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 الإهداء
 

رزقنا من العلم ما لم نعلم ويّسر لنا األمور وّسهل لنا الحمد هلل الذي 
 عمل:أهدي هذا ال ،األسباب ولوال فضله ما كنّا سنصل ونتعلم

تي وسهرا ألجل تربي اتعب نذااللإلى من كانا سببا لوجودي في هذا الكون، 
 "حمداالغالي "والدي أصبحت ما أنا عليه اليوم، إلى ف ،وراحتي وتعليمي

، بجانبي ا، ما كنت ألحقق هذا لوال وجودكم"فتيحة"ووالدتي الحبيبة 
 اموعطائك افي حياتي، هذه ثمرة جهودكم اوجودكمهللا وأدام  احفظكم

 ...علي

ا يحبه هللا لمما وفقك" "ياسين، وفارسي "رفيدة"أميرتي الصغيرة، إلى 
 ويرضاه.

الحنونة الطيبة، ، وزوجته "يونس"سندي في هذه الحياة، أخي إلى 
 ..رزقكما هللا من فضله وأدام ودكما.

 ..."الحاج" رفيقيإلى 

التي ساندتني طول مسيرتي في الثانوية  "سليمة"خالتي واستاذتي إلى 
 ... سميرة"حبيبة العائلة، زوجة عمي "الى 

أدام هللا ودنا ، "حفيظة"و "بشرىلى جميع صديقاتي خاصة "إ
 وصداقتنا...

أخيرا، بعد جهد، لم يكن المشوار سهال هي محطة  وصلت، "أنا"إلي 
 ومازال الطريق طويال...

 كل من ساندني من قريب أو من بعيد... إلى

 بوعزة وسام



 عرفـانشكر و 
نحمد المولى عز وجل الذي وفقنا إلتمام هذا العمل ونشكره على فضله وعطائه أن ينفع به 

 .كل طالب علم
ا لذي لم يبخل علينا "حمو بوعالمء إلى األستاذ المشرف "تقدم بجزيل الشكر والثنانكما 

 بتوجيهاته ونصائحه طوال
 .هذا المشوار

شاركوا ولو ن الذي مستغانمبجامعة  السياسيةكليـة العلـوم ل الطلبةـا نتقدم بالشكر إلى جميـع كم
 دراستنا بقليل في

ه لم يبخل علينا بتوجيهاته وعلى صبر  لذي"ا سماعين حراقوجه بالشكر إلى السيد "كما نت
 معنا وحرصه إلنجاز هذا العمل

  المذكرةي لزميلتي "مناد امال" ومرافقتها لي في كل خطوة من هذه شكر تقدم باكما 
 .وفي األخير نشكر كل من مد لنا يد المساعدة من قريب أو من بعيد إلتمام هذا العمل
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 مقدمة

 ة ــــــــدمــــــــــمق
( عبر جميع دول العالم جملة 91 )كوفيدقد صاحب االنتشار الواسع لفيروس كورونا ل

من التداعيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية، التي خلفت حالة من االرتباك 
والخوف داخل المكونات القومية لهذه الدول فأصبحت بذلك قضية مصيرية وجودية ال جدال 

حكومية للمؤسسات ال التدخل اإلستباقي مدى ابرزت فيها سواء لدى الساسة أو العامة، كما أنها
احتواء هذه األزمة، وتزامنا مع االرتفاع الرهيب للخسائر االقتصادية والبشرية لهذه الجائحة في 

حترازية جملة من التدابير االالجزائر وفي ظل غياب الحلول الصحية والوقائية الناجعة، انتهجت 
جزئي أو الكامل حيث ترتب عن هذا األخير على غرار التباعد االجتماعي والحجر الصحي ال

(، الجامعيعالي )م التعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع أطوارها بما فيه التعلي
، مع تعويضه الحقا بوسائط ومنصات 0202وذلك بداية من النصف الثاني لشهر مارس 

على مختلف المستويات ألف طالب جامعي موزعين  052إلكترونية موجهة لحوالي مليون و
والتخصصات الدراسية، ويعتبر هذا االنتقال المفاجئ والمؤقت إلى تبني نموذج التعليم الجامعي 
عن بعد تعويضا لذلك النظام التعليمي الحضوري فرصة ثمينة إلى طرح وتنمية العديد من 

ة قابل أكثر مرون، من خالل االعتماد على نموذج تعليمي ةالطرائق البيداغوجية األخرى البديل
للتكيف مع جميع الظروف والمعطيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية خاصة الطارئة 
منها. وتعزيزا لما سبق ذكره، فكرة التعليم الجامعي )العالي( عن بعد لم تكن حديث هذه األزمة 

أين  يالصحية الراهنة بل ظهرت قبل ذلك بكثير وبالضبط مع بداية تسعينيات القرن الماض
كانت العديد من الجامعات الراقية عبر أنحاء العالم تمارس هذه الخاصية الفريدة من التعليم 
للتخلص من كافة القيود الزمانية والمكانية المصاحبة لألنظمة التعليمية القديمة ونظرا ألهمية 

امعة على جالتعليم العالي في دفع عجلة التنمية والنمو االقتصادي فأنه مرهون بمدى قدرة ال
تقديم خدمات تعليمية بحثية عالية الجودة والتي تجسد من خالل اتخاذ قرارات جريئة في كيفية 

 .تبني واالستفادة من مختلف الممارسات العالمية
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 أهمية الدراسة: 

_تكمن أهمية البحث من خالل الحاجة الى الكشف عن طبيعة رقمنة التعليم العالي المنفذة 
االلكتروني يلعب دورا مهما في الجامعة لمواجهة االزمة الصحية لفيروس  العتبار ان التعليم

 كورونا.

_ قلة الدراسات عن تسيير المرفق العام )الجامعة( في ظل جائحة كورونا بتطبيق الرقمنة نظرا 
 لحداثة الموضوع.

إلدارية ا_ استخالص النتائج واالقتراحات وتقديم التوصيات التي تساهم من توسيع الرقمنة 
 التي تساهم في ترقية مجال التعليم العالي.

 _ زيادة معرفة النظرية والتطبيقية للموضوع.

 الدراسات السابقة:

"  بعنوان متطلبات جودة التعليم العالي" 0202_ دراسة فاطمة غنتوي وكريمة كابوية سنة
لية العلوم ميدان الحاكمة بكوتناولت االشكالية التالية: ماهي متطلبات جودة التعليم العالي في 

 االنسانية واالجتماعية واالسالمية ووفق المرجع الوطني لضمان خلية الجودة؟

ولإلجابة عن هذه االشكالية تم االعتماد على وسائل المالحظة والمقابلة من أجل جمع معلومات 
سانية الندقيقة، وتم توصل من خالل الدراسة على النتائج التالية: تتوفر كلية العلوم ا

واالجتماعية واالسالمية على عناصر اقامة نظام معلومات، مقبولة الى حد ما اال انه ومن 
 وجهة أخرى، تعاني الكلية في مجال نظام المعلومات دائما بنقاط ضعف.

كما ان الكلية ال تتمتع باستقالل المالي فيما يخص الصيانة أو تطوير نظام المعلومات بل 
 مصلحة المحاسبة أو الوسائل على مستوى الجامعة.هناك تبعية الى 
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، بعنوان طرق وأساليب إدارة المرافق العامة 0295/0292_ دراسة غرزولي سخرية سنة 
اسة تبلورت إشكالية الدر مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، حيث 

 رافق العامة وأساليب إدارتها؟المرافق العامة: فما ماهية الم في بحث طرق وأساليب إدارة

 ولإلجابة عن هذه االشكالية تم االعتماد على ابراز مفاهيم للمرفق العام.
تتبع مشكلة الدراسة من ندرة البحث النظري والتطبيقي الذي تناول موضوع إشكالية الدراسة: 

في مؤسسات (، خاصة 91رقمنة المرفق العام كمقاربة لمواجهة االزمة الصحية العالمية )كوفيد
التعليم العالي التي أصبحت من الضروري ان تنتهج نظام التعليم االلكتروني بما فيه التعليم 
عن بعد من اجل تحسين اداءها وتطوير معارفها العلمية والعملية قصد تطبيقها على ارض 

 الواقع لتصدى تلك االزمة الصحية وضمان سير الجامعة، ومن هنا يطرح االشكال التالي:

سهم مقاربة رقمنة في استدامة خدمات المرفق العام في ظل االزمة الصحية "كوفيد" كيف ت
 ؟ 91

 فرعية تتمثل في: تساؤالت اإلشكاليةعن هذه تتفرع و 

 _ ما هي القواعد األساسية التي تسير المرفق العام؟

 _ ما هو نمط الدراسة التي اعتمدت عليه الجامعة الجزائرية؟

 _ما هي أسباب انتشار فيروس كورونا؟

 زمة الصحية العالمية في تسيير مؤسسات التعليم العالي؟_ هل اثرت اال

 :العلمية الفرضيات

 _ اعتمدت مؤسسات التعليم العالي على التعليم االلكتروني لضمان سير الدراسة.
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_ كلما كان هناك تطبيق علمي وعملي لنظم إدارة االزمات كلما ساعد ذلك على التحكم في 
 االزمة الصحية والتخفيف من اثارها.

 _ التعليم االلكتروني يعتبر مكمال للتعليم التقليدي.

 اإلطار الزماني والمكاني:

 المكاني:  اإلطار

تنحصر الدراسة في مجال مكاني محدد وهو كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة عبد الحميد 
 سياسية.البن باديس _مستغانم_، وذلك من خالل دراسة عينة محددة من الطلبة في قسم العلوم 

إجراءات الالزمة لمواجهة االزمة الصحية على العديد من  تحتوي كما ان هذه الدراسة 
 ، ونحن سنركز على مجال التعليم العالي في الدراسة.91"كوفيد"

 الحدود الزمانية:

بحكم ان موضوع االزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا حديث الظهور تم دراسته خالل فترة 
 بعد ظهوره بسنتين. 0200ية الى غا 0209

لإلجابة عن اشكالية الدراسة، تم االعتماد على المنهج التاريخي من اإلطار المنهجي للدراسة: 
دراسة حالة لجمع  خالل استعراضنا لنشأة ومراحل تطور الجامعة الجزائرية، وكذلك منهج

لي والمنهج التحليالحقائق حول الموضوع من خالل استبيان الذي تم عرضه على الطلبة، 
 .الوصفي من خالل تحليل أسئلة االستبيان وافراغها في الجداول

 تقسيم الموضوع:

عرض محتواهم سوف نمن خالل هذا الطرح حاولنا تقسيم البينة البحثية الى فصلين رئيسيين  
 كاالتي: 



 

 ه
 

 مقدمة

رقمنة المرفق العام في ظل جائحة النظري للدراسة تحت عنوان  اإلطاريتناول الفصل األول 
كورونا، ولقد قسمنا هذا الفصل الى ثالث مباحث بحيث برزنا في المبحث األول عن مفهوم 
المرفق العام وقواعده األساسية، اما المبحث الثاني تضمن التوجه نحو رقمنة الجامعة الجزائرية 

زمة خير المبحث الثالث بعنوان االنمط التعليم الجديد، وفي األبما فيه من نماذج عن الجامعة و 
الذي حددنا فيه مفاهيم هذه االزمة ثم أسباب انتشار فيروس  91"كوفيد"الصحية العالمية 

 كورونا واإلجراءات التي تم تفعيلها من اجل مكافحته.
، وبعدما حاولنا االلمام بالمفاهيم التي تخدم موضوعنا جاء وهو الفصل األخيرالفصل الثاني 

دور الجانب الميداني للدراسة من خالل االستبيان الذي اجريناه مع كافة الطلبة في كلية العلوم 
 السياسية بجامعة مستغانم الذي أدى الى نتائج عامة للدراسة.  
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 

 الفصل األول: رقمنة المرفق العام في ظل جائحة كورونا  
إن المرافق العامة لم تنشأ إال إلشباع حاجات عامة للمنتفعين بلغت من األهمية درجة       

جعلت السلطة العامة المختصة تعتبرها مرفقا عاما يتعين استمراره، نظرا لالنعكاسات الخطيرة 
التي تترتب على انقطاعه والتي تتمثل في االضطراب الذي يصيب الحياة العادية للمواطنين 

جتمع خاصة في فترة األزمات مثل ما نعيشه اليوم من ظاهرة تفشي وباء كورونا داخل الم
(، إذ أن األفراد عادة ما يخططون لحياتهم معتمدين على وجود مرافق عامة تعمل 91-)كوفيد

 الحكومة اتخاذ جملة من التدابير حرصتبانتظام واضطراد مثل مرفق التعليم، إذ ترتب على 
تمرارية هذا المرفق في تقديم الخدمات بشكل عادي أو بشكل من خاللها على ضمان اس

مضاعف للمعتاد تمثلت في التعليم االلكتروني عن بعد الذي اصبح ضروري من اجل تطوير 
 وسأعرض فيما يلي:وضمان سيرورة التعليم العالي. 

 
 المبحث األول: المرفق العام 

 المطلب األول: مدلول المرفق العام

بداية القرن الماضي تتدخل في النشاطات الخاصة، واخذ هذا التدخل اشكاال اخذت الدولة منذ 
 ثالثة هي:

إلشباع بعض الحاجات العامة فإنها رات السلطة اإلدارية ان النشاط الخاص يكفي  إذا.  9
تكتفي بتنظيم ممارسة تلك النشاطات الخاصة بما يكفل المحافظة على اهداف النظام العام في 

 الصحة العامة، والسكينة العامة، ويعرف النشاط اإلداري بالضبط اإلداري.االمن العام و 



 

2 
 

االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
. إذا رات السلطة اإلدارية ان إجراءات الضبط اإلداري ال تكفي إلشباع الحاجة العامة، بل  2 

البد من تقديم العون والمساعدة، فإنها تقوم بدعم المشروعات الخاصة ماديا ومعنويا، وقد تخلع 
 ع العام.عليها صفة النف

نفسها اشباع تتولى ب فإنهايكفي لتلبية بعض الحاجات العامة، تبين لها ان ما سبق ال  إذا.  3
الحاجة العامة بنفسها ويطلق على نشاطها المرفق العام، غير ان مدى تدخل الدولة بأسلوب 

 الدولة الموحدة كانت نشأةالمرفق العام قد خضع لتطور صاحب تطور وظيفة الدولة، فمع 
مهمة اإلدارة تتركز في القضاء على عناصر التجزئة وتثبيت سيادة القانون وعدالة الحكم، 

لى المرافق تقتصر ع ألنهالذلك فقد كانت نشاطاتها تبرز على أساس فكرة السيادة والسلطان 
 السيادية.

ر على ازية وطنية تسهاال انه وفي فترة الحقة برزت المشروعات الكبرى وبرزت معها برجو 
تسيير االقتصاد، حتم على الدولة تقديم المساعدة للنشاطات الخاصة والتدخل بأسلوب المرفق 

 . 1العام إذا تبين لها عجز النشاط الخاص او عدم كفايته لتلبية الحاجة العامة

ى ليوجد للمرفق العام مدلول عضوي ويقصد به المنظمة او الهيئة التي تمارس النشاط وتتو 
اشباع الحاجة العامة كالوزارات والجامعات والمستشفيات، ومدلول مادي او موضوعي ويقصد 
به كل نشاط لشخص عام يهدف الى اشباع حاجة عامة كاألمن والدفاع والصحة والعدل. وقد 
كان المدلوالن متطابقين خالل القرن التاسع عشر حيث كانت الهيئة والنشاط تتوفر في المرافق 

 الموجودة.العامة 

 

 

                                                           

ة )الطبع مبادئ القانون اإلداري ماهية القانون اإلداري التنظيم اإلداري والمرافق العامة )دراسة مقارنة(،عدنان عمرو،  1 
 .921، ص2002الثانية، توزيع: منشاة المعارف جالل حزى وشركاه، اإلسكندرية، 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 : تعريف المرفق العام والا 

عرفه الفقيه هوريو المرفق العام بانه " منظمة عامة تباشر من السلطات واالختصاصات ما 
 تكفل به القيام بخدمة تسديها للجمهور على نحو منتظم مطرد ".

الضطالع اوعرفه الفقيه دوجي بانه " كل نشاط يجب ان يكفله وينظمه الحكام على اعتبار ان 
به ال غنى عنه لتحقيق التضامن االجتماعي وتطوره، وانه ال يمكن تحقيقه على أكمل وجه 

 اال عن طريق تدخل السلطة العامة ".

كان التعريف األول قد ركز على المدلول العضوي وفكرة السلطة العامة فان التعريف  وإذا
ويال حيث تعدا األركان ليمتدا الثاني ركز على المدلول الموضوعي، غير ان كالهما جاء ط

 الى النتائج.

بينما قدم د. محمد كامل ليله تعريفا مختصرا اذ عرفه بانه " مشروع تتواله اإلدارة ألداء خدمات 
 1عامة. ويتميز هذا التعريف بانه مختصر اال انه ال يشمل المدلول الموضوعي للمرفق العام.

 افهاالسلطة العامة واشر كفالة كل نشاط تباشر فيه اإلدارة العامة تحت  :واعرفه بدوري انه
 بغرض تحقيق الخدمة العامة.

 : عناصر المرفق العام اثاني

استنادا الى التعريف السابق الذي قدمناه للمرفق العام يمكن تحديد ثالثة عناصر هي المشروع 
 ما يلي:او النشاط والسلطة العامة والنفع العام سنعرض لها في

 الفرع األول: المشروع او النشاط

                                                           

 .921عدنان عمرو، المرجع نفسه، ص 1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
ة يتوفون على الوسائل الماديفالمشروع هو عبارة عن نشاط منظم يحتاج لمجموعة من االفراد  

والفنية والقانونية الالزمة لتحفيف الهدف المنشود. وقد يقتصر االمر على نشاط يباشره مجموعة 
 من االفراد لتحقيق الهدف المنشود.

 السلطة العامة  الفرع الثاني:

يعني هذا الركن سيطرة الدولة او الهياة المحلية على المشروع او النشاط، وتكون لها      
الكلمة العليا واألخيرة في تنظيمه وادارته. ومن الطبيعي ان يبدو هذا الركن واضحا في المرافق 
التي تديرها السلطة العامة، بينما يبدو اقل وضوحا في المرافق العامة المدارة من االفراد 

شركات الخاصة. ويعتبر هذا الركن المعيار المميز للمرفق العام عن المشروعات الخاصة، وال
المرافق الفعلية، وان ركن السلطة العامة يختلف عن امتيازات غير ان ذلك ال يصدق في حالة 

 السلطة العامة وان كان يقترن بها في اغلب الحاالت. 

 الفرع الثالث: تحقيق النفع العام

لمرفق العام إلشباع حاجة عامة على قدر من األهمية عجزت المبادرة الخاصة يحدث ا    
عن تلبيتها او أدائها على الوجه االكمل، ويعتبر النفع العام ركنا جوهريا وشرطا ضروريا لوجود 
المرفق العام وال يخضع ألي استثناء، وبصرف النظر عن الجهة المحدثة له او عهد اليها 

ال يشترط في النفع العام ان يحقق النشاط خدمة عام لمجموع المواطنين بتنظيمه وادارته. و 
كاألمن بل يعتد به ولو حقق ذلك لمنتفعين محددين يتوفرون على الشروط المطلوبة كالتعليم 

 الجامعي وهو محور دراستي في هذه المذكرة وكالصحة والعدل.

ل تنشئه الربح وان حقق أرباحا، بفالمرفق العام يتعلق بنشاط تنشئه الدولة ال بقصد تحقيق 
بقصد المساهمة في صيانة النظام العام وخدمة الصالح العام. وتأسيسا على ذلك فان إدارة 
الدولة ألموالها وامالكها الخاصة ال تستهدف تحقيق نفع عام بطريق مباشر بل فقط تحقيق 

 .مشروعا او مقاولة عامةهذا مرفقا عاما بل مصلحة عامة للدولة، وبالتالي ال يعتبر نشاطها 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
ومن جهة ثانية ال يعني تحقيق النفع العام ان تؤدى الخدمة بالمجان، بل يكتفي ان ال يكون  

 1الهدف او الغرض األساسي من النشاط هو تحقيق الربح.

 : أنواع المرافق العامة.الثاني المطلب

فأننا يجب ان نتكلم أوال عن ان نعرض ألنواع المرافق العامة المختلفة،  أردنا إذااننا      
 المرافق العامة اإلدارية، ثم عن المرافق العامة الصناعية والتجارية.

وبعد ذلك كله نعرض للمرافق العامة النقابية او المهنية، ثم لبعض تقسيمات ثانوية للمرافق 
 العامة.

 المرافق العامة حسب نشاطها الطبيعي والمكاني. :أوال

 العامة حسب طبيعة نشاطها. المرافق الفرع األول:

 المرافق العامة اإلدارية _1

 المرافق العامة: أقدم_ المرافق االدارية هي 

اول ما  الطبيعي ان يكون  وانه لمنفالشكل التقليدي للمرافق العامة، انما هي الشكل اإلداري. 
هذه المرافق العامة اإلدارية. فالحاجة اليها ماسة في كل المجتمع ينشا من المرافق العامة، 

االقتصادي الذي يسود فيه: مبدا االقتصاد الحر أي مبدا الحرية  المبدأالبشري، أيا كان 
 االقتصادية او مبدا التدخل واالقتصاد الموجه.

لضبط صحة ومرفق اومثال المرافق اإلدارية: مرفق الدفاع والتمثيل الدبلوماسي والتعليم وال
 اإلداري.

                                                           

 .930_921صص المرجع نفسه،  1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
والواقع انه من الصعب ان نعرف المرافق اإلدارية بتعريف إيجابي، وانما يكمن تعريفها بشكل  

سلبي بتمييز المرافق األخرى عنها، فنقول مثال، ان المرافق االدارية تتميز عن المرافق 
 الصناعية والتجارية، بانها ليست ذات طابع اقتصادي.

رافق اإلدارية، انما تعتبر انها المرافق العامة بمعنى الكلمة: فبمجرد وجود _ ويالحظ ان الم
العام، أي قواعد النظام اإلداري بكل ما تسمح مرفق اداري، انما يؤدي الى تطبيق قواعد القانون 

 به من امتيازات السلطة العامة ووسائل القانون العام.

رون سية لقواعد القانون اإلداري: فموظفوها يعتبفالمرافق العامة اإلدارية، انما تخضع بصفة أسا
موظفين عموميين، واموالها عامة، ونزع الملكية واالستالء تعد كالهما من الطرق العادية التي 
يمكن االلتجاء اليها كلما دعت الحاجة، وعقودها تعتبر عقودا إدارية، ولكن يصبح لها إذا 

 سبيل االستثناء فتعقد مثال عقودا عادية يحكمهاارادت ان تلجا الى وسائل القانون الخاص عل 
 1القانون الخاص يطبقه القضاء العادي.

 :المرافق العامة االقتصادية_ 2  

هذه المرافق العامة االقتصادية، هي بذاتها المرافق الصناعية والتجارية. والتي نعرف ان      
 األساسية في الحياة اإلدارية الحديثة.نمو ازدياد كان منذ نهاية القرن الماضي، أحد الظواهر 

ويالحظ ان اتجاه القانون اإلداري في الوقت الحاضر انما يرمى الى انحسار قواعد النظام 
اإلداري عن هذه المرافق لتخضع في جزء كبير من نظامها القانوني ألحكام القانون الخاص، 

 وبالتالي الختصاص القضاء العادي.

 البرق )قتصادية: مرفق البريد ومرفق المواصالت السلكية والالسلكية ومثال المرافق العامة اال
 ، ومرافق النقل بالسكك الحديدية والمياه والغاز والكهرباء.  والهاتف(

                                                           

      .55، ص2002، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ، اإلدارة العامة نشاطها واموالهامصطفى أبو زير فهمي 1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 والمشكلة التي تعرض لنا االن، هي كيف نميز هذه المرافق عن المرافق العامة اإلدارية. 

