
 0 

 

 

 
 

 

 

 

 مستخلصات أعمال

  األول ملركز التعلم املدمجالعلمي املؤمتر 

 بعنوان

 ريرؤية حنو التطو: مستقبل التعليم اإللكرتوني

Development A Vision for -Learning -The Future of E 

 

 (.  2019فرباير  28 - 26)  يف الفرتة من

 

 مصر -بنى سويف ، جامعة بين سويف

 

 أ.د/ خالد عبد الغفار  : حتت رعاية

 وزير التعليم العالي       

 

 أمحدأ.د/ منصور حسن  س املؤمتر :ــــــرئي

 رئيس جامعة بين سويف 

 

             خضــــــــــــر حممود أ.د/ حممد  نائب رئيس املؤمتر:

 التعليم والطالب نائب رئيس اجلامعة لشئون                     

 

            أ.د/ خالد عباس حلمــــــي  :ر مؤمتلل املدير التنفيذي

 مدير مركز التعلم املدمج  

 

 

 

 

 

 

 

 



 مستقبل التعليم اإللكرتوني رؤية حنو التطوير   
 2019فرباير  28 -26جامعة بنى سويف        

 
1 

 

Table of Contents 
 4 ........................................................................................... حسن منصور /الدكتور األستاذ كلمة

 5 ................................................................................................ خضر حممد الدكتور ستاذألا كلمة

 6 ............................................................................ عبده حلمي عباس خالد الدكتور األستاذ كلمة

 7 ........................................................ (للمستقبل نسعى) سويف بنى معةجا املدمج التعلم مركز

 10 ................................................................................................................ وحماوره املؤمتر أهداف

Assessing On-Line Resources In Optic Course For The Development Of The On-Site Teaching

..................................................................................................................................................... 12 

E-learning at the Algerian University: Reality and challenge .................................................... 13 

E-Poetry As An Essential Part Of E-Learning Future ................................................................ 14 

Superhydrophobic And Antibacterial Coated Cotton Fabrics Utilizing ZnO Nanocatalyst ....... 15 

The Role Of User Characteristics In Technology Acceptance Towards Successful Adoption Of 

Electronic Learning Management Systems In Developing Countries ........................................ 16 

 تعلم يف املدمج التعلم اسرتاتيجية استخدام حول اإللكرتونية السعودية اجلامعة طلبة اجتاهات

 17 .................................................................................................................................... مقرراتهم

 طلبة حتصيل على النفس علم إىل مدخل مقرر تدريس يف اإللكرتوني التعّلم استخدام أثر

 18 ...................................................................................................... .اجتماعية علوم األوىل السنة

 19 ................. ونيلكرتاإل التعليم ترقية يف االجتماعية الشبكات مع األكادميي اجملتمع تفاعل أثر

 املهين أدائهم مستوى لرفع توافرها الواجب التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات

 20 ................................................................... املعاصرة التكنولوجية املتغريات ضوء يف واألكادميي

 21 ............................................... املعريف املال رأس يف وأثره  االلكرتوني التعليم  منصات استخدام

 22 ....................................................... التعليم يف تشني البلوك لتكنولوجيا الواعدة االستخدامات

 23 ....................... العلمي والبحث االلكرتوني التعليم يف واالتصال اإلعالم تكنولوجيا ماتاستخدا

 وميكانيزم الرقمي للتعليم ةآلي بني التعليمية العملية يف املتطورة االتصال أجهزة استعمال

 24 ................................................................................................................. العالي التعليم لتجويد

 26 .................................................................................. والدستور الواقع بني التعليم على اإلنفاق

 27 ............................ التعليم و التعلم عملية يف التعليمية الوسائل و املعلومات تكنولوجيا أهمية

 28 ..... عنه الذهنيه الصورة وتغيري للشرطه رجل تأهيل يف االنسان حقوق اليات تدريس اهميه

 29 ........................ (والـــتـــحريات الـــــواقع: )االلكــــتــرونـــي التعــليـم يف اجلزائرية التجربة

 30 ............................................................................. . العالي التعليم يف االلكرتوني التعلم حتديات

 31 .............................................................................. العربي الوطن يف  اإللكرتوني  النشر حتديات

 33 ............................................................................. احلديثة االتصال وسائل عرب التعليم حتديث

 34 ................................................... .املامول و الواقع....املقلوب الصف اسرتاتيجية وفق التدريس



 التعلم املدمجمركز   
 جامعة بنى سويف   
 

 2 

 جتارب حتليل وأفاق متطلبات: االلكرتوني التعلم تطبيق ظل يف العربية اجلامعات أداء تطوير

 35 .............................................................................................................. العربية اجلامعات بعض

 36 ........................................................................املستقبل وحتديات الواقع بني اإللكرتوني التعلم

 37 ....................................................................... واالقتصادية االدارية وابعاده االلكرتونى التعليم

 38 ......................... التكنولوجي التطور ومتطلبات االقتصادية الضرورة بني االلكرتوني التعليم

الدراسي والتحصيل اإلعالمية الرتبية بني االجتماعي التواصل مواقع عرب كرتونيلاال التعليم

..................................................................................................................................................... 39 

 41 .................................................... (املأمول و الواقع)   اجلزائرية اجلامعة يف االلكرتوني التعليم

 43 ..................................................................... االفاق و االجناز بني اجلزائر يف االلكرتوني لتعليما

 45 ......................................................... باجلزائر العالي التعليم لتطوير كآلية اإللكرتوني التعليم

 47 ........................................................................................ الرقمي واالقتصاد نيااللكرتو التعليم

 48 ........................................................................ ليبيا يف املعاصرة والتحديات اإللكرتوني التعليم

 49 ........................................................................................املستقبل وحتديات االلكرتوني التعليم

 والطموح للواقع حتليلية رؤية التعليمية البيئة يف تطبيقاته ومدايات اإللكرتوني التعليم

 50 ..................................................................................................................... التعليم لتكنولوجيا

 52 .............. - االستخدامات و تمثالتلا: الشخصية امناط و( االلكرتوني) الرقمي القرآني التعليم

 53 ............................................ منوذجا اجلزائر العالي التعليم جودة رهانات و السيرباني التعليم

 54 ................................................................. ديثاحل العصر وتطورات الواقع بني املفتوح التعليم

 دباغني ملني حممد  جامعة:اجلزائرية باجلامعات االفرتاضية االلكرتونية دروسال جودة تقييم

 56 ........................................................................................................................................ منوذجا

 58 .................................................................................................................... الرياضة تكنولوجيا

 أمثلة عرض" االلكرتوني التدريب لعملية أساسية كركيزة واالتصال املعلومات تكنولوجيا

 59 ...................................................................................................................................... "وجتارب

 61 ...................................................... اجلزائري القانون يف االلكرتوني للمصنف القانونية احلماية

 وسبل الطلبة نظر وجهة من اجلامعات يف اإللكرتوني التعلم دمج متطلبات توافر درجة

 62 ...................................................................................................................................... تطويرها

 64 ............................................... البشرية املوارد إدارة تثمني يف االلكرتونية واإلدارة الرقمنة دور

: باجلزائر اجلامعيني األساتذة لدى العلمي البحث ترقية يف االجتماعي التواصل مواقع دور

 66 ................................................املواقع هلذه املستخدمني األساتذة من عينة على مسحية دراسة

 من عينة على ميدانية دراسة: املتمدرسني لألطفال اإلمالء تعليمية يف يوتيوب موقع دور

 67 .................................................................................................................... تبسة بوالية األولياء

 دراسة احلديثة صالتاإل و اإلعالم تكنولوجيات ظل يف وحتدياتها اجلزائرية اجلامعة رهانات

 69 ................................................................................................................... 1 باتنة جبامعة حالة



 مستقبل التعليم اإللكرتوني رؤية حنو التطوير   
 2019فرباير  28 -26جامعة بنى سويف        

 
3 

 71 ............................................................................ االلكرتوني التعليم يف اجلودة ومعايري ضوابط

 72 .......... بالسودان رفاعة مبدينة الثانوية ةاملرحل معلمي لدى اإللكرتونية الكفايات توافر مدى

 الدول يف التعليم جبودة االرتقاء يف  بها االلتزام وأثر االلكرتوني اجلامعي التعليم جودة معايري

 73 ........................................................................................................................................ العربية

 75 ......................................................................................... باجلزائر االلكرتوني التعليم مقومات

 76 ................. املنصورة جامعة جتربة- اجلامعية باملرحلة لكرتونياال للتعليم متكاملة رؤية حنو

 –التخرج على املقبلني الطلبة لدى العلمي البحث ترقية يف ودوره كرتونيلاال العلمي النشر

 78 ................................................................(.اجلزائر)  قاملة 1945 ماي 8 جبامعة ميدانية دراسة

 يف الرتبوية باملؤسسات الكفاءات ملقاربة التعليمية املناهج ظل يف االلكرتوني التعليم واقع

 79 ........................................................................................................................................ اجلزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعلم املدمجمركز   
 جامعة بنى سويف   
 

 4 

  

 كلمة األستاذ الدكتور/ منصور حسن

 جامعة بين سويفرئيس 

 

 

وكذا املتطورة  التكنولوجيهتقنيات الت واالالتطور الكبري لوسائل االتص ظليف 

  . إىل قرية واحدة صغريه حولت العامللشبكة اإلنرتنت واليت تفعيل الدور الكبري 

اليت نعيشها  يف مجيع نواحي احلياة سائل االتصالوقد دخلت تقنيات احلاسوب وو

يف أساليب ونظم التعليم،  إىل تغريات كثرية ومنها بشكل أساسي التعليم، وأدت

التعليمية كالتعليم اإللكرتوني، والتعليم وشيوع العديد من التطبيقات واألساليب 

لكرتوني واليت ية من مراكز التعلم اإلعن بعد، وظهور العديد من املؤسسات التعليم

تعتمد على التقنيات احلديثة يف التعليم والتعلم وقد استثمر التعلم اإللكرتوني 

ج مرن مدم الكرتونى مالتكنولوجي واملعريف من خالل تأسيس تعل املدمج التقدم

املعلومة بأقل جهد وتكلفة، كما تغريت  ومتفاعل ميكن املتعلم من الوصول إىل

ية مبا يتناسب والتخصصات املستحدثة، مع خضوع تلك ناهج واملقررات التعلميامل

لتعلم املدمج بشكل أكرب ملعايري اجلودة العاملية اليت حتدد طبيعة لاملناهج واملقررات 

 احملتوى واملنهج التعليمي.

 

ر يف رتوني املدمج آخذة يف التوسع واالنتشاإن تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللك    

ات يتساهم يف حتديث اقتصاد يميةي، سعيا لتحقيق طفرة تعلالعامل املتقدم والنام

الدول النامية بشكل خاص من خالل انتاج رأس مال بشري يساهم بشكل فعال يف 

 يرمي إىل حتقيق النمو اس االسرتاتيجي الذيما يشكل األسالنمو االقتصادي وهو 

 .مادية أم بشريةاستغالل كافة املوارد املتاحة سواء أكانت  االقتصادي  وال بد من

من هذا املنطلق يقيم اليوم مركز التعلم املدمج جبامعة بنى سويف مؤمتره األول 

ز التعلم األرتقاء بنظم التعلم احلديثة واملختلفه من خالل أنظمة مثل مركحول 

 . املدمج جبامعة بنى سويف

 نيات بنجاح املؤمتر.ص األممع خال

رئيس جامعة بنى 

 سويف

 رةورئيس جملس اإلدا

 منصور حسن أمحدأ.د/
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 ستاذ الدكتور حممد خضركلمة األ

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب
 
 

التكنولوجيا  عن لقد أصبح من الصعب مع هذا التقدم التكنولوجي الكبري التخلي

على كافة األصعدة وخاصة  وفوائد لإلنسانمن تسهيالت  بشكل عام نظراً ملا تقدمه

التعليمية تتنافس فيما بينها على استخدام  يف جمال التعليم ، لذا فإن املؤسسات

ومع هذا  وذلك ملواكبة التطور احلاصل يف عصرنا .  املعلومات واالتصال تكنولوجيا

 دمج.بالتعليم امليف جمال تكنولوجيا املعلومات ظهر ما يسمى  التطور امللحوظ

إن التعليم املدمج هو أحد أشكال التعليم أو التعلم اليت يندمج فيها التعلم 

كما يعرف بأنه التعلم الذي  احد، .اإللكتورني مع التعلم الصفي التقليدي يف إطار و

ميزج بني خصائص كل من التعليم الصفي التقليدي والتعلم عرب اإلنرتنت يف 

 من أقصى التقنيات املتاحة لكل منهما. كن االستفادةمنوذج متكامل، حبيث مي

فالتعلم املدمج هو شكل جديد لربامج التدريب والتعلم ميزج بصورة مناسبة بني 

واإللكرتوني وفق متطلبات املوقف التعليمي بهدف حتسني حتقيق التعلم الصفي 

ام ر اهلة ممكنة وعليه فقد قمنا بعقد هذا املؤمتاألهداف التعليمية وبأقل تكلف

لدراسة تطبيق آليات التعليم اإللكرتوني لنلحق بالركب املتقدم ونعطي دفعة كبرية 

 للتعليم املوازن مبصر .

 " يا مصر" حتيا مصر ـ حتيا مصر ـ حت

 

رئيس جامعة بنى نائب 

 سويف

 لشئون التعليم والطالب

   حممد حممود خضرأ.د/
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 خالد عباس حلمي عبده األستاذ الدكتوركلمة 

 جـــامعة بنى سويف مدير مركز التعلم املدمج

 

 

العلمي  تشهد املعرفة اإلنسانية تطورا مذهال يف وقتنا الراهن نظرا للتقدم

الوسائل على املعرفة بشتى  والتكنولوجي وما أتاحه من إمكانية هائلة يف احلصول

ولوجية فلم إىل حد بعيد بالتغريات العلمية والتكن ، والرتبية مبعناها الشامل تأثرت

ة وأساليبها وطرقها وما يتصل بها من مناهج دراسية بعيد تعد مضامني الرتبية

عن هذه التطورات ، بل أصبحنا نشهد اليوم ثورة تربوية عارمة تأخذ أشكاال 

لى اط التقليدية يف عمالت التعلم والتعليم القائمة عمتعددة ، ومل تعد األمن

ى متابعة ما جيري يف كافة فروع لم قادرة علالتفاعل املباشر بني املعلم واملتع

 املعرفة.

وما ال يدع جماال للشك إن بداية التقدم احلقيقية ، بل والوحيدة هي التعليم ، وأن 

ة ـ تقدمت من بوابة التعليم ، بل كل الدول اليت تقدمت ـ مبا فيها النمور األسيوي

. ومما ال شك  ها وسياستهامة نفسها تضع التعليم يف أولوية براجمإن الدول املتقد

التعليم ، وأن حقيقة  رفيه ـ أيضا ـ أن جوهر الصراع العاملي هو سباق يف تطوي

ـ والتكنولو جيا التنافس الذي جيري يف العامل هو تنافس تعليمي . إن ثورة املعلومات 

ة ، لنلحق بركب هذه الثورة ، ألن يف العامل، تفرض علينا أن نتحرك بسرعة وفاعلي

السباق العلمي واملعلوماتي مكانته، لن يفقد فحسب صدارتها . فقد يف هذا من ي

 ولكنه يفقد قبل ذلك إرادته ، وهذا احتمال ال نطيقه وال يصح أن نتعرض له.

دمج جبامعة بنى سويف بدعم وتوجيه من من هذا املنطلق يسعى مركز التعلم امل

ده ليكون تل مكانه جيذ الدكتور منصور حسن رئيس اجلامعة ليحسعادة األستا

فلقد زار املركز جلنة التعلم  2018عالمة تعليمية باجلامعة املصرية ويف حصاد 

 9001/2015املدمج باجمللس األعلى للجامعات كما حصل املركز على شهادة األيزو 

املصرية والذي يعد إضافة ة إىل عقد هذا املؤمتر اهلام على مستوى اجلامعات باإلضاف

 سويف .جامعة بنى  علمية لتاريخ

 أرحب حبضراتكم وأمنياتي مبؤمتر موفق.

 جـــامعة بنى سويف مدير مركز التعلم املدمج

 أ.د/ خالد عباس حلمي عبده
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 )نسعى للمستقبل( جامعة بنى سويف مركز التعلم املدمج

 أ.د/ خالد عباس حلمى عبدة 

 سويف جامعة بنى – املدمجالتعلم  مدير مركز

 

أهمية قدم الشعوب و رغبة يف تطوير التعليم  ولتعليم يف رقى و تاميانا منا بدور ا

اإلنسان و هو الثروة أنواع التعليم املختلفة يف تطوير التعليم و اميانا  منا بأن 

احلقيقية ألي جمتمع، يوضح "ديورانت" يف موسوعة "قصة احلضارة"؛ " قول 

وة، و لكن اجلهد ؛ "األرض مصدر الثرم، عن مصادر الثروة1734نتلون عام كا

بشري هو الذي ينتج الثروة"، و يري ديورانت أن هذا التعريف هو الذي أدي إلي ال

اعتبار الثروة البشرية معيار و مصدر القيمة باكتشاف القيمة املضافة "جهد" 

، و الثالثة من 1955-1860نية مناإلنسان، اليت  أدت إلي النهضات الصناعية؛ الثا

ا اجلهد؛ بداية من االعتماد علي اجملهود طور هذو قد تم.1955د عام بع

و من هذا املنطلق يسعى مركز  العضلي...وصوال لالعتماد علي التعليم و املعرفة

التعلم املدمج جبامعة بنى سويف بدعم وتوجيه من سعادة األستاذ الدكتور 

عليمية باجلامعة ة ليحتل مكانه جيده ليكون عالمة تمنصور حسن رئيس اجلامع

 :أهم أعمال املركز عن املرحلة السابقةعرض حنن بصدد  2018صرية ويف حصاد امل

 

 استقبال دفعات جديده بنظام التعلم املدمج:

( سنوات 4فقد بدء املركز بأعمال التقدم لاللتحاق بكلييت التجارة والزراعة )

 وكلييت رياض األطفال ودارلشراكة مع جامعة عني مشس . بنظام التعلم املدمج با

التعلم املدمج بالشراكة مع جامعة املنيا، حيث مينح ( سنوات بنظام 4العلوم )

املتخرج درجة البكالوريوس أو الليسانس بالكليات بنظام التعلم املدمج، وذلك 

سنوات ، ( 5للحاصلني على الثانوية العامة والدبلومات ممن مر على خترجه )

احلرص عمل دائما على االهتمام و( سنوات على التخرج.و ن3)واملعاهد شرط مرور 

على تطوير هذا الشكل من أشكال التعليم املتميز، الذي يفتح الباب أمام الراغبني 

من كافة األعمار والتخصصات لالستفادة من الربامج املختلفة ، مما جيعل جامعة 

والعربية يف هذا اجملال يطها بني اجلامعات املصرية بنى سويف حتتل الصدارة يف حم

 ن جماالت الدراسة.م

 

 :استقبال جلنة التعلم املدمج باجمللس األعلى للجامعات

كما استقبل مركز التعلم املدمج اللجنة املشكلة من قبل اجمللس األعلى للجامعات 

اسة أ.د/ رامي للوقوف على مدى استعداد املركز لتطبيق برامج التعلم املدمج برئ

ات وأ.د/ لكرتوني باجمللس األعلى للجامعمدير املركز القومي للتعليم اإل اسكندر

حممد إبراهيم الدسوقي أستاذ تكنولوجيا التعليم ، أ.د/ نانسي الدمرداش نائب 
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مدير مركز التعليم اإللكرتوني، مهندسة / نعمة عجيب مدير نظم إدارة التعليم 

دت اللجنة مقر املركز واستمعت لى للجامعات، حيث تفقاإللكرتوني باجمللس األع

. و أكدنا على تطبيق اجلديد يف نظم التعليم شرح تفصيلي آللية العمل باملركزل

احلديثة اليت ميكن من خالهلا أن تفي بأهم متطلبات سوق العمل، ملواكبة التقدم 

 ديوهات كلية اإلعالم،املستمر يف جمال التعلم املدمج. وقد قام الوفد بزيارة إىل استو

 لومات اجلامعة.ووحدة البنية التحتية لشبكة مع ومعامل كليات اآلداب والتجارة.

 

 عقد دورات للتدريب على استخدام تكنولوجيا التعليم والتعلم

و يف إطار خطة التطوير الشامل واملستمر باجلامعة وافق السيد األستاذ الدكتور/ 

دورات للتدريب على استخدام ى عقد منصور حسن أمحد رئيس اجلامعة عل

 كز التعلم املدمج.والتعلم للسادة أعضاء التدريس والعاملني مبر تكنولوجيا التعليم

 

 (ISO 9001:2015حصول املركز على شهادة )

( ، واليت ISO 9001:2015حصل مركز التعلم املدمج جبامعة بنى سوي على شهادة ) 

ذلك يف إطار احلرص على تطبيق معايري تعد أحدث معايري اجلودة يف العامل، و

ى خمتلف بنى سويف ، ليكون املركز رائد يف تطبيق اجلودة عل اجلودة جبامعة

إداراته حيث أكدت الشركة املاحنة للشهادة أن حصول مركز التعلم ا ملدمج على 

يعد دلياًل قاطعا على متيز املركز يف تطبيق املعايري  2015لسنة  9001شهادة األيزو 

 لدولية للجودة يف الواقع وعلى خمتلف إداراته.ا

 

 إبرام بروتوكوالت تعاون مع جهات خارج مصر      

كما وافق جملس إدارة املركز على إبرام بروتوكوالت تعاون مع جهات خارج مصر 

جلذب الطالب الوافدين على أن تكون معتمدة من اجلهات احلكومية ببالدها، وكذا 

األخرى باستخدام النظم ا لتعليمية احلديثة ، حتى  مع العديد من اجلامعات

ملتميز الذي استمر عرب عدة يستطيع املركز تأدية رسالته ولالستمرار يف دورة ا

 سنوات كان خالهلا أحد املراكز املتميزة على مستوى الوطن العربية . 

 

 االهتمام باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة    

مهنيًا إعداد املعلمني واملعلمات معرفيا ويف البدء يف  التعلم املدمجكما اهتم مركز 

حتياجات اخلاصة من خالل برنامج تعليمي عالي للتعامل مع األطفال ذوي اال

اجلودة مبا يتفق مع متطلبات العصر واجملتمع يف أحد التخصصات اليت مينحها 

التخاطب  اقة البصرية ـالربنامج وهي )صعوبات التعلم النمائية ـ التوحد ـ اإلع

 .(رابات التواصل ـ املوهبة واالبتكارواضط
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 تأهيل الدارسني لسوق العمل     

اميانا بأهمية التدريب و تأهيل الدارسني لسوق العمل فقد مت عقد عدد من ورش و 

العمل والندوات لطالب كلية التجارة بنظام التعلم املدمج يف جمالي البورصة 

يف البنوك وذلك إلعداد الدارسني لسوق ارات التسويق املالية، ومه وتداول األوراق

 العمل. 

 

 املؤمتر العلمى األول للمركز    

اآلن حنن بصدد عقد املركز مؤمترا علميا  حتت عنوان : التعليم اإللكرتوني ـ رؤية و

، الذى يعد تأكيدًا 2019من شهر فرباير  28-26حنو التطوير خالل الفرتة من 

يثة مع اج األحباث العلمية خللق املعارف احلداجلامعة بإنت ًا على التزاممتميز

إللكرتوني على مستوى مصر والدول العربية. تطبيق عناصر التواصل والتعلم ا

يعقد املؤمتر بالتعاون مع و بدعم من أكادمية البحث العلمى و جامعة الدول 

كرتوني ة للتعلم اإللجلامعة املصريالعربية و اهليئة القبطية االجنيلية و مبشاركة ، ا

ىسويف و العديد ى نىات املصرية و كليات جامعة بو مراكز التعلم املدمج باجلامع

 . و الليبيه و السعودية و العراقية زائرية و التونسية و السودانيهجلمن اجلامعات ا

خالص الشكر و التقدير لكل من ساهم يف جناح املركز من قيادات جامعية و  

  و طالب.أساتذة و اداريني

 

 

مدير مركز التعلم 

 املدمج 

 بنى سويف جـــامعة    

أ.د/ خالد عباس حلمي 

 عبده
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 أهداف املؤمتر وحماوره

 مقــــدمة

 أهم من خاص، بوجه منها والعلمية عام بوجه املعارف نشر أن يف غرو ال       
 ثانية، جهة من العمل لسوق الفعال واحملرك جهة، اجملتمعات من تقدم آليات

 األمر .ثالثة جهة من احلياة نواحي يف شتى العلمية بيقاتتطلل األقوم واملعيار
 فجر منذ الثقافية البحثية واملنابر واملعاهد العلمية املؤسسات ظهور يربر الذي

 أمثل درب واملصلحني إلجياد الفالسفة من الفكر قادة وسعى اإلنسانية احلضارة
 اليت توجه األكادميية البحثية والقواعد التعليمية املناهج ووضع املعارف لنشر

 .واالبتكار االكتشاف لسبل األذهان

 
 :املؤمتر أهداف

 عن والتعليم االلكرتوني اجلامعي التعليم فلسفة على الضوء من مزيد إلقاء •
 .بعد

 . واستثماره ترشيده وكيفية اإللكرتوني التعليم ثقافة نشر •
 .واملعلم الطالب تقدم لدعم الرقمي التعليم حنو التحول( مبادرة تبنى و الدعوة •
 .األلكرتونى التعليم حول العامة و املتخصصة التدريبية الدورات من عدد عقد •
 .بعد عن والتعليم احلر التعليم مراكز يف اجلودة معايري حتديث •
 التدريس، طرق ( حيث من االلكرتوني التعليم قضايا حول اخلربات تبادل •

 فضال ذلك الدراسية، للمواد لميالع واحملتوى املصنفات، ووضع املعامل، وتقنيات
 .اإلدارية املشكالت عن
 اجملتمع وثقافة جهة، من العمل سوق احتياجات الستيعاب مرنة معايري وضع •

 .أخرى جهة من األفراد وطموحات
 علمية شرعية قناة وإجياد اجملتمع خلدمة اجلامعي التعليم خطة تفعيل •

 مرافق وبني املتخصصة اثاألحب ومراكز العلمية املؤسسات بني تربط وعملية
 ألصحاب اخلربات وتوفري ثانية، جهة من االستثمارية واملشروعات جهة من لةالدو

 .ثالثة جهة من الصغرية املشروعات
 واملنظمات العاملية املراكز وبني واإلقليمية البحثية املراكز غايات بني التأليف •

 .الدولية
  :املؤمتر حماور

 .)املأمول و الواقع( العربي طنالو يف االلكرتوني التعليم •
 والتكنولوجية العلمية والبحوث التعليمية العملية تطويرو االلكرتوني التعليم •
 البشرية التنمية و االلكرتوني التعليم •
 اجلودة معايري و االلكرتوني التعليم •
 االتصاالت وتكنولوجيا االلكرتوني التعليم •
 قتصاديةالا و اإلدارية أبعاده و االلكرتوني التعليم •
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 .املهنية و التطبيقية العلوم و االلكرتوني التعليم •
 واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا •
 تعليم – والتعلم التعليم حتسني يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام •

 جديد
 :املشاركة اجلهات

 االلكرتوني للتعليم املصرية اجلامعة •
 العربية اجلامعات احتاد •
 املفتوحة بيةعرال القدس جامعة •
 .املصرية باجلامعات دمجملا التعلم مراكز •
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 مصر فيفيان كمال حنا

ىل للهندسه معهد العبور العا

نولوجياوالتك  

 

Assessing On-Line Resources In Optic Course For The Development Of 
The On-Site Teaching 

 

Vivianne K. Hanna 

 

Obour High Institute For Engineering and Technology, Ismailia Road Cairo Egypt 

 

 

Abstract  

The aim of education development is a deep student understanding, good 

practical skills, and a continuous motivation. 

