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 المستخلص:

من خالل وسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصال لتقنية أدى التقدم في وسائل ا

الى  االنتقال إلى اإلقتصاد الشبكي الرقمي المفتوح ، حيث اصبح لزاما على مؤسسة 

ال للتقليل الغذ ان تكون قادرة على  العمل باعتماد االنترنت وشبكة المعلومات واالتص
 من تكاليف التشغيل، حجم العمالة وتعظيم االستثمارات التي تتطلب تكنولوجيا عالية .

عليه تهدف هذه الورقة البحثية الى ابراز دور وماهية تكنولوجيات المعلومات 
واالتصال وفوائدها  في المنظومة التعليمية باستعراض وتحديد المكونات األساسية لها 

شرح أهميتها في مجال خدمات التعليم العالي من أجل إكساب  ونظم تشغيلها. ثم

الطالب مهارة التعامل مع شبكة االنترنت لتقديم الخدمات المعلوماتية المختلفة تقوم 
على بيئة تعليمية تفاعلية الكترونية في االخير نستعرض مالمح اللحاق بالركب 

نوع من التعليم من خالل بعض المعلوماتي لتجربة الجامعة الجزائرية في مجال هذا ال

شبكة المحاضرات  االنجازات  على سبيل الذكر و ليس الحصر : ومكتبات إلكترونية،

، الشبكة الجزائرية للبحث RN) (COSELEAالمرئية، نظام التعليم عن بعد 
(ARN) المرافقة االلكترونية لألساتذة الجدد الى جانب مرافقة سياسات اصالح ،

الممول من طرف االتحاد األوروبي غيرها من  (IDEالي )مشروعهياكل التعليم الع

و المواقع اإللكترونية، حيث استخدمنا المنهج  الوسائط التعليمية، المؤتمرات المسموعة
 .الوصفي  لبناء اإلطار النظري وأسلوب المقارنة لمراحل التعليم العالي 
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تبات واعد المعلومات، المكتكنولوجيات المعلومات واالتصال، ق :المفتاحية الكلمات 
 التعليم االلكتروني الرقمية،

Abstract: 
Advances in technology through the means of information and 

communication technologies have led to a transition to an open 

digital network economy, as it has become necessary for the 

future company to be able to work by adopting the Internet and 

the information and communication network to reduce 

operating costs, the volume of labor and maximize the 

investments that require high technology. 

    Therefore, this research paper aims to highlight the role and 

definition of information and communication technologies and 

their benefits in the educational system by reviewing and 

defining the basic components of it and its operating systems.  

Then we explained its importance in the field of higher 

education services in order to provide the student with the skill 

of dealing with the Internet to provide various information 

services based on an interactive electronic learning 

environment. In the latter we review the features of catching up 

with the information field of the Algerian university experience 

in the field of this type of education through some 

achievements, for example. And not limited to: electronic 

libraries, video lecture network, distance learning system  
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(COSELEARN), Algerian Network for Research (ARN), 

electronic escort for new professors as well as accompanying 

policies for reforming higher education structures (IDE project 

funded by the European Union)  and other educational media, 

audio conferences and websites, where we used the descriptive 

approach to build the theoretical framework and method of 

comparison  for the phases  of higher education. 

The problematic of research: In light of the above, the 

following problematic can be formulated: How does 

information technologies affect to up the level of electronic 

education in Algeria? To clarify the more problematic of our 

research, we ask the following sub-questions: 

 What do we mean by information technologies and e-

learning? 

 What are the requirements for e-learning? 

 What are the benefits for the company as a result of 

using information technologies on the profitability 

and effectiveness of higher education institutions? 

The structure of the study: At light of the presented 

problematic, we decided to divide the structure of our study into 

three main axes: 

• The first axis:  introduction to information and 

communication technologies where we review its 

concept. Its characteristics, its most important 

components, and its application areas. 
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• The second axis is related to the theoretical original 

of e-learning and the fields of application of 

information and communication technologies in this 

sector. 

• The third axis: includes a descriptive approach to 

Algeria's experience in this, through exposure to the 

most important achievements, prospects and 

challenges. 

The importance of the research: The importance of this 

research can be limited to the following points: 

 Give a clear vision of the concept of e-learning and 

information and communication technologies. 

 Create an interactive electronic learning environment 

to promote education and educational attainment for 

students. 

 Building effective work teams to invest knowledge 

assets in a modern style adopted by higher education 

institutions to better transfer and exchange 

experiences, and better manage dialogue and 

educational seminars. 

Study results: The research results are summarized as 

follows: 

 Modernizing the intellectual and knowledge 

environment in the university by providing effective 

and appropriate knowledge and information to enter 
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the university into the world of information and take 

advantage of its advanced systems such as electronic 

universities and virtual universities to enrich 

innovative Intellectual. 

 Supporting the educational system with local, 

national and international networks linking different 

parties in order to reach the knowledge society. 

 Finding common values and goals among educational 

institutions in order to create a common organizational culture 

based on technology as an indicator of success and quality. 

Keywords: information and communication technologies, databases, 

digital libraries, e-learning. 

 مقدمة :
تعد تكنولوجيات المعلومات و االتصال من أهم مقومات التقدم الحضاري منذ 

نشوء المجتمعات البشرية ، ومن هنا حرص اإلنسان على استخدامها بلل و تعلداها 

يرها من جيل آلخر ليفيد ويستفيد ، وبعد أن كانت في وقت قريب الصناعة هي بتطو 
مصدر القوة في العالم أصبحت تكنولوجيات المعلومات و االتصال في االونة االخيرة 

من اهم مدخالت العملية التعليمية كنمط جديد يهدف الى إرساء قواعد المعرفة بلين 
 مقدمي الخدمات 
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لى الشلريحة االوللى و االسلاتذة ناهيل  علن االرتفلاع والمستفيدين من طلبة ع

المستمر في تكاليف التعليم و تحت نطاق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بالمقابل عدم 
قدرة المؤسسات التعليمية على تغطية كافة الشرائح و نتيجة هذه المتغيرات اصبحت 

داخل حديثة : التعلم االتجاهات التعليمية تحفز لظهور أنماط جديدة أدى الى ظهور م

المسلتقل، اللتعلم علن بعللد ، اللتعلم المفتلوح . عللى غللرار التزايلد المسلتمر فلي اعللداد 
الطلبة الوافيدين الى الجامعات اليهلا كلل سلنة ملن جهلة و  ازدهلار اإلنتلاي الفكلري 