ارة او بعب صناعي وليس امام مرفق عام اداري؟متى يمكن القول باننا إزاء مرفق تجاري او 
 أخرى ما هو فيصل التفرقة بين المرافق العامة االقتصادية والمرافق العامة اإلدارية؟

ال يمكن ان يكون فيصل التفرقة هذا هو عبارة عن خضوع المرافق الصناعية والتجارية للقانون 
لرد عليه ومتى يكون المرفق العام الخاص، الن هذا انما يحل السؤال بالسؤال، اذ يمكن ا

 خاضعا ألحكام القانون الخاص؟

 ذا هو عبارة عن خضوع المرافق الصناعية والتجارية للقانون ال يمكن ان يكون فيصل التفرقة ه
الخاص، الن هذا انما يحل السؤال بالسؤال، اذ يمكن الرد عليه ومتى يكون المرفق العام 

 خاضعا ألحكام القانون الخاص؟

 عتناق فيصل التفرقة هذا فيه مصادرة على المطلوب، فهذا اذن ال يحل المشكلة.فا

وال يمكن ان يكون فيصل التفرقة في كون المرافق العامة التجارية والصناعية تعود على اإلدارة 
بربح وايراد، فقد يؤدي المرفق االقتصادي الى خسارة مستمرة، وتضطر الدولة لموازنة اإليرادات 

ات الى اعانة المرفق من الميزانية العامة، ومع ذلك فان المرفق ال يفقد صفته بالمصروف
التجارية او الصناعية، هذا ومن ناحية أخرى، فان المرافق اإلدارية ذاتها قد تعود على الدولة 

 .1بإيراد ال بأس به إذا ما اقتضت من المنتفعين بها رسوما على جانب من االرتفاع

نون الصفة التجارية او الصناعية على مرفق عام، فما قيمة هذا وقد يحدث ان يضفي قا
الوصف القانوني؟ يرى العميد جورج فيدل ان هذا الوصف القانوني ليس قاطع الداللة على ان 

فعال مرفق عام تجاري او صناعي، فقد يكون المرفق اقتصاديا وقد ال يكون، وهذا المرفق هو 
ظيم الداخلي لمرفق وقواعد المحاسبة فيه، قد وضعت على الوصف القانوني انما يعني ان التن

                                                           

  1 مصطفى أبو زير فهمي، المرجع نفسه، ص، ص55_51.



 

8 
 

االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
غرار المشروعات الخاصة، وان عمال ذلك المرفق ال يعتبرون موظفين عموميين، ولكن هذا  

 ال يعني ابدا وجوب تطبيق جميع القواعد المتعلقة بالصبغة التجارية للمرفق.

ان ذلك الفيصل، انما نجده في النشاط الرئيسي المعتاد للمرفق، فاذا وجدنا  ويرى العالمة بونار
ان نشاط المرفق ينحصر على القيام بعمليات صناعية او تجارية طبقا لما يسميه القانون 

 التجاري باألعمال التجارية، كنا امام المرفق االقتصادي، واال فنحن امام مرفق اداري.

التفرقة بين المرافق العامة التجارية والصناعية من جهة، والمرافق والواقع ان استخالص فيصل 
اإلدارية من جهة أخرى انما يقوم قبل كل شيء على دراسة احكام القضاء اإلداري الفرنسي 
في الموضوع، ولعل الصعوبة في هذا الشأن ان القضاء ال يعطي بطبيعته تعريفات محددة، 

هذا الموضوع ليست مستقرة تسير في اتجاه واحد ال كم ان االحكام ذاتها التي صدرت في 
 تحيد عنه.

ويمكن القول بان ذلك المعيار انما يقوم على فكرتين ال على فكرة واحدة، وكثيرا ما تعني احكام 
 القضاء بإبرازها واالستناد عليها ذلك ان القضاء انما يعتبر المرفق العام تجاريا او صناعيا:

 مشابها لنشاك المشروعات الخاصة الصناعية والتجارية.ق ونشاطه كان موضوع ذلك المرف إذا

على ان يعمل المرفق في ظروف مشابهة للظروف التي تعمل فيها تلك المشروعات الخاصة. 
فاذا كان المرفق يعمل في ظروف وبوسائل استثنائية مخالفة للقواعد العامة، كان يتمتع مثال 

طبيعة  فانه في هذه الحالة ورغم البالد(كثير من  )فيد باحتكار كما هو الحال في مرفق البري
نشاطه ال يعد مرفقا تجاريا او صناعيا يسري عليه ما يسرى على تلك المرافق االقتصادية من 
خضوعه أساسا لسلطان القانون الخاص والقضاء العادي وانما تحكمه نظرا للوسائل االستثنائية 

 .1ي التي تحكم المرافق العامة اإلداريةالتي يتمتع بها قواعد القانون اإلدار 

                                                           

  1 مصطفى أبو زير فهمي، المرجع نفسه، ص51.
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 رافق العامة النقابية او المهنية:الم_ 3 

ي فهنالك نوعان من المرافق العامة النقابية او المهنية، النوع األول يهدف الى المساهمة 
التوجيه االقتصادي في الدولة، وجد قبل الحرب العالمية الثانية، ولكن نطاقه قد اتسع بعدها 

هيئات في فرنسا ال أشهرهابوجود هيئات ومنظمات اقتضتها سياسة االقتصاد الموجه، ومن 
 المسماة " بلجان التنظيم ".

ة كنقابة ت المهنية المختلففهو يهدف الى تنظيم المهني ويتكون من النقابا :اما النوع الثاني
 المحامين ونقابة المهندسين ونقابات المهن الطبية.

 وهذان النوعان من المرافق العامة المهنية تجمع بينهما صفات مشتركة:

 ذلك ان النشاط يقوم به كل منها انما يجتمع له صفات المرفق العام.

تخبة هيئات نقابية مهنية، أي منهي فضال على ان الهيئات التي تقوم على إدارة ذلك النشاط 
 او معينة من بين افراد المهنة أنفسهم.

وهذه الهيئات المهنية تتمتع في صدد قيامها بمهمتها ببعض وسائل القانون العام، اباح المشرع 
 1.لها استعمالها كوسيلة تعينها على حسن القيام بها وكل اليها من نشاط

 حسب نطاق نشاطها المكاني.: تصنيف المرافق العامة الفرع الثاني

 تقسم المرافق العامة بناءا على مدى واتساع نطاق نشاطها اإلقليمي الجغرافي إلى:

 مرافق عامة وطنية قومية، ومرافق عامة المحلية اإلقليمية.

 

 المرافق العامة الوطنية: _1

                                                           

  .50مصطفى أبو زير فهمي، المرجع نفسه، ص 1  
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
حاجات  لقضاءيقصد بالمرافق العامة الوطنية التي يشمل نشاطها الدولة بأسرها أي تنشأ   

مشتركة لجميع السكان، فال تقتصر فائدتها على بلدة معينة بل تعم فائدتها على جميع سكان 
الناس الدولة، ونظرا ألهمية هذه المرافق فإن الدولة هي التي تختص باإلشراف عليها فتديرها 

الوطنية  لعامةومن قبيل المرافق ا  السلطة المركزية بواسطة الوزارات وفروع اإلدارة المركزية.
 1مرفق الدفاع ومرفق األمن الداخلي ومرفق الجمارك.

 

 المرافق العامة المحلية:  _2

لتي الوحدات اإلقليمية هي اشاطها على جزء محدد في الدولة، و هي المرافق التي يقتصر ن    
وحدات التقوم بإنشاء وإدارة المرافق العامة اإلقليمية، على أنه يجب أن يالحظ أن استغالل 

اإلقليمية بإدارة المرافق العامة اإلقليمية ليس مطبقا بل تخضع المجموعات المحلية في إدارتها 
  .التي تباشرها السلطة الوصية لهذه المرافق لنوع من الوصاية أو الرقابة اإلدارية

 

 المرافق العامة من حيث أسلوب إنشائها. :اثاني

 ثالثة: أنواع إلى إنشائها أسلوب زاوية من العامة المرافق الفقهاء من فريق يقسم           

 القائم، النظام ما يقرره حسب بقرار أو بقانون  أو قانون  على بناء يقوم بأنه األول النوع يتميز
 نصدره قرار أو قانون  دون  تلقائيا   تقوم طبيعية مرافق التقسيم حسب وهو الثاني، النوع نواجه ثم

 الدولة أن من هذه تسميته وتأتي اإلجبارية المرافق عليه يطلقون  والذي الثالث النوع أما الدولة،

                                                           

غرزولي سخرية، طرق وأساليب إدارة المرافق العامة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، سنة  1 
 .20، ص2095/2095
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 إداري  لشخص المرفق هذا إسناد اإلنشاء قرار أو قانون  في وتقرر المرافق من النوع هذا تنشئ 

 إرادته ودون  اختياره ودون  محلي أو مركزي  ال

 المرافق العامة التي تنشاها الدولة  _1

 المرفق فيقوم تشريعيا أو دستوريا   المقررة باألداة  بإنشائها الدولة تقوم عامة مرافق هي     
 من النوع هذا ويعتبر، به والمعمول المقرر حسب بقرار أو قانون  على بناء أو بقانون  العام

 يتمتع أن الغالب كان إذا أنه ذلك وسليم وببيان، صحيح قانوني بشكل تقوم التي المرافق
 أال المجال هذا في العامة القاعدة وإذا كانت االعتبارية، القانونية بالشخصية العام المرفق

 فإن بقرار أو قانون  على وبناء أو بقانون  إال ،المعنوية بالشخصية يتمتع عام شخص يقوم
 1المشروعة لقيامه. الوسيلة الوسيلة يمثل بهذه العام المرفق قيام

 المرافق العامة بطبيعتها _2

 قضاء كان ولقد تقوم ولكنها بإنشائها، قرارا   أو قانونا   الدولة تصدر ال عامة مرافق هي    
 رغم عام، مرفق بالموانئ السفن وتفريغ شحن عمليات اعتبر ،الذي الفرنسي الدولة مجلس

 المرافق اعتبار من النوع هذا قيام على بإنشائه ويترتب الدولة من قرار أو قانون  صدور عدم
 على ما عليهم ،فيكون  الدولة تنشئها التي المرافق العامة في الملتزم حكم في عليه القائمين
 اإلداري  القضاء ويختص اإلداري  للقانون  النشاط ويخضع حقوق، من للملتزم ما ولهم الملتزم

 بدون  عام مرفق يقوم أن يجوز ال أنه إلى – الفقه في الغالب الرأي مع –منازعاته في بالفصل
 شخص يقوم أن يجوز ال أنه تقرر التي العامة للقاعدة لمخالفة أوال   ذلك قرار وعلة أو قانون 

 .عام

                                                           

 .29،22غرزولي سخرية، المرجع نفسه، ص 1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 السماح نتيجتين، إما إحدى يعني المرافق، هذه مثل بقيام القول ألن وثانيا   بقرار، أو بقانون  إال 

 تشاء بما تحكيما  فتسمح الدولة تتدخل أن وإما الدولة، إرادة رغم العامة المرافق بإنشاء لألفراد
 .فيهما غير مرغوب نتيجتان وهما تشاء ما وتمنع

 المرافق العامة االجبارية _3

 شأنها به، المعمول القانوني النظام يقررها التي باألدوات الدولة تقيمها عامة مرافق هي    
 الدولة النوع أن وهذا األول النوع بين الفارق  التقسيم، ويتمثل هذا من األول النوع شأن ذلك في

 المحلية أو الالمركزية الهيئات إلحدى المرفق إلحاق إنشائه في تقرر النوع هذا تنشئ حين
 .إجبارية مرافق بأنه النوع هذا تسمية جاءت هنا ومن منها اختيار ودون  رأيها أخذ دون 

 هذه لجعل كافيا   سببا   الالمركزية اإلدارية األشخاص بأحد العام المرفق إلحاق  يعتبر وال
الدولة  بإرادة يقوم التقسيم هذا أن دام ما السابقين، النوعين عن ومستقال   خاصا   نوعا   المرافق
 العامة المرافق به ونعني األول النوع ضمن بذلك فهو القانوني، النظام يقررها التي وباألداة 

 وال العامة المرافق إنشاء في الحرية كامل للدولة أن دام  وما بإرادته، الدولة تنشئها التي
 من الدولة تقرره ما أن  بديهيا يكون  فإنه المجال، هذا في التقديرية سلطتها على سلطان
 لسلطتها طبيعيا  الستعمال الدولة أمرا   الالمركزية األشخاص بأحد تنشئه الذي المرفق إلحاق

 هذا المجال. في التقديرية

 المرافق العامة من حيث تمتعها بالشخصية المعنوية. :اثالث

تقسم المرافق العامة وفقا لهذا التصنيف إلى مرافق عامة ال تتمتع بالشخصية المعنوية      
 ومرافق عامة تتمتع بالشخصية المعنوية.

 

 .المرافق العامة التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية_ 1
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 وهي المرافق العامة الملحقة بأحد أشخاص القانون العام لكي يشرف على إدارتها. 

 عنها فإذا كان المرفق العام قوميا، كالدفاع واألمن والصحة والتعليم ألحق ويكون مسؤوال 

 1بالدولة أي بالوزارات المختلفة حسب نوع النشاط الذي يتواله كل مرفق. 

ك أن ذل الحال ومعنىأما إذا كان المرفق إقليميا أو محليا فيلحق بالبلدية حسب مقتضى  
المرفق في هذه الحالة ال تكون له شخصية قانونية متميزة عن الشخص المعنوي الذي يتبعه، 
ومعظم المرافق العامة من هذا القبيل، أي ال تتمتع بالشخصية فيلحق كل منها بالوزارة التي 
يكون نشاطها من جنس نشاطه، وعلى هذا األساس تلحق المدارس الحكومية بوزارة التربية 

لتعليم والمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بوزارة الصحة، وتلحق مراكز الخدمة وا
 .االجتماعية ومراكز الرعاية الرسمية بوزارة التنمية االجتماعية

 المرافق العامة من حيث تمتعها بالشخصية المعنوية. _2

 أموره، إدارة في استقالل العام للمرفق يكون  أن يقتضي العام الصالح أن الدولة رأت إذا     
 وإذا، اإلدارية وأشخاصها الدولة عن مستقال   فيصير المعنوية الشخصية المرفق هذا تمنح بأنها
 مستقال   يكون  ألن لتحقيق أهدافه يحتاج ال إنشائه، بصدد هي التي العام المرفق أن الدولة رأت

 وتجعله أو الالمركزية األشخاص بأحد تلحقه المستقلة وإنما الشخصية تمنحه ال فإنها بشئونه
 بالسلطة المركزية. ملحقا  

 المعنوية بالشخصية تمتع مستقلة عامة مرافق إلى الزاوية هذه من العامة المرافق تنقسم وهكذا
 بالشخصية تتمتع ال الالمركزية األشخاص أحد أو المركزية للسلطة تابعة عامة ومرافق

 مستقلة. غير عامة مرافق فهي المعنوية

 :_ المرافق العامة المستقلةا

                                                           

 .23غزرولي سخرية، المرجع نفسه، ص 1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 بالشخصية المرفق ومفاد تمتع المعنوية، القانونية بالشخصية تتمتع عامة مرافق هي      

التقاضي  وأهلية التعاقد أهلية وله مستقلة مالية ذمة العام للمرفق يكون  أن المعنوية القانونية
 يتمتع اإلنشاء، وال صك يحددهم أشخاص عنها يعبر التي إرادته إال ذلك في عليه سلطان ال

 قانون  على بناء أو الدولة بقانون  له منحتها إذا إال القانونية المعنوية بالشخصية العام المرفق
 المعمول به. القانوني النظام ينظمه ما حسب بقرار أو

 اإلطالق على يفترض ال أمر القانونية المعنوية بالشخصية المرفق تمتع أن بالذكر وجدير

 لهذه وجود فال وإال المعنوية، القانونية بالشخصية العام المرفق تمتع على ينص أن فالبد 
 ترتب المعنوية، القانونية الشخصية العام المرفق منح تقرر ما اإلطالق، وإذا على الشخصية

العامة  المرافق بين محدودة روابط تقوم أن المقرر من أنه ذلك مطلقا   استقالال   ذلك على
 نوع وهي اإلدارية، يسمى بالوصاية ما خالل من المركزية اإلدارية السلطات وبين المستقلة

 الوصاية يطبقان وذلك بها، يتعلق ما وكل وأوجهها وشكلها مداها القانون  يحدد الرقابة من
 قيامها، في أصلي ركن األشخاص المعنوية استقالل بأن والقاضي المقرر األصل من استثناء
 من لون  أو قدر أي ممارسة لها يجوز ال الوصائية السلطات أن الفقه يقرر ذلك على وترتيبا  

 شكال   القانون  يقررها التي الحدود في المعنوية إال القانونية الشخصيات على اإلدارية الوصاية
 وموضوعا .

 :_ المرافق العامة غير مستقلةب

 إلحاقها المعنوية وتقرر القانونية الشخصية تمنحها أال الدولة قدرت عامة مرافق هي    
 إدارة تستطيع ال المرافق هذه أن ذلك مفاد الالمركزية، األشخاص بأحد أو المركزية بالسلطة

 أنه أموره، وتسيير إدارته على المرفق بها الملحق الهيئة وتقوم أمورها، على القيام أو نفسها
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 له وليست التعاقد أهلية له وليست مستقلة مالية ذمة له مستقل ليست غير عام مرفق بذلك 

 .1إرادة له ليست إرادته ألنه عن يعبر من يوجد ال أنه كما التقاضي أهلية

 .األساسية في سير المرافق العامة لقواعدالثالث: ا المطلب

ان المرافق العامة قد تتباين نتيجة الختالف موضوع نشاطها، فنرى المرافق العامة اإلدارية     
مختلفة في نظامها عن المرافق العامة االقتصادية. كما انها قد تختلف من حيث أساليب 

اإلدارة المباشرة )الريجي( غير أسلوب االلتزام )االمتياز( غير أسلوب المؤسسة  فأسلوبادارتها، 
عامة، ولكنها جميعا وباعتبارها مرافق عامة تهدف الى اشباع حاجة عامة جماعية ال يستطيع ال

النشاط الفردي ان يشبعها بنفس الدرجة والكفاية، وهي بهذا االعتبار ينظم سيرها عدة قواعد 
 بالنسبة لها جميعا.أساسية واجبة التطبيق 

ة. تميزها بوضوح تام عن المشروعات الخاص هذه القواعد األساسية في سير المرافق العامة، انما
وهي في جملتها لم يضعها المشرع موادا صاغها في تشريع وانما اقتضتها طبيعة األشياء 
 وامالها الهدف الذي تسعى اليه المرافق العامة وحتمها ما يحيط بتلك المرافق من قوى ضخمة.

 ثالث مبادئ: _ هذه القواعد األساسية في سير المرافق العامة تتلخص في

أولها، مبدا المساواة الجميع امام المرافق العامة، ثانيها، مبدا دوام سير المرافق العامة، ثالثها، 
ه أنشئ طبقا لما يقتضه الهدف من اجلمبدا قابلية المرفق العام للتغير والتعديل في كل وقت 

  ذلك المرفق.

هذه المبادئ الثالثة يرجع أصلها الى القضاء اإلداري الفرنسي الذي خلق القانون اإلداري باسره 
فهو الذي أوضح في احكامه جزئياتها، فجاء الفقه في فرنسا ورد الجزئيات الى أصول وقواعد 
 عامة، وكان للعالمة " لوري روالن " األستاذ بكلية حقوق باريس فضل ايضاحها وابرازها، كما

                                                           

 .22غزرولي سخرية، المرجع نفسه، ص 1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
كان له فضل السبق في ارتياد موضوع المرافق العامة الذي خصص له كثيرا من سني حياته  

 وهو يدرس لطلبة قسم الدكتوراه بجامعة باريس.

، يجب ان يتساوى جميع االفراد امام المرفق العام، يقفون جميعا على قدم فطبقا للمبدأ األول
 يا، وفي القيام بما يستلزمه من أعباءالمساواة في التمتع بما يمنحه من نفع وفائدة ومزا

 المرفق العام بغير انقطاع، اذ قد ركنواما المبدأ الثاني، فهو يقضي بوجوب استمرار سير 
الناس اليه ورتبوا على أساس وجود امورهم وحياتهم. ولذلك فيجب ان يكون دائما تحت تصرف 

 الجميع بغر انقطاع.

ى للحكام تعديل القواعد المنظمة لوجود المرفق وسيره حت المبدأ الثالث، فبمقتضاه ان يباحواما 
مستمرا مع الظروف االجتماعية واالقتصادية وهي بطبيعتها دائمة تتطابق تلك القواعد تطابقا 

 1التطور والتغير بتطور الحياة في الجماعة البشرية نفسها.

 : مبدا سير المرفق العام بانتظام واطرادالفرع االول

المرافق العامة بتوفير خدمات أساسية للمواطنين وتؤمن حاجات عمومية جوهرية في تقوم     
 حياتهم، مثال تزويد بالمياه الصالحة للشرب النظافة، الغاز، النقل...الخ.

عمل المرافق  ن ونظرا لضرورة هذه الخدمات ودوريتها وحاجة المرتفقين التزود بها، يجب ان يكو 
( ومستمرا دون انقطاع او توقف، واي توقف ولو لمدة قصيرة العمومية منتظما )غير متقطع

سيشكل خلال ومساسا بفكرة الخدمة العمومية مثال: المستشفيات العامة وقطاع الجزائرية للمياه. 
ق اول المبادئ األساسية التي يقوم عليها المرفلذلك اجمع الفقاه على ضرورة هذا المبدأ وجعله 

ضرورة ضمانه من طرف الدولة، فقد تم تكريسه في الدستور مبدأ و العام، ونظرا ألهمية هذا ال
 الجزائري.

                                                           

 .19،12مصطفى أبو زير فهمي، المرجع السابق، ص  1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 :بالنسبة لإلدارة _1 

بقع على جميع المسؤولين وفي كل المستويات االدارية االلتزام والتكفل بإدارة وتسيير     
سير بالمرفق العام بطريقة سليمة دائمة مثل: التقيد بمواقيت العمل، توفير الوسائل الكفيلة 

 .1المرفق بانتظام

ق استمرارية المرف بمبدأوفي كل الحاالت )ما عادا حالة القوة القاهرة( يترتب على االخالل 
العام من طرف اإلدارة تحمل المسؤولية عما ينجم عن ذلك من اضرار بالنسبة للمنتفعين 

 خاصة.

 :للموظف _ بالنسبة2

ضمانا الستمرارية المرفق العام نص المشرع على بعض االلتزامات التي يجب على      
 نذكر منها:الموظف التقيد بها 

بموجب  9111لقد اصبح االضراب حقا مشروعا مبدئا في ظل دستور تقييد حق االضراب:  ا_
المؤرخ في  10/99منه، لكن هذا الحق تم تقييده بشروط وضعها القانون  51المادة 

عية في العمل وممارسة حق االضراب، على المتعلق بالوقاية من النزاعات الجما 5/2/9110
 إلضرابلاللجوء راس هذه الشروط االلتزام بتقديم ما يسمى: بالحد األدنى من الخدمة، وكذا منع 

على فئات معينة من الموظفين، نظرا ألهمية دورهم في استمرارية الحياة العامة وهم: القضاة، 
الموظفون المعينون بمرسوم، أعوان مصالح االمن، االعوان الميدانيين لمصالح الحماية المدنية 

 2والجمارك، العاملين بالمصالح الخارجية الدارة السجون.

 :تنظيم االستقالة ب_

                                                           

ماعية واالجت، مجلة العلوم القانونية "المرافق العامة ونظامها القانوني في التشريع الجزائري "بن يكن عبد المجيد،  1 
 .511، ص2091جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد الحادي عشر، خنشلة، 

 .511د/بن يكن عبد المجيد، المرجع نفسه، ص 2 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
لضمان استمرارية المرفق العام نص قانون الوظيف العمومي على مجموعة من  سعيا      

 القيود تنظم االستقالة تتمثل في:

 صاحبة التعيين. للسلطة_ تقديم طلب االستقالة في شكل كتابي 

بقاء الموظف ملزما بتأدية الواجبات المرتبطة بمهامه حتى صدور قبول االستقالة خالل مدة _ 
 أشهر. 5تمديدها لفترة إضافية أقصاها أشهر يمكن  3

وبدون مراعاة اإلجراءات القانونية المحددة خطا  فجأة_ اعتبار الموظف المتخلف عن الخدمة 
 مهنيا جسيما )اهمال المنصب(.

كذلك يعاقب قانون العقوبات الذين يقررون بعد التشاور فيما بينهم تقديم استقالتهم بغرض  
 وقف سير أي مرفق عام.