This paper starts by presenting the obstacles of a good learning of an 

engineering course (Optics), then outlines the frame work for developing 

the course by using  digital resources and  scientific magazines to 

complement the on-site teaching. 

The students results for two successive years are presented and compared. 

It demonstrates that using different resources can improve student 

learning. 

. 

 

Keywords: Teaching assessment, e-learning, Optics . 
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Mourad 
Benharzallah 

Algeria 

دكتور ختصص علم 

املركز اجلامعي  -اجتماع 

 تندوف اجلزائر

 

 

 لتحدياتالواقع وا: التعليم االلكرتوني يف اجلامعة اجلزائرية

 

 ملخص:
طوار إن التعليم االلكرتوني هو مظهر من املظاهر احلديثة للتعليم يف خمتلف األ

ملتطورة، بصفة عامة، والتعليم اجلامعي بصفة خاصة يف منظومات تعليم الدول ا

التنمية، ومبا أن اجلامعة هي إشعاع العلم واملعرفة ومبا أن التعليم هو أداة لتحقيق 

التعليم العالي اجلزائرية على نشر التعليم اإللكرتوني عرب فلقد حرصت وزارة 

 هذه الورقة البحثية ، وبعد عرض نظري ألهمية مؤسساتها، ونسعى يف العديد من

كرتوني عرب التعليم اإللكرتوني وملتطلباته، تسليط الضوء على واقع التعليم اإلل

 ديات والعقبات.اجلامعات اجلزائرية باإلشارة ألبرز املنجزات وطبيعة التح
م العالي الكلمات املفتاحية:  التعليم اإللكرتوني، منظومة التعليم، وزارة التعلي

 اجلزائرية، مؤسسات التعليم العالي.
 

E-learning at the Algerian University: Reality and challenge 

E-learning is a manifestation of modern education in various stages in general 
and university education in particular in the systems of education of developed 
countries. Since education is a tool for development, and as the university is the 
radiance of science and knowledge, Algeria ministry of heigh education through a 
number of its institutions. In this paper, after a theoretical presentation of the 
importance of e-learning and its requirements, we seek to shed light on the reality 
of e-learning across Algerian universities by referring to the most important 
achievements and the nature of challenges and obstacles. 

Keywords: E-learning, Education system, Algerian Ministry of Higher 
Education, Higher education institutions. 
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Ghada 
Tosson 

 مصر

بكلية اآلداب مدرس لغة 

 جامعة بين سويف

 

E-Poetry As An Essential Part Of E-Learning Future 
 

Although the term “e-learning” has appeared during recent years, many of 

researchers  are still unaware of what it actually means and how it can help them in 

their work and study. E-learning is a computer based educational tool or system that 

enables you to learn anywhere and at any time. Today e-learning is mostly delivered 

though the internet, although in the past it was delivered using a blend of computer-

based methods like CD-ROM. This thesis aims to provide a brief introduction of 

the e-learning field today then shed light on "e-poetry" as an essential part of 

learning. E-poetry is a combination of using digital media besides the modern 

technology and literature in a form of poetry on the World Wide Web or the 

Internet. The Web is a significant resource for literature either classic or modern. 

Poetry, as a part of literature,  has been given a new spirit by the development that 

happened in the World Wide Web. The internet allows readers to read poetry of 

their favorite poets on-line,  poets to post their poetry allowing them to receive 

feedback from other poets around the world and even those who want to be poets 

can learn how to write a poem using their own ideas then the site can help to create 

the poem depends on the ideas given. Many sites can serve the poetry researchers 

and the poets for example,  Poets & Writers Online that provides online discussion 

of poetry, Hello Poetry helps reader to read and share poetry on the internet and All 

Poetry contains hundreds of poets' works. This thesis describes the important types 

of e-learning tools and the characteristics of online courses and how one can create 

successful learning communities. The thesis, as well, defends why e-poetry is a 

good solution in some cases. Is it a way to develop a skill such as writing poetry or 

criticizing poetry?  Using media such as voice clips, videos and animation can give 

poems more vivid spirit and help readers to taste the poems most or not? Can e-

poetry acquire readers new words, working out meter, and finding new ways to 

articulate thoughts and feelings ? That's all are discussed and represented in this 

thesis. 
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شروق جمدى 

 ابراهيم حممد
 مصر

كلية علوم، قسم كيميا 

 حيوى

 

Superhydrophobic And Antibacterial Coated Cotton Fabrics Utilizing ZnO 
Nanocatalyst 

 

           Dirt and microorganisms are the real issues in cotton textiles which can 

produce unpleasant odour during their growth. In this work, zinc oxide (ZnO) Nano 

powder was prepared by sol-gel method and then deposited on the surface of cotton 

fabrics via spin coating technique to develop their antimicrobial and self-cleaning 

properties. The effects of ZnO precursor concentration (0.3-0.7M), precursor pH 

(6, 7, 8), and the number of coating runs (20 and 40 run) on the morphologies and 

water contact angles (WCA) of the ZnO-coated cotton fabrics were studied. The 

surface morphology of ZnO-coated cotton fabrics was examined by scanning 

electron microscope (SEM). At 0.5Mconcentration and pH7, more homogeneous 

and smaller ZnO nanoparticles were grown and distributed in a uniform manner on 

the cotton fabrics. For the optimized sample, the average particle size of the ZnO 

was 18nm. A superhydrophobic WCA = 154° was measured for the cotton fabric 

that coated at 0.5M precursor solution, PH7 and 20 runs. Also, the antibacterial 

activities of the ZnO-coated and uncoated cotton fabrics were examined against 

some gram-positive and gram-negative bacteria. The ZnO-coated fabrics exhibited 

enhanced antibacterial activities against Salmonella Typhimurium, Escherichia 

Coli, Bacillus Subtilis and especially Klebsiella Pneumonia. The significant 

advantages of the introduced technology suggest the use of this technique for the 

biomedical application 
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The Role Of User Characteristics In Technology Acceptance Towards 
Successful Adoption Of Electronic Learning Management Systems In 

Developing Countries 
 

Osama Koshadh A*, Mohamed Albuaishi B, Mohamed Alforgani C, Abubaker 

Kashada D 
A* Zawia University, faculty of economics, management department, Zawia, 

Libya 

Email: okashadah@yahoo.co.uk 
B Higher Institute of Science and Technology – Girls, Tripoli, Libya 

Email: mmal2172030@gmail.com 
C Sok Jomma Institute for Technical Science, Tripoli, Libya 

Email: mabdunnabi1970@gmail.com 
D Surman Faculity for Technical Science, Surman, Libya 

 

Abstract: This research study outlined and extended technology acceptance model 

TAM by introducing the user awareness and user training factors to discuss the 

influence of technology acceptance towards the adoption and utilization of 

Electronic Learning Management System (eLMS) in Libyan organization as a 

developing country. The data used in this research was collected using a structure 

data collection approach and a questionnaire was designed and distributed for data 

collection. 

The research findings are of value to top level managers and could facilitate 

decision makers to avoid failure of (eLMS) acceptance in developing countries by 

understanding the factors affecting user acceptance of technology, how they can be 

measured out, and how they associate with each other in decisive in the 

development, implementation, and successful management of (eLMS). The 

research findings could assist the organizations to predict the user acceptance to the 

technology prior to investing a large amount of money in technology and predict 

whether the investment will be accepted and used. The study also provides valuable 

insights into the knowledge gap in understanding technology adoption and implied 

that the support from management will be able to influences the acceptance and 

usage of IS/IT. 
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Keywords: Electronic Learning Management System, Technology acceptance 
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متعب حممد محد 

 احلواس

 السعودية

اململكة العربية  -ماجستري تكنولوجيا التعليم

 السعودية

 

اهلل  عبدالعال عبد

 السيد

 مصر

جامعة  -كلية الرتبية -تكنولوجيا التعليم املساعدأستاذ 

 املنصورة

 

 

استخدام اسرتاتيجية التعلم حول  طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونيةاجتاهات 

 مقرراتهميف تعلم املدمج 

 

          

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على اجتاهات طلبة اجلامعة السعودية       

اإللكرتونية حول استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم مقرراتهم، وقام 

الباحث ببناء مقياس اجتاه للتعرف على اجتاهات الطلبة حول استخدام 

دمج يف تعلم مقرراتهم، ومت اختيار عينة الدراسة بطريقة اسرتاتيجية التعلم امل

( طالب 404ة والبالغ عددهم )عشوائية من بني طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتوني

وطالبة، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، ومن نتائج الدراسة: أن أفراد 

ة كبرية يف تعلم عينة الدراسة يرون أن اسرتاتيجية التعلم املدمج هلا أهمي

مقرراتهم، حيث بلغ متوسط موافقتهم على عبارات حمور أهمية استخدام 

(، وأن أفراد طلبة 5.00من  3.83دمج يف تعلم مقرراتهم )اسرتاتيجية التعلم امل

اجلامعة السعودية حمايدون يف موافقتهم حنو صعوبات استخدام اسرتاتيجية التعلم 

لغ متوسط موافقتهم على عبارات حمور صعوبات املدمج يف تعلم املقررات، حيث ب

(، وتبني عدم 5.00من  3.21استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم مقرراتهم )

( فأقل بني أفراد عينة 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

يف تعلم  الدراسة من الذكور واإلناث حنو أهمية استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج

مقرراتهم، وتبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ت عينة الدراسة حول صعوبات استخدام ( يف متوسطات استجابا∝≤0.05)

اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم مقرراتهم باختالف متغري التخصص، وتبني 

يف متوسطات  (∝≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

استجابات عينة الدراسة حول أهمية استخدام اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تعلم 

ف متغري التخصص، وتبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية مقرراتهم باختال

( يف متوسطات استجابات عينة الدراسة حول أهمية ∝≤0.05عند مستوى داللة )
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املدمج يف تعلم مقرراتهم باختالف متغري وصعوبات استخدام اسرتاتيجية التعلم 

 املستوى الدراسي.

 

 اجلزائر الزهرة األسود

حماضر يف علم التدريس أستاذ 

بقسم العلوم االجتماعية كلية 

العلوم االجتماعية واإلنسانية 

اجلزائر -جبامعة الوادي  

 

 

 علىأثر استخدام التعّلم اإللكرتوني يف تدريس مقرر مدخل إىل علم النفس 

 صيل طلبة السنة األوىل علوم اجتماعية.حت

 

 املستخلص:

يف تدريس مقرر  اإللكرتونيم استخدام التعّل استقصاء أثرالدراسة إىل  تهدف       

، اّتبعت مدخل إىل علم النفس على حتصيل طلبة السنة األوىل علوم اجتماعية

إىل  اقسيمه ت، متا( طالب60العينة من) تكّونتالدراسة املنهج شبه التجرييب، و

(، وجلمع بيانات اطالب 30، وضابطة عددها اطالب 30جمموعتني)جتريبية عددها 

وأظهرت النتائج وجود الدراسة مت استخدام اختبار حتصيلي من تصميم الباحثة، 

فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد اجملموعة التجريبية وأفراد اجملموعة الضابطة 

موعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية جمل ايف اختبار التحصيل لصاحل

بلي والقياس البعدي الختبار التحصيل لدى أفراد اجملموعة بني القياس الق

التجريبية لصاحل القياس البعدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار 

د التحصيل لدى أفراد اجملموعة التجريبية باختالف اجلنس لصاحل اإلناث، وق

 علىلتعّلم اإللكرتوني بضرورة إجراء املزيد من الدراسات اليت تبحث يف أثر االدراسة  وصتأ

 . املختلفةقررات طلبة اجلامعة يف امل حتصيل

؛ علوم ؛ التحصيلمدخل إىل علم النفس؛ التعّلم اإللكرتونيالكلمات املفتاحية: 

 اجتماعية.

 
 

 

  



 مستقبل التعليم اإللكرتوني رؤية حنو التطوير   
 2019فرباير  28 -26جامعة بنى سويف        

 
19 

 اجلزائر سعيدة غراب

صص طالب دراسات عليا، خت

االنسانية،  م، قسم العلوماعال

 جامعة حممد خيضر بسكرة

 

اخلامسة 

 رمضان

 اجلزائر

أستاذ جامعي.جامعة بسكرة. 

 اجلزائر

 

 اجلزائر امليلود صغريي

أستاذ مساعد، ختصص علم 

مكتبات، قسم العلوم االنسانية، 

كلية العلوم االنسانية 

 واالجتماعية،جامعة بسكرة

 

 

ات االجتماعية يف ترقية التعليم ميي مع الشبككاداألأثر تفاعل اجملتمع 

 اإللكرتوني

 

 ملخص الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إىل إبراز أثر تفاعل اجملتمع األكادميي مع الشبكات االجتماعية 

يف ترقية التعليم اإللكرتوني يف ظل اجلهود الرامية إىل تطوير وحتسني التعليم 

ية هي عملية اتصالية جبميع عناصرها ليملتعاجلامعي، وباعتبار أن العملية ا

 هذه الدراسة يف صميم ختصص تكنولوجيات االتصال اجلديدة.تدخل 

وتعترب الشبكات االجتماعية من أحدث مفرزات الثورة املعلوماتية وأكثرها شعبية، 

ورغم أن هذه املواقع أنشئت بهدف التواصل االجتماعي بني األفراد، إال أن 

ثقافية كافة النشاطات السياسية واالجتماعية وال شمللي استخدامها امتد

والتعليمية، فقد أحدثت هذه املواقع ثورة يف عملية التعليم والتعلم، ووفرت العديد 

 من السبل واخلدمات للمتكونني.

وقد حاولنا من خالل هذه الدراسة املعنونة ب: أثر تفاعل اجملتمع األكادميي مع 

 لتعليم اإللكرتوني.ة ارقيالشبكات االجتماعية يف ت

ابة على التساؤل الرئيسي:" ما أثر استخدام اجملتمع األكادميي ولقد قمنا فيها باإلج

 لشبكات االجتماعية يف ترقية التعليم اإللكرتوني".
الكلمات الدالة: االستخدام، تبين املستحدثات، التعليم اإللكرتوني، خدمات التعليم 

 .عيةاإللكرتوني، املؤسسات اجلام
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مصطفى 

عطية رمحة 

اهللاهلل فضل   

 السودان

 -أستاذ مساعد بكلية الرتبية 

جامعة اإلمام املهدي رئيس 

 –قسم العلوم الرتبوية. 

 ختصص إدارة تربوية

 

 

الواجب توافرها لرفع مستوى  االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس

 املعاصرة جيةولويف ضوء املتغريات التكن أدائهم املهين واألكادميي

 

 الدراسةمستخلص 
االحتياجات التدريبية الواجب توافرها ألعضاء هيئة التدريس  هدفت الدراسة إىل التعّرف على   

جبامعة اإلمام املهدي لرفع مستوى أدائهم املهين واألكادميي يف ضوء املتغريات التكنولوجية 

ضاء هيئة تمع الدراسة من أعن جمتكواملعاصرة . استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، و

عضوًا ولتحديد عينة الدراسة استخدام الباحث  103التدريس بالكليات األدبية والبالغ عددهم 

، كما مَت حتليل البيانات باستخدام برنامج %78.6أسلوب العينة العشوائية البسيطة بنسبة بلغت 

 ها:إىل عدة نتائج من ةراسالدوتوصلت .  spssاحلزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
حتققت درجة االحتياجات التدريبية األساسية الالزم توافرها ألعضاء هيئة التدريس لرفع  -1

 ودرجة تقديرية عالية.  46.6790مستوى أدائهم املهين واألكادميي بوسط حسابي بلغ 
يس لرفع تدرال حتققت درجة االحتياجات التدريبية التقنية الالزم توافرها ألعضاء هيئة 2

 درجة تقديرية متوسطة. و 36.950مستوى أدائهم املهين واألكادميي بوسط حسابي بلغ 

 وبناًء على النتائج اليت مّت التوصل إليها خرجت الدراسة ببعض التوصيات واليت منها:     
ا لقاعات الدراسية يف جامعة اإلمام املهدي مبا يتالئم مع استخدام تكنلوجيضرورة جتهيز ا

التعليمية أحد معايري  ليم يف العملية التعليمية. واعتبار توظيف التكنولوجيا يف العمليةلتعا

 الرتقي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة.  
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 صالح الدين

 فايف
 اجلزائر

دكتور ، علم االجتماع، كلية 

 االقتصاد، اجلزائر

 

 اجلزائر عمرية ميمون

استاذ مدرس دميغرافيا كلية 

جتماعية جامعة واالية االنسان

1باتنة   

 

 

 استخدام منصات  التعليم االلكرتوني  وأثره يف رأس املال املعريف

 

 ملخص:

تعمل  منصات التعليم املفتوح االلكرتونية على توفري مادة  معرفية  متنوعة  

ووواسعة خاصة منها الغربية وحمكاة املنصات العربية لذلك. وتعمل على وأد 

ث عن املعرفة و تذليل الصعاب وربح الوقت ، فهي تسعى  إىل باحلل الفجوة الزمنية

سعى  إىل تقدميها  بطرق حديثة  تؤدي توفري  مادة علمية  متنوعة  وجديدة  كما ت

 الدور املطلوب  مبدرسيني ذو خربة . 

يف حبثنا هذا  نسعىى إىل معرفة مدى اثر استخدام  منصات التعليم االلكرتوني يف 

 ل املعريف للمستخدم .ملاس ااستدامة رأ

 نيةالكلمات املفتاحية : استخدام ،منصات التعليم ،رأس املال الثقايف، الفجوة الزم

 املعرفية، استدامة .
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 اجلزائر هدى بن حممد

أستاذة حماضرة أ، 

التخصص: علوم التسيري، 

القسم: علوم التسيري، 

الكلية: كلية العلوم 

االقتصادية، العلوم 

وعلوم التسيري، رية لتجاا

جامعة عبد احلميد مهري 

، اجلزائر2قسنطينة  . 

 

 لتكنولوجيا البلوك تشني يف التعليماالستخدامات الواعدة 

 
 ملخص:

عرفت تكنولوجيا البلوك تشني وال تزال ضجة كبرية واهتماما كبريا من قبل 

يف ضية ت مااألكادمييني واحملرتفني على حد سواء منذ ظهروها قبل عشرة سنوا

نوعها، جمال العمالت الرقمية املشفرة، وذلك إلمكاناتها الكبرية والفريدة من 

 ناهيك عن تطوراتها السريعة جدا فاحتة اجملال آلفاق واسعة الستخداماتها.

ومع انفجار تكنولوجيا البلوك تشني وانتشار تطبيقاتها يف خمتلف اجملاالت، يتطلع 

تكنولوجيا اليت يتوقع أن حتدث حتوالت ه الهلذ قطاع التعليم إىل تسخري أفضل

 قبل وذلك بتحسينه ومواجهة حتدياته.عميقة يف هذا القطاع مل يشهدها من 

يهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على االستخدامات الواعدة لتكنولوجيا البلوك 

ائد تشني يف قطاع التعليم، وذلك بالرتكيز على ماهية تكنولوجيا البلوك تشني، وفو

عيم دامها يف التعليم، وأهم االستخدامات املمكنة هلا يف التعليم، وذلك بالتداستخ

 بنماذج عاملية كانت سباقة مببادرتها إلدخال هذه التكنولوجيا يف قطاع التعليم.
 الكلمات املفتاحية: تكنولوجيا البلوك تشني، العقود الذكية، التعليم.
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 اجلزائر امال عمريات

وم ة علبكلية أ أستاذة حماضر

االعالم واالتصال جامعة 

 اجلزائر

 

 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف التعليم االلكرتوني والبحث العلمياستخدامات 

 

  :امللخص 
يستطيع التعليم االلكرتوني بقوته ومرونته أن حيسن العملية التعليمية        

ر املادة التعليمية  لطالب وفي نهأل ، السيما  يف جمال التعليم العالي والبحث العلمي

ويف أي مكان على الشبكة وبأشكال متعددة تتالئم مع العلم والباحثني يف أي وقت 

وقدراته وإمكانياته املادية، كما تتمكن اجلامعات من استيعاب  ظروف الباحث

العدد اهلائل للطالب والباحثني وتقديم الدروس للجميع مهما كانوا متباعدين 

تزامن. وقد ة أحسن، ساء بالتعليم االلكرتوني املتزامن أو غري املجبودقل ووبتكلفة أ

وفرت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ظروفا أسهل وفرص أكثر للتعليم والبحث 

العلمي بطريقة أسرع وأجود، فقد أصبحت املعلومة اليت هي أساس البحث العلمي 

ووقت  كلفةقل تبفضل هذه التكنولوجيات متاحة بشكل أفضل وأسرع وبأ

قت مضى مما جيعل من الباحث أكثر من أي و  فأصبحت تتميز  بالوفرة  والسرعة

يوفر وقتا وجهدا وتكلفة باإلضافة إىل التشعب املعلوماتي متكن الباحث من التصفح 

واالنتقال إىل آالف املعلومات اإلضافية مما يعطي قيمة إضافية للبحث، إىل جانب 

نقل املعلومات، والتفاعلية ومنو وحتليل ونقد يف  عددةاستخدام  الوسائط املت

 ..اتاملعلوم

 
إن ما الشك فيه أن تقدم البحث العلمي اليوم مرهون باستخدام واستغالل ما      

تتيحه تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من معلومات ومرونة وفعالية وسرعة لصاحل 

ستخدام من أولويات ا االر هذالبحث العلمي وتطوره مما  جيعل من االهتمام بتطوي

 لمي النوعيأهداف التعليم العالي والبحث الع
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بغدادباي 

 عبدالقادر
 اجلزائر

أستاذ حماضر أ / ختصص علم 

اجتماع االتصال / قسم العلوم 

االجتماعية / معهد العلوم 

االجتماعية واالنسانية / املركز 

 اجلامعي غليزان

 

بن شرقي عبد 

 االله

 اجلزائر

اضر أ، قسم علم ذ حمأستا

االجتماع، معهد العلوم 

االجتماعية واالنسانية، املركز 

 اجلامعي غليزان

 

 

 

بني آلية للتعليم الرقمي  استعمال أجهزة االتصال املتطورة يف العملية التعليمية

 وميكانيزم لتجويد التعليم العالي

 

 امللخص:
ت آليات الّتعليم بصورة رطّوَشِهد جمال الّتعليم طفرة عظيمة يف القرن احلالّي؛ فت

جّدًا ُمستغّلًة تطوُّر الّتكنولوجيا، فازدادت إنتاجّية الّتعليم، وأصبح أكثر سريعة 

ُمتعة، وازداد تفاُعل الّطالب، وتوّفرت له الُقدرة على اإلبداع بشكل أكرب، فأصبحت 

فّعالة الل ُمؤّسسات الّتعليم بنوعيها احلكومّي واخلاّص تّتجه إلجياد وتوفري الوسائ

ى التعلُّم بشكل أكثر ليونة. وتشمل وسائل الّتعليم احلديث اليت ُتساعد الّطالب عل

احلاسَب اآللي، واألقراَص التعليمّية املضغوطة، واإلنرتنت كبحر معلوماتّي ووسيلة 

 تعليمّية عظيمة، ووسائل اإلعالم السمعّية والبصرّية.
تطوَّر أو ت، حيُث ال ُيمكن للمعرفة أن تراضاو ُيعَترب التعليم مثرة التطوُّر يف احل

ُتطبَّق بدون نقلها، وإّلا فسيتم ضياُعها بانتهاء احلضارة أو قبل ذلك. وهلذا، فقد 

ظهرت احلاجة للتطوير امُلستمر هلذه العملّية اهلاّمة بشّتى الوساِئل والطُُّرق، وذلك 

ن ُتعزِّز من جودة هذه أ كنباالستفادة من التطّورات وامُلخرتعات احلديثة اليت ُيم

 ة، وِمن ُهنا ظهر ُمصطلح "تكنولوجيا التَّعليم".العملّي
وعليه فيعترب االبتكار يف املؤسسات حالة ضرورية الستمرارها ومنوها، إذ البد هلذه 

املؤسسات من االستجابة لظروف البيئة املتحركة واملتغرية ولتحقيق أهدافها 

لتعليمية كغريها لتحقيق فائدة ما، واملؤسسات ا هااتوالشروع باستثمار قدرتها وطاق

من املؤسسات مبا انها هي قلب اجملتمع كان عليها التأقلم مع التغريات و التطور 

بإدخال اىل احلرم تقنيات التعليم اإللكرتوني التفاعلي الذكي؛ مبا يفيد الدارسني 

ط من برامج ائوسويشجعهم علي اكتساب املزيد من اخلربات من خالل استخدام ال
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صوره مبا حيقق مباشرة االتصاالت واستيعاب احدث ما الكرتونية صوتية وم

اتاحته اساليب التعليم االلكرتونى من التطور التكنولوجي الفائق لذا سنحاول من 

خالل هذه الدراسة معرفة عالقة التعليم االلكرتوني مع التطور التكنولوجي يف 

نيات االتصاالت التالي: ما واقع اسرتاجتية تق ؤلسااملؤسسات التعليمية، بطرح الت

 االلكرتونية يف املؤسسات التعليمية ؟ 
الكلمات املفتاحية: التعليم االلكرتوني، االبتكار، التعليمية، املؤسسات، التعليم 

 . العالي، اآليباد 
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أمحد 

عبدالستار 

 أمحد متام

 مصر

ي عضو رقابي باجلهاز املركز

 للمحاسبات

 واملالية االقتصاد يف دكتوراه

 جامعة – احلقوق العامة، كلية

 حلوان

زميل مجعية التشريع 

الضرييب، عضو اجلمعية 

املصرية لالقتصاد السياسي 

 واإلحصاء والتشريع

 

 

 اإلنفاق على التعليم بني الواقع والدستور

 

 

 املستخلص

 
وترجع تور، والدس عليم بني الواقعاإلنفاق على التتناولت الدراسة موضوع       

مع بعض  –ما ميثله اإلنفاق على التعليم من أهميه قصوى  إىل ،أهمية ذلك املوضوع

أصبح من الضروري  ذلك  ويف ظليف النهوض باألمة املصرية،  –املدخالت األخرى 

الدستورية له، والنتائج واقع اإلنفاق على التعليم يف مصر، واملعاجلة الوقوف على 

ى التعليم، لتحديات اليت تواجه عملية التمويل واإلنفاق علاملرتتبة عليه، وأهم ا

وذلك يف سبيل الوصول إىل بعض احللول املقرتحة لتوفري التمويل املطلوب ولتعزيز 

 دور اإلنفاق على التعليم يف حتقيق ما أنفق ألجله.

