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دراسة  االلكترونية  في استداهة خدهات الورفق العام  دور الحوكوة

 _جاهعة هستغانن _ حالة طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية



 اإلهداء
 

ىا نحن نرفع قبعة التخرج فما بعد االصرار و االجتياد نمقى النجاح فالحمد هلل 
 حمدا كثيرا عمى تيسيره لنا لعممنا.

 الى من سيرت لمدعاء لي ومن رفعت معنوياتي و شجعتني وكانت دائما بجانبي

 "أمي الحبيبة"                                             

 دربي و منبع قوتي ورفيق حياتي و سبب نجاحي الى منير

 "أبي الغالي"                                                        

الى رفيقات عمري و رونق حياتي أخوتي الدين دائما معي في الفرح و الحزن 
 سندي و قوتي

 رحمةفتيحة _هدى _                                                     

 "عبد القادر" و سندي "زيان" "المهديالى أخي الغالي ومصدر قوتي "

 الى من سعدت برفقتين في جميع أوقاتي و التي زادت الحياة نور بييم

 نجاة_ غالية_ وسام_ أمال _ يمينة_ سعاد_ خولةصديقاتي                   

الى كل من نشر العمم و التعميم و سير عمى أداء واجبو معنا أستاذتي الكرام من 
 االبتدائي الى الجامعي وباألخص مشرف العمل 

 "حمو بوعالمالدكتور "                                                  

 "مناد أمال"صعاب ملالى نفسي وروحي المثابرة       



 

 

 

 الشكر
 عمه وعمى توفيقه لنا في عممنا المتواضع هدا الحمد هلل حمدا كثيرا عمى ن      

 عمى  اعدني وقدم يد العون لي في أداء عمميلكل من س نتقدم بالشكر الجزيل    

 سوآءا بالكثير أو القميل كما وجه ومن أفدني بالمعمومات حول موضوعيأكمل    

في درب  عمى نصائحه و مجهوداتهلفاضل حمو بوعالم ا أستاذي و مشرفيال ننسى  
 ، لك كل الشكر و التقدير و االحترامالذي اجتزته طول المشوار المعرفة

اعين الدي ساعدنا في  هدا العمل برغم من دلك نتوجه بالشكر الى أستاذ حراق اسموك
  انشغاالته وضيق الوقت 

 

 كانت معي دائما "بوعزة وسام بشرى"وأتوجه بالشكر الخاص الى صديقتي العزيزة التي 
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 مقدمة

اىتمام العديد من المفكرين  ىاإللكترونية من المفاىيم التي تمقيعتبر مفيوم الحوكمة     
و المؤسسات االقتصادية في المرافق العامة كواالقتصاديين نظرا لكثرة وتنوع استخداماتيا، 

ادا  المستشفيات والمنظمات االجتماعية وحتى المنظمات الخيرية، و ،الحكوميةالمؤسسات 
ىي منظومة من القوانين و العوامل مأخوذ من حوكمة الشركات كانت الحوكمة كمصطمح 

وبالمجتمع، كما تختص  التي تتحكم في عمل الشركة وفي عالقاتيا بالزبون وبالشركاء
و الرقابة و لتحديد الميام و الصالحيات ،ىدا عن  م لفرض االنضباطبالتعميمات و األحكا
التي تكون منيا  مؤسسات التعميم العالي ىي أحد أىم القطاعات أما عن ،حوكمة الشركات

وباعتبارىا أيضا قطاع مستفيد من األموال خر  االالمرافق العامة االنطالقة لتحقيق أىداف 
العمل، فيي تواجو ضغوط كبيرة لتكون العامة عمييا أن تستجيب لمتطمبات المجتمع وسوق 

األمر الذي يحتم عمييا التوجو بمزيد من الشفافية والمساءلة العامة عمى وضع  ،أكثر فاعمية
 بطريقة فعالةالعالي  لمتحرك نحو االستقاللية وضمان أن تتم إدارة أنظمة التعميم  ينمواز 

سات التعميم العالي في مؤسولغرض معرفة مد  تطبيق مفيوم الحوكمة االلكترونية في 
التي تستطيع من خالليا  جوبةوىذا من أجل الوقوف عند اال ،نا بيذه الدراسة قمالجزائر 

بالتسيير في مؤسسات التعميم العالي  القائمينفيوم يالقي اىتمام المسؤولين القول أن ىذا الم
 .اتإدارة الجامعلنزاىة والشفافية في والتحديات التي تحول دون تحقيق ا

ومن خالل ىدا الطرح حاولنا تقسيم الموضوع الى ثالث فصول رئيسيين سوف نعرض     
 :محتواىم كالتالي

لمرفق العام وتم تقسيمو الى النظري الدي أخد عنوان اار تضمن االط :الفصل األول   
الدي تناولنا فيو)فكرة المرفق المرفق العام  ماهية: المبحث االول ين بحيث برزنا فيحثمب

 المبحث الثانيأما العام، مفيوم المرفق العام و تنظيمو، المبادئ التي تحكم المرفق العام( 
 بعنوان: 
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مبدأ سير المرفق العام، مبدأ المساواة، مبدأ قابمية المرفق )المبادئ التي تحكم المرفق العام 
 العام لمتعديل  و التغيير(

تضمن مبحثين تطرقنا في  و حوكمة التعميم العالي: الدي أخد عنوان الثانيالفصل أما    
 )مفيوم، أىمية، أىداف و استراتيجيات، متطمبات الحوكمة االلكترونيةالى  المبحث االول

فيوم )مالتعميم العالي بالجزائر عنوانتطبيق الحوكمة االلكترونية(، أما المبحث الثاني تضمن 
 التعميم العالي، نشأة و تطور التعميم، وظائف الجامعة، عالقة الحوكمة بالتعميم العالي(، 

عن طريق استبيان الدي اجريناه مع كافة  بالجانب النظريالمتعمق  وأخيرا الفصل الثالث
  الدي أد  الى نتائج عامة لمدراسة.  الطمبة في كمية العموم السياسية بجامعة مستغانم

 شكالية الدراسةا    
ي يتناول موضوع الحوكمة ندرة البحث النظري و التطبيقي الدتتبع مشكمة الدراسة من 

، وخاصة في مؤسسات التعميم العالي التي اصبحت من االلكترونية في المرافق العامة
تحسين ادائيا وتطوير معارفيا العممية و العممية قصد تطبيقيا  استخداميا من اجل الضروري

لمياميا و وظائفيا المختمفة في التعميم و البحث العممي، ومن ىنا يطرح  عمى ارض الواقع
 االشكال التالي:

 ما مد  تأثير تطبيق الحوكمة االلكترونية عمى المرافق العامة؟    

 :التساؤالت الفرعية      

 ؟المرفق العام مفيومما _

 _مادا يقصد بالحوكمة االلكترونية؟

 التعميم العالي بالجزائر؟ كيف نشأ_

 ؟فائدة الحوكمة االلكترونية في التعميم العالي  ما_
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 :الفرضيات

_ساىمت الحوكمة االلكترونية في وصول جامعة عبد الحميد بن باديس لمتعميم عن بعد 
 واستخدام منصة موودل  

_اكتساب االداريين بجامعة عبد الحميد بن باديس ميارات استخدام الحوكمة االلكترونية 
   اسية  يلطمبة كمية العموم السساعد في التطوير من توظيف منصة الموودل 

 :الدراسة أسباب

حول ىدا الموضوع باعتباره متغيرا ىاما في المرافق  ت الميدانية و العمميةنقص الدراسا_
 العامة عامة و التعميم العالي خاصة

فعل  ت_معرفة ما مد  تطبيق الحوكمة االلكترونية في التعميم العالي و كيف كانت رد
 الطمبة حول ىدا التغير

 تسميط الضوء عن الحوكمة في المرافق العامة عامة و التعميم العالي خاصة_

 

 :ة الدراسةأهمي

 _التعرف عمى الحوكمة االلكترونية في المرافق العامة و عمى امكانية تطبيقيا

ي تطوير التعميم بجامعة عبد الحميد ابن باديس كمية مد  اسيام الحوكمة االلكترونية ف _
 العموم السياسية و  الحقوق 

 _محاولة معرفة مد  استخدام الحوكمة االلكترونية في المؤسسات التعميم العالي 
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 أهداف الدراسة:

 ابراز دور الحوكمة االلكترونية في ترقية مرفق التعميم العالي و تحسين أدائو_

 _ساعدت الحوكمة االلكترونية في نجاح التعميم العالي وسيولة تسييره 

 مية الحوكمة االلكترونية في المرافق العامةالوقوف الى جوانب عدة ألى_

 _ضرورة توفير الحوكمة االلكترونية في المرافق العامة

 :منهجية الدراسة    

خي من خالل استعراضنا لنشأة لإلجابة عن اشكالية الدراسة، تم االعتماد عمى المنيج التاري
لجمع الحقائق  دراسة حالة و مراحل تطور  المرفق العام والجامعة الجزائرية ، و كدلك منيج 
الوصفي  و المنيج التحميمي حول الموضوع من خالل استبيان الدي تم عرضو عمى الطمبة،

 من خالل تحميل أسئمة االستبيان ووضعيا في جداول.

 ة:صعوبات الدراس      

 األكاديمية بخصوص الحوكمة االلكترونية. قمة المراجع_

 _صعوبة تجاوب الطمبة مع استمارة )استبيان ( خاصة طمبة الدكتورة.

 _تمقي صعوبة في التحميل بسبب تناقض اجابات الطمبة.

 :الدراسات السابقة     

"  التعميم العاليبعنوان متطمبات جودة " 0202سنةدراسة فاطمة غنتوي و كريمة كابوية ( 1
وتناولت االشكالية التالية: ماىي متطمبات جودة التعميم العالي  في ميدان الحاكمة بكمية 

  خمية الجودة؟العموم االنسانية و االجتماعية و االسالمية ووفق المرجع الوطني لضمان 
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من أجل جمع معمومات  ابمةولإلجابة عن ىده االشكالية تم االعتماد عمى المالحظة و المق
، وتم توصل من خالل الدراسة عمى النتائج التالية: تتوفر كمية العموم االنسانية و دقيقة

االجتماعية و االسالمية عمى عناصر اقامة نظام معمومات، مقبولة الى حد ما اال انو و من 
 .وجية أخر ، تعاني الكمية في مجال نظام المعمومات دائما بنقاط ضعف

الكمية ال تتمتع باستقالل المالي فيما يخص الصيانة أو تطوير نظام المعمومات بل  كما ان
 ىناك تبعية الى مصمحة المحاسبة أو الوسائل عمى مستو  الجامعة

كفاءة أعضاء هيئة رئيس و أثرها عمى جودة بعنوان " 0210( دراسة نوال نمور سنة 0
ا مد  تأثير أعضاء ىيئة التدريس عمى جودة وتناولت االشكالية التالية: م التعميم العالي"،
عينة استمارة استبيان موجية ل ولإلجابة عن ىده االشكالية تم االعتماد عمى  التعميم العالي؟

بيدف معرفة أراءىم حول ىيئة التدريس بالكمية باستعمال التحميل لمرحمة  لطمبةمن ا
ان التعميم يساعد عمى رفع وتم توصل من خالل الدراسة عمى النتائج التالية:  الميسانس

كفاءاتو، وزيادة انتجاتو مما يؤدي في زيادة الدخل و النمو االقتصادي . ان اداء الفرد يركز 
عمى توفر كفاءات معينة. ان عممية ضمان جودة التعميم العالي عرفت انتشارا كبيرا في 

 حيث أصبحت موضوع الساعة.مختمف دول العالم، 
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 المرفق العام :فصل االولال

 تمييد:

ينظررر االفرررراا لرررعاارة العامرررو الرررةل شررراص و الاولرررو الرررةل  رررام اان رررا ال  رررو المعنيرررو     
مررن , واقرروم االاارة العامررو اررالك والايررو راارراا م وماطلاررات جيرراا م اإلررااع جا رراا م العامررو

, ومن هنا يرى اعض الفقر  ان المرافرق العامرو هرب وراب و روا شالل المرافق العامو المانو و
, فراداارة العامرو منجررت امايرازات الورلطو العامرو ةررب الرمن جورن الورير ل ررا  العامرو االاارة

 رال  ى, واموراو مةنروات المناطرو ا را اضفلرل صرورة مالمرافق  لى اةمل و ر  و اقرام الشرام
   جثينومن هاا المنطلق ونقوم هاا الفصل الى  ما .من ال واة
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ماىية المرفق العام المبحث االول:  

فكرة المرفق العام  المطمب االول:  

امثلو فب اقييا النلاط الفراي ال يقاصر نلاط االاارة العامو  لى الصورة الولايو الم    
فب منافوو االاارة العامو لجمايو النظام العام وانما هناك صورة اي اايو للنلاط االااري اامثل 

للنلاط الشاص من شالل اقاام ا  لى الااع الجا ات العامو لألفراا والااشل املرو ات 
و االاصاالت و الصجو و الارايو ..الخ.  اقام شامات  امو ةالنقل و الة رااء و الميا 

;وااشل الاولو من شالل  واعرف ها  الصورة االي اايو من النلاط االااري االمرفق العام
ي ور ااعا الشاالف واطور المذهب الذالجا ات العامو اشالف و اط دلااعالمرفق العامو 
الجر اقاصرت المرافق العامو  1ففب ااء نلضة الاولو وا اقال ا المذهب الفراياعانق  الاولو 

فت الاولو انااك  لى االمن الااشلب و االمن الشار ب و فض المناز ات اين االفراا و ر 
فب جين ان   ناما اا  ت الاول نجو الااشل وصوال الى االلاراةيو زاات االاولو الجاروو, 

العامو االواويو ال ولم اعا قاصرة  لى الجا ات  ,م االت ااشل ا االلااع الجا ات العامو
و الاراويو و  فقامت شاماا ا الصجيو واال اما يو شاصال ا الطور النلاط لو هذنافوت الاو 

و رفت الاولو فب ها  المرجلو االاولو المااشلو او الاا رة ثم االلاراةيو  ,االقاصاايو ...الخ
.وال لك ان المواجو اعايرا  ن ماى ااشل ا فب مشالف الم الت ومنافواا ا للنلاط الشاص 

الاب الغل ا المرافق العامو من النلاط االااري قا زاات و ااوعت وطغت  لى الصورة اال رة 
هو اال نلاط مرفق يلاع جا و  اللاط االااري ما عروفو االلاط االااري, جاى قيل انالم

 2 امو

                                                 
1
 870ص ,8002عة االولى ,عمان ,, دار وائل للنشر و التوزٌع ,طب1ي,جالقانون االدار, حمدي القبٌالت 

 870صالت, نفس المرجع, حمدي القبٌ
2
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 ,برناردو  جيز اا من الفق اء من م فب فرنوا مثال وقا اانى  نظريو المرفق العام واياها      
ويرا انصار نظريو المرفق  ,فب الفق  العراب الجال و ات ها  النظريو انصارا ل ا وةالك

و رف اعل م القانون االااري  ,ل مااائ ونظريات القانون االااريالعام الى ها  النظريو ة
و هب الاب اجاا ةالك م ال  ,القانون االااريواعاار هب اواس اان  قانون المرافق العامو , 

  ,اطايق 

المرفق العام فب جةم الل ير لمجةمو  وقا اروى القلاء االااري الفرنوب اواس نظريو     
, اال ان ةام اشرى ماااليو صارت  ن الم لسو الاب اةاا ا اج ,بمنكوالانازع  رف اجةم 

ت اجيانا , ااظ ورها ال رفق ا اجوالت و اغيراتها  النظريو لم اوامر  لى جال واجا منا 
   الى الالةيك في ا ةضواس للقانون االااري

الجر جاى الجرب  اميزت الجياة االااريو اطااع الجريو للنلاط الفراي و ا يمنو االقاصاا     
, وةان من الطايعب ان اةون المرافق العامو مجاواة العاا و اغلب  لي ا العالميو االولى

الااوع  لر ااأت اعض المرافق  ناال ان  مع اواشر القر  ,االااريو والوياويو صفوال
)ةالاريا و الالفون و الارق(,و ناها  ملت االاارة العامو و الولطات ظ ور الاالقاصاايو ا

ظل القانون العام ,وااميز  ن العامو  لى اشلا  ا لقوا ا انظيم المرافق العامو لاجب فب 
اال ان الجياة االااريو ال يمةن ان اقف  .صاايو لألفراا انظام ا واإاارا ااالقاالملرو ات 

 1وهاا الاطور ااى الى ازاياا ااشل ,ب وما ا الغالاو الاغير و الاطور لى جال واجاة ف 
و الى ةثرة المرافق العامو  ,مجل االقاصاا الجرمو   القاصاا الالاولو والى جلول ا

 .و و الا اريوالقاصاايو و الصنا يا

                                                 
1
 878,ص  مرجع سبق دكره, حمدي القبٌالت 
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  تعريف المرفق العام و عناصر المرفق العام و تنظيميا الثاني:المطمب 

 تعريف المرفق العام اوال:

 ن  ما يرافق ا  و ينافع و يواعاناا  :لغة

ومرا هاا الشالف الى اشاالف   ,الف فق ب جول اعريف المرفق العامفقا ثار ش :اصطالحا
ويمةن را هاا الشالف و االشاالف الى  ,الى المرفق العامةل فريق الزاويو الاب ينظر من ا 

 .1ثالث اا اهات ,لةلب و مولو ب و مشالط

      االتجاه الشكمي اوال:

, للةل او ال  و الاب ااولى ااارا ينظر انصار هاا االا ا  الى المرفق العام من ناجيو ا    
  فيرى االوااا )فياال (ان  يقصا االمرفق العام قيام االاارة اإلااع جا ات اات نفع  ام 

المالول العلوي للمرفق العام انظر اشرين الى ال يئو او المنظمو او ال  از الاي وينصرف 
ريو(  و رف  ايلا االوااا )هو العام.  المرفق ااداارة اراااطا  لويا ويزاول النلاط  يرااط

وشامات  امو اصورة لااع جا ات اان  منظمو  امو ااماع االولطو واشاصاص اوا اف ا
اما فقي  )روالنا( فعرف   لى هاا االواس اان  هيئو اجت االلراف اال لى منظمو و اائمو. 

 2للجةام اقوم اإلااع الجا ات العامو لل م ور

 

 

                                                 
1
 .872ص,مرجع سبق دكره، حمدي القبٌالت 

.872,صمرجع سبق دكرهجماي القايالت, 
2
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 االتجاه الموضوعي ثانيا:

فب اعريف م للمرفق العام من  نصر النلاط نفو  الاي  ا  ينطلق انصار هاا االا     
و لى هاا االواس يرى الفقي  )او ب( ان  .فع العام و الااع الجا ات العاموينطوي  لى الن

, االك ان الطال  م ا ذا نظم  و ياوال  ويلرف  لي  الجةامالمرفق العام  اارة  ن نلاط ي
  النلاط يجقق الالامن اال اما ب  لى اةمل و 

ااالر  ولطو  امو اقصا الوفاء (فير ان المرفق العام هو النلاط الاي  لواا ايراما)   
 اجا ات اات نفع  ام 

الجلو ان المرافق العامو وفقا للمالول المولو ب او المااي يقصا ا   , ماجد راغبويرى ا
 النلاط او العمل الاي يمارو  المرفق اجقيقا للنفع العام 

او ال  و االااريو الاب وفب االشير ن ا ان االا ا  اللةلب يرى ,المرفق العام هو ال يئو 
 اعمل  لى الااع الجا ات العامو 

, والاب اوعى من شالل  الى اط الاي ااالر  الولطات االااريواما المولو ب ,فيقصا ا  النل
 1اجقيق نفع  ام و الااع جا ات  امو 

 

 

 

                                                 
1
 .7ص  ,د", موجهة لطلبة لٌسانس السنة الثانٌة تخصص تسٌٌر عمومً ,جامعة ابً بكر بالقاٌ," محاضرة في مقياس ادارة المرفقمحمد بومدٌن  
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 المختمط االتجاه :ثالثا

ي مع هاا االا ا  اين االا اهين الوااقين  لى اواس ان المرفق العام يقوم  لى      
من الرااطو العلويو اين الملروع و االاارة ,  م مو و من العناصر مواماة اعل ا

وال يةفب اال اماا  ,شار من ملمون النلاط االااري يمارو  الملروع ومواماة اعل ا  اال
 1 لى اجا هاين العنصرين اون االشر لاجايا المالول الصجيح للمرفق العام

 :التعريف االجرائي

 . مرافقو  مع ا  ,نقل و اللرب و االلاءةالوةان  امو ةض  زة ال هو ةل ما ينافع ا    

 عناصر المرفق العام :ثانيا

من شالل الاعريف الوااق للمرفق العام, ان  ياميز  ن اير  من الملرو ات  الجظنا   
  :وها  العناصر هب ,ا من اوافرها لقيام المرفق العاما ملو من العناصر الا

 عنصر النفع العام 

, واااء شامو  امو يقوم اواوا  لى الااع جا ات  امواالصل ان ةل مرفق  ام        
, وةما يقول الفقي  الفرنوب و, واال ارةت للملرو ات الفرايوالهياةون  ااة  لى قار من ا

, وفب اولو ر الراي العام فب وقت من االوقاتالاب يقا انواع النلاط و الشامات  .دوجي
ى ولعام اضايا ا  ل2, نظرا ألهميو ها  الشامات لل ما ومعينو, ان  لى الجاةم القيام ا ا 

 ,الو   االةمل ااون ااشل الجاةم

                                                 
1
 .8ص,المرجع السابقمجما اوماين,  

2
 676ص,المرجع السابقجماي قايالت,  
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اعض وا ار االلارة هنا ان النلاطات الاب الاع الجا ات العامو اصنف من و  و نظر   
 ما يلبالفق اء الى 

(نلاطات اقوم ا ا مرافق  امو دلااع جا ات  امو , الوزارات والاوائر المرااطو ا ا و 1
 المؤووات العامو و الالايات..