 االعتداء بنظرية الموظف الفعلي: ج_

الموظف الفعلي هو الشخص الذي يكون قرار تعيينه باطال او لم يصدر تعيينه باطال،      
، وذلك ثارهأل لكن مع ذلك يعتد بالعمل او القرار الصادر عنه باعتباره سليما قانونيا ومنتجا

 العتبارين:

 الحال ال يسمح لهم بادراك بطالن قرار تعيينه.حماية لمصلحة االفراد مادام ر:  االعتبار الظاه

يتم تسويغ القرارات اإلدارية الصادرة عن الموظف الفعلي في حالة ضرورة ضمانا الضرورة: 
 الستمرارية المرفق العام 

ضمانا الستمرارية المرفق العام اضفى القانون على أموال وامالك المرفق العام األموال:  د_
 فالقانون المدني يمنع التصرف في أموال الدولة او حجزها او تملكها حماية مدنية وجنائية،
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
بالتقادم، اما قانون العقوبات شدد العقوبات عن كل مساس بأموال وامالك المرافق العامة، اما  

 القانون بنزعها او االستالء عليها مؤقتا بشروط معينة.1األمالك الخاصة فسمح 

 :بالنسبة للمتعامل المتعاقده_ 

للمتعامل المتعاقد الحق في التوازن المالي للعقد، فاذا ما طرأت حوادث استثنائية غير      
متوقعة اثناء تنفيذ العقد جعلت من تنفيذه مرهقا للمتعامل المتعاقد مع اإلدارة، كان له طلب 

 الدعم المالي من الدارة المتعاقدة إلعادة التوازن المالي للعقد.

ى التوازن المالي للعقد انما يستند في جوهره لمبدأ االستمرارية، وذلك والحقيقة ان الحفاظ عل
 بإعمال نظرية الظروف الطارئة.

 الفرع الثاني: مبدا مساواة المنتفعين امام المرفق لعام

 المصلحة العامة بتقديم خدماتها العامةتلتزم المرافق العامة باعتبارها تهدف لتحقيق      
ة، تجسيدا لمبدأ المساواة امام القانون، الذي ما فتئت المواثيق والدساتير للجميع على قدم المساوا 

 المختلفة، ومنها الدستور الجزائري.

 ولعل اهم تطبيقات مبدا المساواة امام المرفق العام تتمثل في:

 _ مساواة المنتفعين امام المرفق العام 

 _ المساواة فب االلتحاق بالوظائف العامة 

 العام _ حياد المرفق 

 مساواة المنتفعين امام المرفق العام  أوال_

                                                           
 .511بن يكن عبد المجيد، المرجع نفسه، ص 1
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
يجب على المرفق العام تقديم خدماته لجميع االفراد دون تمييز، وحت ما تفرضه اإلدارة        

 ون بصورة متساوية، ال تمييز فيها. حيثالعامة من واجبات والتزامات على االفراد يجب ان يك
المنتفعين امام المرفق العام ليس مطلقا اذ يشترط تماثل ومع ذلك فان اعمال مبدا مساواة 

المراكز من حيث التشابه وتعادل أوضاعهم مثال: االلتحاق بالجامعة ليس متاحا اال للحاصلين 
 على شهادة البكالوريا.

 :المساواة في االلتحاق بالوظائف العامة _ثانيا

يع المواطنين في تقلد مهام ى جممن الدستور على ما يلي: يتساو  53تنص المادة      
 وظائف في الدولة دون اية شروط التي يحددها القانون.و 

وهو ما تنص عليه أيضا النصوص القانونية للوظيف العمومي التي تؤكد على ضمانات 
افق العامة المر  إلزامالكفيلة باحترام وتطبيق المساواة في االلتحاق بالوظائف العامة من خالل 

قيد بإجراءات والتلدى لجوئها للتوظيف بوضع شروط موضوعية تتوفر في جميع المترشحين 
 قانونا.1وكيفيات التوظيف المحددة 

 :حياد المرفق العام _ثالثا

يقصد به مراعاة المرفق العام في أداء مهامه وتسييره لمقتضيات تحقيق المصلحة العامة،      
المرفق ان ال يستعمله لدعم مصالح معينة على حساب أخرى، كما حيث يجب على مسير 

سير المرفق العام القيام باي تصرف ينم عن موقف او انتماء سياسي او  يمتنع القائمون على
 أيديولوجي معين.

 الفرع الثالث: مبدا قابلية المرفق العام للتغيير

                                                           

 .500بن يكن عبد المجيد، المرجع نفسه، ص 1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
رة عامة، وهي احتياجات متجددة ومتغيلما كان وجود المرفق العام يكمن في تلبية االحتياجات ال 

باستمرار بطبيعتها، فان االمر يقتضي بالضرورة تغيير وتعديل قواعد وطرق عمل المرفق العام 
امة القابلية للتغيير، ولذلك تتمتع المرافق الع لمبدأتماشيا وتناغما مع تلك التطورات اعماال 

 ا.تجاه: موظفيها، المتعاقدين معهبالعديد من السلطات 

 بالنسبة لسلطة اإلدارة تجاه موظفيها:  _أوال

نظيمي، بحيث ت فانه وضمانا لمبدأ التكيف، يتم وضع الموظفين بالمرفق في مركز الئحي     
يمكن لإلدارة تعديل مراكزهم القانونية باراتها المنفردة بما يتوافق وتطوير األجهزة والهيئات 

 العامة في كافة المجاالت.اإلدارية لمواجهة ما يطرا على االحتياجات 

 بالنسبة للمتعاقدين: _ثانيا

اع اإلدارية لتتكيف مع األوض يمكن لإلدارة المتعاقدة ادخال التغيرات الالزمة على عقودها     
 1المستجدة، خالف للوضع بالنسبة للعقود الخاصة التي تحكمها قاعدة العقد شريعة المتقاعدين.

 الجامعة الجزائرية التوجه نحو رقمنةالمبحث الثاني: 

 امعة عبد الحميد بن باديس نموذجا(التعليم العلي في الجزائر )جالمطلب األول: 

 جامعة عبد الحميد بن باديس(:بالجزائر )مفهوم التعليم العالي أوال: 

 :مفهوم الجامعة الجزائرية-أ

أوت  23المؤرخ في  211-03تعرف الجامعة الجزائرية حسب المرسوم التنفيذي رقم     
على أنها مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع » 2، وحسب المادة 2003

 «.المعنوية واالستقالل الماليا بالشخصية 

                                                           

 .509_500صص، بن يكن عبد الحميد، المرجع نفسه،  1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تساهم في تعميم نشر المعارف »كما تعرف على أنها:  

 «.واعدادها وتطوير وتكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد

 :جامعة عبد الحميد بن باديس تعريف _ب

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

ان تاريخ جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم مرتبط بشكل وثيق مع منطقة الظهرة. 
، مؤسسة التعليم العالي هذه، كونت ولمدة 9111تأسست الجامعة كمركز جامعي عام 

 .زمنية طويلة النخبة الفكرية للجهة الغربية، والتي ال يزال تأثيرها كبيرا

 العلمية التحديات مواجهة عن الجامعة تتوقف لم وجودها، من سنة ينأربع منذ
 ان،وهر  واليات بين تتمركز فهي مهم، جد استراتيجي موقع فللجامعة واالجتماعية.

 في الجزائرية الجامعات مصف الى جامعي مركز من ترقت ومعسكر. الشلف غليزان،
 أما .9111 يوليو 1 لمؤرخا 220-11 رقم التنفيذي المرسوم بموجب وذلك 9111 عام

 التكنولوجي معهد إنشاء مع ،9151 عام مستغانم في تأسس العالي التعليم فان سابقا،
 الهندسة مجال في المهندسين بتدريب يقوم كان والذي مستغانم( في ،ITA) للزراعية
 فتح الذي ،9111 عام لمستغانم الجامعي المركز إنشاء تم وبعده التطبيقية، الزراعية

 التمريض علومل المشترك ولجذع البيولوجيا، علوم في العالي التعليم تدريس اجل مع وابهأب
ا نمو ا مستغانم جامعة شهدت ،9111 عام ومنذ والكيمياء.  التحتية بنيتها في سريع 
 وإطاراتها مسؤوليها طرف من المبذولة الجهود جعلت ولقد .1وطالبها موظفيها وقدراتها،
 ركز ام لتكون  واستحقاق جدارة عن امتياز قطب تجعلها بان مستغانم لجامعة وأساتذتها

                                                           

https://www.univ-الموقع االلكتروني لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، التعريف بالجامعة، من الموقع:  1 
baljamatt-mosta.dz/altaref/  :00.91، على الساعة: 92/05/2022يوم. 

https://www.univ-mosta.dz/altaref-baljamatt/
https://www.univ-mosta.dz/altaref-baljamatt/
https://www.univ-mosta.dz/altaref-baljamatt/
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 العالمة ماس مستغانم جامعة تحمل الغربية. المنطقة أنحاء جميع في يشع حقيقي ا أكاديمي ا 

 حيث الجزائر. في المسلمين العلماء يةلجمع رمزية شخصية وهو باديس بن الحميد عبد
ا كان  قلم او  صحفي ا، كان انه إلى باإلضافة اسالمية، رؤية   ذو ومنظرا وفيلسوف ا مدرس 

 بيوم تسمى وفاته بمناسبة أفريل 95 يوم كل الجزائر بها تفيتح مناسبة وهناك ثوري ا.
 .العلم

 وهي واحد ومعهد كليات 1 من مستغانم من باديس بن الحميد عبد جامعة حاليا تتكون 
 :يلي كما

  الطب كلية(FMED) . 
 اآللي واإلعالم الدقيقة العلوم كلية(FSEI).  
 والحياة الطبيعة علوم كلية(FSNU).  
 التكنولوجية العلوم كلية(FST).  
 والفنون  العربي األدب كلية (FLA).  
 االجنبية اللغات كلية(FLE).  
 السياسية والعلوم الحقوق  كلية(FDSP).  
 التسيير وعلوم التجارية االقتصادية، العلوم كلية(FSECSG).  
 االجتماعية العلوم كلية(FSS). 
 1والرياضية البدنية التربية معهد(IEPS). 

 ومن ابرز الكليات التي هي محور دراستنا هي:

 السياسية: والعلوم الحقوق  _كلية

                                                           

 المرجع نفسه.، الموقع االلكتروني لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
آنذاك لمعهد اآلداب والفنون في سنة وكان تابعا  9111بداية أنشئ قسم الحقوق سنة       

أنشئت كلية الحقوق والعلوم التجارية وبذلك أصبح قسم الحقوق تابعا لها وبقي األمر  9111
المؤرخ في  92/350أين صدر المرسوم التنفيذي رقم  2092كذلك إلى غاية 

المعدل  92/02/2092المؤرخ في  92/11المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  01/90/2092
والمضمن إنشاء جامعة  01/01/9111المؤرخ في  11/220المتمم للمرسوم التنفيذي رقم و 

مستغنم، بموجب هذا المرسوم التنفيذي تم إنشاء كلية الحقوق والعلوم السياسية، أصبحت 
 . كليتنا مستقلة عن كلية العلوم 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
-9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%
D8%A91 

 مفهوم التعليم العالي:-ج 

هو كل نمط للتكوين أو التكوين للبحث يقدم على مستوى ما بعد التعليم الثانوي من طرف     
مؤسسات التعليم العالي، كما يمكن أن يقدم تكوين تقني في مستوى عالي من طرف مؤسسات 
معتمدة من طرف الدولة، وتتكون مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والمراكز الجامعية 

                                                           

ttps://www.univh-الموقع االلكتروني لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، نبذة تاريخية عن الكلية، من الموقع:  1 
-mosta.dz/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9
-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9

%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/  :22:23، على الساعة: 95/05/2022يوم. 

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/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.univ-mosta.dz/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.univ-mosta.dz/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.univ-mosta.dz/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.univ-mosta.dz/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
د الخارجية عن الجامعة، كما يمكن أن تنشأ معاهد ومدارس لدى دوائر وزارية والمدارس والمعاه 

 1أخرى.

كما يعرف على أنه المرحلة التعليمية المكملة للمراحل التعليمية السابقة، ويقصد به كل أنواع 
التعليم الذي يلي المرحلة الثانوية ويهدف إلى تنمية فكر ومهارات وقدرات الطالب في العديد 

جد كذلك ومن بين التعريفات ن الجوانب ليتمكن بعد تخرجه من اإلسهام في مسيرة التنمية.من 
من عرف التعليم العالي على أنه قمة الهرم التعليمي الذي يتم من خالله إعداد الثروة البشرية 
الالزمة لخدمة المجتمع وتحقيق تقدمه. التعليم العالي هو كل ما يشبع حاجات الطالب 

ويحقق متطلباتهم في مستوى الحياة اليومية وسوق العمل واالنفتاح والتفاعل مع  الجامعيين
 .2اآلخرين ويساعدهم على مواكبة التغيرات المعلوماتية والتكنولوجية السريعة في ظل العولمة

 ثانيا: نشأة وتطور الجامعة الجزائرية. 
  ا_ نشأة الجامعة الجزائرية.

أقدم الجامعات، حيث بنيت أول جامعة في الجزائر عام  تعتبر الجامعة الجزائرية من    
أضيف لها  9111وكانت عبارة عن مدرسة للطب والعلوم الصيدالنية، وفي سنة  9151

 .على التوالي كل من كلية العلوم ثم كلية األدب فكلية الحقوق 
تأسست أول جامعة جزائرية أثناء الحقبة االستعمارية وكان طابعها  9101وفي عام 

اإلداري والهيكلي فرنسي، وحتى المناهج والبرامج والتخصصات. وكانت تضم أربع 
 كليات وهي:

 .كلية الطب _9
                                                           

ميدانية لميدان الحكامة بكلية العلوم اإلنسانية متطلبات جودة التعليم العالي دراسة ، فاطمة غنتيوي، كيريمة كابوية1  
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم االجتماعية تخصص: واالجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة ادرار نموذجا

وم قسم: العلعلم االجتماع تنظيم وعمل، جامعة احمد دراية ادرار، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، 
  .52، ص2091/2020االجتماعية،

  2 فاطمة غنتيوي، كيريمة كابوية، المر جع نفسه، ص55.
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 .العلوم_كلية2 

 كلية األدب والعلوم اإلنسانية. _3

 .كلية الحقوق وكلية العلوم االقتصادية-2 
 1.وكان موقع هذه الجامعة الجزائرية العاصمة وكانت تخدم المصالح االستعمارية

 ب_ نشأة جامعة عبد الحميد بن باديس:

 التنفيذي المرسوم بموجب 9111 عام في باديس ابن الحميد عبد مستغانم جامعة إنشاء تم    
 تأسيس تم ،9151 عام في وبالضبط السابق، في .9111 جويلية 1 في المؤرخ 220-11 رقم

 عهدم وهو مستغانم، في العالي التعليم مؤسسات من كمؤسسة ITA للزراعة التكنولوجي المعهد
 تم ،9111 عام في ثم، التطبيقية. الزراعة مجال في للمهندسين وتدريبه بتكوينه معروف
 في لمشتركا الجذع في العليا الدراسات في بالتكوين يقوم كان والذي الجامعي، المركز تأسيس

 ليتحول جديدة هيكلة إعادة 9112 عام في الكيمياء. في وكذلك التمريض ولعلوم األحياء، علم
 يولوجياالب ومعهد البدنية، التربية معهد األساسية، العلوم معهد يلي كما معاهد الى جديد من

 عام منذ جامعي. مركز إلى جديد من يعود 9112 عام وفي الصناعية. الكيمياء ومعهد
 فضال ،ابيةاالستيع وقدرتها التحتية بنيتها في سريعا توسعا مستغانم جامعة شهدت ،9111

 معلموهاو  ومديروها قادتها يبذلها التي الجهود سمحت ولقد وطالبها. موظفيها عدد في نمو عن
 كاديمي اأ مركز ا مستغانم من جعلت التي النوعية الخطوات من سلسلة اجتياز بنجاح للجامعة

 والنح لىع تاريخها تلخيص يمكن البالد. من الغربية المنطقة أنحاء جميع في يشع حقيقي ا
 :2التالي

                                                           

  1 فاطمة غنتيوي، كيريمة كابوية، ص10.

 ، المرجع السابق.الموقع االلكتروني لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 2 



 

27 
 

االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 

  1978 يونيو 1 في الصادر 939-11 رقم المرسوم بمستغانم الجامعي المركز إنشاء 
 .لمستغانم الجامعي المركز بإنشاء 9111

  1984إلى ليتحول الجامعي المركز تنظيم: 
 .األساسية العلوم في العليا المدرسة أ.

 .للبيولوجيا العالي للتعليم الوطني المعهد ب.
 .للكيمياء العالي للتعليم الوطني المعهد ج.
 .والرياضية البدنية للتربية الوطني المعهد د.

  1992للمؤسسة الجديد التنظيم :  
 .الجامعي المركز أ.

 .األساسية العلوم في العليا المدرسة ب.
 .والرياضية البدنية للتربية الوطني المعهد ج.

 1997الزراعة في العالي للتعليم الوطني المعهد نقل ITA) : ex (INFSA الزراعة وزارة من 
 .مستغانم في الجامعي المركز إلى

  1998الصادر 11-92 رقم التنفيذي المرسوم الجامعة: إلى الجامعي المركز من االرتقاء 
 المرسوم واستكمال تعديل بشأن 2092 فبراير 92 الموافق 9233 األول ربيع 91 في

 .مستغانم جامعة بإنشاء 9111 يوليو 1 المؤرخ 220-11 رقم التنفيذي
  2000امة(الع األشغال )وزارة مستغانم. جامعة إلى العمومية لألشغال الوطني المعهد نقل. 
  2003والرياضية البدنية لألنشطة والتقنيات العلوم معهد إنشاء(STAPS)  
  20091واحد( معهد و كليات )سبع مستغانم جامعة تنظيم إعادة. 
 2011  350-92 رقم التنفيذي المرسوم الطب(. كلية )افتتاح انممستغ جامعة تنظيم إعادة 

 التنفيذي المرسوم المكمل 2092 أكتوبر 1 لـ الموافق القعدة 9233 آل ذي 22 في المؤرخ

                                                           

 ، المرجع نفسه.الموقع االلكتروني لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 جامعة إنشاء 9111 يوليو 1 الموافق 9291 االول ربيع 93 المؤرخ 220-11 رقم 

 .مستغانم
  2013المدرسة إنشاء واحد معهد 09 و اتكلي 1 في مستغانم جامعة كليات هيكلة إعادة 

 .والحياة الطبيعة علوم في التحضيرية المدرسة و العليا
  2014العليا المدرسة إنشاء. 
  : 2016رقم التنفيذي المرسوم واحد(. ومعهد كليات 01) مستغانم جامعة تنظيم إعادة 

 والمكمل المعدل 2092 أغسطس 25 لـ الموافق 9235 شوال 21 المؤرخ 92-231
 يوليو 1 لـ الموافق 9291 األول ربيع 93 في المؤرخ 220-11 رقم التنفيذي لمرسومل

 وهو ،باديس بن الحميد عبد اسم مستغانم جامعة تحمل مستغانم. جامعة إنشاء 9111
ا كان الجزائر. في اإلسالمي اإلصالح لحركة رمزية شخصية  رؤية احبوص وفيلسوف ا مدرس 
 الجزائر يف وطني بيوم شرفه على االحتفال يتم ري.ثو  ورجل وكاتب وصحفيي إسالمية

 .1وفاته بتاريخ لالحتفال يوم وهو عام، كل من أبريل 95 في” العلم يوم “وهو
 

 ج_ مراحل تطور الجامعة الجزائرية.

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عامة والجامعة خاصة جملة       
من التحوالت النوعية والكمية التي مست مكوناته ومكونات المنظومة الجامعية الجزائرية 
التي شملت عدة أجزاء، وهذه التحوالت بعضها مرتبط بتغيير األطر القانونية للمنظومة 

ر األطر التسييرية والتنظيمية. أو ما هو مرتبط بالتغييرات على ومنها ما هو مرتبط بتغيي
مستوى الوظائف واألهداف. ولقد مرت الجامعة وفق هذه التغيرات بمراحل عدة نذكر 

 :منها
 1791-1662ألولى: ا المرحلة

                                                           

 ، المرجع نفسه.مامعة عبد الحميد بن باديس مستغانالموقع االلكتروني لج 1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
عد االستقالل ظهرت بعد المحاوالت الهادفة إلى توسيع نطاق التعليم الجامعي على ب 

جامعة  9151جامعة بوهران ثم في عام  9155مستوى الوطن حيث فتحت سنة 
بقسنطينة ثم تلتها بعد ذلك كل من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر، 

 .اف بوهران وكذا جامعة عنابةوجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضي
ومما ساعد على توسيع التعليم في هذه المرحلة الحاجة الملحة إلى اإلطارات بعد 

انسحاب المعمرون الفرنسيون، وكذا توفر الرغبة السياسية خاصة في عهد الرئيس هواري 
 بومدين مما ساهم في انتشار الجامعات وتضاعف أعداد الطلبة.

 1771-9117المرحلة الثانية:  
 

استحدثت أول وزارة متخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي، تالها  9110في عام 
وتمثل هذا اإلصالح في تعديل المرحلة  9119مباشرة إصالح التعليم العالي في عام 

 :الدراسية في الجامعة حيث أصبحت ثالث مراحل وهي
 .مرحلة الليسانس _9
 ._الماجستير2
 .دكتوراه العلوم _3

ا أضيفت في البرامج الجامعية األعمال الموجهة والتطبيقات الميدانية. وقد عرف كم
 التعليم العالي في هذه المرحلة تطورا  ملحوظا  سواء في أعداد الطلبة أو

 9112يميز هذه المرحلة هو وضع الخريطة الجامعية سنة  ومما. المؤطرين)األساتذة(
معتمد في ذلك  2000عي إلى أفاق سنة التي كانت تهدف إلى تخطيط التعليم الجام

ثم عرفت هذه المرحلة أيضا بتعديل التوازن حيث 1لوطني. ا على احتياجات االقتصاد

                                                           

 .19_10ص ص،  ،المرجع السابق ،فاطمة غنتيوي، كيريمة كابوية 1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
أصبح توجيه الطلبة إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل كالتخصصات  

 التكنولوجية. كما أصبح للتعليم الجامعي المحيط أو البيئة الخارجية للجامعة. 

 2119إلى-1771الثالثة: المرحلة 
 9111تميزت هذه المرحلة بالتوسع التشريعي والهيكلي واإلصالح الجزائي، حيث تم في سنة 

المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي المعدل والمتمم،  05-11صدور القانون رقم 
الي وضم عوالذي يهدف إلى تحديد األحكام األساسية المطبقة في المرفق العمومي للتعليم ال

مادة قانونية وحدد صفة الطالب الجامعي، واألستاذ الجامعي وحدد مهام وحقوق كل  52
منهما. كما تميزت هذه المرحلة بترقية الكثير من المراكز الجامعية إلى جامعات، وكذا إنشاء 

الذي يحدد مهام الجامعة  211-03مراكز جديدة ومالحق. كما صدر المرسوم التنفيذي 
 .الخاصة بتنظيمهاوالقواعد 

كما عرف التعليم العالي في هذه المرحلة االهتمام بالبحث العلمي وتفعيله في الجامعة، وكذا 
ربط مخرجات الجامعة بالواقع االقتصادي وما يحيط به من مؤسسات الشغل والعمل 

 وأصبحت أركان المنظومة التعليمية تكتمل وتتضح سواء من حيث الهياكل أو من حيث
 1.التأطير

  LMDثالثا: إصالحات التعليم العالي بالجزائر نظام
لقد تم في السنوات األخيرة تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الهادفة إلى تطوير      

التعليم العالي وأساليب التكوين حيث تم اتخاذ نمط هيكلي للتعليم يتكون من ثالث أطوار 
 .الماستر، الدكتوراه -هي: الليسانس

يتضمن إحداث شهادة  319-02صدر مرسوم تنفيذي رقم  2002نهاية سنة وفي 
ليسانس نظام جديد وتنص المادة الثانية من هذا القانون مدة التكوين بثالث سنوات 

                                                           

 .12ص المرجع نفسه،،كابويةفاطمة غنتيوي، كيريمة  1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
موزعة على ست سداسيات. كما صدر قانون آخر يشرح كيفية سير العملية البيداغوجية  

 .2001وتأ 91( المؤرخ في 201-01)المرسوم التنفيذي رقم 

 نجد:  LMDومن أهداف نظام التعليم العالي 

 تحسين نوعية التكوين بمؤسسات التعليم العالي. -أ 

 .تسهيل حركية الطلبة بين الجامعات الجزائرية والدولية-ب 
 انفتاح الجامعة الجزائرية على العالم الخارجي خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا. -ج

 .محيط االجتماعي واالقتصاديتحقيق تبادل فعلي مع ال-د
 ربط الجامعة بسوق العمل واالستجابة للمتطلبات االقتصادية واالجتماعية.-هـ 

 .العمل على انسجام وتكييف نظام التعليم العالي الجزائري مع العالمي-ز 
 االعتراف بالشهادات الجامعية الجزائرية على المستوى الدولي. -ح

 نجد:  LMDومن مهام نظام
 ية المهمة الثقافية بترقية القيم العاملة التي يعبر عنها الفكر الجامعي، خاصة تلكتقو -أ
 .1لمتعلقة بالتسامح واإلحتراما

 ترسيخ أسس تسيير ترتكز على التشاور والمشاركة.  -ب 

 .دعم قاعدة واسعة للبحث حرة أكثر منها مواجهة-ج
 .الواعدة واألساتذة الباحثينخلق الشروط المالئمة للتوظيف واالحتفاظ بالكفاءات -د 

 :في الجامعات الجزائرية  LMDوكانت الغاية من تطبيق نظام
 .أ. تقديم تكوين نوعي لضمان إدماج مهني أحسن

                                                           

 .12،13ص ص، سه، المرجع نف، فاطمة غنتيوي، كيريمة كابوية 1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 .ب. التكوين للجميع وعلى مدى الحياة 

 ج.استقاللية المؤسسات الجامعية.

