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  :امللخص
ا يف البعد التعليمي شهد العامل يف السنوات األخرية العديد من التحديات املعلوماتية ذات األبعاد االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، والعلمية، وما يهمن

قد شكلت بأبعادها املختلفة ضرورة مواكبة اجلامعات للتقدم التكنولوجي جبميع مدخالته، وعملياته وخمرجاته، العايل واألكادميي، أن التحديات املعلوماتية 
وتتمحور . عرفةخصوصا يف ضوء عجز النظام احلايل التقليدي عن مواجهة التحديات اليت أفرز�ا تقنية املعلومات واالتصاالت، وحتول العامل إىل جمتمع امل

إدخال التقنيات احلديثة على الربامج واملقررات و بتعليم الثقافة املعلوماتية،  اهتمامها يف دراسة الوضع الراهن للجامعات اجلزائرية ومدىإشكالية الدراسة 
  . هيئة التدريساجلامعية وتأثريها على 

 لتهيئـة والـربامج املنـاهج يف واملطبقـة 2قسـنطينة جامعـة يف ةاملسـتخدم اإللكرتونيـة الثقافـة معرفـة أمههـا، األهداف من مجلة حتقيق  يف الدراسة أمهية تكمن كما
 اسـتخدام واقـع دراسـة إىل باإلضـافة ، 2 قسـنطينة جامعـة منتسـيب لدى اإللكرتوين التعليم مهارات ودراسة التعليم، من النمط هذا مع والتفاعل للتقبل ا�تمع
   .ميةوالعل األكادميية الربامج دعم يف احلديثة التكنولوجيا وسائل
عبد  2وأساليبه يف جامعة قسنطينة  من أجل تطوير أمناط التعليم األساتذة املبحوثني وجهة نظرواقع العملية التعليمية يف ظل الثقافة املعلوماتية من  وملعرفة

التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و  يةكلقمنا بإجراء دراسة ميدانية مبعهد علم املكتبات والتوثيق، و احلميد مهري، استعملنا منهج دراسة احلالة، أين
عبد احلميد مهري دورا مهما يف  2وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها أن للجامعة بشكل عام وجامعة قسنطينة  .2جبامعة قسنطينة االتصال

تعمل علي تغيري اجلامعة حنو األفضل، ومسايرة التطور الكبري يف تعليم الثقافة املعلوماتية، كذلك جيب عليها االهتمام بالربامج األكادميية وحتديثها واليت 
  .جمال التكنولوجيا والثورة املعلوماتية  

  اجلزائر ;عبد احلميد مهري  2جامعة قسنطينة  ;األساتذة اجلامعيني  ;التكوين  ;التكنولوجيا احلديثة  ;الثقافة املعلوماتية  : الكلمات املفتاحية
Abstract : 
During the last years, the world faced numerous informational challenges in terms of economic, social, cultural and 
scientific dimensions. What interested us in the academic higher educational dimension were the informational 
challenges that constituted with their various dimensions a necessity for universities to cope with technological 
progress via all its inputs, procedures and outputs at the moment where the present traditional system failed in 
confronting the challenges generated by the information and communication technology: the world has become a 
knowledge society. The study of the present state of Algerian universities in terms of teaching information literacy 
and integrating modern techniques in the academic programs with their effects on the teaching staff constituted a 
real problem. Our study attempted to identify the type of information literacy adopted by the University 
Constantine 2 via its programs and the modern technological means used to support these programs. 
We adopted the case study approach in our study that was carried out at the University Constantine 2 precisely at 
the Institute of library and documentation science and the faculty of news technologies . Our population of study 
consisted of a sample of university teachers. We were able to obtain significant results that showed the important 
role played by the University Constantine 2 in teaching information literacy and in coping with technological 
progress. 
Keywords: 
University teacher; training; information literacy; new technology; University Constantine 2 –Abdelhamid Mehri-; 
Algeria.   
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    :مقدمة        

وكانت من نتائجها  العلمي،ية عديدة ناجتة عن التقدم شهدت العقود األخرية من هذا القرن امليالدي تطورات تقن        
ظهور بعض األدوات التقنية املتطورة يف كافة جماالت العلم مثل احلاسوب واألقمار الصناعية، وكان من الطبيعي استثمار 

  .ستحدثات التكنولوجية من أجل تطوير التعليم وحتقيق األهداف الرتبوية املعاصرةتلك امل
فقد تغري دور األستاذ بصورة واضحة وأصبحت كلمة أستاذ مبعناها القدمي ال تعرب عن مهامه اجلديدة، وظهرت        

فهو يصمم بيئة التعلم لوصف مهام األستاذ على أساس أنه الذي يسهل عملية التعلم لطالبه، مواصفات جديدة 
وجههم حىت تتحقق ويشخص مستويات طالبه، ويصف هلم ما يناسبهم من املواد التعليمية، ويتابع تقدمهم، ويرشدهم وي

  .  األهداف املنشود
ومشل التأثري أهداف هذه املناهج، وحمتواها،  التكنولوجيا،ولقد تأثرت املناهج الدراسية أيضا بظهور املستحدثات        
، وتقدميها وأساليب تقوميها، ولقد أصبح إكساب الطالب مهارات التعلم الذايت، وغرس حب عرضهاأنشطتها، وطرق و 

  . املعرفة، وحتصيلها يف عصر االنفجار املعريف من األهداف الرئيسية للمنهج الدراسي
صبح اإلتقان هو املعيار األول لنظم ولقد تأثرت أيضًا معايري اجلودة التعليمية بظهور املستحدثات التكنولوجيا، وأ    

  . التعليم
وباإلضافة إىل ما تقدم فلقد أدى ظهور التكنولوجيا اجلديدة إىل ظهور مفاهيم جديدة يف ميدان التعليم حيث        

ارتبطت باملستوى اإلجرائي التنفيذي للممارسات التعليمية بصفة خاصة، فبدأنا نسمع عن التعليم عن بعد، والتعليم 

 
Résumé 
Durant les dernières années, le monde a fait face à de multiples défis informationnels en termes de dimensions 
économiques, sociales, culturelles et scientifiques. Ce qui nous intéressait dans la sphère académique de 
l’enseignement supérieur c’étaient les défis informationnels qui constituaient avec leurs dimensions diverses une 
nécessité pour les universités à s’adapter au progrès technologique à travers leurs ‘inputs’, procédures et ‘outputs’ 
au moment où le système traditionnel actuel ne réussissait plus à faire face aux défis générés par la technologie de 
l’information et de la communication : le monde est devenu une société du savoir. L’étude de l’état des universités 
Algériennes en termes d’enseignement de culture de l’information et d’intégration de techniques modernes dans 
les programmes académiques avec leurs effets sur le corps enseignant constituaient une vraie problématique. Notre 
étude a essayé d’identifier le type de culture de l’information adopté par l’Université Constantine 2 à travers ces 
programmes.  
Nous avons adopté l’approche de l’étude de cas. Notre enquête a été menée à l’Université Constantine 2 
précisément à l’Institut de bibliothéconomie et au faculté de l’informatique. La population d’étude consistait en un 
échantillon d’enseignants universitaires. Nous avons pu obtenir des résultats assez significatifs démontrant le rôle 
important de cette université dans l’enseignement de la culture de l’information et son adaptation au progrès 
technologiques. 
Mots clés : 
Enseignant universitaire ; formation ; culture de l’information ; nouvelle technologie ; Université Constantine 2 –
Abdelhamid Mehri- ; Algérie. 
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ملتلفز، وتكنولوجيا الوسائط املتعددة، واإلنرتنت، ومركز مصادر التعلم، واملكتبة اإللكرتونية، كما بدأنا نسمع عن مفاهيم ا
  .التدريب عن بعد، واملؤمترات بالفيديو، واملؤمترات بالكمبيوتر يف جمال التعليم

و شهدت هذه التقنية يف السنوات األخرية تطورا  لذلك ظهرت احلاجة للثقافة املعلوماتية مع ظهور شبكة اإلنرتنت،      
عن بعد مقتصرة  على  ملموسا مع تطور الشبكة نفسها، ففي بدايات اإلنرتنت كانت الوسيلة املستخدمة يف التعليم

  .لكن مع التطور التكنولوجي احلديث أصبحت الوسائط املتعددة تلعبا دورا مهما يف دعم العملية التعليميةالنص فقط  و 
انطالقا مما سبق فالتكوين ضرورة حتمية يف كل جماالت املعرفة البشرية،وعلم املكتبات واملعلومات هو أحد  هذه  و 

ا�االت الذي ميكن اعتباره جماال حموريا، وال ميكن للمعرفة البشرية أن تستغين عنه، ملا له من دور كبري يف  تنظيم هذه 
 .املعرفة

ملتالحقة يف تقنيات احلاسب اآليل واالتصاالت واملعلومات أعباء ومسؤوليات كبرية فرضت التطورات السريعة واكذلك 
على تعليم املكتبات واملعلومات ، باعتباره معنيًا بدرجة أساسية بتخريج الكوادر العلمية القادرة على األخذ بزمام تلك 

  .التطورات ، والتفاعل معها ، واالستفادة منها
هو تلقني املكونني الطرق  والتكنولوجيات احلديثة ساسية للتكوين يف علم املكتبات واملعلوماتلذا فاألهداف األ        

وبأيسر  واألساليب النظرية والعملية، اليت تساعدهم على التحكم يف هذا السيل الكبري من املعلومات بأقل كلفة،
وما أفرزته من .ال،وما قدمته هلذا التكوينالطرق،إضافة إىل الدور الفعال للتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتص

