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التطلعـات الى الممارسـات التقليديـة  منفي الجـامعة الجزائريـة والتقويم  عليمالت
 االلكترونيـة

 

في الجامعة الجزائرية بين التعليم والتقويم : مشروع كتاب جماعي حول

 الممارسات التقليدية والتطلعات االلكترونية

 جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل                    مسعودي لويزة /د: اشراف وتنسيق 

 2جامعة باتنة                   عز الدين بشقة                   / د: رئيس اللجة العلمية 

 :الديباجة .1

حيث أفرزت ، المتباينة طهوأنما التدريس أساليب في ت عميقةتحوالعالميا التعليم الجامعي  شهد

، وهذا ما قد جعل عملية التعلمية - الممارسات التعليمية فيالتكنولوجية توجهات عميقة تطورات ال

سعيا للتوسع في تطبيقاتها التربوية، تقنيا محورية تتطلب تكيفا استدخالها في الجامعة الجزائرية مسألة 

من  وهيكلة جديدة تجمع بين الرؤية المستقبلية والممارسات التربوية الراهنة بصورة إبداعية لتأسيس آلية

 . تحد من أوجه القصور والجمود في األنظمة التعليمية الراهنة شأنها أن

لمي وحضاري وكخلية لإلنتاج العلمي والمعرفي، تسعى فالجامعة الجزائرية كمركز إشعاع ع

قد تباينت أدوارها لتصبح كأحد أهم ف خدمات تعليمية تواكب سرعة التطور التكنولوجي تقديمجاهدة ل

نقل الخبرة اإلنسانية المتراكمة بأبعادها االجتماعية، لالقوى الموجهة للنمو االقتصادي، وكأداة رئيسية 

آليات التعليم لتبني ودعم  اليها الجامعة التي سعت وفي ظل اإلصالحات األخيرة.الثقافية، والعلمية 

التعليم الحضوري ) لموجود للنظام ا ال يعد تعليما بديال  خاصة أن هذا االخير ،ساتهاااللكتروني في ممار

ئم نوعية للنظام القابل يعبر عن نمط مستحدث وإضافة م بصورة عشوائية وال تصحيحا له وال يقد( 

 .  في ظل منظومة مصممة بصورة بعيدة اآلفاقومكمل له 

تجسد كل من عمليتي التعليم والتقويم محوران متكامالن في الجامعة الجزائرية حيث يبرز 

تطوير التعليم هو هدف أساسي تحتمه وتؤكده  التقويم كآلية مكملة للتعليم الجامعي خصوصا وأن

المتبعة في الجامعة الجزائرية أن  يةالتقويمساليب التعليمية ولزاما على األ فقد أصبحالظروف الراهنة 

المرتبطة بعدم مطابقة آليات ضغوطات وال التحديات كل تساير مختلف التغيرات التكنولوجية لمواجهة

تصميم  تنادي بها التطلعات االلكترونية سواء في تيال ةوالعلمي ةالمعرفي التعليم والتقويم الجامعي لألسس

مراعاة مشكالت الفروق الفردية بين  األهداف التعليمية معالمطابقة مع  العلمية أوعملياتالمادة 

على المتعلمين وصناع القرار التعليمي تساعد ناهيك عن نقص المعلومات التي من شأنها أن  ،المتعلمين

 .المستمر نيالتحس
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 الجامعية الجزائرية يضع اللبنات في المنظومة والتقويم االلكتروني  استقراء واقع التعليموعليه فإن 

 : وعليه نهدف من خالل هذا االستكتاب الى لتحديث الممارسات الجامعية،  ةاألساسي

 :الكتاب أهداف .2

دعت إليها الجهات في الجامعة الجزائرية والتي  ينااللكترونيوالتقويم التعليم ستقراء واقع إ  -

 . في ظل الوضع الراهن الوصية

 .في الجامعة الجزائريةوالخدمات الرقمية المتاحة  يم االلكترونيدراسة وضعية التقو  -

 . االطالع على التجارب العالمية في مجالي التعليم والتقويم االلكترونيين  -

 .اإلحاطة بالصعوبات التي تعرقل آليات تطبيق التعليم والتقويم االلكتروني في المؤسسات الجامعية -

لدى  ينااللكترونيوالتقويم استخدام التعليم تحسين م في تساه استشراف االليات والسبل التي  -

 .أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة الجزائرية

 :الكتابمحاور 

   التعليم اإللكتروني :األولالمحور  

 (.مفاهيم واساسيات، تقاطعات ) التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني تقاطع المسارات  

 (صيغه، أهدافه  ، وضعيته . ) الجامعة الجزائريةالتعليم االلكتروني في  واقع 

 . منصات التعلم والتعليم االلكترونية في الجامعة الجزائرية  

 التقويم االلكتروني  :المحور الثاني 

 .اليات التقويم الحديثة في الجامعة الجزائرية وإشكالية التحول نحو التقويم االلكتروني 