 .د. انفتاح الجامعة على العالم 
  ل في:فهو يتمث  LMDأما من حيث هيكلة نظام

 :سنوات وتنقسم إلى فرعي 03ليسانس: هي شهادة تحضر في  -أ
 _شهادة ليسانس مهنية: بحيث يتلقى فيها الطالب تكوين يؤهله ألن يكون جاهز للحياة9

 :العملية وتكون البرامج كاألتي
 .بالمائة برامج مشتركة وطنيا  10_
 .الية الجامعيةبالمائة برامج محلية تخضع إلحتياجات قطاع الشغل في الو 30_
أكاديمية: تسمح للطالب بمتابعة الدراسة تحضيرا لنيل شهادة  -_شهادة ليسانس علمية2

 .الماستر واألصل هنا أن تكون البرامج مشتركة وطنيا
ذلك ك الماستر: وتحضر هذه الشهادة في ظرف سنتين بعد الليسانس وتنقسم هي -ب

 :فرعين إلى
الحياة العملية مباشرة وتراعي البرامج التكوينية في _ماستر مهنية: تؤهل حاملها إلى 9

 .النوع من الشهادات الجانب المهني هذا
أكاديمية: تسمح لحاملها مواصلة الدراسة للتحضير لنيل شهادة  -ماستر البحث _2

 الدكتوراه. 

 1الدكتوراه: وتحضر في ثالث سنوات بعد شهادة الماستر. -ج

 :بعض لواحق هذا النظام
البيداغوجي: ويعني هذا أن جميع الوحدات التعليمية التي تحصل عليها  _المكتسب9

                                                           

 .12 المرجع نفسه، ص ،فاطمة غنتيوي، كيريمة كابوية 1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
الطالب تمثل رصيده ويحتفظ بها سواء غير مساره التكويني أم انتقل إلى مؤسسة أخرى  

 .ويحتفظ بها نهائيا وفق شهادة تقدم له
 تختار وهذا لتناسقها وتقاربها-المقاييس-_الوحدة التعليمية: هي مجموعة من المواد2

 وتوضع في وحدة تعليمية وهناك ثالث أنواع هي:

التعليم األساسية: والتي تمثل التعليم األساسي والذي ال بد للطالب أن يتحصل  وحدة
 عليه. 

: وهي التي تسمح للطالب باكتشاف تخصصات أخرى باالكتشافوحدة التعليم الخاصة 
 .تساعده في حالة إعادة التوجيه

مشتركة: وتشمل اللغات األجنبيـة واإلعالم اآللي ...إلـخ وتسمح ال –وحدة التعليم األفقية 
 1باكتساب ثقافة عامة وتقنيات منهجية. 

تضع كلية الحقوق والعلوم السياسية تحت تصرفكم فضاء  نماذج كلية العلوم السياسية:
 .معلوماتي يمكنكم من الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالتمدرس والحياة الجامعية

                                                           

 . 15_12ص ص، المرجع نفسه، ،كيريمة كابوية فاطمة غنتيوي، 1 



 

34 
 

االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 جدون بالموقع كل ما يتعلق بالكلية:ت 

 تقديمها وسير العمل بها، عمل مجالس التكوين. -

 البحث العلمي والمخابر. -
 األنشطة الطالبية والثقافية. -
 1المستجدات. -

كما تضع تحت تصرفكم مجال معلوماتي رقمي للعمل يسمح لكم بالدخول من خالل حاسوبكم 
 الخاص إلى الخدمات التالية 

 ونتائج االمتحانات.تواريخ  -
 عناوين المراجع الموجودة في المكتبة. -
 بعض المحاضر المطبوعة. -

                                                           

ماي  05يوم: عة مستغانم في تربص في المصلحة، عن مسؤول الرقمنة بكلية الحقوق والعلوم السياسية جام  1
 .99:00، على الساعة 2022
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 البرامج اإللكترونية:  moodle_الموقع الدراسة عند بعد 9 

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

 _ موقع اإللكتروني صب النقاط الطلبة:2

 

 

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

1 

  (:sindjab_ برنامج المكتبة: سينجاب )3

 الطالب يقوم بالبحث حول الكتب والمذكرات الموجودة في المكتبة

                                                           

  1 عن مسؤول الرقمنة، المرجع نفسه.

https://www.univ-mosta.dz/fdsp/
https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 األقسامالخاص بالصب النقاط الطلبة على مستوى : sees_ برنامج 2 

 الموجود في مصلحة المحاسبة: pc dev_ برنامج المحاسبة 5
 الخاص بتحميل المذكرات لسنوات السابقة: dspace_ موقع 5

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

    

اصة التخرج الخ_ موقع اإللكتروني الخاص بالتسجيالت وإعادة التسجيل وشهادات 1
 1بطلبة جامعة مستغانم:

                                                           

 ، المرجع نفسه.عن مسؤول الرقمنة 1 

http://e-biblio.univ-mosta.dz/
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 mosta.dz/login/?next-https://vrp.univ/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ موقع اإللكتروني الخاص بطلب شهادة نهائية )وطنية( ليسانس والماستر:1

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

 

 

 

 

 

 

https://vrp.univ-mosta.dz/login/?next=/
https://diplomenational.univ-mosta.dz/


 

38 
 

االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 _ الموقع الخاص بتسجيل لمسابقة الدكتوراه:1 

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

للمكتبة لتحميل الكتب )تسجيل إجباري( لطلبة لجامعة في التدرج وما _ الموقع اإللكتروني 90
 بعد التدرج البيداغوجي: 

 

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat/
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
الحقوق والعلوم  _ تعلن نيابة العمادة المكلفة بالبيداغوجيا وشؤون الطلبة لكلية99 

 ليسانس اتالتخصص لالختيار موقع فتح عنجامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس،  السياسية
 ي:الجامع لموسم لهذا النظاميين لطلبة السياسية العلوم وفرع الحقوق  لفرع والماستر

 سياسية: وعلوم حقوق  – ليسانس الثالثة بالسنة التخصص اختيار رابط _9
www.webquest.fr/?m=108974_103771559 

 :-سياسية وعلوم حقوق  – الماستر طور في التخصص اختيار بطرا _2
 

http://www.webquest.fr/?m=108974_103771559
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 12022-www.webquest.fr/?m=108973_2021 

 

 كمقاربة جديدة في التعليم العالي الرقمنة  المطلب الثاني:

 :مفهوم الرقمنة
هـو كـل عمليـة يـتم عن طريقهـا تحويل المعلومـات مـن شـكلها التقليـدي  يقصد بمصطلح الرقمنـة

إلى شكل رقمـي سـواء كانت هذه المعلومات صـور أو بيانات نصية أو ملفـات صـوتية أو أي 
 .شكل آخر

 غير أن هذا المصطلح يأخـذ عـدة مـعـانـي حسـب السياق الذي يستخدم فيـه حيـث يالحظ
 :أن الرقمنة تعني

 .في الحاسبات: تحويل البيانات على شكل رقمي بحيث يمكن معالجتها بواسطة الحاسب-أ

                                                           

 ، المرجع نفسه.عن مسؤول الرقمنة 1 

http://www.webquest.fr/?m=108973_2021-2022
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
فـي سـياق نظـام المعلومـات: تحويل النصوص المطبوعـة مثـل الكتـب والصـور وغيـره مـن -ب  

هـا يالمـواد التقليديـة مـن أشكالها التـي يمكـن أن تقـرا بواسطة اإلنسـان إلـى أشـكال التـي يقـرأ ف
بواسطة الحاسب اآللي، أي إلـى إشـارات ثنائيـة وذلـك عـن طـريـق اسـتخدام نـوع مـا مـن أجهـزة 
المسح الضـوئي، أو عـن طـريـق الكاميرات الرقمية، والتـي ينتج عنهـا أشـكال يتم عرضها علـى 

 شاشة الحاسب.
 Signalsت التناظريـة فـي سياق االتصاالت بعيـدة المـدى: فتشير إلى تحويل اإلشارا-ج
 Continuous analog  .1إلى إشارات رقمية ثنائية 
 تتعدد مفاهيم المتعلقة بمصطلح "الرقمنة" حيث ينظر: 
أنها عملية تحويـل مصـادر المعلومات على اختالف  إلى الرقمنة :Tery kuny تيـري كـاني 

أشكالها مـن )الكتـب، والـدوريات، والتسجيالت الصوتية والصـور، والصـور المتحركة...( إلـى 
(، والذي يعتبر Bits) البيتات شكل مقروء بواسطة تقنيات الحاسبات اآللية عبر النظـام الثنائي

 ومات يستند إلى الحاسبات اآللية وتحويل المعلومات إلىوحـدة المعلومات األساسية لنظام معل
 مجموعـة أرقـام الثنائيـة يمكـن أن يطلق عليهـا "الرقمنة" ويتم القيام بهذه العملية بفضـل االسـتناد

 .إلى مجموعة التقنيات واألجهزة المخصصة
على أنهـا مـنهج يسمح بتحويل البيانات  الى أن الرقمنة Charletteشـارلون بيرسي وتشير 

  .والمعلومات من النظام التناظري على النظام الرقمي
مفهومـا أخـرا تـم تبنيـه المكتبة الوطنية الكنديـة، ويعتبـر  Dourghodzes""دوج هودجزويقدم 

ي تقليدي، ئفيـه الرقمنة عمليـة إجـراء لتحويل المحتـوى الفكـري المتاح علـى وسيط تخـزين فيزيا
 2مثل )مقاالت الدوريات، الكتب، المخطوطات، والخرائط...( إلى شكل رقمي.

                                                           
مذكرة مكملة لنيل  " دور الرقمنة في تحسين أداء المرافق العمومية للهيئات المحلية "،بختة محمدي، سهام حيرش،  1

شهادة ماستر في علوم التسيير تخصص: تسيير عمومي، جامعة محمد بوضياف مسيلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
  .1، ص2020/2029وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، 

 .1،90ص ص،  المرجع نفسه، بختة محمدي، سهام حيرش، 2 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
ويمكن استخالص أن المفاهيم السابقة تتشـارك فـي أن عمليـة الرقمنـة ال تعنـي فقـط الحصول  

على مجموعـات مـن النصوص اإللكترونية وإدارتهـا، ولكـن تتعلـق فـي األساس بتحويـل مصـدر 
مات المتـاح فـي شـكل ورقـي أو علـى وسيط تخـزين تقليـدي إلـى شـكل إلكتروني وبالتـالـي المعلو 

 .يصـبح الـنص التقليدي، نصـا مرقمنـا يمكـن إطـالع عليـه مـن خـالل تقنيات الحاسبات اآللية
عتمد تفقـد عرفهـا بعـض المختصين بأنهـا إدارة بـال ورق ووسيلة لرفـع أداء وكفـاءة السـلطة و 

 أساسا على وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
وتعـرف أيضـا علـى أنهـا اسـتخدام تكنولوجيا المعلومـات الرقميـة فـي إنجـاز الخـدمات والمعامالت 
اإلداريـة، كمـا تعبـر عـن قـدرة القطاعات الحكومية على تقديم الخدمات والمعلومـات المطلوبة 

 ن بالوسائل اإللكترونية الحديثة.للمواطنين والمستفيدي
 :خصائص الرقمنة

 :تتميز الرقمنة عن غيرها من التكنولوجيا األخرى بالخصائص التالية
 تقليص الوقت : فالتكنولوجيا تجعل كل األماكن متجاورة الكترونيا  -

_تقليص المكـان: تتيح وسائل التخزين التي تستوعب حجمـا هائال من المعلومات المـخزنة 
 .والتي يمكن الوصول إليها بسهولة

أقسـام المهـام النكـرة مـع اآللـة: نتيجـة حدوث التفاعل والحوار بين الباحث ونظـام الذكاء  -
الصناعي، مما يجعـل تكنولوجيا المعلومـات تساهم فـي تطـوير المعرفة وتقويـة فـرص تكوين 

 .1المستخدمين من أجل الشمولية والتحكم في اإلنتاج
تكـوين شبكات االتصال: تتوحـد مجموعـة التجهيزات المستندة على التكنولوجيـا المعلومـات  -

مـن أجـل تشكيل شبكات االتصال، وهذا يزيـد مـن تـدفق المعلومات بين المستعملين والصناعيين 
 وكذا منتجين اآلالت ويسمح بتبادل المعلومات مع بقية النشاطات األخرى. 

                                                           

  1 بختة محمدي، سهام حيرش، المرجع نفسه، ص ص، 90_99.
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
أن المستعمل لهـذه التكنولوجيـا يمكـن أن يكـون مستقبل ومرسـل فـي نفس التفاعليـة: أي  - 

الوقت، فالمشاركين في عملية االتصـال يستطيعون تبادل األدوار وهـو مـا يسمح بخلـق نـوع 
 .من تفاعل بين األنشطة

شاركين مالالتزامنيــة: وتعنـي إمكانيـة اسـتقبال الرسـالة فـي أي وقـت يناسـب المستخدم فال -
 غير مطالبين باستخدام النظام في نفس الوقت. 

الالمركزيـة: وهـي خاصــية تسـمح باستقاللية تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت، فاألنترنت  -
 مثال تتمتع باستمرارية عملها في كل األحوال فال يمكن ألي جهة أن تعطل األنترنيت. 

 ـربط بين األجهزة االتصالية المتنوعـة الصـنع، أي بغضقابلية التوصيل: وتعنـي إمكانيـة ال -
 .النظر عن الشركة أو البلد الذي تم فيه الصنع على مستوى العالم بأكمله

قابليـة التحـرك والحركيـة: أي أنـه يمكـن للمستخدم أن يستفيد مـن خـدماتها أثنـاء تنقالته، أي  -
 ة مـن الحاسب األلي النقـال، الهـاتف النقال الخ.من أي مكـان عـن طـريـق وسـائل اتصـال كثيـر 

لمسموعة انقل المعلومات مـن وسيط إلى آخر كتحويل الرسالة قابلية التحويل: وهـي إمكانيه 
 إلى رسالة مطبوعة أو مقروءة.

الالجماهريـة: وتعنـي إمكانية توجيـه الرسالة االتصالية إلـى فـرد واحـدا وجماعـة معينة بـدل  -
توجيههـا بالضرورة إلى جماهير ضخمة، وهذا يعنـي إمكانية التحكم فيهـا حيـث تمـر مباشرة من 

 .المنتج إلى المستهلك
الشـروع واالنتشـار: وهـو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غيـر محدودة  -

 .مرن من العالم، بحيث تكتسب قوتها من هذا االنتشار المنهجي للنمط ال
العالميـة والكونيـة: وهـو المحيط الـذي تنشـط فيـه هـذه التكنولوجيا، حيـث تأخـذ المعلومات  -

تدفق ي مسارات مختلفة معقدة تنشر عبر مختلف مناطق العالم، وهـي تسمح لـرأس المـال أن
 .1إلكترونيا

                                                           

  1 بختة محمدي، سهام حيرش، المرجع نفسه، ص ص، 99_92.
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 :أهمية الرقمنة 

لمؤسسات المعلومـات علـى اخـتالف تعتبر الرقمنة مبادرة أصبحت لهـا قيمـة متزايدة     
أنواعهـا، كمـا أنها تتمتع بأهمية كبيرة بين أوساط المكتبيين واختصاصي المعلومـات، حيـث 
يستلزم تشييد مكتـب الرقمنـة أن تكـون محتوياتـه مـن مصادر المعلومـات متاحـة فـي شـكل 

 هـوم الطريق السريع للمعلومـاتإلكتروني، وهناك الكثير من المبادرات التـي تـدور حـول مف
والـتـي أعطـت الـدافع نحـو تحويل الكثيـر مـن مصـادر المعلومـات مـن الشكل التقليدي إلى 

 .مجموعات متاحة على وسائط رقمية حديثة
كمـا تتميز المجموعـات الرقميـة بسهولة الوصـول إليهـا مـن جانب المستفيدين، وإمكانيـة 

 مستفيدين في الوقت نفسـه وبالتالي يمكن أن تستوعب الزيادة المتناهيـة فـيمشاركتها بـين عـدة 
إعـداد المستفيدين، وذلك بالمقارنـة مـع المجموعات التقليدية، ويتم ذلـك مـن خـالل نشـر وإتاحـة 
مجموعـات النصـوص علـى الخـط المباشـر عبـر شـبكة العالميـة أو الشبكة الداخليـة للمكتبـة أو 

 ."Intranet" سسة المعلوماتمؤ 
وللتعرف على أهميـة الرقمنـة، مـن المناسـب اإلشارة إلى أن الرقمنـة مصـدر معلومـات متـاح 
علـى وسـيط التخزين والـذي يزيـد مـن إمكانية اإلستفادة منـه مـن خـالل تسيير عمليـات الحصول 

 1.عليه
 :أهداف الرقمنة

 .وما يتعلق بها من عمليات تقليل كلفة اإلجراءات اإلدارية_1
 زيادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملها مع المواطنين والشركات والمؤسسات. _2
عـدد مـن العمالء فـي وقـت واحـد، إذ أن قدرة اإلدارة التقليدية بالنسبة إلى تلخيص  استيعاب-3 

 االنتظـار فـي صـفوف معامالت العمالء تبقـى محـدودة وتضطرهم فـي كثيـر مـن األحيان إلى
 .طويلة

                                                           

  1 بختة محمدي، سهام حيرش، المرجع نفسه، ص92.
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
إلغاء عامـل العالقة المباشرة بين طرفي المعاملة أو التخفيف منـه إلـى أقصـى حـد مـمـكـن _4 

 مـمـا يـؤدي إلـى الحـد مـن تـأثير العالقات الشخصية والنفوذ فـي إنهاء المعامالت المتعلقة بأحـد
 .العمالء

 .جامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص بهالقضاء على البيروقراطية بمفهومها ال_5
 .1التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث_6

 نمط التعليم العالي عن بعدالمطلب الثالث: 

  :2113استراتيجية الجزائر اإللكترونية لسنة أوال: 

بدأت مشاريع إنشاء اإلدارة اإللكترونية في العديد من الدول الغربية المتقدمة منذ النصف     
الثاني من تسعينيات القرن العشرين، والتحق بها عدد من الدول العربية بمخططات الرقمنة 
اإلدارية إبتداء من بدايات القرن الواحد والعشرين، في كل من إمارة دبي ومصر وسوريا 

ما حفز دوال عربية أخرى على تبني هذا المشـروع وإعماله واقعا، مثل الجزائر التي واألردن، ب
 .حاولت اإلستفادة مما توفره الرقمنة من إيجابيات للحكومة واإلدارة والمتعامل

ويعد مشروع "الجزائر اإللكترونية" أحد الملفات الكبرى التي أطلقتها وعملت عليها وزارة البريد 
أشهر، على أن يتم تنفيذها ميدانيا 05عالم واإلتصال، في إطار زمني حدد بــــ وتكنولوجيات اإل

، وقد تم التشاور من أجل إعداد تفاصيله األساسية مع مجموعة 2093و 2001بين سنتي 
لمؤسـسـات واإلدارات العمومية والمتعاملين اإلقتصاديين والخواص، وكذا عدد من امن 

ات المهنية التي تنشط في مجال العلوم وتكنولوجيات اإلعالم الجامعات ومراكز البحث والجمعي
 .شخص في طرح األفكار ومناقشتها 300واإلتصال، باإلضافة إلى مشاركة أكثر من 

                                                           

  1 بختة محمدي، سهام حيرش، المرجع نفسه، ص93.
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
جملة هذه النقاشات واألفكار، خلصت إلى صياغة مخطط عام وتفصيلي لتنفيذ مشروع الجزائر  

والتي يمكن تلخيصها في المحاور الثالثة ، 2093اإللكترونية المزمع تنفيذه في غضون سنة 
 1:عشر الرئيسية التالية

 .تسريع إستعمال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال في اإلدارة العمومية
 .تسريع إستعمال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال على مستوى المؤسسات

ن تجهيزات م تطوير اآلليات واإلجراءات التحفيزية الكفيلة بتمكين المواطنين من اإلستفادة
 .وشبكات تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال

 .دفع تطور اإلقتصاد المعتمد على المعرفة
 .تعزيز البنية األساسية لإلتصاالت ذات التدفق السريع وفائق السرعة

 .تطوير القدرات البشرية
 .تدعيم البحث في مجال التطوير واإلبداع

  .تأهيل اإلطار القانوني التشريعي والتنظيمي
 .المعلومة واإلتصال

 .تثمين التعاون الدولي
 .آليات التقييم والمتابعة

 .اإلجراءات التنظيمية
 2الموارد المالية.

ية " ضمن الجزائر اإللكترون من حيث اإلطار العام لإلستراتيجية وأهدافها، تندرج " إستراتيجية
ى لالرؤية الرامية لبروز مجتمع العلم والمعرفة الجزائري من جهة، وتهدف هذه اإلستراتيجية إ

البحث ات التعليم و تسعى إلى تحسيس قدر تعزيز أداء اإلقتصاد الوطني والشركات واإلدارة و 
                                                           

، ص 2095، 91"، مجلة معارف، ع2113، اطر رقمنة اإلدارة العمومية في مشروع "الجزائر االلكترونيةيتوجى سامية 1 
 .229_ 220ص، 

 .229يتوجي سامية، المرجع نفسه، ص 2 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
البلد  تصـال ورفع جاذبيةاإلعية في مجال تكنولوجيا اإلعالم و إنشاء كوكبات صناواإلبتكار و  

ال، من اإلتصر واستخدام تكنولوجيات اإلعالم و تحسين حياة المواطنين من خالل تشجيع نش
 أخرى.  جهة

مؤشـرات تمكن من قياس التقدم المحرز في تشييد مجتمع  (5)كما حددت اإلستراتيجية خمس 
يما ف تتمثل هذه المؤشراتاإلتصـال، وضعية قطاع تكنولوجيات اإلعالم و المعلومات وتقييم 

 :يلي
 مؤشر الجدري الرقمية.  

