
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكتب الوطني إيراسموس+ الجزائر
عالمية  نرشية إ 

2020 سبمترب  -جانفي  4إلعدد   

 إمجلهورية إجلزإئرية إدلميقرإطية إلشعبية
إلعلمي وإلبحثوزإرة إلتعلمي إلعايل   

يرإمسوس+ إجلزإئر  إملكتب إلوطين إ 

 إلفهرس

يرإمسوس+ إجلزإئر   إملكتب إلوطين إ 

برإهمي، طريق دإيل 64مركز إلبحث يف إلتكنولوجيا إلصناعية، ص ب   إئر ، إلرشإقة إجلز إ 

http://www.erasmusplus.dz الانرتنت :  موقع  

/Erasmus + Algérie @Erasmusplusdz 

 توإقيت إلعمل:
ىل إمخليس من إ  حد من إل  

 16:30إىل  8:30

 

1ة حفص                                   19-إملتعلقة جباحئة كوفيد إل جرإءإت 

 +يرإمسوس عالن إلرتش يحات إ    2 صفحة                  يف إجلزإئر           2020نتاجئ إ 

3 حةفص                       إدلرإس ية        إجامتعات  نشاط إحلركية إدلولية لل رصدة 

يرإمسوس+ إجلزإئر إل نشطة   4 ةحفص               إلبارزة للمكتب إلوطين إ 

 نشطتنا إلقادمة :أ  
                                            

 
 
 
 

 

إلرتوجي  ملشاريع تعزيز إلكفاءإت: مرشوع E-LIVES                                        10-9فحة ص 

 شاريع  ملتابعة إمل  جلسات

                                      2020 إخملتارة يف س نة شاريع تعزيز إلكفاءإت يف إلتعلمي إلعايلمل إجامتعات 
 2020نشطة جون مونيه إخملتارة س نة ل   فرتإضيةإإجامتعات 

يرإمسوس +  أ ايم إ 

 EMJMDs منح الامتياز يف إملشاركة تروجي: للطالب إل نرتنت عرب ندوإت

 (موندوس إيرإمسوس - مونيه جان) تدريبية دورإت

 إجلهات إلفاعةل مع  إجامتعات إفرتإضية

 

http://www.erasmusplus.dzموقع/
http://www.erasmusplus.dzموقع/


 

 

 حاةل يفأ لف  40مليون خشص حول إلعامل، مت تسجيل أ كرث من  24حول إلعامل إذلي أ ثر عىل أ كرث من  19-بعد تفيش فريوس كوفيد
لحد من تزإيد عدد إل صاابت، أ غلقت إحلكومة إجلزإئرية حدودها وأ صدرت لإجلزإئر )حىت إلآن(. ونتيجة لالنتشار إلرسيع للفريوس و 

صابة  إل كرثللمناطق  مس هتدفا جحرإ حصيا غالق مجيع إ  ىل إ  ضافة إ  مؤسسات إلتعلمي إلعايل ، مرإكز و إملدإرس ابلعدوى يف إلبالد، إ 
آب  23ية إحلالية يف امع لس نة إجلل إلرمسي  موعد إدلخول خل حىتإلتدريب إملهين...إ    .2020أ غسطس/أ

ىل موهًجا خطاابً  إلعلمي وإلبحث إلعايل إلتعلمي وزإرة أ صدرت ،ونتيجة ذلكل من  قليةل أ ايم قبل 2020أ وت  19 يف إجلامعة الارسة إ 
ث إلعلمي أ . عبد إلبايق بن زاين أ وحض وزير إلتعلمي إلعايل وإلبحوقد . إلوزإرة وضعته إذلي إجلديد للربوتوكول وفقًا إل نشطة إس تئناف

 تفيش عقب 2019/2020 إدلرإيس إلعام من إلثاين إدلرإيس إلفصل خالل إلعايل إلتعلمي مؤسسات أ صاب إذلي الاس تثنايئ إلوضع
 مؤسسات بذلهتا إلكبرية إليت ذكر إجلهود مث. 2020 مارس 12 من إبتدإءً  إملبارشة إلرتبوية إل نشطة أ وقف إذلي إملس تجد كوروان فريو س

