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اإلالخص 

تهضف صعاؾدىا َظٍ بلى  ببغاػ مضي بؾهام  جٌىىلىحُا اإلاػلىماث و الاجهاُ في يمان حىصة الخػلُم الجامعي ، مً        

ـ بٍلُت آلاصاب  ت  وجبحن   وحهت هظغ ؤغًاء َُئت الخضَع ؼ الخػلُم غً بػض بالجامػت الجؼاثٍغ زالُ الخػغف  غلى مكاَع

غ الخػلُم  والخًاعة ؤلاؾالمُت  في مىهاجه و  مضي اؾخسضامهم  لها  واإلاؼاًا التي ًدههها  َظا الاؾخسضام ، وصوعَا في جٍُى

.  الجامعي و البدث وزضمت اإلاجخمؼ ، ومً جم في  جدهُو حىصة الخػلُم الػالي 

. حامػت ألامحر غبض الهاصع-الخػلُم الجامعي– يمان الجىصة-الخػلُم ؤلالٌترووي– الخػلُم غً بػض:   الٍلماث اإلاكخاخُت 
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 اإلاقذمت  

ت  في ؤي غهغ مً غهىعَا الؿابغة وال الخايغة  الخؿحراث الهاثلت التي قهضتها        لم حكهض  البكٍغ

ً و الظي جمحز  بُكغة  جٌىىلىحُا   ً و ؤواثل الهغن الخاصي والػكٍغ في الػهض ألازحر مً الهغن الػكٍغ

وجهىُت قانذ ًل الخهىعاث ومؿذ ًل حىاهب الخُاة  ختى ؤيخى  امخالى جٌىىلىحُا اإلاػلىماث 

غ زضماتها ومىخجاتها وزكٌ الخٍلكت و جدؿحن  وخؿً جىظُكها  َاحـ  اإلاىظماث التي حؿعى لخٍُى

الجىصة ومً زم جدهُو   الخمحز والخكىم غلى مثُالتها في ظل جؼاًض خضة اإلاىاقؿت الػاإلاُت ، و مً ؤَم 

اهاث الخٌىىلىحُا  مجاُ الخػلُم بهكت غامت والخػلُم الجامعي غلى  اإلاجاالث التي ؤنبدذ جىاحه َع

  . وحه الخدضًض  باغخباٍع  ؤَم لبىاث  الخىمُت  الكاملت في اإلاجخمػاث اإلاسخلكت

ت  الاؾخجابت بلى  جدضًاث َظا الػهغ و الاغخماص غلى  ًان ًجب غلى الجامػاث الجؼاثٍغ     لظا 

ؿُت  ويمان  غ حمُؼ حىاهب الػملُت الخضَع جٌىىلىحُا  اإلاػلىماث وجىظُكها  بكٍل ٌؿاَم في جٍُى

.  حىصتها  مما ؾِؿاغضَا غلى جدهُو ؤَضاقها وؤصاء وظاثكها

 ؤلاشكاليت 1.1

      لهض ظهغ مكهىم يمان الجىصة في الخػلُم الجامعي يىدُجت لالهخهاصاث اإلاخهاغضة لخضوي هىغُت 

ػت و  الخػلُم الػالي و اعجكاع ًلكخه   وغضم جىاؾبه مؼ  الخدضًاث  التي قغيتها الخُىعاث الؿَغ

ت ججابه ًل ما جهضم مً  اإلادؿاعغت للخٌىىلىحُا  و اقخضاص اإلاىاقؿت  الػاإلاُت ، وألن الجامػاث الجؼاثٍغ

جدضًاث وؤيثر قهض ؤنبذ  لؼاما غليها  الُىم  هي ؤًًا وغلى ؾغاع باقي حامػاث الػالم الؿعي هدى 

ا مخُلب ؤؾاس ي  ألازظ  بمػاًحر الجىصة التي ويػتها الهُئاث الػاإلاُت لًمان الجىصة باغخباَع

لالغتراف بها واغخماصَا ، قًال غلى ؤن جدؿحن مؿخىي حىصة  ؤصائها   ؾِؿاغضَا غلى  البهاء و 

.  الاؾخمغاع  و  مجابهت جدضًاث الخالُت واإلاؿخهبلُت  و امخالى محزاث جىاقؿُت 

      ولخبني  َظا اإلاضزل ؤلاصاعي  والػمل غلى يمان حىصة ماؾؿاث َظا الهُاع الخُىي باصعث 

ًان ؤَمها  بوكاء لجان  لًمان الجىصة بٍل   ماؾؿاث  الىناًت بلى اجساط الػضًض مً الخضابحر  

غ الخػلُم الجامعي مً خُث  الخػلُم الػالي، يما لجإث  بلى اؾخسضام جٌىىلىحُا اإلاػلىماث  لخٍُى

ؼ الخػلُم غً بػض ، لظا  قةن   اإلادخىي و اإلاًمىن و ؤهماٍ  الخػلُم والخػلم  قخبيذ بغامج و مكاَع

غي الظي ًداُو الباخثان   ؤلاحابت غلُه مً زالُ َظٍ الضعاؾت َى بلى ؤي مضي  : الدؿاُئ الجَى

 ًمًٌ  ؤن ٌؿاَم الخػلُم  غً بػض في يمان  الجىصة بالخػلُم الجامعي؟

 



الجودة في هؤسساث التعلين في الجزائرـى الوطني األول حولالولتقــ

 

:  حصاؤالث الذساشت  2.1

غي نمىا بُغح مجمىغت مً الدؿائالث         ولإلحابت غلى َظا الدؿاُئ الجَى

ـ الجامعي ؟ -  ما مضي اؾخسضام الخػلُم غً بػض  في الخضَع

ت إلاخُلباث الخػلُم غً بػض ؟ -  ما مضي جىقحر الجامػاث الجؼاثٍغ

ما مؼاًا اؾخسضام الخػلُم غً بػض في الخػلُم الجامعي وؤزغ طلَ غلى حىصجه ؟ - 

ت ؟  -  ما اإلاػىناث التي جدُى صون  اؾخسضام الخػلُم غً بػض  في الجامػاث الجؼاثٍغ

:  فشطيت البحث 3.1

غي ؤنام الباخثان  الكغيُاث الخالُت        : جماقُا مؼ حؿائالث البدث  وؾاله  الجَى

ت  ال ًؼاُ  مدضوص -  . اؾخسضام الخػلُم غً بػض في الجامػاث الجؼاثٍغ

ال ٌػخمض غلى الخػلُم غً بػض  لخدؿحن حىصة الػملُت الخػلُمُت لػضم جىقحر مخُلباجه في الجامػت -

ت   الجؼاثٍغ

 .ال ًدهو الخػلُم غً بػض ؤي مؼاًا بياقُت حؿاَم في  يمان حىصة الػملُت الخػلُمُت- 

:  مىهج البحث4.1

غي  التزم الباخثان في َظٍ الضعاؾت  باإلاىهج  وألحل ؤلاحابت غلى َظٍ الدؿائالث والؿااُ الجَى

الع غلى ألاصب الىظغي الظي جىاُو مىيؼ الضعاؾت                  و  الىنكي الخدلُلي وطلَ مً زالُ  ؤلَا

ـ بالٍلُت  آلاصاب والخًاعة  بجامػت ألامحر                   جهمُم اؾدباهت وػغذ  غلى  ؤغًاء َُئت الخضَع

ض ؤلالٌترووي  وبخدلُل بحابتها بخهاثُا جم الىنُى  بلى الىخاثج اإلاغحىة  . غبض الهاصع مً زالُ البًر

:  مفاهيم الذساشت 5.1

غىضما ًٍىن َىاى مؿاقت ماصًت " الخػلُم غً بػض" بكٍل مبضجي ههُى ؤن :الخعليم عً بعذ _

قانلت بحن اإلاػلم واإلاخػلم ، وحؿخسضم جٌىىلىحُا مً ؤحل مأل الكجىة بحن ًل مً الُغقحن بما 

 لىحه 
ً
 .ًداًي الاجهاُ الظي ًدضر وحها

 حػلُم مخػضص ألابػاص حكخمل وظاثكه غلى الخضَعـ والبدث الػلمي وزضمت : الخعليم الجامعي      _

اإلاجخمؼ، في زالزُت مخٍاملت وقو بؾتراجُجُت واضخت جغنض ًل مٍىن مً مٍىهاث الخػلُم الجامعي 

ؼ الخىمُت الكاملت والغئي اإلاالثمت الؾخهباُ مؿخجضاث  وجُىعٍ واججاَاجه اإلاؿخهبلُت الهاصقت بلى حػٍؼ

كا لبدثه الخالي. الػهغ وجُىعاجه ل حػٍغ ػخمض الباخث َظا الخػٍغ .  َو
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هي مجمىع آلالُاث وؤلاحغاءاث التي جُبهها الجامػاث في الىنذ   : طمان حىدة الخعليم العالي_

الصخُذ واإلاىاؾب للخإيض مً ؤن مؿخىاَا ًخىاقو مؼ اإلاػاًحر اإلاىاظغة لها ؾىاء نىمُا ؤو غاإلاُا 

 . وحؿخىفي جىنػاث مسخلل ؤهىاع اإلاؿخكُضًً

وجٍىن الٍلُت .  الٍلُت هي وخضة حػلُم و بدث في الجامػت في مُضان الػلم و اإلاػغقت:الكليت _

ا غلى ؤؾاؽ جسهو ؾالب  .مخػضصة الخسههاث، و ًمًٌ غىض الانخًاء، بوكاَئ

:  حــذود البحـث6_1

 انخهغ البدث الخالي غلى مداولت مػغقت صوع الخػلُم غً بػض في يمان :الحذود اإلاىطىعيت_

ت   حىصة الخػلُم الػالي بالجامػت الجؼاثٍغ

ـ بٍلُت آلاصاب والخًاعة :الحذود البششيت_  انخهغ البدث الخالي غلى ؤغًاء َُئت الخضَع

ؤلاؾالمُت بجامػت ألامحر غبض الهاصع للػلىم ؤلاؾالمُت 

ؤنخهغ البدث غلى بٍلُت آلاصاب والخًاعة ؤلاؾالمُت  بجامػت ألامحر غبض : الحذود اإلاكاهيت_

الهاصع للػلىم ؤلاؾالمُت 

. م2020-2019 وجخدضص بالػام الجامعي :الحذود الزمىيت_

  ؤلاطاس الىنشر  

 :الجىدة في الخعليم العالي 1.2

     حػخبر الجىصة مً اإلاكاَُم الجضًضة التي ظهغث بضاًت في بَاع الهىاغت والانخهاص زم اهخهلذ بلى 