لحركلة طبللع ونشلر الكتللب والمجلالت وغيرهللا ملن المنشللورات الورايلة الللى  احللدا  

صول المعرفية و الموجودات الفكرية و حلقات التعليم  حيث جاء تضخم كبير في اال

 أطلقه جوزيف هنري  1851اول تنبيه عام إلى مشكلة تزايد النتاي الفكري اإلنساني  
الذي قال أن مقدار ما ينشر سنويًا من   (Smithsonia institute) سكرتير مؤسسة

ات، وما لم ترتب هذه الكميات مصادر المعلومات يبلغ حوالي عشرين ألفاً من المجلد

الضخمة بطريقة مالئمة، سيضل الباحثون سبيلهم بين أكلدا  اإلنتلاي المعرفلي. و 
، أي 2015مليون طلب براءة عام  2.9أودع المبدعون في جميع أنحاء العالم نحو 

وارتفاع للعام الساد  على التوالي للطلب على  2014 عن عام %7.8بزيادة بنسبة 

 .المؤشرات العالمية للملكية الفكرية اءات، وفقا لتقرير الويبو السنوي عنالحماية ببر 

ماليين طلب تقريبا  6لتصل إلى  %15.3وقفزت طلبات العالمات التجارية بنسبة 
يم الصناعية في جميع أنحلاء العلالم بنسلبة ، كما ارتفعت طلبات التصام2015عام 

كمللا بلللغ معللدل تزايللده فللي الوقللت  . 1طلللب 872 800ليصللل عللددها إلللى  2.3%

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4138&plang=AR
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4138&plang=AR
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الراهن قدر ثال  مرات نمو سكان العالم تقريبًا، وأنه تصدر اليوم حوالي ثالثين ألف 

 ، بالمقابلل  2مليون مقالة سنويا  1.2مجلة علمية وتكنولوجية تحتوي على ما يزيد
عجللز الوسلللائل التقليديللة )المكتبلللات( فلللي الللتحكم و السللليطرة علللى اإلنتلللاي الفكلللري 

فللدقت هلذه المشللاكل نللاقو   .وضلبطه وتنظيملله وتسلهيل اإلفللادة منلله بصلورة فاعلللة

الخطر لدى المهتمون بقضية توصيل المعرفة ، وتنبهوا إلى ضرورة وضع حل عاجل 
 .لها

علوموووووات المحوووووول ا مد : مووووودول جلوووووم  ك ولو يوووووات الم

 ا  صاد:م 
ساهمت التطورات التكنولوجيا في تعزيز إمكان السيطرة على المعرفة الموجودة 

كما أسهمت في تسهيل وتسريع وتبسيط كل وصولها و تخزينها و  ومشاركتها  ونقلها 

عبللللر  وسللللائل االتصللللال  التللللي كونللللت ورا عمللللل مشللللتركة، تحتاجهللللا الجماعللللات 
تلفة كملا سلاهم  التطلور العلملي والتكنوللوجي فلي المتفاعلة في مناطقة جغرافية مخ

تحقيلللف رفاهيلللة األفلللراد، وملللن بلللين التطلللورات التلللي تحلللد  باسلللتمرار تلللل  المتعلقلللة 

بتكنولوجيللا المعلومللات واالتصللال، ومللا تبلغلله ملللن أهميللة مللن ناحيللة تللوفير خلللدمات 
ملللة االتصللال بمختلللف أنواعهللا، وخللدمات التعلللليم والتثايللف وتللوفير المعلومللات الالز 

لألشخاص والمنظمات، و من هنلا ظهلر ملا يعلرف بلالتعليم االلكترونلي اللذي يعتبلر 

احد  أشكال مناهج التعليم الحديثة التي تستخدم وسائل تكنولوجيات المعلومات و 
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الشبكة العالمية. يقصد بثورة تكنولوجيلا االتصلاالت، االتصال باستخدام الحاسوب و 

ت االتصاالت التي حدثت خالل الربع األخير تل  التطورات التكنولوجيا في مجاال
من القرن العشرين والتي اتسمت بالسرعة واالنتشار والتأثيرات الممتدة من الرسالة إلى 

الوسيلة، إلى الجماهير داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات، وهي تشمل ثال  
 3مجاالت.

 ثل في الكم ثورة المعلومات أو ذل  االنفجار المعرفي الضخم، المتم
 الهائل من المعرفة

  ثورة وسائل االتصال المتمثلة في تكنولوجيلا االتصلال الحديثلة، التلي

بلدأت باالتصللاالت السلللكية والالسلللكية، وانتهللت باألقمللار الصللناعية 
 واأللياف البصرية

  ثورة الحسابات اإللكتروني التي امتزجت بوسائل االتصال وانلدمجت
 .معها واالنترنت 

 تكنولوجيا المعلومات فيشير إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة أما مفهوم

فلللي تشلللغيل ونقلللل وتخللللزين المعلوملللات فلللي شللللكل إلكترونلللي، وتشلللمل تكنولوجيللللات 

الحسللابات اآلليلللة ووسلللائل االتصلللال وشلللبكات الللربط، وأجهلللزة الفلللاكس وغيرهلللا ملللن 
 4المعدات التي تستخدم بشدة في االتصاالت
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 :  اشكالية البحث
في ضوء ما تقدم يمكن صياغة االشكالية التالية : كيف تؤثر تكنولوجيات     

 المعلومات في رفع مستوى التعليم االلكتروني في الجزائر؟ و إليضاح اكثر لإلشكالية
 بحثنا ، نقوم بطرح األسئلة الفرعية التالية :

 ماذا نعني بتكنولوجيات المعلومات و التعليم االلكتروني ؟ 

 ات التعليم االلكتروني ؟ماهي مستلزم 

  ملاهي الفوائلد التلي تجنيهلا المؤسسلة ملن جلراء اسلتخدام تكنولوجيللات
 المعلومات على مردودية و فعالية مؤسسات التعليم العالي  ؟

 هيكل الدلاسة : 

على ضوء اإلشكالية المطروحة  ارتأينا تقسيم هيكل دراستنا الى ثال  محاور 
 أساسية :

لى تكنولوجيات المعلومات و االتصال نستعرض فيها : مدخل إ المحول ا مد
 مفهومها . خصائصها و اهم مكوناتها و مجاالت تطبيقاتها.