(نلاطات اقوم ا ا هيئات شاصو امو ب ارشيص او اماياز امنج  ل ا الولطو العامو مثل 6 
 لرةات الة رااء او الميا ....

وا اف من وراء نلاط ا لاجقيق  ,جا ات  امو دلااع(نلاطات اقوم ا ا هيئات شاصو 3
 1الراح ةالملرو ات الشاصو 

  عنصر السمطة العامة 

يلزم ال ااار الملروع مرفقا  اما و وا اراااط  لوي اين الملروع و االاارة , اان      
اااعا ل ا , واامثل الولطو اةون االاارة موؤولو  ن الملروع او ان يةون هاا الملروع 

العامو ةعنصر من  ناصر المرفق العام فب ان يةون للجةومو الةلمو العليا فب انلائ  و 
مرفقا  اما , وواء ةانت ال يئو الاب   ب الاب اقرر ا ااار نلاط معين ااارا  و الغائ  , ف

 ااوال   امو او شاصو 

 

 

                                                 
1
 .2,ص5492ماي 2الطلبة السنة االولى)ل م د (,كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,جامعة ", القٌت على محاضر في القانون االداري. الهام فاضل ,"د 
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  يؤدي الخدمة عن طريق مشروع 

الك ان المرفق العام يظ ر  لى لةل   از او هيئو او منظمو ااةون من م مو و من 
1الووائل و االلشاص و االموال و االاوات ....  

اشباع حاجات عامة         

ينظر للجا ات العامو  لى ان ا الجا ات الاب يرى ا لاء ال ما و او الراي العام فب اولو 
,  لى ان اقاير ما , و فب زمن ما اهميا ا  الاالغو , ولرورة قيام الولطو العامو ااضمين ا  

يق اعنصر النفع ها  اللرورة انما يعوا للولطات العامو نفو ا , ول اا العنصر اراااط وث
 العام 

الخضوع لنظام قانوني خاص        

ارى طائفو اجا  ناصر المرافق العامو , ف يثير هاا العنصر  اال فق يا واوعا اا ااار     
, اينما يرى  شاص, رةن الزم لقيام المرفق العامالفق  ان شلوع الملروع لنظام قانونب من 

النظام القانونب الشاص ال رةن لروريا لقيام المرفق ان الشلوع ل اا  انصار طائفو االشرى 
العام . واصرف النظر  ن الشالف الفق ب القائم فان ةل مرفق  ام يشلع لقار من القوا ا 

ااار انفس  ةما ان ا ال ,ق العامو ليوت ةل ا  لى نمط واجاالقانونيو اجةم وير , فالمراف
ا اي ةان لةل ا او نيو و انطاق  لي ا  ميعولةن ي مع ايم ا اعض القوا ا القانو , الطريقو

2.طريقو ااارا ا  

   
                                                 

1
 .7,صمرجع سبق دكرهالهام فاضل,  د, 

2
 .872,ص مرجع سبق دكرهحمدي القبٌالت , 
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تنظيم المرافق العام :ثالثا   

المرافق العامو ولع القوا ا الاب اويير  لي ا اعا انلائ ا , فياين ما ااا يقصا اانظيم      
ةان المرفق ال ايا ويلجق الشص اااري , ام واةون ل  لشصيا  المواقلو , وطريقو 

نلاط من نفس وهل ويةون اجاةارا للولطو االااريو اجيث ال يااح لغيرها مزاولو 1اواغالل  , 
و  زل م القوا ا الاب اااع فب اعيين  مال المرفق ال ايا و اضايا مالنوع ام ال , ةما  اجاا   

يثير امر انظيم المرافق العامو اي شالف فق ب ف و مجل ا ماع , فالوطلو  الانفيذيو وال 
, ويارر فق العامو و اجايا لروط اوييرهااشاص اولع قوا ا الانظيم الااشلب للمرا

, واولطا ا لعامو ام ما ا فب انفيا القوانينرافق ااانظيم الم  الانفيذيوشاصاص الولطو ا
الشاصو ااعين  ميع العامليين فب االاارة العامو, الك ان الاواور قا   ا الى الولطو 

الانفيذيو , وان ها  االنظمو اعاار من قايل االنظمو القوانين انفياام مو الو ر  لى  الانفيذيو
المااائ الاب اجةم نلاط  6262 اا اواور , وقا لعاموق اللقوانين المنلئو و المنظمو للمراف

المن مرافق  ,انص ا 67المرافق العموميو من شالل جةم مواجاث ,  اءت ا  مااة 
 .ق الاواوي فب الجصول  لى الشامات وااون امييزالعموميو لةل مراف

منصفو للاراب , واغطيو ال, واةيف الموامرالعموميو  لى مااائ االوامراريو اقوم المرافق    
 و نا االقالاء لمان جا اانى من شامو ,الوطنب

ل ,ة 37من شالل مااة  ,مواواة امام شامات المرافق العامو ا اا الاضةيا  لى مااا ال
ااي امييز  وال يمةن ان ياارع ,ماواويو ول م الجق فب جمايو ,المواطنين وواويو امام القانون

                                                 
1

 .828,ص مرجع سبق دكرهحمدي القبٌالت ,
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لشصب  ,او الراي او اي نلاط او ظرف اشر ال نس العرق, اواو  ,يعوا واا  الى المولا
 1او ا اما ب 

طرق ادارة المرفق العام :الثاني طمبالم  

 ,ف رو طرق مشالفو جوب طايعو ةل مرفق و ظااار المرافق العامو اطرق العامو ا      
واجوب طايعو الجا و العامو الاب يقوم اإلاا  ا, اال ان ل وء االاارة الى طريق من ها  

لمو العليا فب ال ياقى للجةومو الة ,لي ا  ن المرفق العامو الةل ةاملالطرق ال يعنب اش
, و اهم طرق ااارة المرافق العامو هب :ااارة اي مرفق  ام  

*االارة الماالرة 1  

*المؤووو العامو 6  

* قا االماياز 3  

*االقاصاا المشالط4  

االدارة المباشرة :اوال  

المرفق العام  اإاارةالمجليو ( الوجااتيقصا ا ا  الطريقو ان اقوم الاولو انفو ا )او اجاى    
اي ان ااولى  2,قانون العام, ومواشامو فب الك ووائل الاعينو فب الك اضموال ا و موظفي امو

اواوطو   , وواء ةانت مرةزيو ام ال مرةزيو ااريو انفو ا ااارة المرفق العامالولطو اال
في ا و اموال ا و اجت موؤوليا ا و ااالواعانو اووائل القانون االااري و امايازاا موظ  

                                                 
1
 .822,ص مرجع سبق دكره ,حمدي القبٌالت 

2
 .29,ص مرجع سبق دكرهالهام فاضل , 
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, عض المرافق العامو لعاة ا اااراتو اجرص الاولو  لى ااااع هاا االولوب من االاارة فب ا
علق , فمن ا ما هو او طايعو وياويو ياة ها  المرافق فب جياة المواطنينو شطور  ةضهميو

اا م ما ةانت امةانياا م , اجيث ال يمةن ارة  لمااارة االفر و امن مواطني ااةيان الاولو 
, و من ا ما هو او طايعو فنيو اع ز الملرو ات الشاصو  ن انظيم ا و ااارا ا  لى الماايو

نعاام الوازع الاي االاا ما يجرك النلاط الشاص , ال ا ا  اوى فب ااارا  النجو  ام, او 
واامثل ها  الجاالت فب المرفق العامو االااريو الاقليايو ةمرفق الافاع  وهو اجقيق االرااح ,

1و االمن و الافاع المانب و الصجو ....  

وال يقاصر هاا االولوب  لى المرافق العامو االااريو و ان ةان اةثر اواشااما في ا من 
ن الاول قا ايرها ال يمةن الل وء الي  فب المرافق العامو االقاصاايو ,اا ان ةثير م

اصاايو ةالوةك الجايايو و الالغراف و اواشامت هاا االولوب من االاارة فب مرافق  امو اق
  ,اولوب المؤووو العامو فب ااارا االالفونات ...الخ , قال ان ااجول الى 

اال ان هاا االولوب من اواليب ااارة المرافق العامو قا و   ل  اعض االناقااات ال ويما ااا 
 ما اواشام فب ااارة المرافق العامو االقاصاايو و اهم مام االناقااات ما يلب : 

2يقيا االاارة اااااع القوانين و االنظمو و الاعليمات الاب اجا من نلاط ا   

جيث يلزم الموظفين  اااااع االواليب و  ,قراطيو فب هاا المرافقالايرو يؤاي الى انالار 
 اال راءات الجةوميو الرواينيو 

                                                 
1

 .29,ص مرجع سبق دكرهالهام فاضل ,
2
 .22ص, مرجع سبق دكرهالهام فاضل , 
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, وهب ااوم  ااة االاعقيا ولاة الماليو الجةوميو فب االنفاق لع راءاتاشلع ها  المرافق 
1الرقااو و ةثرة مراجل ا  

سة العامةثانيا: المؤس  

ودلك حٌنما ٌمنح  ,من اسالٌب ادارة المرافق العامةتعرف المؤسسة العامة بانها , اسلوب     

ضمان استقالله  مرفق عام متخصص بمزاولة نشاط معٌن و محدد الشخصٌة المعنوٌة بغٌة

مرفق عام ٌتمتع بشخصٌة معنوٌة "ن عرفها االستاد لوبا دٌر بانها , فً حٌالمالً و االداري

ومن هدا  ,"االدارٌة المتخصصة  تنظٌم االشخاصها الصورة المعتادة لمستقلة باعتبار

التعرٌف نجد ان المؤسسة العامة ماهً اال اسلوب من اسالٌب ادارة المرافق العامة ,ٌمتاز 

وادا كان هدا  ,ٌب  ادارة المرافق العامة االخرىبعدد من الخصائص تجعله متمٌزا عن اسال

 ,من قبل االشخاص العامةلمباشرة فً ان االدارة فً الحالتٌن ٌشبه اسلوب االدارة ااالسلوب 

باشرة للمرفق من قبل الشخص اال ان الفارق بٌنهما ان االدارة المباشرة تعنً االدارة الم

بٌنما المؤسسة العامة تعنً دلك المرفق العام الدي ٌمنح الشخصٌة المعنوٌة ,العام
2

فٌكون له  ,

 بموجبها قدر من االستقالل 

  العامة المؤسسة عناصر*

من خالل ما تقدم  من تعرٌف للمؤسسة العامة تبٌن لنا العناصر الواجبة توفٌرها لوجود 

 المؤسسة العامة:

 _ وجود المرفق العام الدي تتم ادارته من خالل اسلوب المؤسسة العامة :فٌدور هدا5

ة دون وجود مرفق االسلوب مع المرفق العام وجودا و عدما ,فال ٌمكن وجود مؤسسة عام

 عام تتولى ادارته

ادارة المرفق العام _الشخصٌة المعنوي: تمتاز المؤسسة العامة كأسلوب من اسالٌب 8

, واستقاللها بدمتها المالٌة و ٌة مع ما ٌترتب على دلك من نتائجبتمتعها بالشخصٌة المعنو

.م قانونً خاص بموظفٌها و ادارتهاخضوعها لنظا  

                                                 
1
 .22,صمرجع سبق دكرهالهام فاضل , 

.27ص ,نفس المرجعالهام فاضل, 
2
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ان ٌكون غرض المؤسسة العامة اشباع حاجات محددة و معنٌة من  اي :_ مبدا التخصٌص2

خالل قٌامها بنشاط محدد او مجموع انشطة متشابهة
1

  

مرتبطة برابطة الخضوع للوصاٌة االدارٌة :_اسقالل المؤسسة العامة عم بقائها 9  

رغم تمتع المؤسسة العامة بالشخصٌة المعنوٌة و استقاللها االداري و المالً و الفنً عن 

السلطات المركزٌة , اال انها تبقى مرتبطة بالسلطات المركزٌة بخٌط رفٌع ٌعرف بالوصاٌة 

 االدارٌة , ودلك بغٌة تأكد من خروجها على القواعد المقررة لها بقانون انشائها 

العامة التً تحكم المرافق العامة :ٌجب ان تخضع المؤسسة العامة  _الخضوع للقواعد2

عتبارها طرٌق من طرق ادارة مرفق عام لما ٌحكم هده المرافق من قواعد و مبادئ و لدلك با

مبدئ المسواة امام  , وٌر المرفق العام بانتظام و اطرادتخضع المؤسسة العامة لمبادئ س

التغٌٌر وفق العام للتعدٌل , و مبدا قابلٌة المرالمرفق العام  

 ثالثا :عقد االمتياز 

اشخاص القانون الخاص عادة فردا او شركة االمتٌاز هو عقد اداري ٌتولى بمقتضاه احد 

تشغٌل احد المرافق العامة االقتصادٌة لمدة محددة , على مسؤولٌته و بواسطة عماله وامواله 

ل مبلغ معٌن تدفعه  االدارة مقابل رسوم ٌدفعها المنتفعون بالمرفق , او مقاب  

و المؤسسة  اسلوب االدارة المباشرةوتمتاز هده الطرٌقة من طرق ادارة المرفق العام عن 

,اي ان من ٌدٌر  فً الحالتٌن اال خٌرتٌن ٌتولى االدارة اشخاص قانون عام العامة ,فً انه 

المرفق العام شخص من اشخاص القانون العام ,فً حٌن انه فً عقد االمتٌاز من ٌتولى ادارة 

المرفق العام شخص من اشحاص القانون الخاص , ولكن ٌخضع إلشراف و رقابة شخص 

من اشخاص القانون العام فً حدود معٌنة
2

  

امة دو طبٌعة مزدوجة :: ٌكٌف عقد امتٌاز المرافق العطبٌعة عقد االمتٌاز  

الشروط التعاقدٌة : وهً الشروط التً تتعلق اساسا باألمور المالٌة ,بحٌث تضمن لحاملً -5

االمتٌاز مقابل تشغٌل المرفق العام, و ٌحكمها مبدا التوازن المالً للعقد , ومن امثلتها 

االمتٌازالشروط المتعلقة بمدة االمتٌاز و المزاٌا  التً تمنحها االدارة لحامل   

                                                 

.316, صنفس المرجعجماي القايالت,  1
  

2
 82ــ89ص ص ,, مرجع سبق دكرهمحمد بومدٌن , 
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, و اقوم االاارة اللروط الانظيميو : وهب اللروط الاب ااصل اانظيم المرفق و الغيل   -8
وجاها اإ اااها و اواضثر اجق اعايل ا , و يواطيع المنافعون االمرفق االواناا الي ا فب 

او الطعن فب قرارات االاارة المشالفو ل ا ,ومن امثلا ا لروط اواغالل المرفق , و مقاال 
 رووم االنافاع

 :انعقاا  قا االماياز و انا ائ 

ل ثروات ومقارات الاولو لاعلق ا ااواغالمثل هاا النوع من العقوا و شطورا ا  ألهميونظرا 
مرفق من قال , او لمواو ا مصلجو هامو للمواطنين  و واجاةار الغيل هاا الالطايعيو

ثل هاا النوع من العقوا اإ راءات شاصو , اجيط الاوااير  ااة اارام مالماعاقا من االاارة
, ةب ا العقا اقانون يصار ل ا  الغايو لى راو ا لرورة موافقو ممثلب اللعب  لى ها
 يمارووا جق م فب الرقااو  لى هاا العقا قال ا اماا 

, او االقوة القاهرة الاب يواجيل مع ا فينا ب ان ايو الماة المجااة ل  اما  ن ن ايو االماياز
, او اإن ائ  من  انب االاارة او اواوطو القالب ةعقواو ال جامل االماياز انفيا الازاماا  ى ل

, ويطلق  لى الك اوقاط االماياز او مع ا ال ويم الروط  قا االماياز شالل الماعاقا
 1االلازام

 اثار عقد االمتياز

 مجل المرفق اماتش من ينالمنافع و ألطراف  االنواو اثار االماياز  قا  لى ياراب    

 2فاالطرا لةافو االنواو االثار ا ه  اهم يلب فيما ووناناقش ,االماياز

                                                 
1

 .82ص  , نفسهمرجع البومدٌن ,محمد  
2
 .289, ص مرجع سبق دكرهحمدي القبٌالت,  
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 هب االاارة ااقى العام المرفق   ااارة طريق  ن النظر اصرف االماياز: مانجو االاارة _جقوق1

 من طائفو االماياز مانجو االاارة واملك ,العامو المرافق وير جون  ن اشير و اوال موؤولو

 االوارااا وجق ,الاعايل جق الرقااو, جق هب ,العام المرفق طايعو من مواماة وقالجق

 انفيا  لى االماياز جامل مع ا الماعاقا ا اار الجق هاا امقالى االاارة املك : الرقااو *جق

 ينص لم ان و مفارض الجق وهاا ,الفنيو و الماليو و االااريو اجبالنو  من االماياز  قا لروط

 لألواليب وفقا العام المرفق االغيل الماعاقا قيام من الاضةا  فلعاارة ,االماياز  قا فب  لي 

 نم االااريو النواجب االاارة اراقب ةالك و ,الجايثو الفنيو الووائل و ألاواتاا و المناواو الفنيو
 الااع  لى قارا  و الشامو اقايم فب المرفق ةفاءة و ,مؤهالا م و العاملين ا ااا جيث

  لي ا المافق االرووم االماياز جامل الازام فاراقب الماليو الناجيو من ...,,اما العامو الجا ات

 االماياز جامل  لى  زاءات فرض رةاالاا واملك ,العقا فب

 العقا اعايل *جق

 والقلاء الفق   لي  اواقر اما  مال و , اغيير و للاعايل العام المرفق قااليو مااا من انطالقا

 اما  العامو فقاالمر  ااارة انظيم اضولوب النظر اعيا ان االماياز مانجو لل  و فان , االااريان

 و , العامو المصلجو يجقق اما االماياز  قا اارام اعا الطارئو الموا اات و الظروف  م ياالءم
 االوعار قوائم و الشامو اقايم لروط الاعايالت اطول ما  ااة

 العقا: ماة ن ايو قال العام المرفق اوارااا *جق

 مع اافق اعا لم االماياز طريقو ان ألشر او لواب ل ا ااين ما اا االماياز مانجو االااريو للولطو

 مع ا ماعاقا منن الرائ  المرفق اوارا ان , العام المرفق ا ل ا من انلئ الاب العامو المصلجو
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 االاارة قال ياجج ان الجالو ها  فب االماياز لجامل ليس و , الرار من يلجق   ما واعويل 

 1.المةاوب الجق افةرة

 االماياز جامل _جقوق6

 ,االرااح اجقيق هو االواوب هاف  االماياز  قا اارام  لى االاارة مع الماعاقا اقاام ن لك ال
 : هب و االمر هاا جول ااور جقوق  فان ولالك

 االماياز جامل ياقلى ان الطايعب من: االشامو االنافاع مقاال الرووم اقالاء فب *الجق

 مقاال و ,االماياز  قا  امو ب ياير  الاي العام المرفق اشامات المنافعين قال من رووما

 الشاصو لألجةام يشلع روم هو انما و , المانيو القوا ا  لي  اوري ثمنا يعا ال هاا الشامو

 اولو ةل فب االك

 االماياز  قا يالمن :قا  لي ا المافق الماليو الموا اات و المزايا  لى الجصول فب *الجق

 المرفق الغيل  لى لموا اا  ال امو القانونيو المزايا اعض مع ا الماعاقا امنح االاارة الازام

 او يالت منج  او ,االماياز لجامل قرض ااقايم االاارة الازام الك ,ومثال االماياز مجل العام

 2ائامانيو

 اعايل فب لولطا ا االاارة اواشاام  لى ياراب :قا للملروع المالب الاوازن الجفظ فب *الجق

 الى يؤاي ما ايرها او , االوعار قائمو لاعايل ناي و , االماياز اجامل الرار الجاق العقا

 من االاارة مع  الماعاقا جرمان شالل من العقا اقاصاايو قلب او , للعقا البالم االاوازن اشالل

 الاعويض  لى الماعاقا ااعويض االلازام االاارة  لى الجالو ها  ففب , الماوقعو العاايو االرااح

 اطراا و ااناظام الشامو اقايم و العام المرفق االغيل ااوامرار  ملروط
                                                 

1
 .282, صمرجع سبق دكرهحمدي القبٌالت,  

2
 .282ص, مرجع سبق دكرهحمدي القبٌالت,  
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 :االماياز مجل العام المرفق من ينالمنافع _جقوق3

 مطالاو جق و المرفق هاا االشامات االنافاع اجق العام المرفق شامات من المنافعون ياماع

 مصالج م لجمايو االااشل االاارة

  ينافع المرفق اشامات االنافاع لروط  لي  اطاق فرا :ةل المرفق اشامات ااالنافاع *الجق

 هؤالء واين االماياز جامل اين شاصو  قوا امو ب النافاعا هاا ةان ,وواء الشامات ا ا 

 ااقايم االماياز جامل يلازم ,جيث الة رااء و الميا  ازويا مرافق فب جال هو ةما المنافعين

    اا ان  قوا اةون ما االاا الاب و العقوا ل ا  وفقا شامات

 وفقا الشامو يقام لم او , العقا الروط االماياز جامل اشل ااا : االااشل االاارة امطالاو الجق

  لى د اار  للااشل  لعاارة امطلب ياقاموا ان للمنافعين , از الازاماا  ينفا لم و العقا للروط

 1 االازاماا  الوفاء

  المختمط االقتصاد رابعا:

 اعا  اياة ااارة طرق ظ رت الوااقو العامو المرافق ااارة لطرق و  ت الاب لالناقااات نظرا

 واامثل المشالط االقاصاا طرق  لي ا ويطلق االماياز, و الماالرة االاارة اين ووط اولوب