 .مؤشر النفاد الرقمي
 .مؤشر التحضير اإللكتروني

 اإلتصال. مؤشر نشر تكنولوجيات اإلعالم و 
 .1مؤشر التحضير فيما يتعلق بالحكومة اإللكترونية

 :التعليم العالي كنولوجيةثانيا_ ت 
أصبح اإلعتماد على تكنولوجية المعلومات في شتى المجاالت اإلقتصادية، الثقافية،     

ن ضـرورة إجتماعية، هذا ما زاد ما في ذلك التعليم العالي حتمية و السياسية، والتعليمية، بم
، اريات الجديدة والمتجددة باستمر لقائمين على العملية، في ظل الرقمنة وكل التقنا مسـؤولية
من جهود قطاع التعليم العالي نحو تطبيق الرقمنة على مستوى الجامعات. أدى  زادوهذا ما 

 : هذا إلى ظهور

 مفهوم التعليم اإللكتروني:_ 1
وين خاصة في مجال التك إن التطور والتقدم الحادث في مجال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال    

أدى إلى ظهور كثير من المستحدثات التكنولوجية التي أصبح توظيفها في العملية التعليمية 

                                                           

، الملتقى الموسوم ب: دور الرقمنة في الجودة سياسة الرقمنة في قطاع التعليم العالي والبحث العلميمحمد احميداتو،  1 
 .221_221، ص ص، 9، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 2020مارس  09في التعليم العالي، 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
ضرورة ملحة، لالستفادة منها في رفع كفاءة العملية التعليمية، ومن بين تلك المستحدثات ما  

-E ى، يختصر مصطلحه إلElectronic Learning يعرف حاليا بالتعلم اإللكتروني
Learning.   يقصد بالتعلم اإللكتروني أن عملية التعلم وتلقى المعلومات تتم عن طريق

استخدام أجهزة إلكترونية، ومستحدثات تكنولوجيا الوسائط المتعددة بمعزل عن ظرفي الزمان 
والمكان، حيث يتم االتصال بين الدارسين والمعلمين عبر وسائل اتصال متنوعة، وتلعب 

تصال دورا كبيرا فيها، وتتم عملية التعليم وفقا لظروف المتعلم أي المتلقي تكنولوجيا اال
واستعداداته وقدراته بحيث تقع مسؤولية التعلم بصفة أساسية على عاتقه )لموشى زهية، 

2095). 
ال يوجد إجماع على تعريف دقيق للتعليم اإللكتروني، شأنه شأن العديد من المصطلحات 

ارة "إلكتروني" عبارة حديثة نوعا ما، لكن جميع التعريفات تتفق في أن العلمية الحديثة، فعب
التعليم اإللكتروني هو استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد أساسا على المهارات الالزمة 
للتعامل مع شبكة المعلومات الدولية "اإلنترنت"، للتفاعل بين الطالب واألساتذة إلكترونيا دون 

 المكان والزمان.التقيد بحدود 
كما يعرف بأنه استخدام الوسائط المتعددة التي يشملها الوسط اإللكتروني )من شبكة المعلومات 
الدولية العنكبوتية "اإلنترنت"، الساتاليت، إذاعة أو أفالم فيديو، تلفزيون، أقراص ممغنطة، 

ومات الدولية( المعل مؤتمرات بواسطة الفيديو، بريد إلكتروني أو محادثة بين طرفين عبر شبكة
 في العملية التعليمية.

يتبين من خالل التعاريف السابقة، أن التعليم اإللكتروني يعتمد على استخدام الوسائط 
اإللكترونية التفاعلية )الحاسب وشبكة اإلنترنت...(، للتواصل بين المتعلم والمعلم ومحتوى 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 ال المعلومة للمتعلم في أقصر وقتالتعلم، سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي، وإيص 

 1وأقل جهد وأكبر فائدة.
 :عن بعد التعليم_ 2

هو " نقل مواد التعليم إلى المتعلم في موقع عمله أو إقامته. وهذا يعني الفصل الجغرافي      
بين المتعلم والمعلم، حيث ال يتوقع أن يكون النقاء في قاعة المحاضرات هو الخط األساسي 
للعالقة بينهما والتعويض عن اللقاء الفعلي، يقوم الطالب بالحصول على المعرفة من خالل 

عليمية حديثة وذلك للوصول إلى كل راغب في التعليم العالي ويمكن تعريف التعليم وسائل ت
عن بعد على أنه " نظام تعليمي يتمركز حول المتعلم ويقوم على احتياجاته وال يشتري المواجهة 

لمنظمين توصيل الخدمة التعليمية إلى اة في هذا النظام قويا في تخطيط و دور المؤسسة التعليمي
 باستخدام وسائل النقل التكنولوجية المناسبة.

 :هيو  المبادئيم عن بعد يقوم على مجموعة من لتعلوبذلك فا
 .عدم اشتراط الوجود المتزامن المنتظر مع العلم في الموقع نفسه

ضرورة وجود وسيط بين المعلم والمتعلم ويكون دور المؤسسة التعليمية، ولهذه الوساطة جوانب 
 تنظيمية.تقنية، بشرية و 

نتظمة روفه دون التقيد بجداول ميمكن للمتعلم عن بعد اختيار وقت التعلم بما يتناسب مع ظ
 .محددة سلفا للقاء المعلمين باستثناء اشتراط التقييمو 

 2تعليم المستمر.اللى تعزيز نظام التعليم المفتوح و أسلوب من أساليب التعلم الذاتي والتي أدت إ
 التعلم عن بعد:_ومن أبرز البرامج في 

                                                           

"اعتماد الجامعة الجزائرية على التعليم االلكتروني عن بعد كالية لضمان سيرورة التعليم هاجر مامي، صارة درامشية،  1 
 .911، ص2020، جويلية 90، ع90مجلة افاق لعلم االجتماع، مجا""، الجامعي في ظل ازمة "كورون

كفاءة األعضاء هيئة التدريس وأثرها على جودة التعليم العالي دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية وعلوم نوال نمور،  2 
لوم لوم االقتصادية وع، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستر، جامعة منتوري قسنطينة، كلية العالتسيير

 . 21، ص 2099/2092التسيير، قسم علوم التسيير، 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 : moodleمنصة موودل  

نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر صمم على أسس تعليمية ليساعد المدربين على توفير هو     
بيئة تعليمية إلكترونية، ومن الممكن إستخدامه بشكل شخصي على مستوى الفرد، كما يمكن 

مستخدم  15000النظام يضم  ألف متدرب، كما أن موقع 20000أن يخدم جامعة تضم 
دولة، أما من ناحية تقنية فإن النظام صمم  931لغة مختلفة من  10يتكلمون مسجل و 

  1MySQLلقواعد البياناتو  PHP باستخدام لغة
 للولوج إلى المعلومات، األدواتمجموعة من الخدمات التفاعلية عبر الخط، تســـمح للمتعلمين 

 2لم. للتع االفتراضيتسييره عبر اإلنترنت وهي المحيط رد، لتسهيل التعلم و المواو 
المنصة األكثر إستعماال في الجامعات، وقد جاء مشروع  Moodle تعتبر منصة موودل

تصميم و بناء و استعمال درس على منصـة موودل لإلستجابة إلى الحاجات المهنية لألساتذة، 
مال و يمثل مشروع تصميم و بناء واستعو مواكبة التطورات المسجلة في التربية و التعليم، 

درس على منصة موودل، و عملية تكوين هجين بين تكوين حضوري يهدف إلى مساعدة 
األساتذة على تصميم و بناء واستعمال درس على منصة موودل، و تكوين عن بعد يرافق من 

تنظم على  ،خالله أعضـاء الخلية المتكونين على التدريب الفعلي لوضـع الدرس على المنصة
مقياس هيكلة بيداغوجية لتصميم و ثالث وحدات، الوحدة األولى نظرية، تسمح باكتشاف مبادئ 

ناء الدرس السيناريو، و هيكلة و ب التكوين، و الوحدة الثانية تطبيقية تسمح بتطبيق صيرورة
الث ث النموذجي، اما الوحدة الثالثة فتخص تصميم و بناء درسه الحقيقي، و يمر المشروع على

  :أنظمة

                                                           

لية ، رسالة ماجيستر، كالتعليم االلكتروني بالجامعة الجزائرية _ مقومات التجسيد وعوائق التطبيق _حليمة الزاحي،  1 
 .11، ص2099/2099العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

في تنمية المهارات تدريس اللغة  moodleدور مخطط التكوين البيداغوجية باستخدام منصة ، عبد الحليم بوقندورة 2 
 .399، ص2020مارس  3_2، 9، ع1، مجلة العربية، مجالعربية لألستاذ الجامعي
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
: يتكون نظام الدخول من خطة عامة للتكوين، بالتركيز على صـاحب الدرس نظام الدخول 

 :والجمهور المستهدف، باإلضافة إلى األهداف الهامة اآلتية
 األهداف البيداغوجية المنتظرة من المعرفة والمعرفة األدائية في نهاية الدرس.

يناسب وضع األهداف العامة األفعال التي سيصبح المتربصون قادرون على القيام بها في  
 نهاية التكوين. 

  .المكتسبات القبلية األساسية التي تسمح له بتعلم الدرس
 مخطط الدرس. 

: وهو إختبار تشخيصي يسمح للمتعلمين من الوقوف على مستواهم قبل البدء إختبار الدخول
 .في التعلم

يشكل هذا النظام المرحلة التي يبني فيها األستاذ الدرس من خالل إختياره  :التعلمنظام 
لمحتوى_الدرس، ثم تقسيمه إلى مقاطع ودعمه بالموارد التوضيحية، كما يحدد أنشطة التعلم 
وهي وضعيات مشكلة تسمح للمتعلم ببناء تعلمه، ووضعيات تقويم موضعية تنظم مباشرة بعد 

ووضعيات شاملة تقترح في نهاية كل وحدة تدريسية، وهي تسمح بالتغذية  مقطع تعليمي،
 .الراجعة وبالتقويم التكويني

اتج تحقيقهم لنو و  يتعلق بالتكوين وهو مجـال الحكم على مـدى تعلم الطلبة، :نظام الخروج
تطلب ياألهـداف المرصـودة، إلى جانب تقويم العملية التعليمية التعلمية بكل عناصـرها، وهذا 

اختبارات وبناء نشاطات تقويمية نهائية مختلفة، وبالتالي تقديم التغذية الراجعة وتحديد  تصــميم
 1مواطن القوة، والعمل على تعزيزها، وتحديد مواطن الضعف والعمل على معالجتها

 _ مفهوم التعليم اإللكتروني عن بعد:3

                                                           

، moodleدرجة رضا األساتذة الجدد على مخطط تكوين: تصميم وبناء واستعمال درس على منصة حسينة احميدة،  1 
 .10، ص2091، 25، ع95العلوم االجتماعية، مجمجلة 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
مر عبر اإلذاعات التي خصصت بدأ ظهور التعليم اإللكتروني عن بعد في بادئ األ      

، أو برامج التوعية التي ابتدعتها BBCبرامج للتعليم عن بعد مثل هيئة اإلذاعة البريطانية
منظمة الصحة العالمية عبر اإلذاعات المحلية في عديد من الدولة لنشر الوعي الصحي 

ة لغرض ومخصصوالبيئي، ثم ظهرت اإلذاعات التعليمية التي تقدم برامج تعليمية متكاملة 
التعليم إلى أن ظهر التلفزيون الذي أعطى دفعة قوية للتعليم اإللكتروني عن بعد، وبالتالي ذاع 
استخدام الوسائط األخرى مثل أشرطة "الكست" والتسجيالت الصوتية والفيديو والشرائح التعليمية 

ية مداها ية الرقموالسينما وغيرها، وصوال إلى مرحلة الحاسوب واإلنترنت وبلوغ نشاط التقن
 األوسع.

هناك تعريفات عديدة للتعليم اإللكتروني عن بعد ونذكر منها تعريف "دوهمن" الذي عرفه بأنه 
"شكل من أشكال الدراسة الذاتية المنظمة يقوم فيها فريق من المربيين بعمليات إرشاد الطالب، 
وتقديم المواد التعليمية لهم، وتأمين ومراقبة نجاحهم، ويتم ذلك عن بعد عن طريق وسائط 

 كنها تغطية مسافات طويلة". يم
وعرفه "مايكل مور" بأنه طريقة من طرائق التدريس التي يكون فيها السلوك التعليمي منفصال 
عن السلوك التعلمي، ويتضمن اتصاال بين المعلم والمتعلم عبر أجهزة وأدوات ميكانيكية 

 وإلكترونية وغيرها.
المعلم عملية التعليمية التي تتم بين الطالب و يمكن القول أن التعليم اإللكتروني عن بعد، هو ال

 1بوجود مسافة مكانية وزمانية بينهما، وباستعمال وسائط إلكترونية لعملية التلقي.
 

 استراتيجية دمج الرقمنة في الجامعة الجزائرية: ثالثا_ 
إن مشروع رقمنة العملية التعليمية، يتطلب في بادئ األمر، وجود إرادة حقيقية لدى     

أصحاب القرار لتجسيده على أرض الواقع، وال يتأت ذلك إال من خالل وضع خطة إستراتيجية 
                                                           

 .911، صالمرجع السابقهاجر مامي، صارة درامشية،  1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
شاملة لالستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في العملية التعليمية، حتى يتسنى  

زائرية مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال، ولعل أهم العناصر للجامعة الج
 :التي يجب أخذها بعين اإلعتبار في وضع هذه الخطة هي

إجراء دراسات معمقة لكل مكونات الجامعة، تمكن من اإلنتقال السلس من جامعة تقليدية إلى 
 صـاالت )المعوقات، التحدياتاالتائمة على تكنولوجيات المعلومات و جامعة عصـرية ق

 .)واألفاق
تزويد الجامعة بالبنية التحتية الضرورية لرقمنة العملية التعليمية من معدات وبرمجيات وشبكات 
تواصـل، ال سيما تزويد قاعة األساتذة، المكتبة، اإلدارة، المدرجات وقاعات التدريس بشبكة 

 .إنترنت عالية التدفق
تنظيم دورات تكوينية لألساتذة الجامعيين واإلداريين حول كيفية استخدام تكنولوجيات المعلومات 

 واإلتصاالت في العملية التعليمية. 
 إعتماد تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت كمقياس إلزامي يدرس للطلبة على كل المستويات. 

 .ات ومناهج تعليمية رقمية معتمدةتوفير الموارد الرقمية من كتب وبحوث وأطروحات ومذکر 
مواكبة التطورات في مجاالت تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت على المستوى العالمي. 
تنظيم تظاهرات علمية للتعريف بأهمية الرقمنة ودورها في ضمان جودة العملية التعليمية 

 .والتحفيز على استخدام تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت الحديثة
 ظيف مختصين في مجال تكنولوجيات المعلومات واإلتصـاالت لتعزيز رقمنة العمليةتو 

 ا.العملية التعليمية، مما يمكنها من تدارك النقائص وتحسين جودتهالتقييم الدوري لمشروع رقمنة 
 1الصيانة الدورية للمعدات المستخدمة في مشروع رقمنة العملية التعليمية. 

                                                           

شهادة  ، مذكرة مكملة لنيلواقع عملية الرقمنة في الجامعة الجزائرية دراسة حالة جامعة العربي بن مهيدي ام بواقي انموذجا 1 
الماستر في علوم االعالم واالتصال تخصص: اتصال وعالقات عامة، جامعة العربي بن مهيدي ام بواقي، كلية العلوم 

 .13_12، ص ص، 2091/2020اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية، 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 ."17كوفيد"المبحث الثالث: االزمة الصحية العالمية  

 .المطلب األول: تحديد المفاهيم

 مفهوم األزمة:

 :طرحت العديد من التعريفات لمصطلح األزمة، نذكر منها       

تعرف األزمة من المنظور السياسي بأنها حالة أو مشكلة تأخذ بأبعاد النظام السياسي  -
الذي تمثله سواء كان إداريا، سياسيا، نظاميا، اجتماعيا،  وتستدعي اتخاذ قرار التصدي

 اقتصاديا، ثقافيا.
 :وتعرف من منظور الصحة العامة -

تشكل األزمة الصحية تهديدا للحالة الصحية للسكان. وهناك سمتان تجعل من الممكن       
تنشأ بشكل االعالن عن وجوها: إعالن الدولة حالة الطوارئ نتيجة مخاطر ألزمة صحية، أو 

خاص كوباء بسبب العوامل المسببة لألمراض كفيروس انفلونزا الخنازير، أو أزمة مخدرات أو 
 ) .https://bit.ly/31UftZh(غذاء أو بسبب الطبيعة كموجة الحر وتسونامي

ها والعمل على تخفيف آثارها أو منع إن التعرف على خصائص األزمة يساهم في اإلحاطة ب
وقوعها، وباعتبارها حدث مفاجئ يظهر بشكل تتالحق فيه األحداث لتزيد من درجة المجهول 
والتهديد، وفي ظل نقص المعلومات وضغط الوقت، تظهر الحاجة إلى اتخاذ قرارات صائبة، 

لتنبؤ عف القدرة على اوتسود حالة من عدم التأكد نتيجة لنقص المعلومات المعرفة، ومن ثم ض
باتجاه حركة األزمة، ما يولد تشويشا وغموضا وصعوبة بالغة في اتخاذ القرار واختيار البديل 

 1األفضل.
 :تعريف فيروس كورونا

                                                           

("، 2121(، وكورونا )2111: دراسة ازمتي الكوليرا )إدارة االزمات الصحية في الجزائرتوفيق بوراس، اسية بلخير، " 1 
 .35، ص90/01/2029، 3، ع90المجلة الجزائرية لألمن والتنمية، مج 

https://bit.ly/31UftZh
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
إن فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي تتسبب للحيوان واإلنسان        

بأمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة 
الشرق األوسط التنفسية )ميرس( والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(، ويسبب فيروس 

 .(2020)منظمة الصحة العالمية،  91-تشف مؤخرا  مرض كوفيدكورونا المك
  :17-تعريف مرض كوفيد  

هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات  91-مرض كوفيد      
لصينية ا كورونا، والذي لم تكن هناك أي دراية عن آلية عمله قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان

 . )منظمة الصحة العالمية،2091في ديسمبر 
 :وباء عالمي إلى جائحة أو 17-تصنيف مرض كوفيد

نتيجة لسرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها من شخص إلى آخر في عدد من دول العالم      
في الوقت نفسه، ونتيجة لقصور الدول عن السيطرة على تفشي هذا الفيروس صنفت منظمة 

كجائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم )منظمة الصحة  91-الصحة العالمية وباء كوفيد
 1.(2020العالمية، 

 يف بأزمة كورونا:التعر 
والمعروفة أيضا باسم جائحة  91-أو جائحة كوفيد 20-2091جائحة فيروس كورونا     

(، 91-)كوفيد 2091فيروس كورونا، هي جائحة عالمية مستمرة حاليا لمرض فيروس كورونا 
(. تفشى 2-كوف-سببها فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة )سارس

. أعلنت 2091للمرة األولى في مدينة ووهان الصينية في أوائل شهر ديسمبر عام  المرض
يناير أن تفشي الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية  30منظمة الصحة العالمية رسميا في 

مارس. أبلغ عن  99عامة تبعث على القلق الدولي، وأكدت تحول الفاشية إلى جائحة يوم 
                                                           

االقتصاد الجزائري في ظل التداعيات العالمية لجائحة كورونا بين االستجابة االنية والمواكبة صالح الدين بولعراس، " 1 
، العدد الخاص حول االثار االقتصادية لجائحة كورونا، سبتمبر 20وعلوم التسيير، مجمجلة العلوم االقتصادية البعدية"، 

 .955، ص2020
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 90دولة ومنطقة حتى تاريخ  911في أكثر من  91-بكوفيدصابة ا1مليون  1221أكثر من  

حالة وفاة، باإلضافة إلى تعافي أكثر  293،000، تتضمن أكثر من 2020عام  2020يونيو 
مليون مصاب. ينتقل الفيروس بالدرجة األولى عند المخالطة اللصيقة بين األفراد،  3229من 

 ل أو العطاس أو التحدث. تسقط القطيراتوغالبا عبر القطيرات التنفسية الناتجة عن السعا
عادة على األرض أو على األسطح دون أن تنتقل عبر الهواء لمسافات طويلة. في سياق أقل 
شيوعا، قد يصاب األفراد نتيجة لمس الوجه بعد لمس سطح ملوث بالفيروس. تبلغ قابلية 

إمكانية انتقال المرض  العدوى ذروتها خالل األيام الثالثة األولى بعد ظهور األعراض، مع
 .قبل ظهورها عبر المرضى غير العرضيين

تشمل التوصيات الوقائية غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال، والمحافظة على مسافة كافية 
بين األفراد، وارتداء أقنعة الوجه الطبية )الكمامات( في األماكن العامة، ومراقبة األشخاص 

اتيا. تضمنت استجابة السلطات في جميع أنحاء العالم إجراءات المشتبه بإصابتهم مع عزلهم ذ
عديدة مثل فرض قيود على حركة الطيران، وتطبيق اإلغالق العام، وتحديد ضوابط األخطار 

 .المهنية، وإغالق المرافق
سبب الوباء أضرارا اجتماعية واقتصادية عالمية بالغة، تتضمن أضخم ركود اقتصادي عالمي 

كبير، باإلضافة إلى تأجيل األحداث الرياضية والسياسية والثقافية أو إلغائها، منذ الكساد ال
ونقص كبير في اإلمدادات والمعدات تفاقم نتيجة حدوث حالة من هلع الشراء، وانخفاض 

ين الوطني الصعيد انبعاث الملوثات والغازات الدفيئة. أغلقت المدارس والجامعات والكليات على
 .2من الطالب في العالم %13.5ة، ما أثر على نحو دول 910والمحلي في 

 أسباب انتشار فيروس كورونا واحتياطات الوقاية منهالمطلب الثاني: 

                                                           

 .911صالمرجع السابق، هاجر مامي، صارة درامشية،  1 
 .910صالمرجع نفسه،  هاجر مامي، صارة درامشية، 2 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
بسهولة بين الناس. فقد أظهرت البيانات أن  91كوفيد  تنتشر الفيروس المسبب لمرض      

ينتقل بشكل رئيسي من شخص آلخر بين األشخاص الذين يتعاملون عن  91 كوفيد فيروس
قرب )ضمن مسافة ستة أقدام أو مترين(. وينتشر الفيروس عن طريق الرذاذ التنفسي الذي 
يخرج من الشخص المصاب بالفيروس حين يسعل أو يعطس أو يتنفس أو يغني أو يتحدث. 

 أو يدخل إلى فمه أو أنفه أو عينيه. فربما يستنشق الشخص القريب منه هذا الرذاذ

عندما يتعرض الشخص لقطرات  91كوفيد  في بعض الحاالت، من الممكن أن ينتشر فيروس
ا أو بقايا رذاذ تظل عالقة في الهواء لعدة دقائق أو ساعات، وهذا ُيسمى نقل العدوى  صغيرة جد 

 عبر الهواء.

