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 -PROGRES - رقـــــــــــمنة قـطــــــــــــــــــــاع التعميـــــــــم العــــــــــــــــالي في الجـــــزائر، نعــام
 نمهذجا
 
 الهام غالم     بن عياش سمير

 
 : ممخص

تظؾر األمؼ بسجى تظؾر قظاع التعاليؼ العالي والبحث العمسي وتؾافق مخخجاتو مع حاجات يقاس  
ومجى تظؾيعو لتكشؾلؾجيا السعمؾمات في خجمة أىجافو، والجدائخ كغيخىا مؽ الجوؿ عخفت مشغؾمتيا  ،السجتسع

في عل تخشيج استغالؿ  الجامعة خخجاتيجؼ لمشيؾض ورفع مدتؾيات جؾدة مالجامعية إصالحات ت
القظاع كسة حؾ  في ثشايا ىحا الترؾر لديخورة عسمية " PROGRES "السجخالت، ولقج جاء التأسيذ لشغاـ 

قظاع خقسشة لالسعؾؿ عميو لمؾصؾؿ  PROGRES " عمى نغاـ تدميط الزؾءفاليجؼ مؽ البحث ورقسشتو. 
العاـ، تحديؽ جؾدة لسخفق خجمات اتدييل الؾلؾج ل)ويتختب عش وما، بالجدائخ التعميؼ العالي والبحث العمسي

 إلنجاحالسؾارد البذخية والسادية السدخخة السجيؾدات و  كل بالخغؼ مؽلكؽ و  ،الستذخاؼ والتخظيط(االخجمة، 
تجاركيا بتفعيل  ، ووجبح العسميةتحؾؿ دوف نجا التقشية والتشغيسية العجيج مؽ الشقائصاف اال  ،رقسشة القظاع

 ذات استقاللية و مؤىمة مؤسداتتذخؼ عمييا  في نفذ الؾقت،وتجريبية   بخامج دورية تقييسية واصالحية
  دمظة الدامية .مخؾلة ب

 الشغاـ اإلعالميرقسشة البحث العمسي،  ، التدييخ قسشةر  الجامعة الخقسية، التعميؼ العالي ، كممات مفتاحية:
 السجمج.الخقسي 

 JEL:I23 ، D83، H54،O31ترنيفات 
 

Abstract: 

The development of countries is measured by the level of development of 

the higher education sector,and The degree of compliance of his output and the 

needs of the society, and The extent of its success in the exploitation of 

information technology in the service of its objectives. 

 Algeria, like other countries, has reformed its university system with the 

aim ofimproving the quality of outputs and rationalizing the utilization of inputs. 

PROGRES was established To serve the goal of governance and digitization of 
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the higher eduction sector.The purpose of the search is to define PROGRES, 

Dependable in facilitating access to the public sector, improving service quality,  

foresight and planning.But despite all the efforts and human material resources 

devoted to success digitization in higher education and scientific research, 

However, many technical and organizational deficiencies prevent the success of 

the process , And must be remedied by the activation of periodic evaluation 

programs, supervised by qualified institutions with autonomy and mandatory 

authority 

Keywords: Higher Education, Digital University, Digitization Management, 

Digitization of Scientific Research, PROGRES. 

Jel Classification Codes: I23  ،  D83، H54،O31 

 :مقدمة .1
قظاع التعاليؼ العالي والبحث العمسي في ركدت الكثيخ مؽ البحؾث االجتساعية عمى الجور الحي يقـؾ بو     

فة، والبحث في مجى تؾافق مخخجات ىحا القظاع السيؼ  مع حاجات  مختمف الجوؿ الستظؾرة مشيا والستخم
السجتسع التي تغيخ مؽ خالؿ طمبات سؾؽ الذغل مؽ جية، والسداىسة الفعمية في تظؾيخ جسيع مشاحي 
الحياة لمسؾاطشيؽ، مؽ جية أخخى، فيحا القظاع وبفزل اإلمكانيات السادية والبذخية  والعمسية السدخخة 

تظؾيخ في خجمة  يةالسعمؾمات مختمف التقشيات التكشؾلؾجية، سؾاء في السجاالت التقشية أوبإمكانو تؾعيف 
وفي كل مشغؾمتيا الجامعية  الستخمفة،لؼ تفمح كغيخىا مؽ الجوؿو الجدائخ وبالشدبة لمحالة ، السجتسع وتحجيثو

مداىسات كاف ليا مؽ بالسجتسع ورقيو، ولكؽ ىشاؾ  لمشيؾض لمسداىسة الفعمية التي قامت بيا صالحاتاإل
ولؾ الشدبية في  ايت، ومجى مداىسااألثخ االيجابي عمى الجامعة وعمى السجتسع ما يشبغي البحث في دالالتي

لمسياـ التي تقـؾ بيا الجامعة في الجانب البيجاغؾجي أو البحث العمسي، وكحا جؾدة السخخجات  مؽخفع ال
ويجخل في  وكل السياـ السؾكمة لمجامعة، ،مظالب الجامعيطخؽ تقجيؼ الخجمات السخافقة لمجراسة وتيديخىا ل

عسمية حؾكسة كسجاؿ لمبحث في مجى نجاح   " PROGRES " السجمج  الشغاـ اإلعالمي ىحا اإلطار
 القظاع ورقسشتو. 

  سشحاوؿ في الجراسة اإلجابة عمى اإلشكالية التالية:-
الشغاـ ؟وكيف يغيخ ذلػ مؽ خالؿ في الجدائخ ما مجى نجاح رقسشة قظاع التعميؼ العالي والبحث العمسي 

 ؟ " PROGRES " السجمج  اإلعالمي
، األىجاؼ السدظخة لو، السخاحل " PROGRES "إف الجراسة تيجؼ إلى التعخيف بشغاـ : البحث أهداف-

 التي مخ بيا، التحجيات والسعؾقات، ومشو البحث سيقدؼ لمسحاور اآلتية:
 ؼ العالي:ماىية الخقسشة بقظاع التعمي -1
 تؾعيف الخقسشة في قظاع التعميؼ العالي بالجدائخ -2
 "PROGRES " السجمج الخقسي رقسشة تدييخ قظاع التعميؼ العالي بالجدائخ في عل الشغاـ اإلعالمي -3
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 ماهية الرقمنة بقطاع التعميم العالي: المحهر األول 
 :مفههم الرقمنة  -1

 :تحديد المفههم  - أ
 أفعمقة بسرظمح الخقسشة تبعا لمدياؽ الحي تدتخجـ فيو الكمسة، حيث يالحظ تتعجد السفاىيؼ الست     

حيث يسكؽ معالجتيا بؾاسظة الخقسشة تعشي: في مجاؿ الحاسب اآللي: تحؾيل البيانات إلى شكل رقسي ب
وتغمغل كل ما ىؾ رقسي واتداع انتذاره قج تدارع خالؿ األلفية الحالية، وىؾ مدتسخ في الشسؾ الحاسب، 

الخقسية بذكل متدايج نحؾ التذابػ مع الحياة اليؾمية، مؽ التعميؼ إلى  التكشؾلؾجيال كبيخ، حيث تتحؾؿ بذك
الخقسية وسخعة نذؾئيا تجفع  التكشؾلؾجياالعامة والسالية والرحية، والتظؾرات في  واإلداراتالعسل الدياسي 

ي أحياف كثيخة، بيشسا تؾجج العجيج مؽ االبتكار والتظبيقات الججيجة التي تالمذ الحياة بظخؽ مختمفة وف
الفخص والتظمعات التي تختبط بالخقسشة، فإف ىشاؾ حاجة أساسية لفيؼ التحجيات التي تسثميا بالشدبة لمسجتسع 

 التكشؾلؾجيا، فقج أصبحت والتخفيف مشيا، ويتغمغل العالؼ الخقسي في مجاؿ التخبية والسيارات بذكل متدايج
التخبية والسيارات بظخؽ ججيجة ومبتكخة، يقتخف ىحا التغمغل بتغيخات مدتقبمية في تدتخجـ تجريجيا لتؾصيل 

أسمؾب العسل ونسظو، الحيؽ يتأثخاف بالسشاخ الحالي مؽ انعجاـ اليقيؽ االقترادي، فزال عؽ التحؾالت 
ج بخزت حاجات الخقسية الدخيعة التغيخ في مكاف العسل، فق لمتكشؾلؾجياتالدياسية، نغخا لالستخجاـ الستدايج 