 اولواين: فب رئيس الةل

 العام المرفق ااويير لرةو او لفرا ألولوب  هاا امقالى االاارة :اع ا االواغالل (ملاطرة1

 معينو نواو صورة فب او , مقطوع ثاات مالغ صورة فب اما االاارة من  وض مقاال االقاصااي

 المرافق ااارة  االواليب  من االولوب هاا الى االاارة ل وء من وال اف . الملروع ارااح  من

                                                 
1
 .220ــ284, ص ص,, المرجع نفسهحمدي القبٌالت 
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  لى يقع جيث , الاوظيف قيوا و الرواينيو االااريو ا راءات من الملروع اشليص هو العامو

  االمرفق العاملين اامين  بء الملروع ااارة  ائق

 مثل الوياجيو المرافق  لى الجاالت من الةثير فب يقاصر و  ا  األشذ ناار االولوب هاا ان اال

 الوياجيو االواراجات و الفنااق

 ةل في ا يواهم لرةو اواوطو العام المرفق ياار الطريقو ل ا  :وفقا المشالط االقاصاا (لرةات6

 القانون ألجةام اشلع مواهمو ةولر  صورة اللرةو ها  ااشذ و , االفراا و العامو الولطو من

 المرافق اجةم الاب مااائال ل ميع اشلع و . قانون  لى اناء او اقانون انلاؤها يام و الا اري,

  العامو

 اين النافع الاعاون من نو ا لاقيم العامو المرافق ااارة طرق من الطريقو ها  اااةرت وقا

1االرااح اجقيق و االاارة جون فب معا مصالج ا يجقق , الشاصو و العامو االلشاص
 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
1
 .225ص,مرجع سبق دكرهحمدي القبٌالت , 
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ةالتي تحكم المرافق العامالمبادئ  :ثانيالمبحث ال  

دوام سير المرفق العام  مبدا :المطلب االول  

والك جاى يةفل  اوامرار وير المرافق العامو المااأقا ااااع  م لس الاولو الفرنوب هاا     
نص فب  الضن فب ويرها اون انقطاع ,  لى الرام من ان  لم يرا  ل ا  المرافق اناظام ا 

, العامو م ما اشالفت طرق ااارا ا  لى ةافو المرافق المااأالاواور او القانون ,و يومى هاا 
يق  فب الوقت وجظى االاضييا فب  ميع الاول المامانو و ااواع نطاق اطاوقا نال  نايو فائقو 

وازاياا  ف اال اما يو واالقاصاايو و ااواع مياان نلاط الاولو, نظرا لاغيير الظرو الجالب
 مرافق ا العامو 

ناائج ماعااة اهم ا اجريم انظيم الراب الموظفين ,وال لك  المااأوياراب  لى اقرار هاا     
ان اقايم الشامات المرفقيو انظام الجةومو االلةارونيو واعا ارنامج معا ولفا اون ااشل من 

 من م من لان  ان يقلل من شطورة االلراب  ر من  اا قليل ن او اااشل ويالموظفي  انب

, والك ام را الشامو المرفقيو فب اي وقت يلاء الك ان المواطن يمةن ل  الجصول  لى
 1امو من الممةن الايا ا اون الاراط و واشالاشول  لى لاةو المعلومات ااا ةانت ال

, االمر الاي اوا و يومي 64و اقام  لى الماالر طوال الموظف فب العمل و ها  الشام
يعنب اوامراريو اااء المرفق العام لشاماا ا الةل اائم وماصل اون انقطاع و االاالب فان 

يةرس هاا المااأ الةل والح . و مثال االك فب م ال المصارف نظام االاارة االلةارونيو 
مةن لللشص صرف ماالغ نقايو فب جا و الي ا فب اي وقت وواء اعا انا اء الموا ا 

 ن طريق الصراف االلب الروميو يوميا فب العطالت او اال ازات الروميو , جيث يمةن ل  
A.T.M  ان اصرف الماالغ الاب مع و امقالى اطاقو  الوجب الاب  امام اي انك ,

                                                 
1
ً ,االسكندرٌة, طدار الحكومة اإللكترونية ",زي ,"عبد الفتاح البٌومً حجاد.    895,ص8002 ,2الفكري الجامع
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لفاح الانك فب اير موا يا  , اون جا والك فب جاوا الوقف الموموح ل  ا يجاا  ا و 
, يثو فب هاا الم الومن الاطايقات الجا , واون جا و لو وا موظف يقام ل  الشامو العمل

. فيو القاولرفو لروط االاراوو وةيوشاصو لمعالروميو  ال معات  امةانيو الاشول الى الموقع
يم و الاعل 1اون مقالو اي لشص ,ةما يمةن لطالب الاشول الى الموقع الرومب لوزارة الارايو

 لى موقع  جين ياشل ال امعباو معرفو ناي ا  فب الاعليم  ,لمعرفو ناي و الثانويو العامو
لشص  الاشول الى مواقع ال امعات اال نايو  ألي, ةالك يمةن ال امعو المناوب الي ا

ةالك يمةن مشاطاو  ,الي م يذهبواون ان  ,للروط القاول ا ا اون ان يراول ملمعرفو ا
وهاا يعنب اقايم ال امعات ؤاماو الطلاو و مجالرا م من شالل لالات  مالقو انظم الم

 اائم . لشاماا ا الةل اليةارونب

فب االشير نظام االاارة االليةارونيو  يؤةا مااا المرفق العام ااناظام واطراا والطراا و      
فب الةل والح ويؤاي الى الاشلص من الايروقراطيو والقلاء الى الاعقياات االااريو 

 المرافق العامو

 الثاني :مبدا قابمية نظام المرافق العامة لمتغيير المطمب

اجا المرافق العامو اولع القوا ا والنظم الاب يوير  لى  اإاارةاقوم الولطو المشاصو     
االاراض الاب من ا ل ا ام هاي ا المرفق العام ,يقصا امةين  من اقايم شاماا  واجقيق 

ارا  واقوم اانظيم   لى نجو اجاا طريقو اا االاارة جين اقرر انلاء مرفق معين, و انلاؤ 
ان طريقو االاارة او الانظيم لم يعوا مافقين و  , وااا ما اراءى  ل ا فب اي وقتمعين

. فان ل ا الجق فب ان اشاار طريقا اشر انلئ المرفقالمصلجو العامو الاب من ا ل ا 
 ر, ةما ان ل ا الجق فب انظيم المرفق اطريقو اشلعاارة

                                                 
1
 898 ص, المرجع نفسهزي, عبد الفتاح البٌومً حجا .د 
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ان اقوم االاعايل او الاغيير اون ان يةون الجا اال اراض  لى االك وواء من  لعاارةويجق 
و , جاى لاون جا و الى نص لعاارةوهاا الجق ثاات  .نافعين االمرفق او العامليين في الم

ان اغير ااارة المرفق  لعاارة. وياراب  لى االك ان  يجق ةان المرفق ياار اطريقو اماياز
, والك اصرف النظر  ن طريقو االاارة لاقلياي الى النظام االليةارونباالعام من النظام 

والها اير ماالرة يا اإاارة, ام ماالرة ااوالها الولطو العامو اإاارةالمااعو , ووواء اعلق االمر 
امالك الاولو , او لرةو قطاع  ام اجا الملازمين اعقا اماياز, او فب لرةو اقاصاا مشالط

, موقفا ولايا فب الاولوان  ليس من المعقول ان اقف الولطات االااريو  . الكةافو او م ا
, الاي ااا يغزو مشالف المرافق ل امام نظام االاارة االلةارونيوةموقف  المافرج او الغاف

اطريق ايور مزياا من الشامات المرفقيو المجونو  لألفرااالعامو فب العالم الماقام ليجقق 
 1فو ا مزياا من الةفاءة فب االن از و االقاصاا فب النفقات ن لعاارة, ويلمن وااق

من ناجيو اشرى فان  ي ب مرا اة جقوق الموافياين او المنافعين من المرفق العام ,     
لللةل االليةارونب , و هاا االجامال وارا فب ظل ارافاع نواو ,االميو والك  نا اجول  

 و ول اا فان الولطات العامو معنيو اموا  , وقا واق ايان الك ونيو, فب الاول العرايوااللةار 
فاع اشامات المرافق اجقيق المواواة اين الناس فب االنا أل ل, ملةلو ها  االميو المعلوماايو

 .االليةارونيو
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 الثالث : مبدا مساواة المنتفعين امام المرفق العام  المطمب

 من المواطنين ماواوون امام المرافق العامو ماى اوافرت في م لروط  المااأويعنب هاا      
يو ا اين م من اشاالفات  ااعلق 1االنافاع اشاما ا او اجمل ا اائ ا, اصرف النظر  ما قا  

واظ ر اهميو المواواة امام القانون فب ان ا اليع فب نفوس  .مووالز مال  االلروط القانونيو
و ام الشوف  لى جقوق م و مصالج م االمر الاي يعمق  ناهم   والطمضنينوالناس االمن 

ويورى مااا مواواة االفراا امام  .والزوا  ن  و الجفاظ  لى ةراما  اللعور االوالء للوطن
العامو و شصوصا المنافعين يطاق  لى ةل انواع المرافق  االااريو و االقاصاايو المرافق 

  لى جا وواء

و جاى ياجقق فب نظام االاارة االليةارونيو فالاا من  المااأان هاا  ,ويرى  انب فق ى    
وةيفيو , اآللبموا اة اولئك الاين لاي م اميو معلوماايو االموا اة فب اعلم  لوم الجاوب 

العالقات انظام الجاوب  الاشول الى لاةو المعلومات الاوليو و ايرها من اللاةات اات 
من االوافااة من الشامات المرفقيو الاب اقام ا الجةومو  و الك جاى يامةن ال ميع اآللب

وناجث هاا المولوع  .ظروف م اال اما يو و االقاصاايو االليةارونيو وال يجرموا من ا اواب
 :ةما يلب

     موا  و االميو المعلوماايو  :اوال

رام ان الاقنيو اجاصر   ,واطايقاا  األلىقطاع ةاير من ال م ور ال  القو ل  االجواب     
فب  مل  وةافو المصالح الاب يرااط ا ا وان  لو اعلم ةيفيو  2, ايا  , فب ايا  وشارجليل ن ار

ايقاا  فووف يوا ا الك  لى اجون جياا  واط األلىالاعامل ولو الةل ماوط مع الجواب 

                                                 
1
 .892, ص,المرجع نفسه ,زيعبد الفتاح البٌومً حجا .د 

2
 .892, ص,المرجع نفسه ,زيعبد الفتاح البٌومً حجا .د 
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ومو او  لى نجو االي ااب  وفيما ملى ةان يلارط فب اال الن  ن الوظائف فب الجة
لةاااو وفب االةاب و القراءة و العمل  لى االلو الناوشو القطاع الشاص لرورة االلمام 

اي  ldciال ا اوزها الى ما يومى ال ااة  األلىالوقت الجالب يلارط ل ااة فب الجاوب 
وهب ل ااة معاماة من منظمو اليونوةو اجاى الوةالو  األلىالرشصو الاوليو لقيااة الجاوب 
واصاجت اجاى المواصفات المعياريو الاب ي ب اوافرها فب الماشصصو فب االمم الماجاة 

الموظف العام فب الاول العرايو و قا طاقو فب مصر الجقا جاى ان اعض ال امعات 
يل لنيل ار و الاةاورة او اصاجت الارط ا الى  انب اللغو اال نايو فيمن يراب فب الاو 

يرى  انب من الفق  ال اا من و وا و ى  ماهيري او ما يطلق  لي  الما واير و جواما 
الى اولج  امعلومات ماوطو  اادلافوال م ور االليةارونب يعرف ماهب االاارة االليةارونيو 

  ن ةيفيو الاعامل مع الووائط االليةارونيو 

 ن طريق مواقع ياةر ان  يمةن موا اة االلشاص الاين يعانون من االميو المعلوماايو     
ااشول اولئك الاين ال يواشامون الةومايوار للاشول الى  الوا  و الصوايو وهب اومح

لشص الاشول الى  ألياالنارنت ااالوافااة من نظام الجةومو االليةارونيو جيث يمةن 
  1اعمل اواوطو الصوت الابااواشاام شامات اللاةو االنارنت من شالل ال ااف 

 الحياد بمبدأااللتزام  :ثانيا

االمواواة فب االنافاع االمرافق العامو وهو اعنب ااارة لئون المرافق  المااأيرااط  اا     
العامو اطريقو مولو يو اصرف النظر  ن الشالفات و االهواء اللشصيو اما يةفل رفع 

 االا اهاتةفاءا ا اجقيقا للصالح العام واوزيع شاماا ا  لى ةافو المنافعين اون افرقو اواب 
و او الايارات الفلوفيو و لى الك فان  ي ب ا اوز الشالفات الايني المذاهباو الوياويو 

                                                 
1
 .652ص  المرجع نفسو, اا الفااح الايومب ج ازي,  .ا 
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الوياويو و  ام اال اااا ا ا رام صعواو الك  مال لاجقيق مصلجو المرفق و الامةن من 
اعض  المجليات جين ةانت  فباقايم شاماا ا اطريقو اليةارونيو و مثال الك ما جاث 

ل  لى الاجويل او الا م الالزم دقامو لجصو المعارلو الوياويو جائال اين الموئولين  واين ا
و ا  يز الموقع المناوب  لى االنارنت وفب وجاات مجليو او اااريو اشرى امةن اقامو موقع 
ملارك لعاا من الوجاات للاغلب  لى الجوا ز الوياويو الك ان جرص الموئول  ن االاارة 

االاعض االشر ووف يوا ا  لى فب  ام اواشاام المرفق ةضااة لامييز الاعض او لعلرار 
1اةريس مااا المواواة ل ميع االفراا امام الشامات العامو اون اواثناء

 

  

                                                 

. 651 ص ,المرجع نفسو. اا الفااح الايومب ج ازي, ا 1 
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 خالصة الفصل االول

ان اطور وظيفو الاولو ااى الى انوع فب المرافق العامو من جيث طايعا ا اااريو او        
شلع لمااائ ل , وةالك ااقاصاايو او ا اما يو او م نيو, ونظام ا القانونب الاي اشلع 

 امو ا اف الى جون ويرها و امةين ا من الااع جا ات المواطنين و اجقيق المصلجو 
 العامو و اامثل فب مااا المواواة و االوامراريو و قااليو المرفق للاعايل و الااايل. 
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 حوكمة التعميم العالي الفصل الثاني:

 تمييد:

لقد ظيرا مصطمح الحككمة االلكتركنية كيدؼ اساسي مف اجؿ تحسيف العالقة الحككمة     
الييـ، كارتبط مفيكـ بالمكاطف مف خالؿ تسييؿ عممية االتصاؿ بيـ كتقديـ خدمات الكتركنية 

مج الحككمة بالتعميـ الجامعي التي اعتبرىا مف العمميات االساسية التي ترتكز عمييا برا
التعميـ العالي، كمف ىدا المنطمؽ سنقسـ الفصؿ الى مبحثيف، المبحث االكؿ: مفيكـ  

 بالجزائر. الحككمة االلكتركنية ك المبحث الثاني: التعميـ العالي
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 الحوكمة االلكترونيةالمبحث االول : 

 و فرق بين المصطمحات المتشابيةالحوكمة االلكترونية  مطمب االول : مفيوم

  (الحوكمة االلكترونية1

تركنية فمصطمح الحككمة تتشكؿ الحككمة االلكتركنية مف مصطمحي حككمة ك االلك    
، ك يمكف اتخاد كتنفيد القراراتيك سيركرة بؿ قديـ قدـ الحضارة البشرية، ف ،ليس حديثا

 محمية  ،دكلية ،: مؤسسية، كطنيةاستخدامو في عدة سياقات

الحكـ  ،قتضي التكجيو ك االرشادمة التي تك تناكؿ ىدا المصطمح عدة جكانب كالحك" :لغة 
  "ام ما يقتضيو مف السيطرة عمى االمكر بكضع الضكابط ك القيكد التي تتحكـ في السمكؾ

بحيث يدؿ كؿ مصطمح عف  ،دت التعريؼ المقدمة ليدا المصطمحكقد تعد": اصطالحا  
           "، فتعرؼ مؤسسة التمكيؿ الدكلية ر التي يتبناىا مقدـ ىدا التعريؼكجية النظ

 1الحككمة بانيا :"ىي النظاـ الدم يتـ مف خاللو ادارة الشركات ك التحكـ في اعماليا "

االنشطة االلكتركنية لتنظيـ العالقات المتشابكة بيف لمحكـ يستخدـ كافة نمط  "ىي    
ا يدعـ السياسات ك اليات الكيانات التنظيمية داخؿ الدكلة الرسمية كغير الرسمية بم

المكاطف  ك الحفاظ عمى استقاللو كزيادة لتحقيؽ الديمقراطية ك حماية حقكؽ  ،تنفيذىا
 2نمية المستدامة "الكفاءة في تكزيع الخدمات االلكتركنية بما يحقؽ الت

  

                                                                 
"، مجمة المنيؿ االقتصادم، جامعة الشييد حمو لخضر الثقافة كمفتاح لنجاح الحوكمة االلكترونية،"الياـ باسى  1

   .000،ص0303،ديسمبر30،العدد30المجمدبالكادم،الجزائر،
 مجمة، متطمبات الحوكمة االلكترونية لتطوير خدمات الرعاية االجتماعية لممنظمة االىمية"عمى جمعة، " د. محمد جمعة 2

 .550، ص 0303، اكتكبر30، العدد0في الخدمات االجتماعية ك العمـك االنسانية، المجمد دراسات
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كيعرفيا البنؾ الدكلي عمى انيا "مصطمح حديث يشير الى اكتشاؼ كسائؿ ك طرؽ     
جديدة مف خالؿ استخداـ تكنكلكجيات المعمكماتية ك االتصاؿ بغية زيادة كفاءة كشفافية 

 1الحككمة فيما تقدـ خدمات لممكاطف"

تكنكلكجية المعمكمات ك االتصاؿ تعرؼ ايضا "الحككمة االلكتركنية تشمؿ استخداـ     
قراطية ك العالقات بيف لدعـ الجميكر الخدمات ك االدارة الحككمية ك العمميات الديم

 المدني ك القطاع الخاص ك الدكلة"المجتمع  ،المكاطنيف

ـ فيو تطكير مجتمع اساسو ىي "مجمكعة مف القرارات التي تبيف االطار الدم يت    
 2تكنكلكجية المعمكمات ك االتصاؿ "باستعماؿ  ،المعرفة

ي استخداـ القطاعات العامة لتكنكلكجيا ى UNESCO كحسب منظمة اليكنسكك     
المعمكمات كاالتصاالت بيدؼ تحسيف تسميـ المعمكمات كالخدمات كتشجيع تشاركيا مع 

المساءلة  المكاطنيف في عممية صنع القرارات كجعؿ الحككمة أفضؿ مف حيث فاعمية
، أساسو استعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ حديثا لمتسيير نمطا كدلؾ افية"، كتعدكالشف

 3في اإلدارة مرفقة بتغييرات عمى مستكل التنظيـ كسمككيات األفراد.
: ىي استخداـ تكنكلكجية المعمكمات كاالتصاؿ مف اجؿ التخفيؼ مف التعريف االجرائي

 االعباء االدارية ك التنظيمية لممنظمة
 بين المصطمحات التفريق(0

                                                                 
"، مجمة التمييز الفكرم لمعمـك االجتماعية ك التحديات محيط الحوكمة االلكترونية في الجزائر: الفرص ومحمد بف عيشكش، عبد اهلل حمك،" 1

 .00،ص 0302االنسانية، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، العدد الخاص لمممتقى االفتراضي الدكلي، نكفمبر 
الجزائر، دراسات االقتصادية،  "،دراسة حالة كزارة المالية الجزائرية اسيامات الحككمة االلكتركنية في ترشيد االنفاؽ العاـ"نزالي سامية، د.   2 

 .010،ص30،0302،العدد21المجمد
، مجمة التمييز الفكرم لمعمـك االجتماعية ك االنسانية، جامعة الحوكمة االلكترونية و التمييز التنظيمي المستدام"عمي زكم نبيؿ، سأطكح ميدية، " 3

 .200،ص0302العدد الخاص لمممتقى االفتراضي الدكلي، نكفمبر  يحي فارس المدية، الجزائر،
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 يا الغزك التكنكلكجي كلذلؾمة اإللكتركنية مع عدة مصطمحات منيتشابو مصطمح الحكك    
 كجبت التفرقة بينيا:

 :الحكومة اإللكترونية
ي الجياز تمع لتحقيؽ أىدافو، أما الحككمة ىإف الحككمة ىي سيركرة كطريقة قيادة مج     

مؿ مف الحككمة الحككمة اإللكتركنية مصطمح أشالمساعد عمى تحقيؽ ذلؾ كتعتبر 
تغيرات في الطرؽ التي تصؿ بيف المكاطنيف كالحككمات،  بأحداثا اإللكتركنية، ذلؾ لسماحي

 كما تمكف مف خمؽ احتياجات كمسؤكليات جديدة لممكاطنيف
، كاالكستر أناتالحككمة عمى االنترنت ت بينما شبكة اإلنتران تعتمد الحككمة عمىحيث     

حككمة االلكتركنية، حيث كما ذكر أف مصطمح الحككمة اإللكتركنية أحدث بكثير مف ال
بيا الدكلة في المممكة المتحدة، ا كجزء مف جيكد السمطات العمكمية التي تقكـ ظيرت فكرتي

 .2111حزب العماؿ المنتخب في عاـب
الرسمية أما الحككمة ال ي المجمكعة الشرعية التي تعمؿ بالسمطة كالتزامات ىفالحككمة      

تقتصر عمى الحككمة فقط بؿ تمس كتشارؾ فييا المؤسسات الخاصة، جمعيات المؤسسات 
كالمؤسسات غير الحككمية، كجمعياتيا، غالبا بالتعاكف مع الييئات الحككمية، إلنشاء 