 برانمج من جزء بتحقيق مسح مما ، إل نرتنت منصات عرب بعد عن إلتعمل أ دوإت ابس تخدإم إل نشطة إس مترإرية لضامن إلعايل إلتعلمي
وإل ساتذة  إلطالب خاطب مث. إل نرتنت ورسعة ابلش بكة ابلتصال يتعلق فامي وإهجهتا إليت إلصعوابت من إلرمغ عىل هل إخملطط إلتدريس
هناء أ جل من إلتحدايت موإهجة عىل وجشعهم كلك إجلامعي والارسة  إحرتإم مع مقبوةل ظروف يف 2019/2020 إدلرإيس إلعام إ 

 ظروف يف 2020/2021 إدلرإيس إلعام بدء يتس ىن إجلامعة حىت حصة عىل حفاظا إلربوتوكول هبا أ وىص إليت الاحرتإزية إل جرإءإت
حرصه عىل مربزإ  إحلايل إلوابء حماربة يف سامهت إليت إجلامعية وإخملتربإت إلبحوث ملرإكز إلشكر بتوجيه ختمت إلرساةلإوقد . مناس بة

 (إملزيد إءةقر ). إلوابء هذإجرإء  تويف لك منعىل  وترمح تضحياهتم عىلمهنيي قطاع إلصحة كام شكر   إلاكمل،إدلمع  عىل حصوهلم

ىل أ س ئةل  (EACEA) إلتنفيذية للتعلمي إلسمعي إلبرصي وإلثقافةقامت إلهيئة  بدورها بنرش مقال عىل موقعها عىل إل نرتنت ابل ضافة إ 
جرإ (FAQ) متكررة زإء إلوابء إملس متر و ذكرت فيه إ   عىل أ نشطة عىل بعض إل س ئةل إملتدإوةل إملتعلقة بتأ ثري فريوس تجابأ  ءإهتا إ 

يرإمسوس +  أ ن إلهدف إلرئييس للمفوضية إل وروبية هو  إللجنة إلتنفيذية إحلايل، ذكرت  COVID-19ىل جاحئة إخملتلفة. يف ردها عإ 
يرإمسوس+  حامية وسالمة مجيع إملشاركني يف ، مع الاحرتإم إلاكمل مجليع تدإبري إحلجر إملتخذة عىل هيئة إلتضامن الارويبو  برانمج إ 

عدة خمتلف إملشاركني يف إلربانمج والاس مترإر يف تكييف إس تجابهتا مع تطور إلوضع. إملس توى إلوطين. تعمل إلهيئة إلتنفيذية عىل مسا
آرإء حراكت  إس تبيان إل وروبية؛مبادرة إجلامعات  إس تبيان) 2020إملفوضية إل وروبية إس تبيانني يف مايو  كام أ جرت إلتعمل( هبدف مجع أ
عىل مسار مشاريع إلتنقل إخلاصة هبم فضال  19-فريوس كوفيديف إلتنقل ومؤسسات إلتعلمي إلعايل فامي يتعلق بتأ ثري تفيش  إملشاركني

٪ من  25عىل أ نشطة تنقل إلتعمل أ ن  COVID-19عن إل نشطة إخلاصة بلك مهنا. أ ظهرت نتاجئ الاس تطالع فامي يتعلق بتأ ثري 
٪ 42٪ إملتبقية: وإصل 75إ أ ن إلوضع إحلايل هل تأ ثري ضئيل أ و معدوم عىل تنقلهم. ابلنس بة للـ إملشاركني إذلين مشلهم الاس تطالع ذكرو

٪ مهنم مت تعليق إلنشاط مؤقتًا 22مهنم أ نشطهتم برتتيبات خمتلفة )عىل سبيل إملثال: إلتدريب عن بعد أ و عرب إل نرتنت( ، وابلنس بة لـ 
لغاء إل 36، وابلنس بة لـ  إل جابة عن إل س ئةل  تلنس بة لل س ئةل إملتدإوةل، فقد متأ ما اب. (إملزيد إءةقر نشاط لكيا )٪  إملتبقية فقد مت إ 