عسمية تدتسخ  إلىفي تحؾيل التعُمؼ وتظؾيخ السيارات  التكشؾلؾجياتلسيارات ججيجة، وساىؼ استخجاـ ىحه 
أف يؾاصمؾا تظؾيخ وتججيج مياراتيؼ ومعخفتيؼ لكي يجاروا االبتكارات مجى الحياة، حيث يتحتؼ عمى األفخاد 

ما يتجاوز مكاف العسل، وإف الخقسية تخممت  شؾلؾجياتوالتكالسدتسخة والتظؾرات الججيجة في العالؼ الخقسي، 
  2017كميساف، امتالؾ ميارات رقسية ضخوري في أحياف كثيخة لألنذظة اليؾمية

، وىحا ال يشفي باقي التعميؼ العالي قظاعإف التخكيد في ىحه الؾرقة سيكؾف حؾؿ تؾعيف الخقسشة في       
تتيحيا الخقسشة لتؾعيفيا في تي الساسة لالستفادة مؽ كل الفخص ال ل تأكيج عمى أىسيتو، والحاجةالقظاعات، ب

يات تقجيؼ الخجمات يفتدييخ القظاع بخرؾص التعامل مع الجانب البيجاغؾجي لمظمبة الجامعييؽ، وك
الجامعية السجعسة لمجانب الجراسي، وىشاؾ جؾانب أخخى بحاجة لمخقسشة وىي البحث العمسي ونذخ نتائجو، 

  لسؾارد البذخية لمقظاع والجانب السحاسبي والسالي. وكحا تدييخ ا
  :خرائص الرقمنة - ب
فالسرظمح مؽ ناحية  "َرْقَسَؽ" قج ال تكؾف ىشاؾ مذكمة في السرظمح عشجما نتحجث عؽ "الفعل" ،   

مسارستو كدمؾؾ يتفق فيو كل الباحثيؽ والسؤلفيؽ، باعتبار الخقسشة "ىي التحؾيل )اإلرادي( لمؾثيقة الؾرقية 
)التشاعخية( إلى وثيقة رقسية )ثشائية( ال تقخأ إاّل بالحاسؾب" أما مشذأ الخالؼ ىؾ عشج التظخؽ إلى نتائج ىحا 

، فحدب  حتسية مجسؾعة مؽ الؾثائق الخقسيةالفعل أو الدمؾؾ، فعسميات الخقسشة تشتج لجيشا في الشياية ك
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خونية إلنتاج رمؾز الكتخونية أو رقسية، سؾاء القامؾس السؾسؾعي لمسعمؾمات والتؾثيق فالخقسشة " عسمية إلكت
  .2009باشيؾة، مؽ خالؿ وثيقة أو أي وشيء مادي، أو مؽ خالؿ إشارات الكتخونية تشاعخية".

سيداىؼ مع مخور الؾقت وتدايج عشج التعامل مع عسمية الخقسشة في أبدط صؾرىا  وىحا التحؾيل لمؾثائق  
 وبخرؾص الخجمات العامة فإف، أيزا الساؿو  لمجيج البذخي  واقترادمؾقت ل أكثخ عجد ىحه الؾثائق في ربح

والبخامج الشاتجة عشيا ىي الفاصمة في  التكشؾلؾجياأكثخ شفافية، فعشجما تربح  تربح العسمية السخاد القياـ بيا
يقل، الشاتجة عشيا س القخاراتفإف أعجاد الستزخريؽ مؽ  لتقجيؼ خجمات لألفخاد، السختمفة القخاراتاتخاذ 

   حلػ أف االختيارات آلية وليدت بذخية.والتبخيخ ل
 لجامعة االفتراضية :ا -2

، متخظيؽ بحلػ حؾاجد الدماف والسكاف تؾفيخ خجمة التعميؼ عؽ بعج إلىالجامعة االفتخاضية  تيجؼ    
نا او تحسيل مجاتؾفيخ محاضخات في مختمف السجاالت بريغتيا االلكتخونية القابمة لمترفح وال إلىوصؾال و 

، او بعبارة أخخى ىي مذخوع يختكد بذكل أساسي عمى استغالؿ تكشؾلؾجيات السعمؾمات مقابل رسـؾ رمدية
بخامج التذارؾ الجساعي والبخيج االلكتخوني والتقييسات القائسة عمى الحاسؾب وغيخىا  ،مؽ الؾيب واالتراالت

جو نحؾ تدييل الؾلؾج لمسخفق العاـ ف ىحا الشؾع مؽ التؾ أيجب اإلشارة الى و  ،في بث محاضخات ودروس
 Massive "Open Onlineواالستفادة مؽ الخجمات السعخوضة حقق نجاحا عالسيا، واطمق عميو اخترارا "

Courses فاف بجاية عيؾر الجامعات االفتخاضية كاف متدامشا  لمسؾضؾع ، وباالطالع عمى الجراسات الدابقة
ات السدسؾعة السخئية، تظؾر شبكات االتراؿ واالنتخنت وغيخىا، مع انتذار السحادثات السباشخة والسؤتسخ 

 وأوؿ تجخبة مؽ ىحا الشؾع تؼ تدجيميا بجامعة نيؾيؾرؾ بخمق كمية افتخاضية واحجة مؽ كميات الجامعة 
(LEGRIS,2016).وكانت التجخبة جج مذجعة دفعت بالعجيج مؽ الجامعات الى االستفادة مشو، 

 في: استثسارىاالسسكؽ  اإلسياماتة العجيج مؽ ف لمجامعة االفتخاضيإ    
 التعميسية العسمية في والدماف السكاف قيؾد تجاوز. 
 األماكؽ محجودية عقبات وتجاوز العالي التعميؼ في القبؾؿ فخص تؾسيع. 
 السحجودة لسؾاردىا األمثل التؾزيع تحقيق مؽ العالي التعميؼ مؤسدات تسكيؽ. 
 الخسسية العسل أوقات ارجخ حتى السعمؼ إلى الؾصؾؿ سيؾلة. 
 .الحج مؽ تكاليف التعميؼ العالي 
 (.2008)كخيؼ، استغالؿ التسؾيل الحكؾمي لمقظاع، تخشيج 
ولكؽ في جسيع الحاالت تكؾف ىحه الجامعة االفتخاضية مخافقة لمجامعة الحالية، وليدت بأي حاؿ مؽ   

 في حل مذاكل الجامعة الستخاكسة.األحؾاؿ بجيال ليا، أو حال يسكؽ اليخوب إليو في حالة العجد 
 التعميم العالي بالجزائر قطاع المحهر الثاني: تهظيف الرقمنة في
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 رقمنة قطاع التعميم العالي: -1 
بؾضع  2008تساشيا والتؾجو نحؾ حؾكسة التعميؼ العالي، قامت وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي سشة 

ليا إلنذاء نغاـ معمؾماتي متكامل  وانجاز شبكة معمؾماتية مجسؾعة مؽ األىجاؼ الخئيدية تدعى مؽ خال
ؼ ت اومؽ خاللي ( ،2013-2009أكاديسية  لمبحث العمسي، في اطار خظتيا االستخاتيجية الخساسية )

، والبحث عؽ الؾسائل الالزمة لؾضعو قيج التظبيق والبحث عؽ مرادر تحجيج مالمح وأىجاؼ ىحا الشغاـ
في قظاع التعميؼ العالي لمؾصؾؿ الى األىجاؼ السدظخة،   لجؾانب السسكؽ رقسشياويسكؽ تقديؼ ا، تسؾيمية

 يمي: وتحقيق قفدة نؾعية  كسا
 ( :MOOCلجامعة االفتراضية)ارقمنة الجامعة او  .أ 

 :التأسيس لمجامعة االفتراضية في الجزائر 
ب التأطيخ، والؾصؾؿ تؼ إطالؽ السذخوع الؾطشي لمتعميؼ عؽ بعج، قرج تجارؾ بعض الشقائص في جان    

بحيث سظخت لو مجسؾعة اىجاؼ تؼ وكانت االنظالقة مؽ جامعة وىخاف ،  التكؾيؽ،في الى تحقيق نؾعية 
  :تقديسيا عمى ثالثة مخاحل وىي 