اث الػضًض  مُضان التربُت والخػلُم، وؤنبذ جُبُو الجىصة واإلاكاَُم اإلاغجبُت بها  في الخػلُم مً ؤولٍى

  .مً الضُو التي جدغم غلى جهضًم هىغُت مخمحزة مً الخػلُم ألبىائها

: مفهىم الجىدة في الخعليم العالي  . 2.1.1

حن خؿب  ؤن مكهىم الجىصة في ماؾؿاث  (22 ،م2004الخىُُي ،  )     ًغي  بػٌ   مً التربٍى

 : الخػلُم الػالي ًهؼ يمً  ؾخت مداوع عثِؿُت  وهي

 ؤي ؤن ماؾؿت الخػلُم الػالي طاث الجىصة الػالُت هي التي جًؼ :الجىدة حعني جحقيق ألاهذاف  _

ؤَضاقا مدضصة لها وجدههها بكٍل حُض  
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قخدهُو ألاَضاف ًخىنل غلى الػضًض مً الػىامل وؤَمها حىصة  : الجىدة باإلاذخالث  والعملياث_

ت اإلاؿخسضمت، ومجمىغت الُغم والػملُاث اإلاؿخسضمت  في اؾدثماع َظٍ  اإلاضزالث اإلااصًت ، والبكٍغ

. اإلاضزالث 

ا بضال مً ًىهه ونكُا قهِ قِكاع بلى ألاصاء بإهه :الجىدة اإلاعياسيت _  ًٍىن مهُلح الجىصة مػُاٍع

. ممخاػ وقو ؤؾـ وغالماث ومػاًحر مدضصة

.  الخػلُم الجُض َى الخىاػن بحن الٌم والىىع:الجىدة في مقابل الكم _

 وهي نضعة الىظام الخػلُمي غلى جلبُت اخخُاحاث اإلاجخمؼ الخٌىىلىحُا :الجىدة الخكىىقشاطيت _

والانخهاصي 

:  وهي حكٌُلت مً زالزت هىغُاث قغغُت وهي :الجىدة ثالثيت الىىعيت _

 خم قُه جدضًض اإلاىانكاث التي ًجب ؤن جغاعى في الخسُُِ والػمل  حىدة الخصميم  ٍو

  وهي الهُام باألغماُ وقو اإلاػاًحر اإلادضصة :حىدة ألاداء  .

  مىخج حػلُمي وزضماث حػلُمُت وقو الخهاثو واإلاىانكاث اإلاخىنػت:حىدة اإلاخشج . 

 

      قجىصة الخػلُم الػالي حػني مهضعة مجمىع زهاثو وممحزاث اإلاىخج الخػلُمي غلى جلبُت مخُلباث 

ًاقت الجهاث الضازلُت والخاعحُت اإلاىخكػت مىه  . الُالب، وؾىم الػمل واإلاجخمؼ و

ت والؿُاؾاث والىظم واإلاىاهج        و لهظا قخدهُو حىصة الخػلُم ًخُلب جىحُه ًل اإلاىاعص البكٍغ

والػملُاث والبيُت الخدخُت مً ؤحل زلو ظغوف مىاجُت  لخلبُت اإلاىخج الخػلُمي للمخُلباث التي تهُئه 

غاف طاث الػالنت  لبلىؾه  . لبلىؽ اإلاؿخىي الظي حؿعى حمُؼ  ألَا

:  مفهىم طمان حىدة الخعليم العالي2..2.1

      ولهض جُىع مكهىم الجىصة  وؤصي جُىعٍ َظا بلى ظهىع  الػضًض مً اإلاكاَُم ألازغي  التي  ؤلهذ 

ت باإلااؾؿاث الهىاغُت و َبهذ قُما بػض في اإلااؾؿاث بمسخلل  بظاللها غلى اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

  : ؤهىاغها  وغلى عؤؾها اإلااؾؿاث الخػلُمُت وؤَم َظٍ اإلاكاَُم مكهىم  يمان الجىصة

  حيث عشف(2002, p8 Geddis ,) يمان الجىصة غلى ؤهه ًمثل غملُت اإلاغاحػت اإلاسُُت 

اث اإلاهبىلت للخػلُم والبِئت  واإلاىظمت للماؾؿت ؤو البرهامج لخدضًض مضي الىقاء باإلاؿخٍى

. الضازلُت للماؾؿت
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  وأما(2004Cheng,) مجمىغت مً ؤلاحغاءاث اإلاسُُت واإلاىهجُت الالػمت إلغُاء زهت   : فاعخبره

ًاقُت بإن اإلاىخج الخػلُمي ؤو الػملُت الخػلُمُت اإلااطاة في الجامػت حؿخىفي مُالب الجىصة 

 .اإلاػُاة

و بىاًء غلى ما جهضم قةهىا وبكٍل غام ًمٌىىا حػٍغل يمان الجىصة غلى ؤهه غملُت جدضًض       

مجمىغت مً اإلاػاًحر اإلاخػلهت بالجىصة، وجلبُت َظٍ اإلاػاًحر بكٍل مؿخمغ، بهضف بعياء حمُؼ 

ً . اإلاؿتهلٌحن واإلاىخجحن، وطوي الػالنت آلازٍغ

غملُت الخضَعـ، والبرامج الخػلُمُت،  : و جخًمً َظٍ اإلاػاًحر حمُؼ مٍىهاث الجامػت وغملُاتها مً

ًاصًمُت(الخجهحزاث وألاحهؼة واإلاغاقو)واإلاىاعص اإلااصًت  .  ، والخضماث اإلاهضمت للمجخمؼ، والبِئت ألا

 العىامل اإلاإثشة على حىدة مإشصاث الخعليم العالي 3.1.2

الث : ؤَم الػىامل التي جازغ غلى حىصة ماؾؿاث الخػلُم الػالي وهي  عئٍت اإلااؾؿت وعؾالتها، مَا

، ومػاًحر الخهُُم، وبِئت الخػلُم  َُئت جضَعـ وزبراتهم وببضاغاتهم ،بمٍاهُت جىظُل ، ومػاًحر الهبُى

جحن ومضي جىاقؿُتهم في ؾىم الػمل، وحىصة اإلاٌخبت واإلاسخبراث والخجهحزاث واإلاغاقو،  والخػلم الخٍغ

ا ت واإلااؾؿُت والهُاصة، وجىقحر البِئت اإلاىاؾبت لالعجهاء بالبدىر الػلمُت وؾحَر .  والكاغلُت ؤلاصاٍع

و غلُه قةن غملُت يمان الجىصة ألي مً ماؾؿاث الخػلُم الػالي جخمثل بػملُاث مغاحػت 

ا بكٍل  َغ مىخظمت ومؿخمغة بىاءا غلى مػاًحر مدضصة للجىصة ًيبغي غلى اإلااؾؿت الالتزام بها وجٍُى

.            مؿخمغ

:  فىائذ التزام مإشصاث الخعليم العالي بمعايير طمان الجىدة 4.1.2

بلى ؤن ماؾؿاث الخػلُم الػالي ؾخدهو حملت مً    (37،م2013حابغ،  الكههاء و )ونض ؤقاع

: الكىاثض هدُجت التزامها بمػاًحر يمان الجىصة ؤَمها 

ُئت جضَعـ، والهُئاث  )ايدؿاب الثهت الخامت لظوي الػالنت الضازلُت والخاعحُت _  صاعؾحن، َو

بإن ما حػلمه الضاعؾىن وألابدار التي  (الخٍىمُت، وؤعباب الػمل، وؤولُاء ألامىع، وؤقغاص اإلاجخمؼ

ًاصًمُت الػاإلاُت الىاجخت ت في مؿخىاَا للمماعؾاث ألا ذ والخضماث التي نضمتها اإلااؾؿت مؿاٍو   .ؤحٍغ

جحن في ؾىم الػمل، وطلَ بخىقحر مخُلباث الؿىم مً مػغقت ومهاعاث  _ اصة جىاقؿُت الخٍغ ٍػ

  .مهىُت وشخهُت

الث التي جهضمها اإلااؾؿت بال جغصص في ؤي مٍان في الػالم_  . نبُى اإلاَا
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. جإيُض الكاغلُت واإلاؿاولُت ويبِ ؤلاهكام في مضزالث و مسغحاث  اإلااؾؿت وغملُاتها_ 

 :  مبرساث الاهخمام بظمان الجىدة في الخعليم الجامعي2-1-5

غلى ؤن  مبرعاث الاَخمام  بًمان الجىصة  في الخػلُم الػالي   (2010الؿماوي ، ) جايض صعاؾت 

: جغحؼ للخدضًاث التي جىاحه الخػلُم الجامعي، لظلَ قهض نؿمها بلى 

بُػت الػمل الجامعي والتي مً ؤَمها  :مبراساث  الذاخليت_أ   والتي جخػلو بالجامػت َو

ججضص وجىىع مؿخمغ في ألاصواع والىظاثل اإلاُلىب مً الجامػت الهُام بها  _ 

اصة في الُلب الاحخماعي غلى الخػلُم الجامعي_   .يػل الهضعة الاؾدُػابُت للجامػت مهابل ٍػ

.  وجىىع ؤَضاقه (الخ . . .الخػاووي ، اإلاكخىح ، اإلابرمج ،  )حػضص ؤقٍاُ الخػلُم الجامعي _ 

 ًىاحه مؿئىلي _ 
ً
جدضي جدهُو الجىصة الىىغُت في الخػلُم الجامعي الظي ؤنبذ ٌكٍل جدضًا

ًاقت ؤهداء الػالم   .ماؾؿاث الخػلُم الػالي في 

يػل نضعة الجامػت غلى الخكاغل مؼ مجمىغت اإلاخؿحراث الخاعحُت، وما هخج غنها مً جضوي في _

ب اإلاؿخمغ والهُام  جلبُت اخخُاحاث ومخُلباث ؾىم الػمل، الؾُما في ظل جىؾؼ حهىص الخػلُم والخضٍع

ت  . بضوع الهُئت الاؾدكاٍع

في مجاُ يمان الجىصة - و زهىنا الػغبُت–نلت اإلاباصعاث والجهىص اإلابظولت مً نبل الجامػاث _ 

ًاصًمي  .والاغخماص ألا

  وهي غلى الىدى الخالي:مبرساث الخاسحيت_ب 

الخهضم الخٌىىلىجي وزىعة الاجهاالث _ 

اػصًاص خضة اإلاىاقؿت  بحن الجامػاث و احؿاع  صاثغتها   _ 

 .الخهضم الػلمي والاهكجاع اإلاػغفي _

  

و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ًل ما جهضم مً  جدضًاث لم جًٌ اإلابرعاث وعاء الاَخمام اإلااؾؿاث 