 1.انا مف دكف سمطة حككميةالحككمة التي قد تككف أحي
كمة اإللكتركنية استخداـ التكنكلكجيا المعمكمات في كعمى ىذا األساس اعتبرت الحك     

افراد المجتمع(، قطاع األعماؿ كمؤسسات المجتمع )تقديـ الخدمات الحككمية لممكاطنيف 
 .الحكـ الرشيد يا المعمكمات لتحسيف كتعزيز ركائزي استخداـ تكنكلكجى المدني، أما الحككمة

 :إلدارة اإللكترونيةا
اإللكتركنية أساسا عمى تحسيف العمؿ الحككمي كالبحث عف فعالية اإلدارة تقكـ اإلدارة    

، االتصاالت، كاتخاذ القرارات في أقصر كقت مف عبر تحديث اليياكؿ لخدمة المكاطف

                                                                 
 .005، ص ص،المرجع نفسوالياـ باسي،  1
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تحسيف األداء، 1، كيتمثؿ ىدفيا األسمى في اثرىامختمؼ المستكيات اإلدارية مع متابعة 
مختمؼ الخدمات اإلدارية عمى  لداخمية لإلدارة العامة عبرالترابط، الشفافية كالكفاءة ا

 .2كالالمركزم المستكل المركزم
كتعمؿ عمى تحديث اإلدارة مف الناحية التنظيمية مف خالؿ اإلجراءات كتبادؿ المعمكمات     

)تسيير المكارد البشرية، ثـ قكاعد البيانات(، كذلؾ ترمي إلى ضماف الشفافية في المعمكمات، 
 القرارات كالعمميات الخاصة بالحككمة 

ر عدة مفاتيح رقمية مف القياـ ىي خدمة مف خالليا يتمكف المكاطف عب :الخدمة اإللكترونية
، المساعدة عف بعد، ضرائببعدة إجراءات، مثال االعتماد عمى البطاقات الذكية في حساب ال
، تكقع الخدمات العمكمية الجيدمتابعػة مػمػؼ شخصي، كما تيدؼ إلى تحسيف جػكدة، تػكفػر 

 بمد ماالمكجية لممستفيديف مف خالؿ االعتماد عمى تكنكلكجيا المعمكمات في 
 :الديمقراطية اإللكترونية 

تيدؼ إلى تشجيع الديمقراطية عبر تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات في بمد ما، كذلؾ مف      
مف تبادؿ المعمكمات، تقديـ اقتراحات ككجيات نظر حكؿ  خالؿ فتح فضاء يمكف المكاطنيف

  3تحسيف ظركؼ احتراـ حقكؽ اإلنساف في البمد
 استراتيجية الحوكمة االلكترونية و اىدافيا  :مطمب الثانيال
 الحوكمة اإللكترونية  نجاح  استراتيجية 

  التشجيع كرفع التحكـ في تكنكلكجيا المعمكمات مف قبؿ مختمؼ الفئات كالمستكيات
 جتماعية بيدؼ التعمـ مدل الحياة.اال

 تحت تصرؼ جميع األفراد بأقؿ تكمفة كسائؿ لمتكصؿ إلى خدمات الحككمة  ياكضع
 ،اإللكتركنية

                                                                 
 .003، ص ص،المرجع نفسوالياـ باسي،  1
 .003، ص ص،المرجع نفسو الياـ باسي، 2
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 ت المتعمقة بالحككمة اإللكتركنية،ضركرة خمؽ الحككمة لييئة تختص كؿ التساؤال 
 1الحككمة عمى نظاـ تسيير الجكدة استراتيجيةمف المفترض أف تتكفر 

 الحوكمة االلكترونية  استراتيجيةخطوات وضع 

 يمكف تمخيص ىذه الخطكات في النقاط التالية 

 تكافؽ المشركع مع المبادئ كالتنظيـ الداخمي لمييئات الحككمية 
  تحسيف فعالية العمميات الديمقراطية؛ 
  كالمنظمات الحككمية )ىاتؼ، مكاقع  المستفيديفتكسيع شبكة االتصاؿ بيف

 ز،ى الشمكلية كاالبتعاد عف التميي...( االستناد عمأنترنيت
 ر في تشجيع المشاركة االلكتركنية،ضماف الشفافية كاالستمرا 
 الحككمية كتعزيز االندماج بينيا، التنسيؽ بيف مختمؼ القطاعات كالمستكيات  
 ية الحفاظ كتعزيز ثقة المكاطف كذلؾ بتكفر حماية البيانات الشخص 
 دارة المخاطر،التقييـ الج   دم كا 
 االىتماـ بالتدريب ك 2مف األعباء اإلدارية كالتنظيمية، التخفيؼ 

 أىداف الحوكمة اإللكترونية
حتى يتـ تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية بطريقة فعالة يجب أف تعرؼ أكال أىداؼ الحككمة    

 يمي:ستعرضيا كما  اإللكتركنية كالتي
 أف تنقؿ بطريقة  الشفافية: مف الكاضح أف الحككمة الرشيدة تتطمب مف الحككمات

اؿ لكؿ مكاطف ككؿ شركة القرارات المتخذة، كالمعايير كاضحة كدقيقة كسيمة المن

                                                                 
 .003صالمرجع نفسو،الياـ باسى،  1
مجمة االقتصاد ك "، الحوكمة االلكترونية مدخل لتنمية االدارة العمومية في الجزائرحسينة،" ماف  مريزؽ، لكنيسد. عث 2

 .232ص، 0321التنمية البشرية، الجزائر ،
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القانكنية المعمكؿ بيا، كالممارسات أك اإلجراءات اإلدارية. كتحقيقا ليذه الغاية، 
ي شكؿ مفيكـ كيمكف الكصكؿ إليو ف الضركرم إنتاج كنشر المعمكمات بسيككف م

دميا الدكلة متاحة لممكاطنيف بطريقة بسيطة كقابمة لالستخداـ كجعؿ الخدمات التي تق
 كيمكف الكصكؿ إلييا

  اإلدماج كالمشاركة: كؿ المكاطنيف متساككف، لذلؾ سيككف مف الضركرم إشراؾ
جميع أفراد المجتمع كالسماح ليـ بالمشاركة في الحياة العامة، مف أجؿ السماح 

مات كالخدمات المتاحة ليـ كيمكف القياـ لمجميع باالستفادة بشكؿ فعاؿ مف المعمك 
مف خالؿ معمكمات جيدة التنظيـ كسيمة الفيـ 1بذلؾ مف خالؿ برامج التدريب، 

كعالية الجكدة أك حتى مف خالؿ إضفاء الطابع الديمقراطي عمى الكصكؿ إلى 
التقنيات الجديدة، حيث أنو ال تكجد طريقة كاحدة فقط لتقميص الفجكة الرقمية، كلكف 

 عيف معالجة المشكمة عمى جميع الجيات في نفس الكقتيت
 لكفاءة كالفعالية: يجب أف تتيح الكفاءة في تنظيـ كعمؿ ىياكؿ الدكلة إمكانية تكفير ا

ي احتياجات المكاطنيف، مع تقميؿ التكاليؼ كالمكاعيد بخدمات عالية الجكدة تم
خراج اإلدارات دؼ، يجب تبسيط اإلجراءات قدر اإلالنيائية. كلتحقيؽ ىذا الي مكاف كا 

كالشركات كالمكاطنيف مف األعباء اإلدارية غير الضركرية كىنا ستككف مسألة البحث 
يقية بسرعة كبأفضؿ جكدة، كعميو عف البساطة كالكفاءة. التي تمبي احتياجاتيـ الحق

لبحث عف الكفاءة سيككف بالضركرة مرتبط ارتباطا كثيقا بمشركع إصالح إدارم فا
 .كبير

 فسية االقتصادية: تعمؿ الحككمة االلكتركنية عمى زيادة القدرة التنافسية لمدكلة التنا
ة جديدة كيساعد كالذم يخمؽ بيئة مكاتية لتطكير انشطكالقطاع االقتصادم الخاص، 

                                                                 
 230ص ص،، نفس المرجعد. عدماف  مريزؽ، لكنيس حسينة،  1



 حوكمة التعميم العالي                               الفصل الثاني:               
 

33 
 

في إنشاء حالة أكثر ديناميكية كاستجابة ككذلؾ يسرع كيجعؿ االتصاالت 
 كالخاص كاإلجراءات أكثر فعالية بيف القطاعيف العاـ

 تركنية المعرفة: رفع مستكل المعرفة لدل أفراد المجتمع، لكف ال يمكف لمحككمة اإللك
ـ ببعض الجكانب فقط كخاصة المتعمقة بإنتاج المعرفة يتتحؿ ىذه اإلشكالية، بؿ قد 

كنشرىا، التنظيـ كالتككيف في مياديف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ، إعطاء أساليب 
 1جديدة لمتعمـ

 متطمبات تطبيق الحوكمة اإللكترونية :لثالمطمب التا
ا إليا سابقا، مف يعتبر تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية أمرا ميما نظرا ألىميتيا كالتي تطرقن    

سنحاكؿ التطرؽ إلى مراحؿ تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية، ككذلؾ متطمبات  خالؿ ىذا المطمب
 النجاح لتطبيقيا باإلضافة إلى معكقات نجاحيا 

 مراحل تطبيق الحوكمة اإللكترونية -2-
 Layne and تمر مراحؿ تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية بأربعة مراحؿ كما كضعيا نمكذج

woolee كما يمي: 
األكلى )كتيب الدليؿ(: تمثؿ ىذه المرحمة الجيكد األكلية لممؤسسات الحككمية  المرحمة   

 ي بعض األحياف لمظيكر عمى اإلنترنيت لتعريؼ المكاطنيف بنشاطيا كطرؽ عمميا، كف
مكاطنيف مع االستمارات عرؼ بنشاطات كؿ دكائرىا كأنكاع الخدمات التي تقدميا إلى الت

االلكتركنية ىذه بدكرىـ يقكمكف  الخدمات، زائرم المكاقعيا لمحصكؿ عمى ىذه الكاجب من
يا اشرة في المكقع أك بطباعتيا ك ممئتيا إما مبؿ االستمارات مف االنترنيت، كتعبئتحميب

 2.يدكيا

                                                                 
1
 230،233، ص ص،نفس المرجعماف  مريزؽ، لكنيس حسينة، د. عث 

533، صمرجع نفسو د. محمد جمعة عمى جمعة،  2
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الثانية )التحكيؿ(: تسعى الكحدة اإلدارية في ىذه المرحمة إلى إحالة قسـ مف  المرحمة    
دخاؿ المعمكمات  أعماليا إلى المكاطف، عبر السماح لو بالتعامؿ مع قكاعد بيانات الدائرة كا 

 .المطمكبة عبر مكقع )صفحات( الدائرة عمى االنترنيت
مة، كىذا ما يساعد المؤسسة كبذلؾ يككف المكاطف ىك أحد المشاركيف في انجاز الخد

الحككمية عمى تقميص تكمفة االنجاز، ففي تسديد الضرائب السنكية لمشركات المساىمة في 
بريطانيا عمى سبيؿ المثاؿ إذا ما تـ مؿء االستمارات الكتركنيا عبر مكقع دائرة الضرائب، 

تسدد معيا قيمة فتككف مجانا في حيف إذا تـ إرساؿ االستمارات المممكءة يدكيا فيجب أف 
              إلدخاؿ ىذه المعمكمات الكتركنيا. 1مالية تعطي جيد المكظؼ الذم تتحممو دائرة الضرائب 

المرحمة الثالثة كالرابعة )التكامؿ الرأسي. التكامؿ األفقي(: في ىذه المرحمتيف يجرم التركيز 
سسات الحككمية عمى إزالة التضارب في مصادر المعمكمات التي تحصؿ عمييا المؤ 

المختمفة مف المكاطنيف، لذا يجرم تكثيؽ المعمكمات التي تحتاجيا المؤسسات الحككمية في 
 2مصدر كاحد، فمثال ىكية األحكاؿ المدنية تحتاجيا دكائر الدكلة كليس المكاطف الذم

يعرؼ اسمو كتاريخ ميالده، لكف مؤسسات الدكلة ال تعرؼ ذلؾ عند انجاز معاممة       
، حيث ييدؼ التكامؿ العمكدم إلى ، كىذا معنى التكامؿ الرأسي كالتكامؿ كاألفقيتخصو

مركزة المعمكمات التي تحتاجيا الكظائؼ المختمفة أك الخدمات الحككمية المختمفة لألجيزة 
الحككمية في كافة الكاليات، أما التكامؿ األفقي فييدؼ إلى تكامؿ الكظائؼ كالخدمات 

لكتركنيا ليذه المعمكمات المركزية مثاؿ عمى ذلؾ: مؤسسة ترغب في المختمفة المستخدمة ا
لكقت تصديؽ أجكر الكبرياء إلى كزارة أك دائرة الكيرباء في المحافظة، كترغب في نفس ا

لتسديد أجكر الماء، فيمكنيا ذلؾ ألف األنظمة في ىاتيف الدائرتيف االتصاؿ مع كزارة البمديات 
 البياناتتعمالف مف نفس قاعدة 

 متطمبات نجاح تطبيق الحوكمة االلكترونية -2-
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أشارت الدراسات إلى أف عددا مف العكامؿ الحاسمة التي تؤدم إلى نجاح تطبيؽ الحككمة    
 " اإللكتركنية كتتمثؿ ىذه العكامؿ عمكما فيما بمي

المعمكمات في جيا الدعـ اإلدارم: تشكؿ قناعة كاىتماـ كمساندة اإلدارة العميا لتطبيؽ تكنكلك 
أحد العكامؿ الحرجة كالمساعدة في تحقيؽ نجاح تطبيؽ الحككمة  المؤسسات كافة.

 .االلكتركنية
البنية التحية لالتصاالت كمكارد تكنكلكجيا المعمكمات: يتطمب نجاح تطبيؽ الحككمة 

 كالتي تتطمب بدكرىا تكفير البنى1االلكتركنية تكقع تكنكلكجيا المعمكمات الداعمة ليا، 
نات المالية لمدكؿ بعامة، كعمى لؾ يترتب عنو كمفة تقع عمى المكاز التحتية، مع أف كؿ ذ
 كامؿ المكاطنيف بخاصة

التشريعات: إلنجاح الحككمة االلكتركنية فاف األمر يتطمب االعتراؼ بعمميات الحككمة  
طر التعاكف االلكتركنية تشريعيا، كتحديد متطمبات تطبيؽ الحككمة االلكتركنية، كالسماح بأ

 . المعمكماتي بيف المؤسسات، كالتركيز عمى الخصكصية كاألمف
المكارد البشرية: مع تنامي تحكؿ الحككمات نحك تقديـ خدماتيا الكتركنيا، نمت الحاجة إلى 
المكارد البشرية المتخصصة في جانب تكنكلكجيا المعمكمات، مما كضع القطاع العاـ أماـ 

 2الحصكؿ عمى ىذه المكاردحديات تنافسية مع القطاع الخاص في ت
الثقافة: تمعب الثقافة دكرا أساسيا كىاما في نشر تطبيؽ الحككمة االلكتركنية سكاء أكاف عمى 
مستكل المكاطنيف أـ العامميف كما تعد التكعية االجتماعية بثقافة الحككمة االلكتركنية متطمبان 

كنكلكجيا الجديدة مف خالؿ تطبيقيا، األمر الذم يتطمب تضافر أساسيان لمتحكؿ نحك الت
الجيكد مف أجؿ زيادة كعي الجميكر كتعزيز االستعداد النفسي كالسمككي كالتقني لممعنييف 

 لمكاجية طبيعة ىذا التحكؿ
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األمف كالخصكصية: يعرؼ األمف عمى انو مجمكعة مف اإلجراءات كالسياسات كالمقاييس 
دـ لمنع األفراد غير المسمكح ليـ بالدخكؿ إلى الشبكة مف الدخكؿ إلييا الفنية التي تستخ

كالعبث بمحتكياتيا، أك تغيير أك سرقة أك تدمير المعمكمات المكجكدة عمى نظاميا، أما 
الخصكصية فيي المحافظة عمى سرية المعمكمات الخاصة باألفراد كالتي يتـ تخزينيا في 

 .اح باالطالع عمييا مف قبؿ األفراد اآلخريفنظـ الحككمة الكتركنية كعدـ السم
 اإللكترونية الحوكمةمعوقات تطبيق  -0-

عاـ أبعاد أساسية كيحتكم كؿ بعد  لكتركنية كالعالـ االلكتركني بشكؿلمحككمة اال    
سميـ كتتمثؿ أىـ مجمكعة مف القيكد التي تقمؿ أك تحد مف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية بشكؿ 

 1ىذه القيكد في:
 البعد السياسي_ 1

 سي عمى مجمكعة مف القيكد تتمثؿيشتمؿ البعد السيا
 غياب قانكف المعامالت اإللكتركنية؛

 عممية اتخاذ القرار بطئ
 البيركقراطية

 عمميات اإلصالح كاالندماج
 عمى مجمكعة مف القيكد تتمثؿ في:يشتمؿ البعد االقتصادم _0

 تكاضع البنية التحتية لالستثمار
 اإلدارم الفساد
 عؼ الميزانيةض

 ضعؼ المستكل التعميمي ك الثقافي،
 تكاضع الثقافة المعمكماتية كالتفاعؿ اإللكتركني
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 ضعؼ القطاع الخاص الخصكصية كسرية المعمكمات
النقص في الميارات المتخصصة في المجاالت التقنية كاالتصاالت ارتفاع  :البعد التقني_0

المتعمقة باالتصاالت كاستخداـ الدكلية لممعمكمات غياب المعايير تكمفة استخداـ الشبكة 
تكاضع الثقافة المعمكماتية كالتفاعؿ اإللكتركني:  مكمات المستكل التعميمي كالثقافي،المع

 1البرمجيات الحاسكبية كاالعتماد عمى التقنية
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 .: ماىية التعميم العالي بالجزائرالمبحث الثاني
 األول: مفيوم التعميم العالي بالجزائر.  مطمب 
 لتربيةا(ا

التربية مصطمح يشير في معناه الكاسع إلى الطرؽ التي يكتسب بيا الناس الميارات ك     
 المعارؼ التي يتكصمكف بيا إلى الفيـ الصحيح لمدنيا ك ألنفسيـ.

كىي كممة التينية تعني  noitacud" ىك noitacudEصؿ ىده الكممة التربية "اك      
، ىذه التغذية مبنية عمى مجمكعة مف المعارؼ، االرث االجتماعي ك rdiNNuNالتغذية 

 اإلنساني ككؿ ك التي تنتقؿ مف جيؿ إلى آخر
مؾ المعارؼ التي يتحصؿ عمييا االنساف منذ كالدتو ك حتى مماتو، ك يقصد بالتربية ت     

الحياة اليكمية، فالتربية ىي العنصر األساسي في ىك ما ينعكس عادة عمى تصرفاتو في 
تككيف الفرد، تشكيؿ الفكر ك تحديد السمكؾ ك ىي دعامة أساسية في كؿ المجتمعات، ك ايف 

يميا ك فعالية تككينيا ك مدل رقي الشعكب ك نمكىا يقاس بنكعية تربيتيا، مضاميف تعم
 1.قيميا األصمية ك تطمعاتيا المعاصرة ميا لة نظمالئم
فالتربية في تنمية جسمية ك ركحية كعقمية لمفرد ليصبح عضكا صالحا يندمج ك يتجانس    

مع باقي افراد المجتمع، ك ذلؾ مف خالؿ نقؿ الخبرات ك المعارؼ مف أصحاب التجربة إلى 
 ىؤالء الذيف لـ يسبؽ ك أف مركا بيا

خصكص كالتربية اشمؿ مف متيف مترادفيف، بؿ بينيما عمكـ ك التعميـ ليستا كمكالتربية ك      
اتجاىات داخؿ كمات كميارات ك التعميـ، بينما يككف التعميـ محدكدا بما يقدمو المعمـ مف معم

 الصؼ كخارجو ك يقكـ بيا المعمـ ك غير المعمـ

                                                                 
1
كفاءة اعصاء ىيئة التدريس و اثرىا عمى جودة التعميم العالي دراسة حالة كمية العموم االقتصادية ، "ط. نكاؿ نمكر 

قسـ كمية العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير،   ،، جامعة منثكرم قسنطينةمدكرة لنيؿ شيادة الماجستير"، وعموم التسيير
 .1،ص0320\0322عمـك التسيير،
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: تشير كممة التعميـ إلى جزء مف عممية التربية، ذلؾ الجزء الخاص بالمحتكل ك التعميـب(
 بالميارات التي يجب أف يكتسبيا الجيؿ النامي 

 ىك " جممة ما يكتسيو الفرد مف حقائؽ معرفية عبر الكسائؿ المتاحة لمتعميـ ،   
ك ادركو، ك عممو  كما كرد في لساف العرب، يشتؽ مف عمـ بالشيء: أحاطو: لغة ك التعميـ 

ف" فيقاؿ: عمـ األمر ك العمـ  كالصنعة تعميما ك عالمو جعمو يتعمميا، ك مف معانيو اإلتقا
 و، ك عممت الشيء بمعنى عرفتو ك خيرتو تعممو: أتقن
كما تعرفو " مكسكعة المعارؼ التربكية ىك: "ترتيب ك تنظيـ المعمكمات  :ااصطالح ك التعميـ

تسمى ىده العممية ب ذلؾ الماؿ المعرفة مف مصدر إلى مستقبؿ، ك اإلنتاج التعميـ، ك يتطم
د عمى مكاقؼ ك معرفة متجددة، فاف الحصكؿ عمى باالتصاؿ كنتيجة ألف التعميـ المؤثر يعتم

لة بيف أطراؼ العممية التعميمية، ك يمكف أف اتصاؿ فععممية اال يـ فعاؿ يستكجب تحقيؽتعم
 1االتصاؿ عالية عمميةزيادة فمف العكامؿ الميمة في  كجيةتككف الكسائؿ التعميمية ك التكنكل