 المرحمة األولى:
السجى القريخ استخجاـ السحاضخات السخئية لمتسكؽ مؽ امتراص االعجاد الستدايجة لمستسجرسيؽ،  عمى

 ؾيات التعميؼ والتكؾيؽ. وتحديؽ مدت
 : المرحمة الثانية

، لتؾفيخ التعمؼ عبخ الخط أو التعمؼ «الؾاب»فييا اعتساد التكشؾلؾجيات البيجاغؾجية الحجيثة خاصة  تؼ
  .اإللكتخوني، وذلػ قرج تحقيق ضساف الشؾعية عمى السجى الستؾسط

   :المرحمة الثالثة
ويتؼ نذخه عؽ طخيق التعميؼ "عؽ  االفتخاضي،ى نغاـ التعميؼ اعتبخت مخحمة التكامل، وخالليا سيرادؽ عم 

بعج" بؾاسظة قشاة السعخفة، التي يتعجى مجاؿ االستفادة مشيا الشظاؽ الجامعي، بحيث تدتيجؼ جسيؾرا واسعا 
، وغيخىؼ مؽ متخررة مؽ الستعمسيؽ مؽ أشخاص يخيجوف تؾسيع معارفيؼ وآخخوف يحتاجؾف لسعارؼ

ويختكد التعميؼ عؽ بعج حاليا  في الجدائخ عمى ، بيؽ في الحرؾؿ عمى مكاسب معخفيةشخائح السجتسع الخاغ
شبكة مشرة لمسحاضخات السخئية والتعميؼ اإللكتخوني مؾزعة عمى غالبية مؤسدات التعميؼ العالي، والجخؾؿ 

لي مؾقعا مؤسدة لمتعميؼ العا 13،حيث ستكؾف "ARN"إلى ىحه الذبكة يتؼ عؽ طخيق الذبكة الؾطشية لمبحث
مؤسدة أخخى ستكؾف مؾقع استقباؿ، وعمييا سيغظي  64احج، في حيؽ أف و لإلرساؿ واالستقباؿ في آف و 

السشتذخة عبخ التخاب الؾطشي، مشيا جامعات ومخاكد  77مذخوع التعميؼ عؽ بعج مؤسدات التعميؼ العالي الػ
الى  باإلضافة،  ظة السخكدية لمسذخوعجامعية ومجارس عميا، فيسا سيكؾف مخكد البحث العمسي والتقشي الشق

ذلػ سيتؼ بث السحاضخات السخئية مؽ جامعات بؽ يؾسف بؽ خجة وىؾاري بؾمجيؽ في الجدائخ العاصسة، 
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ڤمة، وعبج الخحساف ميخة في بجاية والحاج بؾر وباجي مختار في عشابة، وقاصجي مخباح  بالبميجة  وسعج دحمب
ات عباس بدظيف وكحا جامعتي الدانيا بؾىخاف وأبؾبكخ بمقايج مؽ لخزخ مؽ باتشة ومشتؾري بقدشظيشة وفخح

)اسعيجاني،  .تمسداف، إلى جانب مخكد تظؾيخ التقشيات الستقجمة ومخكد البحث في اإلعالـ العمسي والتقشي
، وعخفت الجدائخ كغيخىا مؽ الكثيخ مؽ الجوؿ العخبية االىتساـ الالئق بفئة مؽ  (2016سكي، دحسار، و 

ؽ الحيؽ عؽ مؾاصمة الجراسة ألسباب بعج السكاف أو عجـ التفخغ مؽ ناحية الؾقت في الفتخة العادية الستعمسي
لمتجريذ بالجامعات، وىشاؾ أسباب أخخى ليحه الغاىخة،  فخغؼ ىحه السعيقات إال أف الكثيخ مؽ األفخاد ال 

 تشظفأ لجييؼ الخغبة الحاتية لديادة السعارؼ العمسية 
 معة االفتراضية:معهقات تطبيق الجا 
، وىحا ما تفتقخ إليو الجدائخ عالية،إلتاحة البؾابة وجب تؾفخ سخعة تجفق ضعف اليياكل األساسية ف .1

 السختبة  فيي تحتل وىي تعتبخ مؽ بيؽ األضعف في العالؼ ،فييا جج بظيئةحيث أف سخعة التجفق 
 (2018)سميساني،  دولة 135ضسؽ قائسة  134

استخجـ في مجاؿ  " PowerPointالباور بؾنت"حاضخات بذكل عخض السعمؾمات وتحزيخ الس .2
التعمؼ عؽ بعج، غيخ أف إتاحة الجروس وتؾفخىا عمى األنتخنت الزاؿ محتذسا نؾعا ما، ويعؾد ذلػ 

 الجامعة، وذلػالخاصة بجال مؽ مؾقع  ؼالى لجؾء بعض األساتحة إلى عخض دروسيؼ في مجوناتي
 .(2015)بمبكاي،  لزعفو وعجـ تحييشو 

ضعف مؾاقع الجامعات وعجـ تحييشيا بذكل دائؼ وعجـ تشغيسيا، نغخا لعجـ وجؾد متخرريؽ في  .3
 السجاؿ.ىحا 

مؽ التعميؼ نغخا لشقص االىتساـ مؽ طخؼ  الشؾع بيحا اىتساموقمة وعي األستاذ وكحا قمة  .4
 .السدؤوليؽ 

 .األساتحة الباحثيؽ  غياب السحفدات الجاعسة لالبتكار والتحجيث البيجاغؾجي ، وجعميا مؽ مياـ .5
 الجامعة االفتراضية في الجزائر:    انعكاسات 

ؼ مؽ لتسكيشيخة مسحاضلاف متظمبات التجرج العمسي لألساتحة الجامعييؽ الباحثيؽ يمدميؼ بتحزيخ مظبؾعة 
، واستثسارا لسخخجات العسمية  فباإلمكاف العسل عمى تجسيع السحاضخات التحرل عمى التأىيل الجامعي

يتؼ  ،ؾصيةواستحجاث بؾابة تذخؼ عمييا الؾزارة ال ،ؤسدات التعميؼ العاليمعمى مدتؾى  االلكتخوني بذكميا
 في ،الحخص فييا عمى عخض السحاضخات في شكميا الخقسي القابل لمتحسيل والترفح عمى السدتؾى الؾطشي

الستفادة مؽ الخبخات لسحتؾيات السشاىج السجرسة وا، وتقارب تعاوف وطشي في ىحا السجاؿ مبادرة لتذكيل
 وتخقية السكتدبات السعخفية لمظالب.لألساتحة الستبادلة 
 مذاريع تعميم الرقمنة بالجامعات الجزائرية: -3
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قظاع التعميؼ العالي، اعتسجت الجدائخ واالتحاد األوروبي بخنامج تعاوف ييجؼ إلى دعؼ  إصالحفي عل 
و ، (PAPS 2011-2015العالي والبحث العمسي )بخنامج الجعؼ لمدياسة القظاعية التعميؼ ىحا التؾجو

ولسجة تستج عمى مجار  ( ،%45، الجدائخ %55مميؾف يؾرو)االتحاد األوروبي  25بتسؾيل ثشائي يقجر ب 
 سشتيؽ، تؼ  رصج  ستة مذاريع فخعية رئيدية:

 وبشاء قجرات مديخييا.« « AQ: انذاء خاليا ضساف الجؾدة المذروع الفرعي األول-
(، الترسيؼ، التشفيح، الشذخ، SIIالعسل عمى انذاء نغاـ السعمؾمات الستكامل) :لفرعي الثانيالمذروع ا-

 تجريب الجيات السدتخجمة لو.
 : دعؼ بشاء قجرات األساتحة والسدؤوليؽ في قظاع "التعميؼ العالي والبحثالمذروع الفرعي الثالث-

 ؾمات .": تعديد ميارات اإلطارات في مجاؿ تكشؾلؾجيا السعمالعمسي
صالح الجكتؾراه و تظؾيخ مذاركة الباحثيؽ في البخامج األوروبية، تظؾيخ المذروع الفرعي الرابع: إ-
تظؾيخ  لجولية؛ إدارة ا ليياكل و دعؼ االنفتاح عمى بيئتيا الؾطشية واسؾذج مجرسة الجكتؾراه السشغسة، و ن

دمج األساتحة الباحثيؽ  في شبكات السيارات االحتخافية في مجاؿ مذاريع البحث ودراسات الجكتؾراه؛ 
 البحث والتظؾيخ األوروبية.