ًاهذ الؿبب ؤًًا في ظهىع مماعؾاث  وؤؾالُب  الجامػُت بالجىصة وقػالُاتها اإلاسخلكت قدؿب ، ولٌنها 

ًالخػلُم غً بػض  و الظي ؾىداُو   ًاهذ مىحىصة  ؾابها  غ ؤؾالُب  حضًضة في الخػلُم الجامعي وجٍُى

 .قُما ًإحي الخػغف غلُه وغلى مخُلباث جىظُكه في الجامػاث  وغلى مضي جإزحٍر غلى حىصة حػلُمها 
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:  مصاهماث الخعليم عً بعذ  في حىدة  الخعليم الجامعي2.2

اإلاخػلم هكؿه، والخػلم  خاولذ اإلاجخمػاث البدث غً نُـ ومضازل حضًضة للخػلُم حػخمض غلى 

مضي الخُاة لخػلُم ؤيبر غضص ممًٌ مً ألاقغاص وجلبُت اخخُاحاتهم الخػلُمُت واإلاهىُت صون الخهُض بمٍان 

وػمان مػُىحن، ونض ؤصي طلَ بلى ظهىع  الخػلُم اإلاكخىح  يبضًل للىمِ الخهلُضي للخػلُم وؤخُاها 

.  يمٌمل له 

 ؾحر اإلاجلـ الضولي للخػلُم باإلاغاؾلت حؿمُخه بلى اإلاجلـ الضولي  للخػلُم غً بػض 1982   وفي 

 زالُ اإلااجمغ الضولي 1979زالُ ماجمغ  بكىٍىقغ ، و جبلىعث قٌغة َظا الىمِ الخػلُمي ؤيثر  غام 

اإلاىػهض ببحرمىؿهام بالجامػت اإلاكخىخت للملٌت اإلاخدضة خُث بضا واضخا ؤن اإلاجلـ الضولي للخػلُم 

باإلاغاؾلت لم ٌػض ًجُب غلى الاخخُاحاث الجضًضة لبػٌ ماؾؿاث الخػلُم قٍان  مً الًغوعي 

  (160،م2004ببغاَُم ، )  .جٌُُكه مؼ اإلاؿخدضزاث الجضًضة وجٌُُل حؿمُخه مػها

:  الخعليم  ؤلالكترووي عً بعذ   1.2.2

ً بحن  الخػلُم غً بػض و ألاهماٍ الخضًثت للخػلُم وغلى عؤؾها الخػلُم ؤلالٌترووي   ًسلِ الٌثحًر

غجح ؤن الؿبب في طلَ عاحؼ بلى وحىص نىاؾم مكتريت بحن َظٍ ألاهماٍ الخػلُمُت  غلى الغؾم مً  ٍو

. ازخالقاث اإلاسجلت  بُنهما 

اث  قالخػلُم غً بػض ًههض به الخػلُم الظي ٌػُي ؤهماَا مسخلكت مً الضعاؾت غلى ًل اإلاؿخٍى

الخػلُمُت التي ال جسًؼ لإلقغاف مً ألاؾاجظة غلى الُالب وال ًىحض بُنهما جكاغل مباقغ وال بحن 

ى  الُالب بػًهم ببػٌ وبهما ٌؿخكُض الُالب مً الخىظُماث ؤلاعقاصًت والخػلُمُت ؾحر اإلاباقغة َو

( 19،م2007غامغ،  ).هظام بػُض ًل البػض هظام اإلاىاحهت الخهُهُت بحن ألاؾخاط والُالب

هه للخػلُم باؾخسضام آلُاث الاجهاُ الخضًثت  كه بإهه ٍَغ ؤما الخػلُم ؤلالٌترووي قُمًٌ حػٍغ

ًالخاؾىب و الكبٍاث و الىؾاثِ اإلاخػضصة مً احل بًهاُ اإلاػلىمت للمخػلمحن بإؾغع ونذ وؤنل ًلكت 

( 32،م2004ؾالم ،  ).وبهىعة جمًٌ مً بصاعة الػملُت الخػلُمُت ونُاؽ وجهُُم ؤصاء اإلاخػلمحن

 قالخػلُم  غً بػض بطن لِـ َى الخػلُم الالٌترووي ، قهظا ألازحر  ال ٌكتٍر  ؤن ًخم مً بػض بطا 

بُت و  ًمًٌ ؤن ًخم صازل حضعان الكهل الضعاس ي بىحىص اإلاػلم الظي ٌػخمض في جهضًم البرامج الخضٍع

بإؾلىب متزامً ؤو ؾحر   (....ألانغام وقبٌت الاهترهذ)الخػلُمُت غلى الىؾاثِ الٌتروهُت اإلاخىىغت 

. متزامً وباغخماص مبضؤ الخػلم الظاحي
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ومؼ َظا ًىحض همِ ؤزغ مً الخػلُم   ًإزظ زهاثو الىمُحن مً زالُ اغخماصٍ  غلى 

جٌىىلىحُا اإلاػلىماث و الاجهاالث  غمىما وؤلاهترهِذ زهىنا مً ؤحل بًهاُ اإلاػلىماث للمخػلمحن 

ى    والظي َى ؤخض ؤقٍاُ وهماطج الخعليم الالكترووي عً بعذمؼ جسُُه  لهُىص اإلاٍان والؼمان ، ؤال َو

. الخػلُم غً بػض 

:  مميزاث الخعليم عً بعذ 2.2.2

ًخمحز الخػلُم غً بػض بػضة مؼاًا للمخػلم واإلاػلم وللػملُت الخػلُمُت غلى الؿىاء ؤَمها                      

ؼ،)خؿب  (: 149،م2008غبض الػٍؼ

. حػل الخػلم ؤيثر مغوهت وجدغع مً الهُىص اإلاػهضة _

. جىقحر قغم الخػلُم الجامعي وحػله خها مٌدؿبا للجمُؼ _

ؤلاؾهام في عقؼ اإلاؿخىي الثهافي والػلمي والاحخماعي لضي ؤقغاص اإلاجخمؼ _

. زلو بِئت حػلم بلٌتروهُت  جدكؼ الُلبت غلى الالخدام بالضعاؾت في الجامػت _

جىقحر مهاصع حػلُمُت مخىىغت مما ٌؿاغض غلى الخهلُل مً الكغوم الكغصًت بحن اإلاخػلمحن _ 

خماش ى _  زكٌ جٍلكت الخػلُم وحػله في مخىاُو ًل قغص مً ؤقغاص اإلاجخمؼ بما ًدىاؾب ونضعاجه ٍو

. مؼ اؾخػضاصاجه وظغوقه 

:  مزايا جىظيف الخكىىلىحيا الحذيثت في الخعليم عً بعذ 3.2.2

بن اؾخسضام جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجهاالث وجىظُل بمٍاهاث الاهترهِذ غلى وحه الخدضًض        

: في الخػلُم غً بػض ؤغُى بػضا آزغ لهظا الىمِ الخػلُمي  خُث ؾاَمذ  في

حؿهُل بًهاُ اإلاػلىماث للمخػلمحن بإؾغع ونذ وفي ؤنل جٍلكت وبهىعة جمًٌ مً بصاعة الػملُت _ 

. الخػلُمُت ويبُها ونُاؾها وجهُُمها وجهُُم ؤصاء اإلاخػلمحن 

ض ؤلالٌترووي وؾغف الخىاع والٌثحر  _  ؼ  وؾاثل الاجهاُ والخكاغل  وحػضصَا  قاؾخسضام  البًر جىَى

مً وؾاثِ الاجهاُ مًٌ اإلاخػلمحن مً جلهي اإلااصة الػلمُت باألؾلىب الظي ًدىاؾب مؼ نضعاتهم ومً 

ا  . زالُ الىؾاثل اإلاغثُت واإلاؿمىغت واإلاهغوءة وهدَى

جمٌحن همِ الخػلُم غً بػض مً جدهُو  مػىاٍ الخهُهي ججاوػ نُىص اإلاٍان والؼمان في جىكُظ _

. الػملُت الخػلُمُت 
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جدهُو َضقه ألاؾمى مً زالُ  بًجاص قغم واؾػت للضعاؾت في الجامػاث غً بػض ووكغ الػلم _  

. واإلاػغقت في اإلاجخمؼ لخدهُو الغقي والغقاَُت والخهضم 

جمٌحن الجامػاث مً مىاحهت الػضًض مً  الخدضًاث الضازلُت  وغلى عؤؾها الُلب الاحخماعي _ 

اإلاتزاًض غلى الخػلُم الاحخماعي مً زالُ  جدؿحن نضعتها الاؾدُػابُت  قالخػلُم غً بػض ال خًىعي 

. لظلَ قهى ال ًُغح مكٍل مدضوصًت مهاغض الضعاؾُت 

جدؿحن نضعث الجامػت غلى مىاحهت الخدضًاث الخاعحُت  وطلَ مً زالُ جمٌُنها مً جدهُو _ 

ًخالءم مؼ الاهكجاع اإلاػغفي والثىعة  الػلمُت  (الخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض  )مكهىم حضًض للخػلُم

والخٌىىلىحُا التي ٌكهضَا َظا الػهغ  ٌؿاغضَا مىاحهت اإلاىاقؿت الخاعحُت وبزباث وحىصَا غلى 

. الؿاخت الػاإلاُت 

ت ومىاهج حضًضة  _  غ  بغامج وؤوكُت جغبٍى جمٌحن اإلااؾؿاث الخػلُمُت في اؾخدضار و جٍُى

ت جامت  م وؾحر طلَ مً مٍىهاث الػملُت الخػلُمُت بدٍغ .   وجهمُم اإلاهغعاث وجدضًض ؤؾالُب الخهٍى

ًدُذ الخػلُم ؤلالٌترووي  غً بػض يبِ الامخداهاث و الهًاء نهاثُا غلى الؿل و التريحز في – 

. الامخدان غلى الخكٌحر و الخدلُل و الاؾخيباٍ و لِـ قهِ الخكظ و الخلهحن 

الخػلُم  ؤلالٌترووي غً بػض  ؾِؿاَم في زكٌ جٍلكت غملُت الخػلُم غلى ؤَغاقها  وؾُهض ي   _ 

ت للجامػت   و نًاًا الاهًباٍ و الىظام ًغجبِ بٍل طلَ مً  يظلَ غلى الػضًض مً اإلاكٌالث ؤلاصاٍع

. جٍالُل

:   عيىب الخعليم ؤلالكترووي عً بعذ 4.2.2

 غلى الغؾم مً اإلاؼاًا التي ًدههها الخػلُم ؤلالٌترووي بال ؤن الٌثحر مً الباخثحن  لهم وحهت هظغ 