 .تطورات منذ ظهورها وبدايات تطبيقا�ا يف مهنة املكتبات واملعلومات
جبامعة عبد احلميد  االتصاللتكنولوجيات احلديثة للمعلومات و ا كليةو ،وعليه فإن معهد علم املكتبات والتوثيق      

أين يقدم تكوين  لنشاطات املهنية وخاصة مهنة املكتبات ،اآلن حمورا مهما هلذه ا تأصبح -2قسنطينة-مهري
 ملواجهة التطورات ،باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة والتقنيات األرشيفية، متخصص يف علم املكتبات واملعلومات،

  .السريعة اليت يشهدها عامل العلم واملعرفة
  
  أساسيات الدراسة -1
 :إشكالية الدراسة -1-1

راسة من حقيقة تأثر التعليم بالتطورات التكنولوجية املتالحقة والسريعة اليت يشهدها جمال تنبع أمهية مشكلة الد    
ألن .. .ضرورة مواكبة التعليم لتلك التطورات مع ،التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصالو ،واملعلومات املكتبات

 ،املناهج الدراسية يف أقسام املكتبات واملعلومات، سوف يؤدي إىل بقاء حقتها واستيعا�ا والتفاعل معهاالتخلف عن مال
، كما أن خرجيي تلك األقسام سوف يعانون من الفارق الشاسع بني بعيدة عن الواقع املعا وعلوم احلاسوب وتطبيقاته

  .الذي ينعكس سلبا على ا�ال بصفة عامة األمر.. .الدراسة النظرية ومتطلبات العمل 
  :أمهية الدراسة -1-2

الفين اإلعداد مؤسسات التعليم العايل، على أشخاص مؤهلني وقادرين على اختيار ا�موعات، وإعدادها  دتعتم     
، فإذا كان خرباء التعليم يشريون إىل ضرورة  املالئم، إضافة لعملييت التنظيم واإلدارة أو ما يسمى بالعنصر البشري املؤهل
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فاء مبجرد إلقاء احملاضرات، واألخذ بأسلوب املناقشة وحلقات تغيري أسلوب التعليم اجلامعي الذي يعتمد على االكت
على إجياد احللول، فاألستاذ اجلامعي اجلزائري   التحليل، وحماولة تنمية قدرا�م البحث، وتعليم الطالب طريقة التفكري،

التعليم العايل،   وزارةخاصة بعد اإلصالحات األخرية، اليت قامت �ا  يرى إضافة هلذه العناصر، نقاط أخرى أهم بكثري،
هذه الدراسة ومن خالل . ) دكتوراه_ماسرت_ليسانس) (LMD(يف جمال التكوين باملنظومة اجلديدة املسماة بنظام

اهج الدراسية واملناهج ناململحة ملسايرة  تكنولوجية حديثة ، أبرزت أن األستاذ اجلامعي حيتاج لعدة لوازم ووسائل امليدانية
   .التكوينية

  :ت الدراسةتساؤال -1-3
 االتصاللتكنولوجيات احلديثة للمعلومات و ا كليةويف معهد علم املكتبات والتوثيق ما هو واقع األستاذ اجلامعي  -

  ؟  2 جبامعة عبد احلميد مهري قسنطينة
  ؟  املقاييـس واملواد اليت تستعمل وسائل التكنولوجيا احلديثةما هي أهم  -
  ف أعضاء اهليئة التدريسية؟هل الثقافة املعلوماتية مكتسبة من طر  -
  ؟  يف جمال استخدام التكنولوجيات احلديثة كيف تتم عملية التكوين املستمر لألستاذ اجلامعي -
  ؟  هلذه الوسائلما هي أهم احتياجات األستاذ اجلامعي   -
  ؟ هل يعتمد األستاذ اجلامعي يف العملية التدريسية على التكنولوجيا احلديثة  -
  ؟  وين علم املكتبات يف ظل التطورات التكنولوجيةتكما هو مستقبل  -
  :فرضيات الدراسة -1-4
             التكنولوجيات احلديثة للمعلومات كليةو ،معهد علم املكتبات والتوثيقاملؤهالت العلمية ألساتذة    :األوىلالفرضية -
امعي يعتمد على اجلستاذ ألمبختلف رتبهم، ودرجا�م العلمية تتماشى مع رؤية مستقبلية جديدة ل االتصالو 
  .ديثة، ويتماشى مع التكوين الذايتاحل تتكنولوجياال
 التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و االتصال كليةوتطور التكوين مبعهد علم املكتبات والتوثيق  :الفرضية الثانية-

  .يتطلب توفر وسائل التكنولوجيا احلديثة
  :منهجية الدراسة -1-5
 األستاذ اجلامعي مبعهد علم املكتبات والتوثيق، واقعملعرفة  منهج دراسة احلالة الدراسة امليدانية علىاعتمدنا يف هذه   
    .بتطبيق التكنولوجيات احلديثة يف التكوين التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و االتصال كليةو

ــة فأخذنا ما كأداتني جلمع املعلومات، أ  ةواملالحظ استمارة اإلستبانةعلى اعتمدنا حيث  باملائة من اهليئة 10 العينـ
فئا�م ورتبهم ختلف مب )أستاذ التكنولوجيات احلديثة 104و ،أستاذ جامعي علم املكتبات 34 :لـ (التدريسية   

   .ودرجا�م العلمية
  :مفاهيم ومصطلحات حول الثقافة املعلوماتية،التعليم اإللكرتوين-2
  :ثقافة املعلومات-2-1
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ز التحديات اليت تواجه ا�تمعات املعاصرة هو كيفية التعامل مع هذا الفيض من املعلومات يف كافة أشكاهلا لعل من أبر   
ويربز مصطلح ثقافة املعلومات كأحد أهم املصطلحات اليت مت تداوهلا يف اإلنتاج الفكري املتخصص يف ا�ال . وصورها

لعل من أبرزها هو أ�ا جمموعة القدرات املطلوبة اليت  علوماتية،وتوجد عدة تعريفات للثقافة امل.خالل السنوات األخرية
                  متكن األفراد من حتديد احتياجا�م من املعلومات يف الوقت املناسب، والوصول إىل هذه املعلومات وتقييمها

  .ومن مث استخدامها بالكفاءة املطلوبة
ثورة التقنية اليت تشهدها ا�تمعات يف الوقت الراهن،ونظرا لتعقد البيئة وقد ازدادت أمهية ثقافة املعلومات يف ظل ال

يواجه األفراد بدائل وخيارات متعددة تتعلق حبصوهلم على املعلومات سواء يف مراحل دراستهم اجلامعية  املعلوماتية احلالية،
  .أو يف عملهم

الدقة و املصداقية ، خاصة عندما   لومات تفتقر إىلو نظرا للتنوع الكبري يف أشكال مصادر املعلومات و توافر مع  
يتعلق األمر باملعلومات املتاحة يف شكل إلكرتوين، فلقد فرضت ذلك حتديات جديدة متثلت يف ضرورة إملام األفراد �ذه 

  .املهارات ملساعد�م على حتديد اختيارا�م املناسبة من املعلومات
�تم بتدريس و تعلم كافة أشكال و مصادر املعلومات، و لكي يكون " ا ثقافة املعلومات بأ�  و تعرف اليونسكو

   :الشخص ملما بثقافة املعلومات فيلزمه أن حيدد
  " .ملاذا و مىت و كيف يستخدم كل هذه األدوات ، و يفكر بطريقة ناقدة يف املعلومات اليت توفرها 

             فهي ضرورية لكل التخصصات يف كل بيئات التعلم   احلياة،ومتثل الثقافة املعلوماتية أساسا ال غىن عنها للتعلم مدى 
  :و ميكن حتديد مسات الشخص املثقف معلوماتيا على النحو التايل .و كافة مستويات التعليم 

  .القدرة على تعريف مدى املعلومات املطلوبة -
  .الوصول للمعلومات املطلوبة بسرعة و بكفاءة -
  .علوماتملصادر امل   التقييم الناقد -
  .استخدام املعلومات بكفاءة إلجناز املهام املطلوبة -
 .اإلملام بالقضايا االقتصادية و القانونية و االجتماعية املرتبطة باستخدام املعلومات و مصادرها -

  : لقد ارتبط مفهوم ثقافة املعلومات بعدد أخر من املفاهيم ذات العالقة يأيت يف مقدمتهاو     
       ومهارات  Library Skills   املكتبات ومهارات    Information Technology  لوماتاملع تكنولوجيا    

أوسع ، غري أن جل الدراسات قد خلصت إىل أن ثقافة املعلومات هو مفهوم    Information Skills   املعلومات
 .غري أن لألوىل أبعادا أمشل مات، على الرغم من ارتباط ثقافة املعلومات بتكنولوجيا املعلو و . من كل املفاهيم السابقة 

            الربجمياتات األساسية للتعامل مع العتاد و ففي الوقت الذي تركز فيه تكنولوجيا املعلومات على إكساب الفرد املهار 
             آثارها االجتماعية املعلومات ذا�ا من حيث هويتها وبنيتها و ، تركز ثقافة املعلومات على شبكات االتصاالتو 

  )2012بشري عبد الرمحن، ( .الفلسفيةواالقتصادية و 
  :التعليم اإللكرتوين   -2- 2        
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" بيل كلينتون"تعود نشأة التعليم اإللكرتوين إىل منتصف التسعينات منذ أن أطلق الرئيس األمريكي السابق          
ن خالهلا إىل ربط كافة املدارس األمريكية العامة و صفوفها مبادرته املعروفة باسم حتديات املعرفة التكنولوجية اليت دعا م

بإدخال  1996كنتيجة أولية هلذه املبادرة قام احتاد املدارس الفدرالية العامة سنة ، و 2000بكة االنرتنيت حبلول عام بش
ظهرت  و . شنطنرات عرب اخلط يف والية وامشروع االنرتنيت األكادميي و هو عبارة عن أول مدرسة تقوم بتدريس مقر 