 تعميم العاليال( ج
ىك كؿ نمط لمتككيف أك التككيف لمبحث يقدـ عمى مستكل ما بعد التعميـ الثانكم مف      

 2طرؼ مؤسسات التعميـ العالي، كما يمكف أف يقدـ تككيف تقني في مستكل عالي مف طرؼ
مؤسسات معتمدة مف طرؼ الدكلة، كتتككف مؤسسات التعميـ العالي مف الجامعات كالمراكز 

رس لدل الجامعية كالمدارس كالمعاىد الخارجية عف الجامعة، كما يمكف أف تنشأ معاىد كمدا
 دكائر كزاكية

و كؿ كما يعرؼ عمى أنو المرحمة التعميمية المكممة لممراحؿ التعميمية السابقة، كيقصد ب    
أنكاع التعميـ الذم يمي المرحمة الثانكية كييدؼ إلى تنمية فكر كميارات كقدرات الطالب في 
العديد مف الجكانب ليتمكف بعد تخرجو مف اإلسياـ في مسيرة التنمية " كمف بيف التعريفات 

                                                                 
1
  .23، ص نفس المرحعط. نكاؿ نمكر،  

مجمة التكاصؿ،  "،الجامعة و البحث العممي في الجزائر او رحمة البحث عن النموذج المثاليا. بكبكر بكخريسة، "  2
 .012، ص0333، جكاف 3العدد
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نجد كذلؾ مف عرؼ التعميـ العالي عمى أنو قمة اليـر التعميمي الذم يتـ مف خاللو إعداد 
 لثركة البشرية الالزمة لخدمة المجتمع كتحقيؽ تقدمو.ا
التعميـ العالي ىك كؿ ما يشبع حاجات الطالب الجامعييف كيحقؽ متطمباتيـ في مستكل     

الحياة اليكمية كسكؽ العمؿ كاالنفتاح كالتفاعؿ مع اآلخريف كيساعدىـ عمى مكاكبة التغيرات 
 ".1العكلمةالمعمكماتية كالتكنكلكجية السريعة في ظؿ 

 :أنماط التعميم العالي
التكسع في المنشآت ك تكفير  حتـالتعميـ العالي ك الممتحقيف بو ي أف تزايد عدد طالبي   

عمى  ءكاء األعداد المتزايدة سنكيا، ىذا ما شكؿ عنامقاعد بيداغكجية إضافة إلى اي
الحككمات مف ناحية تكفر البنى التحتية ك الفضاءات البيداغكجية... ك كحؿ ليذه المشكمة 
ظيرت انكاع ك انماط جديدة مثؿ: الجامعات المفتكحة، الجامعات االفتراضية... ك التي 
ترتكز أساسا عمى مبدأ التعميـ بعد ك التعميـ االلكتركني باستخداـ كسائؿ ك تكنكلكجيا 

 تصاؿكاال المعمكمات
 التعميم عن بعد ۔ا

لميزانيات، ىك ما دفع فرص تعميمية إضافية دكف الحاجة إلى زيادة ضخمة في ا      
ألفراد إلى تطكير برامج التعميـ عف بعد ك الذم يكفر أيضا فرص تعميـ أكثر ل بالمؤسسات 

لمتعميـ النتيجة االلتزامات شخصية، ظركؼ معيشية، العزلة  الذيف ال يستطيعكف التفرغ
 .2 الجغرافية

فالتعميـ عف بعد ىك " نقؿ مكاد التعميـ إلى المتعمـ في مكقع عممو أك إقامتو. ك ىذا     
يعني الفصؿ الجغرافي بيف المتعمـ ك المعمـ، حيث ال يتكقع أف يككف النقاء في قاعة 

                                                                 
مدكرة مكممة لنيؿ ، متطمبات جودة التعميم العالي دراسة ميدانية لميدان الحكامة"كريمة كابكيو،"ط. فاطمة غنتيكم،  1

شيادة الماستر في العمـك االجتماعية، جامعة احمد دراية ادرار، كمية العمـك االنسانية ك االجتماعية ك العمـك االسالمية 
 .35،ص0303\0321،قسـ العمـك االجتماعية،

 .01، ص مرجع سبق دكره ،نكاؿ نمكر ا. 2
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ك التعكيض عف المقاء الفعمي، يقكـ الطالب  ىك الخط األساسي لمعالقة بينيما المحاضرات
إلى كؿ راغب في بالحصكؿ عمى المعرفة مف خالؿ كسائؿ تعميمية حديثة ك ذلؾ لمكصكؿ 

 التعميـ العالي 
عمى عمى أنو " نظاـ تعميمي يتمركز حكؿ المتعمـ ك يقكـ  بعد يمكف تعريؼ التعميـ عفك     

دكر المؤسسة التعميمية في ىذا بيف المعمـ ك المتعمـ، كيككف ة المكاجي طال يشتر ك  احتياجاتو
باستخداـ كسائؿ النقؿ  تعمميفيؿ الخدمة التعميمية إلى المالنظاـ قكيا في تخطيط ك تكص

 التكنكلكجية المناسبة. 
 ك ىي ئدمبايقكـ عمى مجمكعة مف البعد  عف التعميـ افبذلؾ فك    

 عمـ في المكقع نفسوممع اللممتعمـ مف المتزا الكجكدعدـ اشتراط 
 ضركرة كجكد كسيط بيف المتعمـ ك المعمـ، كليده الكسائط جكانب تقنية، بشرية كتنظيمية 

التقيد بجداكؿ منتظمة يمكف لممتعمـ عف بعد اختيار كقت التعمـ بما يتناسب مع ظركفو دكف 
 التقييـ المعمميف باستثناء اشتراط ا لمقاءك محددة سمف

لتعميـ المفتكح ك التعميـ أسمكب مف أساليب التعمـ الذاتي كالتي أدت إلى تعزيز نظاـ ا -
 . المستمر
 اللكترونيا التعميم
لتدريب، أدل إلى ظيكر ف المزاكجة بيف التكنكلكجيا المعمكمات ك االتصاؿ ك التعميـ ك اا    

مصادر أخرل عمى  املي ك اال التعميـ اإللكتركني الذم يتـ عف طريؽ الحاسكب ما يعرؼ ب
ك محؿ  تاباعد في عممية التعميـ ك التعمـ، ك فيو يحؿ الحاسكب محؿ الكستالحاسكب 

تقكـ المؤسسة التعميمية بتصميـ  فيوك  ،عمى شبكة االنترنتمف التعميـ قائـ ذا النكع كى المعمـ
الحصكؿ عمى التغذية  ك برامج معينة ليا كيتمكف المتعمـ فيو مفمكقع خاص بيا ك لمكاد ا

 1الراجعة 

                                                                 
 .03،02، ص ص،مرجع سبق دكره. بكبكر بكخريسة،  1
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 يمكف تعريؼ التعميـ االلكتركنيك    
مؾ النكع مف التعميـ الذم يعتمد عمى استخداـ الكسائط االلكتركنية في تحقيؽ عمى أنو ت 

لمحكاجز الزمانية دكف اعتبار تعمميف صيؿ المحتكل التعميمي إلى الماألىداؼ التعميمية ك تك 
كتركنية الحديثة مثؿ الكمبيكتر قد تتمثؿ تمؾ الكسائط االلكتركنية في األجيزة اإللالمكانية ك ك 
أجيزة االستقباؿ مف األقمار الصناعية... أك مف خالؿ شبكات الحاسكب المتمثمة في ك 

 .... تركنيةاالنترنت ك ما أفرزتو مف كسائط أخرل مثؿ المكاقع التعميمية ك المكتبات االلك
راضي باإلضافة ىك التعميـ االفتالتعميـ االلكتركني مصطمح آخر ك  يستخدـ مع مصطمحك     

 1بالكمبيكتر..االلكتركني، أك التعميـ  باالتصاؿي التعميـ ىإلى مصطمحات أخرل 
 :الجامعة الجزائريةتعريف  د(

ت أك  00المؤرخ في  011-30نفيذم رقـ تعرؼ الجامعة الجزائرية حسب المرسكـ الت     
عمى أنيا مؤسسة عمكمية ذات طابع عممي كثقافي كميني تتمتع  " 0، كحسب المادة 0330

 ."2بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي
مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم تساىـ في تعميـ نشر » تعرؼ عمى أنيا:  كما    

عدادىا كتطكير كتككيف اإلطارات الالزمة لتنمية البالد   3«.المعارؼ كا 
 الجامعة الجزائرية.  وتطور : نشأةالمطمب الثاني

 (نشأة الجامعة:1
الجامعة الجزائرية مف أقدـ الجامعات، حيث بنيت أكؿ جامعة في الجزائر عاـ  تعتبر     
أضيؼ ليا  2511ككانت عبارة عف مدرسة لمطب كالعمكـ الصيدالنية، كفي سنة  2551

 1 .عمى التكالي كؿ مف كمية العمكـ ثـ كمية األدب فكمية الحقكؽ

                                                                 

02.، ص، نفس المرجعبكبكر بكخريسة  1
  

2
،يحدد مياـ الجمعات  0330اكت 00المكافؽ ؿ2303جمادل الثانية 03في مؤرخ972ــ30المرسوم التنفيذي رقم،0المادة  

 .5،ص0330، 52ك القكاعد الخاصة بتنظيميا، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد
  .33ط. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو، المرجع نفسو، ص  3
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االستعمارية ككاف طابعيا اإلدارم قبة أسست أكؿ جامعة جزائرية أثناء العت 2131كفي عاـ 
 صصات. ككانت تضـ أربع كميات كىي:كالييكمي فرنسي، كحتى المناىج كالبرامج كالتخ

 .كمية الطب -1
 .كمية العمكـ -2
 .كمية األدب كالعمكـ اإلنسانية -3
 .كمية الحقكؽ ككمية العمكـ االقتصادية -

 . االستعماريةتخدـ المصالح ككاف مكقع ىذه الجامعة الجزائرية العاصمة ككانت 
 .مراحل تطور الجامعة الجزائرية (0

شيد قطاع التعميـ العالي كالبحث العممي في الجزائر عامة كالجامعة خاصة جممة مف     
التحكالت النكعية كالكمية التي مست مككناتو كمككنات المنظكمة الجامعية الجزائرية التي 

يا مرتبط بتغيير األطر القانكنية لممنظكمة كمنيا ما شممت عدة أجزاء، كىذه التحكالت بعض
يرية كالتنظيمية. أك ما ىك مرتبط بالتغييرات عمى مستكل ر األطر التسىك مرتبط بتغيي

 الكظائؼ كاألىداؼ.
 :كلقد مرت الجامعة كفي ىذه التغيرات بمراحؿ عدة تذكر منيا 

 2113-2330المرحمة األكلى: 
ظيرت بعد المحاكالت اليادفة إلى تكسيع نطاؽ التعميـ الجامعي عمى  االستقالؿبعد     

جامعة بقسنطينة  2131جامعة بكىراف ثـ في عاـ  2133مستكل الكطف حيث فتحت سنة 
ثـ تمتيا بعد ذلؾ كؿ مف جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا ىكارم بكمديف بالجزائر، كجامعة العمكـ 

 .ذا جامعة عنابةكالتكنكلكجيا محمد بكضياؼ بكىراف كك

                                                                                                                                                                                                           
جامعة قالمة لمعمـك االجتماعية ك االنسانية، قسـ عمـ االجتماع، حكليات ، "نشأة الجامعة و تطورىا "،د. بالصكار سييمة 1

 .210،ص0325،ديسمبر20العدد
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كمما ساعد عمى تكسيع التعميـ في ىذه المرحمة الحاجة الممحة إلى اإلطارات بعد     
عيد الرئيس ىكارم 1انسحاب المعمركف الفرنسيكف، ككذا تكفر الرغبة السياسية خاصة في 

 بكمديف مما ساىـ في انتشار الجامعات كتضاعؼ أعداد الطمبة. 
 2115-2113: المرحمة الثانية

استحدثت أكؿ كزارة متخصصة لمتعميـ العالي كالبحث العممي، ثالثا  2113في عاـ     
كتمثؿ ىذا اإلصالح في تعديؿ المرحمة  2112مباشرة إصالح التعميـ العالي في عاـ 

 :الدراسية في الجامعة حيث أصبحت ثالث مراحؿ كىي
 .مرحمة الميسانس -1
 الماجستير، -2
 .دكتكراه العمكـ -3
قد عرؼ  التطبيقات الميدانية. ك ما أضيفت في البرامج الجامعية األعماؿ المكجية كك    

 .(طريف )األساتذةظان سكاء في أعداد الطمبة أك الماالتعميـ العالي في ىذه المرحمة تطكران ممحك 
التي كانت تيدؼ إلى  2153كمما يميز ىذه المرحمة ىك كضع الخريطة الجامعية سنة 

 االقتصادمعتمد في ذلؾ عمى احتياجات  0333تخطيط التعميـ الجامعي إلى أفاؽ سنة 
الكطني، ثـ عرفت ىذه المرحمة أيضان بتعديؿ التكازف حيث أصبح  بػالػجػزائػرالتعميـ العالي 

الطمبة إلى التخصصات التي يحتاجيا سكؽ العمؿ كالتخصصات التكنكلكجية. كما  تكجيو
 أصبح لمتعميـ الجامعي عالقة مع المحيط أك البيئة الخارجية لمجامعة.

 0321إلى  -2115المرحمة الثالثة:  
تميزت ىذه المرحمة بالتكسع التشريعي كالييكمي كاإلصالح الجزائي، حيث تـ في سنة     

المتضمف القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعدؿ  35-11كر القانكف رقـ صد 2111
كالمتمـ، كالذم ييدؼ إلى تحديد األحكاـ األساسية المطبقة في المرفؽ العمكمي لمتعميـ 

                                                                 

10.،12، ص ص المرجع نفسوط. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو،  1  
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مادة قانكنية كحدد صفة الطالب الجامعي، كاألستاذ الجامعي كحدد مياـ 33العالي كضـ 
ه المرحمة بترقية الكثير مف المراكز الجامعية إلى كما تميزت ىذ 1كحقكؽ كؿ منيما.

 جامعات، ككذا إنشاء مراكز جديدة كمالحؽ.
الذم يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة  011-30كما صدر المرسكـ التنفيذم    

 2.بتنظيميا
بالبحث العممي كتفعيمو في الجامعة،  االىتماـكما عرؼ التعميـ العالي في ىذه المرحمة    

كما يحيط بو مف مؤسسات الشغؿ كالعمؿ  االقتصادمككذا ربط مخرجات الجامعة بالكاقع 
 كأصبحت أركاف المنظكمة التعميمية تكتمؿ كتتضح سكاء مف حيث اليياكؿ أك مف حيث

 التأطير .
 .LMD إصالحات التعميم العالي بالجزائر نظام (0 

السنكات األخيرة تنفيذ العديد مف المشركعات كالبرامج اليادفة إلى تطكير لقد تـ في     
التعميـ العالي كأساليب التككيف حيث تـ اتخاذ نمط ىيكمي لمتعميـ يتككف مف ثالث أطكار 

  .الماستر، الدكتكراه -ىي: الميسانس 

 لسانسيتضمف إحداث شيادة  012-33صدر مرسكـ تنفيذم رقـ  0333في نياية سنة    
نظاـ جديد كتنص المادة الثانية مف ىذا القانكف مدة التككيف بثالث سنكات مكزعة عمى ست 
سداسيات. كما صدر قانكف آخر يشرح كيفية سير العممية البيداغكجية )المرسكـ التنفيذم رقـ 

  0335أكت 21( المؤرخ في 35-031

 3نجد: LMD كمف أىداؼ نظاـ التعميـ العالي

 التككيف بمؤسسات التعميـ العالي.  تحسيف نكعية -ا
                                                                 

1
 .10، ص المرجع نفسوط. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو،  

 .13، صالمرجع نفسو. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو، 00
 13،15، ص ص المرجع نفسوط. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو،  3
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 تسييؿ حركية الطمبة بيف الجامعات الجزائرية كالدكلية -ب 

 الفتاح الجامعة الجزائرية عمى العالـ الخارجي خاصة في مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا. -ج 
 .تبادؿ فعمي مع المحيط االجتماعي كاالقتصادم تحقيؽ -د  

 .ستجابة لممتطمبات االقتصادية كاالجتماعيةربط الجامعة بسكؽ العمؿ كاال -ق 
 العمؿ عمى السجاـ كتكييؼ نظاـ التعميـ العالي الجزائرم مع العالمي -ز 
 االعتراؼ بالشيادات الجامعية الجزائرية عمى المستكل الدكلي. -ح 
 :دتج LMD كمف مياـ نظاـ 
تقكية الميمة الثقافية بترقية القيـ العاممة التي يعبر عنيا الفكر الجامعي، خاصة تمؾ  -أ

 .كاالحتراـالمتعمقة بالتسامح 
 .ترسيخ أسس تسيير ترتكز عمى التشاكر كالمشاركة -پ 
 دعـ قاعدة كاسعة لمبحث حرة أكثر منيا مكاجية -ج
  1.اءات الكاعدة كاألساتذة الباحثيفبالكف كاالحتفاظخمؽ الشركط المالئمة لمتكظيؼ  -د 

 وىيكمتيا الجامعة الجزائرية وظائف :لثالثالمطمب ا
 الجامعة الجزائرية وظائف أوال:
 كبالتالي يمكف حصرىا فيما يمي: تعدد كظائؼ التعميـ العالي     
الرفيعة لمطالب حتى  ميفكذلؾ عف طريؽ تعميـ ال إعداد القكل البشرية المتخصصة: *

 يككنكا قادة كاطارات عميا لمبالد، مما يسمح لو بقيادة المجتمع كتكجييو نحك األفضؿ 
إذ ال يقتصر التعميـ العالي عمى نشر العمـ بؿ ييدؼ إلى  ـترقية العمنشر العمـ ك المعرفة:  

لطمبة كاألساتذة ترقيتو كتطكيره عف طريؽ البحكث كالدراسات العممية التي يقكـ بيا كؿ مف ا
 .بغية تعزيز التراث الثقافي لألمةفي شتى المياديف، 

                                                                 
1
 15 ، صالمرجع نفسوط. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو،  
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الستفادة مف عكلمة لتعاكف الدكلي: تحتؿ مؤسسات التعميـ العالي كضعان ممتاز يتيح ليا اا*
ثراء الحكار بيف الشعكب كالثقافات كأيضا ىك أداة فعالة  "العجز المعرفي"لسد المعارؼ  كا 

 1.كالتكنكلكجياالتداكؿ البحث 
كظيفة التنمية االقتصادية كاالجتماعية: يعني ىذا أف المكارد الطبيعية المتكفرة كالتكنكلكجية *

المستعممة، ال تؤدم إلى تحقيؽ التنمية المنشكدة، إذا لـ تتماشى مع تنمية المكارد البشرية 
الخارجي كعمى سكؽ كتنميتو، كعمى ىذا األساس ال بد عمى الجامعة أف تنفتح عمى المحيط 

الشغؿ، كأف تكفر مخرجات طالبية نكعية كفي المقابؿ عمى المحيط أف يدرؾ كيستكعب 
 ضركرة خمؽ المناصب المتصاص بطالة خريجي الجامعات.

خدمة المجتمع: تكجيو برامج التعميـ العالي كأنشطة البحث العممي مف أجؿ تعزيز القيـ *
 2.كحقكؽ االنساف السالـ، العدالة، كالمساكاة كالتضامف

 : الييكمة التنظيمية لجامعة الجزائرثانيا
ألم منظمة نظران لدكره البارز في تحديد المياـ عمكد الفقرم يكؿ التنظيمي اليعتبر الي  
 ة كشكميا كعالقتيا كمستكياتيااجبات كالمسؤكليات. كمف خاللو تتضح صكرة المنظمكالك 

 المتعددة.
أكت  20المؤرخ في  211 _35الجزائرم في المرسكـ التنفيذم رقـ كقد حدد المشرع    

 : كفي الفصؿ الثاني الييكؿ التنظيمي لمجامعة كالمتمثؿ في 0330
 رئاسة الجامعة: كتضـ تحت سمطة رئيس الجامعة ما يمي: .2

 دد عندىا مرسكـ إنشاء الجامعة ا. نيابة رئيس الجامعة الذم يح
 األمانة العامةب. 
 .المكتبة المركزية .ج

 كتعتبر رئاسة الجامعة الكحدة األساسية كالرئيسية كالمحركة الجامعة، كمف صالحيات
                                                                 

 .13،15، ص ص المرجع نفسوط. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو،  1
 .15، ص المرجع نفسوط. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو،  2
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 رئيس الجامعة حسب المشرع الجزائرم تذكر عمى سبيؿ الذكر ال الحصر
 .الصرؼ الرئيسي الميزانية الجامعةيمثؿ الجامعة أماـ القضاء، كاألمر ب _
 1إلى عمداء الكميات لو.يض اعتمادات التسيير يصدر تفك _
 يبـر الصفقات كاالتفاقيات_
كاالنضباط السير عمى احتراـ النظاـ الداخمي لمجامعة كيككف المسؤكؿ عمى حفظ األمف  _

 داخؿ الجامعة
: حيث تنقسـ الجامعة إلى كميات يختمؼ عددىا مف جامعة األخرل،  مصالح الكميات.0

 تخصص معيف، كتضمف الكمية ما يمي:كتضـ الكمية الكاحدة عدة أقساـ، كلكؿ قسـ 
 2.تككيف في التدرج كما بعد التدرج

 .نشاطات البحث العممي
 نشاطات التككيف المتكاصؿ كتحسيف المستكل كتحديد المعارؼ.