اث الجىصة  في  ػاعيىهه  إلاا له مً غُىب زانت وؤنها مً اإلامًٌ ؤن جازغ غلى مؿخٍى مسخلكت  بل َو

:   ؤهه (138،م  2013بىػٍض ولػمى ،)الخػلُم و ؤَمها خؿب صعاؾت 

ب وجإَُل اإلاػلمحن_  والُالب بكٍل زام اؾخػضاصا لهظٍ الخجغبت في  ًدخاج بلى حهض مٌثل لخضٍع

 . اإلاجخمؼ ظغوف جىدكغ قيها ألامُت الخهىُت في

ومضي , وجىاقغ ألاحهؼة والبرامج , الاجهاالث ًغجبِ بػىامل جهىُت ؤزغي مثل يكاءة قبٍاث _ 

 . الهضعة غلى بهخاج البرامج بكٍل مدترف

 . مٍلل في ؤلاهخاج والهُاهت_ 

 . ًاصي بلى بيػاف صوع اإلاػلم يمازغ جغبىي وحػلُمي مهم_ 



الجودة في هؤسساث التعلين في الجزائرـى الوطني األول حولالولتقــ

 

اإلاجُز واإلاضعؾت والخُاة الُىمُت عبما ًاصي بلى ملل اإلاخػلم مً َظٍ  يثرة جىظُل الخهىُت في_ 

 . الجضًت في الخػامل مػها الىؾاثِ وغضم

ى ًدخاج بلى إلاؿاث بوؿاهُت بحن الُالب  ًكخهغ الخػلُم ؤلالٌترووي للىىاحي الىانػُت ، _  َو

. واإلاضعؽ

ًان بػض  باإلياقت بلى طلَ اإلاكٌالث  وججضع ؤلاقاعة  بلى ؤن ما طيغهاٍ  آهكا  هي هكؿها غُىبه بطا 

اإلاخػلهت بىؾاثل ؤلاجهاُ اإلاؿخػملت في الخػلُم ؤلالٌترووي وبكٍل زام الاهترهِذ مثل  مكٍلت غغى 

هها جباصُ اإلاػلىماث بحن مؼوص زضماث ؤلاهترهذ  Bandwidth اإلاىحه ؤي الؿغغت التي ًخم غً ٍَغ

ػخبر ألامً ؤًًا ؤخض اإلاكاًل  ومؿخسضم قبٌت ؤلاهترهذ الظي ًخهل بالكبٌت غبر َظا اإلاؼوص ،َو

ال ًًمً   ألاؾاؾُت التي جىاحه غملُت الخػلم ؤلالٌترووي غً بػض، قسالُ ؤصاء الامخداهاث ؤلالٌتروهُت

 ؤن مً ًهىم بإصاء الامخدان َى الُالب هكؿه ولِـ شخها و ، ألاؾخاط ؤن الُالب ال ًداُو الؿل

. ؾحٍر

:   مخطلباث  جىظيف الخعليم ؤلالكترووي  عً بعذ في الخعليم العالي 5.2.2

صخُذ ؤن الخػلُم ؤلالٌترووي  غً بػض ٌػخمض غلى جىظُل  مؿخدضزاث جٌىىلىحُا اإلاػلىماث 

والاجهاُ في الػملُت الخػلُمُت بال ؤنها لِؿذ مُلبه الىخُض  قهى ًدخاج بلى جًاقغ غىانغ غضة والتي 

ا  بطا ما ؤعاصث جبني همِ الخػلُم  ًجب غلى الجامػاث وماؾؿاث الخػلُم الػالي  في الجؼاثغ جىقحَر

 :ؤلالٌترووي  وجخمثل   في 

: اإلاىاسد اإلااديت واإلااليت حشمل - أ

الكبٍاث الغبِ ؤلالٌترووي التي جهل الجامػاث بػًها ببػٌ  والتي ًجب ؤن جٍىن طاث جضقو  _

ل اإلاىاهج والخُبُهاث وجباصُ البُاهاث في الخػلُم الخكاغلي .  غالي لًمان ؾغغت ججًز

يُت وؤحهؼة خىاؾِب َغقُت  ومثل َظا _ ؤحهؼة زىاصم غالُت الهضعة الخؿابُت والؿػت الخسٍؼ

اث غىض الخاحت بليها  الىظام ًخُلب قبٌت عبِ غالُت الؿػت لًمان ؾغغت اهخهاُ الخُبُهاث واإلادخٍى

بضال مً الضزُى في حػهُضاث جدمُل البرمجُاث غلى الخىاؾِب الُغقُت ونُاهتها  

البرمجُاث الخػلُمُت التي جىقغ جُبُهاث إلصاعة الخػلم وبصاعة اإلادخىي ؤلالٌترووي وؤهظمت الخدٌم _

ظا وال قَ مبضثُا اؾدثماع يبحر،  بال ؤهه ًثبذ قاغلُت وحضوي  والؿُُغة واإلاخابػت للكبٌت َو

ا غلى هكهاث الهُاهت  انخهاصًت غلى اإلاضي البػُض زانت مؼ جهلو الىكهاث غلى الىظام وانخهاَع

. والتزوص بإخضر  الخهىُاث والبرمجُاث 
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:  اإلاىاسد البششيت -ب

ٌػخبر جىقحر الػىهغ البكغي الٌلء مً ؤَم مخُلباث الىنُى بلى هظام حػلُم بلٌترووي غً بػض 

ًاف  مخٍامل الظي ال ٌػخمض قهِ غلى جىقحر حمُؼ الػىانغ اإلااصًت ؾالكت الظيغ، بل ًدخاج بلى غضص 

غاف، ونُاهخه ، ويمان  لت الهاصعة غلى مخابػت غمل الىظام اإلاترامي ألَا ت اإلاَا مً الٍىاصع البكٍغ

لِـ َظا قدؿب بل ًخُلب َظا الىىع مً . اوؿُاب اإلاػلىماث في حمُؼ  الاججاَاث صازل الكبٌت

ً غلى اؾخسضام الخٌىىلىحُا بىعي وبكٍل ًسضم الػملُت  الخػلُم ؤن ًٍىن ًل مً اإلاػلم واإلاخػلم ناصٍع

. الخػلُمُت

:  الخىحه ؤلاشتراجيجي والذعم اإلاجخمعي  -ج

  ألن الخػلُم الكػاُ ًخُلب جسُُِ الكػاُ قهظا ألازحر بالكػل ما ًدخاحه الخػلُم  بهكت غامت 

، والخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض غلى وحه الخدضًض زانت وؤهه  ال ًخُلب حؿحر في اإلاىاهج َغم و ؤصوث 

. الخػلُم قدؿب بل وختى في همِ الخكٌحر للمػلم والُالب غلى خض ؾىاء 

قال بض غلى الضُو واإلااؾؿاث التي جدبنى َظا الىمِ الخػلُمي بطن ؤن جًؼ بؾتراجُجُت جضغم 

الخؿحر والخدُى هدى َظا الىظام غلى ؤن جٍىن صًىامٌُُت  نابلت للخػضًل خؿب  مهخًُاث الظغوف و 

اإلاخؿحراث الخهىُت  و الانخهاصًت  التي جُغؤ غلى البِئت اإلادُُت و التي جازغ بكٍل مباقغ ؤو ؾبر مباقغ 

ىا البض ؤن هايض غلى  يغوعة ؤن جٍىن  َظٍ ؤلاؾتراجُجُت مالثمت لىانؼ . غلى اإلاىظىمت الخػلُمُت  َو

ت  بمػنى لِؿذ مؿخىعصة   . الجامػت الجؼاثٍغ

اع ًمٌىىا الخإيُض ؤًًا غلى الضوع الظي ًلػبه  وعي  الهُأث الػلُا للضولت  ،الهُئاث  وفي َظا ؤلَا

الىنُت وؤصخاب الهغاع الؿُاس ي  بإَمُت الخػلُم  ؤلالٌترووي  بل وخخمُت اغخماصٍ في مسخلل مغاخل 

ت   و الػمل غلى ججؿُض  َظا الخىحه غلى ؤعى  الخػلُم بالجؼاثغ وبكٍل زام في الجامػت   الجؼاثٍغ

ػُت  التي مً قإنها جىقحر الؿُاء الهاهىوي الظي  الىانؼ مً زالُ الهغاع الؿُاس ي  واإلاىظىمت الدكَغ

. ٌؿاَم في بهجاخه 

ا ؤهكا ًمًٌ  ؤن جاؾـ لىظام حػلُم  َظا و ججضع  ؤلاقاعة  بلى ؤن  اإلاخُلباث  التي ؤجِىا غلى طيَغ

بلٌُترووي غً بػض ، لٌنها ال جًمً هجاخه الظي ًخىنل غلى انخىاع و صغم مسخلل ؤَغاف الػملُت 

الخػلُمُت بالجامػت  مً َلبت وؤؾاجظة و مىظكحن له ، قًال غً  الضوع الباعػ الظي جلػبه مؿاهضة 

 .اإلاجخمؼ  بٍل ؤنُابه وقئاجه َُئاجه وماؾؿاجه  في جكػُله  وجدهُو ؤَضاقه
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:  حهىد الجامعت الجزائشيت في الخعليم عً بعذ 6.2.2

ني للخػلُم غً بػض، نهض  نامذ وػاعة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي بةَالم اإلاكغوع الَى

ً، جماقُا مؼ مخُلباث يمان  جسكُل ههاثو الخإَحر مً حهت وؤًًا مً ؤحل جدؿحن هىغُت الخٍٍى

 .  الىىغُت مً حهت ؤزغي  

ً والخػلُم، خُث ًغمي بلى جدهُو  ىضعج َظا اإلاكغوع في بَاع بصماج َغاثو حضًضة للخٍٍى    ٍو

( 2010وػاعة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي ، )ؤَضاف جخىػع غلى زالزت مغاخل 

ًاإلادايغاث اإلاغثُت بهىعة ؤزو المخهام ألاغضاص : اإلاشحلت ألاولى_  اؾخػماُ الخٌىىلىحُا 

 ً . اإلاتزاًضة للمخػلمحن، مؼ جدؿحن مؿخىي الخػلُم والخٍٍى

ههض به الخػلم «الىاب»اغخماص الخٌىىلىحُاث البُضاؾىحُت الخضًثت زانت : اإلاشحلت الثاهيت_  ، ٍو

غبر الخِ ؤو الخػلم ؤلالٌترووي، وطلَ نهض جدهُو يمان الىىغُت غلى اإلاضي اإلاخىؾِ، 

خم وكٍغ أما اإلاشحلت الثالثت_   قهي مغخلت الخٍامل، وزاللها ًهاصم غلى هظام الخػلُم غً بػض ٍو