اليت متت بالفعل و يتوقع منها أن تقدم مقررات عرب اخلط يف جامعة إلكرتونية يف إجنلرتا، و  كذلك بعض النداءات إلنشاء
   )2014جيلي، . (التنمية املهنية  التعليم املستمر

تعريفه بأنه  هو شكل من أشكال التعليم عن بعد، و ميكن Electronic Educationوالتعليم اإللكرتوين        
طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال احلديثة كاحلاسب و الشبكات و الوسائط املتعددة و بوابات اإلنرتنت من أجل 
إيصال املعلومات للمتعلمني بأسرع وقت و أقل تكلفة و بصورة متكن من إدارة العملية التعليمية و ضبطها و قياس و 

  .تقييم أداء املتعلمني

ما  ميكن اعتبار التعليم اإللكرتوين بكونه هو الثورة احلديثة يف أساليب وتقنيات التعليم اليت تسخر أحدثكما      
سائل العرض اإللكرتونية إللقاء الدروس  استخدام التقنية من أجهزة و برامج يف عمليات التعليم ، بدءا من  تتوصل إليه 

الذكية و الفصول  ة يف عمليات التعليم، و انتهاء ببناء املدارساملتعدد يف الفصول التقليدية، و استخدام الوسائط
ات اإلنرتنت تقام يف دول أخرى من خالل تقني االفرتاضية اليت تتيح للطالب احلضور والتفاعل مع حماضرات وندوات

  )2004زيتو، (. والتلفزيون التفاعلي

التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط االلكرتونية يف والتعليم االلكرتوين أو االفرتاضي هو ذلك النوع من           
بني املعلمني واملتعلمني وبني املتعلمني واملؤسسة التعليمية ، وهناك مصطلحات كثرية تستخدم للداللة علي هذا  االتصال 

 Electronic   Virtual،و  Web Based Education وOnline Education :النوع من التعليم منها 

Education وغريها من املصطلحات.  

املتعددة وتعتمد طرق التعليم اإللكرتوين علي استخدام آليات االتصال احلديثة من حاسب وشبكاته، ووسائطه        
، ومكتبات إلكرتونية، وكذلك بوابات اإلنرتنت سواء كان عن بعد أو يف صوت وصورة ، ورسومات، وآليات حبث من 

قصود  من العملية هو استخدام التقنية جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت واهلدف امل.الفصل الدراسي
  )2004البغدادي،. (وأقل جهد وأكرب فائدة

ويرتبط هذا النوع بالوسائل االلكرتونية وشبكات املعلومات واالتصاالت، وأشهرها شبكة املعلومات الدولية         
ويتم التعليم عن طريق االتصال والتواصل بني املعلم واملتعلم وعن  اإللكرتوينفاعال للتعليم وسيطا اليت أصبحت ) انرتنت(

طريق التفاعل بني املتعلم ووسائل التعليم االلكرتونية األخرى كالدروس االلكرتونية واملكتبة االلكرتونية والكتاب 
  .االلكرتوين وغريها
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  :اخلدمات التعليمية يف شبكة اإلنرتنت -3
اإلنرتنت أحد التقنيات اليت ميكن استخدامها يف التعليم العام بصفة عامة وهي عبارة عن شبكة ضخمة  تعد       

من أجهزة احلاسب اآليل املرتبطة يبعضها البعض واملنتشرة حول العامل، وتؤدي دورا كبريا يف تغيري الطريقة التعليمية 
  .املتعارف عليها يف الوقت احلاضر

  :يسية جتعلنا نستخدم اإلنرتنت يف التعليم وهيهناك أسباٍب رئ
  .اإلنرتنت مثال واقعي للقدرة على احلصول على املعلومات من خمتلف أحناء العامل -
  .تساعد اإلنرتنت على االتصال بالعامل بأسرع وقت وبأقل تكلفة -

  :توفر شبكة اإلنرتنت العديد من اخلدمات التعليمية املتنوعة اليت تتمثل فيما يأيت
 توفر كتل هائلة من املعلومات العلمية والبحوث والدراسات املتخصصة من مجيع جماالت املعرفة. 
   خدمة الربيد اإللكرتوين. 
    استخدامها كوسيلة تعليمية حديثة يف القاعات الدراسية. 
    ختلفةإمكانية عقد مؤمترات الفيديو بني املتخصصني يف ا�االت التعليمية املختلفة بالدول امل. 
  خدمة االشرتاك يف الدوريات وا�الت العلمية املتخصصة لرتسل للمشرتكني ا�الت اإللكرتونية. 
   عرض الصفحات التعليمية يف املواد الدراسية املختلفة باجلامعات على شبكة اإلنرتنت الستخدامها يف التعليم. 
  خدمة التسجيل وااللتحاق باجلامعات جبميع دول العامل. 
  مة نقل امللفات املتنوعة بني املواقع املختلفة لتوظيفها يف العملية التعليميةخد. 
   2019حممد الصاحلي، ( .خدمة الدخول عن بعد للمكتبات اجلامعية العاملية واالستفادة من إمكانيا�ا( 
 :واقع الثقافة اإللكرتونية يف اجلزائر -4
يف و ، اتكما يطلق عليه أحيانا، يف  منتصف  التسعين  اإلنرتنتم عرب ظهر اصطالح التعليم اإللكرتوين أو التعلي      

خضم التحول من العصر الذي بات معروفا بالعصر الصناعي إىل ما يسمى بعصر املعلومات، وذلك نتيجة االنتشار 
التدريبية من واليت مكنت اجلامعات والكليات واملؤسسات التعليمية األخرى و ، سع لتقنيات املعلومات واالتصاالتالوا

وعلى الرغم من حداثة ظهور التعليم اإللكرتوين  إال أن هذا النوع من  .عليمية والتدريبية عرب اإلنرتنتإطالق براجمها الت
  .التعليم  بدأ ينتشر  انتشارا واسعا يف العامل وخاصة يف     ا�تمعات الغربية 

وتأيت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف . سنوياً % 25ين يصل إىل كما أن النمو السنوي لإلنفاق يف التعليم اإللكرتو      
مقدمة الدول العربية من حيث اإلنفاق واالستثمار يف جمال التعليم اإللكرتوين، حيث تشري اإلحصائيات إىل أن حجم 

  .م2003ماليني دوالر أمريكي خالل عام  6سوق التعليم اإللكرتوين يف اإلمارات بلغ حنو 
  .مليون دوالر  24ومن املتوقع أن يزيد خالل السنوات اخلمس القادمة ليصل إىل           

ونظرًا النتشار التعليم اإللكرتوين وانطالقا من أمهيته وإمكانية قيامه بدور حيوي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية     
ات املعلومات واالتصاالت ، تبنت األمم املتحدة  خاصة يف ا�تمعات النامية ، وذلك من خالل  االنتشار  الواسع  لتقني
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مبادرة مشروع دعم ونشر وتنمية بيئة التعليم اإللكرتوين يف دول العامل الثالث، ) UNCTAD-77ا�موعة (ممثلة يف  
، واهلدف  من هذا ) UN-G77 easylearning( السيما يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، حتت  اسم  

    .نشر و تنمية  التعليم اإللكرتوين بأسعار رمزية  املشروع هو
) اإلنرتنت(ومن املعروف أن التعليم اإللكرتوين مرتبط  ارتباطا وثيقا وجزء ال  يتجزأ من خدمات االتصاالت         

يرتبط �ا من بنية وعليه، فإن تقييم واقع التعليم اإللكرتوين يف اجلزائر البد أن يسبقه تقييم لواقع قطاع االتصاالت، وما 
عنصرا أساسيا يف  مدى انتشار وتطور    تعدشبكات وخدمات وأجهزة حيث أن هذه العوامل  و                حتتية

  )2014البغدادي، . (التعليم اإللكرتوين
التصاالت خالل السنوات القليلة املاضية مرت قطاعات االتصاالت يف العامل العريب، شأ�ا شأن بقية قطاعات او         

يف معظم دول العامل، بتغريات جذرية أدت إىل ظهور املنافسة وختصيص كثري من مؤسسات االتصاالت احلكومية ، 
  .وصدور  قوانني  اتصاالت وإنشاء هيئات ومؤسسات تقوم بتقنني وتنظيم قطاعات االتصاالت

يف كثري من الدول العربية، األمر الذي  هذه التغيريات سامهت بشكل كبري يف تنامي وتوسع خدمات االتصاالت       
أدى ظهور وتطبيق مفهوم التعليم اإللكرتوين يف بعض الدول العربية، وعلى الرغم من ذلك، إال أن ا�تمعات يف كثري من 

  :الدول العربية ال زالت تعاين ضعفاً شديداً يف جمال التعليم اإللكرتوين وذلك ألسباب كثرية ميكن تلخيصها يف األيت
  .ضعف انتشار خدمة اإلنرتنت يف اجلزائر مقارنة ببقية دول العامل • 
ضعف انتشار احلاسوب والذي يعد من أهم مقومات التعليم اإللكرتوين واالشرتاك يف خدمة اإلنرتنت ، ويرجع • 

العربية ضعف انتشار أجهزة احلاسوب يف معظم الدول العربية إىل ارتفاع أسعارها حيث تفرض كثري  من  الدول  
ضرائب على هذه األجهزة عند شرائها  ورسوم مجارك عند استريادها مما حيد  من عملية  اقتناءها من طرف  فئات  
  .كبرية من ا�تمع