 

، تعليمي، متويل التعليمستور املصري، اإلنفاق الالكلمات املفتاحية: التعليم يف الد

 ر التعليم، عجز املوازنة العامة.التعليم قبل اجلامعي، التعليم اجلامعي، تطوي
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 اجلزائر لكحل سعاد

قسم   -ب–أستاذة حماضرة صنف 

العلوم اإلنسانية،  جامعة لونيسي 

اجلزائر -2البليدة  -علي   

 

 عليميف عملية التعلم و التتكنولوجيا املعلومات و الوسائل التعليمية أهمية 

 

 :ملخص

إن العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر التكنولوجيا بامتياز و أي وسيلة أو فكرة 

تنظم حياة اإلنسان ال يبتكر هلا أسلوبا جديدا أو ال تكون هلا ارتباطات 

مة التقليدية فكيف إذا تعلق بالتكنولوجيات احلديثة يتم تصنيفها ضمن القائ

ليه سعت العديد من اجلامعات حول العامل إىل التعليم و التعلم، و عاألمر بعملية 

ة بالتكنولوجيا بعد أن ملست مدى جناعة االعتماد عليها يف توظيف كل ما له عالق

م، حتسني العملية التعليمية و الطرائق التدريسية و تغيري األدوار بني املعلم و املتعل

منظومة متكاملة  ية فقط بل هي عبارة عنفهي ال متثل األجهزة و الدورات التعليم

تعلقة بتفكري املعلم و املتعلم على من اآلليات و اإلسرتاتيجيات و طرائق التعليم امل

حد سواء على اعتبار أن دمج التكنولوجيا يعين التطبيق النظامي للمعرفة العلمية 

عالية" على  ة اإلنسان من خالل وسائل منطقية ذات كفاءةأو " التنظيم الفعال خلرب

 .(Donald Bell) دونالد بيلحد تعبري 
الكلمات املفتاحية: تكنولوجيا التعليم، الوسائط املتعددة، البيئة التعليمية، 

 التعليم اإللكرتوني. املقرر اإللكرتوني.
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رطه وتغيري الصورة هميه تدريس اليات حقوق االنسان يف تأهيل رجل للشا

 هنيه عنهالذ

 ملخص

تناولنا يف هذه األطروحة موضوع يف غاية األهمية  يتعلق بأهمية تدريس آليات    

حقوق اإلنسان والعمل الشرطي وخباصة يف حالة استخدام الشرطة للقوة ويف 

الطوارئ، حاولنا من خالل ذلك تعلم معرفة مرحلة مجع االستدالالت وحالة 

 ية واحرتام حقوق اإلنسان يف العمل الشرطي.اخلطوات املناسبة حلماكيفية حتديد 
إن أفضل ضمان ضد إساءة استخدام الشرطة لسلطاتها خالل ممارستها لعملها هو    

التعليم التدريب واملراقبة واالنضباط من جانب الضباط املعهود إليهم ممارسة 

شيء جليدة هلا مع اجملتمع هذه السلطات ، إن ثقة اجلمهور يف الشرطة والعالقة ا

 أيضا لضمان أداء دورها بفاعلية.أساسي ليس فقط لشرعية عمل الشرطة ولكن 
وهناك عالقة وطيدة بني الصورة الذهنية لدى اجلمهور عن رجل األمن ، ومدي    

رضاه عن أسلوب تعامل رجل األمن ، حيث يتضح انه كلما حتسنت الصورة الذهنية 

 ن أسلوب تعاملهألمن كلما حتسن رضاه علدى اجلمهور عن رجل ا
الصورة –املراقبة  –التدريب  –التعليم  –قوق اإلنسان ح -الكلمات املفتاحية آليات

 الذهنية
abstract 

      In this thesis we try to approach a very important subject about human rights 

related with police work especially in use of force , in the stage of collecting of 

evidences and emergency case , we try to learn how to identify the appropriate steps 

for protecting and respecting human rights in police work. 

     The best safeguard against any abuse of  power in practice is the training , 

supervision and discipline of officers who are entrusted with the exercise of those 

power , Public confidence in the police and good relation with the community are 

fundamental both to the legitimacy of the police but also to the ability to police 

effectively. 

There are a relationship between the mental image with the police  about the 

security man and the extent of satisfaction with the handling of the security man 

where it is clear that  the better the mental image with the public about the security 

man , the better satisfied with the handling 

 امين سيد حممد

 مصطفى
 عقيد دكتور مصر
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ينالياس محود  اجلزائر 
مدرس دكتور علم النفس 

 العيادي

 

 التجربة اجلزائرية يف التعــليـم االلكــــتــرونـــي: )الـــــواقع والـــتـــحريات(

 

  ملخص:
تسعى اجلامعة اجلزائرية إىل انتهاج السبل والطرق احلديثة يف التعليم، كنمط       

وتأتي دراستنا هذه اليت ستحاول تسليط ، التعليم االلكرتوني والتعليم عن بعد

الضوء على كيفية االعتماد على التكنولوجيات احلديثة يف تطوير التعليم 

االلكرتوني واالستفادة منه يف قطاع التعليم العالي، واجلهود املبذولة والتحديات 

 اليت ستواجه تطبيقه، مما سبق جاء سؤال اإلشكالية وفق الصياغة التالية:  ما هو

 اقع التعليم االلكرتوني يف اجلامعة اجلزائرية؟ وماهي التحديات اليت يواجهها؟و
الكلمات املفتاحية : التعليم التقليدي، التعليم االلكرتوني، التعليم العالي، التعليم 

 عن بعد.
 
Abstract: 
   The Algerian university seeks to adopt the means of modem education such as 
the e-learning and distance, this study attempts to shed light on the application 
of modern technologies in the development of e-learning, and integration in the 
sector of higher education, The efforts and the challenges that will face the 
application Came a question from the above problem according to the following 
formulation: What is the reality of e-learning at the University of Algiers? What 
are the challenges faced? 
Keywords : the e-learning and distance, higher education, Traditional learning. 
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حة بن صلي

 سباع

   اجلزائر

 اجلزائر لبنى ذياب

دكتورة يف علم النفس تنظيم و 

عمل بكلية العلوم االجتماعية و 

االنسانية جبامعة حممد ملني دباغني 

اجلزائر 2سطيف   

 

 

 حتديات التعلم االلكرتوني يف التعليم العالي .

 

 امللخص 
لى استخدام احلاسوب واإلنرتنت إن التعّلم اإللكرتوني هو تعّلم يقوم أساسا ع     

لربنامج وميكن أن يكون تفاعل بني الطالب وعضو هيئة ويكون بني الطالب وا

التدريس. وقد تطورت أدوات التعّلم اإللكرتوني لتشمل النص والصورة والفيديو 

جتربة التعّلم اإللكرتوني  PowerPointوالصوت واأللعاب، وميكن أن تثري برامج 

 يو والعامل االفرتاضي.ومؤمترات الفيد

 
وقد أوجد التقدم التكنولوجي واستخدام اإلنرتنت حتديات لنمط التعليم       

التقليدي املتمركز على احملاضرة. وقد استعرض بعض أهم معيقات تطبيق التعلم 

، وعدم توفري التدريب املناسب هلا، اإللكرتوني ومنها: عدم توافر القيادة الفعالة

رب عائق أمام ( أن أك2002عدات واألدوات الالزمة. وترى اخلليفة )وعدم توافر امل

فاعلية التعلم اإللكرتوني يكمن يف ضعف البنية التحتية لشبكة اإلنرتنت يف بعض 

 الدول
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بن عمارة  

 حممد
 اجلزائر

 أستاذ القانون املدني

احلقوق  والعلوم السياسيةكلية    

 جامعة ابن خلدون  تيارت  اجلزائر

 

 حتديات النشر  اإللكرتوني  يف الوطن العربي

 

 ملخص :
الرقمنة  يف العامل  من  احلاجات  األساسية  للحياة  العلمية   ،و بالرغم  تعترب      

رقمية متخصصة من اإلجيابيات الكثرية اليت  حتققها من حيث إنشاء  مرافق عامة 

مقارنة  مع املرافق التقليدية   و سهولة  الوصول اليها و ما تكلفه من  نفقات قليلة 

 هذه املساعي بالنسبة للجزائر و سائر  الدول إال أننا نالحظ تأخر واضح يف تبين ،

البطيء يف إرساء القواعد األولية األساسية   العربية  كما و نوعا ، ما يالحظ السري

ادة جوتصميم املرافق الرقمية ،  و هذا كله  ناتج  عن عدم وجود مساعي   ألنشاء

لعمالقة  اليت من لدى املسؤولني و املهنيني من أجل النهوض مبثل هذه املشاريع  ا

 شانها  حتقيق  تنمية  ثقافية  و اقتصادية  و اجتماعية  .
أهم العراقيل  وعليه قمنا باجناز  هذه الدراسة حماولة منا إللقاء الضوء على

ون التطبيق الفعلي والفعال دواملعوقات املادية، البشرية والقانونية اليت حتول 

جلزائر  و هو ما ينطبق  متاما  مع باقي ملشروع رقمي متكامل وواضح املعامل يف ا

 الدول العربية  .

 
Resume : 
 La numérisation dans le monde est l’un des besoins fondamentaux de la vie 
scientifique et, malgré ses nombreux avantages en termes de création 
d’installations numériques spécialisées, d’accès facile et de coûts faibles par 
rapport aux installations traditionnelles, nous notons un net retard dans l’adoption 
de ces efforts pour l’Algérie. Et dans les autres pays arabes, on constate une 
lenteur dans l’établissement des règles de base pour la construction et la 
conception de base des installations numériques, résultat du manque d’efforts 
sérieux de la part des fonctionnaires et des professionnels pour promouvoir de 
tels méga-projets Adéquat et économique et social. 
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Cette étude tente de faire la lumière sur les obstacles les plus importants, tant 
humains que juridiques, qui empêchent la mise en œuvre effective et effective 
d'un projet numérique intégré et bien défini en Algérie, comme c'est le cas dans 
d'autres pays arabes. 
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 اجلزائر زرفاوي امال

 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 بسكرة  –جامعة حممد خيضر  قسم علم اإلجتماع

 -تبسة –استاذ مؤقتة جبامعة العربي التبسي 

 علم اجتماع االتنظيم

 

 اجلزائر خملوف سعاد

 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 1-باتنة جامعة  قسم علم النفس

 " علم النفس العيادي استاذ حماضر " أ

 

 

 حتديث التعليم عرب وسائل االتصال احلديثة

 

 ملخص : 

يقتضي عصرنا احلالي تطوير اساليب و تقنيات  التعليم لتواكب التطور اهلام       

يف عامل املعرفة لفتح أفاق جديدة عن طريق استخدام الوسائل و تكنولوجيات 

مبعارف و مهارات و كفايات تؤهلهم ملزاولة املعلومات اجلديدة لتزويد رواد الرتبية 

حيث يسمح أيضا بتجاوز الزمن ، اذ  العمل و تطويره استجابة ملتغريات العصر ،

يستطيع كل فرد ان يدرس من مكانه و سهولة االتصال باالساتذة و املكتبات ، و هو 

 جديد خطوة  للقضاء على التعليم التلقيين ، و هذا خيلق لنا جمتمع جديد ، بتفكري

 ، و من خالل هذا تبنى قنوات معرفة حديثة تساعد على خلق جمتمع جديد  

 

Résumé: 

Notre époque actuelle nécessite le développement de méthodes et de techniques 

pédagogiques pour faire face à l’important développement du monde de la 

connaissance et ouvrir de nouveaux horizons grâce à l’utilisation de nouveaux 

moyens et technologies de l’information afin de fournir aux pionniers de 

l’éducation les connaissances, aptitudes et compétences qui leur permettent de 

travailler et de se développer en réponse aux changements de l’époque, Chaque 

individu doit étudier depuis son lieu de résidence et entrer en contact avec les 

enseignants et les bibliothèques, ce qui constitue une étape pour éliminer 

l’éducation spontanée, ce qui crée une nouvelle société avec une nouvelle façon de 

penser, grâce à laquelle nous adoptons des canaux de connaissance modernes qui 

permettent de créer une nouvelle société. 
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خرموش مراد 

 رمزي

 اجلزائر

ماجستري يف علم االجتماع 

تنظيم و عمل،قسم علم 

االجتماع،كلية العلوم االنسانية 

حممد و االجتماعية ،جامعة 

اجلزائر-بسكرة-خيضر  

 

 اجلزائر مراكشي مريم

ماجستري يف علم النفس 

االجتماعي،قسم علم 

النفس،كلية العلوم االنسانية و 

االجتماعية،جامعة حممد 

اجلزائر-بسكرة-خيضر   

 

 

 التدريس وفق اسرتاتيجية الصف املقلوب....الواقع و املامول.

  
 

 املستخلص:
بحت تعتمد يف التدريس يف بيداغوجية حديثة أص تستعرض هذه املشاركة     

املتقدمة يف املؤسسات التعليمية)مدرسية وجامعية(، واليت تهدف العديد من الدول 

اىل حتسني الوضعية التعليمية، يطلق عليها بالصف املعكوس، اذ يعترب هذا املفهوم 

صة أو مفهوم حديث ما زال يتشكل، إال أن فكرته وببساطة تتعلق بتحويل احل

ناسبة، إىل دروس مسجلة احملاضرة التقليدية، من خالل التكنولوجيا املتوفرة وامل

يتم وضعها على اإلنرتنت حبيث يستطيع الطالب الوصول إليها خارج احلصة 

الصفية. إلفساح اجملال للقيام بنشاطات أخرى داخل احلصة، مثل حل املشكلة 

م املعكوس إىل إعادة تشكيل العملية والنقاشات وحل الواجبات. ويسعى منط التعلي

ر التقليدي الذي تقوم به اجلامعة واملنزل حبيث حيل كل التعليمية ليتم تغيري الدو

منهما مكان اآلخر،فتسعى هذه البيداغوجية إىل تفعيل دور الطالب وجعله أكثر 

تفاعال واختالطا مع أقرانه مع قدرة إىل الوصول إىل مستويات عليا من بلورة 

كيفية أساسية فكار وحتليلها ونقدها.وعليه تأتي هذه الورقة البحثية للتعرف باأل

على الصف املعكوس وماهي خطواته و ماهي أساليب و دعائم تطبيقة وأهميته 

 للطالب واألستاذ.
 التعليم املدمج.-طريقة الصف املقلوب -الكلمات املفتاحية:التعليم االلكرتوني
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راشد بن غازي 

 اهلويل

ديةالسعو  

استاذ حماضر ادارة املوارد 

االعمال البشرية قسم ادارة 

 جامعة شقراء

 

عسلي 

 نورالدين

 اجلزائر

ادارة  استاذ حماضر درجة أ

قسم علوم التسيري  االعمال

كلية العلوم االقتصادية 

والتجارية وعلوم التسيري 

 جامعة املسيلة

 

متطلبات وأفاق : لكرتونيتطوير أداء اجلامعات العربية يف ظل تطبيق التعلم اال

 اجلامعات العربيةحتليل جتارب بعض 

 

تسعى اجلامعات يف الوطن العربي على غرار اجلامعات العاملية إىل رفع مستوى 

أدائها باستغالل كل موارد البيئة الداخلية املتاحة وفق إسرتاتيجية تعمل على 

رجية تتسم بتزايد ترقية جودة خمرجاتها التعليمية والبحثية، ويف ظل بيئة خا

املتسارعة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتزايد استخدام الوسائط التغريات 

املتعددة يف تطوير الطرق التعليمية، فان األمر أصبح ميثل التحدي األصعب يف 

املواجهة. وبالنظر إىل اجلامعات العاملية وحتليل جتاربها فان التعلم االلكرتوني هو 

ت العاملية من اجل رفع مستوى ديثة اليت اعتمدتها اجلامعااحد أهم الطرق احل

أدائها وترقية مستواها يف الرتتيب العاملي، من خالل وضع اسرتاتيجيها وفق رؤيا 

ورسالة حمددة يف ظل استغالل التعلم االلكرتوني كوسيلة فاعلة يف رفع مهارات 

 وترقية األداء البحثي واإلداري للجامعات. الطلبة
لب حتليل اسرتاتيجي للبيئة اليت تعمل امعات العربية يتطأداء اجل إن تطوير

بها واىل معرفة دقيقة مبتطلبات تنمية املهارات العلمية  واإلدارية للطاقم اإلداري 

والتدريسي وفق رؤيا ورسالة وأهداف واضحة ، ومن اجل تبين إسرتاتيجية التعلم 

ف بعدة مراحل قصد تهيئة أطرا االلكرتوني يف هذه اجلامعات، فان العملية متر

 العملية التعليمية ملمارسة التعلم االلكرتوني واالستفادة منه ألقصى حد ممكن.
من خالل هذه املداخلة سوف نتطرق إىل مدى إسهام تطبيق التعلم االلكرتوني 

يف تطوير أداء اجلامعات العربية من خالل حتليل جتارب بعض اجلامعات العربية 

 ئر ومصر.يف السعودية واألردن واجلزامثل اجلامعات 
يجية، الكلمات املفتاحية :   األداء ، اجلامعات، التعلم االلكرتوني ، اإلسرتات

 منظومة التعلم االلكرتوني 
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حممد حسن 

 عثمان حسني
 مصر

مستشار االتصال السياسي 

 بوزارة الرتبية والتعليم

رئيس وحدة تكافؤالفرص 

 عابدين

 

 وحتديات املستقبل بني الواقع ينالتعلم اإللكرتو

 

أصبحت التقنية تلعب دورًا حامسًا يف ميدان الرتبية على مستوى العامل، فتوجهت بكافة وسائلها 

كعامل مساعد يف حتصيل  إىل االنتقال بالعملية الرتبوية من النظرة التقليدية إىل الشكل التفاعلي،

الطالب واملتعلمني من  شويق ومتكنيتوالعلم ملا تتضمنه هذه التكنولوجيا من تفاعلية 

 االستفادة بفرص التعلم النشط واملرن حلد كبري واملتساوية يف أي مكان وأي زمان.

عرف التعلم اإللكرتوني بأنه التعليم "الذي يتيح احملتوي التعليمي  ما هو التعلم اإللكرتوني؟

قدم علي النصوص، التعليمي امل الرقمي من خالل الوسائل اإللكرتونية وميكن أن يشتمل احملتوي

الرسومات، األصوات، واحلركات وعلي ذلك فإن التعلم اإللكرتوني يغطي مدي واسع من 

التطبيقات والعمليات اليت يتضمنها التعلم املبين علي الكمبيوتر، التعلم املبين علي الويب، 

 الفصول الدراسية االفرتاضية إلي جانب التعاون الرقمي.

ة حتديات أساسية تواجه تكنولوجيا التعليم املرتكزة علي التعلم تان حتديد سكمويصبح يف اإل

 كيف ميكن حتسني التنمية املهنية املستمرة للمشتغلني بالتعليم  : التحدي األول

 كيف ميكن إيقاف أو احلد من التزيد أو التكاثر املتشعب يف نظم التعلم اإللكرتوني  :التحدي الثاني

ف ميكن تأكيد القدرة علي تطوير نظم التعلم اإللكرتوني حبيث تراعي يك :التحدي الرابع

 وتؤكد استقالليتها من البائعني واملتعهدين التجاريني؟  التكنولوجيا املتقدمة

لتطوير وإنتاج حمتوي  Sustainable تطوير سوق تعلم مستدامة كيف ميكن :التحدي اخلامس

 ؟رقمي يتسم باجلودة العالية واالستمرارية

 ويوصي لتحقيق ذلك بالتالي: 

o  توفري جمموعة من التوجيهات واإلرشادات عن مداخل مرتابطة لتمويل التعليم العام يف

 اختيار وشراء احملتوي الرقمي املتاح بواسطة جمتمع التعلم.

o  مالحظة أن احملتوي اإللكرتوني ال يرتجم فقط من لغة أجنبية للغة العربية، بل يرتجم أيضا

 نبية لواقع ثقايف مصري / عربي اله تقاليده وثقافته املختلفة.جأمن ثقافة 

  



 مستقبل التعليم اإللكرتوني رؤية حنو التطوير   
 2019فرباير  28 -26جامعة بنى سويف        

 
37 

حممد السيد 

حممد 

عبدالرمحن 

 الشهاوى

 مصر

دكتوراه فى االقتصاد واملالية العامة كلية 

املنصورةاحلقوق جامعة   

 

هبة السيد 

إبراهيم 

 احلطاب

 مصر

دكتوراه فى االقتصاد واملالية العامة كلية 

ةاحلقوق جامعة املنصور  

 

 واالقتصادية االدارية وابعاده االلكرتونى التعليم

يشهد العامل اليوم ثورة تقنية وتكنولوجية عارمة كبرية ظهرت آثارها بشكل ، واضح على       

مناحى احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والرتبوية ، مما يستدعى إدخال تعديالت 

ليمية للدول ، واساليب تفكريها ، وطرق حلها عتجذرية وملموسة فى السياسات واخلطط ال

د ساعد التطور التقنى واالتصاالت احلديثة فى التفكري جبدية بإعادة النظر فى لللمشكالت ، وق

تشكيل املؤسسة التعليمية بتوفري بيئات وطرق جديدة للتعلم ، مما مهد لظهور منط جديد من 

 ( . E-learningأمناط التعلم وهو التعليم اإللكرتونى ) 
املتزامن للمتعلم مع املعلم فى املكان نفسه ، كما هو احلال فى وال يشرتط التعلم عن بعد التواجد 

التعليم التقليدى ، لذا فال بد من توافر وسيط بني املعلم واملتعلم ، وهلذه الوساطة أوجه تقنية 

ء اساسى فى النظام زدوبشرية وتنظيمية ، وبرز بشكل إجيابى استخدام احلاسوب واالنرتنت ك

املبتكرة فى االتصاالت ، وفى جمال التعليم ، إذ يستند على قاعدة من التعليمى ، كأحدث الطرق 

النظريات واملمارسات اجلديدة التى تهدف إىل تفعيل دور املتعلم فى العملية التعليمية  كأحد 

 . ركائزها االساسية ووفق رؤية تربوية شاملة لكل املناهج واألساليب
إللكرتونية يوفر مثن طبعها لكل طالب يف كل عام فاستخدام الكتب ا ومن االثار االقتصادية :

جنيه، وهي  مليار 1.2 دراسي، ففي مصر وحدها تتكلف طباعة الكتب املدرسية ما يزيد على

كتب قابلة للتلف والضياع وال ميكن غالًبا أن يعاد استخدامها من طالب آلخر، واستبدال الكتب 

 وفوائد عة باإللكرتونية ليس فقط موفًرا لثمن الطباعة بل له آثار أخرى اقتصاديةاملطبو

 يًضا. أ بيئية
؛ مما ييسر للطلبة  اإللكرتوني تعاونلا هو زيادة ما ميكن تسميته وسائل :ومن االثار االدارية

 واصل الفعال. اون والتعتاستيعاب مفاهيم مثل روح الفريق والتنسيق وال
مع اخنفاض الكلفة ، فدروس الشبكة العنكبوتية تعد ذات كلفة مناسبة للطالب واملعلمني 

وللمؤسسات التعليمية، وعن طريق هذه الربامج فإنه باإلمكان ختفيض كلفة السفر وكلفة 

لتوزيعها على  املراجع والكتب وبإمكان األساتذة عدم طباعة املناهج أو الكتيبات أو املذكرات

 الطلبة.