 ( اشكاله واجراءاته وصعوباته. )الجزائرية واقع التقويم االلكتروني في الجامعة 

 .المختلفة وأشكالها، وأنواعهاخصائصها  االختبارات االلكترونية 

 . عيوبهاو مميزاتها البنوك الرقمية في النظام الجامعي،  

 .تجارب عربية وعالمية حول التعليم والتقويم االلكترونيين :المحور الثالث 

اليات واستراتيجيات تطوير منظومة التعليم والتقويم االلكترونيين في الجامعة : المحور الرابع 

 .الجزائرية 

 :الكتابة والمشاركة شروط .3

 .أن يكون البحث في أحد محاور السابقة 
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ية ويكون تناوله يتصف البحث أن   منهجية في ظل  األصالة العلميةمتسماً بللموضوع بالجدَّ

 .المصادرللمراجع و متكاملوتوثيق  محكمة

 .أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ملتقيات سابقة أو مأخوذا من أطروحة أو بحث علمي 

 .صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والمالحق 51أال تزيد عدد صفحات المداخلة عن  

لقب المؤلف، : )في الّتهميش على ان يكون التهميش في المتن كما يلي (APA)اعتماد نظام  

 (. لصفحةالسنة، ا

، كما يحتوي على الكلمات باللغة االنجليزيةأن يشتمل البحث على ملخص بالعربية ولغة أخرى  

 . المفتاحية

 .إدراج المالحق والمراجع والفهارس في آخر البحث  

بالنسبة للمقاالت  لمتن البحث، 41بمقيـاس   Arabic transparantالخط  نوع يتعين أن يكون 

 .سم من كل جانب5,1الصفحة  حدودوتكون  باللغة العربية

 Times Newعلى خطيتم االعتماد فيها ( الفرنسية أو االنجليزية) المقاالت باللغة األجنبية  أّما 

Roman  54حجم. 

 .لكل دراسة  على األكثراثنين بمتدخلين عدد المتدخلين محدد  

 املؤسسة الوظيفة الرتبة الصفة الاسم واللقب
  1باتنة استاذ دائم استاذ  عضوا بوفولة بوخميس/ اد

 1باتنة  استاذ دائم استاذ  عضو يوسفي حدة /اد

 1باتنة  استاذ دائم استاذ  عضو هاليلي يسمينة /اد

 1باتنة  م ئاستاذ دا استاذ عضو بن فليس خديجة /اد

 1باتنة  م ئاستاذ دا استاذ عضو حنادية بوللوا/ د

 1باتنة  م ئتاذ دااس محاضر  استاذ عضو  كلثوم بيميمون / د

 1باتنة  م ئاستاذ دا محاضر  استاذ عضو  ليلى شيخة /د

  2سطيف  استاذ دائم استاذ محاضر عضو بن غذفة شريفة/د

 املسيلة استاذ دائم استاذ محاضر عضو بولسنان فريدة /د

 1باتنة  استاذ دائم  استاذ محاضر عضو بلخيري وفاء /د

  2سطيف  استاذ دائم ضراستاذ محا عضو بوعود اسماء/ د

 1باتنة استاذ دائم استاذ محاضر عضو عطال يمينة /د

 1باتنة  استاذ دائم  استاذ محاضر عضو عز الدين بشقة /د

 1باتنة أستاذ دائم استاذ محاضر عضو زغيش وردة/ د
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 1باتنة أستاذ دائم استاذ محاضر عضو صونيا عواج/د

 1باتنة تاذ دائماس استاذ محاضر  عضو وهيبة هامل / د

 ام البواقي  استاذ دائم استاذ محاضر عضو بوزيد ابراهيم / د

 جيجل  استاذ دائم استاذ محاضر عضو مسعودي لويزة / د

  3قسنطينة  استاذ دائم  استاذ محاضر  عضو  حميزي وهيبة  / د

  2قسنطينة  استاذ دائم  استاذ محاضر  عضو سليماني صبرينة/ د

 1باتنة  استاذ دائم  استاذ محاضر  عضو  ت سليمة سال  /د

 جامعة بسكرة  استاذ دائم  استاذ محاضر  عضو العقون لحسن / د

 جامعة تيزي وزو  استاذ دائم  استاذ محاضر  عضو  فتال صليحة / د

مركز البحث  استاذ دائم استاذ محاضر  عضو  برغوثي توفيق / د

 الاغواط

 جيجل استاذ دائم ضر استاذ محا عضو  بشتة حنان/ د

 جيجل  استاذ دائم استاذ محاضر  عضو  احسان براجل /د

  1باتنة  استاذ دائم استاذ محاضر  عضو  ليلى مدور / د

املركز الجامعي  استاذ دائم  استاذ محاضر عضو مون أكريم معبد ال/د

 افلو الاغواط 
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