و الخػلُم  بىاؾُت نىاة اإلاػغقت، التي ًخػضي مجاُ اؾخػمالها والاؾخكاصة منها « مً بػض»غً ٍَغ

ضون جىؾُؼ  بٌثحر الىُام الجامعي، خُث حؿتهضف حمهىعا واؾػا مً اإلاخػلمحن مً ؤشخام ًٍغ

مػاعقهم وآزغون ًدخاحىن إلاػلىماث مخسههت، وختى اإلاغض ى مً هؼالء اإلاؿدككُاث واإلاىحىصون 

م مً قغاثذ اإلاجخمؼ الغاؾبحن في الخهُى غلى مٍاؾب مػغقُت ؤيثر  .في قترة الىهاَت، وؾحَر

ت  غلى ويشجكز الخعليم عً بعذ حاليا_   :  بالجامػاث الجؼاثٍغ

  قبٌت مىهت للمدايغاث اإلاغثُت والخػلُم ؤلالٌترووي مىػغت غلى ؾالبُت ماؾؿاث الخػلُم

ىُت للبدث و الكبٌت الَى . «ARN» الػالي، والضزُى بلى َظٍ الكبٌت ممًٌ غً ٍَغ

  قخذ  بغامج ماؾتر غً بػض  في زمـ حامػاث وهي 2018-2017  وجم في اإلاىؾم الجامعي 

 وجلمؿان في جسههاث الػلىم 1 ونؿىُُىت ووَغان1 وحامػت الجؼاثغ2حامػت البلُضة 

الاحخماغُت والػلىم الانخهاصًت وألاصب الػغبي ، يخجغبت ؤولى غلى ؤن حػمم في الؿىىاث 

 .الهاصمت غلى الػضًض مً الجامػاث 

 

    وغلى ًل ًمًٌ ؤن  هخػغف غلى مضي جإزحر الخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض  وصٍع في يمان حىصة 

ت مً زالُ الػىهغ اإلاىالي    .الخػلُم الجامعي في الجامػت الجؼاثٍغ
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 ئحشاءاث الذساشت اإلايذاهيت .3

1.3 
iوشأة الكليت : 

والخام بدىظُم  1998 صٌؿمبر 2 اإلااعر في 388 / 98حػىص وكإة الٍلُت بلى اإلاغؾىم الخىكُظي عنم 

 عبُؼ 03 ماعر في 39-11حامػت ألامحر غبض الهاصع للػلىم ؤلاؾالمُت، ومغؾىم بغاصة ٍَُلت الجامػت عنم 

 الظي ؤوكإ ًلُت آلاصاب و الخًاعة ؤلاؾالمُت الخالُت 2011 قبراًغ ؾىت 06ٌ اإلاىاقو لـ 1432ألاُو غام 

ً اإلاخىانل، و :ومً مهامها  ً في الخضعج وما بػض الخضعج، وكاَاث البدث الػلمي، وكاَاث الخٍٍى الخٍٍى

   جدؿحن اإلاؿخىي، و ججضًض اإلاػاعف

 ماعؽ 13 اإلااعر في 14ؤوكئذ بمىحب الهغاع الىػاعي عنم :  وجدكٍل الٍلُت مً زالزت ؤنؿام 

 : وهي 2011

ًم الخسههاث آلاجُت:قصم الخاسيخ_  ش ؤلاؾالمي:ٍو ش الجؼاثغ، الخاٍع ، الخىزُو و   جاٍع

اث،  35 وغضص ؤؾاجظجه ًهضعون ب  آلازاع و الكىىن ؤلاؾالمُت اإلاسَُى

ًم الخسههاث آلاجُت: قصم اللغت العشبيت_   اللؿت و الضعاؾاث الهغآهُت ، الضعاؾاث اللؿاهُت :ٍو

ت)  44الضعاؾاث ألاصبُت وغضص ؤؾاجظجه  (لؿٍى

اللؿت التريُت ،  (ؤلاؾالمُت) اللؿاث الكغنُت :و ًًم الخسههاث آلاجُت: قصم اللغاث و الترحمت_ 

. مً ؤغًاء َُئت الخضَعـ لهؿم اللؿت الػغبُت (05)منهم 10الترحمت وغضص ؤؾاجظجه 

 :مجخمع الذساشت 2.3

ـ بٍلُت آلاصاب والخًاعة ؤلاؾالمُت بجامػت   ًخٍىن مجخمؼ الضعاؾت مً  ًل ؤغًاء َُئت الخضَع

ؤعبػت وزماهحن ؤؾخاط والهاثمحن غلى عؤؽ  ( 84 )ألامحر غبض الهاصع  للػلىم ؤلاؾالمُت  والبالـ غضصَم 

.     م2020_2019غملهم في الؿىت الضعاؾُت 

أداة الذساشت    3.3

اع الىظغي نمىا بخهمُم   اؾدباهت  بلٌتروهُت زانت بهظٍ الضعاؾت وجم  و باالغخماص غلى ؤلَا

ض ؤلالٌترووي وجمذ ؤلاحابت غلى  .  اؾدباهت نالخت ًلها 42جىػَػها غلى غُىت الضعاؾت غبر البًر

 ؾااُ مىػغت غلى زالزت مداوع  ، يم اإلادىع ألاُو ؾخت ؤؾئلت 22 ولهض جٍىهذ الاؾدباهت مً 

خاولىا مً زاللها الخػغف غلى مضي جىقحر حامػت ألامحر غبض الهاصع  للػلىم ؤلاؾالمُت  إلاخُلباث الخػلُم 

ؤلالٌترووي غً بػض ،  بػضَا جىاولىا   ألاؾخاط الجامعي والخػلُم غً بػض  في اإلادىع الثاوي الظي خاولىا  

مػغقت صعحت اؾخسضام الىؾاثل الخٌىىلىحُا في الػملُت الخػلُمُت وصوعٍ في الخػلُم ؤلالٌترووي غً 
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بػض حاء اإلادىع الثالث مً الاؾدباهت  للخػغف مضي  مؿاَمت الخػلُم ؤلالٌترووي في حىصة الخػلُم  

. الجامعي  

: ألاشاليب ؤلاحصائيت اإلاعخمذة في الذساشت 4.3

اؾخسضم الباخث مجمىغت مً ألاؾالُب ؤلاخهاثُت التي جدىاؾب و َبُػت الضعاؾت و جمثلذ في 

ت  : الخٌغاع  واليؿب اإلائٍى

 :جحليل ئحاباث الاشدباهت .4

 :جىفير  الجامعت إلاخطلباث الخعليم ؤلالكترووي عً بعذ  1.4

: دعم القيادة ؤلاداسيت للخعليم ؤلالكترووي   : أوال 

مً اإلابدىزحن غلى ؤن همِ الخػلُم  ( % 71,42 )ًايض  : همط الخعليم اإلاعخمذ في الجامعت- 1  

منهم   ( %28,57)الظي حػخمضٍ حامػت ألامحر غبض الهاصع للػلىم ؤلاؾالمُت َى همِ جهلُضي في خحن ؤن 

ج مً الخػلُم ؤلالٌترووي  والخػلُم الخهلُضي ولػل  ًايضون غلى ؤن همِ الخػلُم في الجامػت َى مٍؼ

طلَ عاحؼ ألنها  جخىقغ غلى بػٌ الىؾاثل الخٌىىلىحُا  يما ؤنها جخىقغ غلى مىهت الخػلُم ؤلالٌترووي 

. يمً مىنػا ؤلالٌترووي 

ايض   :الالتزام بالخعليم الجامعي طمً سشالت الجامعت- 2  مً اإلابدىزحن   ( %  87,79 )  َظا ٍو

غلى ؤن عؾالت الجامػت  جايض غلى التزامها بخهضًم حػلُم بلٌترووي غً بػض  بجىصة غالُت في خحن ًغي  

لهم مً لضيهم ؤنضمُت في الػمل جهل غلى زالر ؾىىاث،  غلى ؤن عؾالت الجامػت ال   (11,90%) ًو

.   جخًمً التزامها بخهضًم حػلُم بلٌترووي غً بػض

: ثاهيا جىفير اإلاخطلباث  اإلااديت والبششيت للخعليم ؤلالكترووي 

غلى  (%100 )ًايض مػظم اإلابدىزحن     :جىفير ؤلامكاهاث والخجهيزاث اإلااديت للخعليم ؤلالكترووي-3

اع ًايض  مً اإلابدىزحن  غلى ؤن مؿئىلي   ( %87,79)ؤن الجامػت جىقغ ناغت للخػلُم اإلاخلكؼ  و في َظا ؤلَا

ظا ًايض  م بهىعة مؿخمغة غلى اؾخػماُ َظٍ الىؾاثل  َو الجامػت زالُ الاحخماغاث الضوعٍت ًدثَى

انخىاع الهُئاث  الػلُا لإلصاعة  بإَمُت الخٌىىلىحُا وبًغوعة جىظُكها في الخػلُم الػالي  بال ؤنهم 

ًاقُت  لهض هكى مػظم   ًايضون غلى ؤن َىاى بحماع مً نبل اإلاؿخجىبحن  غلى ؤن َظٍ الخجهحزاث ؾحر 

اث  ؤقغاص الػُىت جىقغ الجامػت غلى اهترهِذ طاث جضقو غالي وقبٌت اجهاالث صازلُت  واؾخىصًَى

ت للخىظُل  ل َظٍ اإلاخُلباث اإلااصًت والخجهحزاث يغوٍع جهمُم صعوؽ بلٌتروهُت ؾبىعة بلٌتروهُت ًو
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ا ًجػل مً جىحهاث الهُئاث الػلُا  الخػلُم ؤلالٌترووي  غً بػض باإلااؾؿاث الخػلُمُت  وغضم جىقَغ

 .لإلصاعة مجغص خبر غلى وعم

ايض   :جىفير طاقم الذعم الخقني-4 اع  ( %76,19)َظا ٍو مً اإلابدىزحن غلى ؤن الجامػت جىقغ ؤلَا

ايض  ت طاث  (%23,80)الٌلء  لدكؿُل اإلاػضاث والىؾاثل الخٌىىلىحُا  ٍو اعاث البكٍغ ؤنها جىقغ ؤلَا

يكاءة لهُاهت اإلاػضاث الخٌىىلىحُا  التي جدىػَا طلَ ألنها  لِؿذ مً الخٌىىلىحُاث اإلاػهضة التي 

ىكي  منهم  ؤن جٍىن نض وقغث بَاعاث لخهمُم اإلاىاهج  (% 83,33)جدخاج بلى يكاءاث ؤحىبُت  ٍو