االجتساعية، بشاء –جعل السخخجات تتؾافق وحاجة القظاعات االقترادية المذروع الفرعي الخامس: -
 قجرات السدؤوليؽ والفخؽ التابعة ليؼ.

ؾصؾؿ الى بشاء جدخ بيؽ الجامعات والسؤسدات االقترادية بيجؼ الالمذروع الفرعي الدادس: -
 تحقيق التؾافق بيؽ التكؾيؽ وسؾؽ العسل، دعؼ االبتكار، التظؾيخ ونقل التكشؾلؾجيا.

مؤسدات واقترخ االمخ عمى جانب  6في ندختو التجخيبية، تؼ تجخبة الشغاـ عمى عيشة متكؾنة مؽ 
 .2015شة التدييخ، اما االنظالؽ الفعمي فكاف س

( واعتساد تخميد عالسي لمبيانات وفق datacenters) تؼ ادماج مخاكد بيانات  ، 2017في سشة    
   PAPS esrs Algérie, programme IEVP). ، معاييخ  جؾدة عالسية لمتحقيق مؽ األماف

Europe aide n0 133561, Alger, 2016. . 
سبة وقج ساىست ىحه السذاريع في السزي أكثخ نحؾ رقسشة قظاع التعميؼ العالي، وتؾفيخ البيئة السشا    

الشغاـ اإلعالمي الخقسي السجمج لتجديج السشرات االلكتخونية السختمفة بقظاع التعميؼ العالي، وتؼ تجديج 
 الحقا، وسيتؼ تفريمو في السحؾر األخيخ مؽ الجراسة.
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، رقمنة مذاريع البحث ASJPبالجزائر )منرة المجالت العممية  الجامعي رقمنة البحث العممي -4
 :العممي(

 :ASJPالعممية منرة المجالت  - أ
وفي إطار مخئية الجامعة  ،2017في الجدائخ، انظالقا مؽ سشة عسجت وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي 

بحاث العمسية وفق والخامي إلى تخقية الجامعات الجدائخية في الترشيفات العالسية، إلى تؾحيج معاييخ نذخ األ
مخجعية  Scopus ج اتخحت مؽ قاعجة البيانات العالسيةوق ،ما ىؾ معسؾؿ بو في أغمب دور الشذخ العالسية

باعتبارىا قاعجة بيانات  ASJPليحه السعاييخ في مجاؿ نذخ االبحاث العمسية ضسؽ البؾابة الجدائخية 
 .(2019)زروقي و فالتو،  لمسجاالت العمسية الجدائخية في كل التخررات العمسية

ية تعتشي بالشذخ العمسي، فيي تتيح لسدتخجمييا االطالع ىي مشرة الكتخون ASJPوالبؾابة الجدائخية    
السقاالت العمسية، وعجد السجالت العمسية الؾطشية  لشذخخ والذخوط الؾاجب االلتداـ بيا عمى عخوض الشذ

وزارة  مجمة عمسية،   671بمغت  13/11/2019والتي تؼ إحراؤىا بالبؾابة الجدائخية لمسجالت حتى تاريخ 
، 13/11/2019إحراء السجالت العمسية الؾطشية  محجث بتاريخ  ،والبحث العمسي بالجدائخ العالي التعميؼ
 http://www.dgrsdt.dz/v1/?fc=News_A&id=2  الخابط:

وتغظي ىحه  ،فة(جالت غيخ مرشمصشف ج ، و  )صشف ب، تقديسات وبيحا التختيب ثالث إلى والسقدسة
 سقاؿالنذخ كسا تؾفخ السشرة خجمة متابعة عسمية  ،"(1مجاال لمبحث )انغخ الججوؿ رقؼ" 28السجالت 

، والشذخ بعج التحكيؼ االيجابي وذلػ بتسكيؽ صاحب السقاؿ مؽ االطالع عمى مخاحل التحكيؼ   ، العمسي
 .لمسقاؿ العمسي

أوت  26، السؤرخ في: 1478قخار الؾزاري رقؼ:وبخرؾص ترشيف السجالت السحكسة فقج جاء ال    
مجمة، أما عؽ الرشف "ب  89، الحي حجد قائسة السجالت العمسية الؾطشية مؽ الرشف "ج" وعجدىا:2019

وزارة التعميؼ العالي  مجمة فبقت دوف ترشيف، 577 ، والسجالت الستبقية وعجدىا:مجالت 05" فالعجد ىؾ 
 . 2019أوت  26، مؤرخ في 1487:والبحث العمسي ، قخار وزاري رقؼ

الفشؾف والعمـؾ  العمـؾ الدراعية والبيؾلؾجية،  ىي:و  28عجدىا والسجاالت الستعمقة بيحه السجالت     
األعساؿ ،اإلدارة والسحاسبة، اليشجسة ، الكيسياء الحيؾية وعمؼ الؾراثة والبيؾلؾجيا الجديئية، اإلندانية

عمـؾ األرض والكؾاكب، االقتراد، واالقتراد  الكيسيائية، كيسياء، اإلعالـ األلي، عمـؾ القخار، طب األسشاف،
الظاقة ، اليشجسة، عمـؾ البيئة، ميؽ الرحة، عمؼ السشاعة وعمؼ األحياء الجقيقة، عمـؾ  القياسي والسالية،

لظب، عمؼ األعراب، التسخيض، عمؼ الريجلة، عمؼ الدسـؾ والريجالنيات، الفيدياء السادة، الخياضيات، ا
العمـؾ  عمـؾ وتقشيات األنذظة البجنية والخياضية، والفمػ، عمؼ الشفذ، العمـؾ االجتساعية، الظب البيظخي،
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 السشرة الجدائخية لمسجالت العمسية، مجاالت السجمة، الخابط:،اإلسالمية
https://www.asjp.cerist.dz/     

ر إلكتخوني، مؽ خاللو يسكؽ متابعة فخيق عسل ومؽ بيؽ أىجاؼ السشرة إتاحة لمشاشخيؽ نغاـ إصجا     
السجمة والسخاجعيؽ، وإرساؿ السقاالت، وقخار قبؾؿ أو رفض السقاالت، وكحلػ نغاـ نذخ السجمة، وىيكمة 
وتشغيؼ السجالت مؽ أجل ترشيفيا وفق معاييخ؛ مؽ أجل ضساف الجؾدة العمسية، وسيؾلة وصؾؿ 

ازات التي يتيحيا إدراج السجمة عمى البؾابة، تخشيحيا لمترشيف في كسا أف مؽ بيؽ االمتي ،السدتخجميؽ إلييا
كسا تعتبخ السشرة قاعجة بيانات تجسيعية لبحؾث في شتى السجاالت ، تعتبخ كسخجعية ،أىؼ السؾاقع العالسية

 ، والججوؿ التالي يتزسؽ إحرائيات عشيا:يؽلمباحث
 
 
 

 ت العممية الجزائريةالمجالنرة :عدد المجالت المدرجة بم(01رقم )الجدول 
 عجد السجالت بالسشرة تاريخ اإلحراء الخقؼ

1 2017/01/30  396 
2 06/12/2017  505 
3 2018/06/05  552 
4 2018/11/14  587 
5 2019/03/13  625 
6 08/10/2019 668  
8 13/11/2019 671 

السجيخية العامة لمبحث لؾطشية، السجالت العمسية ا إحراء عمى باالعتساد يؽالباحث إعجاد مؽ :المردر
 /http://www.dgrsdt.dz: العمسي، السؾقع

فالسالحظ مؽ خالؿ الججوؿ أف عجد السجالت بالسشرة االلكتخونية بقت في تدايج، ولكؽ برؾرة بظيئة،  
الباحثيؽ الشاشخيؽ لبحؾثيؼ أو السكمفيؽ بتدييخ فسؽ شأف تعسيؼ الخقسشة لمسجالت العمسية استفادة الجسيع سؾاء 

  وكحا السحكسيؽ فييا بتظؾيخ مجالتيؼ والخقي في ترشيفيا. ،السجالت
والعسل بسثل ىحه األرضيات الخقسية ال يذكل العائق أماـ الباحثيؽ، وخاصة السبتجئيؽ، ففي دراسة     