متعلف بالتأصيل النظري للتعليم االلكتروني و مجاالت تطبيف  المحول الثاني
 تكنولوجيات المعلومات و االتصال في هذا القطاع.
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الجزائلر فلي ذلل  بلالتعرض  : يتضمن مقاربلة وصلةية لتجربلة المحول الثالث
 ألهم االنجازات ، االفاق والتحديات.

 أهمية البحث : 
 :يمكن حصر أهمية هذا البحث في ال قاط التالية

  إعطلللللاء تصلللللور واضلللللح لمفهلللللوم التعلللللليم االلكترونلللللي و تكنولوجيلللللات
 المعلومات و االتصال.

  تشلللكيل بيئللللة تعليميللللة تفاعليللللة الكترونيلللة لترايللللة التعللللليم و التحصلللليل
 .الطلبة العلمي لدى

  بنلاء فللرق عمللل فعالللة  السلتثمار األصللول المعرفيللة بأسلللوب حللديث
 تعتمده مؤسسات التعليم العالي لتناقل و تبادل الخبرات و إدارة الحوار

 و الحلقات التعليمية على نحو أفضل.

 : الدلاسة نتائج

  تلخص نتائج البحث كما يلي :

 لجامعة من خالل اتاحة المعارف ا الفكرية والمعرفية في البيئة تحديث

ة فعالة ومناسبة لدخول الجامعة إلى عالم المعلومات دا و المعلومات ا
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واالسلتفادة ملن نظمهلا المتطلورة كالجامعلات االلكترونيلة و الجامعلات 
 االفتراضية إلثراء الفكر اإلبداعي .

  تدعيم المنظومة التعليمية  بشبكات محلية ووطنية و دولية تربط بين
 .األطراف في سبيل الوصول لمجتمع المعرفة مختلف

  إيجاد ايم و أهلداف مشلتركة بلين مؤسسلات التعلليم ملن أجلل ن أجلل
خللللف و تكلللوين ثقافلللة تنظيميلللة مشللللتركة مبنيلللة عللللى التقنيلللة كمؤشللللر 

 للنجاح و الجودة.

 ام  : مفهوم  ك ولو يات المعلومات م ا  صاد 

ة الحواسب و وسائل االتصال المعلومات على اجهز يقوم مفهوم تكنولوجيات 

باستخدام اهم وسائلها )االلياف الضوئية ، االقملار الصلناعية ( اللى جانلب تقنيلات 
المعلومات الى جانب المعارف و المهارات و الخبرات االنسانية بغضرض الحصول 

 5على المعلومات و تداولها و استخدامها و اتحاتها 

 6 اد:ثانيا :أنواع ا  صا ت م ق وات ا  ص

يمكن  قسيم ا  صا ت ب اء علم أساس المسافة الفاصلة بين المصدل مالمستقبل 
 جلم نوعين هما؛
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  االتصال عن قرب: هو اتصال يلتم بطريقلة مباشلرة بلين شخصلين أو

أكثر ،وال تفصل بينهما حواجز وهذا االتصال يكون في الغالب مباشر 
 وبطريقة شفوية تقليدية.

 : مصلطلح ييصلف الطريقلة التلي يمكلن بهلا هلو  االتصلاالت علن بعلد

إرسال و استابال األنواع المختلفة من المعلومات عبر مسافات بعيدة 

ي. و التللي يمكلللن نقلهلللا عبلللر قنلللوات ووسلللائط عديلللدة مثلللل ) البريلللد ، 

خطللوط التليفلللون ، الكللابالت ، الميكروويلللف ، األقمللار الصلللناعية ، 
 أشعة الليزر(

عد م ب  وفر ق وات ا  صاد م المتمثلة ملكي نقوم بهذه ا  صا ت عن ب
 7فيمايلي: 

هلي وسليلة اتصلالية ملن الوسللائل : سلريع( –البريلد التقليلدي )علادى  -أ
التقليدية العتيقة ، وهى غير تفاعلية أو غير تزامنيه حيث أن المراسل 

والمستقِبل ال تكونان على طرفي االتصال فى نفس الوقت وليس هناك 

تكون الخدمة البريدية مرضية وجيدة يجب أن  تغذية مرتدة فورية ولكي
 تحقف المعايير اآلتية فى أدائها:

 عمومية : بمعنى أنها ميسرة لكل متصل . 

 الثبات والثقة : بمعنى أنها ال تخفف أبدا . 
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 االنتظام : بمعنى أن مواعيد التسليم رتيبة . 

 انخفاض التكلفة : فال تؤدى إلى إرهاق المتصلين ماديا . 

 : بطيئة السرعةالسرعة . 

خطوط التليفللون: واحد من  أهم وأفضل الوسائل لتوصيل المعلومات  -ب
 .عن بعد فى صورتها الصوتية عن طريف التليفون العادي

هي مجموعة من األسالك المستخدمة لربط كل من الخادم : لكابالتا -ت

و محطات العمل فيما بينها وبين بعضها وذل  لتكوين الشبكة وتكون 
 :العادة من مادة نحاسية وتتنوع لتشملمصنوعة فى 

 كابالت األزواي المفتولة (Twisted Pair) :  مثل األسالك المستخدمة
 .في خطوط االتصاالت التليفونية

 الكلابالت المحوريلة (Coaxial Cable) :  وهلى تتمثلل فلى األسلالك

المسلتخدمة فلى هوائيللات البلث التليفزيلوني ومنهللا األسلالك الرايقللة ، 
 . المكتنزة أو الثخينة واألسالك

 كابالت األلياف البصرية) :Fiber Optic Cable(  8 وهذا النوع سوف
نتحللللد  عنللللله بشلللللكل منفصلللللل نتيجللللة إلخلللللتالف طبيعتللللله علللللن بلللللاقي 

 . الكابالت
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حيث تتميز الكابالت بقدرتها على نقل كميات أكبر من المعلومات بالمقارنلة 

بقلدرة جيلدة عللى القضلاء عللى التشلوي  بالخطوط التليفونية العادية كما أنها تتمتلع 
 والتداخل الذى يمكن أن يحد  فى الخطوط التليفونية العادية