 ويأتى أهمية البحث من خالل :أهمية البحث :
إلقاء الضوء على الدور املتوقع واملتزايد للتعليم االلكرتونى كتقنية حديثة فى العملية التعليمية 

تسهم فى حل املشكالت الرتبوية . إلقاء الضوء على على االبعاد اإلدارية للتعليم األلكرتونى من 

من النظم االدارية احلديثة وما تبعه من سهوله ويسر فى العملية التعليمة . إلقاء  ديخالل العد

الضوء على على االبعاد االقتصادية من خالل الدور التنموى للتعليم االلكرتونى فى التنمية 

 االقتصادية .

 

https://www.youm7.com/story/2015/5/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3/2184110
https://www.youm7.com/story/2015/5/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3/2184110
https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/envstudies/pdf/Student%20Research/2015%20project%20paper/paper-2.pdf
https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/envstudies/pdf/Student%20Research/2015%20project%20paper/paper-2.pdf
https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/envstudies/pdf/Student%20Research/2015%20project%20paper/paper-2.pdf
https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/envstudies/pdf/Student%20Research/2015%20project%20paper/paper-2.pdf
http://www.creativebloq.com/design/online-collaboration-tools-912855
http://www.creativebloq.com/design/online-collaboration-tools-912855
http://www.creativebloq.com/design/online-collaboration-tools-912855
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 اجلزائر حممد زبري

. ادارة اعمال. -أ-استاذ حماضر 

كلية العلوم  .علوم التسيري

ادية والتجارية وعلوم صقتاال

 .جامعة مخيس مليانة .التسيري
 

يوسف 

 بوكدرون

 اجلزائر

، -أ-استاذ جامعي، استاذ حماضر 

ادارة اعمال، قسم علوم التسيري، 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

وعلوم التسيري، جامعة مخيس 

 .مليانة
 

 يتطور التكنولوجالت االقتصادية ومتطلباالتعليم االلكرتوني بني الضرورة 

 
 ملخص

إن ثورة املعرفة وثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وما نتج عنها من          

تزايد كبري يف حجم املعلومات جعلت من أساليب التعليم التقليدي عاجزة عن 

واالجتماعية والرتبوية من جهة، مسايرة التغريات العلمية والتقنية واالقتصادية 

جهة أخرى، مما أدى بالدول إىل  تكاليف الكبرية اليت ترتتب عنها منالل وعن حتم

 التوجه حنو التعلم االلكرتوني ملواكبة والتأقلم مع هذه املستجدات.
وتهدف هذه الورقة البحثية إىل تناول موضوع التعليم االلكرتوني من خالل اإلشارة 

عليم كتحد يواجه التعليم لتا أساليبه، كما تطرح الورقة هذا النوع منإىل مفهومه و

 ضل ثورة تكنولوجيا املعلومات، والوضع االقتصادي واملالي الذي تعاني املعاصر يف

منه عديد الدول النامية، ومتطلبات هذا النوع من التعليم والعوائق اليت تواجهه 

 ل خاص. يف البلدان العربية بشكل عام واجلزائر بشك
 عالي. يم االلكرتوني، التعليم العللتالكلمات املفتاحية: التعليم، ا
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 اجلزائر راضية قراد

أستاذة جامعية / أستاذ حماضر أ/ 

علوم االعالم واالتصال / قسم 

علوم االعالم واالتصال / كلية 

العلوم االنسانية واالجتماعية / 

 جامعة تبسة اجلزائر

 

 اجلزائر لدمية عابدي

أستاذة جامعية / أستاذ حماضر أ/ 

تصال / قسم علوم االو االعالم

كلية العلوم  /االعالم واالتصال 

االنسانية واالجتماعية / جامعة 

 العربي التبسي تبسة اجلزائر

 

التعليم االلكرتوني عرب مواقع التواصل االجتماعي بني الرتبية اإلعالمية 

 والتحصيل الدراسي

  

 املستخلص:
باستخدام شبكة االنرتنت  بطرتإن تغري مفهوم العملية التعليمية يف هذا العصر م

جتماعي جعل من التحصيل الدراسي لدى املتعلم يتحقق يف ومواقع التواصل اال

ظروف خمتلفة عن سابقتها، فيتخطى املتعلم بذلك كل احلواجز الفيزيائية من 

وانتقلنا من خالل هذا التطور من  ة ،األبعاد الزمانية واملكانية للمؤسسات التعليمي

عالمية والتحصيل الدراسي التعليم األكادميي إىل مفهوم الرتبية اإلو يةمفهوم الرتب

االلكرتوني من خالل إمكانية استخدام شبكة االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 

يف يف عملية التعليم حيث برزت توجهات تربوية تركز على الدور النشط للمتعلم 

متفاعال مع املادة التعليمية  بحأصعملية التعليم، فلم يعد جمرد متلقي سليب، بل 

لم ومن هنا زاد االهتمام بتنمية قدرة املتعلم على اختيار أساليبه يف مواقف التع

التعليمية وممارسة مهاراته يف التعليم الذاتي من جهة، والتعاون مع اآلخرين من 

ائها وليس حفظها وختزينها، إن املتعلم املستخدم أجل الوصول إىل املعرفة وبن

ائه وفهم مادته الدراسية تكون ات التواصل االجتماعي أستاذ لنفسه، فبقدر آدبكلش

 نتائجه.

 تساؤالت الدراسة: التساؤل املركزي:

ما هو دور شبكات التواصل االجتماعي يف التحصيل الدراسي للمتعلم باعتبارها 

 اإلعالمية؟أحد أهم ركائز الرتبية 

 التساؤالت الفرعية:
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تماعي يف دعم الرتبية اإلعالمية ورفعها التواصل االجت كاما مدى مساهمة شب

 ملستوى التحصيل الدراسي للمتعلم؟ )اآلثار اإلجيابية(.
ما هي اآلثار السلبية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التحصيل الدراسي 

 ة الرتبية اإلعالمية؟للمتعلم واملساعدة على هدم منظوم

 أهداف الدراسة : 

املداخلة هو معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي يف هذه ن م إن اهلدف •

التحصيل الدراسي من خالل اعتبارها دعامة بناءة للرتبية اإلعالمية من ناحية 

سرعة توفري املعلومات واختصار اجلهد والوقت يف احلصول عليها، وتبادل األفكار 

تساعد املتعلم على  ليتها مع ذوي االختصاص، وإتاحة الكتب االلكرتونية اومناقشت

 ه أثناء التحصيل الدراسي التقليدي هذا من جهة.تغطية العجز الذي يتعرض ل

ومن جهة أخرى اعتبارها دعامة هدامة هلا، حيث أثبتت الدراسات أن كثرة  •

نتاجية الدراسية استخدام هذه الشبكات ميكن أن يكون له أثار سلبية على اإل

رس واملراجعة، وضعف الرتكيز وتشتت الذهن، لدا والتحصيل الدراسي كالنوم أثناء

نقص التنظيم املنطقي لبعض حمتويات املعلومات املتوفرة على الشبكات وغريها و 

 من املشكالت الرتبوية. 

 هيكل الدراسة: 

ماهية التعليم  -نظري اإلطار ال -حتديد املفاهيم   -إشكالية الدراسة   -مقدمة   •

 االلكرتوني 

أهداف التعليم   -مميزات التعليم االلكرتوني   -لكرتوني الا مراحل التعليم •

دور الرتبية اإلعالمية يف التعليم  -مربرات استخدام التعليم االلكرتوني   -االلكرتوني 

 مربرات -التحصيل الدراسي من خالل مواقع التواصل االجتماعي  -االلكرتوني 

موقع املتعلم  -يل الدراسي حصلتاستخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم وا

اجيابيات   -كات التواصل االجتماعي يف التحصيل الدراسي يف ظل استخدام شب

أساليب  -وسلبيات استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التحصيل الدراسي 

واصل االجتماعي يف التحصيل املراقبة والتوجيه األسري الستخدام شبكات الت

 الدراسي

 ملبدئية :اة يجالنت  خامتة. -1

إن الرتبية اإلعالمية اليت تهدف إىل تنمية مهارات التعليم االلكرتوني تستدعي 

منظومة خمتلفة متاما عما يتم يف مدارسنا من حشو وتلقني فيجب أن تتغري 

تتعايش مع هذه البيئة نظرتنا حنو الطالب واىل أهداف التعليم اليت جيب أن 

تدعي تغيريا يف املناهج التعليمية وطرائق يسا التكنولوجية واىل دور املعلم مم

 . ويف البيئة الرتبوية بصفة عامة وحتى اجملتمع . التعليم
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 اجلزائر بغزة عادل

أستاذ دكتور  ختصص 

دميوغراقيا  قسم علم 

 _االجتماع والدميوغرافيا 

كلية العلوم االنسانية 

جامعة باتنة _االجتماعية و

اجلزائر _  

 

بوهراوة 

نعزالدي  

ائرزاجل  

كلية العلوم  _ باحث

االنسانية واالجتماعية 

اجلزائر _جامعة باتنة _  

 

 التعليم االلكرتوني يف اجلامعة اجلزائرية   )الواقع و املأمول(

 ملخص

املاضية يف جماالت تقنيات احلاسوب، نتيجة للتطورات املتسارعة يف السنوات القليلة       

معلومات والتكامل فيما بينها ظهر ما يطلق عليه ة للامليوالوسائط املتعددة والشبكة الع

ولوجيا املعلومات واالتصال"، وأدى استخدامها إىل اكتشاف إمكانيات جديدة مل اليوم "تكن

ليومية، حيث حولت تكن معروفة من قبل، ظهر أثرها بوضوح يف مجيع جماالت احلياة ا

كان به يف ثوان معدودة .وذلك أي مارة العامل املرتامي األطراف إىل قرية صغرية ميكن زي

ددة والعالية السرعة،هذا ما أدى مبختلف القطاعات إىل من خالل قنوات االتصال املتع

اعتماد هذه التقنيات اليت تسهل من العمل وتعطي امتيازات أكثر تتمثل يف اجلودة 

من رية ة كبرعة،ومن بني أهم هذه اجملاالت جند ميدان التعليم الذي استفاد وبصفوالس

ية التعليمية مما نتج عنه هذه التكنولوجيات احلديثة وذلك من خالل دجمها يف العمل

العديد من األمناط اجلديدة يف التعليم واليت أساسها الوسائل التكنولوجي، فظهرت العديد 

تعليم االلكرتوني، االفرتاضي، التعليم عن بعد وغريها من األمناط من األشكال اجلديدة كال

ري أن جامعاتنا العديد من اجلامعات العاملية بتطبيقها منذ فرتة طويلة، غ شرعتليت ا

 اجلزائرية هي يف اخلطوات األوىل لتجسيد مثل هذه املشاريع وتطبيقها.
املعلومات يف تطوير وتنويع الفرص يف هذه املداخلة حناول توضيح دور تكنولوجية 

ت وإمكانيات مادية وبشرية  هيزان جتالتعليمية،ونستعرض أهم ما وفرته الدولة م

الستفادة منها باستخدامها كأجهزة فعليه من خاصة يف اجلامعات اجلزائرية ، وكيفية ا

  نتاج احلضارة وفقا  لرؤية اسرتاتيجية لتطوير التعليم يف اجلزائر، وحتديد أهم

 قافةاملصطلحات ذات العالقة بالرتبية والتعليم والتحوالت اجملتمعية يف ظل الث

التعليم  لكرتونية واملعلوماتية ، وبعد ذلك تطرح هذه املداخلة ذلك النوع مناال

كتحدي واجه التعليم املعاصر؛ مبا يتميز به من اكتشاف  -التعليم عن بعد–االلكرتوني 

التشويق واإلثارة وتنمية التفكري واإلبداع يف جمال العلوم للمعلومة يف جو من املتعة و

ة ، فبالرغم من النجاح الكبري الذي حققه هذا النوع من التعليم لوجيتكنوااللكرتونية وال

مدارس ومعاهد وجامعات الدول ا ملتقدمة، إال انه هناك عوائق كبرية تواجه هذا النمط يف 
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ثمار هذه الفرصة التعليمية الرائد ة يف خمتلف من التعليم يف اجلزائر. والبد من است

جلامعات اجلزائرية واليت متكنها بآن ختتزل يف ااصة مستويات التعليم وتعميمها وخ

 ية بينها وبني اجلامعات العاملية .الزمن لسد الفجوة الرقم
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 اجلزائر فردي محاد

أستاذ حماضر ، حوكمة الشركات، 

علوم قسم علوم التسيري ، كلية 

املركز اجلامعي علي كايف  التسيري،

 تندوف اجلزائر

 

 اجلزائر حيياوي فاطنة

ذ حماضر ، السانيات عامة ميدان تاأس

العلوم االنسانية،املركز اجلامعي علي 

 كايف تندوف اجلزائر

 

بلغنامي جناة 

 وسيلة

 اجلزائر

أستاذ حماضر ، ادارة أعمال، قسم 

علوم التسيري ، كلية علوم 

التسيري،املركز اجلامعي علي كايف 

 تندوف اجلزائر

 

 االجناز و االفاقاجلزائر بني لكرتوني يف التعليم اال

أدى التقدم يف وسائل التقنية من خالل وسائل تكنولوجيات املعلومات و االتصال 

اىل  االنتقال إىل اإلقتصاد الشبكي الرقمي املفتوح ، حيث اصبح لزاما على مؤسسة 

التصال الغذ ان تكون قادرة على  العمل باعتماد االنرتنت و شبكة املعلومات و ا

لعمالة و تعظيم االستثمارات اليت تتطلب يف التشغيل ، حجم اللتقليل من تكال

 .تكنولوجيا عالية 
ماهية تكنولوجيات املعلومات و  عليه تهدف هذه الورقة البحثية اىل ابراز دور و

االتصال وفوائدها  يف املنظومة التعليمية باستعراض وحتديد املكونات األساسية هلا 

يم العالي من أجل إكساب  جمال خدمات التعليلها. ثم شرح أهميتها يفونظم تشغ

الطالب مهارة التعامل مع شبكة االنرتنت لتقديم اخلدمات املعلوماتية املختلفة 

تقوم على بيئة تعليمية تفاعلية الكرتونية يف االخري نستعرض مالمح اللحاق 

من  ل هذا النوع من التعليمبالركب املعلوماتي لتجربة اجلامعة اجلزائرية يف جما

شبكة  ازات  على سبيل الذكر و ليس احلصر : ومكتبات إلكرتونية،خالل بعض االجن

، الشبكة اجلزائرية RN) (COSELEAاحملاضرات املرئية ، نظام التعليم عن بعد 

( ، املرافقة االلكرتونية لألساتذة اجلدد اىل جانب مرافقة سياسات  ARNللبحث )

الحتاد األوروبي غريها (املمول من طرف اIDEالتعليم العالي )مشروعاصالح هياكل 

و املواقع اإللكرتونية،   حيث استخدمنا  من الوسائط التعليمية ، املؤمترات املسموعة

 املنهج الوصفي  لبناء اإلطار النظري وأسلوب املقارنة ملراحل التعليم العالي .
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: كيف تؤثر اغة االشكالية التالية يف ضوء ما تقدم ميكن صي اشكالية البحث :

التعليم االلكرتوني يف اجلزائر؟ و إليضاح تكنولوجيات املعلومات يف رفع مستوى 

 اكثر لإلشكالية حبثنا ، نقوم بطرح األسئلة الفرعية التالية :
 ماذا نعين بتكنولوجيات املعلومات و التعليم االلكرتوني ؟ ●

 ت التعليم االلكرتوني ؟ماهي مستلزما ●

خدام تكنولوجيات املعلومات ها املؤسسة من جراء استماهي الفوائد اليت جتني ●

 على مردودية و فعالية مؤسسات التعليم العالي  ؟

على ضوء اإلشكالية املطروحة  ارتأينا تقسيم هيكل دراستنا اىل  هيكل الدراسة :

 ثالث حماور أساسية :
االتصال نستعرض فيها  إىل تكنولوجيات املعلومات واحملور االول : مدخل  ●

 ها.فهومها . خصائصها و اهم مكوناتها و جماالت تطبيقاتم

احملور الثاني متعلق بالتأصيل النظري للتعليم االلكرتوني و جماالت تطبيق  ●

 تكنولوجيات املعلومات و االتصال يف هذا القطاع.

هم ة اجلزائر يف ذلك بالتعرض ألاحملور الثالث : يتضمن مقاربة وصفية لتجرب ●

 والتحديات. االجنازات ، االفاق

 : ميكن حصر أهمية هذا البحث يف النقاط التالية: أهمية البحث
إعطاء تصور واضح ملفهوم التعليم االلكرتوني و تكنولوجيات املعلومات و  ●

 االتصال.

 العلمي لدىتشكيل بيئة تعليمية تفاعلية الكرتونية لرتقية التعليم و التحصيل  ●
 .الطلبة

عتمده األصول املعرفية بأسلوب حديث تعالة  الستثمار ق عمل فبناء فر ●

مؤسسات التعليم العالي لتناقل و تبادل اخلربات و إدارة احلوار و احللقات التعليمية 

 على حنو أفضل.

 :تتلخص نتائج البحث كما يلي : نتائج الدراسة
ف و اجلامعة من خالل اتاحة املعار الفكرية واملعرفية يف البيئة حتديث ●

ومناسبة لدخول اجلامعة إىل عامل املعلومات واالستفادة من  املعلومات اة فعالة

لكرتونية و اجلامعات االفرتاضية إلثراء الفكر نظمها املتطورة كاجلامعات اال

 اإلبداعي .

حملية ووطنية و دولية تربط بني خمتلف تدعيم املنظومة التعليمية  بشبكات  ●

 تمع املعرفة.األطراف يف سبيل الوصول جمل

مشرتكة بني مؤسسات التعليم من أجل ن أجل خلق و تكوين و أهداف  إجياد قيم ●

 ثقافة تنظيمية مشرتكة مبنية على التقنية كمؤشر للنجاح و اجلودة.

: تكنولوجيات املعلومات و االتصال، قواعد املعلومات، املكتبات  الكلمات املفتاحية

 الرقمية، التعليم االلكرتوني
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ـة سـميـ

ـلعـــةصـ  

 اجلزائر

أستاذ حماضر قسم أ مبعهد العلوم 

االقتصادية والتجارية وعلوم 

املركز اجلامعي نور  -التسيري 

 البشري البيض/ اجلزائر

 

 اجلزائر نشاد حكيم

أستاذ حماضر قسم ب، ختصص 

إدارة أعمال و تسويق، قسم علوم 

التسيري، املركز اجلامعي نور البشر 

 البيض

 

 اجلزائر وليد بييب

ص: صنف ب، ختص أستاذ حماضر

اقتصاديات النقود والبنوك 

واألسواق املالية، قسم علوم 

التسيري، معهد العلوم االقتصادية، 

املركز التجارية وعلوم التسيري، 

 اجلامعي نور البشري البيض
 

 

 التعليم اإللكرتوني كآلية لتطوير التعليم العالي باجلزائر

 امللخص:
وجي ا يسمى باإلنرتنت، أهم اجناز تكنولمجت فيملومات اليت ترتعد ثورة املع

حتقق، حيث استطاع اإلنسان أن يلغي املسافات وخيتصر الزمن وجيعل من العامل 

إلكرتونية صغرية يف عصر االمتزاج بني تكنولوجيا االعالم واملعلومات أشبه بشاشة 

بني األخبار واملعلومات  والثقافة والتكنولوجيا وأصبح االتصال إلكرتونيا وتبادل

شبكات احلواسيب حقائق ملموسة مما أتاح سرعة الوصول إىل مراكز العلم واملعرفة 

  واملكتبات واالطالع على اجلديد حلظة بلحظة.
ميثـل جمـال التعلـيم بصـورة عامـة أحـد أهـم اجملـاالت يف حيـاة اجملتمعـات     

تخدام الوسائل اليت يشهدها تطور واسونظرا للتطورات املتالحقة واملتزايدة و

التقنية احلديثة يف خمتلف جماالت احلياة كان لزاما  التفكـري يف ضرورة إستخدامها 

 التعليم والتعلم.واإلستفادة منها يف جمال 

فالتعلم اإللكرتوني هو: " أسلوب من أساليب التعليم يف إيصال املعلومة للمتعلم 

ية ووسائطها املتعددة، ويهدف لحاسب والشبكة العامليعتمد على التقنيات احلديثة ل

إستخدام التعليم االلكرتوني يف جمال عملييت التعليم والتعلم إىل خلق بيئة تعليمية 

تفاعلية، إكساب املتمدرسني املهارات التقنية، إكساب املتعلمني املهارات تعلمية  -
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مات؛ منذجة التعليم والكفاءات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت واملعلو

تقدميه يف صورة معيارية، ويهدف كذلك يف جمال التعليم العالي إىل ترقية التعليم و

عليمية تفاعلية الكرتونية وحديثنا والتحصيل العلمي لدى الطلبة وإجياد بيئة ت

عن التعليم االلكرتوني يقودنا إىل احلديث عن جتربة اجلامعة اجلزائرية يف جمال 

  التعليم. هذا النوع من

كرتوني الكفاءات األكادميية الوطنية والطلبة بصفة خاصة، عليم اإلليساعد الت

وتقديم خرباتهم  وسيفتح هلم فرصة كبرية لتطوير قدراتهم العلمية والعملية

وأفكارهم والتخلص من القيود البريوقراطية واألنظمة التقليدية اليت ما تزال 

املشروع الوطين للتعليم  عليم العالي مت إطالقتعيق طريق تطور جامعاتنا، ويف الت

عن بعد، قصد ختفيف نقائص التأطري من جهة وأيضا من أجل حتسني نوعية 

مان النوعية، هذا املشروع يف إطار إدماج طرائق التكوين، متاشيا مع متطلبات ض

 جديدة للتكوين والتعليم، 
ولة عن اجلهات الرمسية املسئوهلذا كان لزاما توىل مراكز البحوث اجلامعية مراسلة 

صادية، لغرض التخطيط والرقابة املالية لدراسة املشاكل املتعلقة باملوارد االقت

ية حللها، والسعي لتطوير تلك املوارد تشخيص مشكالتها وتوجيه البحوث العلم

وتنويعها؛ وكذلك تفعيل االتفاقيات بني اجلامعات العربية، وكذا االتفاقيات مع 

ل اخلربات واالستشارات، واملشاركة يف املؤمترات ألجنبية يف جمال تباداجلامعات ا

عليها والندوات العلمية، إضافة إىل التنسيق يف إجراء البحوث املشرتكة واإلشراف 

إلكرتونيا، ومبا يعزز من دور اجلامعات العربية يف مواكبة التطورات على املستوى 

 رتوني.اإلقليمي والدولي يف جمال التعليم اإللك

 
 حثية: ة الورقة البوجاءت اشكالي

 كيف يلعب التعليم اإللكرتوني دورا يف تطوير التعليم العالي باجلزائر؟
وني، تعليم عالي يف اجلزائر، حبث علمي، واقع الكلمات املفتاحية: تعليم إلكرت

 التعليم االلكرتوني
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حممود حممد 

رياض عبد 

 العال

  باحث دكتوراه مصر

 

 لرقمياالقتصاد الكرتوني والتعليم اال

 

يف ظل أزمة التعليم اليت تؤرقنا مجعيا يف وطننا فقد كان من الضروري البحث       

متطورة ليس الغرض منها إلغاء نظام التعليم التقليدي ، عن حلول ونظم تعليم 

ولكن استخدام أمناط أخري تساعد يف تطوير النظام التقليدي والتكامل معة وحتد 

مستوي التعليم اجلامعي أو التعليم قبل اجلامعي ته سواء كان ذلك علي من مشكال

 ملة وتقنياتة.، لتقديم جيل جديد من اخلرجيني قادر علي التعاطي مع عصر العو

 

يف هذا االطار ركزت هذه الورقة البحثية علي توضيح مفهوم التعليم عن بعد 

نطالقا من مبدأ نشر والتعليم االلكرتوني وأهم وسائله . إضافة إلي أنه ا

مصر للدخول بقوة فى عصر االقتصاد  حمافظات لتكنولوجيا على مستوىا

 3املعلومات اللمسات النهائية الفتتاح  الرقمى جترى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا

ومدينة  دمياط ومدينة أسوان مبدينة وجية جديدة خالل أياممراكز تكنول

ليا ق تكنولوجية قائمة حامناط 4املعرفة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.هذا خبالف 

فدانا  50اجلديدة و برج العرب ومدينة السادات على مساحة  وأسيوط ببنى سويف

مناطق وتستهدف وزارة  7عدد املناطق التكنولوجية إىل  ليصل بذلك إمجاىل

، من %10صل إىل قطاع ييق معدل منو فى الاملاىل احلاىل حتق اماالتصاالت خالل الع

جماالت هى مراكز البيانات )الداتا سنرت(،  6استثمارات أجنبية فى  خالل جذب

احلوسبة السحابية، وخدمات القيمة املضافة فى قطاع االتصاالت،  وتكنولوجيا

تخصص، وتطبيقات ، وتقنيات إنرتنت األشياء، والتدريب امل«VAS» باسم املعروفة

ارة جلذب املزيد من الفرص االستثمارية فى االفرتاضى. وختطط الوز عالواق

يتم الربط بني التعليم االلكرتوني واالقتصاد  الصناعية والتكنولوجية املناطق

 .م 2015الرقمي مع الرتكيز علي حالة االقتصاد الرقمي يف مصر 

 

 

 

  

https://www.masress.com/city/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA
https://www.masress.com/city/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.masress.com/city/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://www.masress.com/city/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
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عمر صاحل 

 حممود مجعة

 ليبيا

مدير ور مساعد أستاذ دكتو

اهلندسية و كز البحوث عام مر

هيئة أحباث  -تقنية املعلومات 

 العلوم الطبيعية والتكنولوجيا

 

حممد ابراهيم 

 بن رمضان

 ليبيا

رئيس وطالب دراسات عليا 

سابقا  -قسم تقنية املعلومات 

اجلامعة املفتوحة واحد خربات 

 املستودعات الرقمية بليبيا

 

 