اف: صعؾبة نذخ األبحاث العمسية في السجالت ي مؽ جامعة بدكخة بعشؾ لمباحثيؽ الياميؽ فالتو ورياض زروق
أف الباحث قج ال يعي كثيخا كيفية ترسيؼ  ، خمص البحث إلى ASJPالسحكسة وفق معاييخ البؾابة الجدائخية 
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وكتابة بحؾثو العمسية وفقا لمسعاييخ السعسؾؿ بيا دوليا، وىحا ما يذكل عائقا لو تخفض عمى أساسو البحؾث 
 .2019فالتو، زروقي،  جالت السرشفة،وال تقبل لمشذخ في الس

تابة البحؾث العمسية والتقيج بجسيع الذخوط الذكمية والسؾضؾعية فالباحث مظالب بتعمؼ تقشيات ك       
والسشيجية قبل إرساؿ السقاؿ العمسي، فأحيانا يكؾف عجـ احتخاـ قالب الكتابة الحي تزعو السجمة سببا لخفض 

عمسية  مزافة، وربسا يكؾف الباحث بحاجة لشذخ البحث مؽ أجل التخقية في مقاؿ عمسي يشظؾي عمى  قيسة 
 السدار السيشي. 

 رقمنة مذاريع البحث العممي: -ب
الجامعي، عبخ مؾقع االنتخنت:  وضع أرضية رقسية لتدييخ مذاريع بحث التكؾيؽتؼ في ىحا اإلطار       

www.prfu-mesrs.dz  إمكانية ثية عمى ىحه األرضية وتؾضيح ، حيث يتؼ تدجيل السذاريع البح
مع احتخاـ اآلجاؿ  السحجدة لحلػ، ويتمقى رئيذ السذخوع استفادة السذخوع مؽ تعاوف ودعؼ جيات أخخى،  

ة األصمية ثؼ يالجامعالسؤسدة لمسرادقة عمى مدتؾى  وإحالتوالبحثي إشعارا بتمقي طمب تدجيل السذخوع، 
 الخبخاء التي تعيشيؼ الؾزارة عمى  ، تمييا مخحمة تؾزيع السذاريعلجامعةيحؾؿ لمشجوة الجيؾية التي تتبعيا ا

وقج يعاد تقييؼ السذاريع في حالة االختالؼ، بعجىا تفتح فتخة لمظعؾف بت في السذاريع السقتخحة، لمتقييؼ وال
ة بخرؾص السذاريع السخفؾضة وتقييؼ ىحه الظعؾف لمبت فييا،  وكل ىحه السخاحل تتؼ عمى مدتؾى مشر

إدارة مذاريع البحث لمتكؾيؽ الجامعي، وفي حالة السؾافقة عمى السذخوع تتؼ مؾاصمة العسل عمى ىحه 
وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي، الجليل  السشرة بتقجيؼ الباحثيؽ لحؾصمة مذاريعيؼ عمى فتخات محجدة. 

 .2018 ،السدتعسل لألرضية الخقسية لتدييخ مذاريع البحث التكؾيشي الجامعي
إف مثل ىحه السشرات الخقسية تديج مؽ شفافية عسميات البحث العمسي، وتجعل الباحث يتابع مخاحل     

إنذاء وتقييؼ والسرادقة عمى مذخوعو بظخيقة الكتخونية، وبعيجا عؽ العؾامل البيخوقخاطية التي تظبع الكثيخ 
لعمسي ويدتغل وقتو لتحقيق ىحه الغاية، كسا مؽ اإلدارات الجدائخية، حيث يتفخغ ىحا الباحث أكثخ لمبحث ا

 يسكؽ تشغيؼ البحث العمسي وتؾجيو مخخجاتو بسا يخجـ الجامعة والسجتسع ككل. 
 خدمة المجتمع:لهظيفة كرقمنة ال -5

، والسؤكج عميو في ة كؾعيفة مؽ وعائف التعميؼ العاليالسدظخ  مؽ األىجاؼ ىجؼالسجتسع  خجمةتعج   
التعميؼ  اتوأوجو خجمة مؤسدخجمة السجتسع ،  دور التعميؼ العالي في وىؾ، 1998لدشة  تقخيخ اليؾنديكؾ
 كثيخة، نحكخ مشيا:العالي لمسجتسع 

 .تدويج السجتسع بحاجاتو مؽ القؾى العاممة السجربة تجريبا يتشاسب وطبيعة تغيخ السيؽ -
 تكؾيؽ العقمية الؾاعية لسذاكل السجتسع عامة والبيئة السحمية خاصة. -
 طارات واليج العاممة ذات الكفاءة التي يحتاجيا االقتراد الؾطشي.تكؾيؽ اال -
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أرضية  إنذاءوجب وصؾال الى تحقيق السؾاءمة بيؽ التخررات الجامعية ومتظمبات سؾؽ العسل،     
ومخخجات التعميؼ العالي أي الظمب عمى اليج العاممة  رقسية لمتؾاصل بيؽ الفؾاعل االقترادييؽ

 (.2019)زياني،  خاص لمعسمية. ،وتؾفيخ تسؾيلالعخض()
والتأكيج عمى خجمة السجتسع بحرؾص مؤسدات التعميؼ العالي وربظيا بالخقسشة، يتزح في جسيع جؾانب   

العسمية الخقسية وجسيؾرىا والسدتفيجيؽ مشو، فالجامعة وما تزسو مؽ طمبة وأساتحة وعساؿ ومؾعفيؽ، تتيح 
يجاغؾجي، الخجماتي، مخخجات البحث العمسي، السحاسبي السالي رقسشة العسميات السؾجية ليؼ : الجانب الب

وتدييخ السدار السيشي لمسعشييؽ بحلػ،  وكل ذلػ سيكؾف لو التأثيخ عمى السجتسع لكؾف أفخاد الجامعة جدء 
سيشتقل لبقية مؽ السجتسع الكبيخ تؤثخ فيو وتتأثخ بو، كسا أف أي تتظؾر يخص الخقسشة داخل الحامعة 

خخى بحكؼ عالقات التعاوف التي تخبط ىحه القظاعات، ونقل خخيجي الجامعات ومبتكخييا ىحه القظاعات األ
   التجارب  لسختمف القظاعات  السكؾنة لدؾؽ العسل.

 " المدمجالرقمي رقمنة تديير قطاع التعميم العالي بالجزائر في ظل النعام اإلعالمي : الثالثالمحهر       
PROGRES": 

 :المدمج الرقمي  اإلعالمي التعريف بالنعام -1
إلدارة  2015نغاـ تؼ اعتساده مؽ طخؼ وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي قي الجدائخ بجاية مؽ سشة      

الذؤوف البيجاغؾجية واإلدارية والسالية لمقظاع، وتجعيسو بيحا الشغاـ اإلعالمي السجمج يشجرج في إطار 
ا إلى مراؼ اإلدارة الخقسية، كسا تيجؼ لزساف الذفافية واإلنراؼ عرخنة اإلدارة الجامعية واالنتقاؿ بي

والسقخوئية لسختمف نذاطات القظاع،   وتؼ تظؾيخ ىحا الشغاـ بالتعاوف مع مؤسدات االتحاد األوربي في 
والؾلؾج إلى البيانات مخرص حرخيا  دعؼ الدياسة القظاعية لمتعميؼ العالي والبحث العمسي،إطار بخنامج  

وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي بالجدائخ، خجميؽ السخخص ليؼ وفق حقؾؽ وأدوار محجدة مدبقا لمسدت
، ورغؼ االنتقادات السؾجية  2019ماي 15خمية اإلعالـ واالتراؿ، رد حؾؿ الشغاـ اإلعالمي السجمج، 

لعقبات التقشية، والسداىسة لسدؤلي القظاع حؾؿ ىحا الشغاـ، إال أف التحجي الكبيخ حؾلو  يتسثل في تجاوز ا
كؾزارة البخيج والسؾاصالت الدمكية والالسمكية الفعالة لقظاعات وزارية أخخى ليا عالقة بتشفيح ىحا البخنامج 

 والتكشؾلؾجيات والخقسشة.
 وىي اخترار لمكمسات التالية:" ، "PROGRESويعخؼ الشغاـ اخترارا ب:    