ارتفاع سعر االشرتاك واستخدام خدمة اإلنرتنت حيث أن هذه اخلدمة ال زالت حمتكرة وتقدم من قبل مقدم وحيد • 
كما ينحصر دور  القطاع  اخلاص   اإلنرتنتين لشبكة ن وجود جتربة مع عدة موردبالرغم م اجلزائروهو اتصاالت 

  .بالنسبة خلدمة اإلنرتنت يف تقدمي خدمات حمدودة مثل االستشارات الفنية أو تصميم صفحات الويب
للشهادات  فالتعليم اإللكرتوين يف اجلزائر حباجة إىل اعرتاف رمسي من قبل اجلهات احلكومية بالنسبة املصداقية،• 

  .املمنوحة عن طريقه
اإللكرتوين أن  نشر عرب موقعه" أوكسفورد بزنس غروب"أكد تقرير للمكتب الدويل وعلى الرغم من الصعوبات          

بن ( .االشرتاكاتي إىل ارتفاع استعمال اإلنرتنت و مبا سيؤدم  2011 تضاعف اجلزائر قدرا�ا يف التدفق السريع يف 
 )2018سولة، 

بالشبكة احمللية و تعميم استعمال اخلدمات اإللكرتونية و  يتوقع أن يسمح تطبيق خمططات طموحة يف جمال الربطو      
ويكمن هذا التوجه إىل كون  .الالسلكي بارتفاع نسبة استعمال شبكة اإلنرتنت واالشرتاكات الربط بشبكة اإلنرتنت
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من  ط املشرتك الرقمي ذو السرعة الفائقة اليت انتقلتعدد االشرتاكات يف اخل اجلزائر قد عرفت زيادة سريعة يف
 .                2011يف مارس  830.000إىل  2008اشرتاك يف  300.000

التدفق السريع يف الوطن بعد كشفه عن مشاريع توسيع شبكة  املتعامل العمومي اتصاالت اجلزائر يتأهب لتعزيز كم أن
         2014مليون يف  6إىل   مليون 1ر8خطوط اإلنرتنت اليت يتوقع أن تنتقل من  السريع اليت تتضمن ارتفاع عدد التدفق

  )2010دروزة، (.)متعددة خدمات(خط  500.000و تشغيل 

  :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف اجلزائر -5

التنمية االقتصادية  من أمهية يفجهودا كبرية ملا له اجلزائر لرتقية قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة بذل ت          
متتلك موارد هامة تشجع على كما  ،على اقتصاد السوق واالقتصاد العصري أصبحت متفتحةخاصة وأن اجلزائر  ،البارزة

وتنظيمات �دف إىل ترقية قطاع تكنولوجيات اإلعالم  ،تتمثل يف مشاريعو .تطوير هذه التكنولوجيات يف السوق اجلزائرية
  .يثة واالتصال احلد

السوق اجلزائرية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف أوج تطورها تزامنا مع منو متوقع معترب  تعدومن جهة أخرى         
كذلك خمتلف املشاريع .بالنسبة للسنوات الثالث املقبلة ألمهية السوق اجلزائرية يف املغرب العريب فيما خيص اإلمكانيات

يف إطار السياسة الوطنية لتعميم التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال وبالعمليات  يف جمال املعلوماتية واليت تدخل
املرتبطة بالتعليم عن بعد،خاصة لفائدة املناطق البعيدة وكذا املكتبات االفرتاضية والشبكة اليت تربط خمتلف اجلامعات 

  .وإعداد الربامج املعلوماتية

إلعالم واالتصال وجدت تأخر كبري يف اكتساب هذه الوسائل يف اجلزائر مقارنة وكآخر دراسة حول تكنولوجيا ا         
وتأثريها على  ،باملغرب وتونس،وهي دراسة مقارنة قدمتها فدرالية إطارات املالية واحملاسبة بوهران حول التكنولوجيا احلديثة

أما ما يتعلق بتقنية اإلنرتنت  .اإلعالم واالتصالحيث احتلت اجلزائر املرتبة العاشرة يف إفريقيا من حيث انتشار ، االقتصاد
من السكان املتصلني بشبكة اإلنرتنت يف وقت ال يتجاوز الذين يستعملون  % 2.4فإن اجلزائر ال تتوفر إال على نسبة

يف حني نسبة كبرية من هؤالء املستعملني .ألف مستعمل بصفة منتظمة500ألف من السكان،مبعدل  800هذه التقنية 
  .نادي منتشرة عرب الوطن5000دمون هذه التقنية يف أماكن عملهم،أو يف نوادي اإلنرتنت اليت يصل عددها إىل يستخ

ويرجع هذا التأخر إىل .وهذا األمر الذي يؤكد أن نسبة الربط يف املنازل مازالت ضعيفة مقارنة بالدول اإلفريقية       
              خطوط لكل 6يف اخلطوط اهلاتفية،حيث اجلزائر ال تتوفر إال على أو غياب ثقافة نشر التكنولوجيا،وكذا النقص  نقص 
ويضاف إىل ذلك .خطا لكل مواطن يف الدول املتقدمة تكنولوجيا 90نسمة، يف الوقت الذي يصل فيه الرقم إىل  100

ليون نسمة، يف م 17.5ضعف مستوى التأهيل لدى السكان إذ أن عدد الذين ميلكون مستوى تعليميا مقبوال يصل 
  )2018بن سولة، .(مليون جزائري 13الوقت الذي ال يفوق فيه عدد املؤهلني الستعمال هذه التقنية 
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 :الثقافة اإللكرتونية يف اجلامعة -6
 شهدت تقنيات التعليم االلكرتوين تطورا كبريا وانتشارا واسعا يف السنوات السابقة يف معظم دول العامل           

حيث أصبحت هذه ، لدانات فعالة يف نقل وإيصال املعلومات العلمية إىل املدرسني والطلبة يف خمتلف البوأصبحت  أدو 
ابة واملواءمة التقنيات من أهم التطورات يف جمال االتصاالت وبالتايل أدت إىل تطوير األساليب التعليمية اجلامعية لالستج

ة يف جمال التعليم وفتحت اآلفاق الواسعة ألنواع جديدة من ، حيث وضعت العامل أمام ثورة جديداملستجداتمع هذه 
  . وخاصة يف التعليم اجلامعي والعايلالتعليم والتدريب يف مجيع املؤسسات التعليمية 

تتأثر املقررات اجلامعية يف املرحلة اجلامعية األوىل أيضا باملناهج اإللكرتونية، فعلينا إعادة النظر يف املقررات و           
فالبد من إعادة النظر يف وسائل التدريس وأدواته، إذ يعترب  اإللكرتوينجلامعية احلالية بني التدريس التقليدي والتدريس ا

يهم الطالب من خمتلف األعمار واملستويات، ويصبح عنصرا فاعال ومشاركا يف  احلاسب اآليل هو آلة تعليمية متكاملة،
يف معظم األحيان يف الطريقة التقليدية، وإذا هو وسيلة ينبغي تعميم استثمارها  العملية التعليمية، يف حني يكون متلقيا

  .يف جامعاتنا، من حيث هو أداة للتدريس تعرض احملاضرات على الطلبة وفق برنامج العرض
قع املقرتح ملو وميكننا منذ اآلن إرفاق نسخة إلكرتونية للكتاب اجلامعي مع النسخة الورقية، من أجل نشرها على ا        

، تكون رديفة للكتاب اجلامعي )كتب، أحباث مستقلة(، إضافة إىل اعتماد عدد من املراجع اجلامعية إحداثه على الشبكة
، وإلزام احملاضرين )أو لكل حماضر على الشبكة(املقرر، ويكون بعضها بالشكل اإللكرتوين، وإحداث مواقع لكل قسم 

قرتح أو حىت نشر احملاضرات نفسها، حبيث ميكن للطالب الدخول عليه، ومعرفة بوضع مفردات املقررات على املوقع امل
، مما ميكن الطالب غري املداوم من احلصول على ما يريد، على امتحانيهمفردات املقررات، ورمبا سالمل التصحيح ومناذج 

  .حنو شبيه باجلامعة االفرتاضية
م الذي يقوم على التوجيه واإلرشاد وصقل مواهب الطالب وملكته يعرف التعليم العايل على أنه ذلك التعليو       

املعرفية، وبناء شخصيته، وتنمية قدراته، ومساعدته على إبراز واستخدام كل ما لديه من إمكانات يف الرتشيد والتطوير 
 )2010جنوي، ( .واالبتكار

الطالب بدوام احلضور ، ويتطلب شروطا معينة  إن التعليم يف النظام التقليدي الذي ينحصر بني اجلدران، ويقيد      
، وال ن، وال يقيد الطالب بدوام احلضورلدى االلتحاق به، خيتلف عن التعليم االلكرتوين الذي ال ينحصر بني جدرا

يتطلب شروطا معينة عند االلتحاق به، وتبعا لذلك فان دور املعلم يف التعليم االلكرتوين خيتلف إيل حد ما عن دوره يف 
التعليم التقليدي، وان كان االثنان جتمع بينهما مهام مشرتكة، ولعل املربرات اليت تدعو إيل اختالف دور األستاذ يف 

األستاذ يف التعليم االلكرتوين يتعامل مع جمموعة غري : التعليم التقليدي عنه يف التعليم االلكرتوين تتجلي يف النقاط اآلتية
واجتماعيا ومهنيا يف حني يتعامل معلم التعليم التقليدي مع فئة ، واقتصاديا، دميياوأكا ،عمريامتجانسة من الطلبة 

  )2011عبد هللا عمر، (. متجانسة نسبيا 
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  :عبد احلميد مهري 2الثقافة اإللكرتونية يف جامعة قسنطينة -7