 ليبيايف  صرةي والتحديات املعاالتعليم اإللكرتون

طرح فكرة التعليم اإللكرتوني كحل أساسي لتطوير املستوى التعليمي يف ليبيا و 

السمو به إىل أرقى املستويات ليواكب التطور التكنولوجي اهلائل و العمل على حتديد 

وجهة اجليل القادم حنو جمتمع ناجح فعال. وزيادة وعي اجملتمع مبؤسساته 

ي تكنولوجي معاصر، ومنر ايضا علي اهم كتحدألهمية هذا التعليم  وحكوماته

املميزات للتعليم االلكرتوني بني احلاضر و املستقبل  والتمييز بني التعليم والتعلم 

وكيفية استعمال التقنية والوسائل التكنولوجية يف التعليم والفرق بني التعلم 

ف ميكن وكي لتعلم الشبكي املساندالشبكي املباشر و التعلم الشبكي املتمازج و ا

استخدام تقنية التعليم اإللكرتوني وكيفية استعمال الوسائط املتعددة وألة 

 تطبيقها ، ودور عضو هيئة التدريس من ذلك 
          

وماهي األمور اليت جيب األخذ بعينه عند ختطيط و تطوير برامج التعليم 

وني وهل ميكن لكرتة مناسبة للتعليم اإلاإللكرتوني والي الي حد يستطيع توفري بيئ

من اقناع صنعوا القرار باالجتاه حنو التعليم االلكرتوني واذا مت تطبيق ذلك ماهي 

االهداف الرئيسية واملعزفات اليت سوف تواجه عضو هيئة التدريس وليبيا بصفة 

 عام .
ان اصعب مراحلة هو كيفية مواجه التحديات اليت سوف نواجه من ناحية 

ة الكافية لتطبيق التعليم االلكرتوني ومدي تقبل تقنياقتصاديا بعدم توفري ال

االكادميي بتطبيقها وهل سيتم القضاء علي املعوقات .ان اهلدف من هذا البحث 

تحديات اليت تواجه تطبيقه دراسة موضوع التعليم االلكرتوني يف ليبيا و ما هي ال

ي حيد من التطور يف بالدنا. إن تطبيق هذا التعليم هو احلل األمثل ملعاجلة اخللل الذ

يف بالدنا ويبقيها على اهلامش وخاصة يف الظروف احلالية الذي بدء الطالب عن 
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العزوف عن الدهب الي املؤسسة التعليمية ؛ ملا سيضفيه على اجملتمعات العربية 

 من ارتقاء يف املستوى التعليمي والثقايفاالخر 

 اجلزائر شيخاوي مجال

طالب دراسات عليا فلسفة 

يف الفكر العربي  احلضارة

 االسالمي

 

الطيب 

 شيخاوي

 اجلزائر

طالب دكتوراه ختصص أنظمة 

تعليمية ومناهج مدرسي 

كلية العلوم االنسانية 

واالجتماعية جامعة قاصدي 

 مرباح ورقلة

 

 لكرتوني وحتديات املستقبلالتعليم اال

 ملخص:
يف جماالت تقنيات القليلة املاضية  نتيجة للتطورات املتسارعة يف السنوات      

احلاسوب، والوسائط املتعددة والشبكة العاملية للمعلومات والتكامل فيما بينها ظهر 

تشاف ما يطلق عليه اليوم "تكنولوجيا املعلومات واالتصال"، وأدى استخدامها إىل اك

 إمكانيات جديدة مل تكن معروفة من قبل، ظهر أثرها بوضوح يف مجيع جماالت

حيث حولت العامل إىل قرية صغرية ميكن زيارة أي مكان به يف ثوان احلياة اليومية، 

معدودة، وذلك من خالل قنوات االتصال املتعددة والعالية السرعة، هذا ما أدى 

قنيات اليت تسهل من العمل وتعطي امتيازات مبختلف القطاعات إىل اعتماد هذه الت

االت جند ميدان التعليم ن بني أهم هذه اجملأكثر تتمثل يف اجلودة والسرعة، وم

الذي استفاد وبصفة كبرية من هذه التكنولوجيا احلديثة،  مما نتج عنه العديد 

ة يف من األمناط اجلديدة كالتعليم االلكرتوني الذي شرعت العديد من الدول العربي

تطبيقه والعمل به، وعلى ضوء هذا جاءت هذه الورقة البحثية للتعرف على 

ومساهمته يف الدفع بالتحصيل الدراسي حنو األفضل، باإلضافة  لتعليم االلكرتونيا

إىل بيئات وتقنيات التعلم االلكرتوني وبيان دور املعلم و مدى التفاعل يف العملية 

ع، كما تطرقت هذه الدراسة إىل أهمية التعلم التعليمية وتوليد املعرفة واالبدا

ة و توفري املادة التعليمية علية وزيادة اخلربااللكرتوني يف حتسني مستوى الفا

بصورتها اإللكرتونية للطالب واملعلم، كما أماطت هذه الدراسة اللثام على أكرب 

رق لتذليلها التحديات واملعوقات اليت تواجه هذا املشروع احلضاري وأهم اآلراء والط

 ومواجهتها.

 النرتنت، الشبكة.التعليم، التعليم االلكرتوني، ا الكلمات املفتاحية:
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رائد ابراهيم 

 فتحي الطائي

 العراق

تدريسي يف جامعة املوصل .. 

كلية الرتبية البدنية وعلوم 

الرياضة .. دكتوراة .. اختصاص 

 .. طرائق تدريس

 

 

رؤية حتليلية للواقع  اته يف البيئة التعليميةالتعليم اإللكرتوني ومدايات تطبيق

 لتكنولوجيا التعليموالطموح 

رتوني من أهم أساليب التعليم احلديثة، فهو يساعد يف حل مشكلة االنفجار يعد التعليم اإللك

املعريف، واإلقبال املتزايد على التعليم، وتوسيع فرص القبول يف التعليم، والتمكن من تدريب 

لتعليم االلكرتوني ني حتت مسميات املعلمني والتدريسيني وتأهيلهم إلتقان اوتعليم العامل

عليم الطلبة وتفاعلهم مع هذا النوع من التعليم مما يسهم يف رفع نسبة وممارستهم له  ، وت

 املتعلمني، وصوال اىل انتاج خمرجات تعليمية فعالة وناجحة ختص الطلبة .

لواسعة للوصول لكال من املصادر واألفراد، فقد أصبح متاح وحيمل التعليم اإللكرتوني القدرة ا 

ارات وتهيئة عدد كبري من الفرص التعليمية لألفراد من كوادر تدريسية وطلبة واد

 التكنولوجية.

يتميز هذا العصر بالتغريات السريعة النامجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية    

كبة العملية الرتبوية هلذه التغريات ملواجهة املشكالت اليت املعلومات، لذا أصبح من الضروري موا

 وزيادة عدد الطالب ونقص املدرسني وبعد املسافات. قد تنجم عنها مثل كثرة املعلومات

ومع ظهور الثورة التكنولوجية يف تقنية املعلومات، واليت جعلت من العامل قرية صغرية زادت 

وتفاعلهم ورغبتهم  يف التواصل التكنولوجي، وحاجة  حلاجة إىل تبادل اخلربات مع اآلخرينا

والتطوير الذاتي، فظهر مفهوم التعليم اإللكرتوني، الطالب لبيئات غنية متعددة املصادر للبحث 

 والذي هو أسلوب من أساليب التعليم يف إيصال املعلومة للمتعلم، يعتمد على التقنيات احلديثة

ملتعددة ) أقراص مدجمة، برجميات تعليمية، بريد إلكرتوني، للحاسب والشبكة العاملية ووسائطه ا

 ساحات حوار ونقاش، فصول افرتاضية(.

 سيتم التطرق يف هذه الورقة املعده للتعليم االلكرتوني من خالل :

 مية .أواًل : أهداف التعليم االلكرتوني ومديات حتقيق تطبيقاته يف البيئة التعلي
داف اليت حتقق رسالة التعليم االلكرتوني من خالل مظلة سيتم حتديد كثري من تلك االه 

 تكنولوجيا التعليم .

اإللكرتوني إىل دعم العملية التعليمية اجلامعية بالتكنولوجيا التفاعلية بأفضل  إذ يهدف التعليم 

هه النظام التقليدي، مثل ازدحام األساليب اليت تساعد يف مواجهة العديد من التحديات اليت تواج

ات التدريس، ونقص اإلمكانيات، واألماكن، وعدم القدرة على توفري جو يساعد على اإلبداع، قاع

 القدرة على مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني.وعدم 

وهناك جمموعة من املتطلبات واحلاجات اليت فرضها علينا العصر احلالي واليت جتعل التعليم  

 إللكرتوني ضرورة حتمية ال بديل عنه.ا

 يسعى التعليم اإللكرتوني لتحقيق األهداف التالية:   
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ن خالل تقنيات إلكرتونية جديدة والتنوع يف مصادر خلق بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية م -1

 املعلومات واخلربة.

 ارجية.تعزيز العالقة بني اجملتمع احمللي واجلامعة وبني اجلامعة والبيئة اخل -2

لطالب واملدرسني واإلداريني عرب تبادل اخلربات الرتبوية واملناقشات دعم عملية التفاعل بني ا -3

 تعانه بقنوات االتصال املختلفة.واحلوارات اهلادفة باالس

 إكساب املدرسني املهارات التقنية الالزمة الستخدام التقنيات التعليمية احلديثة. -4

رات العلمية والتكنولوجية العملية التعليمية حبيث يواكب التطوتطوير دور املدرس يف  -5

 املستمرة واملتالحقة.

قائمني على عملية التعليم وأولياء األمور واجملتمع تنمية االجتاهات اإلجيابية للمتعلمني وال -6

ككل حنو تقنيات املعلومات وخاصة التعليم اإللكرتوني وبذلك ميكن إجياد جمتمع معلوماتي 

 ور.متط

وع من التعليم من دور امللقن إىل دور املرشد واملوجه وامليسر يف تغيري دور املدرس يف هذا الن -7

رتوني من إمكانيات وإكسابه جمموعة من املهارات متكنه من التعامل ضوء ما يوفره التعليم اإللك

 مع املستحدثات التكنولوجية.

 رتوني من وجهة نظر االساتذة والطلبةثانيًا : صعوبات توظيف وتطبيقات التعليم االلك 

 واالمكانيات والدعم الفين لالدارات املدرسية واجلامعية .

واساليب وطرائق التدريس احلديثة اليت تنضوي حتت  ثالثًا : طرح بعض من اسرتاتيجيات 

 مظلة التعليم االلكرتوني على وفق تطبيقات تكنولوجيا التعليم .

لكرتونية ومدى اتقانها من قبل وتطبيقات اعداد براجميات الشرائح التعليمية االرابعاً : مهارات  

 القائم على التدريس وتوفريها داخل البيئة الصفية التعليمية .

يتم التطرق اىل اعداد املعلم االلكرتوني من خالل وسائل التدريب املهيئة يف تنفيذ تلك 

 محتوى التعليمي اي حتويل املنهج االعتيادي اىلالرباجميات االلكرتونية من خالل تنفيذها لل

منهج الكرتوني بوسائل عديدة منها البوربوينت ومقاطع الفيديو والصور الثابتة املتحركة 

يات النت واليوتيوب الفيديوي على ان تكون عملية ادارة تلك الرباجميات االلكرتونية وبراجم

وجه ومرشد ومدير للدرس االلكرتوني تغلفها صفة التفاعلية ويكون دور املدرس فيها م

 عيدا عن االلقاء التقليدي .التفاعلي  ب

 خامسًا : املعلم االلكرتوني الواقع والطموح .

رتوني وكيفية امكانية تفاعله وحتويله اىل مدير للعملية التدريسية بطريقة ماهو املعلم االلك

 التعليم االلكرتوني .

اىل ارض  ؤسسات التعليمة للوسائل التكنولوجية وحتويلهامدى اتقان الكوادر التدريسية يف امل

الواقع بطموح معني مقارنة بالواقع التعليمي االعتيادي ومدى حتقيقه وتفاعل الطلبة 

 االدارات مع دور املدرس جتاه التعليم االلكرتوني .و

ناهج الرمسية  سادسًا : كيفية حتويل التعليم التقليدي اىل التعليم االلكرتوني ومدى تفاعل امل

 مع  تكنولوجيا التعليم 

 ت ورؤى يف البيئة التعليمية يف العراق حتت اجتاهات التعليم االلكرتوني  ( .) دراسا
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بدرالدين 

ةزواق  
 اجلزائر

-االتصال و االعالم استاذ  

اجلزائر–جامعة باتنة   
 

 

 

التمثالت و : الرقمي )االلكرتوني( و امناط الشخصية القرآني التعليم

 - االستخدامات

  

 امناط و االلكرتوني القرآني  التعليم بني موضوعية و نهجيةم ملقاربة حماولة البحث ميثل •
 االشخاص ان املعلوم من اصبح البشرية والتنمية السلوكي النفس علم بتطور ان ذلك الشخصية،
 . حواسهم باستعمال  االخرين مع تواصلهم و  لألشياء ادراكهم يف خيتلفون و  يتميزون

 : هي و التمثيلية، باألنظمة يسمى مبا االمناط هذه تتعلق و •
o السعي النمط. 
o البصري النمط. 
o احلسي النمط. 

   القراء و املتعلمني جلمهور الواسعة االستخدامات خالل من جناحا الرقمي التعليم حقق قد و •
 نتج التعليمي اجلهاز و املتعلم بني وطيدة عالقة فنشأة اجملاالت شتى و املستويات مجيع يف

 بأمناط الرقمي التعليم عالقة لرصد البحث هذا فكان ،"التمثل" ب يسمى نفسيا مفهوما عنها
 .التمثل و الستخداما و التملك نظرية حيث من الشخصية

 :التالية اخلطة وفق البحث يكون و
 متهيد •
 مصطلحات و مفاهيم •
 الرقمي التعليم و االتصال نظرية •
 .الشخصية امناط خالل من الرقمي للتعليم االستخدامات و التمثالت •
 : متةخا •
  نتائج •
 توصيات •
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رئاجلزا أمال بكوش  

أستاذة حماضرة ، ختصص 

قانون خاص، قسم القانون 

اص، كلية احلقوق و العلوم اخل

عنابةاإلدارية، جامعة   . 
 

 

 اجلزائر منوذجا التعليم السيرباني و رهانات جودة التعليم العالي

االت احلياة، مما انعكس أفرز التطور املطرد للتقنية أن غزت الرقمنة كافة جم     

لغائية كذلك، ال  على ديناميكية و آلية التكوين اجلامعي فقط و إمنا على فلسفته ا

حيث باتت تكنولوجيا املعلومات تشكل الركن الركني يف عملية التعلم و البحث 

سسة علمية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت العلمي و التوثيق، و باتت اجلامعة كمؤ

(  ) ، و االستجابة  Virtual Learningحتدي ما يوسم  بالتعليم االفرتاضي مضى  برفع 

ين يف جمال البحث العلمي، من خالل االعتماد على تقنيات لرهانات التطور التق

 ووسائط متعددة و إجياد بيئة تعليمية تفاعلية الكرتونية .
كال التعليم احلديثة إن انتهاج أسلوب التعليم السيرباني أو الرقمي  باعتباره احد أش

غري أنه حتسني جودة التعليم العالي و الرقي به،  ، بالرغم مما يذره من منافع يف

 ال يزال حماطا بعديد الصعوبات ، من النواحي البيداغوجية و اهليكلية و التقنية.
و حديثنا عن التعليم االلكرتوني يقودنا إىل احلديث عن جتربة اجلامعة اجلزائرية 

نفتاح على منط صالحات اليت عرفتها منظومتها التكوينية من خالل االيف ظل اإل

الوسائط التكنولوجية السمعية و املرئية، بصفته احد جديد يف التعليم باعتماد 

االسرتاتيجيات اليت تهدف اجلامعة إىل حتقيقها من خالل توفري قاعات خاصة 

ع من التعليم يسمح بتحقيق بالعرض و اإلعالم اآللي و غريها و ذلك لكون هذا النو

لعلمي فضال عن ملتعلم ، و يرفع من القدرة على التحصيل االتفاعلية بني املعلم و ا

 مسايرة احتياجات االجيال الصاعدة .
بناء على ما سبق سنحاول من خالل هذا املقال الوقوف على دور االنفتاح على 

العالي عامة و التعليم التعليم االلكرتوني كمط جديد يف حتسني جودة التعليم 

 اخلصوص .اجلامعي يف اجلزائر على وجه 
حمورية تتمثل يف مدى فعالية التعليم السيرباني  من خالل االجابة على اشكالية   

 يف حتقيق جودة التعليم العالي، و ما هي أفاقه املستقبلية ؟
ائط التعليم االلكرتوني ، تكنولوجيا االتصال ، الوس الكلمات املفتاحية :

 السيرباني.التكنولوجية، الرقمنة، التعليم 
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الرازق على 

 محاده

 مصر

نون العام املساعد استاذ القا

بكلية العلوم االدارية 

واالنسانية كليات القصيم 

 االهلية

 

 التعليم املفتوح بني الواقع وتطورات العصر احلديث

 -امللخص :

اإلسالمية الغراء بالتعليم دون ن اهتمام الشريعة تنبع أهمية التعليم املفتوح م       

اهلل عليه وسلم " اطلبوا العلم من  التقيد بسن معني، وقد جتلى ذلك يف قوله صلى

املهد إىل اللحد " فاإلنسان مطالب بالتعلم مدى احلياة، لذا كان لزاما على الدولة أن 

مل، وموقع السكن والع توفر أشكال عديدة من وسائل التعليم تناسب العمر واملهنة

الذي ال فكان اخلروج من التعليم إىل التعلم عن طريق ما يسمى بالتعليم املفتوح 

يتطلب من الطالب مشاركة أستاذه من حيث الزمان واملكان، فال يطالب بالتواجد 

طيلة فرتة الدراسة، بل يستطيع أن يدرس من مسكنه وال حيول العمل وال السن وال 

  استكمال تعليمه.ة بينه وبني حقه يفالدرجات العلمي
ياسية وغريها اليت وكان هناك العديد من العوامل االجتماعية والثقافية والس

تدخلت وجعلت من التعليم املفتوح والتعليم عن بعد أمر ال مناص منه، كما أن 

القدرة االستيعابية للجامعات التقليدية ال تقوى على استيعاب هذا الكم اهلائل من 

لزحف العمراني وتفاقم نسبة السكان يف دول العامل كافة داد الطالب بسبب اأع

، لذا كان لزاما على الدولة أن تتحول من النمط التقليدي ودولنا العربية خاصة

الذي يتطلب التواجد الشخصي للطالب يف اجلامعة إىل نظام أخر أكثر مرونة ال 

 يتطلب التواجد ال مكانيا وال زمانيا.  
نولوجية تقدما متسارعا، وتقدمت معها الوسائل قدمت الوسائل التكوقد ت

ي ذلك إىل الوصول للتفاعلية الكاملة بني املعلم التعليمية اإللكرتونية وقد أد

وتلميذه إىل الدرجة اليت يستطيع فيها املعلم توجيه تلميذه دون أن حيول بينهما 

جمرد التلقني إىل تعليم املفتوح من حاجز الزمان أو املكان، لذا حتول املعلم يف ظل ال

 رف بالتعلم الذاتي.التوجيه وكلف الطالب هو األخر بتعليم نفسه بنفسه فيما يع
ورغم املزايا اليت حيققها التعليم املفتوح إال أن هناك بعض املعوقات اليت تقف حجر 

وع عثرة يف طريق حتقيق األهداف املنشودة هلذا النوع من التعليم، لذا فإن موض

ول تلك املعوقات ويضع احللول الالزمة إلزالتها، ويضع اآللية هذا البحث يتنا

تلك احللول موضع التنفيذ حتى حيقق التعليم املفتوح التفاعلية الالزمة لوضع 

الكاملة وحيقق األهداف املرجوة وينافس التعليم التقليدي أن مل يسبقه يف ميدان 

 السباق.  

Abstract:  
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The importance of open education stems from the interest of the Islamic Sharia in 
education without being restricted to a certain age. This was manifested in the words of 
the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): "Seek knowledge from the cradle 
to the grave." Man is required to pursue lifelong learning. It was therefore necessary for 
the State to provide many forms of education suitable for age, occupation, 
accommodation, and work. It was the movement from education to learning through the 
so-called open education that does not require the student to share his teacher in terms 
of time and place. He is not required to be present throughout the period of study, but 
can study from his home. Work, age or scientific degrees do not present any obstacles 
to man's right to complete his education. 
Many social, cultural, political and other factors made open education and distance 
education inevitable. The capacity of the traditional universities is not able to absorb this 
large number of students due to urbanization and the increase in population in all 
countries of the world in general, and in Arab countries in particular. Therefore, the State 
had to move from a traditional style that required a student's personal presence at the 
university to a more flexible system that did not require presence in time or place. 
The technological advances have progressed rapidly and electronic educational methods 
have been introduced. This has led to full interaction between the teacher and his student 
to the point that the teacher can guide his student without the barrier of time or place 
between them. Therefore, in open education, the teacher's role changed from mere 
indoctrination to guidance. The learner is instructed teach himself in a self-learning 
situation. 
Despite the advantages achieved by open education, there are some obstacles that stand 
in the way of achieving the objectives of this type of education; so the subject of this 
research addresses these obstacles and develops solutions to remove them, and sets 
the mechanism to put these solutions into effect, for open education to achieve full 
interactivity, and achieve the desired goals and compete traditional education, if not 
precede it in this regard. 
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 اجلزائر فارس شاشة

استاذ. دكتور. علم املكتبات 

واملعلومات.قسم علم 

ع.كلية العلم االنسانية االجتما

02واالجتماعية.جامعة سطيف  

 

ضية باجلامعات اجلزائرية:جامعة  حممد تقييم جودة الدروس االلكرتونية االفرتا

 ملني دباغني منوذجا

 امللخص:
اعترب املفكرين أن القرن الواحد والعشرين هو عصر اجلودة ومن هؤالء رائد      

يقول إن القرن احلادي والعشرون هو قرن  حيث joranاجلودة األمريكي جوران 

جلودة باعتبارها  متطلب اجلودة فاملستهلك أصبح أكثر وعيا ودراية واهتماما با

حدى الركائز األساسية لنموذج أساسي لعامل متغري إضافة إىل أن اجلودة أصبحت إ

التكيف  اإلدارة اجلديدة  التى تعمل على مسايرة املتغريات الدولية واحمللية وحماولة

معها فأصبح اجملتمع العاملي ينظر إىل اجلودة واإلصالح الرتبوي باعتبارهما وجهني 

ور لة واحدة حبيث إن اجلودة هي التحدي احلقيقي الذي ستواجهه األمم يف العصلعم

 القادمة.

