد سواء؛

التوسع في تقديم مختلف الخدمات التعليمية للطالب الجامعي من تسجيالت وفت   -

 .بوابات للتواصل الرقمي المباشر مع الطاقم التدريسي وغيرها

 : التهديدات التي يواجهها المشروع -د

مشروع أ ناء تنفيذه وكيفية معالجتها، والتي قد عدم تحديد المخاطر التي قد تواجه ال -

تحد  مشاكل كبيرة للكليات ومن  م للجامعة، كأن نتوقع سيناريو اضطراب في 

 في هذه الحالة؛" ب"فماذا سيكون البديل " مودل"منصة التعليم اإللكتروني 

 قرصنة المنصة االلكترونية وسرقة البيانات الشخصية للطلبة؛ -

رة التي تعاني منها شبكة االنترنت في الجزائر والتي قد تحد االضطرابات المتكر -

 .من فعالية التعليم عن بعد لدى بعض المستخدمين

وبهذا التقييم نكون قد قدمنا مساهمة إلنجاح التعليم االلكتروني في الجامعة من 

خالل تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف واستعرات مختلف الفرص والتهديدات لمناقشتها 

 .ويم االختالالت الموجودة في المشروعوتق

 :الخاتمة

عبد الحميد مهري، سعت جاهدة لمواكبة  2مما سبق تبين لنا أن جامعة قسنطينة 

التطور التكنولوجي الحاصل في مجال التعليم العالي، وركزت باألخ  على التعليم عن 

ه الجهود والمساعي رغم هذ. بعد باعتباره من اهم التوجهات الحديثة للتعليم االلكتروني

تبقى في ظاهرها تجربة رائدة وطموحة أما في  2المبذولة اال أن تجربة جامعة قسنطينة 

 :باطنها فهي تجربة تشوبها عدد من النقائ ، ولعل أهم هذه النقائ  ما يلي
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عدم االلمام بأبجديات إدارة المشاريع من قبل القائمين على مشروع التعليم الرقمي  -

 ؛2ة بجامعة قسنطين

العدد الهائل للطلبة الذي شملهم نظام التعليم عن بعد، حال دون التحكم الجيد في  -

تسيير برنامج التعليم عن بعد على أساس أنه برنامج نصف حضوري، يتطلب 

 لقاءات دورية مع الطلبة؛

 2السرعة في توسيع تجربة التعليم الرقمي على عدد من كليات جامعة قسنطينة  -

 ارب األولية المحدودة على مجموعة من األقسام؛دون القيام بالتج

اهمال نوعا ما المضمون البيداغوجي لبرامج التعليم الرقمي والتركيز على الجانب  -

 .الفني

تقودنا مجموعة هذه النقائ  إلى عرت جملة من التوصيات سعيا منا إلنجاح مشروع 

. به في بقية الجامعاتوجعله مشروعا رائدا يقتدى  2التعليم الرقمي بجامعة قسنطينة 

 :تتمثل هذه التوصيات فيما يلي

االعتماد على أسلوب المقارنة المرجعية إلنجاح مشروع التعليم الرقمي بجامعة  -

 من خالل االستفادة من تجارب الجامعات الرائدة في هذا المجال؛ 2قسنطينة 

 ع؛تكوين القائمين على مشروع التعليم الرقمي على أبجديات إدارة المشاري -

التركيز على المحتوى البيداغوجي لبرامج التعليم الرقمي إلى جانب التحكم أكثر في  -

 النواحي الفنية للمشروع؛

اشراك الطالب في مشروع التعليم الرقمي باعتباره محور العملية والمستهدف األول  -

 من المشروع؛

ر وقوعها التحكم في مشروع التعليم الرقمي وتقييمه دوريا لمعرفة االختالالت فو -

 .ومحاولة تجنبها واالستفادة منها
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 :قائمة المراجع
التعليم عن بعد للوحدات البيداغوجية األفقية بجامعة (. "2202. )بطوش كمال -0

اليوم الدراسي،  ورقة عمل مقدمة إلى". من التصميم إلى االستخدام: 2قسنطينة 
مارس  22الحميد مهري، عبد  -2جامعة قسنطينة  .حول األيام البيداغوجية للجامعة

 .، قسنطينة، غير منشور2202

تم . "الجامعة باألرقام"(. 2202، 22 22. )عبد الحميد مهري- 2جامعة قسنطينة  -2
en-constantine2.dz/universite-http://www.univ-االسترداد من 
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، 2202مارس  22عبد الحميد مهري،  -2جامعة قسنطينة  .البيداغوجية للجامعة

 .قسنطينة، غير منشور
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