ا يغ ا إذا لمست سطح  ك أو طيه الفيروس ثم لمست فمك أو أنفويمكن للفيروس أن ينتشر أيض 
ا.  عينيك. ولكن احتمال الخطر في هذه الحالة يكون منخفض 

من شخص مصاب ال تظهر عليه أعراض. وهذا يسمى  91كوفيد  يمكن أن ينتقل فيروس
ا من شخص مصاب ولم تظهر  91كوفيد  االنتقال دون أعراض. ويمكن أن ينتقل فيروس أيض 

 ذا يسمى االنتقال السابق لألعراض.عليه األعراض بعد. وه

 1مرتين أو أكثر، لكن هذا غير شائع. 91كوفيد  من الممكن أن تصاب بفيروس

 _ الفيروسات األكثر انتشارا: 1

                                                           

من الموقع: ("، 17)كوفيد 2117مرض فيروس كورونا المستجد فريق مايو كلينيك، " 1 
-causes/syc-conditions/coronavirus/symptoms-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases

 .23:55، على الساعة 95/05/2020يوم:  20479963

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
تتغير الفيروسات باستمرار بسبب حدوث الطفرات. حين تنشأ طفرة جديدة واحدة أو أكثر      

الفيروس األصلي. وفي الوقت الحالي، حدد لفيروس ما، ُيطلق عليها اسم ساللة متحورة من 
( 2-كوف-مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ساللتين متحورتين من الفيروس )سارس

 ( بصفتهما مدعاة للقلق.91)كوفيد  2091المسبب لمرض فيروس كورونا 

 ( دلتاB.1.617.2.)  ُتقارب قدرة هذه الساللة المتحورة على نقل العدوى ضعفي قدرة
الت المتحورة السابقة، كما أنها قد تسبب حاالت مرضية أشد خطورة. وتزداد مخاطر السال

انتشار العدوى بين األشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح. ويمكن أن ُيصاب األشخاص الذين 
تلقوا اللقاح كامال  بالعدوى المخترقة للقاح وينتقل الفيروس إلى غيرهم. ولكن يبدو أن 

لفترة أقصر من األشخاص  91كوفيد  اللقاح ينقلون عدوى فيروساألشخاص الذين تلقوا 
أقل فاعلية قليال   91كوفيد  الذين لم يتلقوا اللقاح. ورغم أن األبحاث تشير إلى أن لقاحات

فايزر بيونتك وموديرنا وجانسن/جونسون  91كوفيد  ضد متحور دلتا، فإنه يبدو أن لقاحات
 .91د كوفي إلصابة بأعراض شديدة الخطورة لمرضآند جونسون ما زالت توفر وقاية من ا

 ( أوميكرونB.1.1.529 وسالالت )BA.  ينتشر المتحورB.1.1.529  بسهولة أكبر
ومتحور دلتا. ومع ذلك، يبدو أن أوميكرون  91من الفيروس األصلي المسبب لمرض كوفيد 

ا أقل حدة. ويمكن أن ُيصاب األشخاص الذين تلقوا جرعات الل لة قاح كاميسبب أعراض 
تكون  91بالعدوى المخترقة للقاح، ويمكنهم نقل الفيروس إلى غيرهم. ولكن لقاحات كوفيد 

ا من فعالية بعض  فعالة في الوقاية من أعراض الفيروس الشديدة. ويقلل هذا المتحور أيض 
ا قليال  من الفروع الرئيسية  عالجات األجسام المضادة أحادية النسيلة. ولدى أوميكرون عدد 

في حدوث  BA.2. وقد تسبب BA.3و BA.2و BA.1)السالالت الفرعية(، بما في ذلك 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
التي كان لها تسلسل جيني في الواليات المتحدة  91من إصابات كوفيد  %55حوالي  

 1خالل أسبوع في أواخر شهر مارس، وفق ا لمركز مكافحة األمراض والوقاية منها.
 :صدي العدوى تاالحتياطات الالزمة ل_ 2

والسالالت المتحورة المنتشرة، يوصي مركز مكافحة  91لتعزيز الحماية من فيروس كوفيد      
 91األمراض والوقاية منها بتلقي جرعات إضافية أساسية وجرعات معززة من لقاحات كوفيد 

 في حاالت محددة، نذكر منها ما يأتي:

 .ية منها بتلقي جرعةيوصي مركز مكافحة األمراض والوقا الجرعة األساسية اإلضافية 
لبعض األشخاص  91إضافية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال لفيروس كوفيد 

المصابين بضعف الجهاز المناعي، مثل أولئك الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء. 
فاألشخاص الذين يكون الجهاز المناعي لديهم ضعيف ا قد ال يكتسبون ما يكفي من المناعة 

أو  91عتي لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لفيروس كوفيد بعد تلقي جر 
. وقد يؤدي 91جرعة واحدة من لقاح يانسن/جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كوفيد 

 91تلقي جرعة إضافية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لفيروس كوفيد 
 91إلى تحسين الحماية ضد مرض كوفيد 

ينبغي تلقي الجرعة األساسية اإلضافية بعد أربعة أسابيع على األقل من تلقي جرعة ثانية 
، أو جرعة واحدة 91من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لفيروس كوفيد 

. وينبغي أن تكون الجرعة 91من لقاح يانسن/جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كوفيد 
نفس نوع الجرعتين السابقتين من لقاح الحمض النووي الريبوزي  األساسية اإلضافية من

                                                           

 1 DeSimone, M.D Daniel C.،" ( 17-ما الذي يثير القلق بشأن سالالت فيروس كورونا المستجد )كوفيد
conditions/coronavirus/expert-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-من الموقع:  ،"المتحولة؟

20505779-variant/faq-answers/covid  :00:03، على الساعة: 91/05/2022يوم. 
 

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-variant/faq-20505779
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-variant/faq-20505779
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-variant/faq-20505779
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-variant/faq-20505779
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-variant/faq-20505779
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
. أما إذا كنت ال تعرف اسم اللقاح الذي تلقيته، فيمكنك 91المرسال المضاد لفيروس كوفيد  

 91تلقي أي نوع من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال المضادة لفيروس كوفيد 
 في الجرعة الثالثة.

 .عام ا  92بتلقي جرعة معززة واحدة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  يوصى الجرعة المعززة
أو أكثر بعد الحصول على جرعتين من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد 

أو جرعة واحدة من لقاح يانسن/جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كوفيد  91لكوفيد 
91. 

ا أو أكثر وتلقيت جرعت 92إذا كان عمرك  روس بيونتك المضاد لفي-ين من لقاح فايزرعام 
ومرت على ذلك فترة خمسة أشهر على األقل، فتلقَّ جرعة معززة واحدة. وينبغي  91كوفيد 

-عام ا من لقاح فايزر 91عام ا حتى 92أن تكون الجرعة المعززة للمراهقين من عمر 
ن تبلغ أعمارهم فقط. أما بالنسبة إلى األشخاص الذي 91بيونتك المضاد لفيروس كوفيد 

ا أو أكثر، يفضل في معظم الحاالت أن يتلقوا جرعات معززة من لقاح فايزر  91 عام 
 .91كوفيد  بيونتك أو لقاح موديرنا المضادين لفيروس

ا أو أكثر وتلقيت جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كوفيد  91إذا كان عمرك  عام 
قل، فينبغي لك تلقي جرعة معززة واحدة. ومرت على ذلك فترة خمسة أشهر على األ 91

ح بيونتك أو لقا-في معظم الحاالت، يفضل أن تكون الجرعات المعززة من لقاح فايزر
 .91موديرنا المضادين لفيروس كوفيد 

ا أو أكثر وتلقيت جرعة واحدة من لقاح يانسن/جونسون آند  91وإذا كان عمرك  عام 
على ذلك فترة شهرين على األقل، فينبغي لك ومرت  91جونسون المضاد لفيروس كوفيد 

تلقي جرعة معززة واحدة. في معظم الحاالت، يفضل أن تكون الجرعات المعززة من لقاح 
 .91بيونتك أو لقاح موديرنا المضادين لفيروس كوفيد -فايزر
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 يمكن كذلك للنساء الحوامل تلقي جرعة معززة من اللقاح. 

ية يد في الجهاز المناعي تلقي جرعة أساسية إضافوينبغي للمصابين بضعف متوسط أو شد
وجرعة معززة من اللقاح. إذا كنت مصاب ا بضعف في جهاز المناعة، وتلقيت جرعتين من 

وجرعة أولية إضافية،  91لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لفيروس كوفيد 
 عة معززة واحدة. ويفّضلومرت ثالثة أشهر على األقل منذ الجرعة اإلضافية، فتلقَّ جر 

 .91تلقي لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لفيروس كوفيد 

إذا كنت مصاب ا بضعف في جهاز المناعة، وتلقيت جرعة واحدة من لقاح يانسن/جونسون 
وجرعة أولية إضافية من لقاح الحمض النووي  91آند جونسون المضاد لفيروس كوفيد 

، ومر شهران على األقل منذ الجرعة 91المرسال المضاد لفيروس كوفيد  الريبوزي 
اإلضافية، فتلقَّ جرعة معززة واحدة. ويفّضل تلقي لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال 

 .91المضاد لفيروس كوفيد 

 .يوصى بتلقي جرعة معززة ثانية من لقاح الحمض النووي الريبوزي  الجرعة المعززة الثانية
لبعض األشخاص المصابين بضعف في جهاز المناعة  91سال المضاد لفيروس كوفيد المر 

ا أو أكثر. ويمكن إعطاء هذه الجرعة المعززة  50واألشخاص الذين يبلغون من العمر  عام 
الثانية للمؤهلين بعد أربعة أشهر من تلقي الجرعة المعززة األولى من أي من اللقاحات 

 1معتمدة أو المصرح بها.ال 91المضادة لفيروس كوفيد 
كما يوجد العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل احتمالية اإلصابة بعدوى فيروس 

كافحة ومراكز م منظمة الصحة العالمية وتقليل احتمالية نقله إلى اآلخرين. توصي 91كوفيد 
 باتباع التدابير التالية: األمراض والوقاية منها

                                                           

 1 Daniel C. DeSimone, M.D،" المرجع نفسه. 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 

 من احتماالت اإلصابة به ونقله  91لقي لقاحات فيروس كوفيد تلقي اللقاحات. يقلل ت
 لآلخرين.

  أقدام أو مترين تقريب ا( مع أي شخص مريض  5تجنب المخالطة اللصيقة )أي في نطاق
 أو ظهرت عليه أعراض المرض.

 ( بينك وبين اآلخرين عند وجودك في األماكن  5حافظ على مسافة )أقدام أو مترين تقريب ا
غلقة إذا كنت لم تتلق اللقاح كامال. وتبرز أهمية ذلك خاصة  في حالة زيادة العامة الم

احتمال اإلصابة بالمرض الشديد. ضع في اعتبارك أن بعض األشخاص قد يكونون 
وينشرونه لآلخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض أو  91-كوفيد مصابين بفيروس

 (.91)كوفيد  ال يعرفون أنهم مصابون بفيروس

 .)تجنَّب التجمعات واألماكن المغلقة عديمة الهواء )سيئة التهوية 

  ثانية، أو استخدم معقم يدين  20اغسل يديك كثير ا بالماء والصابون لمدة ال تقل عن
 .%50كحولي ا ال تقل نسبة الكحول فيه عن 

 ا كب ا في منطقة سجلت عدد  ر ا يارتِد الكمامة في األماكن المغلقة العامة إن كنت موجود 
الخاضعة للعالج في المستشفيات أو حاالت اإلصابة  91من حاالت اإلصابة بكوفيد 

الجديدة به سواء  حصلت على التطعيم أم لم تحصل عليه. ُيوصي مركز مكافحة األمراض 
والوقاية منها باالرتداء المستمر للكمامات التي توفر أقصى قدر ممكن من الوقاية، وأن 

 ومريحة. تكون محكمة على الوجه

  غّط فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس. وتخلص من المناديل
 المستعملة. ثم اغسل يديك على الفور.

 .ال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 

  تجنب مشاركة األطباق واألكواب والمناشف وأغطية الفراش وغيرها من األغراض المنزلية
ا.  مع اآلخرين إذا كنت مريض 

 لى تنظيف األسطح شائعة االستخدام، مثل مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة احرص ع
 واألجهزة اإللكترونية وأسطح الطاوالت، وتعقيمها بانتظام.

  ابَق في المنزل وال تذهب إلى العمل أو المدرسة أو األماكن العامة، وابَق منعزال  في
ا لتلقي الرعاي ا، ما لم تكن متوجه  ل ة الطبية. تجنب ركوب وسائالمنزل إذا كنت مريض 

ا.  1النقل العامة وسيارات األجرة وخدمات تأجير السيارات بالسائقين إذا كنت مريض 

 أسباب انتشار وباء كرونا في الجزائر: _ 3

 التهاون في فرض الحجر المبكر على الواليات المبوءة.   

 900قلة عدد تحاليل الكشف عن الفيروس، ففي ظل فاق عدد التحاليل اليومية ببعض الدول  
تحليل ما يكشف ضعف  3000ألف تحليل يوميا، لم يتعد عدد التحاليل اليومية بالجزائر 

 المخابر وأدوات الكشف.
اسة ياقتصار كشف درجة الحرارة على الوافدين من خارج الجزائر لعدة أشهر، قبل تطبيق س

 الحجر على الوافدين.
 عدم الغلق المبكر للمنافد الحدودية والمطارات.

 عدم التطبيق الصارم إلجراءات الحماية والوقاية في ظل تهاون األفراد بإجراءات الوقاية.
 2غياب نظام أو مركز وطني إلدارة األزمات.

 
 

                                                           

 المرجع السابق. فريق مايو كلينيك، 1 
 .22،23ص، ص، المرجع السابق، توفيق بوراس، اسية بلخير،  2 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
 ائحةالقرارات واإلجراءات التعليم العالي لمواجهة الجالمطلب الثالث:  

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باتخاذ مجموعة من  2020مارس  92بتاريخ     
جميع وسائل  ووقف تمثلت في غلق جميع المؤسسات التعليمية التكوينية التدابير االحترازية

من الموظفين، وغلق المطاعم والمقاهي  50النقل داخل المدن وما بين الواليات، مع تسريح %
البرية، وتعليق الرحالت الجوية، كما فرضت حجر صحي جزئي على كل الواليات، والحدود 

مارس  22مؤرخ في  10-20وهو ما أوضحته المراسيم التنفيذية التالية: المرسوم التنفيذي رقم 
، المرسوم التنفيذي رقم 2020مارس  21مؤرخ في  12-20، المرسوم التنفيذي رقم 2020

، وقد أوضحت المراسيم التنفيذية السابقة مواقيت الحجر، 2020أفريل  23مؤرخ في  20-902
وتم فرض منع حركة تنقل األشخاص والمركبات خالل مواقيت الحجر، كما أصدر البروتوكول 
الصحي للوقاية من فيروس كورونا، مع تشديد العقوبات على المخالفين لتلك النصوص بفرض 

دينار ضد كل المخالفين إلجراءات الحجر  آالف 5آالف إلى  3غرامات مالية تتراوح بين 
أيام على األكثر، مع حجز العربات للمخالفين، وفرضت خالل  3الصحي، إضافة للحبس 

 1شهر ماي إجبارية ارتداء الكمامة.
اقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات "احترازية" لضمان استمرارية الدروس عن 

. 2020مارس  95أخرى لفيروس كورونا" بالجزائر، ابتداء من بعد، "في حال ظهور حاالت 
وكشفت مذكرة وجهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور لرؤساء الندوات 
الجهوية للجامعات ومدراء المؤسسات الجامعية، عن مبادرة "بيداغوجية" وضعها القطاع لوضع 

بة ز على وضع أرضية تضمن استمرارية تلقي الطلحد لتفشي "محتمل" لفيروس كورونا، ترتك
 .للدروس عن بعد

وتشير الوثيقة المذكورة إلى أن الحالة االستثنائية التي يعيشها العالم جراء التفشي الواضح 
المحتمل للوباء العالمي، "تحتم على الوزارة اتخاذ مبادرة بيداغوجية من خالل اللجوء إلى 

                                                           

 .23صالمرجع نفسه، توفيق بوراس، اسية بلخير،  1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
رية التعليم". ولهذا الغرض، توجه المسؤول األول عن القطاع إجراءات وقائية لضمان استمرا 

إلى مدراء المؤسسات الجامعية ورؤساء المجالس العلمية الذين دعاهم إلى "تحسيس وتعبئة" 
زمالئهم األساتذة من أجل "االنخراط في هذه العملية البيداغوجية، مؤكدا أيضا على أنه يتعين 

 ."ة، أي الطلبة، "التكيف مع هذا المسعىعلى المعنيين األوائل بهذه الخطو 
وتتمثل هذه المبادرة في "وضع محتوى للدروس يمكن تصفحه عن بعد، على موقع المؤسسة 
)واألفضل على أرضية المؤسسة( أو على أي سند آخر "وهو نفس اإلجراء بالنسبة لألعمال 

 ."الموجهة "تكون مرفقة بتصحيحات وجيزة
تصرف الطلبة، من خالل إتباع نفس المنهج، "األعمال  وفي ذات اإلطار، سيوضع تحت

 .التطبيقية التي تتماشى مع هذا النمط بالتعليم"، تضيف التعليمة
وبعد أن شدد على أنه يتعين "األخذ بعين االعتبار كل التدابير التقنية الضرورية بغية إبقاء 

تعلق ى التوضيح أن األمر ياالتصال والعالقة عن بعد بين األستاذ والطالب"، حرص الوزير عل
و" في كل األحوال" بمبادرة "أولية" من هذا النوع. كما أكد على أن هذه العدة "يجب أن تكون 

"، بحيث "ينبغي أن تكون هذه الدروس والوسائط 2020مارس  95عملية ابتداء من تاريخ 
 1نية".بيداغوجية الوطالبيداغوجية متاحة لكل طلبة الوطن"، مما "يمهد الطريق إلحداث اللجان ال

 :خالصة الفصل االول
التعليم اإللكتروني جزء ال يتجزأ من المنظومة التعليمية التي تعمل الجامعة الجزائرية نستنتج ان 

على تبنيها، السيما بالنسبة للتعليم عن بعد، لما يوفر له من مزايا وتسهيالت تجعله يواكب 
ضرورة حتمية البد من مواكبتها، كما أن نمط التعليم العولمة والمعرفة الرقمية التي أصبحت 

 .اإللكتروني عن بعد بمثل آلية شاملة لكل القطاعات ال تختص بمجال معين أو نخبة محددة
الجامعة الجزائرية على أبواب عهد جديد يواجه العالم فيه تحديات كبيرة، على رأسها أزمة 

، والتعليم لكتروني عن بعد وضرورة تفعيله وتطويره"فيروس كورونا"، وهنا تبرز أهمية التعليم اإل

                                                           

 .919_910ص، ص، المرجع السابق، هاجر مامي، صارة درامشية،  1 
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االمرفق العام في ظل جائحة كورون قمنةر                                الفصل األول:  
إللكتروني الفعال يبدأ بالتخطيط الفعال، لذلك سنقدم في الفصل الثاني اإلطار التطبيقي لهذا  

البحث بالدراسة حالة مجموعة من الطلبة التي ستساعدنا في معرفة مزايا ونتائج تجربة التعليم 
 االلكتروني. 
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 : قياس توجيهات الطلبة الجامعيين اتجاه رقمنة القطاعالثاني لالفص
لقد بات لزاما على جل مؤسسات التعليم العالي الجزائرية مواكبة الرقمنة التي أدت الى     

التطور التكنولوجي، وخوض غمار تجربة التعليم الحديث وتبني أساليب وانماط جديدة 
للتعليم، تساعد على االنتقال من التعليم الكالسيكي الى التعليم اإللكتروني او المزدوج، قبل 

وء على تبني التعليم االلكتروني بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم لكلية ان نسلط الض
الحقوق والعلوم السياسية وقوفا عند ايجابياتها وسلبياتها على حد سواء، البد من إعطاء لمحة 

 ولو بإيجاز عن نوع العينة المدروسة واداة المستعملة في الدراسة، وسنعرض ذلك فيما يلي:

 توزيع العينة حسب المتغيرات والعالقات االرتباطية بينها. األول: المبحث
 المطلب األول: مفهوم العينة

يمكن تعريف العينة على انها مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة     
مناسبة واجراء الدراسة عليها ومن تم استخدام تلك النتائج، وتعميمها على كامل مجتمع 

يث الخصائص والصافات ويتم اللجوء اليها عندما تغني الباحث عن دراسة الدراسة من ح
كافة وحدات المجتمع ألنه قد يتعذر على الباحث دراسة جميع عناصر المجتمع ودلك لعدة 

 اسباب منها:

 قد يكون المجتمع كبيرا جدا لدرجة انه يصعب دراسة الظاهرة على جميع افراد هدا المجتمع

 جهد راسة جميع افراد المجتمع وتحتاج الى وقت و جدا د قد يكون مكلف

 1 .قد يكون من صعب الوصول الى كافة عناصر المجتمع

 :العينة الطبقيةدراسته على اختيار نوع من العينات وهي اقتصر البحث في 

                                                           

، تم تصفح الموقع أنواعها وطرق اختيارهاالعينات في البحث العلمي و  الدراسات متعدد التخصصات،مركز البحوث و  1 
 مساء 22:22على ساعة ،2222جوان 41يوم 

                                                 mco.www.mdrscenter 
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العينة التي يتم اختيارها عن طريق تقسيم المجتمع الى اقسام و طبقات يقصد بها     
اختيار عينة عشوائية من كل طبقة، فقد يرى الباحث أنه من المناسب أن يقوم متجانسة، تم 

بتقسيم مجتمعه طبقيا، خاصة ادا كان المجتمع أساسا يضم طبقات وشرائح متعددة، حيث 
يتطلب تمثيل تلك الطبقات أن يستخدم أسلوب العينة العشوائية الطبقية، ومفهوم الطبقية هنا 

تم وفق التقسيمات المهنية، حيث يقسم مجتمع الدراسة حسب يأخذ أكثر من منحى، كأن ي
المهن: طالب، موظفين، أطباء، عمال...الخ، أو أن يقسم المجتمع حسب المستوى 

الدخل: دوي الدخل المرتفع، ودوي الدخل المتوسط ودوي الدخل المحدود، أو  االقتصادي او
 1طفال، مرهقين، وكهول.ان يقسم حسب النوع: ذكو اناث، او ان يقسم حسب السن: أ

 

 :العينة المبحوثة

الذين تم اختيارهم من  2222لسنة  لطلبة الجامعيين بعينة الدراسة المبحوثة يقصد    
من في كلية الحقوق والعلوم السياسية لقسم العلوم السياسية  جامعة عبد الحميد بن باديس

طالب من  422منهم طالب، تم اختيار  239مختلف المستويات، بحيث يبلغ عددهم 
منهم  من جذع مشترك طالب 67 :مستويات مختلفة بحيث تمثل عدد الطلبة للسنة األولى

، اما بالنسبة لطلبة السنة الثانية ال يوجد دفعة لهم، فيما تمثل عدد انثى 21ذكر و 22
هم في طالب في تخصصات مختلفة بحيث بلغ عدد 22الطلبة للسنة الثالثة ليسانس 

اناث، اما بالنسبة لتخصص  7ذكور و 6طالب منهم  41تخصص العالقات الدولية 
: 4اناث، فيما بلغ عدد طلبة الماستر 9ذكور و 1طالب منهم  42تنظيمات سياسية وإدارية 

 41ذكر و 44طالب بلغ منهم  21طالب مقسمة لي تخصصين أوال: التعاون الدولي  67
 انثى. 

                                                           

 المرجع نفسه. الدراسات متعدد التخصصات،مركز البحوث و  1 
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 انثى. 49ذكر و 21طالب بلغ منهم  11المحلية ثانيا: اإلدارة 

 طالب مقسمة لي تخصصين 13: 2فيما يليها طلبة الماستر

 انثى. 44ذكر و 3طالب منهم  49أوال: التعاون الدولي 

 انثى. 41ذكور و 2طالب منهم  49ثانيا: اإلدارة المحلية 

 1طالب. 11ونختم بطلبة الدكتورة الذي يبلغون حوالي 

 الي يبين لنا نسبة توزيع استمارة لجميع المستويات:_والجدول الت

 

 نسبة االناث نسبة الذكور التخصص المستوى 
 42 21 جدع مشترك األولىالسنة 

 ال يوجد دفعة السنة الثانية
 22 21 عالقات دولية السنة الثالثة

تنظيمات سياسية 
 وادارية

24 21 

 

 22 22 تعاون دولي 4ماستر 
 23 42 ادارة محلية

 22 21 عالقات دولية 2ماستر
 27 22 ادارة محلية

                                                           

، 2222ماي  9، يوم عن مسؤول الرقمنة بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مستغانم في تربص في المصلحة  1 
 .44:21على الساعة: 
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 41 دكتوره
 المطلب الثاني: األداة المستخدمة في الدراسة

اعتمدنا في هذه الدراسة على أدوات جمع البيانات والمعلومات والحقائق من خالل   
 : االستبيان

تقنية جمع المعلومات عن طريق االستمارة تتضمن مجموعة من  به: يقصد تعريف االستبيان
األسئلة تتعلق بموضوع معين، يقوم بهذه العملية افراد مدنيين او ترسل االستمارات عن 
طريق البريد االلكتروني او تنشر األسئلة في الجرائد والمجالت، وبعد اإلجابة التي يمكن ان 

تضمن هذا األخير جزئيين،  احث الميداني تدوينا دقيقا.يدونها المبحثون نفسهم او يدونها الب
جزء األول يتعلق بالبيانات الشخيصة، اما الجزء الثاني يتعلق باألسئلة عن الموضوع 

طالب باإلجابة  422سؤال تباين بين المفتوح والمغلق تم وضعها الكترونيا، وقام 21وتضمن 
 عليها.

جراء لعملية الفرز لإلجابات المقدمة قمنا بتفريغ بعد عملية المرجعة لقوائم االستبيان، وا
البيانات وتبويبها في جداول إحصائية لتسهيل عملية التحليل والمعالجة وتقديم تفسير 

 1لمختلف النتائج التي تم التوصل اليها، بهدف الوصول الى النتائج وحقائق يمكن تعميمها. 