تعتبلللر مللن أحللد  وأعظلللم الوسللائل إلرسلللال  9 : األقمللار الصللناعية -أ

واسلللتابال المعلوملللات فلللى مجلللال االتصلللاالت علللن بعلللدي و يمكلللن أن 

مسلافات  تستخدم األقمار الصناعية فى نقل البرامج التليفزيونية عبر

كبيرة دون التأثر بالتضاريس ، وكلذل  فلى نقلل المحادثلات التليفونيلة 
الدولية ، وتبادل البيانات والمعلومات االلكترونية بين الحاسلبات فلى 

دول مختلفة ،ونقل وقائع المؤتمرات العلمية فى نفس الوقت واالستماع 
 . إلى المناقشات العلمية

ات المسللتخدمة لنقلل البيانللات مللن أفضلل القنلو 10  :األليلاف الضلوئية -ب

والمعلوملات فللى أي شلكل مللن أشلكالها ، حيللث يتميلز شللعاع الليللزر 
 بقوته الذي يتم نقله من خالل األلياف الضوئية ونقائه وثبات تردده ،

إلى أن ما  -األقمار الصناعية وأشعة الليزر  -وترجع أهمية القناتين السابقتين
يدفعله دفعلا إللى  On-Line لخطلوط المباشلرةي يشهده العلالم ملن تقلدم فلى مجلاالت ا

اسللتخدام األليللاف الضللوئية ، واألقمللار الصللناعية نظللرا لتزايللد عمليللات نقللل كميللات 

تتميز بالسرعة  ال قل الخال ي البيانات والرسائل وبالتالي فهي فى حاجة إلى وسائط

http://www.mubashirnews.com/2016/02/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-1437-2016-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84/
http://www.mubashirnews.com/2016/02/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-1437-2016-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84/
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ا أفضل القنوات والقوة وخلو الرسائل من الشوائب ي، والليزر ، واألقمار الصناعية هم

التي ظهرت حتى اآلن لتوصيل ونقل المعلومات طبقا لمواصفات السرعة ، والقوة ، 
 والنقاء

 : المحول الثاني :التأصيل ال ظري للتعليم ا لكترمني
تعددت المفردات التي تشير الى التعليم االلكتروني كجملة من االجراءات و 

تقللديم المحتللوى التعليمللي مللن خللالل المنلاهج المنظمللة تعتمللد علللى الحاسللب اآللللي ل

استخدام وسائل و قنوات االتصال سواء المحوسبة او االتصال بشبكات االنترنت و 
دة غيرها من العناصر المتكاملة من المكنونات التي تشكل بيئة تعليمية تتفرع فيه الما

لة التعليمية على نطاق واسع و تسمح بنقلها و تخزينها و يتم تقديمها من خالل جم

ملن االختبلارات او عبلر مراحلل عللى حسللب قلدرة الطاللب ، ملن هنلا اصلبح التعللليم 

االلكتروني من أهم مؤشرات تقدم الدول .و من كل ما سبف ساهمت التكنولوجيات 
الحديثة في انشاء بيئة خصبة من خال مجموعة من الوسائل و التقنيات لتحقيف جزء 

 .متكامل لمناهج المحتوى العلمي االلكتروني
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 أوال :مفهوم التعليم االلكتروني 
ون تقوم العملية التعليمية على شكل التزام مشترك بين المتلقي و المعلم او المك

 خالل فترة زمنية معينة تسمح لهم بالتكيف و التغيير من خالل القدرة المكتسبة التي
 تسمح لهم بتشكيل ذاكرة تنظيمية جوهرها المعرفة .

نللله جملللة ملللن العمليللات و االجلللراءات المنهجيلللة حيللث يعلللرف التعللليم عللللى ا

المنظمللة والتللي تللؤثر فللي سللللوك المتعلمللين ، معللارفهم و تحصلليلهم مللن معلللارف و 

حيث يقوم بنقل و تبادل المعلومات و الخبرات زائد المهارات  11مهارات و كفاءات 
بشلللكل منهجلللي منسللللف و ملللنظم للطاللللب او المتكللللون او المتلقلللي و هلللذا باسللللتخدام 

. و يمكن ان يكون على شكل ممارسة او عملية تمكن الفرد   12من االليات مجموعة

ملن الايللام بالتصلميم علللى إحللدا  التغييلر الللذي يرغلب فيلله مللن خلالل علملله، وهللو 

العملية التي يسعى المعلم من خاللها إلى توجيه الطالب لتحقيف أهدافه التي يسعى 
ه على شكل نظام لديه مدخالت و يمكن تجرمت 13إليها وينجز أعماله ومسؤولياته. 

، مخرجات)مهارات ، رصيد معرفي ، ذكاء تعليمي ، قدرات ، استعداد ، التصرف 
 14السليم ، الكفاءة( و عمليات تشغيلية تشكل اركان التعليم المتمثلة فيما يلي : 

  المعللللم  و يجللللب ان تتلللوفر فيلللله مجموعللللة ملللن الكفللللاءات الفكريللللة و

رفلي ،ملن خلالل ملروره بخبلرات تعليميلة السللوكية لتحقيلف االداء المع
  تساهم في تغيير مواقفه عن أمٍر ُمعّين،
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 الطالب و متعلف  بكل سمات و دوافع و ميول و اتجاته 

 و  البيئة التعليمية و مؤشراتها التنظيمية باالضافة الى المادة الدراسية

منلللاهج تعليمهلللا ) طلللرق التلللدريس ، االسلللاليب المتبعلللة ، االنشلللطة ، 
 ت التدريبية ،التقويم ...الخ(الحلقا

 15 كما يمكن  ص يف التعليم الم :

  تعليم مهني فني : فيه يكتسب الطلبة قدرات فنية أو مهنية و يتضمن

لتعليم  ثال  مجاالت اساسية : التعليم الصناعي ، التعليم الزراعي و ا
التجلاري حيلث يتسللنى للطلالب اكتسللاب مهلارات علميللة مطلوبلة فللي 

خضع البرامج التعليميلة فلي كلل مرحللة ملن مراحلل سوق العمل. و ت
 التعليم الشراف و رقابة الدراية الوصية.