PROgiciel de Gestion de la Recherche et de l'Enseignement Supérieurs. 
 المدمج:الرقمي   النعام اإلعالمي مجاالت تطبيق -2

حقق قفدة نؾعية في مجاالت تدييل اإلجخاءات، إضفاء شفافية وحؾكسة « Progress»اف اعتساد 
 ويتؼ اعتساده في : القظاع،
  تديير التمدرس«Gestion de Scolarité»:عن طريق البهابات االلكترونية 
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o يالت الستحرميؽ عمى شيادة البكالؾريا والتحؾيالت.تدج 
o التكفل بالظمبة األجانب 
o تدييخ عسمية تدميؼ الشقاط وتحخيخ السحاضخ 
o  )االشخاؼ عمى التدجيالت ماستخ ودكتؾراه) الؾصؾؿ إلى الذفافية واالنراؼ في التدييخ 
o االشخاؼ عمى تقجيؼ مذاريع البحث التعميؼ العالي 
o اتالسرادقة عمى الذياد 
 مجاالت الدعم: 
o االشخاؼ عمى الخجمات الجامعية مؽ نقل ، إيؾاء ومشحة 
o التؾسع الى تدييخ السؾارد البذخية لمقظاع قيج اإلنجاز 

وسيتؼ كخظؾة الحقة تعسيؼ الخقسشة لتدييخ مجاؿ البحث العمسي، تدييخ اليياكل ، التدييخ السالي 
 والسحاسبي.

 :المدمجالرقمي   أهداف النعام اإلعالمي -3
 :يمي تسثمت األىجاؼ السدظخة لمبخنامج فيسا

 تعديد السيارات البيجاغؾجية لألساتحة الباحثيؽ، والتسكيؽ مؽ تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراؿ.  
  تعديد معارؼ وميارات االطارات في ميجاف إدارة السؾارد البذخية وإدارة الجامعات

(management universitaire.) 
 Ministère de L'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le 

Système d'Information Intégré de L'ESRS-PROGRES, Conception et Réalisation 
du Système, 15mai 2019   

 مؾاكبة تظؾر مجتسع السعخفة ىشاؾ الكثيخ مؽ االنتقادات لشغاـ الخقسشة، ولكؽ يشبغي التأكيج عمى أىسية     
أف االعتساد عمى  نغاـ السعمؾمات السجمج حاليا في والتساشي مع التغيخات في الداحة العالسية،  كسا 

التدييخ الخقسي لقظاع التعميؼ العالي انجخ عشو سالسة في التدييخ والتؾصل لمتحكؼ وحدؽ التعامل مع 
ا التسكؽ مؽ جسع احرائيات دقيقة عؽ األعجاد الستدايجة لمسمتحقيؽ باألطؾار الثالثة مؽ التعميؼ العالي،  وكح

القظاع ذات ومرجاقية عالية تداعج عمى التخظيط واالستذخاؼ،  كسا  ساىؼ في إضفاء الذفافية عمى 
تدييخ القظاع والحج مؽ التجاوزات والفداد، وسيسكؽ حل السذاكل التي ترادؼ الشغاـ حاليا لديادة فعاليتو 

 مدتقبال.
 المدتهيات الحالية لتطبيقه. -4

 :مخاحل التأسيذ لمبخنامج
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 2014-2012مخحمة اجخاء دراسات مدحية -
 (2015-2014) تحجيث ىياكل االعالـ االلي-
  2016تعسيؼ االستخجاـ عمى السدتؾى الؾطشي بجاية مؽ -
 التؾسع الى الساستخ والجكتؾراه، الخجمات الجامعية، تدجيالت الظمبة األجانب.-
 :PROGRES المدمجالرقمي   ينماذج تطبيقية لمنعام اإلعالم -5

 الجانب البيداغهجي: - أ
لقج سجمت الجدائخ تدايج  ألعجاد الظمبة الجامعييؽ  السدجميؽ مؽ سشة ألخخى، وىحه الؾضعية وضعت 
الؾزارة والجيات الؾصية أماـ  تحجيات ورىانات تتدايج ىي األخخى مؽ عاـ آلخخ، ودفعت ىحه الؾضعية 

ع  إلى االستعانة وتعسيؼ نسؾذج الخقسشة وإرساء معالؼ التدييخ الخقسي لمقظاع والحاجة  لمتدييخ األمثل لمقظا
، وخجمة ليحه األىجاؼ السدظخة تؼ  إنذاء بؾابة ومشرة الكتخونية سخخت لمتكفل بتدجيل حاممي شيادة 

جامعييؽ متدييخ البيجاغؾجي لمظمبة الل"(، واستعساليا في نفذ الؾقت 01رقؼ" الذكلالبكالؾريا الججد )انغخ 
 كحلػ التكفل بسختمف الخجمات مؽ غخؼ جامعية ومشح ونقل جامعي وغيخه.، دكتؾراه  ،ماستخ

 (: تطهر عدد المدجمين قطاع التعميم العالي01الذكل رقم )

 
 République Algérienne démocratique et Populaire, Ministère de: المردر

l enseignement supérieur et de la recherche scientifique,   L enseignement 
supérieur en Algérie,   2016, p.07.  

إف التدايج الستتالي لعجد الظمبة مؽ سشة ألخخى فخض تحجيات كبيخة عمى وزارة التعميؼ العالي والبحث     
فعات شكل عبأ عمى السدتخجميؽ لكؾف عسميات التدجيل تتدامؽ مع قياميؼ بسياـ أخخى لجقج  العمسي، فيؾ
كسا أف العسمية تدتيجؼ جسيع األطؾار الميدانذ والساستخ والجكتؾراه، فميذ تدجيل لظمبة، ا الدابقة مؽ
بل تجويؽ نقاط االمتحانات، ومتابعة السدار البيجاغؾجي والبحثي لمظالب حتى الحرؾؿ عمى  ،الظمبة فقط
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تؾجيو الظمبة في مذكمة الذفافية  ىالزؾء عم تدميط شيادة الجكتؾراه، وبخرؾص التدجيالت الجامعية يسكؽ
نحؾ التخررات العمسية، فسؽ بيؽ ىحه التخررات ما يكؾف الزغط كبيخ في الخغبة لمتؾجو نحؾ 

عسمي لمتعامل مع العجد الكبيخ مؽ السدجميؽ وكحا  تخررات معيشة، وبالتالي تربح عسمية الخقسشة كحل 
تؼ التؾجيو نحؾىا بدبب قمة السقاعج البيجاغؾحية تفادي االحتجاجات بدبب عجـ  قبؾؿ التخررات التي ي

 التخررات.  ليحه
 والنقل: اإلطعام، إيهاء رقمنة تديير الخدمات الجامعية من - ب

لجولة بالسخافق تكفل احيث تتحقيق مجانية التعميؼ، الجدائخ بلتعميؼ العالي والبحث العمسي في ا التـد قظاع   
مقارنة بالدشؾات  ،2019ؽ عمى شيادة البكالؾريا سشة عجد الستحرميونتيجة ارتفاع  ونقل،مؽ إيؾاء، إطعاـ 

الفارطة، نتج عؽ ذلػ ضغط عمى الجيؾاف الؾطشي لمخجمات الجامعية لتؾفيخ الخجمات األساسية مؽ إيؾاء 
"(، وتؼ لتدييل خظؾات االستفادة مؽ الخجمات تؾفيخ أرضية مخررة 02)انغخ الججوؿ رقؼ" وإطعاـونقل 

اوت  17الى  8فتخة وجيدة والسستجة مؽ  "،ساىست في انجاز السظمؾب في  PROGRES في نغاـ "
 2، والتسجيج االستثشائي مؽ اإليؾاءلسعالجة طمبات  2019اوت  29الى  26والفتخة مؽ  ،لمتدجيل 2019

 ، كسا تؼ فتح نفذ األرضية لمتسكؽ مؽ االستفادة مؽ السشحة الجامعية  والشقل2019سبتسبخ  12الى 
والججوؿ التالي يبيؽ لشا إحرائيات حؾؿ السدتفيجيؽ مؽ الخجمات الجامعية  باستعساؿ الشغاـ   ،جامعيال

 اإلعالمي الخقسي السجمج:
 عجد السدتفيجيؽ مؽ الخجمات الجامعية ":02الجدول رقم"

 2015 2019 
 السجسؾع األجانب الجدائخييؽ  عجد الظمبة السدتفيجيؽ مؽ اإليؾاء

550000 484719 7738 492457 
عجد الظمبة السدتفيجيؽ مؽ الشقل 

 الجامعي 
/ 963480 

 اإلطعاـعجد الظمبة السدتفيجيؽ مؽ 
 الجامعي

 /يـؾ1115900 /

 ، الخابط2019الجيؾاف الؾطشي لمخجمات الجامعية بالجدائخ، إحرائيات الجيؾاف لدشة  :المردر
http://onou.dz/ar1/index.html . 