كعميد الكمية ىك المسؤكؿ األكؿ عف التسيير اإلدارم كالبيداغكجي لمكمية كيساعده رؤساء  
 .األقساـ في تجسيد ميمتو. كلمكمية مجمس إدارم، كمجمس عممي

حيث نجد مجمس اإلدارة كيقكـ بالتداكؿ عمى مخططات تنمية الجامعة،  :مجالس الجامعة.0
 تبادؿ كالتعاكف العممي الكطني كالدكلي كبرمجة أعماؿكحكؿ مشاريع الميزانية كاقتراح برامج ال

 .التككيف كالبحث
أما المجمس العممي لمجامعة فيك يناقش اقتراحات كتكجييات سياسة البحث كمشاريع إنشاء   

  . أك تعديؿ أك حؿ الكميات كالمعاىد كاألقساـ
العامة: كتضـ المكتبة المركزية كمركز التعميـ المكثؼ لمغات، كمركز الحساب  المصالح 

 (32كمركز الطبع كالكسائؿ السمعية البصرية. ينظر الممحؽ رقـ)
                                                                 

 .15،11 ، ص صنفسوالمرجع ط. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو،  1
 
 .11،15 ، ص صالمرجع نفسوط. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو،  2
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 كتتميز اليياكؿ التنظيمية المؤسسات التعميـ العالي في الجزائر مف بعض المصكر الذم
 1. لمتمثؿ في يؤثر عمى المالية العممية التعميمية كاإلدارية كا

 السطحية كالنمطية في التصميـ .ا
 ، مستكيات اإلدارية كمركزية القرارتعدد الب. 
 ضعؼ آلية التنسيؽ بيف األقساـ كالكميات كبيف اإلدارة.  .ج
 .كظيفية تشغيمية أكثر منيا ىياكؿ إبداعية أنيا ىياكؿ .د

 المبادرة كتعرقؿ عممية التنسيؽ كتجعؿ التنظيـ أكثر بطء ق. كثرة الحكاجز التي تقتؿ ركح
 .كجمكدا

 2نحك العمؿ الجماعي كالتكجو لمعمؿ الفردم. . ضعؼ النزعةك
ادات الجامعية كاالكتفاء فقط ضعؼ التدريب كالتحسيف المستمر لدل اإلدارييف كالقي م. 

 .كائح كاإلجراءاتمال بتطبيؽ
تتمكف الجامعة مف تحقيؽ أىدافيا كجكدتيا ال بد أف يككف ىيكميا التنظيمي يحدد  يلكك     

بدقة المكاقع الرئيسية التنظيمية داخؿ الجامعة، كيرسـ لشاغمي المكاقع حدكد اختصاصيـ 
 كالمياـ المككمة إلييـ كعالقاتيـ مع اآلخريف كأف يمتاز ىيكميا بالخصائص التالية: 

 :الرئيسية المكجكدة في الجامعة كالمتمثمة فيأ. كضكح كافة األنشطة 
 األنشطة األكاديمية المتمثمة في كجكد الكميات كاألقساـ العممية كمراكز كحدات البحكث*
 خدـ األجيزة العممية في الجامعة.األنشطة المتعمقة بالكحدات اإلدارية المساعدة التي ت *
 .ة مع غيرىا مف الجامعات كالمراكزاألنشطة التي تمثؿ عالقات الجامع *
 .أف يتصؼ بالمركنة الكافية لمتعديؿ عند الضركرة .ب 

مف األثر التعاكني الناتج عف تفاعؿ مختمؼ مدخالت  االستفادةج. يمكف الجامعة مف 
 1.الجامعة

                                                                 

1 .11، ص المرجع نفسوط. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو، 
  

2
 .53، صالمرجع نفسوط. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو،  
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 مؤسسات التعميم العاليب عالقة  الحوكمة االلكترونية: رابعالمطمب ال
 :الجامعيةتعريف حوكمة .2

( عف حككمة الجامعة بأنيا: "بإعادة ىيكمة tuoaتعبر الككالة الكندية لمتطكير الدكلي )    
الجامعات الدم يستمـز تغيير في طريقة ادارة الشؤكف الداخمية لممؤسسة، حيث تعتبر حككمة 

لمتعميـ شاركة في بناء الطابع العالمي الجامعات مف بيف التكجيات العالمية الرامية الى الم
 العالي."

كعميو فالحككمة الجامعية تمثؿ نظاـ يتـ نت خاللو تكضيح طريقة تسيير اعماؿ الجامعة    
بأسمكب ديمقراطي اساسو المشاركة بيف منتسبي الجامعة ك المجتمع المدني لمكصكؿ الى 

 2جكدة  القرار الدم يحقؽ اىداؼ االستراتيجية.
 ترونية في مؤسسات التعميم العالياستراتيجيات تطوير الحوكمة االلك .0 
الحككمة االلكتركنية يجب أف تستيدؼ المناطؽ كالقطاعات ذات اإلدارات المتنكعة بالفرص  

العالية لمنجاح ك اإلنتاج، كمف االستراتيجيات الرئيسية لقياـ الحككمة االلكتركنية في 
 مؤسسات التعميـ العالي ما يمي: 

دارة عامة جديدة، األعماؿ: بمعنى إعادة ىيكمة الجامعات، إ. إعادة ىيكمة كتحديث 2
اكؿ اإلدارية كشبكات االتصاؿ اعادة النظر في الييد مف فال بية، كبذلؾ استغالؿ حديث لمتقن

 3كنقؿ المعمكمات في الداخؿ كالخارج

                                                                                                                                                                                                           
1
 .52، ص نفس المكانط. فاطمة غنتيكم، كريمة كابكيو،  

"، مجمة التكامؿ الحوكمة االلكترونية داخل الجامعة وسبل التقميل من معوقاتيامصطفى، د. أحمد عمماكم، " صفية 2
 . 255، ص0303، جكاف35،المجمد30ادم، جامعة غرداية الجزائر، العدداالقتص

"، مجمة التميز الجزائر الحوكمة االلكترونية ودورىا في تطوير المعرفة في الجامعةد. حكرية بف حمزة، أ. زىرة غمارم، " 3
، جامعة شادلي بف جديد الطارؼ، العدد الخاص الممتقى االفتراضي الدكلي، نكفمبر الفكرم لمعمـك االجتماعية ك االنسانية

  .035، ص0302
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ايجاد طرؽ جديدة لألعماؿ: أم إيجاد شراكات مع قطاعات حككمية أك خاصة نبحث . 0
 خدمات لمتمكيؿ الخارجي كعدـ االعتماد كميا عمى التمكيؿ مف الحككمة، تقديـ عف كسائؿ

تقديـ خدمات أفضؿ األطراؼ العمؿ: تقديـ خدمات عمى مدار اليكـ مف كؿ مكاف.  .0
 بد مف كعميو فإنو عند كضع مشاريع مممكسة كثابتة كأصيمة في الحككمة االلكتركنية، فاال

 :خالؿ اآلتي النظر الييا مف
كىي التشكيمة الكامنة لمحككمة كاحتكاء المشاريع  كمة الكتركنية في النطاؽ الكاسع:حك  .ا

  لكتركنية، التعميـ االلكتركني...اإلدارية االلكتركنية مثؿ اإلدارات اال
ب. حككمة الكتركنية في انتطاؽ الضيؽ: تطبيؽ العمميات اإلدارية المحمية ضمف مجاؿ 

 اع الكاحداإلدارة االلكتركنية في القط
كجكد ابعاد استراتيجية : التحكؿ نحك مؤسسة الكتركنية فعالة ككناه كناجحة تتطمب كجكد  .ج

ير دقيقة في ضكء معاي لـ ك اىداؼ تسعى لتحقيقيا كأكلكياترؤية دقيقة كرسالة كاضحة المعا
 التكنكلكجية الحديثة.كتتطابؽ مع التطكرات  كمكاصفات كاضحة المعالـ، تتماشى

كتكمف أىمية تحميؿ الكضع الراىف لمحككمة  :تحميؿ الكضع الحالي لمحككمة االلكتركنيةد. 
ة بينيا كبيف ة شاممة يمكف عمى أساسيا تحديد حجـ الفجك االلكتركنية، في ككنو يشكؿ نظر 

 .ىذه الفجكة 1ركرية لسدفة، ككذلؾ يسيـ ىذا التحميؿ في اقتراح المبادرات الضالركيا المستيد
 :في مؤسسات التعميم العالي الحوكمة االلكترونيةفوائد .0

 كنية جممة مف الفكائد منيا ما يمي:لمحككمة االلكتر 

 _التحكؿ مف حككمة المؤسسة اك مؤسسة مغمقة الى مؤسسة متفتحة دات اداء عالي

 زيادة التكاصؿ بيف المجتمع ك المؤسسة-

 عمى تكفير المعمكمات بمصداقية ك استخداـ مكارد المؤسسة بفعالية اكبر _القدرة

                                                                 
 .033صنفس المرجع،د. حكرية بف حمزة، أ. زىرة غمارم،  1
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 1_تخفيض انفاؽ المؤسسة كترشيده بكفاءة

حسف سير العمؿ ك نشر _تكفير الخدمات اليا ك ىدا لكسب الكقت ك الجيد كمف اجؿ 
 الشفافية ك مكافحة الفساد

 _الكصكؿ الى المعمكمات المركزية في ام مكاف

 _تحسيف عممية صنع القرار 

 فكائدىا بالنسبة لمطالب

 _زيادة المشاركة في الشؤكف التعميمية

 _تسجيؿ الدخكؿ الشخصي لكؿ طالب

 _االدخار عمى نطاؽ كاسع في التكاليؼ ك الجيد ك الكقت

 _خدمات المعمكمات ك المعامالت 

  2ك ارساؿ المالحظات _يمكف الطالب لمكصكؿ الى المحاضرات

 

  

                                                                 
 250صنفس المرجع، صفية مصطفى، د. أحمد عمماكم، 1
 250صنفس المرجع، مصطفى، د. أحمد عمماكم، صفية 2
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 :ة الفصل الثانيخالص

اف تطبيؽ الحككمة االلكتركنية في التعميـ العالي ال يقتصر فقط بتسييؿ المعامالت    
االدارية بؿ يجب بدؿ المزيد مف الجيد مف أجؿ تكفير كؿ ما يحتاجيا الطالب مف 

 معمكمات، ككداؾ ممارسة الديمقراطية ك الشفافية لكسب ثقة الطالب.



 

 

 الفصل الثالث
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 االطار التطبيقي لمدراسة الفصل الثالث:

 :تمهيد
في الفصل التطبيقي نسعى من خبلل الدراسة الميدانية الى تقييم ميدان الحوكمة      

العموم السياسية مستغانم، قصد االلكترونية في جامعة عبد الحميد ابن باديس كمية الحقوق و 
معرفة مدى تطبيق الحوكمة في الجامعة وما مدى مساعدة تكنولوجية المعمومات في تسيير 

 ، وكدلك تقييم الطمبة لؤلرضية عن بعد،الجامعة

بميدان الدراسة، وبرامج االلكترونية التي وفي ىدا الفصل سوف نتطرق الى التعريف    
  بالعينة، و في االخير تحميل و تفسير النتائج المتوصل الييا. تستخدميا الجامعة، و تعريف



الفصل الثالث:                                                   االطار التطبيقي لمدراسة  
 

55 
 

  .لجامعة مستغانموم السياسية العم كمية المبحث االول: دراسة حالة طمبة
 المطمب األول: التعريف بجامعة عبد الحميد ابن باديس

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم:_1

في مدينة مستغانم، شمال   (UMAB)تقع جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم  
 .غرب الجزائر

ان تاريخ جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم مرتبط بشكل وثيق مع منطقة الظيرة. 
، مؤسسة التعميم العالي ىذه، كونت ولمدة 1978تأسست الجامعة كمركز جامعي عام 

 .ا كبيرازمنية طويمة النخبة الفكرية لمجية الغربية، والتي ال يزال تأثيرى

 العممية التحديات مواجية عن الجامعة تتوقف لم وجودىا، من سنة أربعين منذ
 وىران، واليات بين تتمركز فيي ميم، جد استراتيجي موقع فممجامعة واالجتماعية.

 في الجزائرية الجامعات مصف الى جامعي مركز من ترقت ومعسكر. الشمف غميزان،
 أما .1998 يوليو 7 المؤرخ 220-98 رقم التنفيذي المرسوم بموجب وذلك 1998 عام

 التكنولوجي معيد إنشاء مع ،1969 عام مستغانم في تأسس العالي التعميم فان سابقا،
 اليندسة مجال في الميندسين بتدريب يقوم كان والذي مستغانم( في ،ITA) لمزراعية
 فتح الذي ،1978 عام لمستغانم الجامعي المركز إنشاء تم وبعده التطبيقية، الزراعية
 التمريض لعموم المشترك ولجذع البيولوجيا، عموم في العالي التعميم تدريس اجل مع أبوابو

 التحتية بنيتيا في سريًعا نمًوا مستغانم جامعة شيدت ،1998 عام ومنذ والكيمياء.
طاراتيا مسؤولييا طرف من المبذولة الجيود جعمت ولقد وطبلبيا. موظفييا وقدراتيا،  وا 
 مركًزا لتكون واستحقاق1 جدارة عن امتياز قطب تجعميا بان مستغانم لجامعة وأساتذتيا

                                                                 
تم االطبلع عميو الخاص بجامعة عبد الحميد ابن باديس _مستغانم،  الموقع االلكتروني لمتعميم عن بعد 1

 مساء.17:15، عمى الساعة2022ماي02بتاريخ
                                             /tlamljlbb- lablm.z//f.jatbl-vinu 
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 العبلمة اسم مستغانم جامعة تحمل .الغربية المنطقة أنحاء جميع في يشع حقيقًيا أكاديمًيا
 حيث الجزائر. في المسممين العمماء لجمعية رمزية شخصية وىو باديس بن الحميد عبد
 وقمًما صحفًيا، كان انو إلى باإلضافة اسبلمية، رؤيةً  ذو ومنظرا وفيمسوًفا مدرًسا كان

 بيوم تسمى تووفا بمناسبة أفريل 16 يوم كل الجزائر بيا تحتفي مناسبة وىناك ثورًيا.
 .العمم

 وىي واحد ومعيد كميات 9 من مستغانم من باديس بن الحميد عبد جامعة حاليا تتكون
 :1يمي كما

  الطب كمية(FMED) . 
 اآللي واإلعبلم الدقيقة العموم كمية(FSEI).  
 والحياة الطبيعة عموم كمية(FSNU).  
 التكنولوجية العموم كمية(FST).  
 والفنون العربي األدب كمية (FLA).  
 االجنبية المغات كمية(FLE).  
 السياسية والعموم الحقوق كمية(FDSP).  
 التسيير وعموم التجارية االقتصادية، العموم كمية(FSECSG).  
 االجتماعية العموم كمية(FSS). 
 2والرياضية البدنية التربية معيد(IEPS). 

 نبذة تاريخية:

                                                                                                                                                                                                           
  

 الموقع االلكتروني لمجامعة. نفس المرجع 1
                          

 . الموقع االلكتروني لمجامعةنفس المرجع 2
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 التنفيذي المرسوم بموجب 1998 عام في باديس ابن الحميد عبد مستغانم جامعة إنشاء مت
 تم ،1969 عام في وبالضبط السابق، في .1998 جويمية 7 في المؤرخ 220-98 رقم

 مستغانم، في العالي التعميم مؤسسات من كمؤسسة ITA لمزراعة التكنولوجي المعيد تأسيس
 عام في ثم، التطبيقية. الزراعة مجال في لمميندسين يبووتدر  بتكوينو معروف معيد وىو

 الجذع في العميا الدراسات في بالتكوين يقوم كان والذي الجامعي، المركز تأسيس تم ،1978
 ىيكمة إعادة 1984 عام في الكيمياء. في وكذلك التمريض ولعموم األحياء، عمم في المشترك
 البدنية، التربية معيد األساسية، العموم معيد يمي كما معاىد الى جديد من ليتحول جديدة
 مركز إلى جديد من يعود 1992 عام وفي الصناعية. الكيمياء ومعيد البيولوجيا ومعيد

 وقدرتيا التحتية بنيتيا في سريعا توسعا مستغانم جامعة شيدت ،1998 عام منذ جامعي.
 يبذليا التي الجيود سمحت ولقد وطبلبيا. موظفييا عدد في نمو عن فضبل االستيعابية،

 جعمت التي النوعية الخطوات من سمسمة اجتياز بنجاح لمجامعة ومعمموىا ومديروىا قادتيا
 يمكن الببلد. من الغربية المنطقة أنحاء جميع في يشع حقيقًيا أكاديمًيا مركًزا مستغانم من

 :1التالي النحو عمى تاريخيا تمخيص
  1978 يونيو 8 في الصادر 131-78 رقم المرسوم بمستغانم الجامعي المركز إنشاء 

 .لمستغانم الجامعي المركز بإنشاء 1978
  1984إلى ليتحول الجامعي المركز تنظيم: 

  .األساسية العموم في العميا المدرسة أ.
 .لمبيولوجيا العالي لمتعميم الوطني المعيد ب.
 .لمكيمياء العالي لمتعميم الوطني المعيد ج.
 .والرياضية البدنية لمتربية الوطني المعيد د.

                                                                 
 نفس المرجع 1
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  1992لممؤسسة الجديد التنظيم :  
 .الجامعي المركز أ.
 .األساسية العموم في العميا المدرسة .ب
 .والرياضية البدنية لمتربية الوطني المعيد ج.

 1997الزراعة في العالي لمتعميم الوطني المعيد نقل ITA) : ex (INFSA وزارة من 
 .1مستغانم في الجامعي المركز إلى الزراعة

  199877-12 رقم التنفيذي المرسوم الجامعة: إلى الجامعي المركز من االرتقاء 
 واستكمال تعديل بشأن 2012 فبراير 12 الموافق 1433 األول ربيع 19 في الصادر
 .مستغانم جامعة بإنشاء 9819 يوليو 7 المؤرخ 220-98 رقم التنفيذي المرسوم

  2000األشغال )وزارة مستغانم. جامعة إلى العمومية لؤلشغال الوطني المعيد نقل 
 .العامة(

  2003والرياضية البدنية لؤلنشطة والتقنيات العموم معيد إنشاء(STAPS)  
  2009واحد( معيد و كميات )سبع مستغانم جامعة تنظيم إعادة. 
 2011  12 رقم التنفيذي المرسوم الطب(. كمية )افتتاح مستغانم جامعة تنظيم إعادة-

 المرسوم المكمل 2012 أكتوبر 8 لـ الموافق القعدة 1433 آل ذي 22 في المؤرخ 360
 إنشاء 1998 يوليو 7 الموافق 1419 االول ربيع 13 المؤرخ 220-98 رقم التنفيذي
 .2مستغانم جامعة

  2013إنشاء واحد معيد 01 و كميات 8 في مستغانم جامعة كميات ىيكمة إعادة 
 .والحياة الطبيعة عموم في التحضيرية المدرسة و العميا المدرسة

  2014العميا المدرسة إنشاء. 