والضعوؽ الخػلُمُت غلى وحه الخدضًض بال ؤنها جىظل مهىضؾحن في ؤلاغالم آلالي طوي يكاءة غالُت  

االء ًمخلٍىن اإلاػاعف ألاؾاؾُت واإلاهاعاث التي جمٌنهم مً جهمُم  الضعوؽ واإلاىاهج الخػلُمُت   َو

بهم غلى طلَ  َبػا . ؤلالٌتروهُت  بػض جضٍع

مً اإلابدىزحن  البدث غلى ؤن الجامػت حكتٍر غىض  ( % 59,25)ًايض مً : جىفير ألاشاجزة-5

ً غلى مؿاهضة بغامج الخػلُم ؤلالٌترووي   لحن الهاصٍع جىظُل ؤغًاء َُئت الخضَعـ ؤشخام مَا

مً اإلاؿخجىبحن ًايضون غلى ؤن الجامػت حكتٍر ؤشخام طوي  (%35,71)والخهلُضي بال ؤن  وؿبت 

 ً يكاءاث غلمُت ونضعاث حػلُمُت غالُت طلَ ؤن الجامػت  وحضث ؤؾاؾا ألصاء الضوع الخػلُم وجٍٍى

ألاقغاص وبما ؤنها الػالذ في عؤيهم حػخمض غلى الىمِ الخػلُم الخهلُضي  قهي بداحت بلى ؤؾاجظة طوي 

إحي  في ألازحر  منهم  لُايضوا غلى ؤن الجامػت حكتٍر  (%5,04)مهاعاث حػلُمُت ؤيثر مً ؤي  ش يء ؤزغ ٍو

ً غلى مؿاهضة الخػلُم ؤلالٌترووي غً  لحن الهاصٍع غىض جىظُكها ألغًاء َُئت الخضَعـ ؤشخام مَا

ًاهذ ؤو بلٌتروهُت  . بػض  قهم ٌػخهضون ؤن َاالء ًمٌنهم الػمل في بِئاث الخػلُم جهلُضًت 

 : ألاشخار الجامعي والخعليم ؤلالكترووي عً بعذ  2.4

اشخخذام ألاشخار الجامعي للىشائل الخكىىلىحيت في الخعليم  : أوال 

 خُث جسخلل َظٍ اليؿب مصادس اإلاعلىماث التي يعخمذ عليه ألاشاجزة في جحظيرهم للذسس-6

الٌخب واإلاغاحؼ ) مً اإلابدىزحن ؤيضوا غلى ؤنهم ٌػخمضون غليها ًلها  (%28,57)مً مهضع ألزغ ؾحر ؤن 

َظا ولهض احمؼ  اإلابدىزحن غلى  (اإلاُبىغت ، الىؾاثِ اإلاخػضصة للمػلىماث ،نىاغض البُاهاث ، الاهترهِذ 

ليها الاهترهِذ  اغخماصَم غلى مهاصع اإلاػلىماث الىعنُت  اإلاُبىغت ممثلت في الٌخب واإلاغاحؼ اإلاُبىغت  ٍو

) زم  نىاغض البُاهاث والىؾاثِ اإلاخػضصة التي جدهلذ ًل واخضة منها غلى وؿبت  ( % 90,47)بيؿبت  

28,57 .) %
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قمً زالُ َظٍ اليؿب هجض ؤن الٌخب واإلاغاحؼ الىعنُت الػالذ جخهضع مهاصع اإلاػلىماث اإلاػخمضة 

ش  ولػل طلَ عاحؼ بلى وقغتها في مٌخباث  مً َغف ألاؾاجظة  وزانت مً َغف ؤؤؾاجظة نؿم الخاٍع

الجامػت والٍلُت باإلياقت  بلى زهت ألاؾاجظة في اإلايكىعاث الىعنُت باإلاهاعهت مؼ باقي مهاصع اإلاػلىماث 

َظا ونض جم حسجُل وؿبت ال بإؽ بها مً اإلاؿخجىبحن جايضون غلى اغخماصَم غلى الاهترهِذ  يمهضع 

زاوي للمػلىماث وطلَ لخىقحر اهترهِذ غلى مؿخىي الجامػت  باإلياقت بلى الاقتراى في مجمىغت مً 

ني للخىزُو  بىىى ونىاغض اإلاػلىماث غلمُت مخسههت ممًٌ الىلىج بليها  ))مباقغة مً  الىظام الَى

SNDLت ا اإلاٌخبت الؿمػُت بهٍغ لي طلَ  الىؾاثِ اإلاخػضصة التي جىقَغ .   ٍو

 ًجمؼ اإلابدىزحن غلى اؾخسضامهم :اشخخذام الىشائل الخكىىلىحيا عىذ جقذيم الذسوس _7

للىؾاثل الخٌىىلىحُا غىض جهضًمهم لضعوؾهم و جسخلل َظٍ الخٌىىلىحُاث مابحن الخىاؾِب 

وهي ؤحهؼة مضغمت  ( DATA CHOW)منهم لػاعى البُاهاث ( %71,42) و           (%100)الصخهُت 

ومىضخت وزانت للمدايغاث التي جخُلب الغؾىم والهىع الخىيُدُت  والػاُ بػٌ ألاؾاجظة 

وهي وؿبت مػخبرة،  ؤما قُما ًخػلو بباقي الىؾاثل   ( %23.80 )ٌػخمضون غلى  الؿبىعة الخهلُضًت 

ت قةن وؿبت الاغخماص غليها وؤما  (%2.38)و بـ  قٍان يػُكا  ألازغي والاهترهِذ واإلاىاص الؿمػُت البهٍغ

. الؿبىعة ؤلالٌتروهُت قٍاهذ مىػضمت لػضم جىقغ ؾبىعة بلٌتروهُت في الجامػت 

جبحن بحاباث ؤقغاص الػُىت غلى ؤن اؾخسضام ال كيفيت اشخخذام  ألاشخار للىشائل الخكىىلىحيا -8

وهي وؿبت  الظًً  (% 26,19)وهي وؿبت ؤغلى مهاعهت مؼ  ( %64,28)ًٍىن في ًل اإلاهاًِـ وطلَ بيؿبت

قهِ مً  اإلابدىزحن  %9,52ٌؿخسضمىنها في ًل اإلاهاًِـ ؤما الظًً  ٌؿخسضمىنها ؤخُاها قُهضعون ب

 .مما ًضُ غلى ؤن اؾخسضام الخٌىىلىحُا مغجبِ مؼ َبُػت اإلاهُاؽ الظي ًضعؾه ألاؾخاط

مً اإلابدىزحن   (%71,42) ًايض جحفيز الطلبت على اشخخذام مصادس اإلاعلىماث ؤلالكتروهيت-9

غلى ؤنهم ٌصجػىن َلبتهم غلى اؾخسضام الٌخب واإلاغاحؼ اإلاُبىغت وطلَ إلاىزىنُتها الػالُت وجإحي 

ا وؾغغت الىنُى بليها  %( 9,52) وفي ألازحر جإحي وؿبت (% 19,04)بػضَا الىؾاثِ ؤلالٌتروهُت لخىقَغ

الظًً ٌصجػىن َلبتهم غلى اؾخسضام  الاهترهِذ وطلَ عاحؼ بلى اخخىائها غلى الٌثحر مً اإلاػلىماث ؾحر 

ت يما ؤن الُلبت ًكخهغون بلى نضعة الخمُحز بحن اإلاػلىمت الصخُدت الخاَئت .   الصخُدت واإلاؿلَى

ًايض ًل اإلابدىزحن غلى ؤنهم ٌؿخسضمىن بخضي  : اشخخذام الخكىىلىحيا للخىاصل مع الطلبت-10

ًان ؤؾلبهم  ض ؤلالٌترووي ( %95,23)زضماث الاهترهِذ  للخىانل مؼ الُلبت  وبن  نض ؤيضوا غلى ؤن البًر

هي مً ؤيثر الخضماث التي ٌػخمضون غليها  للخػامل مؼ الُلبت هظغا لكاغلُتها وؾهىلت بعؾاُ اإلالكاث 

ت اإلاػلىماث اإلاخباصلت زم جلتها مجمىغاث الىهاف بيؿبت  طلَ ألنها زضمت  (%26,19)وجدمُلها وؾٍغ
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جكاغلُت حؿهل الخىانل بحن مجمىغت مً الُلبت وبِىه َى شخهُا  وجإحي مىانؼ الخىانل الاحخماعي  

قهِ مً (% 9,52)واإلاىخضًاث الػلمُت في طًل ناثمت زضماث الاهترهِذ التي ٌػخمض غليها خُث ؤن  وؿبت 

.  اإلابدىزحن  ًايضون غلى ؤنهم ٌػخمضون َظٍ الىؾاثل في الخىانل مؼ الُلبت

خؿب الخُاعاث التي نضمىاَا  :  غشض اشخعمال خذماث الاهترهيذ للخعامل مع الطلبت-11

)  مً اإلابدىزحن ٌؿخسضمىن الاهترهِذ إلعؾاُ اإلادايغاث جليها وؿبت   (%71,42)لألؾاجظة قةن 

التي تهضف غلى ؤلاحابت غلى اؾخكؿاعاث وحؿائالث الُلبت الظًً ٌػاهىن مً مكاًل الخجل  (19,04%

ؤما اإلاىانكاث ( %9,52)والخىف مً الخىانل اإلاباقغ مؼ ألاؾخاط  ًلي طلَ جهضًم البدىر ومىانكتها 

.  ؤلالٌتروهُت قةن مػظم الػُىت لم  ًاقغوا غلى َظا الخُاع

غلى  ( %96,04)  ًايض مػظم اإلابدىزحن و بيؿبت :طشيقت جقذيم الذسوس مً خالل الاهترهيذ -12

ؤنهم  لم ًهضمىا صعؽ مً زالُ الاهترهِذ  غلى الغؾم مً ؤنهم ؤيضوا ؾابها ؤنهم ٌؿخسضمىن الاهترهِذ 

ض ؤلالٌترووي ومجمىغاث الىهاف ووؿبت يئُلت منهم  إلعؾاُ اإلادايغاث  قمنهم مً ًهضمها غبر البًر

جهضمها مً زالُ مىهت الخػلُم ؤلالٌترووي التي ًدُدها اإلاىنؼ ؤلالٌترووي  للجامػت  ( %33,33 )جهضع ب 

، ما اغخماص اإلاىخضًاث الػلمُت و عابِ مؼ مىنؼ الجامػت لػغى الضعؽ ّؤو جهضًمه  قلم جًٌ مً 