  ، تعليم أكاديمي : فيه يكتسب الطلبة مهارات حرفية : النسيج ،الغزل

لتعليم  الحدادة،  او يقوم على كافة مراحل الدراسة من االبتدائي الى ا
 العالي تنتهي بكفاءات لنهاية مسار دراسي 

اك من يدمج بين النوعين السابقين ليشلكل تعلليم شلامل يجملع بلين المهنلي هنو 
من هنا عكف المعلمين او المؤطرين على استخدام العديد من الوسائل ، االكاديمي و 

لبلوغ و تحقيف اهدافهم تتنوع بين الوسلائل السلمةية البصلرية  لجلذب انتبلاه الطاللب 

لسهولة االيضاح و اإلتاحة و من هنا ظهر المتلقي اضافة الى التكنولوجيات الحديثة 
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مفهلوم جديلد يطللف عليله التعلليم االلكترونللي يقلوم عللى هلو إيصلال المعلوملات إلللى 

المتعلمين من خالل درو  إلكترونية عن طريف األقمار الصناعية، وبالتالي إيصال 
خدام المواد التعليمية دون الحاجة إلى تقابل المعلمين ملع المتعلملينح حيلث يلتم اسلت

الفيللللديو، والصلللللوت، وتكنولوجيللللا الوسلللللائط المتعلللللددة، والصللللور والرسلللللومات، وملللللن 
 : المصطلحات المستخدمة والدالة على التعليم عن بعد من بين هذه المصطلحات نجد

 التعليم المنزلي أو الدراسة في المنزل باإلنجليزية Home Study) ،) 

 الدراسة المستقلة Independent Study)) 

 بالمراسلة  الدراسةCorrespondence Study)، ) 

  الدراسات الخارجيةExternal Study)) 

  التعليم االلكترونيElectornic learning)) 

ظهر هذا المصطلح مع انتشار و تطور وسائل االتصال الحديثة  حيث هو 

شكل من أشكال التعليم إليصال المعلومة للمتعلم حيث يعود ظهوره اوال طي أحد  
تعلليم علن بعللد بالضلبط اثنلاء اشلغال المجلللس اللدولي للتعلليم فلي مللؤتمر مصلطلح ال

يتم من خالله استخدام آليات االتصال الحديثة من حاسوب آلي   1982بفنكوفر سنة 

وشبكاته ووسائطه المتعددة ملن صلوت وصلورة و آليلات بحلث ومكتبلات الكترونيلة، 

حضللوري أثنلاء الفصللل وكلذل  بوابلات االنترنللت سلواء كللان ذلل  علن بعللد أو بشلكل 
لتقنية بجميع  الدراسي، وهو بذل  أسلوب من أساليب التدريس يعتمد على استخدام ا
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. أملا 16أنواعها في إيصال المعلوملة للملتعلم بأقصلر وقلت وأقلل جهلد و أكبلر فائلدة 

له يرى أن التعليم االلكتروني يشمل كل الوسائل الحديثة المعتمدة  لمفهوم اإلجرائي
كل الوسائط االلكترونية من وسائل للعرض و صلور و رسلومات و  في التعليم أي

حاسوب و أدوات العرض من صوت و صورة التي تساهم في نقل المعارف بأقصر 

الكبر عدد   وقت مثل الحاسوب ووسائل العرض و المحاضرات االلكترونية و غيرها
 نقل مكانيةبإ يسمح نظام من الطلبة او المتلقين بشكل سهل . حيث هو عبارة عن 

 قاعات إلى بالحضور الزام الطالب دون  متعددة وسائل عبر العلمية المادة وتوصيل

حيث يكون المحتوى   ".17نفسه تعليم عن المسؤول هو فالطالب منتظم بشكل الدر 

 التعليمي باستخدام وسائل الكترونية مثل  الشبكات العنكبوتية أوتقديمه عن طريف 

 الليزرية أو األقراص CD-ROMالصناعية او اتاحته في االسواق باستخدام   األقمار

لتعليم تطور أساسه على الذي التدريس االفتراضي أو والبصرية السمةية األشرطة  ا

 18العديد من االجيال : من العديد و ظهرت اثره   Learning -E االلكتروني

 المحتللللللوى  الجيللللللل االول :منللللللذ بدايللللللة سللللللنوات الثمانينللللللات هنللللللا كللللللان

االلكتروني على أقراص مدمجة بطريقة تقليدية الى الطالب ) المراسلة 
 البريدية اقدم وسيلة اتصال و اقلها تكلفة ، الفاكس( 

  الجيل الثاني : مع بداية ظهور االنترنت و هنا تطورت عملية التفاعل
بلللين المرسللللل و المسلللتقبل لتصللللبح ادارة تشلللاركية بللللين مجموعلللة مللللن 

 لم معين الطالب مع مع
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  الجيل الثالث : اواخلر التسلعينات ملن القلرن العشلرين ، حقلف تفاعلل

بيئة تعليمية على مستوى الخدمات الطالبية ، االداريلة و االكاديميلة 
كلللنمط مفتللللوح متللللزامن و غيللللر متللللزامن باسللللتخدام الشللللبكات العالميللللة 

 للمعلومات لتوصيل المحتوى التعليمي و الخدمات التعليمية.

 ائص التعليم ا لكترمني :م من أهم وص

  التواصل بين الطالب و المعلم في بيئة افتراضية دون الحاجة لقاعة

او صللللف باسلللللتخدام بلللللرامج اللللللذكاء االصلللللطناعي التلللللي تسلللللمح لهلللللم 
 باالتصال المرئي و الصوتي و التحاور و التخاطب .

  قدرة المعلم على التشخيص الفوري لمدى فعالية المتلقي و استيعابه
 نة باستبيانات مساهمة الطلبة.باالستعا

  مرونللة المعلللم فللي امتصللاص الغمللوض باسللتخدام وسللائل توضلليحية

المتاحلللللة عبلللللر الشللللللبكات العنكبوتيلللللة او العلللللودة لهللللللا فلللللي أي وقللللللت 
 المتصاص الغموض و اعتمادها كمادة ارشادية.