وقد أصبح االهتمام باجلودة ظاهرة عاملية والوظيفة األوىل ألية منظمة وفلسفة  

على ميزة تنافسية متكنها من البقاء واالستمرار يف ظل املتغريات إدارية للحصول 

 أن أصبحت اجلودة اسرتاتيجيا للمنظمات،ومن هاته البيئة املتالحقة مما أدى إىل

 دخلت يف العصر الرقمي وما يتطلبه من توفري دروس املنظمات اجلامعات اليت

ي حيصل عليه الطالب  يف الكرتونية وافرتاضية تكمل املنهاج الدراسي الواقعي الذ

 الفصول الدراسية.
يري للحكم على جودة وعملت معظم اجلامعات العاملية على وضع مقاييس ومعا

مصممي هذه الدروس قصد إشباع الدروس االلكرتونية االفرتاضية وتقدميها إىل 

رغبات الطالب وتلبية حاجياته الفكرية،لكن مازالت جامعاتنا العربية عامة 

خاصة تنقصها الدراية بتلك املعايري وأسس تصميم وبناء دروس  واجلزائرية

 افرتاضية ذات جودة.
لح ى مجع بعض املعايري العاملية يف مقالنا هذا وإنشاء منوذج جودة يصلذا عملنا عل

تطبيقه يف البيئة العربية للحكم على جودة الدروس االلكرتونية االفرتاضية، 

حيث تعمل على  02فرتاضية  جلامعة سطيف وطبقنا هذا النموذج على الدروس اال

 .اتاحة بعض الدروس على موقعها يف شبكة االنرتنت
 تقييم-اجلودة-االفرتاضيةالدروس -التعليم االلكرتوني:مات املفتاحيةالكل
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نعمان عبد 

 الغين
 قسم الرتبية البدنية والرياضية اجلزائر

 

 تكنولوجيا الرياضة

 

شهد العامل اآلن ثورة هائل  صبح التنافس بني    ي سع ، حبيث أ ة يف التكنولوجيا والتقدم العلمي الوا

سا علي الق    سا والتكنولوجية ، لذلك كان البد أن تتكاتف درات واإلمكانات العلمية الدول يرتكز أ

ستطيع أن تواكب      ستيقظ لديها النشاط والفكر العلمي يف معركة التقدم العلمي لكي ت اجلهود وي

 اهلائلة . يةتلك الثورة التكنولوج

  
الصـــياغة والتوجيه    وتتمثل الفائدة احلقيقية من التكنولوجيا يف اجملال التعليمي يف إعادة             

علم لكي يســـتطيع أن يبين متعلمًا قادرًا علي البحث الذاتي واإلبداع واالبتكار والنقاش        لفكر امل

ــية منتجة تعتمد علي طريقة التفكري املنظم واملنط  ــخصـ قي وقادرة علي حل احلر وتكوين شـ

منا هي أداه ووســيلة املشــكالت وإجياد احللول ، كما أن التكنولوجيا ليســت هدفًا يف حد ذاتها ، وإ 

الوصـــول إلي اهلدف احلقيقي من تطوير التعليم ، وهو تنمية الفكر واالقتناع والفهم  لســـرعة

ــية العلمية من خالل التعلم التكنو  ــخص لوجي ، ولقد جاء وربطة بالتطبيق العلمي وتكوين الش

وكيفية استعماهلا الوقت لكي نعلم املتعلمني القدرة والكيفية علي التعامل مع هذه التكنولوجيا 

ان والوقت املناســــب مع احملافظة عليها دون إهدار أو إســـراف وصـــيانتها والعمل علي              يف املك 

التعليم والتعلم ، تطويرها كما يري البعض أن تكنولوجيا التعليم تعد أســـلوبا للتفكري يتناول        

ــم باملرونة واحلركة الدائمة وخيتص بعملية تطوير املنهج ، وه ــلوب يتسـ ي جمال يعمل وهو أسـ

ــادر علي تســـهيل تع ليم األفراد من خالل التحديد املنظم والدقيق ، وتطوير وتنظيم كل مصـ

ــيء ابتداء  التعليم املتاحة فتكنولوجيا التعليم إحدى الكلمات متعددة املعاني ، فهي تعين كل شـ

 يمية .من استخدام جهاز إلي التقييم اجليد للدرس والتحليل املنظم لعناصر العملية التعل
اصــرة لتكون منوذجًا قويًا للتداخل بني التطور العلمي ونشـــاطات احلياة  تصـــلح الرياضــة املع 

ضًا بالنواحي املادية مثل االعالنات. وبقول آخر،      صًا تلك اليت تهتم أي صو فإن األمر  اليومية، خ

صاد وا     صناعة متكاملة متزج العلم واملعرفة واالقت ضة إىل  ضمن  عينه يدل اىل حتّول الريا ملال لت

ــة  ــردوديـ ــادي.   أقصــــــى مـ ــل املـ ــدخـ ــلـ ــإلداء اجلســــــدي أم لـ ــواء لـ ــة، ســــ ــنـ ــكـ  ممـ
ــعب رؤية األبطال اجلدد حيملون إرادة وقوة ال تلني، ما    ــر، ال تصـ ــي املعاصـ ــهد الرياضـ ويف املشـ

رومان أو فرسان العرب، لكنهم يتميزون عن أسالفهم بكثافة حضور الرياضة      يذكرنا بأبطال ال

ــم و     ــهــ ــامــ ــم وأرقــ ــهــ ــامــ ــا.      يف أجســـــ ــريهــ ــم وغــ ــهــ ــم وأدواتــ ــهــ ــابــ ــيــ  ثــ
فرصـــة، وليس جمرد جتربة بســـيطة، الســـتمرار البحث  21وهكذا صـــارت الرياضــة يف القرن  

ا الســياق، صــارت  العلمي، وميدانًا لتطبيق معارفه وجتربتها ووضــعها على احملك أيضــًا. يف هذ 

لك لعرض املســابقات الرياضــية الكربى مناســبات مهمة إلظهار ما وصــلت إليه كل العلوم، وكذ   

لعمالقة ومنتجاتها، بهدف احلصول على شرحية من كعكة الرياضة، وضمنها      تقنيات الشركات ا 

 التنس، اليت تشّكل إحدى أضخم األسواق راهنًا.
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 اجلزائر بوضياف جهاد

ختصص مالية بنوك طالبة دكتوراه،

وتامينات،قسم العلوم االقتصادية،كلية العلوم 

التسيري،جامعة  االقتصادية والتجارية وعلوم

 حممد خيضر بسكرة اجلزائر

 

 اجلزائر العيفة رحيمة

طالبة دكتوراه، حماسبة، العلوم التجارية، كلية 

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

 جامعة حممد خيضر

 

هان قروننور  اجلزائر 

أستاذ مستخلف جبامعة بسكرة قسم العلوم 

 االنسانية

 

 

ت واالتصال كركيزة أساسية لعملية التدريب االلكرتوني املعلوماتكنولوجيا 

 "عرض أمثلة وجتارب"

 

 امللخص:
شهد العقد األخري من القرن العشرين تقدما هائال يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

و حتى يومنا هذا، ويتسارع خبطى واسعة وسريعة أكثر من واالتصال ومزال ينم

آليات تصنيع املعرفة واملزيد من الوسائل عديد من األمس،   وافرز هذا العصر ال

التكنولوجية احلديثة اليت جعلت العامل قرية كونية صغرية، ولعبت تكنولوجيا 

ماتية والتكنولوجيا االتصاالت متمثلة يف االنرتنت دورا كبريا يف نقل الثورة املعلو

ي بثقله ذلك الق من الشمال إىل اجلنوب مرورا بالشرق والغرب يف نفس اللحظة ،وكل

على كافة األنظمة االقتصادية والسياسية والرتبوية والثقافية واإلعالمية 

 واالجتماعية واإلعالنية لكل اجملتمعات.

مات ظهر اصطالح ويف خضم التحول من العصر الصناعي إىل ما يسمى بعصر املعلو

الت واالتصا التدريب االلكرتوني وذلك نتيجة االنتشار الواسع لتقنيات املعلومات

واليت مكنت اجلامعات واملؤسسات التعليمية والتدريبية من إطالق براجمها عرب 

غري    active trainingاالنرتنت، ويعرف هذا األخري على انه نظام تدريب نشط 

واقع شبكة االنرتنت لتوصيل املعلومات للمتدرب تقليدي يعتمد استخدام م

ها دون االنتقال إىل موقع فة جوانبلالستفادة من العملية التدريبية بكا

التدريب.وعليه جاءت هذه الورقة البحثية اليت تبحث يف: دور تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال كأحد دعائم عملية التدريب االلكرتوني. وملعاجلة موضوع 

إلحاطة مبختلف جوانبه قمنا بدراسة وصفية من خالل التحليل النظري البحث وا

عرض بعض األمثلة والتجارب، من خالل حتليل مضمون  غريين ثمألدبيات كال املت

الصفحات وبعض القنوات وغريها كمنصة إدراك للتعلم االلكرتوني، منصة رواق 
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  zamericanenglish، مهارات قوقل، قناة  google classroomالتعليمية، 

ثالث باليوتوب...اخل، من وسائل التدريب االلكرتوني، وقمنا بتقسيما البحث ل

 ور كاآلتي:حما
 مفاهيم عامة حول التدريب االلكرتوني. :احملور األول

 عموميات حول تكنولوجيا املعلومات واالتصال. :احملور الثاني
زة أساسية لعملية التدريب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال كركي :احملور الثالث

 االلكرتوني.
ليا أن اهلدف الرئيسي يظهرا ج من خالل احملاور املذكورة واإلشكال املطروح

للبحث هو إبراز الدور الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصال وأهميتها يف جمال 

التدريب االلكرتوني، كما تكمن أهميته يف أنه تعرض ألحد أهم الوظائف احلديثة 

 جمال تسيري املوارد البشرية ويف كونه يعرض أهمية تكنولوجيا املعلومات يف

اتها، كما يعترب البحث ذا أهمية  باعتباره إضافة علمية وعملية واستخدامواالتصال 

توصلت بعرضه أمثلة عن التدريب االلكرتوني مبختلف الوسائل املتوفرة الكرتونيا.

  ومن أهم النتائج أن:الدراسة إىل بعض النتائج واالقرتاحات 
ىل احلالي كوننا نتجه إالتدريب اإللكرتوني هو التدريب األنسب يف العصر  -

 املعلوماتية والرقمية يف كل جماالت احلياة.
لتكنولوجيا املعلومات واالتصال دور بالغ األهمية يف  دعم عملية التدريب  -

 االلكرتوني. 
صة ملدربني ومدرسني ذوي تكنولوجيا املعلومات واالتصال مسحت بإعطاء فر -

يعاب ة وفعالة تسهل االستكفاءات لنشر وعرض احملتوى التعليمي بطرق متطور

 على املتلقي.
املنصات واجلهات التدريبية اليت مت التعرض هلا تعترب من أجنح اجلهات   -

 التدريبية عربيا.
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 اجلزائر بن عياد جليلة

)دكتوراه( " أ " أستاذة حماضرة

ص ملكية فكرية ، كلية ، ختص

احلقوق و العلوم السياسية 

 جامعة احممد بوقرة

ئراجلزابومرداس   

 

 

 احلماية القانونية للمصنف االلكرتوني يف القانون اجلزائري

 

 امللخص 

لقد غري احلاسوب العامل بأكمله و حقق بذلك نقلة نوعية يف مجيع ميادين احلياة 

ت ، فأصبح لدينــــــــــــا نشر إلكرتوني للكتب و ، مبا يف ذلك ميـــــــدان املكتبا

ف و اجملــــــالت بدال من النشر التقليدي للمعلومات من املقـــــــاالت و الصح

 خـــــــالل الكتب و الصحف و اجملالت و توفريها للقراء .

       

 فاحلاسوب يقوم بتبسيط الكثري من األعمال الصعبة أو اليت حتتاج وقتا طويال

هو وسيلة ت اجلامعات ، املعاهد فلتكملتها كاألعمال الصناعية و التجارية ، اإلدارا

ذات قدرة عالية يف حل املسائل الرقمية و الدقة يف حفظ و اسرتجاع املعلومات و 

تصميم الوثائق و الصور و إظهارها  لذلك سنقوم من خالل هذه الورقة البحثية  

 ف االلكرتوني يف التشريع اجلزائري .بدراسة احلماية القانونية للمصن
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رحاب فايز 

سيد أمحد  
 مصر

تكنولوجيا املعلومات املساعد/  أستاذ

 اآلدابقسم علوم املعلومات كلية 

 جامعة بين سويف

 

فرج إبراهيم 

 أبو مشاله
 فلسطني

أستاذ دكتور مساعد حماضر غري 

 متفرغ يف جامعة القدس املفتوحة

 

من وجهة نظر الطلبة  اجلامعاتات دمج التعلم اإللكرتوني يف درجة توافر متطلب

 وسبل تطويرها

 

دف هذا البحث إىل  حتديد درجة توافر متطلبات دمج التعلم اإللكرتوني يف يه

اجلامعات من وجهة نظر الطلبة وسبل تطويرها، واستخدم الباحثان املنهج 

املادية، االت، )املتطلبات ( جم5الوصفي التحليلي، ومت إعداد استبانة تشتمل على )

ة واألمان(، وحتتوي على جمموعة من والبشرية الفنية، واإلدارية، واملالية، والسالم

الفقرات، وسيتم تطبيقها على عينة عشوائية من طلبة اجلامعات، وسيتم 

( إلجراء التحليالت spssاستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 زمة للبحث.االحصائية الال
 ديد مشكلة البحث باألسئلة التالية:ومت حت

ت دمج التعلم اإللكرتوني يف اجلامعات من وجهة نظر ما درجة توافر متطلبا .1

 الطلبة؟
 ما سبل تطوير متطلبات دمج التعلم اإللكرتوني يف اجلامعات؟ .2
( يف درجة توافر α≤0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3

اإللكرتوني يف اجلامعات من وجهة نظر الطلبة تعزى إىل دمج التعلم متطلبات 

 س )ذكور، إناث(؟متغري اجلن
( يف درجة توافر α≤0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4

متطلبات دمج التعلم اإللكرتوني يف اجلامعات من وجهة نظر الطلبة تعزى إىل 

 متغري الكلية )علمية، أدبية(؟
نتائج البحث يقدم الباحثان جمموعة من التوصيات واملقرتحات لتوافر وء ويف ض

ت دمج التعلم اإللكرتوني يف اجلامعات، ونشر ثقافة التعلم اإللكرتوني يف متطلبا

املؤسسات التعليمية، وتوثيق العالقة بني التعلم اإللكرتوني، واحتياجات سوق 

االتصاالت، وحتسني وتطوير ت والعمل، واستثمار مستحدثات تكنولوجيا املعلوما
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إنتاج املعرفة وإدارتها من أجل خدمة العملية التعليمية التعلمية، والبحث العلمي، و

 اجملتمع وتنميته.
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 اجلزائر بن ميينة خرية

ختصص ادارة –قسم –أستاذة حماضرة 

املركز اجلامعي بلحاج بوشعيب -اعمال 

اجلزائر -عني متوشنت  

 

 اجلزائر زادي امحد

متصرف إداري والب دراسات عليا ط

 -باملركز اجلامعي عني متوشنت 

 اجلزائر

 

ات ادوارد ناشدنش  

 جرجس

 مصر

 مبعهد العبور االقتصاد استاذ مساعد

ونظم  واحلاسبات لالدارة العالي

 املعلومات

 

 دور الرقمنة واإلدارة االلكرتونية يف تثمني إدارة املوارد البشرية

 

 :خصامللـــــــــــــــ
د البشرية مما الشك فيه أن التطور التكنولوجي يف عامل الرقمنة اإللكرتونية للموار

يف خمتلف املنظمات أصبح أمرا حتميا وضروريا وهذا لطبيعة التغريات السريعة 

واملتالحقة يف جمال إدارة املوارد البشرية يف الوقت املعاصر ، وهذا لتمكني أصحاب 

عرفة الشاملة والدقيقة ملا حيصل داخل املؤسسة من القرار اإلسرتاتيجي من امل

واخلارجي على حد سواء مما يعطي املؤسسة املصداقية تغريات يف حميطها الداخلي 

 والشفافية يف اختاذ القرارات الرشيدة باالعتماد على نظام معلومات فعال ودقيق.

 اؤالت التالية: و منه سنحاول يف دراستنا هذه طرح التس
 أهمية الرقمنة اإللكرتونية يف إدارة املوارد البشرية ؟ فيما تكمن

تندرج العديد من التساؤالت اليت ينبغي اإلجابة عنها نذكر  وضمن هذه اإلشكالية

 من بينها :
 ما هو دور الرقمنة يف تسيري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ؟ ▪
 عاصرة ؟ما هي أهميتها يف اإلدارة امل ▪
 اليت تواجه تطبيق الرقمنة اإللكرتونية للموارد البشرية؟وما هي التحديات  ▪
التطور التكنولوجي،عامل الرقمنة اإللكرتونية،إدارة املوارد  :الكلمات املفتاحية  ▪

 .البشرية ،إختاذ القرارات  الرشيدة ،نظام معلومات فعال
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Abstract:  
  There is no doubt that the technological development in the world of 
electronic digitization of human resources in various organizations has 
become inevitable and necessary because of the nature of the rapid and 
successive changes in the field of human resources management in 
contemporary time. This is to enable strategic decision makers to know the 
comprehensive and accurate changes within the organization Both internal 
and external, giving the organization credibility and transparency in making 
informed decisions based on an efficient and accurate information system. 
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 اجلزائر ريم بوش

أستاذة حماضرة أ:دكتورة،ختصص 

،قسم وسائل اإلعالم و اجملتمع

علوم االتصال،كلية علوم اإلعالم 

3و االتصال،جامعة اجلزائر  

 

األساتذة اجلامعيني دور مواقع التواصل االجتماعي يف ترقية البحث العلمي لدى 

 تذة املستخدمني هلذه املواقعدراسة مسحية على عينة من األسا: باجلزائر

 

 امللخص
 بصورة ملفتة للنظر انتشر استخدام شبكة االنرتنيت من قبل اجلزائريني

 خصوصا مع ظهور شبكات التواصل االجتماعي مثل:الفايسبوك،التويتري،

 املعلومات.تبادل اآلراء وتفتح جماال للتواصل وهذه األخرية استطاعت أن  املدونات.و

لفئات اليت تهتم باستعمال شبكات التواصل االجتماعي فئة األساتذة لعّل من أهم او

ني حبكم طبيعة عملهم كون هذه املواقع تسمح هلم بالتعريف الباحثني اجلامعيو

برية يف بإنتاجاهم العلمي،ملا توفره من سرعة يف نقل املعلومات و سهولة ك

ساتذة اجلامعيني ينشرون قد الحظنا يف اآلونة األخرية أن الكثري من األالتواصل.و

 املؤمترات.و الندوات و معلومات حول املواعيد العلمية و الفكرية املهمة كامللتقيات

انطالقا مما سبق جاءت مداخلتنا هذه لتبني مدى مساهمة شبكات التواصل 

الباحث اجلامعي اإلنتاج العلمي لدى األستاذ واالجتماعي يف ترقية البحث  و

طرح سؤالنا احملوري:ما هو دور مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائري و منه ن

؟و لإلجابة عن هذا ساتذة كلية علوم االعالم و االتصالترقية البحث العلمي لدى أ

 السؤال اتبعنا اخلطة التالية:
 ملواقع التواصل لرتقية البحث العلمي؟ما هو واقع استخدام األستاذ اجلامعي  -1
 جتعل األستاذ اجلامعي يقبل على استخدام مواقع ما هي الدوافع العلمية اليت -2

 التواصل االجتماعي؟
ستاذ اجلامعي لرتقية البحث العلمي عرب استخدام مواقع ما هي تطلعات األ -3

 التواصل االجتماعي؟
تواصل االجتماعي يف ترقية البحث سنحاول أن نعاجل يف هذه املداخلة دور مواقع ال

من خالل دراسة ميدانية على عينة من أساتذة العلمي لدى األساتذة اجلامعيني 

ربعني مفردة.و قد اعتمدنا يف ذلك على كلية علوم اإلعالم و االتصال بلغ عددها أ

 أداة االستمارة االستبيانية اليت وزعناها على مفردات العينة  
 فايسبوك، الشبكات اإلجتماعية،مواقع التواصل االجتماعي،الكلمات املفتاحية: 

  ناتمدو تويتري،
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 اجلزائر مهية زينب

أستاذ مؤقت يف علوم اإلعالم 

واالتصال بقسم اإلعالم 

صال كلية العلوم واالت

االنسانية واالجتماعية 

 جامعة تبسة

 

 

دراسة ميدانية على : املتمدرسنيدور موقع يوتيوب يف تعليمية اإلمالء لألطفال 

 عينة من األولياء بوالية تبسة

 

 امللخص:
ال يستهان به بني نشاطات اللغة العربية ؛فهو املسؤول عن صحة  لإلمالء مقام

 ،ومن دونه ما كان االنسان ليحافظ على موروثة اللغوي الكتابة وسالسة التعبري

حيتاج للتدوين ،وهذا ال يتأتي إال عن طريق ،فرتاكم العلوم وتسارعها يوما بعد يوم 

ألجيال الالحقة بقصده احلقيقي الكتابة الصحيحة ليكون املعنى وافيا ،ويصل إىل ا

 يعتقد البعض أن اإلمالء ما ألن كل زيادة أو نقصان تؤدي إىل تغيري املعنى. ويف حني

هذا األخري جتاوز  هو إال نشاط ثانوي ال يعدو عن كونه حماكاة ملا هو مكتوب ،إال أن

لغته  هذا اهلدف بكثري ؛إذ جنده يعمل على مساعدة املتعلم يف تغذية عقله وتهذيب

ي ،كما يساهم يف تطوير ميوالته االجتماعية والنفسية واملهارية ،إذن هو نشاط عقل

يعتمد على األداء ؛يقوم من خالله املتعلم بكتابة احلروف والعبارات بالطريقة اليت 

 ا.اتفق عليه
شهدت املنظومة التعليمية تطورا كبريا تبعا للتطور احلاصل يف جمال تكنولوجيا 

ديثة وخاصة ما أحدثته شبكة األنرتنت يف هذا اجملال. فقد اقتحمت االتصال احل

ه كان لزاما االنفتاح على ما تقدمه من دروس فعالة هلا دور يف اهلرم الرتبوي ،وعلي

ردودية التعليم ،من خالهلا مواقعها العديدة دعم املناهج التعليمية وحتسني م

املستويات ،فأصبح املتعلم يلجأ وأبرزها تلك اليت تبث فيديوهات تعليمية ملختلف 

تعددت  بذلك مصادر إليها ليعمق فهمه حول موضوع استصعب عليه استيعابه ،ف

 التعلم ،ومل يعد التلميذ يعتمد فقط على ما يقدمه املعلم يف القسم .
م املواقع اليت تعرض فيديوهات تعليمية جند موقع يوتيوب ،باعتباره من ومن أه

ة لدى األطفال يف هذه املرحلة العمرية ،ملا يتمتع به من بني أكثر املواقع شعبي

،إضافة إىل سهولة التعرض ،واالستخدام ،اليت  خصائص ومثريات مسعية وبصرية

الكم اهلائل من املعارف اليت  جعلته  مصدرا من  مصادر التعلم لديهم خاصة يف ظل

 يقدمها للمستخدم .
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ت التعليمية اليت يقدمها موقع اليوتيوب ومن هذا التأثري البالغ األهمية للفيديوها

ن نسلط الضوء على هذا اجلانب من للغة العربية عامة ولإلمالء خاصة ،ارتأينا أ

 ة.البحوث الذي أصبح حيتاج الكثري من االهتمام والدراسة املتعمق
وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونه يناقش موضوعا هاما يف جمال التعليم ،حيث 

يون يبذلون جهدا ال يستهان به يف رفع فيديوهات لتعليم اإلمالء أصبح هناك لغو

ألهم منه أن شرحية كبرية من األطفال تتفاعل مع هذه يف موقع اليوتيوب ،وا

اسة للتعرف على دور موقع اليوتيوب املضامني وتتعلم من خالهلا.وتهدف هذه الدر

 يف تعليم األطفال لإلمالء.
هج الكمي اإلمربيقي ،عرب املنهج الوصفي ،باستخدام ولتحقيق ذلك اعتمدنا على املن

سية جلمع املعلومات ،حيث ستوزع على عينة أداة استمارة االستبيان كأداة رئي

ينة من مدارس والية تبسة قصدية من أولياء أمور تالميذ الصف األول إبتدائي ،بع

 ولي. 60والبالغ عددهم  ،
 إلمالء ،األطفال املتمدرسني.الكلمات املفتاحية: موقع يوتيوب، تعليم ،ا
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عمراوي صالح 

 الدين

 اجلزائر

ختصص  أستاذ حماضر أ ،

قسم علم االجتماع  رافيا،دميوغ

كلية العلوم  والدميوغرافيا،

االنسانية واالجتماعية جامعة 

اجلزائر 1باتنة  

 

1استاذ مؤقت جبامعة باتنة  اجلزائر مقعاش يوسف  

 

 تها يف ظل تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال احلديثةرهانات اجلامعة اجلزائرية وحتديا

 1دراسة حالة جبامعة باتنة 
 

  :امللخص

اوجد التطور احلديث لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال رهانات وحتديات ووفر 

وامتيازات إلدراج املعارف والتعليم وتبادهلا بني املؤسسات اجلامعية ،وتعزيز فرصا 

لمي واملعرفة ، من خالل الكثري من األمور تبني أن اإلبداع يف اجملال البحث الع

رب أداة فعالة لقيادة اجملتمعات وتعزيز تطورها استخدام التكنولوجيات احلديثة يعت

جز الزمانية واملكانية ،فهي تعترب الركيزة باملعارف وتساعد على جتاوز احلوا

ذلك جند املؤسسات االساسية  لرتقية التعليم اجلامعي وحتقيق األهداف املشرتكة، ل

االتصال اجلامعية العريقة قد أخذت على عاتقها مواكبة تكنولوجيات اإلعالم و

عالي احلديثة لتطوير كفاءتها وقدراتها  وارساء جودة عالية من نظم التعليم ال

،وذلك من خالل الرفع من كفاءة الطابع البيداغوجي  والتعليمي وإعداد كفاءات 

ات املعاصرة، هلذا نتساءل عن واقع والتحديات اليت قادرة على مواكبة التطور

ولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة ؟ و تواجه اجلامعات العربية يف ظل تكن

سة ميدانية جبامعة جزائرية )جامعة لإلجابة عن هذا التساؤل سنقوم بإجراء درا

 (، ملعرفة درجة استخدام والتحكم يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال1باتنة

احلديثة وتقنياتها ومدى قدرة الطاقم البشري للجامعة على مواكبة هذه التطور 

تخدام هذه التكنولوجيات يف جمال التعليم اجلامعي، إضافة ملدى مساهمة ومدى اس

لوجيا يف تفعيل العالقة بني األستاذ والطالب اجلامعي، وابراز اجلدوى هذه التكنو

تصال احلديثة و دورها يف ترقية جودة من  استخدام تكنولوجيا اإلعالم واال

املعوقات اليت تصادف اهليئة التعليم  يف املؤسسة اجلامعية اجلزائرية يف ظل 

 التدريسية
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التكنولوجيا،،  اإلعالم ،االتصال، احلديثة  اجلامعة ،الرهانات ، الكلمات املفتاحية :

، اإلبداع العلمي  ،التحديات، التعليم االلكرتوني، البيداغوجي، اجلودة ،التنمية

اتيجية ، التكوين ، ،املعلومات ، املورد البشري ، الكفاءة ، التعليم اجلامعي، االسرت

  حث العلميالقدرات العلمية ،التعليم األكادميي، التدريس، التدريب، الب
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 اجلزائر قـزادري حياة

أستاذة حماضرة)أ( علوم اإلعالم 

 /3واالتصال. جامعة اجلزائر

االعالم واالتصال/ كلية علوم 

 قسم علوم االتصال.