  )2موقع جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة  (:عبد احلميد مهري 2جامعة قسنطينة-7-1
            املؤرخ يف  14/ 01ومبوجب املقرر رقمم 2011 نوفمرب28 املؤرخ يف11- 401ق املرسوم التنفيذي رقم أنشأت وف

 املؤسسات تسمية تكريس يتضمن والذي ا�اهدين وزارة عن الصادر  م2014 أكتوبر 23 لـ املوافق احلجة ذي 29
 – مهري احلميد عبد جامعة : مهري احلميد عبد وماملرح ا�اهد باسم 2-قسنطينة جامعة تسمية مت فقد اجلامعية،
  -2قسنطينة
  :واملعاهد الكليات-7-1-1

  :التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و االتصال  كلية -
مرت كلية التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصال بعدة مراحل منذ ظهورها عند إنشاء جامعة منتوري 

أنشأ معهد اإلعالم اآليل والذي يتكون  1984كجزء من كلية العلوم،ومنذ سنة   قسنطينة،حيث كان قسم اإلعالم اآليل
  . من قسم علوم احلاسوب وتطبيقاته،وقسم تكنولوجيات الربجميات ونظم املعلوماتية

  :كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية-
-12-02املؤرخ يف  386  -98لتنفيذي رقمأنشأت كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية،مبوجب املرسوم ا     

املنظم لسري هياكل جامعة منتوري قسنطينة، م  1994- 08-18يف  املؤرخ -84املعدل للمرسوم التنفيذي  ،م1998
  :عدد األقسام املكونة للكلية على النحو اآليت م1999- 03-18املؤرخ يف  75وحدد القرار الوزاري رقم 

 .قسم علم االجتماع -

 .عالم واالتصالقسم علوم اإل -

 -قسم الرتبية البدنية والرياضية -قسم علم املكتبات-قسم التاريخ -قسم الفلسفة -قسم علم النفس -

وقد احتوى املقر على أربعة  باملدينة اجلديدة علي منجلي، املتواجدم 2006 استلم املقر اجلديد للكلية سنة     -
 .وقسم الفلسفة قسم التاريخ، تصال،قسم علوم اإلعالم واال قسم علم االجتماع،:أقسام هي

،وما تبعه من 2املتضمن إنشاء جامعة قسنطينة2011نوفمرب 28املؤرخ يف 401-11ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم    
فسم ، سم علم االجتماعق: إنشاء كليات ومعاهد جديدة تقلص عدد األقسام املكونة للكلية إىل ثالثة أقسام وهي

  .قسم التاريخو الفلسفة 
  :تضم الكلية ثالثة أقسام ولكل قسم عدة خمابر: خمابر كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية-
عي خمرب علم االجتما، ايا ا�تمعخمرب العلوم االجتماعية وقض:وحيتوي على ثالث خمابر:قسم علم االجتماع -

 .خمرب اإلنسان واملدينةاالجتماعي واالقتصادي واحلراك 
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، دراسات يف حضارة املغرب اإلسالميخمرب البحوث وال ،خمرب الدراسات الفلسفية:وحيتوي على أربع خمابر :قسم التاريخ-
  .خمرب دراسة اجتماعية تارخيية حول حركات اهلجرة، خمرب تاريخ الرتاث وا�تمع

  .م ّاإلنسانيةخمرب الفلسفة والعلو ، و رب الدراسات الفلسفية والتارخييةخم:وحيتوي على خمربين:قسم الفلسفة -
  :كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري   -

التجارية و علوم التسيري نتيجة حتول معهد العلوم االقتصادية إىل كلية مبوجب كلية العلوم االقتصادية و   تأسست      
مبوجب  2طينة ، و اليت أصبحت تابعة جلامعة قسنم02/12/1998:املؤرخ يف 386-98:املرسوم التنفيذي رقم
م  2013ويف سنة .2املتضمن إنشاء جامعة قسنطينةم  28/11/2011: املؤرخ يف 401-11:املرسوم التنفيذي رقم

املتضمن إنشاء أقسام الكلية اليت تتكون من قسم العلوم االقتصادية وقسم العلوم  352مث إصدار القرار الوزاري رقم
  .واملاليةالتجارية وقسم علوم التسيري وقسم احملاسبة 

  : الرتبية وعلوم النفس علم كلية -
           طالبا  1637وهي تظم  الرتبية علوم قسمو النفس علم قسم  :قسمني من  الرتبية وعلوم النفس علم كليةتتكون       

قاعات للمحاضرات  04مقعد بيداغوجي موزعة على  4000(أستاذ، فضال عن اهلياكل البيداغوجية املستقلة  71و
  .قاعة للتدريس 02و
 :والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد-

معهد الرتبية  «حتت اسم  م1991كانت النشأة األوىل ملعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية سنة      
قره حبي القصبة، وسط مدينة كان م. ،لتكوين دفعات حلاملي الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية والرياضية» البدنية والرياضية

قسنطينة، حيث أصبح قسم من أقسام   –بطريق عني الباي  مت نقل مقره إىل جممع زرزارةم،  1998قسنطينة، ويف سنة 
  .واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية والعلوم 

م،     2011يف سبتمرب .وأصبح يعمل على تكوين دفعات من حاملي شهادة الليسانس يف الرتبية البدنية والرياضية     
ارتقى م  2013منذ جانفي. قسنطينة –اخلروب  –مت نقل قسم الرتبية البدنية والرياضية إىل املدينة اجلديدة علي منجلي 

  .قسم الرتبية البدنية والرياضية إىل درجة معهد، حيث أصبح حيمل اسم معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

مبوجب املرسوم التنفيذي  -2- عهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية إىل جامعة قسنطينة حاليا ينتمي م    
                  ، الذي مت من خالله تقسيم جامعة منتوري إىل ثالث أقطاب م2011نوفمرب 28املؤرخ يف  401-11رقم 

، وبه ثالث قسم الرتبية البدنية والرياضية»  ، حيتوي املعهد على قسم واحد هو )- 3-و - 2-و -1-جامعة قسنطينة (
  )2نشرة إعالمية جلامعة قسنطينة (.التسيري الرياضي  –التدريب الرياضي   - الرتبية البدنية والرياضية :ختصصات هي

  :معهد علم املكتبات والتوثيق-7-2
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 تلتها للمكتبيني، العايل دبلومال حاملي من دفعة لتكوين ،م1982  سنة  إىل املكتبات علم معهد نشأة ترجع         
 قلتهم، رغم أساتذة من ميلكه كان  مبا التخصص هذا لتطوير املعهد هذا اجتهد الليسانس، وكذا التقنيني، لتكوين دفعات
    .واألجنبية العربية، باخلربات االستعانة خالل من وكذلك

 ،م1998 سنة الكليات نظام إطار يف املكتبات علم قسم إىل حتويله مت هاأمه متعددة مبراحل املعهد مر وقد         
 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية  كنف  يف أي املرحلة هذه خالل الجتماعيةاو  اإلنسانية العلوم كلية  إىل أسند حيث
 مجيع استقطبت حبثية خمابر ثالثة بإنشاء توج العلمي البحث مستوى فعلى األصعدة، مجيع على كبريا  تطورا القسم عرف

 العلمي ا�ال تنشيط يف األخرية هذه أسهمت وقد أخرى، وطنية جامعات من وباحثني أساتذة وحىت احملليني، األساتذة
  .وخارجيا حمليا
 البيداغوجية الناحية ومن العليا، الدرجات ذوي من األساتذة من مهم بعدد القسم تدعم فقد التأطري ناحية ومن       
 دفعات ختريج على القسم عمل وقد والدكتوراه، واملاجستري الليسانس مستويات يف الطلبة من كبري  عدد القسم قطباست
 بالناحية وخاصة اجلامعات، من العديد يف واملعلومات املكتبات ختصصات لفتح أساسا كانت  املاجستري حاملي من

 هذا رشحت جمتمعة املقومات هذه كل  وتسيريه، إدارته يف قسمال عرفه الذي االستقرار إىل إضافة هذا الوطن، من الشرقية
  .والتوثيق املكتبات لعلم معهد مرتبة إىل لريتقي القسم

 التقنيات وقسم التوثيق ومراكز املكتبات قسم  :  مها قسمني من حاليا والتوثيق املكتبات علم معهد يتشكل        
 مشاريع تسعة على املعهد حيتوي .م2012  نوفمرب 12 يف املؤرخ 424 مرق الوزاري القرار مبوجب أنشئا وقد األرشيفية،

 ما 2015/2016احلالية السنة خالل املعهد يف الطلبة عدد بلغ  .والدكتوراه واملاسرت الليسانس بني موزعة للتكوين
  .طالب  1112  يفوق

  :خمابر البحث-
 .الدراسات والبحث حول اإلعالم والتوثيق العلمي والتكنولوجي - 1
  .طريق اجلزائر حنو جمتمع املعلومات  - 2
 .تكنولوجيا املعلومات ودورها يف التنمية الوطنية - 3

 مكتبة جممع التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و االتصال و علم املكتبات:  

               م   2008معلومات و االتصال وعلم املكتبات واملعلومات سنة تأسس جممع التكنولوجيات احلديثة لل       
ضم ختصصني مها علم تو  ،إىل ثالث طوابق   ة من اهلياكل من بينها املكتبة واليت تنقسمبقرار وزاري ويضم جمموع

 .االتصالو والتكنولوجيات احلديثة للمعلومات   املكتبات

  :يتألف مبىن املكتبة من ثالث طوابق

  :يضم حاليا   :  الطابق األول. 1      

  .وتتمثل يف مكتب احملافظ و قسم املعاجلة الفنية لرصيد الوثائقي:    املصاحل الداخلية –           
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  . قاعة املراجع -بنك اإلعارة –           