  استخدام حلقات الجودة او فرق عمل لتسهيل التواصل و تفعيل حلقة

ة المشاركة بزيادة فرص اتصال الطالب بينهم من النقاا و اثراء جود
 جهة و بينهم و بين اآلساتذة.
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  تكنولوجيلات التعلليم التلي تعملل عللى ادملاي الملواد و اآلالت القائمللة

علللى الملللواد التعليميلللة )مطبوعلللة ، مصلللورة( كمحصللللة للتفاعلللل بلللين 
 االنسان و االداة 

جلم في مجملها في ثالث أما فيما يخص أنواع التعليم اإللكترمنّي ، فهي  ت
 1اص اف شهيرة  :

  يه فالتعليم اإللكترونّي المتزامن او التفاعلي : وهو التعليم الذي يشترط
تلوفر طرفلي االتصلال فلي نفلس الوقلت ) المرسلل و المسللتقبل ( أي 

ة  يكون فيه الطالب، والمعلم في نفس الوقت أمام الشاشات اإللكترونّي

بللللللر غلللللرف المحادثللللللة، أو الفصللللللول ليلللللتم نقاشللللللهم مباشلللللرًة أمامهللللللا ع
االفتراضللّية، وأكثلللر مللا يميلللز هللذا النلللوع مللن التعلللليم هللو أّن الطاللللب 

يحصلل عللى تغذيللٍة راجعلٍة فوريللٍة، كملا أنّلله يلوفر وقللت اللذهاب إلللى 

مكان الدراسة مثل )الفصول االفتراضية ،اللوي االبيض ، المؤتمرات 

ب هللذا النللوع مللن عبلر الفيللديو، غللرف المحادثللة الفوريللة (، لللذا يتطللل
 التعليم بنية تحتية  إلكترونّيٍة حديثٍة، وشبكة اتصاٍل جيدة.

                                                             

 رؤيلة.التعلليم فلي اإلنترنيلت ودور االلكترونيلة المدرسلة.الكلريم عبلد محملد الملالح، .1
 112 .ص. 2010 الثقافة، دار:عمان.تربوية
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  التعلللليم اإللكترونلللّي غيلللر المتلللزامن أو غيلللر التفلللاعلي : وهلللو التعلللليم

اإللكترونّي الذي ال يحتاي إلى توفر طرفي االتصال في نفس الوقت، 
أي  أن يكللون ال يلتلللزم الطاللللب  ملللع المعللللم فلللي نفلللس الوقلللت أملللام 

الشاشات، وإّنما يكون باالستفادة من الخبرات السابقة، أو عن طريف 

توفر المادة التعليمّية على األقراص المدمجة، وقد يكون التواصل عبر 
البريللد اإللكترونللّي، أوعبللر المنتللديات التعليميللة، وفللي هللذا النللوع ملللن 

التعليم ال يستطيع الطالب الحصول على تغذيٍة راجعٍة، بل يمكنه فقط 

 العودة إلى المادة التعليمّية في أي وقت هو يريده، كما أّنه ينظم وقت

 مثل )االقراص المدمجة، القوائم البريدية .دراسته حسب ما يراه مناسباً 
،  ،المحاضلرات و المنشللورات االلكترونيلة ، الملفللات االلكترونيللة ، 

 المكتبات الرقمية (

 ين فهلو تعلليم يعتملد علللى التعلليم المفتلوح : يجملع بلين النلوعين السلابق

مصللادر تعليميلللة مسللموعة ومتلفلللزة وتكنولوجيللة كننظلللام مفتللوح يكلللون 

متزامن وغير متزامن بين الطاللب والمعللم . بحيلث يكلون متزامنًلا فلي 
وقللت محللدود فقللط بينمللا يكملللل الطالللب تعليملله مللن خللالل المصلللادر 

رين فكرًيا و هو متاح لكل القاد .التعليمية التي يقدمها التعليم المفتوح

وعلمًيا بغض النظر عن عمره ومكان سكنه وجنسيته، كما يوفر حرية 
االختيار للمتعلم أن يختار ماذا يتعلم وكيف يتعلم؟ ويراعي هذا النوع 
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الوقت الخاص بالطالب والمكان الذي يناسبه، كما أنه يعد تعلًما ذاتًيا 

ويأخذ هذا  أي أن أنه نابع من رغبة ملحة وداخلية من المتعلم نفسه،
النوع أشكااًل عدة مثل التعليم بالمراسلة واالنتساب والمستقل والمنزلي 

 .وغيره

ثانيللا :مسلللاهمة تكنولوجيلللات المعلومللات فلللي التعلللليم 

 االلكتروني :
باالسللتعانة بتكنولوجيللات  انجلاز قواعللد المعلومللات: كإنشللاء قواعللد المعلومللات

 ة و المهارات المهنة المكتبية من بينالمعلومات و االتصال لتنظيم الدراسات العلمي
 19 هذه االنواع نجد :

قواعد معلومات وفقا لتخصص معين كالطب او الهندسة او االدب او  -أ
 الفن لفرع معرفي مثل :

 قاعدة معلومات في علوم التسيير 

  و في العلوم االقتصادية 

 و في العلوم التقنية 

 حسب نوع معين من انواع مصادر المعلومات مثل : -ب
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 اعدة معلومات الرسائل الجامةيةق 

 قاعدة معلومات لبراءات االختراع 

 قاعدة معلومات ألعمال المؤتمرات  

 او هي عامة مثل قاعدة معلومات الصحف و المجالت  -ت

 ثالثة معايير مشابهة للحكم علم نوع قاعدةمه اك من يقسمها است ادا الم 
 المعلومات : 

 : مامن حيث الوظيفة، وتندري تحتها فئتان ه -أ

 الببليوجرافيلللة ، مثللللل :  - International 

Bibliography of Social sciences - LISA  

  غيلر الببليوجرافيللة : يللدخل فللي إطللار هللذه الفئللة ثالثللة
  : أنواع فرعية هي

 قواعللد البيانللات النصلللية Full-text databases مثللل ، 

: ABI/Inform, Medical Library, Biology Journals 

 يانلات الرقميلةقواعلد الب Numerical databases مثلل ، : Dow 

Jones Index  
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 قواعللد بيانلللات الصلللورية Images databases مثلللل ، 

: Manuscripts Islamic  

  : من حيث التغطية النوعية، وتندري تحتها فئتان ، هما -ب

 عامة تغطي جميع أشكال مصلادر المعلوملات ، مثلل 

: LISA  في مجال المكتبات والمعلومات  

  نوعيلللة تقتصللللر علللللى تغطيللللة نلللوع معللللين مللللن مصللللادر

التي تقتصر  Dissertation abstracts:المعلومات،مثل

 ProQuest - The Digital عللى الرسلائل الجامةيلة

Dissertations database has moved! 