                                                                 
 نفس المرجع 1
 المرجع نفسو 2
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  : 2016رقم التنفيذي المرسوم واحد(. ومعيد كميات 09) مستغانم جامعة تنظيم إعادة 
 والمكمل المعدل 2014 أغسطس 52 لـ الموافق 1435 شوال 29 المؤرخ 14-239

 يوليو 7 لـ الموافق 1419 األول ربيع 13 في المؤرخ 220-98 رقم التنفيذي لممرسوم
 وىو ،باديس بن الحميد عبد اسم مستغانم جامعة تحمل مستغانم. جامعة إنشاء 1998
 وصاحب وفيمسوًفا مدرًسا كان الجزائر. في اإلسبلمي اإلصبلح لحركة رمزية شخصية

 في وطني بيوم شرفو عمى االحتفال يتم .ثوري ورجل وكاتب وصحفيي إسبلمية رؤية
 .وفاتو بتاريخ لبلحتفال يوم وىو عام، كل من أبريل 16 في” العمم يوم “وىو الجزائر

وكان تابعا  1997داية أنشئ قسم الحقوق سنة ب السياسية: والعموم الحقوق كمية _2
أنشئت كمية الحقوق والعموم التجارية وبذلك  1998آنذاك لمعيد اآلداب والفنون في سنة 

أين صدر المرسوم  2012األمر كذلك إلى غاية  وبقيأصبح قسم الحقوق تابعا ليا 
 12/77المتمم لممرسوم التنفيذي رقم  08/10/2012المؤرخ في  12/360التنفيذي رقم 
المؤرخ في  98/220المعدل والمتمم لممرسوم التنفيذي رقم  12/02/2012المؤرخ في 

تم إنشاء  والمضمن إنشاء جامعة مستغنم، بموجب ىذا المرسوم التنفيذي 07/07/1998
 1. كمية الحقوق والعموم السياسية، أصبحت كميتنا مستقمة عن كمية العموم التجارية

-mosta.dz/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-https://www.univ
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%
D8%A9 

 

                                                                 
1
 نفس المرجع 

https://www.univ-mosta.dz/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.univ-mosta.dz/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.univ-mosta.dz/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.univ-mosta.dz/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.univ-mosta.dz/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.univ-mosta.dz/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 في الكمية  نماذج المستعممة :المطمب الثاني

العموم السياسية تحت تصرفكم فضاء معموماتي يمكنكم من الوصول إلى جميع كمية الحقوق و تضع 

 .عمقة بالتمدرس والحياة الجامعيةالمعمومات المت

 تجدون بالموقع كل ما يتعمق بالكمية:

 تقديميا وسير العمل بيا، عمل مجالس التكوين. -
 البحث العممي والمخابر. -
 األنشطة الطبلبية والثقافية. -
 المستجدات. -

كما تضع تحت تصرفكم مجال معموماتي رقمي لمعمل يسمح لكم بالدخول من خبلل 
 1 وبكم الخاص إلى الخدمات التاليةحاس

                                                                 
، جامعة عبد الحميد ابن كمية الحقوق و العموم السياسية، عمادة الكمية، مكتب مهندس االعالم االلي، عيل حراقااسم  1

 11:04، عمى ساعة 2022ماي09باديس _مستغانم_ يوم 
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 تواريخ ونتائج االمتحانات. -
 عناوين المراجع الموجودة في المكتبة. -
 بعض المحاضر المطبوعة. -

 : البرامج اإللكترونية moodleالموقع الدراسة عند بعد _1

mosta.dz/fdsp/-https://www.univ 

 :وقع اإللكتروني صب النقاط الطمبةم_ 2

https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml1 

 

  (:sindjab): سينجاب المكتبةبرنامج _ 3

 1كرات الموجودة في المكتبةذالطالب يقوم بالبحث حول الكتب والم
                                                                 

 اسماعيل حراق، نفس المرجع 1

https://www.univ-mosta.dz/fdsp/
https://www.univ-mosta.dz/fdsp/
https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml
https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml
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 النقاط الطمبة عمى مستوى األقسام ببالصالخاص : seesبرنامج _ 4
 الموجود في مصمحة المحاسبة: pc devبرنامج المحاسبة  _5
 :الخاص بتحميل المذكرات لسنوات السابقة dspaceموقع _ 6

mosta.dz-biblio.univ-http://e  

    

عادة التسجيل وشيادات اع اإللكتروني الخاص بالتسجيبلت و موق_ 7 لتخرج الخاصة بطمبة ا 

 :مجامعة مستغان
h

t

t

p

                                                                                                                                                                                                           
 اسماعيل حراق، نفس المرجع 1

http://e-biblio.univ-mosta.dz/
https://vrp.univ-mosta.dz/login/?next=/
https://vrp.univ-mosta.dz/login/?next=/
https://vrp.univ-mosta.dz/login/?next=/
https://vrp.univ-mosta.dz/login/?next=/
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mosta.dz/login/?next-//vrp.univs:/= 

 

 رليسانس والماست ()وطنية وقع اإللكتروني الخاص بطمب شيادة نيائية_ م8

mosta.dz/-https://diplomenational.univ 

 

 

 

 

 

 

:تسجيل لمسابقة الدكتوراه_ الموقع الخاص ب9  

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat/21 

                                                                 
 اسماعيل حراق، نفس المرجع 1
 اسماعيل حراق، نفس المرجع 2

https://vrp.univ-mosta.dz/login/?next=/
https://diplomenational.univ-mosta.dz/
https://diplomenational.univ-mosta.dz/
https://progres.mesrs.dz/webdoctorat/
https://progres.mesrs.dz/webdoctorat/
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ما بعد التدرج جباري( لطمبة لجامعة في التدرج و تسجيل إلكتروني لممكتبة لتحميل الكتب )وقع اإل_ الم10

 : البيداغوجي

 
جامعة  العموم السياسيةالحقوق و  العمادة المكمفة بالبيداغوجيا وشؤون الطمبة لكمية تعمن نيابة_ 11

مستغانم عبد الحميد بن باديس، عن فتح موقع لبلختيار التخصصات ليسانس والماستر لفرع الحقوق و فرع 
 العموم السياسية لطمبة النظاميين ليذا لموسم الجامعي:

 1_ رابط اختيار التخصص بالسنة الثالثة ليسانس – حقوق وعموم سياسية
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www.webquest.fr/?m=108974_103771559 
 2_ رابط اختيار التخصص في طور الماستر – حقوق وعموم سياسية-:

 

1www.webquest.fr/?m=108973_2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 اسماعيل حراق، نفس المرجع 1

http://www.webquest.fr/?m=108974_103771559
http://www.webquest.fr/?m=108974_103771559
http://www.webquest.fr/?m=108973_2021-2022
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 عريف باألدوات الدراسةتالمبحث الثاني: 

  :مفهوم العينة  المطمب االول

 (تعريف العينة:1

مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارىا بطريقة مناسبة يمكن تعريف العينة عمى انيا 
و اجراء الدراسة عمييا و من تم استخدام تمك النتائج، وتعميميا عمى كامل مجتمع الدراسة 

و يتم المجوء الييا عندما تغني الباحث عن دراسة كافة من حيث الخصائص و الصافات 
راسة جميع عناصر المجتمع ودلك لعدة اسباب دعمى الباحث  يتعذرقد  ألنووحدات المجتمع 

 منيا:

 قد يكون المجتمع كبيرا جدا لدرجة انو يصعب دراسة الظاىرة عمى جميع افراد ىدا المجتمع

 قد يكون مكمف جدا دراسة جميع افراد المجتمع و تحتاج الى وقت و جيد 

 1 قد يكون من صعب الوصول الى كافة عناصر المجتمع

 الطبقيةتعريف بالعينة (2

التي يتم اختيارىا عن طريق تقسيم المجتمع الى اقسام و طبقات متجانسة، تم وىي العينة 
اختيار عينة عشوائية من كل طبقة، فقد يرى الباحث أنو من المناسب أن يقوم بتقسيم 

بقات وشرائح متعددة، حيث يتطمب مجتمعو طبقيا، خاصة ادا كان المجتمع أساسا يضم ط
 2أن يستخدم أسموب العينة العشوائية الطبقية، ومفيوم الطبقية ىنا يأخذتمثيل تمك الطبقات 

أكثر من منحى، كأن يتم وفق التقسيمات المينية، حيث يقسم مجتمع الدراسة حسب المين: 
ى االقتصادي او طبلب، موظفين، أطباء، عمال...الخ، أو أن يقسم المجتمع حسب المستو 

                                                                 
تم تصفح الموقع  ،وطرق اختيارهاالعينات في البحث العممي و أنواعها مركز البحوث و الدراسات متعدد التخصصات،  1

 مساء 20:00،عمى ساعة2022جوان 14يوم 
                                                 jwa.sss.j/mtw.ib.m 

 نفس المرجع  2
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الدخل: دوي الدخل المرتفع، ودوي الدخل المتوسط ودوي الدخل المحدود، أو ان يقسم حسب 
 اناث، او ان يقسم حسب السن: أطفال، مرىقين، كيول  ذكوالنوع: 

 تعريف بالعينة المبحوثة( 3

 ، حسب السن،طمبةمجتمع الدراسة المختارة )موظفين،  )المبحوثة(دراسةالعينة ب يقصد
الدين تم اختيارىم 2022لسنة  الجامعيين طمبةمالمكان الجغرافي( ولقد تم اختيار في دراستنا ل

كمية الحقوق والعموم السياسية مستغانم تخصص عموم من جامعة عبد الحميد ابن باديس 
 100منيم  اختيارتم  طالب، 239، بحيث يبمغ عددىم المستوياتمن مختمف  سياسية

طالب من جذع  76بحيث تمثل عدد الطمبة لمسنة األولى:  مختمفة،طالب من مستويات 
انثى، اما بالنسبة لطمبة السنة الثانية ال يوجد دفعة ليم، فيما  24ذكر و 52مشترك منيم 

طالب في تخصصات مختمفة بحيث بمغ عددىم  25تمثل عدد الطمبة لمسنة الثالثة ليسانس 
اناث، اما بالنسبة لتخصص  6ذكور و 7طالب منيم  13في تخصص العبلقات الدولية 

دارية  : 1اناث، فيما بمغ عدد طمبة الماستر 9ذكور و 3طالب منيم  12تنظيمات سياسية وا 
 13ذكر و 11طالب بمغ منيم  24طالب مقسمة لي تخصصين أوال: التعاون الدولي  76

1انثى.
 

 انثى. 19ذكر و 24طالب بمغ منيم  43ثانيا: اإلدارة المحمية 

 طالب مقسمة لي تخصصين 38: 2يمييا طمبة الماسترفيما 

 انثى. 11ذكر و 8طالب منيم  19أوال: التعاون الدولي 

 انثى. 14ذكور و 5طالب منيم  19ثانيا: اإلدارة المحمية 

[1]طالب. 33ونختم بطمبة الدكتورة الذي يبمغون حوالي 
 

 

 

                                                                 
 اسماعين حراق، نفس المرجع 1

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3664163220161455736__ftn1
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 1 _والجدول التالي يبين لنا نسبة توزيع استمارة لجميع المستويات:

 

 نسبة االناث نسبة الذكور التخصص المستوى

 10 24 جدع مشترك السنة االولى

 ال يوجد دفعة السنة الثانية

 02 03 عبلقات دولية السنة الثالثة

تنظيمات سياسية 
 وادارية

01 04 

  

 05 05 تعاون دولي 1ماستر 

 08 10 ادارة محمية

 05 03 عبلقات دولية 2ماستر

 06 02 ادارة محمية

 14 دكتوره

 

خبلل  والمعمومات والحقائق منفي ىذه الدراسة عمى أدوات جمع البيانات  اعتمدنا  
  االستبيان

 

 

 

 

                                                                 
 اسماعين حراق، نفس المرجع1
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 : تعريف االستبيانالمطمب الثاني 

عة من تتضمن مجمو االستمارة ق يتقنية جمع المعمومات عن طر  ىو باالستبيان يقصد
عن  االستماراتاو ترسل  مدنيينبيذه العممية افراد  ماألسئمة تتعمق بموضوع معين، يقو 

بعد اإلجابة التي يمكن ان ني او تنشر األسئمة في الجرائد والمجبلت، و طريق البريد االلكترو 
 1دقيقا.تدوينا  يالميداناحث يدونيا المبحثون نفسيم او يدونيا الب

اما الجزء الثاني يتعمق  الشخيصة،جزء األول يتعمق بالبيانات  ،نجزئييتضمن ىذا األخير 
، توح والمغمق تم وضعيا الكترونيامفالسؤال تباين بين 22تضمن عن الموضوع و  باألسئمة
 .عمييا باإلجابةطالب  100وقام 

المقدمة قمنا بتفريغ  لئلجاباتالفرز  واجراء لعممية االستبيان،بعد عممية المرجعة لقوائم 
تقديم تفسير و المعالجة إحصائية لتسييل عممية التحميل و  جداول وتبويبيا فيالبيانات 

  .تعميميا وحقائق يمكن، بيدف الوصول الى النتائج مف النتائج التي تم التوصل الييالمخت

 

 

 

 

 

 

                                                                 
، الجزائر، "م، المناهج، االقترابات، و االدوات: المفاهي منهجية البحث في العموم السياسيةمحمد شمبي، " 1

 .107،ص1997



الفصل الثالث:                                                   االطار التطبيقي لمدراسة  
 

70 
 

 االستبيان : تحميلالمبحث الثاني

 ةاألول: البيانات الشخصي الجزء

 توزيع العينة حسب متغير الجنس : يبين11جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الجنس
  % 29 29 ذكر
 %71 71 انثى

 %100 100 مجموع
   

 

 

 

 

 

نسبة  االناث تفوق عن طمبة في الجدول أعبله نبلحظ ان نسبةخبلل البيانات الواردة من 
 %29في حين وصمت نسبة الذكور الى  %71نسبة االناث طمبة الذكور، حيث بمغت 

 .طمبة الذكور عدد ناث في قسم العموم السياسية يفوق عناالالطمبة وذلك راجع الى ان عدد 
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 يمثل توزيع العينة حسب متغير السن :12جدول رقم             

 النسبة المئوية التكرارات السن
 %68 68 سنة  25اقل من 

 %26 26 سنة 35_ 25من
 %6 6 سنة 35من أكثر
 

 

 

 

 

 

أكبر  بمغت سنة 25في الجدول أعبله نبلحظ ان السن اقل من من خبلل البيانات الواردة 
  35من  أكثرسنة، اما السن  35_25لمسن  %26، وتمييا نسبة 68 %بنسبة نسبة وذلك 

 .سنة 18فقط، وذلك راجع لدورة البكالوريا عمى السن  %6نسبة بحيث مثل  أدنىىو سنة 
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           يمثل توزيع العينة حسب المستوى الجامعي: 13جدول رقم    

 النسبة المئوية التكرارات المستوى الجامعي
 %35 35 1السنة 
 %0 0 2السنة 
 %14 14 3السنة 
 %30 30 1ماستر
 %19 19 2ماستر
 %02 02 التدرجما بعد 

             

 

 

 

 

 

 

نبلحظ من خبلل الجدول اختبلف نسبة المستويات وذلك بسبب اختبلف عدد الطمبة حسب 
ويمييا طمبة مستوى  %35كل مستوى، فتمثمت اكبر نسبة في السنة األولى ليسانس بنسبة 

طمبة السنة الثالثة ، في حين نجد %19بنسبة  2، ثم عينة الماستر %30بنسبة  1الماستر 
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، اما بالنسبة لمطمبة %02، وفي األخير طمبة ما بعد التدرج بنسبة %14ليسانس بنسبة 
 السنة الثانية لم يتم ادراجيم في الدراسة وذلك راجع لعدم وجود دفعتيم في الكمية.

 

 يمثل توزيع العينة حسب االقامة   :14جدول رقم          

 المئويةالنسبة  التكرارات االقامة 
 %45 45 داخل المدينة
 %34 34 خارج المدينة
 %21 21 حي جامعي

 

 

 

 

 

 

 

يبين ىذا الجدول توزيع عدد الطمبة حسب اقامتيم، حيث اغمبية الطمبة يقطنون داخل المدينة 
 %21خارج المدينة، وأدنى نسبة مقيمة بحي جامعي بمغت  % 34، وبنسبة % 45بنسبة 
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 ضوعالمواسئمة عن  :الجزء الثاني

 تينترنلل ين معدد الطمبة المستخد يمثل 11جدول رقم                   

 النسب المئوية التكرارات استخدام االنترنت
 %98 98 نعم 
 %2 2 ال

عدد الطمبة المستخدمين لؤلنترنيت  يةمدراسة الموضوعليبين الجدول األول من المحور الثاني 
 فقط لغير المستخدمين ليا، وذلك ألننا في العصر %2و %98بحيث بمغت نسبة 

في ىذه  ةالزامي تالذي يتطمب استخدام االنترنيت في جميع المجاالت وأصبح التكنولوجي
 الحالة )الدراسة عن بعد(.

 استخدام االنترنتالتحكم في  يمثل تقييم 12جدول رقم                    

 النسبة المئوية التكرارات  تقييم استخدام االنترنت
 %49 49 جيد

 %42 42 متوسط
 %9 9 ضعيف
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يبرز لنا ىذا الجدول نسبة تقييم تحكم الطمبة في كيفية استخدام االنترنيت بحيث بمغت نسبة 
واكتسابيم  لؤلنترنيتم الجيد لمطمبة، وذلك ناتج عن استخداميم اليومي امن االستخد 49%

، اما أصحاب لبلستخدام المتوسط ليا %42نسبة بمغت ، كما ميارات كافية لمتعامل بيا
 فقط من النسبة االجمالية. %9االستخدام الضعيف بمغوا 

 الت استخدام االنترنتايمثل مج :13جدول رقم                   

 النسبة المئوية التكرارات استخدام االنترنتالت امج
 %56 56 الدراسة
 %20 20 الترفيو
 %13 13 العمل

 %0 0 اخر في مجال
 %11 11 ال تستعمميا
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أكثر  %56وذلك بنسبة  جال الدراسةم االنترنيت في نرى ان الطبلب يميمون نحو استخدام
الذين  لطمبة %13فقط، وحددت نسبة  20%مجال الترفيو الذي تحدد بنسبة  تجاوبا من

خرى، والغريب األمجاالت الفي  يستخدمونيا %11يستعممونيا في العمل، اما البقية بنسبة 
لمطمبة وىذا مناقد  %0المبلحظ ىنا انو وال طالب ال يستعمل االنترنيت بحيث بمغت نسبة 

 لؤلنترنيت. يمالمذان سبقا انيم ذكروا عدم االستخدام

 عند الطمبةنمط الدراسة المفضل يبين : 14جدول رقم                

 النسبة المئوية التكرارات نمط الدراسة المفضل 
 %56 56 الحضوري
 %16 16 عن بعد
 %28 28 كبلىما
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توضح نتائج الجدول أعبله نوع الدراسة المفضل لدى الطمبة بحيث فضل الطبلب التعميم 
لصعوبة فيم المحاضرات نظريا وعدم المناقشة  لتمقييم وىذا راجع %56الحضوري بنسبة 

لمذين يدعمون التعميم عن بعد،  %16بين األطراف وطرح األسئمة مباشرة، كما بمغت نسبة 
 لمذين يؤيدون النظام المزدوج بسبب التوازن بين المتغيرين الذي سبق ذكرىما. %28و

 : الوسائط االلكترونية المعتمدة لمدراسة15جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات المعتمدة لمدراسة الوسائط االلكترونية
 %81 81 كيىاتف ذ

 %1 1 لوحة الكترونية
 %16 16 كمبيوتر محمول
 %2 2 كمبيوتر مكتبي

، وىذا %81 بمغت نسبة استعمالوالياتف الذكي في حياتنا اليومية نظرا لضرورة استخدام  
راجع الستخدامو الروتيني في مختمف المجاالت وبالخصوص في الدراسة، عكس الوسائل 

الكمبيوتر المحمول األخرى المحدودة في برامجيا وتطبيقاتيا، بحيث بمغت نسبة استخدام 
قديم  أصبحمن الياتف، اما كمبيوتر المكتبي  أسرعوذلك راجع لفائدة التعديل  16%
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راجع لتشابييا وذلك  %1ط، واقل نسبة كانت لموحة االلكترونية بنسبة فق %2االستعمال بمغ 
 مع الياتف لكنيا اقل جودة منو.

 نوع شبكة االنترنيت المستعممة لدى الطالبيوضح  :16جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات شبكة االنترنت المستعممة
 %44 44 شبكة منزلية

 %56 56 شبكة ىاتف النقال

ترنيت المستعممة لدى الطبلب ىي الشبكة المنزلية نوع شبكة االنان ضح الجدول أعبله يو 
راجع  وىذا %56، اما شبكة الياتف النقال تستعمل بنسبة %44 نسبتيا بمغتالتي 

الستخداميا في مختمف األماكن بنسبة لطمبة المقيمين في الحي الجامعي وخارج المدينة كما 
ىو موضح في الجدول السابق الذي تم تحميمو في البيانات الشخصية، وكذلك راجع 

 الستعمال اغمبية الطمبة لمياتف الذكي.
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 الجامعة: يمثل تكمفة الحضور لمتعمم في 17جدول رقم               

 تكمفة الحضور لمتعمم في
 الجامعة

 النسبة المئوية التكرارات

50 10 10% 
100 20 20% 
200 50 50% 
500 17 17% 

 %03 30 ال يكمفني
 

 

 

 

 

 

 

 

 جد 500 الىدج 50لكل طالب حيث تراوحت من ول أعبله القدرة المادية يوضح لنا الجد
وذلك راجع  %03اما بالنسبة لمذين ال يكمفيم التعميم الحضوري بمغت نسبتيم ، %97بنسبة 

 الستفادتيم من الخدمات الجامعية من الحاجات الطبيعية لمفرد.
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 يبين تكمفة تعبئة االنترنيت التي تسمح بتحميل الدروس عبر االرضية 18جدول رقم   

تكمفة تعبئة االنترنيت 
 لتحميل الدروس

 النسبة المئوية التكرارات

 %03 3 دج100
 %20 20 دج500

 %50 50 دج1000
 %12 12 دج1500
 %15 15 دج2000

 

 

 

 

 

 

 

 

نبلحظ من خبلل الجدول ان تكمفة تعبئة االنترنيت تختمف عمى حسب قدرة كل طالب، وىذا 
دج، وذلك 1000من الطمبة تستيمك  % 50راجع الى نوعية الشبكة، بحيث كانت نسبة 

دج، 1500من العينة تستيمك  %12ناتج لثمن تعبئة المشترك لمشبكتين، وكانت نسبة 
تيا دفق األنترنيت وكميالنسبتين اآلخرتين يفضبلن جودة ت دج وىذين2000تستيمك  %15و

دج 100 بئةالكافية لمتحميل والمشاىدة وغيرىا، في حين بمغت نسبة الطمبة الذين يفضمون تع
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وذلك راجع الى ضعف قدرة الطالب او اعتماده عمى  % 20بنسبة دج  500و %03بنسبة 
 الشبكتين.