   قاعة املطالعة –: الطابق الثاين . 2      

  .قاعة االنرتنت –: الطابق الثالث . 3     

             .إعارة الكتب ملستعملي املكتبة  – - .تقدمي خدمات مرجعية سريعة وفعالة –: املكتبة  خدمات-*

، فهرس املذكرات، كما حتتوي املكتبة ا الغرض يضم فهرس الكتب باللغتنيفضاء صغري خمصص هلذ  : خدمة الفهارس-*
  .أخرى ورقيةنوعني من الفهارس، فهارس آلية و على 

الباحثني بكافة املقتنيات اجلديدة بشكل مستمر و دائم من الل إحاطة الطلبة و من خ: رية خدمة اإلحاطة اجلا-* 
  .خالل لوحات اإلعالنات املوجودة باملكتبة

  :هي قاعة خمصصة للمراجع العامة و املتخصصة و تضم ما يلي  :قاعة املراجع -* 

  .البيبليوغرافيات.الدوريات).كتوراهماجستري، د ( الرسائل اجلامعية . املراجع و املوسوعات –           
  .وهي قاعة خمصصة للمطالعة العامة لكلى التخصصني  : قاعة املطالعة -*      
  .مقعدا خمصصا لطلبة و الباحثني با�مع  47وهي قاعة جمهزة حبواسيب ، ويضم    :قاعة االنرتنت -*      
 10(:إحصاءات الطلبة حسب الكليات واملعاهد(  

طالب من بينهم  16813عبد احلميد مهري  2بلغ عدد الطلبة املسجلني يف جامعة قسنطينة 2016يف فيفري 
  .مسجل يف الدراسات العلياطالب  1292طالب مسجل يف املاسرت، و 4489

  ).2015/2016(طالب  15512بلغ عدد  الطلبة املسجلني يف التدرج : طلبة التدرج -1

 .طالب 1292العليا  بلغ عدد طلبة الدراسات :طلبة الدراسات العليا -2

 :الطلبة حسب الكليات -3

  .طالب ماسرت643 -طالب2231:التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و االتصال  كلية-1
  .طالب ماسرت 1063 –طالب  3931:كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية- 2

  .ب ماسرتطال 1152 –طالب  5677:كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري   - 3

 .طالب ماسرت 1006 –طالب  1637: الرتبية وعلوم النفس علم كلية   -4

  .طالب 924:والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد -5

 .طالب ماسرت 319 –طالب  1112:معهد علم املكتبات والتوثيق -6
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 هيئة التدريس:  

أن حاملني شهادة املاجستري، يف حني من األساتذة   %26(  أستاذ 662:ب 2أرتفع عدد أساتذة جامعة قسنطينة
وعدد األساتذة جند أن متوسط معدل التأطري تقدر  ،مبقارنة جمموع الطلبة املسجلني .حاملني شهادة الدكتوراه 40%
حيث قدر  حيث جند أن أدىن معدل تأطري يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، طالب لكل أستاذ، 23ب
طالب  33:معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية أعلى معدل تأطري بوسجل  طالب لكل أستاذ،17:ب

  .لكل أستاذ

 الرصيد الوثائقي:  

عنوان موزعة على  47092عبد احلميد مهري  2خالل الثالث سنوات األخرية سجل الرصيد الوثائقي جلامعة قسنطينة
  :الكليات كما يلي

  .عنوان 6330 :االتصال التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و  كلية- 1
  .عنوان 16210:كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  - 2
  .عنوان 12770:كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري   - 3
 .عنوان 8632: الرتبية وعلوم النفس علم كلية  - 4
  .عنوان 2124:والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد- 5
  .عنوان 4393 :علم املكتبات والتوثيقمعهد - 6

  )2موقع جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة (:2خلية التعليم اإللكرتوين جبامعة قسنطينة - 7-3
 العملية عصرنة إىل تسعى إمنا االلكرتوين، التعليم خللية باستحداثها مهري، احلميد عبد 2 قسنطينة  جامعة إن      

 من احلديثة االتصال تكنولوجيا  استخدام إىل �دف اليت اخللية هذه .وأقسامها دهامعاه كليا�ا،  داخل التعليمية
 بوابات وكذلك إلكرتونية، ومكتبات حبث، وأدوات ورسومات، وصورة، صوت من متعددة ووسائط وشبكات حواسيب
 من املنشودة فالغايات وعليه .احلضوري الدراسي النمط خالل من أو بعد، عن والتعليم التعلم خالل  سواء االنرتنيت
 من وذلك فائدة، وأكرب جهد وأقل وقت بأقصر )الطالب( للمتعلم التعليمية احملتويات تقدمي هي التكنولوجيا استخدام

 تزامنامل غري اإللكرتوين التعليم أسلوب أو التعليمية، العملية إدارة أنظمة( املتزامن الفوري التعليم أسلوب تبين خالل
  ).التعليمي توياتاحمل إدارة أنظمة(

 العلمي والبحث املعرفة إىل الوصول إىل مهري، احلميد عبد 2 قسنطينة جلامعة االلكرتوين التعليم خلية تسعى لذا     
 واإلبداع التفكري توظيف على يركز تفاعلي تعلم منط وخلق مرنة بصورة ونظمها املعلومات تقنية توظيف عرب املنهجي

   .املرجعية واملواد
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 ذايت تعلم منوذج طرح عرب التعليمية العملية يف التقنية واستخدام لتوظيف الفرص إتاحة على العمل إىل باإلضافة      
 مسامهة أكادميية بيئة وإجياد الرتبوية للعملية مركزا املتعلم جلعل اجلديدة الوسائط باستخدام )معيارية الكرتوين تعليم منصة(

 عرب والتعليم التعلم وتعزيز لتسهيل مرن منط إجياد على االلكرتوين التعليم خلية تسهر مثة ومن .التعليم جودة حتقيق يف
  ، 2 قسنطينة مهري احلميد عبد امعةجب االلكرتوين التعليم خلية إجياد مربرات أهم بني من ولعل .والشبكات احلواسيب

  .جود�ا وضمان التعليمية مليةالع سهولة ملبدأ ضمانا  والتعلم التعليم  حنو إجيابية اجتاهات تنمية هو
  :مهري احلميد عبد  2 قسنطينة جلامعة االلكرتوين التعليم خلية أهداف-7-3-1

 للعملية املكملة األهداف من مجلة حتقيق إىل مهري، احلميد عبد 2 قسنطينة جلامعة االلكرتوين التعليم خلية تسعى      
  : التايل النحو على إدراجها ميكن واليت التعليمية،

 من النمط هذا مع والتفاعل للتقبل ا�تمع لتهيئة تكوينية دورات عرب اإللكرتونية الثقافة نشر  -
  .التعلم،التعليم

 التصميمات حبسب متدرجة بصورة إلكرتونية مناهج إىل احلالية الدراسية واملناهج املقررات بعض حتويل -
 طبيعة جزئيا،حبسب أو اإللكرتوين،كليا التعلم تقنيات باستخدام جامعية مقررات وإدارة وتصميم منها، لكل املعدة
  .للطلبة تقدميه املراد املقرر

 جامعة منتسيب لدى اإللكرتوين التعلم،التعليم مهارات وتعزيز والتدريب، الذايت التعلم مبدأ تأسيس -
  . التعلم يف لتوظيفها 2 قسنطينة

 يف منه واالستفادة جديد كل  ملواكبة اإللكرتوين ليمالتعلم،التع جمال يف واإلقليمي الدويل والتعاون االنفتاح -
  .العلمي والبحث املعرفة تطوير

 أو نوع حبسب املساعدة أو البديلة والتقنيات اخلدمات تقدمي خالل من والعلمية األكادميية الربامج دعم -
 .واملقررات الربامج تلك طبيعة

  :2 ينةقسنط جلامعة االلكرتوين التعليم خلية مهام ووظائف-7-3-2
 :هي جماالت مخسة إىل 2 قسنطينة جلامعة االلكرتوين التعليم خلية تقدمها اليت واخلدمات األنشطة تصنيف ميكن

  :التايل النحو على إدراجها ميكن واليت التحضري إىل �دف  :خدمات فنية وأكادميية . أ
  .إلكرتونية مقررات إىل الدراسية املقررات بعض حتويل -
  .إلكرتونيا الدراسية الربامج بعض طرح  -
 واالعتماد اجلودة معايري وفق إلكرتونيا، تطرح اليت الدراسية واملواد للربامج أكادميية وأطر ضوابط وضع  -

  .األكادميي
  .إلكرتونية امتحانات  -
 يةالتدريب الدورات من العديد 2 قسنطينة جلامعة االلكرتوين التعليم خلية تنظم :الورشات التدريبية والتكوينية . ب

 اإللكرتوين التعلم مع التعامل قصد باجلامعة، )الدائمني األساتذة جمتمع( األكادميي ا�تمع إلعداد التطبيقية والورشات
  : املثال سبيل على الورش هذه ومن ، ا�ال هذا يف الالزمة باملهارات وتزويده
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  .اخلط على الدروس تصميم -
  .إلكرتونيا املقررات دادإلع اإللكرتوين التعلم نظم برامج استخدام -
  .املقررات إعداد يف التصميم برامج وتوظيف استخدام -
 .إلكرتونيا تقوميها مث ومن بتحويلها يسمح جديد بعرض الدراسية املقررات إعداد -
  .الدروس على اخلط: 2 قسنطينة جلامعة االلكرتوين التعليم خلية منتجات-
  التكنولوجيات احلديثة للمعلومات كليةأساتذيت معهد علم املكتبات،و الثقافة اإللكرتونية من وجهة نظرقياس  -8