  : من حيث التغطية الموضوعية ، وتندري تحتها ثال  فئات ، هي -ت

  أحد فروعها، مثلمتخصصة في العلوم الجتماعية أو : 

ERIC  فلي مجلال التربيلة ،LISAفلي مجلال المكتبلات 

Sociological Abstract  .في مجال علم االجتماع 

  متخصصلللللة فلللللي مجلللللال اإلنسلللللانيات أو أحلللللد فروعهللللللا
فلي مجلال اإلنسلانيات   The Humanities Indexمثلل

اإلسللالم والمسلللمين  Index Islamicus بشلكل عللام
 والعالم اإلسالمي
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 ة في العلوم البحتة والتطبياية أو أحد فروعها متخصص

فللي   MEDLINEفلي الجيولوجيلا   GEOREF . مثلل
قاعلدة تحتلوي عللى اللنص  ، Science Directالطلب

مجلة في معظم التخصصات  1700الكامل ألكثر من 

  ScienceDirect.com، العلميللة والتقنيللة والطبيلللة

health, medical journal full text articles and 

books.. 

باالضافة الى قواعد المعلومات فهي تساهم في توفير قاعات خاصة بالعرض 
و اإلعالم اآللي  من خالل تزويد المتعلم بالوسائل المسموعة والمطبوعة والسمةية 

والبصلرية إلكملال العمليلة التعليميلة. و ذلل  لتلوفير الجلو المالئلم لعقلد جلسلات بلين 

قيللللللف أهلللللداف تعليميلللللة واجتماعية.باختصلللللار تسللللللاهم الملللللتعلم والمعللللللم ملللللن أجلللللل تح
تكنولجيات المعلومات و االتصال  في تحقيف معايير جلودة التعلليم و المتمثللة فلي 

 جملة من االساسيات البد من توفرها و تكمن فيما يلي :

 إدارتهلا بضلرورة االعلداد  وكيةيلة الجلودة سياسلة رسلم
 لمناهج التعليم  الجيد والتخطيط

 اإلجلراءات  عللى  تنفيلذ ملن والتأكلد دوريلةال المراجعلة
 .التعليم في الجودة ضوء الموارد المستخدمة في تطبيف
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 نظلر فلي التعليميلة المؤسسلة وصلورة سلمعة تحسلين 

 المؤسسات وبين التنافس روح والمعلمين و تنمية الطلبة

 .المختلفة التعليمية

 األقسلام بلين الفعلال واالتصلال الجيلد التلرابط تحقيلف 

 .التعليمية في المنظمات  المختلفة والوحدات اتواإلدار 

 تعيلف التلي المشلكالت ملن العديلد حلل فلي المسلاهمة 

 .التعليمية للعملية الجيد السير

المحووووول الثالووووث : مقال وووووة مصوووورية لتجر ووووة الج ائووووور : 

 ا نجازات ، ا فاق مالتحديات.

ئللر فلي ظلل التحللوالت التلي شللهدتها الجزائلر مللن خلالل تجسلليد مشلروع الجزا

االلكترونية على كافة األصعدة ، على غرار وزارة التعليم العالي و البحث العلملي 
شكل موضوع التعليم االلكتروني في اثراء الرصيد الفكري و دعم العملية التعليميلة 

 حيث يشكل جهاز التعليم العالي مؤشرا لتقدم الدول بما يشهده التعليم من تطور تقني
 و معلوماتي

 كانت تجربلة  الجزائر في التعليم االفتراضي   ستخدمتهاأول مبادرة ا

(EEPAD و تجربللللللة  المركللللللز الللللللوطني للتعللللللليم المهنللللللي عللللللن بعلللللللد)
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(CNEPD و ال تزال جامعة التكوين المتواصل تشرف عليهلا حيلث )
 انشئت موقعا افتراضيا يقدم درو  للطلبة في بعض االختصاصات .

 للفرانكفونية الجامةية الوكالة فتح مشروع  (Agence Universitaire 

de la Francophonie) 

 ( تكلوين مللؤطرين فلي ارضللية التعللليم االفتراضليApprentissage 

Laboratif A Distance) 

  تكللوين اختصاصللين فللي مجلللال تكنولوجيللات المعلومللات و االتصلللال
 Diplôme d’Etudes Supérieur)لفائللدة التعلللليم و التكلللوين 

Spécialisé en Utilisation des Technologies de 

l’Information et de la Communication pour 

l’Enseignement et la Formation ) 

 بعد عن التكوين لتطبيف الالزمة بالمعدات الجزائرية الجامعات تجهيز: 

 التي العلمي والبحث العالي التعليم وزارة به قامت العملية هذه تموين

  .دي مليون  وخمسون  مئة وثال  تقدر بمليار   ميزانية خصصت

 ( منصلة التعلليم علن بعلدavent)   التلي تحتلوي عللى درو  منظمللة

تسللمح االطللالع علللى مضللامينها ناهيللل  عللن التواصللل بللين االسلللاتذة 

والمتعلمين ) الطلبة( ، و قد تم وضع هذه المنصة في مختلف مواقع 
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الجامعلللات مباشلللرة لالسلللتفادة مللللن مختللللف الخلللدمات التلللي تعرضللللها 

المؤسسللللات و مللللن هنلللا توجللللب علللللى كلللل طالللللب التسللللجيل مختللللف 
بالمنصللة ) اسلللم مسلللتخدم ، كلملللة ملللرور،( علللن طريلللف تفعيلللل بريلللده 

االلكتروني بعد التسجيل للولوي الى مختلف الدرو  المعروضة من 

طللرف اآلسلللاتذة.كما تضللمن المنصلللة فيللديوهات تقلللدم شللروحات اللللى 
 المسجلين كيةية استخدام المنصة .