 يوضح نمط الدراسة عن بعد: 19دول رقم ج 

 النسبة المئوية التكرارات نمط الدراسة عن بعد
 %46 46 والمال يوفر الوقت

 %14 14 ال اعمم
 %40 40 غير مجدي

 

إيجابيات التعميم عن بعد لطمبة العموم السياسية انو  من الجدول أعبله انيتبين من خبلل 
، وذلك بإنقاص بفتح افاق جديدة في التعميم لمطالب منيم %46يوفر الوقت والمال بنسبة 

يروون ان ىذا  %40نسبة  أعباء التعميم الحضوري من النقل واالطعام وكذلك الجيد، واما
محاضرات لطمبة الذين تم تأييدىم لنمط الدراسة الحضورية غير مجدي نظرا لصعوبة فيم ال

نمط الدراسة عن يعممون  لطمبة الذين ال %14في الجدول السابق ذكره، كما بمغت اقل نسبة 
 .ب عند مستوى السنة األولى ليسانسبعد وىذا متداول في االغم
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 واالعالنات عن بعد المحاضرات: يمثل تقييم استالم 11دول رقم ج      

 النسبة المئوية التكرارات االعبلنات والمحاضرات
 %64 64 يصمني الكمي
 %26 26 فقط المحاضرات

 %5 5 االعبلنات فقط
 %5 5 ال يصمني شيء

 

نسبة كبيرة بة لممحاضرات واالعبلنات عن بعد مثمت يوضح الجدول أعبله تقييم استبلم الطم
 وىدا ناتج عن %64ما تقدمو األرضية االلكترونية بمعدل لمطمبة الذين يستممون كل 

لمطمبة الذين  %26، وبنسبة الحوكمة االلكترونية لمجامعة التي ادت الى تسييل ىدا النظام
المتبقية قسمت بين اإلعبلنات فقط ولمن ال يصميم  10%اما تصميم المحاضرات فقط، 

ليم كفاءة في استعمال الموقع شيء، وىذا راجع لمشكمة تدفق االنترنيت ولمن ليس 
االلكتروني والبرامج االلكترونية، ولمن يعانون من صعوبة الدخول الى المنصة الرقمية عن 

 طريق كممة السر.
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 البحث واالمتحان عن بعد ز: يمثل اآلجال المحددة إلنجا11جدول رقم       

اآلجال المحددة إلنجاز 
 البحث

 النسبة المئوية التكرارات

 %31 31 كافية
 %53 53 ال باس بيا
 %16 16 غير كافية

 

البحوث واالمتحانات لمتطبيقات والمحاضرات عن بعد  مختمف إلنجازالمحددة  اآلجالان 
عكس الدراسة حضوريا التي  وذلك ،53%الطمبة بنسبة  ألغمبيةبيا  سال بأكانت اجال 

 %31فييا مدة زمنية ضيقة مقارنة بالدراسة عن بعد، وكانت اآلجال الكافية بنسبة  يكون
كانت لآلجال الغير كافية  %16لمطمبة وذلك لوفرت الوقت الكافي بنسبة ليم، اما أدنى نسبة 

 إلنجاز البحوث واالمتحانات بحيث نستنتج ىذه الحالة معقولة نظرا لما تم دراستو من قبل.
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 يمثل تقييم تكمفة التعمم عن البعد :12جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات اعتمادك عمى نمط التعمم

 %60 60 التعممتكمفة  إنقاص
 %35 35 ال شيء
 %5 5 زيادتيا

 

 

من إيجابيات ىذا فتكمفة التعمم عن بعد لمطالب الجامعي، مستوى يوضح الجدول أعبله تقييم 
مصاريف التعمم الحضوري من نقل واطعام، وغيرىا  النمط الدراسي انو ساىم في إنقاص

لمعينة التي لم تتأثر  %35، وبنسبة لمطمبة المؤيدين ليذا األخير %60بنسبة ارتفعت الى 
فقط النيم لم يسبق ليم التعبئة  %5بتكمفة التعمم، اما أدنى نسبة فكانت لزيادة التكمفة بنسبة 

 من اجل االنترنيت.
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 : يمثل سرعة تدفق االنترنيت لتحميل المحاضرات13جدول رقم           

سرعة تدفق األنترنيت 
 كاف لتحميل المحاضرات

 النسبة المئوية التكرارات

 %49 49 نعم
 %9 9 ال اعمم
 %42 42 حال تسم

يوضح الجدول اعبله سرعة تدفق االنترنيت لتحميل المحاضرات، وكانت من إيجابية انيا 
نوعية التعبئة الشيرية التي راجع الى  وىذا 49 %نسبة بي أكبربمغت نسبة تدفق االنترنيت 

ليم بالتحميل  حاما بالنسبة لمطمبة الذين ال تسملب تحميل المحاضرات، ايستطيع الط ابيي
ىذا راجع الى اختبلف نوع التعبئة من يومية ألسبوعية الى  42% بمغتالمحاضرات 

مستوى  طمبة ال اعمم راجعة الى% 9كانت نسبة و  قدرة المادية لكل طالب،الالشيرية حسب 
 الغير متعودين عمى ىذا النظام.السنة أولى ليسانس 

 

 

 



الفصل الثالث:                                                   االطار التطبيقي لمدراسة  
 

86 
 

 التي يحتاجها الطالب: يمثل توفير األرضية االلكترونية "موودل" لممعمومات 14جدول رقم 

وفرة األرضية االلكترونية  
moodle معمومات 

 النسبة المئوية التكرارات

 %55 55 نعم
 %45 45 ال 

 

 لتوفير جميع المعمومات لمطمبة moodleيوضح الجدول أعبله تقييم األرضية االلكترونية 
من %45اما نسبة ، معموماتجع الى وفرة تكنولوجية تعميم العالي لموذلك را %55بنسبة 

 .الطمبة يجدون المعمومات محدودة
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 قع االلكترونيو : يمثل كممة السر اذ كانت عائق لمولوج الى الم15جدول رقم      

 النسبة المئوية التكرارات كممة السر
 %37 37 عائق كبير
 %41 41 نوعا ما 

 %22 22 ليست عائق

المحاضرات  رحالرقمية الخاصة بط يوضح لنا ىذا الجدول صعوبة الدخول الى األرضية
ال يتمقون صعوبة في الولوج الى الموقع وذلك راجع  %41نسبة واالمتحانات عن بعد، 

جع الى لمذين يواجيون المشاكل في تصفح الموقع وذلك را %37وضيف، كلدخوليم بصفة 
جدون لمن ي %22، ونسبة األخيرة تمثمت في ضعف مفيوم الحوكمة االلكترونية لدى الطمبة

 سيولة في ذلك.
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 moodle: يمثل نسبة االطالع اليومي عمى األرضية االلكترونية 16جدول رقم    

االطبلع اليومي عمى األرضية 
 moodelااللكترونية 

 النسبة المئوية التكرارات

 %17 17 نعم
 %83 83 ال 

نجد اغمبية الطمبة كما يمثل ىذا الجدول نسبة التصفح اليومي لؤلرضية االلكترونية حيث 
ال يطمعون عمى األرضية بشكل يومي وذلك راجع لممواقع التواصل االجتماعي  %83بنسبة 

، مسنجر ( التي كان يتوالىا مسؤول فيسبوكالتي وفرت مجموعات ومواقع خاصة بالطالبة ) 
 بنشر كل ما ىو جديد وىذا ما أدى الى عدم استطبلع الطالب بشكل يومي لؤلرضية،القسم 
لمعينة التي تطمع يوميا عمى الموقع من اجل معرفة كل الجديد التي تعمنو  17%ونسبة 

 .اإلدارة االلكترونية لمكمية

 : يمثل تقييم خدمات الرقمنة في التعميم العالي لمكمية17دول رقم ج     

خدمات الرقمنة في 
 التعميم العالي لمكمية

 النسبة المئوية التكرارات
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 %18 18 جيدة
 %64 64 متوسطة

 %18 18 ضعيفة
 

تتراوح  انيا إيجابياتياوكانت من خدمات الرقمنة في التعميم العالي التقييم  ىنا الجدول يوضح
لمطمبة الذين  %64 نسبة تبمغمن الجيد و %18ما بين الجيد والمتوسط حيث بمغت نسبة 

اجيزة رقابية جد فعالة تتابع وجود ، وىذا راجع الى الخدمة متوسطةقيموا الرقمنة عمى انيا 
تقابميا صعوبات ككممة السر وسرعة تدفق االنترنيت وكثرة كما ، االعمال االدارية لمجامعة

من عينة  %18وىذا ما أدى الى ان اختيار الضعيف بمغ نسبة  ،اإلعبلنات االشيارية
 الدراسة.
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 : يمثل كيفية التواصل مع األساتذة18 جدول رقم         

 النسبة المئوية التكرارات التواصل مع األساتذة 
 %80 80 البريد االلكتروني 

 %8 8 الياتف
 %2 2 األرضية الرقمية
 %10 10 تطبيقات اخرى

وذلك راجع الى ان اإلدارة  %80اغمبية الطمبة يتواصمون عبر البريد االلكتروني بنسبة 
من  %10وتمييا نسبة االلكترونية أجبرت األساتذة عمى ان يعرضوا بريدىم االلكتروني فييا، 

التواصل مع األساتذة عبر تطبيقات أخرى كمواقع التواصل االجتماعي التي أصبح الجميع 
النترنيت، وفي لمطمبة الذين يواجيون صعوبة تدفق ا %8يتناوليا، كما بمغت نسبة الياتف 

 نظرا لنظاميا المعقد. 2%األخير التواصل باألرضية الرقمية كان ضعيف بنسبة 
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 عن بعد ة: يمثل تقييم للرضي19دول رقم ج           

 النسبة المئوية التكرارات تقييم األرضية عن بعد
 %60 60 سيمة االستخدام
 %28 28 صعبة االستخدام

 %12 12 غير مفيومة
 

 

 

 

 

 

 

الطمبة ال يجدون صعوبة في  اغمبيةية عن بعد بحيث نجد قييم االرضيمثل الجدول ت
في االعبلم  ين لدييم كفاءةا راجع لمطمبة الذ%، وىذ60استخدام األرضية عن بعد بنسبة 

فئة قميمة و  االستخدام،يم لؤلرضية بانيا صعبة تقييمين تمثل %لمطمبة لمذ28نسبة و  االلي،
 %.12مفيومة بنسبة ير تجدىا غ
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 : يمثل تقييم دعم استمرار هذا النظام التعميمي المزدوج21جدول رقم       

 النسبة المئوية التكرارات دعم استمرار النظام المزدوج
 %48 48 نعم
 %52 52 ال

من الطمبة ال يحبذون نظام التعميمي المزدوج،  %52نبلحظ من خبلل الجدول ان نسبة 
يفضمون نظام التعميم  %48وذلك ألنيم فضموا سابقا الدراسة حضوريا، كما نجد نسبة 

 المتزامن.
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 : تأثير التعميم عن بعد عمى نتائج الطالب 21جدول رقم            

التعميم عن بعد عمى  تأثير
 نتائج الطمبة

 المئويةالنسبة  التكرارات

 %61 61 نعم
 %16 16 ال اعمم

 %23 23 ال

عمى  أثرلطمبة الذين  %61متعميم عن بعد بنسبة لتأثير نتائج الطمبة  يمثل ىذا الجدول
نتائجيم عمى مستواىا المعتاد، اما النسبة  بقيت %23نتائجيم الدراسية، كما نجد نسبة 

 ليس ليم دراية بيذا التغيير حيث تمثمت في طمبة السنة األولى ليسانس. %16المتبقية 
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 : يمثل مدى ترقية التعميم باستعمال الرقمنة22جدول رقم          

أدت الرقمنة الى ترقية 
 التعميم

 النسبة المئوية التكرارات

 %59 59 نعم
 %41 41 ال

حسب راي العينة  %59ترقية التعميم بنسبة نبلحظ من خبلل الجدول ان الرقمنة أدت الى 
كما  ،دلك التي كان ليا الفضل في لجامعيةااللكترونية ااالدارات الى  وىذا راجع المدروسة

 .معاكسين ليذه الحالة%41نبلحظ نسبة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مةــــــــاتـــــالخ  
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 :خاتمة

يعتبر مواكبة التطور التكنولوجي من أكبر التحديات التي تواجو البمدان النامية، ومن بين    
ىده التحديات نجد الحوكمة االلكترونية حيث تسعى الجزائر من القدم عمى تطوير ىدا 

ولقد توصمنا من خالل  المجال، ودلك من خالل مجموعة من االجراءات و القوانين المتخذة
  دراستنا الى النتائج التالية

 النتائج

تحقيق المساءلة ب دلكقيام االدارات العامة بمياميا و كترونية اداة فاعمة لالحوكمة االل_1
 والشفافية والمشاركة.

المرافق  كترونية من المفاىيم العصرية الشائعة االستخدام فييعد مفيوم الحوكمة االل _2
 العامة

الحوكمة االلكترونية ليست مجرد تحويل نظام الخدمة و نظام العمل الى نظام عمل _3
الكتروني و حسب، انما ىي منظومة متشابكة  و معقدة تحتاج الى دراسات واعية قبل 

 كالجامعة تعميميا في جميع المرافق العامة التحول الى
وجود اجيزة رقابية جد فعالة لتفعيل دور الحوكمة االليكترونية في الجامعات ال بد من _ 4

داء وفقا لممعايير المتعارف تتابع االعمال االدارية لمجامعة وتسمح بترشيد اساليب تقييم اال
 .عنيا

بفضل التطور جامعة مستغانم كمية العموم السياسية ب استمرارية الدراسة في الحفاظ عمى_5
 التكنولوجي، من خالل بدل جيد كبير لمطاقم االداري.

  ير االرضية موودل لجميع المعمومات المحتاجة لمطمبة مع تسييل عممية تحميميا_توف6
شأنيا شأن أي ظاىرة ترتبط بالجوانب االجتماعي و تعتبر الحوكمة االلكترونية  _7

سمبيات، لدا عمى المؤسسات ية، نمط يصاحب تطبيقو ايجابيات و االقتصادية و السياس
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االيجابيات وتفادي السمبيات التعميم العالي التعامل معيا بحدر و حيطة في اطار تعزيز 
 معالجتيا.و 
تعود لصالح الطمبة كتوفير ايجابيات عديدة  عبر منصة موودل _كان لمتعميم عن بعد8

لمتعميم عن كمية العموم السياسية جامعة مستغانم الوقت والمال وىدا ما أدى الى تدعيم الطمبة 
 ، وىدا يدل عمى صحة الفرضية االولىبعد و تشجيعو

 _ زاد التعميم عن بعد من ترقية التعميم العالي 9
ىنالك العديد من العوائق التي تبطئ من تبني الحوكمة االليكترونية في ادارات الجامعة _11

يوجد قصور في فيم وادراك مفيوم الحوكمة  ،ةمنيا ضعف االعتمادات المالية المخصص
 في الجامعة عدم اتباع الالمركزيةالطمبة ليكترونية من قبل اال

، ىدا لتطبيق الحوكمة االليكترونية مقاومة ادارات الجامعة التغيير يحول دون التوجو_11
 الثانية يدل عمى رفض الفرضية

 _ميمام قدم التعميم االلكتروني لمطالب ال يمكن أن يحل محل التعميم التقميدي)الحضوري(12
 :وعلى خضم هذه النتائج نوصي بما يلي

 ية بأىمية الحوكمة االليكترونيةتوعية المسؤولين في الجامعات الجزائر  *
عمى  يفي ضوء الخدمات والميام التي تؤدترسيخ مبدأ الشفافية والمشاركة والمساءلة  *

 مستوى الجامعة
والمعمومات وتدريب اإلداريين تييئة البنية التحتية لمجامعة بما في ذلك اجيزه االتصال *

لمعمل عمى التقنيات الحديثة وذلك بتخصيص جزء من الموازنة لدعم التأىيل الميني في 
 مجال التقنيات والمعمومات واالتصاالت وتطبيقات االدارة االلكترونية

ضرورة التحسيس بأىمية التعميم اإللكتروني واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالجامعة ونشر  *
  .ثقافة التعميم والتعمم عن بعد



 خاتمة
 

97 
 

عقد المؤتمرات والندوات ومختمف األنشطة العممية افتراضيا، لتوفيرا الوقت والجيد *
 والمصاريف، وتخفيفا من عناء التنقل السيما في زمن األوبئة.

تدريب وتكوين كل من األساتذة والطمبة حول كيفية استخدام المنصة الرقمية بشكل * 
صحيح وبطريقة ُتضفي طابع التفاعل من خالل فتح نقاشات والستفادة من المزايا التي 

  .تتيحيا
دراسة إمكانية استخراج مختمف الوثائق اإلدارية الخاصة باألساتذة أو الموظفين أو الطمبة *

خاصة الوثائق التي يتعذر عمى أصحابيا التنقل إلى الجامعة شخصيا بعد عن بعد، 
االنقطاع عن العمل بالجامعة أو التخرج )شيادة العمل، شيادة عدم المثول أمام المجمس 

 (التأديبي، الخ
بما ان اغمبية الطمبية يتصفحون يوميا عمى مواقع التواصل االجتماعي فالبد من  *

حات ومجموعات لألقسام والكميات ووضعيا تحت تصرف إدارة االستمرار في إنشاء صف
األقسام ورؤسائو بحيث تكون مصدرا موثوقا لممعمومات ومتابعة المستجدات اإلدارية 

 .والبيداغوجية من قبل الطمبة أو بمثابة لوحة إعالنات رسمية لنشر كل جديد ومستجد
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 قائمة المراجع:

 :الكتب(1

 ,عة االولىطب ,والتوزيع , دار وائل لمنشر1,القانون االداري,ج حمدي القبيالت.1
 .2008,عمان

 ري الجامعي,دار الفك" ,الحكومة اإللكترونية" ,زيعبد الفتاح البيومي حجا .2
 .03,2005,طاالسكندرية

المفاهيم, المناهج, االقترابات, و :  منهجية البحث في العموم السياسيةمحمد شمبي, ".3
 .1997, الجزائر, االدوات"

 :تلمقاالا(2

الجامعة و البحث العممي في الجزائر او رحمة البحث عن النموذج بوبكر بوخريسة, " . 1
 .2000, جوان 6, العددمجمة التواصل", المثالي

بن حمزة, أ. زهرة غماري, "الحوكمة االلكترونية ودورها في تطوير المعرفة في  حورية. 2
جامعة شادلي بن  مجمة التميز الفكري لمعموم االجتماعية و االنسانية,", الجامعة الجزائر

 .2021جديد الطارف, العدد الخاص الممتقى االفتراضي الدولي, نوفمبر 

االلكترونية داخل الجامعة وسبل التقميل من  الحوكمةأحمد عمماوي, ", صفية مصطفى. 3
, 08,المجمد02لعدد, جامعة غرداية الجزائر, امجمة التكامل االقتصادي", معوقاتها

 .2020جوان

عثمان  مريزق, لونيس حسينة,"الحوكمة االلكترونية مدخل لتنمية االدارة العمومية في  .4
 .2019,ائر, الجز مجمة االقتصاد و التنمية البشرية الجزائر",
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 الحوكمة االلكترونية و التمييز التنظيمي المستدام",عمي زوي نبيل, سأطوح مهدية, ". 5
, جامعة يحي فارس المدية, الجزائر, التمييز الفكري لمعموم االجتماعية و االنسانية مجمة
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مدكرة مكممة لنيل شهادة الماستر في العموم االجتماعية, جامعة احمد دراية ادرار, الحكامة", 
 .2020\2019قسم العموم االجتماعية, ,االنسانية واالجتماعية والعموم االسالميةكمية العموم 
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 .1945ماي 5جامعة  ,(,كمية الحقوق والعموم السياسية

 المواقع االلكترونية:(6
الموقع االلكتروني لمتعميم عن بعد الخاص بجامعة عبد الحميد ابن باديس _مستغانم, .1

 مساء.17:15, عمى الساعة2022ماي02تم االطالع عميه بتاريخ
                                             /tlamljlbb- lablm.z//f.jatbl-vinu 

العينات في البحث العممي و أنواعها مركز البحوث و الدراسات متعدد التخصصات, .2
 مساء 20:00,عمى ساعة2022جوان 14, تم تصفح الموقع يوم وطرق اختيارها

                                                 jwa.sss.j/mtw.ib.m 
, عمادة الكمية, كمية الحقوق و العموم مكتب مهندس االعالم االليعيل حراق, ااسم

 السياسية, جامعة عبد الحميد ابن باديس _مستغانم_
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 ارة التعميم العالي والبحث العمميوز     
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 كمية الحقوق والعموم السياسية

 _ قسم العموم السياسية _
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 السالم عميكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتو وبعد:

استبيان استمارة  

 

العموم السياسية، تخصص إدارة محمية بعنوان " رقمنة المرفق لنيل شيادة ماستر  التخرج مذكرتي عدادا إطارفي 
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المشتركة  قسم العموم السياسية في كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة مستغانمالدراسة حالة المرفق العام"، ل
عمى أسئمة ىذا االستبيان بدقة  باإلجابة". نرجو من سيادتكم ان تمدوا لنا يد المساعدة بين الموضوعين

ان تعود عمى الجميع بالنفع والفائدة، ونؤكد لكم ان  نأملىذه الدراسة التي وموضوعية مما يعزز الثقة في نتائج 
 اآلراء التي ستدلون بيا سوف تتسم بالسرية التامة، وتستخدم فقط ألغراض البحث العممي.

 

:تحت اشراف األستاذ :من اعداد الطالبة   
بوعالم.     د/ حمو  .بوعزة وسام بشرى   

 مناد امال
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 الماستر  مذكرة مــلخص

في كان لها دور بارز و  عديد من المرافق العامةأثبتت الحوكمة االلكترونية دورها في ال     
يد( يتضمن كيفية حوكمة الجامعة فهي عنصر هام في اصالح التعميم العالي)كمفهوم جد

والتسيير  )كوظيفة االتصال،أنظمة التعميم العالي بتحقيق أهدافها ووظائفهاقيام الجامعات و 
كدلك ساهمت في تسيير التعميم عن بعد من المتابعة الخ....( و واتخاد القرار، والتدريس و 

لوائح  بوضع ودلك ،في تمقي المحاضرات الطمبة خالل اعداد منصة موودل التي ساعدت
لهيئات تجسد وتحدد المسؤوليات والصالحيات لمراقبة التطبيق والتنفيذ الناجح لمبرامج و 

 مشاركة الطمبة في رسم السياسات والبرامج و اطالعهم عمى كل التغيرات.و التدريس،  
 

 الكلمات المفتاحية:

 الجامعة /4.التعميم العالي      /3العام    المرفق  /2 لحوكمة االلكترونية   ا /1

 

 

Abstract of Master’s Thesis 

  E-gouvernance has proven its rôle in many public facilities an 

has had a prominent role in university gouvernance. It is an 
important element in higher education reform (as a new concept) 
That incluses how universities and higher éducation systèmes 
achevé their goals and fonctions (such as the function of 
communication, management and decision-making, teaching and 
follow-up, etc.). ...) and also contributed to the conduit of distance 
éducation by preparing the Moodle Platform That help Ed students 
reçoive lectures, and That Is to Say, by setting régulations That 
embody and define responsibilities and powers to monitor the 
implémentation and successful implementation of programs and 



 
 

 

teaching staff,  fo must participante in the formulation of policies and 
programs and inform them of all changes  ..  

Keywords:  

1/ E-gouvernance 2/ higher éducation       3/ public facilities 

4/ university  