 في القطاع منةمحددات توجهات الطلبة اتجاه الرقالمبحث الثاني: 

 تضمن جزئين:افراغ الجداول: 

 ةالجزء األول: البيانات الشخصي

 

 

                                                           

، 4996د.ط، الجزائر،  منهجية العلوم السياسية: مفاهيم، المناهج، االقترابات، واألدوات، الربط"،محمد شلبي، " 1 
 .426ص
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 توزيع العينة حسب متغير الجنس : يبين10جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الجنس
  % 29 29 ذكر
 %64 64 انثى

 %100 100 مجموع
    

 

 

 

 

 

نسبة  االناث تفوق عن طلبة نسبة خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله نالحظ انمن 
 %29في حين وصلت نسبة الذكور الى  %64نسبة االناث طلبة الذكور، حيث بلغت 

 .طلبة الذكور عدد ناث في قسم العلوم السياسية يفوق عناالالطلبة وذلك راجع الى ان عدد 
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 يمثل توزيع العينة حسب متغير السن :10جدول رقم             

 النسبة المئوية التكرارات السن
 %73 73 سنة  22اقل من 

 %27 27 سنة 12_ 22من
 %7 7 سنة 12من أكثر

 

 

 

أكبر  بلغت سنة 22من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله نالحظ ان السن اقل من 
  12من  أكثرسنة، اما السن  12_22للسن  %27، وتليها نسبة 73 %بنسبة نسبة وذلك 

 .سنة 43فقط، وذلك راجع لدورة البكالوريا على السن  %7نسبة بحيث مثل  أدنىهو سنة 
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 يمثل توزيع العينة حسب المستوى الجامعي: 10جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات المستوى الجامعي
 %12 12 4السنة 
 %2 2 2السنة 
 %41 41 1السنة 
 %12 12 4ماستر
 %49 49 2ماستر

 %22 22 ما بعد التدرج
             

 

 

 

 

 

 

نالحظ من خالل الجدول اختالف نسبة المستويات وذلك بسبب اختالف عدد الطلبة حسب 
ويليها طلبة مستوى  %12نسبة في السنة األولى ليسانس بنسبة  أكبركل مستوى، فتمثلت 

الثالثة طلبة السنة ، في حين نجد %49بنسبة  2، ثم عينة الماستر %12بنسبة  4الماستر 
، اما بالنسبة للطلبة %22، وفي األخير طلبة ما بعد التدرج بنسبة %41ليسانس بنسبة 

      السنة الثانية لم يتم ادراجهم في الدراسة وذلك راجع لعدم وجود دفعتهم في الكلية.
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 يمثل توزيع العينة حسب االقامة :10جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االقامة 
 %12 12 المدينةداخل 

 %11 11 خارج المدينة
 %24 21 حي جامعي

 

 

 

 

 

 

 

يبين هذا الجدول توزيع عدد الطلبة حسب اقامتهم، حيث اغلبية الطلبة يقطنون داخل المدينة 
 %.24خارج المدينة، وأدنى نسبة مقيمة بحي جامعي بلغت  % 11، وبنسبة % 12بنسبة 

 

 

 

 

 اسئلة عن الموضوع الجزء الثاني:
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 لألنترنيتين معدد الطلبة المستخد يمثل 10جدول رقم                   

 النسب المئوية التكرارات استخدام االنترنت
 %93 93 نعم 

 %2 2 ال

عدد الطلبة المستخدمين  يةلدراسة الموضوعليبين الجدول األول من المحور الثاني 
 المستخدمين لها، وذلك ألننا في العصرفقط لغير  %2و %93لألنترنيت بحيث بلغت نسبة 

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

 استخدام االنترنتالتحكم في  يمثل تقييم 10جدول رقم                    

 المئويةالنسبة  التكرارات  تقييم استخدام االنترنت
 %49 49 جيد

 %42 42 متوسط
 %9 9 ضعيف
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يبرز لنا هذا الجدول نسبة تقييم تحكم الطلبة في كيفية استخدام االنترنيت بحيث بلغت نسبة 
واكتسابهم  لألنترنيتم الجيد للطلبة، وذلك ناتج عن استخدامهم اليومي امن االستخد 19%

، اما أصحاب لالستخدام المتوسط لها %12بلغت نسبة ، كما مهارات كافية للتعامل بها
 فقط من النسبة االجمالية. %9االستخدام الضعيف بلغوا 

 الت استخدام االنترنتايمثل مج :10جدول رقم                   

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

 %0 0 في مجال اخر
 %11 11 ال تستعملها
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أكثر  %27وذلك بنسبة  جال الدراسةم االنترنيت في نرى ان الطالب يميلون نحو استخدام
الذين  لطلبة %41فقط، وحددت نسبة  22%مجال الترفيه الذي تحدد بنسبة  تجاوبا من

والغريب خرى، األمجاالت الفي  يستخدمونها %44يستعملونها في العمل، اما البقية بنسبة 
للطلبة وهذا مناقد  %2المالحظ هنا انه وال طالب ال يستعمل االنترنيت بحيث بلغت نسبة 

 لألنترنيت. هماللذان سبقا انهم ذكروا عدم االستخدام

 عند الطلبةنمط الدراسة المفضل يبين : 10جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات نمط الدراسة المفضل 
 %56 56 الحضوري 

 %16 16 عن بعد
 %28 28 كالهما



ة القطاعقياس توجهات الطلبة الجامعيين اتجاه رقمن                  الثاني:  الفصل   
 

78 
 

توضح نتائج الجدول أعاله نوع الدراسة المفضل لدى الطلبة بحيث فضل الطالب التعليم 
لصعوبة فهم المحاضرات نظريا وعدم المناقشة  لتلقيهم وهذا راجع %27الحضوري بنسبة 

للذين يدعمون التعليم عن بعد،  %47بين األطراف وطرح األسئلة مباشرة، كما بلغت نسبة 
 للذين يؤيدون النظام المزدوج بسبب التوازن بين المتغيرين الذي سبق ذكرهما. %23و

 : الوسائط االلكترونية المعتمدة للدراسة10جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات المعتمدة للدراسة الوسائط االلكترونية
 %81 81 كيهاتف ذ

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

، وهذا %34 بلغت نسبة استعمالهالهاتف الذكي في حياتنا اليومية نظرا لضرورة استخدام  
راجع الستخدامه الروتيني في مختلف المجاالت وبالخصوص في الدراسة، عكس الوسائل 

الكمبيوتر المحمول األخرى المحدودة في برامجها وتطبيقاتها، بحيث بلغت نسبة استخدام 
قديم  أصبحمن الهاتف، اما كمبيوتر المكتبي  أسرعوذلك راجع لفائدة التعديل  47%



ة القطاعقياس توجهات الطلبة الجامعيين اتجاه رقمن                  الثاني:  الفصل   
 

79 
 

راجع لتشابهها وذلك  %4فقط، واقل نسبة كانت للوحة االلكترونية بنسبة  %2االستعمال بلغ 
 مع الهاتف لكنها اقل جودة منه.

 نوع شبكة االنترنيت المستعملة لدى الطالبيوضح  :10جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات شبكة االنترنت المستعملة
 %44 44 شبكة منزلية

 %56 56 شبكة هاتف النقال

ترنيت المستعملة لدى الطالب هي الشبكة المنزلية نوع شبكة االنان ضح الجدول أعاله يو 
راجع  وهذا %27، اما شبكة الهاتف النقال تستعمل بنسبة %44 نسبتها بلغتالتي 

الستخدامها في مختلف األماكن بنسبة لطلبة المقيمين في الحي الجامعي وخارج المدينة كما 
هو موضح في الجدول السابق الذي تم تحليله في البيانات الشخصية، وكذلك راجع 

 الستعمال اغلبية الطلبة للهاتف الذكي.
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 الجامعة: يمثل تكلفة الحضور للتعلم في 10جدول رقم            

 تكلفة الحضور للتعلم في
 الجامعة

 النسبة المئوية التكرارات

22 42 10% 
422 22 20% 
222 22 50% 
222 46 17% 

 %03 10 ال يكلفني
 

 

 

 

 

 

 

 

دج  222 الىدج 22لكل طالب حيث تراوحت من ول أعاله القدرة المادية يوضح لنا الجد
وذلك راجع  %21التعليم الحضوري بلغت نسبتهم ، اما بالنسبة للذين ال يكلفهم %96بنسبة 

 الستفادتهم من الخدمات الجامعية من الحاجات الطبيعية للفرد.
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 يبين تكلفة تعبئة االنترنيت التي تسمح بتحميل الدروس عبر االرضية 10جدول رقم 

تكلفة تعبئة االنترنيت 
 لتحميل الدروس

 النسبة المئوية التكرارات

 %03 3 دج422
 %20 20 دج222

 %50 50 دج4222
 %12 12 دج4222
 %15 15 دج2222

 

 

 

 

 

 

 

 

نالحظ من خالل الجدول ان تكلفة تعبئة االنترنيت تختلف على حسب قدرة كل طالب، وهذا 
دج، وذلك 4222من الطلبة تستهلك  % 22راجع الى نوعية الشبكة، بحيث كانت نسبة 

دج، 4222من العينة تستهلك  %42ناتج لثمن تعبئة المشترك للشبكتين، وكانت نسبة 



ة القطاعقياس توجهات الطلبة الجامعيين اتجاه رقمن                  الثاني:  الفصل   
 

82 
 

تها دفق األنترنيت وكميالنسبتين اآلخرتين يفضالن جودة ت دج وهذين2222تستهلك  %42و
دج 422 بئةالكافية للتحميل والمشاهدة وغيرها، في حين بلغت نسبة الطلبة الذين يفضلون تع

وذلك راجع الى ضعف قدرة الطالب او اعتماده على  % 22بنسبة دج  222و %21بنسبة 
 الشبكتين.

 يوضح نمط الدراسة عن بعد: 10دول رقم ج 

 النسبة المئوية التكرارات نمط الدراسة عن بعد
 %46 17 والمال يوفر الوقت

 %14 41 ال اعلم
 %40 12 غير مجدي

 

الجدول أعاله ان إيجابيات التعليم عن بعد لطلبة العلوم السياسية انه يوفر يتبين من خالل 
، وذلك بإنقاص أعباء بفتح افاق جديدة في التعليم للطالب منهم %17الوقت والمال بنسبة 

يروون ان هذا غير  %12نسبة  التعليم الحضوري من النقل واالطعام وكذلك الجهد، واما
مجدي نظرا لصعوبة فهم المحاضرات لطلبة الذين تم تأييدهم لنمط الدراسة الحضورية في 
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نمط الدراسة عن يعلمون  لطلبة الذين ال %41الجدول السابق ذكره، كما بلغت اقل نسبة 
 .ب عند مستوى السنة األولى ليسانسبعد وهذا متداول في االغل

 

 واالعالنات عن بعد المحاضرات: يمثل تقييم استالم 01دول رقم ج      

 النسبة المئوية التكرارات االعالنات والمحاضرات
 %64 64 يصلني الكلي
 %26 26 فقط المحاضرات

 %5 5 االعالنات فقط
 %5 5 ال يصلني شيء

 

كبيرة يوضح الجدول أعاله تقييم استالم الطلبة للمحاضرات واالعالنات عن بعد بنسبة 
للطلبة  %27، وبنسبة %71للطلبة الذين يستلمون كل ما تقدمه األرضية االلكترونية بمعدل 

المتبقية قسمت بين اإلعالنات فقط ولمن ال  42%اما الذين تصلهم المحاضرات فقط، 
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يصلهم شيء، وهذا راجع لمشكلة تدفق االنترنيت ولمن ليس لهم كفاءة في استعمال الموقع 
لبرامج االلكترونية، ولمن يعانون من صعوبة الدخول الى المنصة الرقمية عن االلكتروني وا

 طريق كلمة السر.

 : يمثل اآلجال المحددة إلنجاز البحث واالمتحان عن بعد11جدول رقم 

اآلجال المحددة إلنجاز 
 البحث

 النسبة المئوية التكرارات
 

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

 

البحوث واالمتحانات للتطبيقات والمحاضرات عن بعد  مختلف إلنجازالمحددة  اآلجالان 
عكس الدراسة حضوريا التي  وذلك ،21%الطلبة بنسبة  ألغلبيةبها  ال بأسكانت اجال 

 %14فيها مدة زمنية ضيقة مقارنة بالدراسة عن بعد، وكانت اآلجال الكافية بنسبة  يكون 
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كانت لآلجال الغير  %47الوقت الكافي بنسبة لهم، اما أدنى نسبة للطلبة وذلك لوفرت 
كافية إلنجاز البحوث واالمتحانات بحيث نستنتج هذه الحالة معقولة نظرا لما تم دراسته من 

 قبل.

 : يمثل تقييم تكلفة التعلم عن البعد12جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات اعتمادك على نمط التعلم

 %60 60 التعلمتكلفة  إنقاص
 %35 35 ال شيء
 %5 5 زيادتها

 

من إيجابيات هذا فتكلفة التعلم عن بعد للطالب الجامعي، مستوى يوضح الجدول أعاله تقييم 
النمط الدراسي انه ساهم في إنقاص مصاريف التعلم الحضوري من نقل واطعام، وغيرها 

للعينة التي لم تتأثر  %12وبنسبة ، للطلبة المؤيدين لهذا األخير %72بنسبة ارتفعت الى 
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فقط النهم لم يسبق لهم التعبئة  %2بتكلفة التعلم، اما أدنى نسبة فكانت لزيادة التكلفة بنسبة 
 من اجل االنترنيت.

 : يمثل سرعة تدفق االنترنيت لتحميل المحاضرات13جدول رقم       

سرعة تدفق األنترنيت كاف 
 لتحميل المحاضرات

 النسبة المئوية التكرارات

 %49 49 نعم
 %9 9 ال اعلم

 %42 42 ال تسمح

يوضح الجدول اعاله سرعة تدفق االنترنيت لتحميل المحاضرات، وكانت من إيجابية انها 
نوعية التعبئة الشهرية التي راجع الى  وهذا 19 %نسبة بي أكبربلغت نسبة تدفق االنترنيت 

لهم بالتحميل اما بالنسبة للطلبة الذين ال تسمح لب تحميل المحاضرات، ايستطيع الط ابيه
هذا راجع الى اختالف نوع التعبئة من يومية ألسبوعية الى  12% المحاضرات بلغت

مستوى  طلبة ال اعلم راجعة الى% 9كانت نسبة و  قدرة المادية لكل طالب،الالشهرية حسب 
 الغير متعودين على هذا النظام.السنة أولى ليسانس 
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 : يمثل توفير األرضية االلكترونية "موودل" للمعلومات التي يحتاجها الطالب14جدول رقم 

وفرة األرضية االلكترونية  
moodle معلومات 

 النسبة المئوية التكرارات

 %22 22 نعم
 %12 12 ال 

 

 لتوفير جميع المعلومات للطلبة moodleيوضح الجدول أعاله تقييم األرضية االلكترونية 
اما نسبة ، االمتحانات مع المحاضرات المطروحةوذلك راجع الى مطابقة أسئلة  %22بنسبة 

 من الطلبة لم توفر لهم المعلومات الكافية نتيجة المعلومات المحدودة للمحاضرات.12%
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 قع االلكترونيو : يمثل كلمة السر اذ كانت عائق للولوج الى الم00جدول رقم      

 النسبة المئوية التكرارات كلمة السر
 %37 16 عائق كبير

 %41 14 نوعا ما 
 %22 22 ليست عائق

المحاضرات  رحيوضح لنا هذا الجدول صعوبة الدخول الى األرضية الرقمية الخاصة بط
ال يتلقون صعوبة في الولوج الى الموقع وذلك راجع  %14نسبة واالمتحانات عن بعد، 

للذين يواجهون المشاكل في تصفح الموقع وذلك راجع  %16وضيف، كلدخولهم بصفة 
لنسيانهم لكلمة السر او تكاسل الطالب لبذل جهد من اجل تعلم كيفية انشاء حساب 
واستخدام الموقع بسهولة رغم انه يتوفر شرح لهذه الظاهرة عبر فيديوهات جاهزة، ونسبة 

 لمن يجدون سهولة في ذلك. %22األخيرة تمثلت في 
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 moodle: يمثل نسبة االطالع اليومي على األرضية االلكترونية 00ل رقم جدو   

االطالع اليومي على األرضية 
 moodleااللكترونية 

 النسبة المئوية التكرارات

 %17 17 نعم
 %83 83 ال 

كما يمثل هذا الجدول نسبة التصفح اليومي لألرضية االلكترونية حيث نجد اغلبية الطلبة 
ال يطلعون على األرضية بشكل يومي وذلك راجع للمواقع التواصل االجتماعي  %31بنسبة 

( التي كان يتوالها مسؤول ، مسنجرفاسبوكلبة )التي وفرت مجموعات ومواقع خاصة بالطا
 بنشر كل ما هو جديد وهذا ما أدى الى عدم استطالع الطالب بشكل يومي لألرضية،القسم 
يا على الموقع من اجل معرفة كل الجديد التي تعلنه للعينة التي تطلع يوم 46%ونسبة 

 .اإلدارة االلكترونية للكلية
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 : يمثل تقييم خدمات الرقمنة في التعليم العالي للكلية00دول رقم ج

خدمات الرقمنة في 
 التعليم العالي للكلية

 النسبة المئوية التكرارات

 %43 43 جيدة
 %71 71 متوسطة
 %43 43 ضعيفة

 

تتراوح  انها إيجابياتهاوكانت من خدمات الرقمنة في التعليم العالي التقييم  هنا الجدول يوضح
للطلبة الذين  %71 نسبة تبلغمن الجيد و %43ما بين الجيد والمتوسط حيث بلغت نسبة 

، وهذا راجع الى توفير الموقع االلكتروني لخدمات الخدمة متوسطةقيموا الرقمنة على انها 
تقابلها صعوبات كما تنقل الى الجامعة، دون عناء ال ،وغيرها ار التخصصاتواختي يلالتسج

وهذا ما أدى الى ان اختيار  ،ككلمة السر وسرعة تدفق االنترنيت وكثرة اإلعالنات االشهارية
 الدراسة.من عينة  %43الضعيف بلغ نسبة 
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 : يمثل كيفية التواصل مع األساتذة00جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات التواصل مع األساتذة 
 %32 32 البريد االلكتروني 

 %3 3 الهاتف
 %2 2 األرضية الرقمية
 %42 42 تطبيقات اخرى 

وذلك راجع الى ان اإلدارة  %32اغلبية الطلبة يتواصلون عبر البريد االلكتروني بنسبة 
من  %42وتليها نسبة االلكترونية أجبرت األساتذة على ان يعرضوا بريدهم االلكتروني فيها، 

التواصل مع األساتذة عبر تطبيقات أخرى كمواقع التواصل االجتماعي التي أصبح الجميع 
النترنيت، وفي للطلبة الذين يواجهون صعوبة تدفق ا %3يتناولها، كما بلغت نسبة الهاتف 

 نظرا لنظامها المعقد. 2%األخير التواصل باألرضية الرقمية كان ضعيف بنسبة 

 

 



ة القطاعقياس توجهات الطلبة الجامعيين اتجاه رقمن                  الثاني:  الفصل   
 

92 
 

 

 : يمثل تقييم لألرضية عن بعد00دول رقم ج

 النسبة المئوية التكرارات تقييم األرضية عن بعد
 %60 60 سهلة االستخدام

 %28 28 صعبة االستخدام
 %12 12 غير مفهومة

 

 

 

 

 

 

 

الطلبة ال يجدون صعوبة في استخدام  اغلبيةية عن بعد بحيث نجد قييم االرضالجدول تيمثل 
 في االعالم االلي، ين لديهم كفاءةا راجع للطلبة الذ، وهذ%72األرضية عن بعد بنسبة 

فئة قليلة تجدها و  االستخدام،هم لألرضية بانها صعبة تقييمين تمثل للطلبة للذ%23نسبة و 
 .%42ير مفهومة بنسبة غ
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 : يمثل راي الطلبة نحو التعليم عن بعد كخدمة بسبب الجائحة01جدول رقم 

جائحة كورونا الدافع نحو 
 التوجه للتعليم عن بعد كخدمة

 النسبة المئوية التكرارات

 %32 32 نعم
 42% 42 ال

التعليم نالحظ من خالل الجدول راي الطلبة نحو جائحة كورونا على انها الدافع للتوجه نحو 
عن بعد، بحيث يرى اغلبية الطلبة على ان التعليم عن بعد هو الحل األنسب لهذه االزمة 

وهذه النسبة كافية لإلجابة على هذا %32الصحية العالمية حيث بلغ هذا التأييد نسبة 
 .%42التساؤل، وكانت اقلية فقط من الطلبة يعارضون هذا النظام بنسبة 
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 تقييم دعم استمرار هذا النظام التعليمي المزدوج: يمثل 00جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات دعم استمرار النظام المزدوج
 %13 13 نعم
 %22 22 ال

من الطلبة ال يحبذون نظام التعليمي المزدوج،  %22نالحظ من خالل الجدول ان نسبة 
يفضلون نظام التعليم  %13وذلك ألنهم فضلوا سابقا الدراسة حضوريا، كما نجد نسبة 

 المتزامن.
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 : تأثير التعليم عن بعد على نتائج الطالب00جدول رقم 

التعليم عن بعد على  تأثير
 نتائج الطلبة

 النسبة المئوية التكرارات

 %74 74 نعم
 %47 47 ال اعلم

 %21 21 ال

على  أثرلطلبة الذين  %74لتعليم عن بعد بنسبة لتأثير نتائج الطلبة  يمثل هذا الجدول
نتائجهم على مستواها المعتاد، اما النسبة  بقيت %21نتائجهم الدراسية، كما نجد نسبة 

 ليس لهم دراية بهذا التغيير حيث تمثلت في طلبة السنة األولى ليسانس. %47المتبقية 
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 : يمثل مدى ترقية التعليم باستعمال الرقمنة00جدول رقم 

ترقية أدت الرقمنة الى 
 التعليم

 النسبة المئوية التكرارات

 %29 29 نعم
 %14 14 ال

حسب راي العينة  %29نالحظ من خالل الجدول ان الرقمنة أدت الى ترقية التعليم بنسبة 
معاكسين لهذه %14كما نالحظ نسبة  ،وهذا راجع الى تطور عالقة التعليم بالرقمنة المدروسة

 .الحالة
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 اتمةـــــــــخ

الق   ةةةةةةال القناترنةةةةةةال لفمن  ةةةةةة  ل ف  ةةةةةة    لسةةةةةة م  لرقمنةةةةةةال يةةةةةةن  ل رفقةةةةةةن   ةةةةةة  المر ةةةةةة  ال ةةةةةة  ان ا
بحت واكةةةةع ال ولمةةةةال الم ر ةةةةال الفةةةة    ةةةةه  ةةةة   ناتةةةة  ت عةةةة      ق ةةةة   و ر عةةةة    ةةةة   لمةةةة   ةةةة

 لق   ةةةةةال القناترنةةةةةال ع ةةةةةد  لةةةةةواا ع ةةةةة  ي رةةةةة  روايةةةةة  ال ةةةةة ل    ةةةةة   حةةةةة ت   ضةةةةةرتمي ،فم ةةةةةال   
كم ةةةةةري  ع ةةةةةد م سةةةةة    ن ةةةةةال    ةةةةةرتة اومتلةةةةة    تننةةةةة   مةةةةةرن  نم ةةةةةال الف  ةةةةة   ا ل فرتلةةةةة  عةةةةة  
  ةةةةة  تضةةةةةرتمي  ي   ةةةةة  ت  ةةةةةونره  تالف  ةةةةة    ل فرتلةةةةة  الي ةةةةة   رمةةةةة    ةةةةة لف     الي ةةةةة    لةةةةة ل  

  م ق ال تاسفنفقن :خ صن  ن ه النف تج المف  قال ل ماسفن  الف
 ةةةةةة  ال ماسةةةةةةال  ةةةةةة  ا  ةةةةةةال ال  ةةةةةةو  الع  سةةةةةة ال  ق   ةةةةةةال  عةةةةةةف  ل   نالاسةةةةةةفمرام _ الحيةةةةةة   ع ةةةةةةد 1

ق  ا  امي (  تذلةةةةة   ةةةةة  خةةةةة     ةةةةة    ي ةةةةةو  اةةةةة  ال ةةةةة 11ظةةةةة  الن ةةةةةال الصةةةةةح ال  كو  ةةةةة 
 الرقم  تن ئال الف منس تن ا ر   ع د  حال اليرض ال.

مغةةةة  لقةةةة  ال مةةةةري  ةةةة   لف مةةةة ق   ل ةةةة ا الن ةةةة   _  ي عةةةة  ال  بةةةةال  ةةةةم لمةةةة  الف  ةةةة   الق رةةةة 2
ال ا  ك ل ةةةةةةة   تالفق  ةةةةةةةنا  المف ،ةةةةةةةال تنةةةةةةة ا ارةةةةةةة  اليرضةةةةةةة ال الفةةةةةةة  سةةةةةةةم   قةةةةةةة   الرقمنةةةةةةةال تق ةةةةةةة

 ذارن .