 ملوزع تسلمح بإعلداد -زبلون ) صليغة فلي بعلد علن لتعلليمل انشلاء قاعلدة 

 .(ملؤخر) متلزامن غيلر شلكل فلي الخلط، عبلر ملوارد إللى والوصلول

 مكلان، وأي وقلت فلي أي النظلام هلذا إللى الوصلول الملتعلم وبإمكلان

 اسلتعمال لألسلاتذة القاعلدة هلذه وتسلمح .مرافلف وجلود علدم أو بوجلود

 تطبيايلة، و در  تملارين، درو ،) الخلط عبلر الطلرق  مختللف

 وغيرها(. نشاطات.تدريب،

 مشروع ide  سياسات ومرافقة بتمويل األوروبي االتحاد الذي يقوم فيه 

 ملن .برنلامج  خلالل ملن Tempus، المعتملدة العلالي التعلليم إصلالح

 األبليض البحلر وبللدان الشلراية وأوروبلا الوسلطى أسليا بللدان طلرف

 العالي التعليم ة آساتذةاوال لفائد IDEالمتوسط حيث تم تسخير ماستر 

لتعليم وأساتذة للطلبة  ثم تم توجيهه .تخصصهم كان مهما الجزائري  ا

 20 .التكوين مؤسسات بقطاع والمهنيين الثانوي
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  :االنشاء العديد من مراكز البحث :مراكز البحث . مراكز البحث 

 

 

 2 (CDER)مرك   طوير الطاقات المتجددة .1

 (CERIST) التق يمرك  البحث في اإلعالم العلمي م   .2

  (CDTA)مرك   طوير التك ولو يات المتقدمة .3

  .(CRTI) مرك  البحث العلمي مالتق ي في التلحيم م المراقبة .4

  .(CRAPC)كمياء-مرك  البحث في التحليل الفي يو .5

  .(CRSTDLA) مرك  البحث العلمي م التق ي لتطوير اللغة العر ية .6

  .(CREAD) التطوير مرك  البحث في اإلقتصاد التطبيقي من أ ل .7

  .(CRASC) مرك  البحث في األنثر ولو يا اإل تماعية م الثقافية .8

  .(CRSTRA) مرك  البحث العلمي م التق ي في الم اطق الجافة .9

  .(CRBT) مرك  البحث في البيو ك ولو يا .10

 ةيواقطلل قلاوووونووولا صفووون اووويووو وووولوووونوووكووو  يوف ثحوووبووولا زوووكروووم .11
(CRTSE)  
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  ربلط المؤسسللات تحللت وصللاية وزارة التعلليم العللالي والبحللث العلمللي
  ARN   بالشبكة األكاديمية والبحثية

 مديريووة  انشلاء مديريلة لتكنولوجيلات اإلعلالم واالتصللال، المتمثللة فلي

، إال تأكيللد ملللن وزارة مأنظموووة اإلعوووالم ما  صوواد الجام يوووة شووبكات
التعلليم العلالي والبحلث العلمللي عللى اختيارهلا الحللازم فلي اعتملاد تللام 

فللي تسللليير وايلللادة  لتكنولوجيللات اإلعلللالم واالتصللال، كمقللللد نجاعلللة 
 جديدة.  سييرية ممقال ات مفاهيم  ر وية القطاع، مع اعتماد

 : وا مة

في ضوء الحاجة الى التكيف مع متطلبات العصر و تطلعات العصر للهدر 
ساء قاعدة شاملة متكاملة تتفاعل مع المحيط من حدود المكان و الزمان في اطار ار 

للرفع من مدارك و معارف الطالب  خاصة بعد الثورة التقنية و الرقمية التي عصفت 

ن بكافة مجاالت الحياة : االدارية ، الصناعية ، التجارية ، الصحية و التعليمية ، م

تماشى مع مختلف هنا كان لزاما التفكير في انشاء مجتمع مثقف علميا و معلوماتيا ت
 التقنيات التكنولوجية .

حيث يمتاز هذا النوع من التعليم  بارتكازه تمامًا على أفضل الطلرق وأحلدثها 

في مختلف نطاقات التعليم والنشر، وتكون الوسيلة الرئيسة في إرسال واستابال المادة 

التعليميللللة عللللللى الحاسلللللوب وكلللللل ملللللا يتعلللللف بهلللللا ملللللن وسلللللائط تخزينيلللللة وشلللللبكاتها، 

https://www.mesrs.dz/ar/-/la-direction-des-reseaux-et-systemes-d-information-et-de-communication-universitaires-drsicu-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mesrs.dz%2Fles-directions1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DWMFJ9FQzN2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.mesrs.dz/ar/-/la-direction-des-reseaux-et-systemes-d-information-et-de-communication-universitaires-drsicu-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mesrs.dz%2Fles-directions1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DWMFJ9FQzN2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.mesrs.dz/ar/-/la-direction-des-reseaux-et-systemes-d-information-et-de-communication-universitaires-drsicu-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mesrs.dz%2Fles-directions1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DWMFJ9FQzN2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://services.mesrs.dz/arabe_mesrs/nouv_paradigmes_a.php
http://services.mesrs.dz/arabe_mesrs/nouv_paradigmes_a.php
http://services.mesrs.dz/arabe_mesrs/nouv_approches_a.php
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وبلذل  يمكلن تعريفله بأنله ذلل  النظلام التفلاعلي المخلتص بتعلليم الفلرد وفقلًا  تفلاوتوت

لتوفير بيئة   ك ولو يا ا  صاد مالمعلوماتلقدراته وطاقاته ومهاراته باالعتماد على 
بيد ان الجزائر  .تقدم المقرر الدراسي بواسطة الشبكات اإللكترونّية إلكترونية رقمية

جديلللدة طرائللف ومقاربلللات إدخلللال بللالرغم ملللن تحايقهللا بعلللض االنجلللازات مللن خلللالل 

للتسيير، من أجل بعث حركية جديدة  في مؤشرات جودة التعليم االلكتروني  ، الى 

انها مازالت تفتقد الى الفعالية من خالل تكامل البنية التحتية المبنية على الجاهزية 
االلكترونية و الكفاءة المهنية . و كخالصة لذل  ارتأينا تقديم مجموعة من التوصيات 

 ليم االلكتروني بالجزائر:لتفعيل بيئة التع

 من خالل ادراي  :الجامعة الفكرية والمعرفية في البيئة ضرورة تحديث
 تخصصات جديدة تساير التطورات التعليمية. 

  متابعة التطبيف العملي للنظريات العلمية  من خالل الشروع في شروع

( الذي  M-learning في أنشطة التعليم عبر الهاتف النقال )الموبايل
شأنه التحول إلى المعرفة الشاملة  و لكن تحت اشراف المتابعة  من

 .لمباشرة لهم

  االهتملللللللللللام بتعللللللللللللليم وتلللللللللللدريب الطلبللللللللللللة والبلللللللللللاحثين ب يللللللللللللة اعللللللللللللدادهم

 لمواكبة الجيل الرقمي لتعظيم االستفادة من المن الستفادة من وتأهيلهم
 الفضاءات االفتراضية ومنصات التعليم االلكترونية .

https://weziwezi.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84/
https://weziwezi.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84/
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