 :2جبامعة قسنطينةو االتصال 
 اليت اجلمة منها للمميزات اإللكرتوين إدراكا التعليم من النوع هدا استخدام حنو تتجه العاملية اجلامعات إن معظم    

 بتوفري األكادميي املستوى على أو اجلامعات، على  يدرهااليت األرباح خالل من االقتصادي املستوى على سواء حيققها
 يف حل إسهامها جانب إىل هذا التقليدية، بصورته التعليم بنظام التحاقهم الصعب من قد يكون ألشخاص التعليم فرص
 .اجلامعي التعليم يواجهها اليت املشكالت من الكثري
 بعض الراهن الوقت يف تشهد أ�ا أخرى إال جامعات مع مقارنة الركب �ذا االلتحاق يف تأخرت جامعاتنا أن ولو     

 الفاعلة األطراف مشاركة و التطبيق درجة حيث من يتفاوت التجارب مستوى هذه كان إن و هذا اإلطار، يف التجارب
  .فيها العملية التعليمة يف

بإجراء دراسة ميدانية مبعهد علم املكتبات و التوثيق  وملعرفة واقع تطبيق الثقافة اإللكرتونية يف اجلامعة اجلزائرية، قمنا      
، وهذا من خالل توزيع استمارة استبانه على 2جبامعة قسنطينة التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و االتصال كلية،و 

من )ديثةالتكنولوجيات احل 104أستاذ علم املكتبات، 34:(باملائةلـ10أستاذ،  30املبحوثني، أين بلغت العينة املختارة 
  :خمتلف املستويات والتخصصات،  احتوت على األسئلة التالية

 مفهوم الثقافة اإللكرتونية؟- 1
  ؟ 2 ما هي مقومات الثقافة اإللكرتونية يف جامعة قسنطينة- 2
 ما هو تعريفكم ألسلوب التعليم اإللكرتوين ؟ - 3
 ؟ 2ما هي متطلبات التعليم اإللكرتوين يف جامعة قسنطينة - 4
 و دور الطالب يف عملية التعليم اإللكرتوين ؟ما ه - 5
 ما هي مميزات التعليم اإللكرتوين ؟- 6
 كيف ميكن إجناح أسلوب التعليم اإللكرتوين يف اجلامعة اجلزائرية ؟  - 7
 هل متتلك حاسوبا ؟ - 8
  هل مرتبط بشبكة اإلنرتنت يف املنزل ؟- 9
  
  :      نتائج الدراسة -9
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 :التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و االتصال كليةاملكتبات والتوثيق وكرونولوجيا تطور معهد علم -1
  مت تغيري مقر م  1990 نوفمرب30،ويف  1982 أنشأ معهد علم املكتبات جبامعة منتوري قسنطينة سابقا  عام 

 لم   قسم ع"أنتقل املعهد إىل مدرسة إطارات الشباب2000ويف عام. إىل ا�مع اجلامعي كوحيل خلضر  املعهد
قسم علم  تغري امسه منم 2012 انتقل مقره إىل املدينة اجلديدة علي منجلي، ويف سنة م، 2009وسنة "املكتبات

  ."معهد علم املكتبات و التوثيق" إىل املكتبات
مرت كلية التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصال بعدة مراحل منذ ظهورها عند إنشاء جامعة منتوري بينما   

أنشأ معهد اإلعالم اآليل والذي يتكون  1984نة،حيث كان قسم اإلعالم اآليل كجزء من كلية العلوم،ومنذ سنة قسنطي
 . من قسم علوم احلاسوب وتطبيقاته،وقسم تكنولوجيات الربجميات ونظم املعلوماتية

              ديثة للمعلوماتالتكنولوجيات احل كليةالتوثيق و لبيداغوجية مبعهد علم املكتبات و األقسام والفضاءات ا-2
 :و االتصال

قسم التكنولوجيا اجلديدة وأنظمة -3قسم التقنيات األرشيفية ، - 2قسم املكتبات ومراكز التوثيق ،-1:األقسام-
 .م2012نوفمرب  12املؤرخ يف  424املعلومات،وقد أنشأ مبوجب القرار الوزاري رقم

 .بني الليسانس واملاسرت والدكتوراهحيتوي املعهد على تسعة مشاريع للتكوين موزعة 
  طالب يف املاسرت،  319طالب ، 1112:  م2016بلغ عدد الطلبة يف املعهد يف سنة 

قسم تكنولوجيات الربجميات ونظم  - 2قسم علوم احلاسوب وتطبيقاته، -1:بينما يف كلية التكنولوجيات احلديثة
  .ماسرت643طالب، 2231عدد الطلبة .املعلوماتية

 :ت البيداغوجية الفضاءا-
طالب،قاعات  45قاعة بيداغوجية تتسع كل واحدة ل35طالب للمدرج الواحد، و حوايل  260مدرجات بسعة  04

  .مقعد،ومرافق بيداغوجية جد حديثة 300لإلعالم اآليل ،وقاعة انرتنت،كما أنه توجد مكتبة 
التكنولوجيات احلديثة  كليةوالتوثيق، و التجهيزات التكنولوجية احلديثة واملعدات مبعهد علم املكتبات -3    

  :للمعلومات
               جمهزة بوسائل العرض قاعة بيداغوجية، 30 :حتتوي على اإلمكانيات البيداغوجية والتكنولوجية التالية

باإلضافة إىل فضاء اإلنرتنت  .جهاز حاسوب 30قاعات إعالم آيل،كل واحدة منها جمهزة ب ...شاشة، داتاشو، (
تستخدم وسائل التكنولوجيا ومكتبة تضم رصيد وثائقي ثري،  جهاز مرتبط بشبكة اإلنرتنت، 30ي يضم أكثر من الذ

  .)برنامج سنجاب(احلديثة سواء يف املعاجلة أو البحث
فقد الحظنا أن جل  أفراد العينة  يدركون   فيما يتعلق مبفهوم الثقافة اإللكرتونية من وجهة  نظر املستجوبني  -4    

، ففي الوقت الذي تركز فيه  مبدى التحكم يف تكنولوجيا  املعلومات حبد ذا�ا مرتبطة جاءت املفاهيم املفهوم حيث
، تركز للتعامل مع العتاد و الربجميات وشبكات االتصاالتتكنولوجيا املعلومات  على إكساب الفرد املهارات األساسية 

  .هويتها و بنيتها و آثارها االجتماعية و االقتصادية و الفلسفيةثقافة املعلومات على املعلومات ذا�ا من حيث 
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 االلكرتوين التعليم مفهوم جل أفراد العينة يدركون بان القول ميكننا  املبحوثنيأجوبة حتليل  و عرض خالل من -5
   % 90وهذا بنسبة  .�اسلبيا و مميزا�ا فوائدها، أمهيتها، هلا الوسائط  التكنولوجية، فيها تستخدم التدريس يف كطريقة

وهذه النتيجة حسب رأينا منطقية باعتبار أن  التعليم، من النوع هذا يف الطالب دور اليت متس التحوالت يدركون ،كما
برامج التكوين يف معهد علم املكتبات ،وكلية التكنولوجيات احلديثة تتجه معظم موادها املدرسة حنو تطبيقات 

ؤسسات، مثل مادة اإلنرتنت، جمتمع املعلومات ، اليقظة، التعليم اإللكرتوين ،الربجمة تكنولوجيات املعلومات يف امل
 .اخل... ،النظم،

فقد الحظنا أن جل أفراد العينة يدركون   أما فيما يتعلق مبفهوم التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر املستجوبني -6
 فيها خمتلف الوسائل التكنولوجية يف حديثة تستخدمكطريقة  االلكرتوين بالتعليم مرتبطة جاءت املفاهيم حيث املفهوم،

 .احلواسيب، شبكة اإلنرتنت، والوسائط املتعددة االلكرتوين بالربيد اتصال أو برجميات كانت سواء التعليم عملية
وعن متطلبات التعليم اإللكرتوين فقد ذهب أفراد العينة حنو ضرورة توفري عدة عناصر أساسية ميكن حصرها -7

  :حسب رأيهم فيما يلي
 .   % 52الكرتوين بنسبة  احملتوى و الشبكات، األجهزة، اقتناء  -
  .   % 48االلكرتونية  بنسبة   الربامج واملناهج حتديث -
    % .26بنسبة  التواصل مع الطلبة باستخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة  -
اإلدارة بنسبة  أو الطالب أو األستاذ طرف من سواء لعملية الرتبويةااللكرتوين ودوره يف ا التعليم توفر الوعي بأمهية -

    % .21التعاون والتشابك مع خمتلف اجلامعات على املستوى الوطين وتوحيد الربامج البيداغوجية بنسبة  -   25%
جناح  مكونات أهم مع األستاذ والربامج اجلامعية يشكل حيث التعليمية، العملية يف رئيسيا عنصرا يعترب الطالب -8

دور الطالب يف التعليم احلديث،  سيشهده الذي بالتحول املتصلة اجلوانب معرفة بعض حاولنا فقد التعليم اإللكرتوين،
، بكون التعليم اإللكرتوين   % 51وهنا سؤاال حول دور الطالب يف التعليم اإللكرتوين، فكانت اإلجابة بنسبة  هلذا

 حيث أن الطالب  .)األستاذ، املكتبة، اإلدارة ( احمليط اجلامعي  مع عالقاته يف و لطالبدور ا يف كبريا تطورا  سيحدث
جمرد متلقي فقط، بل سيساهم يف وضع الربامج من خالل التفاعل الذي تتيحه تقنيات املعلومات يف العملية  يصبح لن