 

 

 نيضوابط ومعايري اجلودة يف التعليم االلكرتو

 

انتشار األنرتنيت إن التطور اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسرعة      

مبختلف تطبيقاتها ساهم بشكل كبري يف تضاعف املعرفة اإلنسانية خاصة املعرفة 

وبصفة سريعة. وهو ما مسح بتطوير العملية الرتبوية العلمية والتكنولوجية 

ثل مفهوم التعليم عن بعد واجلامعة وإدخال عدة مفاهيم جديدة عليها، م

ملدرسة االلكرتونية واملكتبة الرقمية وغريها من االفرتاضية والتعليم االلكرتوني وا

احلديثة. املفاهيم والتطورات احلديثة اليت أصبحت تشكل معامل البيئة الرقمية 

 وهذا ما دفع إىل االهتمام املتزايد خالل السنوات األخرية باستخدام التعليم

امج ومقررات االلكرتوني يف اجلامعات وعلى املستوى العاملي، وذلك من أجل توفري بر

تتسم بالنوعية واجلودة. فتوفري اجلودة يف التعليم االلكرتوني ميثل مسألة غاية يف 

برنامج أو مقرر أكادميي أو دراسي، باعتبار أن اجلودة شرط األهمية بالنسبة ألي 

يمية، وعليه تصبح اجلودة يف التعليم مسألة ضرورية أساسي لنجاح العملية التعل

بصفة خاصة.وعليه فإن جناح أي نظام تعليمي يعتمد بشكل  للتعليم االلكرتوني

ا ما نهدف إىل توضيحه أساسي على االلتزام مبعايري اجلودة املتفق عليها عامليا، وهذ

 يف هذه املداخلة من خالل اإلجابة على التساؤل احملوري التالي:
 ي؟ما هي ضوابط ومعايري اجلودة اليت جيب اعتمادها يف التعليم االلكرتون

 واليتسنى ذلك إال من خالل التطرق إىل اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية:
 االلكرتوني؟ وما أهميتها؟ ما هو مفهوم اجلودة يف التعليم -1
 ني؟ما هي معايري وضوابط اجلودة بالنسبة للتعليم االلكرتو -2
االلكرتوني؟ وما هي ما هي صعوبات الوصول إىل مواصفات اجلودة يف التعليم  -3

 املقرتحات لتطوير اجلودة يف التعليم االلكرتوني؟
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الّصّديق 

الّصادق عبد

 البدوّي بّلة

 السودان

ولوجيا التعليم املشارك، أستاذ تكن

كلية الرتبية،  جامعة الُبطانة، 

 السودان

 

رفاعة لدى معلمي املرحلة الثانوية مبدينة  ايات اإللكرتونيةمدى توافر الكف

 بالسودان

 

 املستخلص
هدفت الدراسة إىل معرفة مدى توافر الكفايات اإللكرتونية لدى معلمي         

لدراسة إىل معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف املرحلة الثانوية، كما هدفت ا

ر الكفايات اإللكرتونية لدى معلمي املرحلة استجابات عينة الدراسة ملدى تواف

الثانوية واليت تعزى للمتغريات الدميغرافية لعينة الدراسة. استخدمت الدراسة 

سة من معلمي املنهج الوصفّي القائم على الدراسة التحليلية، تكون جمتمع  الدرا

راسة يف املرحلة الثانوية مبدينة رفاعة بوالية اجلزيرة بالسودان، ومت إجراء الد

أهداف الدراسة مت استخدام االستبانة أداًة  م، ولتحقيق2018/2019العام الدراسي 

( معلمًا 164بعد الّتأكد من صدقها وثباتها، ومت اختيار عينة قصدية تكونت من )

من جمتمع الدراسة، وملعاجلة البيانات إحصائّيًا مت  %90ومعلمة بنسبة حوالي

خالل بعض ( من SPSSئّية للّعلوم االجتماعّية )استخدام  برنامج احلزم اإلحصا

األساليب اإلحصائية أهمها: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب 

. ومن T. TEST))( واختبار )ت( ANOVAاملئوية واختبار حتليل التباين األحادي )

رتوني لدى أهّم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة: تتوافر  كفايات التعليم اإللك

رجة متوسطة ، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف معلمي املرحلة الثانوية بد

درجة توافر كفايات التعليم اإللكرتوني لدى معلمي املرحلة الثانوية ُتعزى ملتغريات 

درسة(، توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة توافر كفايات )النوع، ونوع امل

العلمي لصاحل املؤهل  معلمي املرحلة الثانوية ُتعزى للمؤهلالتعليم اإللكرتوني لدى 

العلمي األعلى، توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة توافر كفايات التعليم 

ة العملية لصاحل اخلربة العملية اإللكرتوني لدى معلمي املرحلة الثانوية ُتعزى للخرب

لتوصيات منها: ضرورة األطول. وعلى ضوء النتائج أوصت الّدراسة بعدد من ا

كفايات التعليم االلكرتوني من خالل الدورات التدريبية وورش إكساب املعلمني 

 العمل. كما اقرتحت الّدراسة العديد من الّدراسات املستقبلّية.
 ية املهنية، تكنولوجيا التعليم، احلوسبة، األنرتنت.الكلمات املفتاحية: التنم
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 اجلزائر بن عزة إكرام
كتوراه )جامعة أبي بكر طالبة د

اجلزائر( -مسانبلقايد ، تل  

 

 اجلزائر سعيج مونرية
طالبة دكتوراه )جامعة البليدة 

اجلزائر( – 2  

 

 اجلزائر عمر حوتية

أستاذ مساعد )كلية العلوم 

رية وعلوم االقتصادية والتجا

جامعة أمحد دراية،  -التسيري

اجلزائر( -أدرار  
 

 

االلتزام بها  يف االرتقاء جبودة امعي االلكرتوني وأثر معايري جودة التعليم اجل

 التعليم يف الدول العربية

 

 امللخص: 

يربز التعليم االلكرتوني كأحد الروافد اهلامة يف التعليم اجلامعي حاليا، وقد فتح    

يدة لتعزيز التعلم وإثراء املعرفة خارج حدود الفصول الدراسية آفاق جد

طلبة واملهنيني من تعزيز املهارات واكتساب معارف ومؤهالت التقليدية، ما ميكن ال

 دم الوظيفي وبناء مستقبل مهين ناجح.جديدة تدعم تطلعاتهم يف حتقيق التق
ظم التعليم املتطورة ، ويعد التعليم اإللكرتوني اجلامعي النموذج السائد يف ن  

ام كنموذج معتمد % من اجلامعات األمريكية تطبق هذا النظ 95ويكفي أن نشري بأن 

ي يف التعليم وأن نسبة املقررات الدراسية اليت تدرس بطريقة التعليم اإللكرتون

 % من جمموع املقررات الدراسية اليت يدرسها الطالب.  30تصل إىل 
ت العربية يف هذا اجملال ، إال أن التعليم اإللكرتوني وبالرغم من تأخر اجلامعا  

ا يف بعض الدول العربية ، يف ظل تسارع وترية التحول اجلامعي بدأ يشهد إقباال واسع

 اإللكرتوني واالنتشار الواسع لإلنرتنت. 
ومع ما تواجهه اجلامعات العربية من حتديات يف تطبيق هذا النظام، فإن السبيل 

عليها يتطلب االلتزام مبعايري جودة متفق عليها عامليا. وعليه األمثل للتغلب 

م مبعايري جودة التعليم اجلامعي االلكرتوني يف االرتقاء جبودة نتساءل عن أثر االلتزا

 التعليم يف الدول العربية؟. 
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وتهدف الدراسة إىل إبراز أهم التحديات اليت تواجه تطبيق نظام التعليم اجلامعي 

حتديد معايري جودة التعليم اجلامعي االلكرتوني الواجب االلتزام بها االلكرتوني، و

العاملية، من أجل إجناح حماوالت الدول العربية لالرتقاء جبودة  على ضوء النماذج

 ح يف هذا الشأن.التعليم ، مع تصور منوذج مقرت
ليم، الكلمات املفتاحية: معايري اجلودة، التعليم اجلامعي االلكرتوني، جودة التع

 اجلامعات العربية.
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عباسي عبد 

 القادر
 اجلزائر

رئيس قسم وأستاذ دكتور 

سياسية ،كلية احلقوق العلوم ال

والعلوم السياسية ،جامعة 

 مستغامن / اجلزائر

 

فودي مصطفى 

 كمال
 تونس

طالب دكتوراه ، علوم 

سياسية، كلية احلقوق 

ولبعلوم السياسية ،جامعة 

 سوسة

 

 لكرتوني باجلزائرمقومات التعليم اال

 : امللخص

عليم جديدة لتحقيق شكلت الثورة التكنولوجيا قفزة نوعية يف ابتكار أساليب ت

التعليم مميزات خاصة لألشخاص الذين قد يصعب عليهم االلتحاق بنظام 

التقليدي ، وتعترب اجلزائر من بني الدول اليت تبنت التعليم االلكرتوني بغية 

 .تقنيات احلديثةاالستفادة املثلى من ال

ساليب تهدف دراستنا باألساس إىل إبراز جتربة اجلزائر من خالل مواكبتها أل

 .التعليمالتـــــعليم االلكرتونية، وتسليط الضوء على أهم مميزات هذا النوع من 
  التعليم االلكرتوني ،التكنولوجيا احلديثة ، التعليم عن بعد :الكلمات املفتاحية

Summary : 
The technology revolution has been a quantum leap in the creation of new 
teaching methods to bring special advantages to people who may find it 
difficult to enroll in the traditional education system. Algeria is among the 
countries that have adopted e-learning to optimize the use of modern 
technologies. 
Our study aims primarily at highlighting the experience of Algeria by 
following up the methods of e-learning and showing the most important 
features of this type of education.       
Keywords: e-learning, modern technology, distance learning 

 احملور األول : مفهوم وخصائص التعليم االلكرتوني    

 احملور الثاني : جتربة اجلزائر يف التعليم االلكرتوني    

 مزايا ومعيقات التعليم االلكرتوني احملور الثالث :     
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؟ وماهي  إشكــالية البــحث : مامدى مواكبة اجلزائر ألساليب التعليم االلكرتوني  

 مزايا ومعيقات التعليم االلكرتوني ؟

 إبراهيم عادل أمين

العطار حممد  

 مصر

وحدة  -اخصائي حاسبات الكرتونية 

التعليم االلكرتونية الرئيسية جامعة 

 املنصورة

 

ونيس  فايز جون

 زكي

 مصر

 –والنظم  احلاسبات هندسة مدرس

 التعليم وحدة مدير-كلية اهلندسة 

 جامعة- يسيةاإللكرتوني الرئ

 املنصورة

 

 حممد حمفوظ رنا

 محدي

 مصر

 التعليم وحدة-تعليمي مصمم

 جامعة- ني الرئيسيةاإللكرتو

)ماجستري تكنولوجيا -املنصورة

 التعليم(

 

جتربة جامعة -االلكرتوني باملرحلة اجلامعية حنو رؤية متكاملة للتعليم 

 املنصورة

 

  املقدمة:

ا عظيما يتسم بتطوره بصورة متسارعة يف يعد التعليم االلكرتوني جماال وعلم

ير املنظومة التعليمية بكافة جوانبها، العامل، ملا له من إمكانات عظيمة يف إطار تطو

التعليم والتعلم معا، مما يزيد من لذلك يعترب هو نقطة حتول هامة يف عملية 

قه القدرة على احلصول على فرص تعليم أفضل وأكثر مرونة، يف حالة ما مت تطبي

بصورة مالئة خلصائص الطالب املستهدفني فانة وبال ادني شك سيفتح العديد من 

ومن هذا املنطلق  اجلديدة لرفع معايري جودة العملية التعليمية بأكملها. االفاق

امعة املنصورة بإنشاء وحدة التعليم اإللكرتوني وذلك بهدف دعم أعضاء قامت ج

دتهم يف تطويع تقنيات االتصاالت هيئة التدريس والطالب باجلامعة، ومسان

تقدمها اجلامعة للطالب واملعلومات لالرتقاء مبستوى اخلدمة التعليمية اليت 

تعليم االلكرتوني يف واجملتمع املصري بأسره، وذلك اميانا منها بأهمية دور ال

 املساهمة يف تطوير اجلوانب العلمية والعملية يف العملية التعليمية.
لتعليم االلكرتوني جبامعة املنصورة من أوائل الوحدات على هذا وتعد وحدة ا 

اليت تتميز بالعديد من اجلوانب اإلجيابية يف رفع مستوى اجلامعات املصرية، و

على مستوى جامعة املنصورة فقط، وامنا امتد  ثقافة التعليم االلكرتوني ليس

 تأثريها على العديد من اجلامعات املصرية املختلفة.

 
 مات وحدة التعليم االلكرتوني يف الوقت احلالي فيما يلي:وتتمركز خد

 لكرتوني، وذلك من خالل:أوال: نشر ثقافة التعليم اإل
 جامعة املنصورة.-جملة التعليم االلكرتوني

 لوماتية األسبوعية ألعضاء هيئة التدريس.النشرة املع
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 إصدار العديد من الكتب للتنمية املعرفية والثقافية.
من الندوات وورش العمل لنشر ثقافة التعليم االلكرتوني سواء  إقامة العديد

 و طالب اجلامعة.لألعضاء هيئة التدريس ا

 
كرتوني، وذلك من ثانيا: إدارة احملتوى االلكرتوني وعملية القياس والتقويم االل

 خالل:
 تصميم الفيديوهات التفاعلية •
 تطوير وإنتاج املقررات االلكرتونية •
 تعليمية الرقمية تطوير وإنتاج وحدات •
 إجراء عمليات القياس والتقويم االلكرتوني •
 ة للمقررات العملية باجلامعات املصريةتصميم املعامل االفرتاضي •
 إدارة األستوديو التعليم االلكرتوني إلنتاج الفيديوهات التعليمية الرقمية  •
 قناة جامعة املنصورة على موقع اليوتيوب •
 

 لتعليمية، وذلك من خالل:ثالثا: تصميم وبرجمة املواقع ا
 مستودع الوحدات التعليمية الرقمية. .1
 دات التعلم الرقمية.املكتبة االفرتاضية لوح .2
وتطوير املواقع التعليمية اإللكرتونية للوحدات اخلاصة جبامعة تصميم  .3

 املنصورة
 انشاء قاعدة بيانات طالب وأعضاء هيئة تدريس وموظفي اجلامعة.4
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 اجلزائر محدي رمية

أستاذ مؤقت قسم العلوم 

 1945ماي  8االجتماعية جامعة 

جلزائرقاملة ا  

 

موساوي دنيا 

 زاد
 أستاذة موقتة اجلزائر

 

النشر العلمي االلكرتوني ودوره يف ترقية البحث العلمي لدى الطلبة املقبلني على 

 زائر(.قاملة ) اجل 1945ماي  8دراسة ميدانية جبامعة  –التخرج

 امللخص:
دها من قبل يعيش العامل رحاب األلفية الثالثة، اليت متيزت حبضارة مل يعه      

مقدمتها ظهور احلواسيب ثم ثورة االنرتنت، على مر العصور البشرية، ويف 

وتعترب اإلنرتنت  وستتواصل هذه الثورة املعلوماتية اليت تصاعدت وترية إجنازاتها.

فاقها ومنافذها الواسعة املساهمة يف تطوير صناعة املعلومات أحد الروافد املهمة بآ

عرب ما يسمى  ائرة احلصول عليها، وإتاحتها للمستهلكنيوإعادة هيكلتها وتوسيع د

بالنشر االلكرتوني، وقد فرضت عمليات النشر اإللكرتوني نفسها علي الساحة 

العلمية التقليدية  التعليمية كمنافس للنشر الورقي الذي يتميز بنشره للمعلومات

 كالكتب واجملالت العلمية عرب تقنيات جديدة ومعاصرة. 
ي يف تنمية البحث العلمي لدى ث احلالي إىل إبراز دور النشر االلكرتونويهدف البح

طالب قسم علم النفس وقسم علم االجتماع املقبلني على التخرج، وقد استخدمنا 

طالب  100على عينة تتكون من  املنهج الوصفي كونه املناسب ملوضوع حبثنا

م النفس وعلم االجتماع، وطالبة من املقبلني على التخرج يف جامعة قاملة بقسم عل

العينة العشوائية البسيطة يف اختيارنا للمبحوثني ومتثلت أداة  وقد اعتمدنا على

 الدراسة يف استبيان جلمع البيانات يف هذه الدراسة.
تباه من خالل التوصيات املقرتحة بهذه املداخلة ويف األخري أردنا أن نلفت االن

ل أن تلعبه اجلامعات ومراكز البحوث يف جمااملتواضعة إىل أهمية الدور الذي جيب 

تنمية وتطوير احملتوى الرقمي على الشبكة العاملية، وإىل ضرورة أن يسلك 

ملخزون الباحثون واألكادمييون هذا الطريق بهدف إثراء احلقل األكادميي وزيادة ا

 املعريف والثقايف.
ي، الطالب املقبلني على الكلمات املفتاحية: النشر العلمي االلكرتوني، البحث العلم

 التخرج.
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علي عباس 

 عبداجلليل
 اجلزائر

التخصص ) أستاذ متعاقد

اعالم واتصال، قسم االعالم 

واالتصال، كلية العلوم 

 االنسانية، جامعة الشلف(

 

 

 

رتوني يف ظل املناهج التعليمية ملقاربة الكفاءات باملؤسسات واقع التعليم االلك

 الرتبوية يف اجلزائر

 
 لخص:امل

سنحاول من خالل هذا البحث التطرق إىل واقع التعليم االبتدائي يف ظل املناهج     

الرتبوية للجيل الثاني ملقاربة  الكفاءات اليت تبنتها اجلزائر يف إطار مواصلة 

الرتبية واليت تهدف من خالهلا متكني املتعلم عموما وتلميذ اصالحاتها يف قطاع 

املعارف واملهارات الرتبوية والتعليمية متالك االبتدائي بصفة خاصة من ا

الضرورية، وجعل املعلم املوجه املبدع مبا يؤدي لرتقية أدائه البيداغوجي وحتسني 

 فعله الرتبوي يف إطار العملية التعليمية التعلمية.  
ات املفتاحية: التعليم اإللكرتوني املناهج الرتبوية للجيل األول، املناهج الكلم

 للجيل الثاني، املقاربة بالكفاءات، اجلزائر، العملية التعليمية التعلمية.الرتبوية 
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 االسم )عربى(:  أمري بالل دفع اهلل الزبري

 رئيس قسم العلوم الرتبوية -كلية الرتبية حلفا اجلديدة–سال ]جه العمل :جامعة ك

 م2013تارخيها  : -اة  ية :دكتورأعلى درجة علم

 الدولة السودان -اجلامعة :  جامعة ام درمان االسالمية     

 
    

لدراسة القلق االجتماعى لدى الطلبة والطالبت باملرحلة الثانوية  يهدف هذا البحث

 .مبحلية اخلرطوم

 

لتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي وعمد اىل اختيار 

( 64)طالب  و( 64)طالبًا وطالبة  منهم ( 128)وائية بسيطة مكونة من عينة عش

كما استخدم الباحث .من طلبة وطالبات  املرحلة الثانوية مبحلية اخلرطوم .  طالبة

بعد ان .  بتقنينه على البيئة السودانية مقياس قلق االجتماعى الذى قام  الباحث

لبيانات احصائيًا باستخدام مت تطبيق هذا االختبار قام الباحث بتحليل ا

ومعامالت االرتباط ( ت)املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  واختبار 

وحتليل التباين االحادي وجاءت أهم النتائج كما يلي ، يتسم الطلبه والطالبات  

حلة الثانويه مبحلية أم درمان مبستوى عالي الدرجة على مقياس القلق ربامل

وال خيتلف متوسط درجات أداء الطلبه والطالبات على مقياس القلق االجتماعى ، ،  

القيام :وهناك بعض التوصيات منها .(  ،( أنثى، ذكر )ااالجتماعى وفقًا ملتغري النوع 

وتربوية ومعرفية من قبل املختصني  بأعداد برامج نفسية وسلوكية واحتماعية

ة  وكذلك تفعيل االنشطة يف اجملاالت النفسية واالجتماعيةاملؤسسات الرتبوي

االصفية والرتكيز على االنشطة اجلماعية واستخدام وسائل تعليمية حديثة 

والعمل على تشخيص  وعالج املشكالت االجتماعية و النفسية لدى البعض من 

 .حد من اثار القلق االجتماعى لدي الطالبلالطلبة واللطالبات ل

 
Abstract 
This research aimed to study social anxiety of male and female students in 
secondary school in Khartoum Locality. To achieve the objectives of the research, 
the researcher used the descriptive analytical way to analyze the data and 
deliberately choose stratified random sample of (128) students of them (62) 
students (males) (66) students (females) students of secondary school in 
Khartoum Locality. The researcher also used social anxiety test which the 
researcher made it familiarized with the Sudanese environment. After the test had 
been applied, the researcher analyzed the data statistically using arithmetic 
averages, standard deviations, t-test, correlation coefficient and analysis of 
variance. The most significant results of the test are as follows; the students 
(males and females) in secondary school in Khartoum Locality, characterized by 
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High-grade level on a scale of social anxiety. There is no difference in the average 
of the students’ performance on a scale of social anxiety according to sex (male, 
female).The study recommended that psychologists should make psychological 
and educational programmes for the educational institutions and activate the social 
activities outside classrooms, concentrate and encourage group work to find out 
the sociological and psychological problems of the students so as to lessen the  
effect of social anxiety and solve them as well. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعات املشاركة باملؤمتر
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 عنوان البحث الوظيفة الدولة االسم

فيفيان كمال 

 حنا
 مصر

عاىل للهندسه العبور المعهد 

 والتكنولوجيا

Assessing On-Line 
Resources In Optic Course 

For The Development Of The 
On-Site Teaching 

Mourad 
Benharzallah 

Algeria 
 -دكتور ختصص علم اجتماع 

 املركز اجلامعي تندوف اجلزائر

E-learning at the Algerian 
University: Reality and 

challenge 

Ghada 
Tosson Abd 

Al-Latef 

 مصر
English Instructor in Faculty 

of Arts Beni Sweif 
University English Dept. 

E-Poetry As An Essential 
Part Of E-Learning Future 

شروق جمدى 

 ابراهيم حممد
 كلية علوم، قسم كيميا حيوى مصر

Superhydrophobic And 
Antibacterial Coated Cotton 

Fabrics Utilizing ZnO 
Nanocatalyst 

أسامة عمار 

 كشادة
 ليبيا

 -ذ مساعد استاذ جامعي )استا

كلية  -قسم االدارة  -إدارة 

 جامعة الزاوية -االقتصاد 

The Role Of User 
Characteristics In 

Technology Acceptance 
Towards Successful 

Adoption Of Electronic 
Learning Management 
Systems In Developing 

Countries 

متعب حممد 

 محد احلواس

مطلوب 

التسجيل 

 مارةباالست

 -ماجستري تكنولوجيا التعليم

 اململكة العربية السعودية

اجتاهات طلبة اجلامعة 

السعودية اإللكرتونية حول 

اسرتاتيجية التعلم استخدام 

 املدمج يف تعلم مقرراتهم

عبدالعال عبد 

 داهلل السي
 مصر

أستاذ تكنولوجيا التعليم 

جامعة  -كلية الرتبية -املساعد

 املنصورة

اجلامعة  اجتاهات طلبة

السعودية اإللكرتونية حول 

استخدام اسرتاتيجية التعلم 

 املدمج يف تعلم مقرراتهم

 اجلزائر الزهرة األسود

أستاذ حماضر يف علم التدريس 

بقسم العلوم االجتماعية كلية 

عية واإلنسانية العلوم االجتما

 اجلزائر -جبامعة الوادي

أثر استخدام التعّلم اإللكرتوني 

رر مدخل إىل علم يف تدريس مق

النفس على حتصيل طلبة 

 السنة األوىل علوم اجتماعية

 اجلزائر سعيدة غراب

دراسات عليا، ختصص طالب 

اعالم، قسم العلوم االنسانية، 

 جامعة حممد خيضر بسكرة

األكادميي مع أثر تفاعل اجملتمع 

الشبكات االجتماعية يف ترقية 

 التعليم اإللكرتوني

 ئراجلزا اخلامسة رمضان
أستاذ جامعي.جامعة بسكرة. 

 اجلزائر

أثر تفاعل اجملتمع األكادميي مع 

االجتماعية يف ترقية الشبكات 

 التعليم اإللكرتوني

 اجلزائر امليلود صغريي

أستاذ مساعد، ختصص علم 

م االنسانية، مكتبات، قسم العلو

كلية العلوم االنسانية 

 واالجتماعية،جامعة بسكرة

كادميي مع أثر تفاعل اجملتمع األ

الشبكات االجتماعية يف ترقية 

 التعليم اإللكرتوني
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 عنوان البحث الوظيفة الدولة االسم

مصطفى عطية 

رمحة اهلل فضل 

 اهلل

 السودان

 -أستاذ مساعد بكلية الرتبية 

جامعة اإلمام املهدي رئيس قسم 

إدارة  ختصص –العلوم الرتبوية. 

 تربوية

االحتياجات التدريبية ألعضاء 

هيئة التدريس الواجب توافرها 

أدائهم املهين  لرفع مستوى

واألكادميي يف ضوء املتغريات 

 التكنولوجية املعاصرة

صالح الدين 

 فايف
 اجلزائر

دكتور ، علم االجتماع، كلية 

 االقتصاد، اجلزائر

استخدام منصات  التعليم 

 رأس املال االلكرتوني  وأثره يف

 املعريف

 اجلزائر عمرية ميمون

استاذ مدرس دميغرافيا كلية 

جتماعية جامعة االنسانية واال

 1باتنة 

استخدام منصات  التعليم 

االلكرتوني  وأثره يف رأس املال 

 املعريف

 اجلزائر هدى بن حممد

أستاذة حماضرة أ، التخصص: 

علوم التسيري، القسم: علوم 

ية العلوم التسيري، الكلية: كل

االقتصادية، العلوم التجارية 

وعلوم التسيري، جامعة عبد 

، 2نة احلميد مهري قسنطي

 .اجلزائر

االستخدامات الواعدة 

لتكنولوجيا البلوك تشني يف 

 التعليم

 اجلزائر امال عمريات
أستاذة حماضرة أ بكلية علوم 

 االعالم واالتصال جامعة اجلزائر

استخدامات تكنولوجيا اإلعالم 

واالتصال يف التعليم االلكرتوني 

 والبحث العلمي

بغدادباي عبد 

 القادر
 اجلزائر

حماضر أ / ختصص علم أستاذ 

االتصال / قسم العلوم اجتماع 

االجتماعية / معهد العلوم 

االجتماعية واالنسانية / املركز 

 اجلامعي غليزان

استعمال أجهزة االتصال 

املتطورة يف العملية التعليمية 

ية للتعليم الرقمي بني آل

وميكانيزم لتجويد التعليم 

 العالي

بن شرقي عبد 

 االله
 اجلزائر

اذ حماضر أ، قسم علم أست

اع، معهد العلوم االجتم

االجتماعية واالنسانية، املركز 

 اجلامعي غليزان

استعمال أجهزة االتصال 

املتطورة يف العملية التعليمية 

بني آلية للتعليم الرقمي 

ويد التعليم وميكانيزم لتج

 العالي

أمحد 

عبدالستار 

 أمحد متام

 مصر
دكتوراه وعضو رقابي باجلهاز 

 كزي للمحاسباتاملر

اإلنفاق على التعليم بني الواقع 

 والدستور

 اجلزائر لكحل سعاد

قسم   -ب–أستاذة حماضرة صنف 

العلوم اإلنسانية،  جامعة لونيسي 

 اجلزائر -2البليدة  -علي 

علومات و أهمية تكنولوجيا امل

الوسائل التعليمية يف عملية 

 التعلم و التعليم

 ورعقيد دكت مصر امين سيد حممد

تدريس اليات حقوق اهميه 

االنسان يف تأهيل رجل للشرطه 

 وتغيري الصورة الذهنيه عنه
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 اجلزائر الياس محودين
مدرس دكتور علم النفس 

 العيادي

التجربة اجلزائرية يف التعــليـم 

ونـــي: )الـــــواقع االلكــــتــر

 والـــتـــحريات(

صليحة بن 

 سباع
 تمارةباالسمطلوب التسجيل  اجلزائر

حتديات التعلم االلكرتوني يف 

 التعليم العالي .