فقج مكؽ التدييخ الخقسي لمحرؾؿ عمى الخجمات السخافقة لمتعميؼ العالي مؽ تيديخ العسمية، دوف انتقاؿ    
 سؾاء لمجدائخييؽ أو األجانب،الظمبة الستكخر ليحه السؤسدات، والتي قج تكؾف بعيجة ججا عؽ مقخ سكشيؼ،

عجد  ليحا الجانب  الحي يحتاج لسيدانية كبيخة تكفي لمتكفل بإطعاـ ونقل  وكحا زيادة الذفافية وإمكانية الخقابة
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نرف ىحا العجد، مع العمؼ أف السقابل الحي يجفعو الظالب مجخد مقابل  إيؾاءو   السميؾف طالبيتجاوز 
في الجدء رمدي، بل يدتفيج مؽ مشحة جامعية يتحرل عمييا خالؿ مداره الجامعي العادي، وسيتؼ تؾضيحيا 

 لسؾالي.ا
 رقمنة تديير الخدمات الجامعية لطمبات المنح لمطمبة: -ج
سبتسبخ  02يتؼ فتح األرضية السخررة لظمبات السشحة عبخ خط نغاـ بالشدبة لمظمبة الججد ابتجاء مؽ   

األرضية السخررة  سبتسبخ، لمحرؾؿ عمى السشحة الجامعية يتقجـ الظالب بظمب عمى 12إلى غاية 
 عبخ الخابط:  بالشدبة لمظمبة الججد PROGRES خط نغاـ عبخ السشحة لظمبات

 https:progres.mesrs.dz/webonou  
الجيؾاف  طالب. 960958لجسيع األطؾار: بمغ  2019وعجد السدتفيجيؽ مؽ السشحة الجامعية لدشة    

 ، الخابط2019الؾطشي لمخجمات الجامعية بالجدائخ، إحرائيات الجيؾاف لدشة 
http://onou.dz/ar1/index.html . 

،  2019 سبتسبخ 22السشحة مباشخة بعج انتياء فتخة معالجة طمبات السشحة بتاريخ  ممف ؼويتؼ  تقجي   
عمى أف يقـؾ الظالب مؽ تججيج ممف  مدتؾى المجاف السخترة وفق معاييخ محجدة، عمى يجرس السمف  ثؼ

رضية عبخ األ فقط معشييؽ بالتدجيل السشحة السدتفيج مشيا عشج بجاية كل سشة جامعية، فالظمبة الججد
،  مؽ السشحة الجامعية يجب أف يسخ إجباريا عبخ نغاـ كسا أف استفادة الظمبة الججد  السخررة،

السشحة الجامعية لتمػ الدشة، والججوؿ التالي يبيؽ لشا تختيبات  وعجا ذلػ يدقط حق الظالب في االستفادة مؽ
 مشح السشحة الجامعية لمظالب الجدائخييؽ حدب األطؾار الثالث:

 ":شروط الحرهل عمى المنحة الجامعية لألطهار الثالثة03الجدول رقم "
 لذخوط دخل أولياء الظمبة ا مبمغ السشحة الظؾر
مخات األجخ الؾطشي األدنى  04دخل األبؾيؽ أقل أو يداوي  - دج4050 األوؿ

 السزسؾف.
مخات األجخ  07مخات و أقل يداوي  04دخل األبؾيؽ أكبخ  - دج3600

 الؾطشي األدنى السزسؾف.
مخات األجخ  08مخات و أقل يداوي  07دخل األبؾيؽ أكبخ  - دج2700

 األدنى السزسؾف  الؾطشي
الثا
 ني

 01الدشة 
 ماستخ

مخات األجخ الؾطشي األدنى  08أف ال يتجاوز دخل األبؾيؽ  - دج5850
 السزسؾف.

 02الدشة 
 ماستخ

مخات األجخ الؾطشي األدنى  08أف ال يتجاوز دخل األبؾيؽ  - دج7200
 السزسؾف.
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 أف ال يكؾف لمظالب تخريص مالي آخخ دج36000 الثالث
 :المردر

D.O.U Constantine khroub, Critère pour bénéficier de bourse universitaire, 
http://www.dou-constantine-khroub.com/fr/bourse.html 

كسا أف ىحه السشحة دج، 18000:السزسؾف في الجدائخ فيقجر ب األدنىالؾطشي  لألجخوبالشدبة     
يتحرل عمييا الظالب كل ثالثة أشيخ، واقترار الخقسشة بخرؾص االستفادة مؽ السشحة يقترخ عمى 
التدجيل األوؿ، فسؽ األججر مدتقبال تعسيؼ الخقسشة عمى جسيع الدشؾات التي يدتفيج فييا الظالب مؽ السشحة 

 الجامعية.
 لعالي بالجزائر.معهقات رقمنة تديير قطاع التعميم ا -6

ىشاؾ الكثيخ مؽ السعؾقات التي تحؾؿ دوف نجاح عسميات الخقسشة بقظاع التعميؼ العالي، ويسكؽ 
 ذكخ مشيا ما يمي:

 ىشاؾ حاالت لتعظل  البؾابات الستعمقة ب «PROGRES»   وخاصة ساعات الحروة في
 .االستعساؿ

  ضعف تجفق االنتخنت في الجدائخ.يرعب إنجاح الشغاـ في عل 
  بجؿ السعالجة الشيائية لالختالؿ الحي  ،األساليب الكالسيكية في التدييخ وأحيانا يتؼ العؾدة إلى

 يعتخض الشغاـ.
  غاـ .السذاكل التقشية لمش 
   مؽ الخبخات العالسية في  ىحا  السجاؿ الكافية  االستفادةعجـ. 
  ولكؽ  مج والحؾاسيب،عسمت وزارة التعميؼ العالي عمى الدعي  الستججد  إلى  تحجيث  البخا

 مذاكل القخصشة واالختخاؽ االلكتخوني تدتجعي جيؾدا أكبخ.
   ولكشيا غيخ كافية، فالبج أف تكؾف تؼ االىتساـ بالتكؾيؽ لمسؾارد البذخية السدتخجمة لمشغاـ ،

 .العسمية مدتسخة داخل وخارج الؾطؽ، وبسذاركة السعاىج الجولية الستخررة في ىحا الذأف
عشاصخ تؤثخ برؾرة سمبية عمى نجاح عسمية الخقسشة لقظاع التعميؼ العالي، فكل ىحه ال   

وتحتاج لجيؾد كبيخة ومتؾاصمة عمى جسيع السدتؾيات السختبظة بالتعميؼ العالي إلنجاح الخقسشة 
 بيحا القظاع الحيؾي، فآثار ىحه الخقسشة ستغيخ ال محالة ببقية القظاعات األخخى.
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 الدراسة:نتائج -

 لتؾجو نحؾ حؾكسة التعميؼ العالي ، قامت  وزارة التعميؼ  العالي  والبحث العمسي  في تساشيا وا
بإنذاء نغاـ معمؾمات متكامل  وانجاز شبكة معمؾماتية أكاديسية  لمبحث  2008سشة  الجدائخ

 العمسي، في اطار خظتيا االستخاتيجية .
  جية لألساتحة الباحثيؽ ، والتسكيؽ مؽ وكانت األىجاؼ السدظخة لمبخنامج: تعديد السيارات  البيجاغؾ

تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراؿ، تعديد معارؼ وميارات االطارات  في ميجاف  إدارة  السؾارد  
 البذخية.