 الف  ت ر  ل      و    المحف يال.   وت   المنصال _ اعفم   ال  بال ع د 3

  ةةةةة   عةةةةة  _ ،ققةةةةةت الق   ةةةةةال  قةةةةة      حوظةةةةة   ةةةةة  اسةةةةةف  ا  الفقن ةةةةة   الح ر ةةةةةال  لقةةةةة   الف4
.    

الةةةةةةد  ةةةةةة     ال  بةةةةةةال تنةةةةةة ا  ةةةةةة         ف يةةةةةة   ةةةةةة  عنةةةةةة   الفنقةةةةةة   ةةةةةةو  ر الوقةةةةةةت تالمةةةةةة  _ 5
 ل ف    ع      ت شق   .

 _ ا   الف     ع      الد  رق ال الف     ال  ل .6
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_   مةةةةةة  قةةةةةة   الف  ةةةةةة   عةةةةةة    ةةةةةة   ةةةةةة   ناتةةةةةة  الةةةةةةد الةةةةةة  ل تمكةةةةةة  ان تحةةةةةة   حةةةةةة  الف  ةةةةةة   7
 ليع ال ل   ال  بال اق تي األسف ذ    .الفق   ي ال ي رفرك اث م 

 التوصيات:

 ماسةةةةال لقةةةة ت  الق   ةةةةةال تال مةةةة  ع ةةةةد  ةةةةةو  ر يم ةةةةم  ةةةةة  ر ةةةةن  قصةةةة  لنةةةةة   لن ةةةةال  حف ةةةةةال _ 1
نةةةةةةةةال  ن ئةةةةةةةةال الفةةةةةةةة منس  م ةةةةةةةة نال  ةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةال القوالةةةةةةةةع  القوالةةةةةةةةع الفقن ةةةةةةةةال تالقوالةةةةةةةةع ا  ام 

 تال  بال  تض (.

تاسةةةةةةةةةةف  ا  الف نولوي ةةةةةةةةةة  الح ر ةةةةةةةةةةال ضةةةةةةةةةةرتمي الفحعةةةةةةةةةة س  ونم ةةةةةةةةةةال الف  ةةةةةةةةةة   ا ل فرتلةةةةةةةةةة  _ 2
 .شر ثق  ال الف     تالف    ع       لق   ال تل

 ي  ةةةةةةةةة  خ  ةةةةةةةةةال القةةةةةةةةةةو ي لصةةةةةةةةة  غال الم ةةةةةةةةة ر ر ال  م ةةةةةةةةةةال المف  قةةةةةةةةةال لفصةةةةةةةةةم   الةةةةةةةةةة متة  _3 
إل فرتل ةةةةةة   ت ف   ةةةةةةال  ةةةةةة     ع  ةةةةةةال الف  ةةةةةة   ا ل فرتلةةةةةة    ةةةةةة ألخ ر   مةةةةةة  اةةةةةة ن  ف ةةةةةةوما إل 
 لةةةةة  ل تمكةةةةة   ن تحةةةةة   حةةةةة  الف  ةةةةة   الفق  ةةةةة ي  تي ةةةةة  لويةةةةة ( سةةةةةوا   ةةةةة  ، ةةةةة   حصةةةةة   

 ف ذ  ي لةةةةةع القةةةةة تي(  تقةةةةة  رفةةةةةرك  ثةةةةة مالم  و ةةةةةال  ت  ةةةةةوثر ال  لةةةةةع  ش صةةةةة ال ت رنقةةةةةال األسةةةةة
 ليع ال تايفم   ال ل   ال  بال.

لوقةةةةةةةةت لفةةةةةةةةو  را اعقةةةةةةةة  المةةةةةةةةو مرا  تالنةةةةةةةة تا  ت  ف ةةةةةةةة  األلشةةةةةةةة ال ال  م ةةةةةةةةال ا فراضةةةةةةةة    _4
 األتبئال.   الفنق  لس م     ن   تالق   تالمص منف  ت  ف ي     عن

وماه عمةةةةةر ال ةةةةة   اف ماسةةةةةال إ ك ل ةةةةةال  ن قشةةةةةال األ حةةةةة ا ت ةةةةة ارا  الف ةةةةةر  ل م سةةةةةفر تالةةةةة _ 5
تعةةةة   ،ر ةةةة ن ال  بةةةةال  ةةةة   ر ةةةةال المن قشةةةةال  ةةةة  ظةةةة  إي ظةةةةر   ةةةة م  عةةةة    ةةةة    تلرةةةة (  

  ر  فوقم  عفقم . ت غ
 ةةةةةةةونر  ةةةةةةةري ت سةةةةةةة ل ع الفق ةةةةةةة   عةةةةةةة    ونةةةةةةةم ال فح لةةةةةةة   إل فرتل ةةةةةةة   تال مةةةةةةة  ع ةةةةةةةد  _ 6

.    
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    ي تال  بةةةةةةال ،ةةةةةةو  ا ف ةةةةةةال اسةةةةةةف  ا  المنصةةةةةةال الرقم ةةةةةةالاةةةةةة   ةةةةةة  األسةةةةةة_  ةةةةةة منع ت  ةةةةةةون  7
ي  ةةةةة   شةةةةةك   ةةةةةح ت تب رنقةةةةةال  عضةةةةةي   ةةةةة  م الفي عةةةةة   ةةةةة  خةةةةة    ةةةةةفت لق  ةةةةة   تلسةةةةةفي  

 المنات  الف   ف ح  .
الفوا ةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةم الق   ةةةةةةةةةة   القناترنةةةةةةةةةةةال األخةةةةةةةةةةر   ت الق   ةةةةةةةةةة   ال  لم ةةةةةةةةةةال تال رب ةةةةةةةةةةةال _ 8

تال ةةةةةةة ج ع ةةةةةةةد  قةةةةةةة مب   ل سةةةةةةةفي  ي  ةةةةةةة  خمةةةةةةةرا     ةةةةةةة   قةةةةةةة   اسةةةةةةةف  ا  الف نولوي ةةةةةةة   
  م البح  ،و  الف     ا ل فرتل .الح ر ال    الف      ت شق

 ماسةةةةةال إ ك ل ةةةةةال اسةةةةةف را    ف ةةةةة  الوثةةةةة ت  ا  امنةةةةةال ال   ةةةةةال   ألسةةةةة   ي  ت المةةةةةوظي   _ 1
 ت ال  بةةةةةال عةةةةة    ةةةةة   خ  ةةةةةال الوثةةةةة ت  الفةةةةة  رف ةةةةة م ع ةةةةةد   ةةةةةح ل   الفنقةةةةة  إلةةةةةد الق   ةةةةةال 
  صةةةةةة     ةةةةةة  اللق ةةةةةة ج عةةةةةة  ال مةةةةةة    لق   ةةةةةةال  ت الف ةةةةةةر    ةةةةةة   ي ال مةةةةةة    ةةةةةة   ي عةةةةةة   

 م و       المق س الفو رم   الخ(ال
_  مةةةةة  ان اغ م ةةةةةال ال  م ةةةةةال رفصةةةةةيحون رو  ةةةةة  ع ةةةةةد  واقةةةةةم الفوا ةةةةة  اليفمةةةةة ع    لةةةةة  11 

إلشةةةةةةة    ةةةةةةةيح   ت قموعةةةةةةة   ل قعةةةةةةة   تال   ةةةةةةة   تتضةةةةةةة     حةةةةةةةت  ةةةةةةة  السةةةةةةةفمرام  ةةةةةةة  
 صةةةةةةةةةر  إ امي األقعةةةةةةةةة   تمدسةةةةةةةةة ت   ح ةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةون  صةةةةةةةةة ما  وثوقةةةةةةةةة  ل م  و ةةةةةةةةة   ت ف   ةةةةةةةةةال 

 لةةةةةةة   مسةةةةةةةم ال نةةةةةةةال تالم  اغوي ةةةةةةةال  ةةةةةةة  قمةةةةةةة  ال  بةةةةةةةال  ت  م   ةةةةةةةال لو،ةةةةةةةال إعالمعةةةةةةةفق ا  ا  ام 
 لنشر ا  ي ر  ت عفق .

اسةةةةةةف  ا  لرنةةةةةة  إل فرتلةةةةةة  تحمةةةةةة  السةةةةةة  الصةةةةةةرنت ل ةةةةةة    لةةةةةةع  ،ةةةةةة  ال  بةةةةةةال ع ةةةةةةد_ 12
قصةةةةة  الفوا ةةةةة     ةةةةة   ةةةةة   ةةةةةر  األسةةةةة   ي تال  بةةةةةال  ع ةةةةةد  ن رةةةةةف  يمةةةةةم يم ةةةةةم عنةةةةة تن  

تتضةةةةةةةةةة     حةةةةةةةةةةت  صةةةةةةةةةةر  ا  امي  المرنةةةةةةةةةة  الل فرتلةةةةةةةةةة  ضةةةةةةةةةةم  ق تمةةةةةةةةةةال اسةةةةةةةةةةم ال ل   بةةةةةةةةةةال
تاألسةةةةة   يي ت خ ةةةةةرا  اعفمةةةةة   الف  ةةةةة   عةةةةة    ةةةةة   ت الف  ةةةةة   ا ل فرتلةةةةة  ينبةةةةة  إلةةةةةد ينةةةةةع  ةةةةةم 

 .الف     الفق   ي ل كون  كم  ل   م  و  ر ل ئال خصبال ت  تمال ل ل 
 _       اسفمرام ن ا الن    الل فرتل  ت  ونره.13
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 قائمة المراجع:

 الكتب: 

مبادئ القانون اإلداري ماهية القانون اإلداري التنظيم اإلداري والمرافق عدنان عمرو، _ 1
حزى وشركاه،  )الطبعة الثانية، توزيع: منشاة المعارف جالل العامة )دراسة مقارنة(،

 .4002اإلسكندرية، 
، دار المطبوعات الجامعية، واموالها، اإلدارة العامة نشاطها مصطفى أبو زير فهمي_ 4

 .4004اإلسكندرية، 

منهجية العلوم السياسية: مفاهيم، المناهج، االقترابات، واألدوات، محمد شلبي، "_ 3
 .1991، الجزائر، د.ط الربط"،

 المذكرات: 

واقع عملية الرقمنة في الجامعة بن عيسى رضوان، معمري يونس، رحموني لبنى، _1
، مذكرة مكملة لنيل شهادة حالة جامعة العربي بن مهيدي ام بواقي انموذجا الجزائرية دراسة

الماستر في علوم االعالم واالتصال تخصص: اتصال وعالقات عامة، جامعة العربي بن 
 .4019/4040انية، مهيدي ام بواقي، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم اإلنس

إدارة المرافق العامة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة غرزولي سخرية، طرق وأساليب _4
 .4012/4012بوضياف بالمسيلة، سنة محمد 

متطلبات جودة التعليم العالي دراسة ميدانية لميدان فاطمة غنتيوي، كيريمة كابوية، _3
ة ر ، مذكالحكامة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة ادرار نموذجا

مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم االجتماعية تخصص: علم االجتماع تنظيم وعمل، 
جامعة احمد دراية ادرار، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، قسم: العلوم 

 4019/4040االجتماعية،
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الة العالي دراسة حكفاءة األعضاء هيئة التدريس وأثرها على جودة التعليم نوال نمور، _ 2
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، 
4011/4014 

جسيد وعوائق التعليم االلكتروني بالجامعة الجزائرية _ مقومات التحليمة الزاحي، _ 2
 .4011/4011نسانية واالجتماعية، ، رسالة ماجيستر، كلية العلوم اإلالتطبيق _

 المقاالت: 

إدارة االزمات الصحية في الجزائر: دراسة ازمتي الكوليرا توفيق بوراس، اسية بلخير، "_ 1
، 3، ع10نمية، مج المجلة الجزائرية لألمن والت("، 8181(، وكورونا )8102)

10/01/4041. 
االقتصاد الجزائري في ظل التداعيات العالمية لجائحة كورونا صالح الدين بولعراس، "_ 4

، 40مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، مجبين االستجابة االنية والمواكبة البعدية"، 
 .4040لجائحة كورونا، سبتمبر العدد الخاص حول االثار االقتصادية 

في  moodleدور مخطط التكوين البيداغوجية باستخدام منصة قندورة، عبد الحليم بو _ 3
 3_4، 1، ع1مج، مجلة العربية، تنمية المهارات تدريس اللغة العربية لألستاذ الجامعي

 .4040مارس 
درجة رضا األساتذة الجدد على مخطط تكوين: تصميم وبناء واستعمال حسينة احميدة، _ 2

 .4012، 42، ع12الجتماعية، مجالعلوم امجلة ، moodleدرس على منصة 
"اعتماد الجامعة الجزائرية على التعليم االلكتروني عن هاجر مامي، صارة درامشية، _ 2

مجلة افاق لعلم بعد كالية لضمان سيرورة التعليم الجامعي في ظل ازمة "كورونا""، 
 .4040، جويلية 10، ع10ع، مجاالجتما
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مجلة  ،العامة ونظامها القانوني في التشريع الجزائري" المرافقبن يكن عبد المجيد، "_ 2
د الحادي عشر، خنشلة، العلوم القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشور بالجلفة، العد

4012. 
" دور الرقمنة في تحسين أداء المرافق العمومية للهيئات بختة محمدي، سهام حيرش، _ 1

في علوم التسيير تخصص: تسيير عمومي،  مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر المحلية "،
جامعة محمد بوضياف مسيلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم 

 ،4040/4041التسيير، 
"، 8102، اطر رقمنة اإلدارة العمومية في مشروع "الجزائر االلكترونيةيتوجى سامية_ 2

 .12رف، عمجلة معا
 االلكترونية:من المواقع 

من الموقع: ("، 02)كوفيد 8102مرض فيروس كورونا المستجد فريق مايو كلينيك، "_ 1
-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases

20479963-causes/syc-/symptomsconditions/coronavirus  :يوم
 .43:22، على الساعة 12/02/4040
4 _Daniel C. DeSimone, M.D"،ما الذي يثير القلق بشأن سالالت فيروس كورونا 

من الموقع:  "،( المتحولة؟02-المستجد )كوفيد
-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases

20505779-qvariant/fa-answers/covid-conditions/coronavirus/expert 
 .00:03، على الساعة: 11/02/4044يوم: 

العينات في البحث العلمي وأنواعها  مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات،_ 3
 مساء 40:00، على ساعة4044جوان 12، تم تصفح الموقع يوم وطرق اختيارها

                                                 mco.www.mdrscenter 

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-variant/faq-20505779
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-variant/faq-20505779
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-variant/faq-20505779
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-variant/faq-20505779
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الموقع االلكتروني لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، التعريف بالجامعة، من _ 2
، 12/02/4044يوم:  /baljamatt-mosta.dz/altaref-https://www.univالموقع: 

 .00.12على الساعة: 
الموقع االلكتروني لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، نبذة تاريخية عن الكلية، من _ 2

ttps://www.univh-الموقع: 
-mosta.dz/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9
-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9
-%d8%b9%d9%86

%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/ 

 مقابلة:
مكتب مهندس االعالم  المواقع االلكترونية لكلية العلوم السياسية،اسماعين حراق، _ 1

علوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس لكلية الحقوق وا االلي، عمادة الكلية،
 _مستغانم_.

 ملتقى:
 ، الملتقىسياسة الرقمنة في قطاع التعليم العالي والبحث العلميمحمد احميداتو، _ 1

، كلية الحقوق، 4040مارس  01الموسوم ب: دور الرقمنة في الجودة في التعليم العالي، 
 ، ص1جامعة الجزائر 

 
 

https://www.univ-mosta.dz/altaref-baljamatt/
https://www.univ-mosta.dz/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.univ-mosta.dz/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.univ-mosta.dz/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.univ-mosta.dz/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.univ-mosta.dz/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.univ-mosta.dz/fdsp/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9/
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 ارة التعليم العالي والبحث العلميوز 

 جامعة عبد الحميد بن باديس _ مستغانم_

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 _ قسم العلوم السياسية _

 تخصص: _ إدارة محلية _

 اخي الفاضل/ اختي الفاضلة

 السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد:

استبيان استمارة  

 

العلوم السياسية، تخصص إدارة محلية بعنوان " رقمنة المرفق لنيل شهادة ماستر  التخرج مذكرتي عدادا  إطارفي 
"دور الحوكمة االلكترونية في استدامة ("، و91الزمة الصحية العالمية )كوفيدالعام في الجزائر كمقاربة لمواجهة ا

المشتركة  لية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانمقسم العلوم السياسية في كالدراسة حالة المرفق العام"، ل
على أسئلة هذا االستبيان بدقة  باإلجابة". نرجو من سيادتكم ان تمدوا لنا يد المساعدة بين الموضوعين

ان تعود على الجميع بالنفع والفائدة، ونؤكد لكم ان  نأملوموضوعية مما يعزز الثقة في نتائج هذه الدراسة التي 
 ء التي ستدلون بها سوف تتسم بالسرية التامة، وتستخدم فقط ألغراض البحث العلمي.اآلرا

 

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

 مناد امال
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.المحور األول: البيانات الشخصية  

_ الجنس:1  

 ذكر        انثى  

:_ الفئة العمرية2  

    سنة 53اقل من   سنة 53إلى53من                    سنة 53من  أكثر

:الجامعي_ المستوى 3  

 5سنة       9سنة                5سنة               9ماستر  5ماستر   ما بعد التخرج

:         _ اإلقامة4  

 داخل المدينة   خارج المدينة  حي جامعي 

دراسات الموضوعية. المحور الثاني:  

 _ هل تستخدم انترنيت؟1

 ال  نعم 
 االنترنيت: كيف تقيم تحكمك في استخدام_ 2

  ضعيف  متوسط  جيد

 : ؟ما هي مجاالت استخداماتك لألنترنت_3

 الدراسة  العمل           الترفيه  ال تستعملها  في مجال اخر 

 :؟المفضل لديك الدراسة ما هو نمط_ 4

  الحضوري  عن بعد  كالهما 
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:؟لكترونية التي تعتمدها في دراستكاال _ ماهي الوسائط 5  

 هاتف ذكي  لوحة الكترونية  كمبيوتر محمول  كمبيوتر مكتبي 
_ نوع شبكة انترنيت التي تستعملها:4   

 منزلية شبكة  شبكة الهاتف النقال 
 ؟الجامعة )نقل، اطعام، أخرى(كم يكلفك بالتقريب حضور يوم دراسة في _ 5

........................................................................................ 

تحميل دروسك عبر األرضية؟ب التي تسمح لكتعبئة االنترنيت  ماهي تكلفة_ 6  

....................................................................................... 

 :؟الدراسة عن بعدكيف ترى نمط _ 7

  يوفر الوقت والمال  أعلمال   غير مجدي

 :؟صلك جميع المحاضرات واالعالناتهل ي_ 8 

 يصلني الكل  المحاضرات فقط  اإلعالنات فقط ال يصلني شيء

 _ اآلجال المحددة إلنجاز البحث او االمتحان عن بعد:9

 غير كافية 
 

 كافية  بها  سال بأ

 :ساهم في عن بعد اعتمادك على نمط التعلم_ 11

  انقاص تكلفة التعلم  شيئال  زيادتها 
 تحميل جميع محاضراتك:كافية لسرعة تدفق االنترنيت هل _ 11

  نعم  ال أعلم  ال تسمح
 جميع المعلومات التي تحتاجها: "موودل"  _ وفرت األرضية االلكترونية12

  نعم   لم
 الموقع االلكتروني لسحب المحاضرات:  للولوج إلىتعتبر كلمة السر عائق _ 13
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  ليست عائق نوعا ما   عائق كبير

 ؟moodleتطلع يوميا على األرضية الخاصة بالتعليم عن بعد  _ هل14

 ال  نعم 

 :العالي التعليمفي رقمنة ال_ كيف ترى الخدمات 15

 ضعيفة   متوسطة جيدة 

 _ تتواصل مع األساتذة عبر:16

 البريد االلكتروني  الهاتف   األرضية الرقمية  ى اخر  اتتطبيق

 _ ما تقييمك لألرضية عن بعد:17

 غير مفهومة صعبة االستخدام  سهلة االستخدام

 :؟لتعليم االلكتروني كخدمةل الدافع نحو التوجهتعتقد ان جائحة كورونا هل _ 18

  نعم   ال 

 :؟_ هل تدعم استمرار هذا النظام التعليمي المزدوج19

 ال  نعم 

 :ك؟على نتائج عن بعد التعليميؤثر هل  _21

  نعم  ال أعلم  ال
_ هل استعمال الرقمنة أدى الى ترقية التعليم:21  

 نعم  ال 
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 السنة الثالثة تنظيم سياسي و إداري

لنسبة التحمي  المقياس نسبة المشاهدة  
 االتنمية اإلدارية 65 24

 

 سياسة مقارنة 56 24
 

1ادارة الموارد البشرية  24 94  
 

 التدريب اإلداري 96 2.76
 

المحليةادارة المرفق العام و الخدمة العمومية / ادارة الجماعات  22 66  
 

 اإلصالح السياسي في المنطقة العربية 91 94
 

 المالية العامة .9 24
 

 لغة أجنبية 96 21
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 ماستر السنة األولى إدارة محلية

لنسبة التحمي  المقياس نسبة المشاهدة  
1اإلدارة المحلية المقارنة  61 62  

 

1القانون اإلداري  6976 62  
 

1/ تسيير المؤسسة 1المدخل للتسيير واإلدارة االسترتيجية  24 64  
 

/ملتقى األحزاب 1ملتقى المجتمع المدني والتنمية المحلية  .2 61

1السياسية والنظم االنتخابية  
 

1تحرير الوثائق والمراسالت اإلدارية  24 .5  
 

64 24   
1/ االتصال والعالقات العامة  1تسيير الموارد البشرية   

 

1المؤسسات السياسية واإلدارية في الجزائر  66 54  
 

1لغة فرنسية متخصصة   6.  
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 ماستر السنة األولى ماستر تعاون دولي

لنسبة التحمي  المقياس  نسبة المشاهدة 
1التعاون الدولي والمنظمات الدولية  64 51  

 

1الدبلوماسية المعاصرة واستراتجيات التفاوض  62 64  
 

1/ جيوبوليتيكية االقتصاد الدولي 1أشكال التفاعالت الدولية  51 59  
 

 ملتقى العالقات األوربية المغاربية 65 64
 

1إدارة األزمات الدولية  24 51  
 

1التحديات األمنية المعاصرة  26 .5  
 

1/ التاريخ الدبلوماسي  1تاريخ العالقات الدولية  .2 54  
 

64 26   
االنجليزية اللغة الفرنسية / اللغة  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفهرس
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 الصفحة فهرس المحتوى                              
 أ المقدمة
 1 رقمنة المرفق العام في ظل جائحة كورونااألول الفصل 

 1 المرفق العامالمبحث االول: 
 1 المطلب االول: مدلول المرفق العام
 5 المطلب الثاني: أنواع المرافق العامة

سير المرافق العامةلثالث: القواعد األساسية في المطلب ا  15 
 21 المبحث الثاني: التوجه نحو رقمنة الجامعة الجزائرية

س نموذجا زائر جامعة عبد الحميد بن باديالتعليم العلي في الجالمطلب االول:   21 

 40 الرقمنة كمقاربة جديدة في التعليم العالي :المطلب الثاني
 45 نمط التعليم عن بعد.: مطلب الثالثال

.91االزمة الصحية العالمية كوفيد: لمبحث الثالثا  54 
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 الماستر مذكرة مــلخص

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على أهمية رقمنة التعليم العالي لكلية العلوم السياسية 
(، اعتمادا على المنهج الوصفي 91بجامعة مستغانم في ظل االزمة الصحية العالمية )كوفيد

 التحليلي ومنهج دراسة الحالة.
عن بعد جزء ال يتجزأ من الجامعة، لما يوفره من خلصت هذه الدراسة ان التعليم االلكتروني 

مزايا وتسهيالت للطلبة جعلتهم مواكبين لعولمة المعرفة التي أصبحت ضرورة حتمية البد 
 منها.
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Abstract of Master’s Thesis 

This study aims to shed light on the importance of digitizing higher 
education in faculty of political science at mostaganem’s university In 
light of the mondial health crisis    (covid19), depending on the 
descriptive analtical approach and case Study. 
This study concluded that distance e-learning is an integral part of 
university, and it has several advantages and facilities that made it 
match the globalization knowledge that has become an imperative 
necessity. 
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