 اجلزائر لبنى ذياب

دكتورة يف علم النفس تنظيم و 

عمل بكلية العلوم االجتماعية و 

االنسانية جبامعة حممد ملني 

 اجلزائر 2دباغني سطيف 

حتديات التعلم االلكرتوني يف 

 التعليم العالي .

بن عمارة  

 حممد
 اجلزائر

 نون املدنيأستاذ القا

 كلية  احلقوق  والعلوم السياسية

جامعة ابن خلدون  تيارت  

 اجلزائر

حتديات النشر  اإللكرتوني  يف 

 الوطن العربي

 مطلوب التسجيل باالستمارة اجلزائر زرفاوي امال
عرب وسائل حتديث التعليم 

 االتصال احلديثة

 التسجيل باالستمارةمطلوب  اجلزائر خملوف سعاد
عليم عرب وسائل حتديث الت

 االتصال احلديثة

خرموش مراد 

 رمزي
 اجلزائر

ماجستري يف علم االجتماع 

تنظيم و عمل،قسم علم 

االجتماع،كلية العلوم االنسانية و 

االجتماعية ،جامعة حممد 

 اجلزائر-بسكرة-خيضر

لتدريس وفق اسرتاتيجية ا

املقلوب....الواقع و الصف 

 املامول

 اجلزائر مراكشي مريم

تري يف علم النفس ماجس

االجتماعي،قسم علم 

النفس،كلية العلوم االنسانية و 

االجتماعية،جامعة حممد 

 اجلزائر-بسكرة-خيضر 

التدريس وفق اسرتاتيجية 

الصف املقلوب....الواقع و 

 املامول

راشد غازي 

 عتييبال
 السعودية

حماضر ادارة املوارد استاذ 

البشرية قسم ادارة االعمال 

 جامعة شقراء

تطلبات وأفاق تطوير أداء م

يف ظل  اجلامعات العربية

 تطبيق التعلم االلكرتون:

 جتربيت مصر والسعودية 

 اجلزائر عسلي نورالدين

ادارة  استاذ حماضر درجة أ

قسم علوم التسيري كلية  االعمال

ة م االقتصادية والتجاريالعلو

 وعلوم التسيري جامعة املسيلة

متطلبات وأفاق تطوير أداء 

يف ظل  معات العربيةاجلا

 تطبيق التعلم االلكرتون:

 جتربيت مصر والسعودية 

حممد حسن 

 عثمان حسني
 دكتوراه ووزارة الرتبية والتعليم مصر

التعلم اإللكرتوني بني الواقع 

 وحتديات املستقبل

سيد حممد ال

حممد 

عبدالرمحن 

 الشهاوى

 مصر

دكتوراه فى االقتصاد واملالية 

امعة العامة كلية احلقوق ج

 املنصورة

 وابعاده االلكرتونى التعليم

 واالقتصادية االدارية
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هبة السيد 

 إبراهيم احلطاب
 مصر

دكتوراه فى االقتصاد واملالية 

العامة كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة

 بعادهوا االلكرتونى التعليم

 واالقتصادية االدارية

 اجلزائر حممد زبري

. ادارة اعمال. -أ-استاذ حماضر 

كلية العلوم  .التسيري علوم

االقتصادية والتجارية وعلوم 

 .جامعة مخيس مليانة .التسيري

التعليم االلكرتوني بني 

الضرورة االقتصادية ومتطلبات 

 التطور التكنولوجي

يوسف 

 بوكدرون
 اجلزائر

، -أ-معي، استاذ حماضر استاذ جا

ادارة اعمال، قسم علوم التسيري، 

كلية العلوم االقتصادية 

جارية وعلوم التسيري، جامعة والت

 .مخيس مليانة

التعليم االلكرتوني بني 

الضرورة االقتصادية ومتطلبات 

 التطور التكنولوجي

 اجلزائر راضية قراد

أستاذة جامعية / أستاذ حماضر 

تصال / قسم عالم واالأ/ علوم اال

علوم االعالم واالتصال / كلية 

العلوم االنسانية واالجتماعية / 

 سة اجلزائرجامعة تب

التعليم االلكرتوني عرب مواقع 

التواصل االجتماعي بني الرتبية 

 اإلعالمية والتحصيل الدراسي

 اجلزائر لدمية عابدي

أستاذة جامعية / أستاذ حماضر 

 واالتصال / قسم علومأ/ االعالم 

االعالم واالتصال / كلية العلوم 

االنسانية واالجتماعية / جامعة 

 اجلزائر العربي التبسي تبسة

التعليم االلكرتوني عرب مواقع 

التواصل االجتماعي بني الرتبية 

 اإلعالمية والتحصيل الدراسي

 اجلزائر بغزة عادل

أستاذ دكتور  ختصص 

االجتماع دميوغراقيا  قسم علم 

كلية العلوم  _والدميوغرافيا 

جامعة _االنسانية واالجتماعية 

 اجلزائر _باتنة 

اجلامعة التعليم االلكرتوني يف 

 اجلزائرية   )الواقع و املأمول(

بوهراوة 

 عزالدين
 اجلزائر

كلية العلوم االنسانية  _باحث 

 _جامعة باتنة _واالجتماعية 

 اجلزائر

االلكرتوني يف اجلامعة التعليم 

 ع و املأمول(اجلزائرية   )الواق

 اجلزائر فردي محاد

أستاذ حماضر ، حوكمة الشركات، 

كلية علوم قسم علوم التسيري ، 

التسيري،املركز اجلامعي علي كايف 

 تندوف اجلزائر

التعليم االلكرتوني يف اجلزائر 

 بني االجناز و االفاق

 اجلزائر حيياوي فاطنة

أستاذ حماضر ، السانيات عامة 

نية،املركز ميدان العلوم االنسا

اجلامعي علي كايف تندوف 

 اجلزائر

التعليم االلكرتوني يف اجلزائر 

 از و االفاقبني االجن

بلغنامي جناة 

 وسيلة
 اجلزائر

أستاذ حماضر ، ادارة أعمال، قسم 

علوم التسيري ، كلية علوم 

كايف التسيري،املركز اجلامعي علي 

 تندوف اجلزائر

التعليم االلكرتوني يف اجلزائر 

 االجناز و االفاق بني
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سـميــة 

 صــلعـــة
 اجلزائر

أستاذ حماضر قسم أ مبعهد العلوم 

تصادية والتجارية وعلوم االق

املركز اجلامعي نور  -التسيري 

 البشري البيض/ اجلزائر

التعليم اإللكرتوني كآلية 

 العالي باجلزائرلتطوير التعليم 

 اجلزائر نشاد حكيم

أستاذ حماضر قسم ب، ختصص 

رة أعمال و تسويق، قسم علوم إدا

التسيري، املركز اجلامعي نور 

 البشر البيض

رتوني كآلية التعليم اإللك

 لتطوير التعليم العالي باجلزائر

 اجلزائر وليد بييب

أستاذ حماضر صنف ب، ختصص: 

والبنوك اقتصاديات النقود 

واألسواق املالية، قسم علوم 

التسيري، معهد العلوم 

ارية وعلوم االقتصادية، التج

التسيري، املركز اجلامعي نور 

 البشري البيض

التعليم اإللكرتوني كآلية 

 وير التعليم العالي باجلزائرلتط

حممود حممد 

رياض عبد 

 العال

 باحث دكتوراه مصر
واالقتصاد التعليم االلكرتوني 

 الرقمي

عمر صاحل 

 حممود مجعة
 ليبيا

أستاذ دكتور مساعد ومدير عام 

هلندسية و تقنية مركز البحوث ا

هيئة أحباث العلوم  -املعلومات 

 الطبيعية والتكنولوجيا

كرتوني والتحديات التعليم اإلل

 املعاصرة يف ليبيا

حممد ابراهيم 

 بن رمضان
 ليبيا

قسم طالب دراسات عليا ورئيس 

سابقا اجلامعة  -تقنية املعلومات 

املفتوحة واحد خربات 

 املستودعات الرقمية بليبيا

اإللكرتوني والتحديات  التعليم

 املعاصرة يف ليبيا

 اجلزائر شيخاوي مجال

سفة طالب دراسات عليا فل

احلضارة يف الفكر العربي 

 االسالمي

التعليم االلكرتوني وحتديات 

 املستقبل

 اجلزائر شيخاويالطيب 

طالب دكتوراه ختصص أنظمة 

تعليمية ومناهج مدرسي كلية 

العلوم االنسانية واالجتماعية 

 معة قاصدي مرباح ورقلةجا

التعليم االلكرتوني وحتديات 

 املستقبل

رائد ابراهيم 

 ائيفتحي الط
 العراق

تدريسي يف جامعة املوصل .. 

كلية الرتبية البدنية وعلوم 

اة .. اختصاص الرياضة .. دكتور

 .. طرائق تدريس

التعليم اإللكرتوني ومدايات 

تطبيقاته يف البيئة التعليمية 

للواقع والطموح  رؤية حتليلية

 لتكنولوجيا التعليم

 اجلزائر أمال بكوش

 أستاذة حماضرة ، ختصص قانون

خاص، قسم القانون اخلاص، 

كلية احلقوق و العلوم اإلدارية، 

 . جامعة عنابة

التعليم السيرباني و رهانات 

جودة التعليم العالي اجلزائر 

 منوذجا
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 أستاذ دكتور إعالم اجلزائر بدرالدين زواقة

تعليم القرآني الرقمي ال

)االلكرتوني( و امناط الشخصية: 

  التمثالت و االستخدامات

ه عبد محاد

الرازق على 

 محاده

 مصر

استاذ القانون العام املساعد بكلية 

العلوم االدارية واالنسانية كليات 

 القصيم االهلية

معوقات التعليم املفتوح يف 

وطننا العربي بدال من التعليم 

الواقع وتطورات املفتوح بني 

  العصر احلديث

 اجلزائر فارس شاشة

استاذ. دكتور. علم املكتبات 

لومات.قسم علم واملع

االجتماع.كلية العلم االنسانية 

 02واالجتماعية.جامعة سطيف

تقييم جودة الدروس 

االلكرتونية االفرتاضية 

باجلامعات اجلزائرية: جامعة  

 حممد ملني دباغني منوذجا

نعمان عبد 

 ينالغ
 تكنولوجيا الرياضة قسم الرتبية البدنية والرياضية اجلزائر

 اجلزائر بوضياف جهاد

طالبة دكتوراه،ختصص مالية 

وتامينات،قسم العلوم بنوك 

االقتصادية،كلية العلوم 

االقتصادية والتجارية وعلوم 

التسيري،جامعة حممد خيضر 

 بسكرة اجلزائر

تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

اسية لعملية التدريب كركيزة أس

االلكرتوني "عرض أمثلة 

 وجتارب"

 اجلزائر العيفة رحيمة

توراه، حماسبة، العلوم طالبة دك

التجارية، كلية العلوم االقتصادية 

والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 

 حممد خيضر

تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

كركيزة أساسية لعملية التدريب 

االلكرتوني "عرض أمثلة 

 وجتارب"

 اجلزائر نورهان قرون
أستاذ مستخلف جبامعة بسكرة 

 قسم العلوم االنسانية

ال لوجيا املعلومات واالتصتكنو

كركيزة أساسية لعملية التدريب 

االلكرتوني "عرض أمثلة 

 وجتارب"

 اجلزائر بن عياد جليلة

)دكتوراه( ، " أ " أستاذة حماضرة

ختصص ملكية فكرية ، كلية 

م السياسية احلقوق و العلو

بومرداس  جامعة احممد بوقرة

 اجلزائر

احلماية القانونية للمصنف 

 اجلزائرييف القانون  االلكرتوني

رحاب فايز 

 أمحد سيد
 مصر

أستاذ تكنولوجيا املعلومات 

املساعد/ قسم علوم املعلومات 

 كلية اآلداب جامعة بين سويف

درجة توافر متطلبات دمج 

ات التعلم اإللكرتوني يف اجلامع

من وجهة نظر الطلبة وسبل 

 تطويرها

فرج إبراهيم 

 أبو مشاله
 فلسطني

حماضر غري عد أستاذ دكتور مسا

متفرغ يف جامعة القدس 

 املفتوحة

درجة توافر متطلبات دمج 

التعلم اإللكرتوني يف اجلامعات 

من وجهة نظر الطلبة وسبل 

 تطويرها
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 اجلزائر بن ميينة خرية

ختصص –قسم –أستاذة حماضرة 

املركز اجلامعي -ادارة اعمال 

 -بلحاج بوشعيب عني متوشنت

 اجلزائر

ة واإلداردور الرقمنة 

االلكرتونية يف تثمني إدارة 

 املوارد البشرية

 اجلزائر زادي امحد

طالب دراسات عليا ومتصرف 

إداري باملركز اجلامعي عني 

 اجلزائر -متوشنت 

دور الرقمنة واإلدارة 

رة االلكرتونية يف تثمني إدا

 املوارد البشرية

نشات ادوارد 

 جرجس ناشد
 مصر

مبعهد  االقتصاد استاذ مساعد

 واحلاسبات لالدارة العالي العبور

 ونظم املعلومات

دور الرقمنة واإلدارة 

االلكرتونية يف تثمني إدارة 

 املوارد البشرية

 اجلزائر ريم بوش

أستاذة حماضرة 

أ:دكتورة،ختصص وسائل اإلعالم 

علوم  و اجملتمع،قسم

االتصال،كلية علوم اإلعالم و 

 3االتصال،جامعة اجلزائر

ماعي دور مواقع التواصل االجت

يف ترقية البحث العلمي لدى 

األساتذة اجلامعيني باجلزائر: 

دراسة مسحية على عينة من 

األساتذة املستخدمني هلذه 

 املواقع

 اجلزائر مهية زينب

أستاذ مؤقت يف علوم اإلعالم 

اإلعالم واالتصال  واالتصال بقسم

العلوم االنسانية كلية 

 واالجتماعية جامعة تبسة

 تعليمية دور موقع يوتيوب يف

اإلمالء لألطفال املتمدرسني: 

دراسة ميدانية على عينة من 

 األولياء بوالية تبسة

عمراوي صالح 

 الدين
 اجلزائر

أستاذ حماضر أ ، ختصص 

دميوغرافيا، قسم علم االجتماع 

كلية العلوم  والدميوغرافيا،

االنسانية واالجتماعية جامعة 

 اجلزائر 1باتنة

 رهانات اجلامعة اجلزائرية

وحتدياتها يف ظل تكنولوجيات 

اإلعالم و اإلتصال احلديثة 

 1دراسة حالة جبامعة باتنة 

 1امعة باتنة استاذ مؤقت جب اجلزائر مقعاش يوسف

رهانات اجلامعة اجلزائرية 

ت وحتدياتها يف ظل تكنولوجيا

اإلعالم و اإلتصال احلديثة 

 1دراسة حالة جبامعة باتنة 

 اجلزائر قـزادري حياة

ذة حماضرة)أ( علوم اإلعالم أستا

 /3واالتصال. جامعة اجلزائر

كلية علوم االعالم واالتصال/ 

 قسم علوم االتصال.

ومعايري اجلودة يف ضوابط 

 التعليم االلكرتوني

أمري بالل دفع 

 اهلل الزبري
 السودان

–استاذ مساعد جامعة كسال 

 -كلية الرتبية حلفا اجلديدة

 رئيس قسم العلوم الرتبوية

 ق االجتماعيالقل

الّصّديق عبد 

الّصادق البدوّي 

 بّلة

 السودان

أستاذ تكنولوجيا التعليم 

الرتبية،  جامعة املشارك، كلية 

 الُبطانة، السودان

مدى توافر الكفايات اإللكرتونية 

الثانوية لدى معلمي املرحلة 

 مبدينة رفاعة بالسودان

 اجلزائر بن عزة إكرام
ر طالبة دكتوراه )جامعة أبي بك

 اجلزائر( -بلقايد ، تلمسان

معايري جودة التعليم اجلامعي 

االلكرتوني وأثر االلتزام بها  يف 
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 عنوان البحث الوظيفة الدولة االسم

االرتقاء جبودة التعليم يف الدول 

 العربية

 اجلزائر سعيج مونرية
 2دة طالبة دكتوراه )جامعة البلي

 اجلزائر( –

معايري جودة التعليم اجلامعي 

االلكرتوني وأثر االلتزام بها  يف 

رتقاء جبودة التعليم يف الدول اال

 العربية

 اجلزائر عمر حوتية

أستاذ مساعد )كلية العلوم 

االقتصادية والتجارية وعلوم 

جامعة أمحد دراية،  -التسيري

 اجلزائر( -أدرار

عي معايري جودة التعليم اجلام

االلكرتوني وأثر االلتزام بها  يف 

االرتقاء جبودة التعليم يف الدول 

 العربية

سي عبد عبا

 القادر
 اجلزائر

أستاذ دكتور ورئيس قسم العلوم 

والعلوم السياسية ،كلية احلقوق 

السياسية ،جامعة مستغامن / 

 اجلزائر

مقومات التعليم االلكرتوني 

 باجلزائر

فودي مصطفى 

 كمال
 تونس

دكتوراه ، علوم سياسية،  طالب

كلية احلقوق ولبعلوم السياسية 

 ،جامعة سوسة

االلكرتوني مقومات التعليم 

 باجلزائر

أمين عادل 

إبراهيم حممد 

 العطار

 مصر

 -حاسبات الكرتونية اخصائي 

وحدة التعليم االلكرتونية 

 الرئيسية جامعة املنصورة

حنو رؤية متكاملة للتعليم 

-جلامعية االلكرتوني باملرحلة ا

 جتربة جامعة املنصورة

جون فايز 

 ونيس زكي
 مصر

مدرس هندسة احلاسبات والنظم 

مدير وحدة -كلية اهلندسة  –

-التعليم اإللكرتوني الرئيسية 

 ملنصورةجامعة ا

حنو رؤية متكاملة للتعليم 

-االلكرتوني باملرحلة اجلامعية 

 جتربة جامعة املنصورة

رنا حمفوظ 

 حممد محدي
 مصر

وحدة التعليم -تعليميمصمم 

جامعة -اإللكرتوني الرئيسية 

)ماجستري تكنولوجيا -املنصورة

 يم(التعل

حنو رؤية متكاملة للتعليم 

-اجلامعية االلكرتوني باملرحلة 

 جتربة جامعة املنصورة

 اجلزائر محدي رمية

أستاذ مؤقت قسم العلوم 

 1945ماي  8االجتماعية جامعة 

 قاملة اجلزائر

االلكرتوني ودوره النشر العلمي 

يف ترقية البحث العلمي لدى 

 –الطلبة املقبلني على التخرج

ماي  8انية جبامعة دراسة ميد

 قاملة ) اجلزائر(. 1945

موساوي دنيا 

 زاد
 أستاذة موقتة اجلزائر

النشر العلمي االلكرتوني ودوره 

يف ترقية البحث العلمي لدى 

 –الطلبة املقبلني على التخرج

ماي  8جبامعة  دراسة ميدانية

 قاملة ) اجلزائر(. 1945

علي عباس 

 عبداجلليل
 اجلزائر

لتخصص اعالم أستاذ متعاقد) ا

واالتصال، واتصال، قسم االعالم 

كلية العلوم االنسانية، جامعة 

 الشلف(

واقع التعليم االلكرتوني يف ظل 

املناهج التعليمية ملقاربة 

الكفاءات باملؤسسات الرتبوية يف 

 اجلزائر
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 املشاركة اتـــــــــاجله
 للمؤمتر  والداعمة  
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 اهليئة القبطية االجنيلية

 للخدمات االجتماعية   

 

 

 

هي منظمة تنموية مصرية مقرها القاهرة، مصر، مكرسة للتنمية االجتماعية      

والثقافية، والعدالة االجتماعية، وحتقيق االنسجام بني الثقافات. وهي تقدم 

و الدين أو املعتقدات. وتصل اهليئة إىل خدماتها بغض النظر عن اجلنس أو العرق أ

اجملتمعات الريفية واحلضرية من  100مليون مصري سنويا يف أكثر من  2أكثر من 

وباعتبارها صوتا نشطا يعزز التعددية واالحرتام املتبادل  .خالل خدماتها املقدمة

 -يف السياق املصري، تشجع اهليئة مشاركة املصريني من مجيع شرائح اجملتمع 

املسلمني واملسيحيني واألغنياء والفقراء واملتعلمني وغري املتعلمني والقويني 

تسعى اهليئة  رسالتنا .على العمل معا من أجل حتقيق أهداف مشرتكة -زين والعاج

حنو تأكيد قيمة احلياة االنسانية واالرتقاء بنوعيتها، والعمل حنو حتقيق العدالة 

تأكيد األخالقيات والقيم االنسانية املشرتكة اليت واملساواة ونشر الفكر املستنري، و

 الوالء واالنتماء واحرتام التعددية وقبول االخر.تدعو اليها االديان وترسيخ مشاعر 

 
 مبادئنا وقيمنا االساسية

التأكيد على الدميقراطية واملشاركة يف صنع القرار والتعبري والقيادة 

انية املشرتكة اليت تؤكد على حتقيق العدل اجلماعية.االلتزام بالقيم الدينية واالنس

 لقادمة واحرتام التعددية والتنوع.والسالم االجتماعي ومحاية مصاحل االجيال ا

تبين مفاهيم التعاون والشراكة يف مواجهة قضايا وهموم اجملتمع مع األجهزة 

تتبنى اهليئة مبدأ الشفافية يف  التنفيذية والشعبية ومؤسسات اجملتمع املدني.

توفري  عالقتها مع اجملتمعات املستهدفة ومع اجلهات املعاونة واملشاركة لعمل اهليئة.

الفرص الكاملة للعاملني والقيادات لكي يكونوا مؤثرين وقادرين على حتقيق 

ذواتهم بالتفكري واالبداع والعمل.تعترب وحدة التنمية احمللية أحدى وحدات اهليئة 

احمللية يف جمال التنمية اجملتمعية ، حيث تساهم اليت ختتص بالعمل مع اجملتمعات 

ت الفقرية والفئات احملرومة واملهمشة من خالل يف االرتقاء بنوعية احلياة للمجتمعا

متكني األفراد واجملتمعات من مواجهة احتياجاتهم وحتدياتهم ، كذلك العمل على 

ظات املنيا وبنى بناء قدرات ومتكني الكوادر التطوعية داخل جمتمعات العمل مبحاف

مار املوارد من أجل حتقيق التنمية املستدامة ، واستث  سويف والقاهرة والقليوبية
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اجملتمعية اليت يقدمها األفراد واملؤسسات يف مجيع قطاعات اجملتمع واالعتماد على 

أفراد اجملتمع ذاته يف حتديد وترتيب احتياجاتهم اجملتمعية ، واختيار احللول 

تلك   أفراد  ط وتنفيذ الربامج بل وتقييمها مبا يتماشى مع حقوقاملالئمة وختطي

 .اجملتمعات

كيد على التوسع يف مفهوم التنمية الذي ال يقتصر على األهداف التأكذلك 

االقتصادية بل يتعداها عرب حتقيق إشباع احلاجات األساسية للبشر كالسكن 

ركة يف اختاذ القرارات والتعليم والصحة وغريها وإفساح أوسع للمجاالت وللمشا

ال القيود أشك وتوفري أفضل الفرص لتطوير قدرات اإلنسان وحتريره من كافة

وزيادة درجة اعتماد اجملتمع على ذاته يف إطار العمل مبفهوم متطور للشراكة. 

ويرتكز هذا األسلوب على فهم تفصيلي للهيكل اجملتمعي والظروف املصاحبة، 

علي أساس القيادة القوية، وبرامج التنمية الشاملة،  وعلى إقامة عالقات عمل قوية

د ذلك عن اجملتمع حني تزداد قدرته على اإلدارة ة بعمع االنفصال التدرجيي للهيئ

 .التنموية
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 خالص الشكر

 و التقدير لشركاء النجاح 

 للمؤمتر الداعمةللجهات 

 

 

 الشعار اجلهة الداعمة

 

 

 اهليئة القبطية االجنيلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتكنولوجيا أكادميية البحث العلمى
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 نجاحو التقدير لشركاء ال  خالص الشكر

  باملؤمتراملشاركة  اجلهات

 

 الشعار املشاركةاجلهة 

 

 وزارة التعليم العالي 

 

 

 

 

 

 اجمللس األعلى للجامعات املصرية

 

 

 

 

 وزارة االتصاالت

 

 

 

 

 

 

 

 شركة مايكروسوفت

 

 

 

 

 

 

 

 ة الدول العربية جامع

 

 

 

 

 

 

 اإللكرتونياجلامعة املصرية للتعليم 

 

 

 

 