  اعتساد«Progress »،ويتؼ اعتساده  مكؽ مؽ تدييل اإلجخاءات، إضفاء شفافية وحؾكسة القظاع
 في :

 تديير التمدرس «Gestion de Scolarité»ؽ طخيق البؾابات االلكتخونية:تدجيالت ع
التكفل بالظمبة األجانب،  تدييخ عسمية تدميؼ  ،الستحرميؽ عمى شيادة البكالؾريا والتحؾيالت

الشقاط وتحخيخ السحاضخ، االشخاؼ عمى التدجيالت ماستخ ودكتؾراه) الؾصؾؿ إلى الذفافية 
 .السرادقة عمى الذياداتواالنراؼ في التدييخ( ، تقجيؼ مذاريع البحث لمجكتؾراه، 

 إيؾاء ومشحة، التؾسع الى تدييخ السؾارد لجامعية مؽ نقل: االشخاؼ عمى الخجمات امجاالت الدعم ،
البذخية لمقظاع قيج اإلنجاز، وسيتؼ كخظؾة الحقة تعسيؼ الخقسشة لتدييخ مجاؿ البحث العمسي، 

 تدييخ اليياكل، التدييخ السالي والسحاسبي.
 االقتراحات:-
 تعانة بالسؤسدات الجولية ذات العالقة والتي تحؾز الخبخة لمتعامل مع حاالت لتعظل البؾابات االس

 .في ساعات الحروة في االستعساؿ لديادة فعاليتيا «PROGRES» الستعمقة ب
  مؽ االحدؽ الجمج بيؽ األساليب الكالسيكية وأساليب اإلصالحات لجعميا كبجيل في حالة فذل

 .ىحه االخيخة
  العسل عمى يشبغي ضخورة السدظخة لمشغاـ الستسثل في التدييخ الذفاؼ لمقظاع،  ىجاؼلألخجمة

 لإلدارة الخقسية لمقظاع.مخحمة تفعيل البؾابات  الستابعة لسا بعج آلليات استحجاث
 ضخورة االستعانة بالخبخات العالسية لمتعامل مع السذاكل التقشية لمشغاـ.   
 وتحديؽ سخعة تجفق  لحجيثة بجسيع مؤسدات التعميؼ العاليضخورة تعسيؼ البخامج والحؾاسيب ا

  .االنتخنت
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  االىتساـ أكثخ بالتكؾيؽ السدتسخ لمسؾارد البذخية السدتخجمة لمشغاـ بأحجث السخاكد العمسية
الستخررة بالجوؿ الستظؾرة، وتؾفيخ الجعؼ الالـز ليحه السؾارد لتدييل عسميا السيشي داحل وخارج 

 .الؾطؽ
 تحجيث بخامج ضج القخصشة لتفادي السذاكل السختبظة بيا، وحساية سخية السعمؾمات التي االىتساـ ب

 يتزسشيا الشغاـ.
  ضخورة االىتساـ أكثخ والتؾجو نحؾ رقسشة التدييخ السالي والسحاسبي لديادة الذفافية وتفادي انتذار

 الفداد بقظاع التعميؼ العالي.
 خاتمة:

بإنذاء نغاـ معمؾمات متكامل   2008والبحث العمسي  في الجدائخ سشة قامت  وزارة التعميؼ  العالي     
ويجخل ىحا في إطار خظتيا اإلستخاتيجية اليادفة لمتؾجو  وانجاز شبكة معمؾماتية أكاديسية  لمبحث العمسي،

ساتحة وكانت األىجاؼ السدظخة لمبخنامج: تعديد السيارات  البيجاغؾجية لأل نحؾ حؾكسة قظاع التعميؼ العالي ،
التسكيؽ مؽ تكشؾلؾجيا  وتحجيث مجاؿ البحث العمسي وعسل السجالت العمسية الستخررة، الباحثيؽ،

في ميجاف  إدارة  السؾارد  البذخية، ولمتسكيؽ أكثخ   اإلطاراتالسعمؾمات واالتراؿ، تعديد معارؼ وميارات 
مكؽ مؽ  والحي، «Progres» مجالسج  الخقسي الشغاـ اإلعالميتؼ السزي في  اإلستخاتيجيةليحه الخظة 

 تؼ اعتساده في :حيث   تدييل اإلجخاءات، إضفاء شفافية وحؾكسة القظاع،
 عؽ طخيق البؾابات االلكتخونية:تدجيالت الستحرميؽ عمى لمظمبة الجامعييؽ:  تدييخ التسجرس

تحخيخ شيادة البكالؾريا والتحؾيالت، التكفل بالظمبة األجانب،  تدييخ عسمية تدميؼ الشقاط و 
 واإلنراؼجكتؾراه)الؾصؾؿ إلى الذفافية الساستخ و ال بظؾري  عمى التدجيالت اإلشخاؼالسحاضخ، 

 في التدييخ( ، تقجيؼ مذاريع البحث لمجكتؾراه، السرادقة عمى الذيادات.
  :عمى الخجمات الجامعية مؽ نقل، إيؾاء ومشحة، التؾسع الى تدييخ السؾارد  اإلشخاؼمجاالت الجعؼ

مقظاع قيج اإلنجاز، وسيتؼ كخظؾة الحقة تعسيؼ الخقسشة لتدييخ مجاؿ البحث العمسي، البذخية ل
 تدييخ اليياكل، التدييخ السالي والسحاسبي.

 شغاـحاالت تعظل البؾابات الستعمقة بإال أف السالحظ ىؾ تكخر  ورغؼ اإلمكانيات الكبيخة السدخخة،  
«PROGRES» الكثيخ مؽ االنتقادات لشغاـ الخقسشة، بالخغؼ مؽ وىشاؾ ،في ساعات الحروة في االستعساؿ 

دالسة في التدييخ والتؾصل لمتحكؼ وحدؽ التعامل حيث ساىؼ في زيادة ال، مؾاكبتو لتظؾر مجتسع السعخفة
دقيقة  إحرائياتمع األعجاد الستدايجة لمسمتحقيؽ باألطؾار الثالثة مؽ التعميؼ العالي،  وكحا التسكؽ مؽ جسع 

، كسا  ساىؼ في إضفاء الذفافية لسدتقبل القظاع  الية تداعج عمى التخظيط واالستذخاؼذات مرجاقية ع
عمى تدييخ القظاع والحج مؽ التجاوزات والفداد، وسيسكؽ حل السذاكل التي ترادؼ الشغاـ حاليا لديادة 
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حات إلصالالجمج بيؽ األساليب الكالسيكية وأساليب ادتجعي ضخورة ت ونقائص الشغاـ ،فعاليتو مدتقبال
بالخبخات و  بالعتاد والتكشؾلؾجيات الحجيثة ضخورة االستعانةالشغاـ، وكحا  لجعميا كبجيل في حالة فذل ىحا

االىتساـ أكثخ بالتكؾيؽ السدتسخ لمسؾارد البذخية  ، كسا يشبغيالعالسية لمتعامل مع السذاكل التقشية لمشغاـ
بالجوؿ الستظؾرة، وتؾفيخ الجعؼ الالـز ليحه السؾارد السدتخجمة لمشغاـ بأحجث السخاكد العمسية الستخررة 

 .وخارج الؾطؽ داخللتدييل عسميا السيشي 
 
 قائمة المراجع: -

 - République Algérienne démocratique et Populaire, Ministère de 
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 -LEGRIS, L. (s.d.).6102 le numérique dans l'enseignement supérieur et la 

formation tout au lang de la vie, p.24, Récupéré sur www.wavestone.com. 

 D.O.U Constantine khroub, Critère pour bénèficier de bourse universitaire, 

http://www.dou-constantine-khroub.com/fr/bourse.html 

 - PAPS esrs Algérie, programme IEVP   Europe aide n
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133561, Alger, 
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Réalisation du Système, 15mai 2019, p.02.       
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، الجليل السدتعسل لألرضية الخقسية لتدييخ مذاريع 2018وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي بالجدائخ -

 .07-02، ص ص.2018البحث التكؾيشي الجامعي، 
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السؤتسخ الجولي  .السدتقبمية التعميؼ االلكتخوني في عل التحؾالت الحالية والخىانات(2015)، ج ,بمبكاي-
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التعمؼ الخقسي التخبية والسيارات في العرخ الخقسي، مؤسدة رانج،  ) 2017 (األكبخ، س،  كميساف -
 .02كامبخدح، السسمكة الستحجة، ص.
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