. الخُاعاث التي ؤقغ غليها اإلابدىزحن 

جأثير الخعليم ؤلالكترووي على  دوس ألاشخار الجامعي في الخعليم الجامعي  :ثاهيا 

 ازخلكذ ؤعاء اإلابدىزحن  خُى الخؿحراث :جأثير  الخعليم ؤلالكترووي على مهام ألاشخار الجامعي- 13

 % ( 54,76)التي ؾُلخهها الخػلُم ؤلالٌترووي بىظُكت ألاؾخاط الجامعي بال ؤن ؤؾلبُتهم  واإلاهضعة وؿبتهم 

ًايضون غلى ؤن ألاؾخاط في الخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض ًخؿحر صوعٍ خُث ًهبذ  مىحه ومىظم لخباصُ 

مً اإلابدىزحن ًغون بإن ألاؾخاط الجامعي ؾُهبذ مهمم بلٌترووي  ( %26,19 )اإلاػلىماث  في خحن ؤن

ألن مهامهم خؿب عؤيهم في الخػلُم ؤلالٌترووي َى لً جخػضي  جهمُم الضعوؽ ؤلالٌتروهُت  بما ؤهه لً 

منهم قهم ًغون بإهه في الخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض ًلغي صوع  (19,04%)ًهىم بخلهُنها للُلبت ، ؤما 

ألاؾخاط طلَ ؤهه ٌصجؼ الخػلُم الظاحي قاإلاخػلم ًمٌىه الخهُى غلى اإلاػلىماث واإلاىاص الضعاؾُت مً ؤي 

. مٍان  قال خاحت له لىحىص مػلم ًلهىه َظٍ اإلاػلىماث   واإلاػاعف اإلاسخلكت 

ًايض ؤؾلب اإلابدىزحن  غلى  : اشخفادة ألاشخار  الجامعي مً الخكىيً في الخعليم ؤلالكترووي-14

ؤن  ؤلامٍاهاث الخالُت لألؾخاط الجامعي ال جمٌىه مً ؤصاء ألاصواع اإلاىٍى   بها  في الخػلُم  ؤلالٌترووي 

غً بػض  زانت مؼ حػضص َظٍ ألاصواع و اعجباَها الىزُو بمؿخدضزاث الخهىُت والخٌىىلىحُا  التي جخُىع 
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ؼ  ًدخاج بلى جدُحن  مؿخمغ إلاهاعاث مؿخسضميها ولظلَ  قةن  منهم  ًايضون غلى  ( %100)بكٍل ؾَغ

 ً ىا خُى الخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض و ؤن ًٍىن َظا الخٍٍى ؤن ألاؾخاط الجامعي البض ؤن  ًخلهى جٍٍى

 . مؿخمغا وطلَ لًمان قػالُت ؤيبر

ًاهذ ؤيبر وؿبت   ًاهذ مسخلكت  و يُت نض   ؾحر ؤن زُاعتهم اإلاخػلهت بمٍان بحغاء َظٍ الضوعاث الخٍٍى

ًكًلىن الجامػت وطلَ لهغبها مً مٍان غملهم قال ًًُغون للخىهل  زانت وؤنهم  (78,56%)

ً غلى  ً اإلاؿخمغ  ويظلَ ألنها ؾخػٌـ وانؼ ما َى مخىقغ في الجامػت  قال ًخلهىن جٍٍى ًكًلىن الخٍٍى

ولهض حاءث اإلاغايؼ اإلاخسههت في الخػلُم ؤلالٌترووي  في اإلاغجبت . ؤحهؼة وؤصواث ؾحر مخىقغة في الجامػت 

مً اإلابدىزحن   ًكًلىن َظا الخُاع ألنهم ال ًدخاحىن بال بلى مػاعف  ( %11,90 )الثاهُت خُث ؤن

ومهاعاث اؾخسضام اإلاىاص والىؾاثل الخٌىىلىحُا بِىما اإلاهاعاث الخػلُمُت قهم ًمخلٍىنها وال خاحت لهم ، 

وطلَ  عاحؼ  (%9,52 )ؤما زُاع الجامػاث ألاحىبُت  قهض حاء  في اإلاغجبت ما نبل  ألازحرة  وجمثله وؿبت

ً طو حىصة  ً في الجامػاث ألاحىبُت الؿبانت في َظا اإلاجاُ نض ًمىدهم جٍٍى بلى  اغخهاصَم بإن الخٍٍى

ت   . غالُت  لٌىه ال ًدىاؾب مؼ وانؼ الجامػت الجؼاثٍغ

جىظيف الخعليم ؤلالكترووي لظمان حىدة الخعليم الجامعي  3.4

ًايض ؤؾلبُت اإلابدىزحن  بيؿبت جهضع ب                : دوس الخعليم ؤلالكترووي في مجال العلىم ؤلاوصاهيت  _ 15

غلى  ؤَمُت اؾخسضام الخٌىىلىحُاث الخضًثت في الػملُت الخػلُمُت  وؤهه لِـ مههىع غلى  (% 100) 

الػلىم الخُبُهُت بل خاحت الػلىم ؤلاوؿاهُت و الاحخماغُت له ؤيثر زانت وان ؾالبُت مىاصَا 

و التي  ؾالبا  ومهاًِؿها  حاقت            و يثحرا ما ًمل منها الُلبت  لظلَ قهي جدخاج بلى ؤلازاعة  والدكٍى

ا بغمجُاث الخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض  .  ما جىقَغ

  مصاهمت الخعليم ؤلالكترووي  عً بعذ في طمان حىدة الخعليم العالي_ 16

للخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض  الػضًض مً اإلاؼاًا  ولهض ؤزخلل اإلابدىزحن  خُى مؼاًاٍ ؤلاياقُت  التي 

غ الخػلُم الجامعي في مجاُ الػلىم ؤلاوؿاهُت   بال ؤن  منهم اجكهىا غلى  (%95,23)حؿاَم في جٍُى

: الكىاثض  التي  ًدههها للُالب و ألاؾخاط وؤلاصاعة الخػلُمُت واإلاخمثلت  في ؤهه   

جػل الخػلُم الجامعي باليصبت للطالب  ًجػل الضعاؾت   الجامػُت  ؤيتر مغوهت  وؾهىلت  ومخػت ٍو

  مخاخا لجمُؼ  ؤقغاص اإلاجخمؼ هدُجت جسُي غهبتي الؼمان واإلاٍان ، و ًُىع الخكٌحر الخالم لضي الُلبت

ىمي اإلاهاعاث والهضعاث الخدهُلُت  و بيؿاب الُالب إلاهاعاث خل اإلاكٌالث  باالغخماص غلى الظاث ٍو
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ًالخىف والخجل ، ًدؿً اإلاؿخىي الخػلُمي  الُالبُت    و ٌؿاغض الُالب غلى ججاوػ مكاًلهم الىكؿُت 

ض مً قاغلُخه و ًإَل الُالب للػمل اإلاُضاوي هدُجت الخهُى غلى قهاصاث مػترف بها  ٍؼ . للُالب  ٍو

 ، مغوهت ونُى  ًغاعي الكغوم الكغصًت بحن الُالب  :اإلازايا  التي جخعلق  بالعمليت الخعليميت

ؾغغت الاجهاُ بحن ؤَغاف الػملُت   الُالب للماصة الػلمُت في الىنذ الظي ًغاٍ مىاؾبا وغضة مغاث،

الخػلُمُت  يما  ًًمً الخؿظًت الغاحػت الكىعٍت و ًىقغ اإلاػلىماث بٌمُت يبحرة ، بصاعة الػملُت 

. الخػلُمُت ويبُها ونُاؾها وجهُُمها وجهُُم ؤصاء اإلاخػلمحن 

ًدُذ مهاصع غضًضة لخإيُض هجاح غملُاث الخضَعـ و ٌؿاغض :   خُث اإلازايا التي يحققها لألشخار

الع  غلى  ألاؾخاط غلى جىمُت مهاعاجه ونضعاجه  اإلاهىت  غ مػلىماث ألاؾخاط مً زالُ ؤلَا ٌؿاَم في جٍُى

.   الجضًض في مجاُ جسههه و في جىقحر ونذ ألاؾخاط  وجسكُل ؤغباثه

  ٌؿاَم الخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض مً حؿهُل ألاغماُ :اإلازايا التي يحققها إلداسة الجامعت 

ت والخهلُل مً حػهُضاتها مً زالُ جبني ؤلاصاعة الخػلُمُت إلاىهج ؤلاصاعة ؤلالٌتروهُت  قدسجُل : ؤلاصاٍع

و الاهترهذ، ازخُاع الُلبت الخسهو،  ل و بغاصة الدسجُل جٍىن غً ٍَغ الُلبت و غملُاث الخدٍى

هت الٌتروهُت ، ، وكغ  لب قهاصاث الدسجُل بغالم الُالب بالبرهامج الضعاس ي ومًمىهه بٍُغ َو

و الاهترهذ. الضغاثم اإلاػغقُت اإلاخهلت بمىيىع الضعاؾت بجاخت الكغنت للُلبت لُغح مكٌالتهم . غً ٍَغ

ض الالٌترووي ، قًال غً  الخسلو مً اإلاكاًل اإلاخهلت باإلنامت و ؤلاًىاء  و البًر و اوكؿاالتهم  غً ٍَغ

بلخ ..... الجامعي ونلت اإلاهاغض البُضاؾىحُت 

لخايض غلى ؤن الخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض   (%4,76)وحاءث وؿبت يئُلت مً اإلابدىزحن جهضع ب 

ٌؿاَم في يمان حىصة الخػلُم الجامعي ألهه ؤزبذ قاغلُخه في الضُو التي جبيخه   

 :أشباب عذم جفعيل دوس الخعليم ؤلالكترووي عً بعذ  في طمان الجىدة الجامعت الجزائشيت -17

    نضم اإلابدىزحن حملت مً الانترخاث  خُى ألاؾباب التي ًغون بإنها جدُى صون مؿاَمت الخػلُم 

ت  والتي مً ؤَمها  : ؤلالٌترووي في  يمان الجىصة في الجامػت الجؼاثٍغ

غضم وحىص بعاصة خهُهُت مً نبل الهُإة الىنُت الىػاعة وؤلاصاعة لخكػُل َظا الىمِ مً الخػلُم  _

ت َى اؾخسضام للىؾاثل الخٌىىلىحُا في الػملُت الخػلُمُت  قما َى مىحىص خالُا في الجامػاث الجؼاثٍغ

. وؤي صغم للىمِ الخهلُضي ولِـ حػلُم غً بػض بن اؾخثىِىا  اإلااؾتر غً بػض والظي لم ٌػمم بػض