يت تعاين منها اجلامعة اجلزائرية مثل النقل، التعليمية بالصوت والصورة واحلركة، باإلضافة إىل التقليص من  املشاكل ال
 .اإلطعام، اإليواء، املقاعد البيداغوجية، واالكتظاظ خاصة وأن عدد الطلبة يف اجلزائر هو يف تزايد مستمر

، أقروا على ضرورة توفري كل اإلمكانات املادية  %  53إجناح التعليم اإللكرتوين يف اجلامعة  اجلزائرية،  سبل-9
وانفتاح اجلامعة على احمليط اخلارجي من  خالل  تطوير مناهجها وأساليبها، باإلضافة إىل تعميم التعليم  والبشرية،

  .اإللكرتوين على كل اجلامعات اجلزائرية، ووضع قوانني تعرتف بالشهادات احملصل عليها بالتعليم اإللكرتوين
 حاسوب جهاز ميتلكون لية التكنولوجيا احلديثةوك ،من أساتذة معهد علم املكتبات،  %70النتائج أن   تؤكد - 10

  . التعليمية العملية يف احلاسوب استخدام التقنية و هذه مهم يدل على انتشار عنصر وهذا
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توفر  2باإلنرتنت، للحصول على املعلومات، باإلضافة جامعة قسنطينة  االشرتاك ،% 68كذلك نسبة   -11
  .وأقسام التطبيقات زية، والفضاءات،قاعات لإلنرتنت على مستوى املكتبة املرك

 : التكوين والتكنولوجيا  - 12
  :املناهج الدراسية- 1

  :فالتطورات جعلت تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف التكوين ضرورية، وهذا حسب ما يلي
  .استخدام احلاسب يف التدريس، حيث يساهم بشكل كبري يف تدعيم املناهج الدراسية :احلاسب اآليل

  .تعليم الطالب استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات الوثائقية: جميات الوثائقيةالرب 
  .يتلق الطالب تكوينا علميا حول موضوع رقمنة املؤسسات التوثيقية:الرقمنة

  :قواعد البيانات والشبكات احمللية واإلنرتنت
، ترتكز أساسا على عدة جوانب 2مهري قسنطينة يتضح لنا جليا من خالل املعطيات أن التكوين جبامعة عبد احلميد 

أساسية ختص متكني الطالب من عدة مهارات بيداغوجية ومعرفية باستخدام التكنولوجيا احلديثة، تسمح له عند التوظيف 
  .يف خمتلف املؤسسات من فرض نفسه، واملسامهة يف تطوها

  :هلياكل البيداغوجية ا- 2
لى قاعات دراسية لألعمال التطبيقية، ومدرجات للمحاضرات جمهزة مبكربات ا�مع يشغل بناية جديدة، تتوفر ع

، وقاعات لإلعالم اآليل، وقاعات لإلنرتنت، باإلضافة إىل توفر وسائل اإليضاح والعرض، ووسائل ...الصوت،داتشو،
 .التكنولوجيا احلديثة

وسائل التكنولوجيا (ية والبشرية واملادية تعتمد بتوفري إمكانات بيداغوج)د.م.ل(اهليكلة اجلديدة للتعليم العايل
  .والعلمية يف مسار تكوين الطالب)احلديثة

  :هيئة التدريس- 3
األستاذ واملنهج الدراسي واألدوات املساعدة، ثالث عناصر رئيسية تساهم بشكل كبري يف جناح عملية التكوين    - 1

 .باملعريف املكلف بتدريسه إىل الطالفاألستاذ بوصفه املسؤول عن نقل رصيده . العلمي والبيداغوجي
برجميات –حواسيب (، يستعملون وسائل التكنولوجيا احلديثة يف العملية التعليمية2غالبية أساتذة جامعة قسنطينة - 2

 ...). اإلنرتنت –الوسائط املتعددة  -قواعد وبنوك املعلومات–ونظم 
 :وكانت هناك اقرتاحات يف هذا ا�ال

 .تعترب غري كافية مقارنة بعدد الطلبةاألجهزة واملعدات -
  ).تنمية قدرات هيئة التدريس.(البد من رسكلة األستاذ اجلامعي للتحكم التكنولوجي اجليد-
هيئة التدريس من ذوي اخلربات يف تدريس املواد املتصلة بتقنية التكنولوجيات احلديثة،وهلم مهارات يف التعامل مع - 3

 .  اإلنرتنت - مصادر املعلومات اإللكرتونية  –استخدام الوسائط املتعددة  –ات إدارة قواعد البيان-الكمبيوتر
غالبية األساتذة يعتمدون على التكوين الذايت يف تطوير قدرا�م وخربا�م،ومهارا�م يف استخدام التكنولوجيات  - 4

 . احلديثة يف التكوين
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  :ات من عدمها من خاللومن خالل ما سبق ميكن القول خبصوص مدى حتقق الفرضي          
 والتكنولوجيات احلديثة للمعلومات مبختلف رتبهم،  ،معهد علم املكتبات والتوثيقفاملؤهالت العلمية ألساتذة  إن

ديثة، ويتماشى مع احل تتكنولوجياالامعي يعتمد على اجلستاذ ألودرجا�م العلمية تتماشى مع رؤية مستقبلية جديدة ل
 .فالفرضية األوىل حتققتئج الدراسة السابقة من خالل نتا.التكوين الذايت

  أما تطور التكوين مبعهد علم املكتبات والتوثيق ،والتكنولوجيات احلديثة للمعلومات يتطلب توفر وسائل
فمن خالل نتائج املبحوثني فرغم توفر وسائل التكنولوجيا احلديثة،  تبقى األجهزة واملعدات غري كافية .التكنولوجيا احلديثة

  .لذا فالفرضية الثانية غري حمققة.نة بعدد الطلبةمقار 
 مقرتحات:  
ويف األخري ميكنننا أن نضع جمموعة من االقرتاحات اليت تتعلق بتعميم استخدام الثقافة اإللكرتونية يف اجلامعة     

  :اجلزائرية، وتتمثل فيما يلي

 .ضع سياسة وطنية البد من مسامهة األخصائيني يف صناعة هذه الثقافة املعلوماتية،مع و  -
 .توفري البنية التحتية هلذه الثقافة اإللكرتونية واليت تتمثل يف إعداد الكوادر البشرية املدربة واألجهزة واملعدات  -
 .وضع برامج لتكوين وإعادة تكوين األساتذة  واإلداريني لالستفادة القصوى من هذه التقنية -
 .تعليم اإللكرتوين يف اجلامعة اجلزائريةإنتاج الربامج البيداغوجية الضرورية إلجناح ال -
 .إعداد دورات تكوينية لألساتذة من أجل استخدام التقنيات احلديثة -
 . تبادل اخلربات مع الدول اليت سبقتنا يف هذا ا�ال خبصوص العملية التعليمية اإللكرتونية -

  : اخلامتة - 10
السبل  و اإلمكانيات كل أتاحت فاملعلوماتية .املعلومات �تمع مهمة جد بوابة بأن التعليم القول   ميكن        
 اخل،...االتصاالت ثورة و املتعددة، االنرتنيت كالوسائط :احلديثة التقنية املعلومات العلمية و املنجزات على لإلطالع

 يف جديدة داعاتإلب متهد التقنيات هذه فأصبحت .التعليم يف ميدان عميقا تغيريا تقود قوة إىل التكنولوجيا هذه حولت
يتم  و هلا األمثل االستغالل قصد واضحة سياسات لتنفيذ اسرتاتيجيات إىل حتتاج املعرفة، لكنها و   العلوم جمال

 .التعليم منظومة تفعيل و تقوية بواسطتها
  : قائمة املراجع- 11 

 :املراجع باللغة العربية -
 :الكتب -

 دار الشروق  :عمان  . عملية التعلم والتعليمالتكنولوجيا يف الكلوب ). 2012( بشري عبد الرحيم ، - 1
 .جمموعة النيل العربية :ترمجة هاين مهدي اجلمل   ،التعلم عرب االنرتنت ). 2014( ، جيلي، ساملون - 2
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 .القاهرة :عامل الكتب.تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات واالتصاالت ).2004( ، عبد احلميد، زيتون - 3
  دار الفكر العريب  :القاهرة .والتعلمتكنولوجيا التعليم  ). 2014( ، حممد رضا، البغدادي - 4

 :ا�الت -

 . 2010 – 2العد – 19ا�لد  –ا�لة العربية للرتبية  –دور املعلم يف عصر االنرتنت  –أفنان نظري، دروزة  - 5
د العد.جملة جيل البحث العلمي.جمتمع املعلومكات يف الوطن العريب). 2018(بن سولة، نورالدين،   - 6

 .55.58.ص.ص.29
 .2009العدد اخلامس عشر -ا�لد اخلامس –جملة الرتبية والتعليم –التعليم عن بعد –جنوي ،مجال الدين  - 7
 .2011 -الكويت-السنة السابعة–جملة التعليم–القمر الصناعي والتعليم عن بعد–عبد هللا عمر، الفرا  - 8

 :الندوات العلمية -

مدرسة : ورقة عمل مقدمة لندوة.ترف أم ضرورة... عليم االلكرتوينالت.) 2014(، إبراهيم بن عبد هللا، احمليسن  - 9
 14-12ص.، ص 17، العدد 16 ، جملدجامعة امللك سعود ،املستقبل
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 . جامعة امللك سعود. ه17/8/1423-16الفرتة  مقدمة إىل ندوة مدرسة املستقبل يف

 :النشرات -

نيابة مديرية اجلامعة للعالقات اخلارجية،التعاون والتنشيط .1.ع.عبد احلميد مهري 2نشرة إعالمية جلامعة قسنطينة -11
 .2،2017جامعة قسنطينة:قسنطينة.والتظاهرات العلمية واالتصال

 :الوايبغرافيا -
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