ت لهظا الىمِ مً الخػلُم قالخدُى  بلى  _ ت البِئت الخػلُمُت في الجامػت الجؼاثٍغ غضم حاٍَؼ

ا لخهبل الخؿحر .  الخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض  ًدخاج بلى بغضاص البِئت الخػلُمُت وججهحَز
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ههو ؤلامٍاهاث اإلااصًت  خُث ؤن اؾخػماُ  ناغت الخػلُم اإلاخلكؼ ًخُلب حجؼ مؿبو في خحن _

. حؿخسضم مىهت الخػلُم ؤلالٌترووي  لألؾاجظة الظًً جم حػُُنهم مً نبل ؤلاصاعة 

.   ؤؾلب اإلاباصعاث لخبني َظا الىمِ هي مباصعاث قغصًت  ًهىم بها ألاؾاجظة إلهجاح مدايغاتهم_ 

ً  في َظا اإلاجاُ  . ههو الخٍٍى

: جطىيش الخعليم ؤلالكترووي عً بعذ في الجامعت الجزائشيت - 18

:  مً بحن حملت الانتراخاث التي نضمها اإلابدىزحن  

ظا مً زالُ جىغُت _ ججهحز البِئت الخػلُمُت وتهُئتها لهظا الىمِ مً الخػلُم نبل جبيُه  َو

ألاؾاجظة والُالب وؤلاصاعة   بمؼاًا الخػلُم ؤلالٌترووي وتهُئتهم لخهبل الخدُى مً الىمِ الخهلُضي 

الهاثم غلى  ألاؾخاط اإلالهً والٌخاب الجامعي بلى حػلُم ًٍىن الُالب مدىعٍ و ٌػخمض غلى ألاصواث 

.  والىؾاثل  الخٌىىلىحُا

جىقحر مسخلل ألاحهؼة والىؾاثل  الخٌىىلىحُا التي جضغم الػملُت الخػلُمُت في الخػلُم _ 

. ؤلالٌترووي

ً ألاؾاجظة والُلبت غلى اؾخسضام الخٌىىلىحُا الخضًثت  وصغمها للػملُت الخػلُمُت _  . جٍٍى

 .جبني مػاًحر الجىصة الػاإلاُت قُما ًخػلو بالخػلُم ؤلالٌترووي_ 

 الىخائج هخائج  ومقترحاث الذساشت .5

هخائج الذساشت على طىء الفشطياث  1.5

: مً زالُ ما ؾبو ًمٌىىا ؤن هايض غلى ؤن 

 قاؾخسضام  ؤو جىظُل الخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض بالجامػت قذ جحققذ الفشطيت ألاولى_ أ

ت ال ًؼاُ مدضوصا خُث ؤن  : الجؼاثٍغ

ؤؾلبُت مباصعاث لخىظُل َظا الىمِ  في الخػلُم الجامعي هي مباصعاث مدضوصة وصاغمت  للبرامج  _ 

.   الضعاؾُت اإلاهضمت وقو الىمِ الخًىعي

ض ؤلالٌترووي _  ًالبًر ؤن ألاؾاجظة ؾالبا ما ٌػخمضون غلى ؤصواث الخػلُم ؤلالٌترووي ؾحر اإلاتزامً 

ت َى اؾخسضام للىؾاثل الخٌىىلىحُا في الػملُت  ظا إلعؾاُ اإلادايغاث للُلبت في الجامػاث الجؼاثٍغ َو

. الخػلُمُت ولِـ حػلُم بلٌترووي غً بػض 

 قال ٌػخمض غلى الخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض  لخدؿحن حىصة أيظا جحققذ الفشطيت الثاهيت- ب 

ت مً خُث : الػملُت الخػلُمُت  لػضم جىقحر مخُلباجه في الجامػت الجؼاثٍغ
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غضم وحىص بعاصة خهُهُت مً نبل الهُإة الىنُت الىػاعة وؤلاصاعة لخكػُل َظا الىمِ مً الخػلُم   _

ت لهظا الىمِ مً الخػلُم قالخدُى  بلى  _ ت البِئت الخػلُمُت في الجامػت الجؼاثٍغ غضم حاٍَؼ

ا لخهبل الخؿحر .  الخػلُم ؤلالٌترووي ًدخاج بلى بغضاص البِئت الخػلُمُت وججهحَز

ت  بلى الخجهحزاث _  ت  خُث جكخهغ مػظم الجامػاث الجؼاثٍغ ههو ؤلامٍاهاث اإلااصًت  والبكٍغ

وألاصواث  الخٌىىلىحُا التي جضغم الػملُت الخػلُمُت قًال غً ههو في  الٍاصع البكغي  مخمثال في 

.   الُانم الكني اإلاؿاهض  له

ً  في َظا اإلاجاُ  ولهظا ال ٌػخمض  في الىنذ الخايغ غلى الخػلُم ؤلالٌترووي غً _  ههو الخٍٍى

. بػض  لخدؿحن الػملُت الخػلُمُت 

  قالخػلُم ؤلالٌترووي  غً بػض نُمت مًاقت قهى ًدهو الػضًض لم جخحقق  الفشطيت الثالثت- ج

 :مً اإلاؼاًا ؤلاياقُت  التي حؿاَم في  يمان حىصة   الػملُت الخػلُمُت 

ؿاغضٍ غلى جدؿحن مؿخىاٍ  الخػلُمي  وجدهُله الػلمي ًمٌىه مً : ًدؿً  مؿخىي الُالب _  َو

ت مً زالُ  ىمي نضعاجه الكٌٍغ ًالترصص والخجل ٍو ججاوػ مكٍلتي  الؼمان واإلاٍان  و مكاًله الصخهُت 

له للػمل  َا بيؿابه إلاهاعاث الخكٌحر الخالم واإلابضع ومهاعاث خل اإلاكٌالث باالغخماص غلى الظاث ٍو

 .  اإلاُضاوي الظي ؤنبدذ جُغى غلُه الىؾاثل ؤلالٌتروهُت

غ يكاءاجه   :  ًدؿً مؿخىي ألاؾخاط  _  بط ًضقػه بلى الابخػاص غً الجمىص والػمل  غلى  جٍُى

ومهاعجه الػلمُت  واإلاهىُت   والػمل غلى جدضًتها بكٍل مؿخمغ قاألؾخاط مُالب  بمؿاًغة الخُىعاث 

 .الخٌىىلىحُا  لُخمًٌ مً ؤصاء ألاصواع الجضًضة التي ًكغيها غلُه َظا الىمِ مً الخػلُم 

ت جدؿحن : ًُىع ؤلاصاعة   الخػلُمُت  _  حؿهُل غمل ؤلاصاعة والخسكُل مً الػغانُل ؤلاصاٍع

 .  الخضماث الُالبُت وجهلُل قٍاوي الُلبت

 :مقترحاث 2.5

:  بىاءا غلى ما جم الخىنل بلُه مً هخاثج في َظٍ الضعاؾت قةهىا ههترح  

ـ الجامعي بجامػاث الجؼاثغ في حمُؼ  جكػُل جىظُل الخػلُم ؤلالٌترووي غً بػض في الخضَع

غ الخػلُم الجامعي ويمان حىصجه .  الخسههاث و بما قيها مجاُ الػلىم ؤلاوؿاهُت  بما ًدهو جٍُى

ت للخدُى  اجساط ًل الخضابحر التي مً قإنها ؤن حؿاَم في تهُئت البِئت الخػلُمُت بالجامػت  الجؼاثٍغ

.  هدى الخػلُم ؤلالٌترووي
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ت والخىظُمُت  لخكػُل  الخػلُم ؤلالٌترووي بالجامػاث  جىقحر اإلاخُلباث اإلااصًت اإلاالُت والبكٍغ

ت .  الجؼاثٍغ

غ اإلاىاص الخػلُمُت الؾخسضامها مً  ـ  في مجاُ جهمُم وجٍُى ؼ مهاعاث ؤغًاء َُئت الخضَع حػٍؼ

زالُ  ؤصواث الخػلُم  ؤلالٌترووي  اإلاتزامً وؾحر اإلاتزامً  غبر وؾاثل جٌىىلىحُا اإلاػلىماث  في الخػلُم  

ؤلالٌترووي  

جإَُل الُالب الجؼاثغي جإَُال هكؿُا وحػلُميي وغملي  مىاؾب لُخمٌىىا مً ؤصاء صوعَم 

م مدىع الػملُت الخػلُمُت في الخػلُم ؤلالٌترووي  . باغخباَع

ت  لًمان  جبني مػاًحر صولُت لًمان حىصة الخػلُم ؤلالٌترووي غىض جىظُكه بالجامػاث الجؼاثٍغ

.   حىصة الخػلُم الجامعي بها

 :الخاجمت .6

 يمان حىصة الخػلُم الػالي مغجُِ  بخىقحر مػاًحر الجىصة  في ًل مً الُالب وألاؾخاط والبرامج  

غاثو الخضَعـ  وختى في مىاعصٍ اإلاالُت ، واإلااصًت ، َُاًله الخىظُمُت  و ؾُاؾاجه  الخػلُمُت واإلاىاهج َو

و التي مً زاللها  حمُػا حؿخىفي اإلااؾؿت الجامػُت  جىنػاث  وجُلػاث مؿخكُضيها  التي ... وقلؿكاجه  

ت في قتى اإلاجاالث  . جإزغث بالخؿحراث والخُىعاث التي حكهضَا البكٍغ

ت غلى ؾغاع  الػضًض  مً الجامػاث  في ًل ؤهداء الػالم   و لهظا  ناع لؼاما غلى  الجامػت الجؼاثٍغ

ًالخػلُم  ًاهذ مىحىصة ؾابها  غ ؤؾالُب  ؤن جدبنى الخجضًض في ؤهماٍ الخػلُم الػالي و حػمل  غلى جٍُى

غً بػض  مً زالُ جىظُل مؿخدضزاث جٌىىلىحُا اإلاػلىماث وؤلاجهاُ  به  لِـ  ألهه همِ حػلُمي 

حضًض و ال جهلُضا منها لخلَ  الجامػاث ، بل   ألهه ؾُازغ غلى حمُؼ غىانغ  الػملُت الخػلُمُت بٍل 

مٌنها مً مىاحهت الػضًض يً الخدضًاث  صازلُت  ؤبػاصَا ومٍىهتها  و ًدهو لها الػضًض مً اإلاؼاًا ٍو

و الجامػُت  ًاهذ ؤو زاعحُت ، قهى نُمت مًاقت  للخػلُم الجامعي ، و لظلَ ًمٌىىا اغخباٍع ٍَغ

ت لخدهُو الجىصة  .  الجؼاثٍغ
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