ىل تكل إليت تطرهحا (إملزيد إءةقر ) إل كرث ش يوعًا إليت طرهحا إملشاركون إل فرإد وإليت ميكن إلعثور علهيا عىل إلرإبط إلتايل ، ابل ضافة إ 
 .(إملزيد إءةقر ) إملنظامت إملس تفيدة وإليت ميكن إلعثور علهيا عىل إلرإبط إلتايل

 

19 -جرإءإت إملتعلقة جباحئة كوفيدل  إ  

 إمجلهورية إجلزإئرية إدلميقرإطية إلشعبية
إلعلمي وإلبحثوزإرة إلتعلمي إلعايل   

يرإمسوس+ إجلزإئر  إملكتب إلوطين إ 

1 

https://www.mesrs.dz/documents/21525/79975/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1-2.pdf/b2fcae45-6440-4696-8ccc-d8300b134095
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/coronavirus-learning-mobilities-impact-survey-results_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-faq-participants_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-faq-organisations_en


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرإمسوس+  2020نتاجئ دعوة إلرتش يحات إ   

 

يرإمسوس موندوس )  (EMJMD عروض إملاسرت إملشرتكة إ 

 جامعة جزإئرية مشاركة 

جزإئري مس تفيد من منح 
يرإمسوس موندوس  الامتياز إ 

12 6 

مجموع إملرتحشني ملنح الامتياز 
يرإمسوس موندوس  إ 

120 76 

  CBHE)) نتاجئ مشاريع تعزيز إلكفاءإت يف إلتعلمي إلعايل

 مشاريع خمتارة   منسق من قبل جامعة جزإئرية

 مشاركة الافرإد إجلزإئريني 

 دجييتاك  مرشوع(DIGITAQ): نشاء منسق من  -إجلزإئري  إلعايل إلتعلمي يف إجلودة ضامن ل دإرة رمقية قدرإت إ 
  قبل جامعة إلعلوم وإلتكنولوجيا محمد بوضياف وهرإن

  ( يروديت  أ دوإت رصد إل رض لتعزيز الاقتصاد إلرمقي ERODITE) مرشوع إ 

  ( مرشوع س تريم (STREAM حنو  الاس تعدإد لسوق إلعمل إل قلميي إملوجهناء قدرإت إلطالب إجلامعيني، حنو ب
 إلتمنية إملس تدإمة

  أ رمينامرشوع ((AARMENA ،وحتويل  إلتحالف إل اكدميي للمصاحلة يف جمال إلتعلمي إلعايل يف جمالت إلسالم
 إلرصإعات، ودرإسات إملصاحلة يف إلرشق إل وسط وشامل أ فريقيا

2 

 جامعة معسكر 

إخلاصة جون مونيه إل نشطةنتاجئ   

  إملس هتكل محلاية إل ورويب إلقانون• 

 إدلولية وإلهجرة إل وروبية إملؤسسات إجامتع عمل• 

 € 15624 بالل عامثين، لكية إحلقوق وإلعلوم إلس ياس ية. إملزيإنية إخملصصة: د.منسق من قبل 

 14364 €: إخملصصة إملزيإنية و الاجامتعية إل نسانيةإلعلوم  لكية ،حدييب زهري د. قبل من منسق

إدلميقرإطية إلشعبيةإمجلهورية إجلزإئرية   

إلعلمي وإلبحثوزإرة إلتعلمي إلعايل   

يرإمسوس+ إجلزإئر  إملكتب إلوطين إ 
 

(إملزيد إءةقر )  

(إملزيد إءةقر )  

(إملزيد إءةقر )  

(إملزيد إءةقر )  

http://erasmusplus.dz/index.php/ar/2020/07/21/mundus-2020/
http://erasmusplus.dz/index.php/ar/2020/07/06/4307/
http://erasmusplus.dz/index.php/ar/2020/07/31/cbhe-2020/
http://erasmusplus.dz/index.php/ar/2020/08/19/jean-monnet-ar/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرإمسوس + إجلزإئر ابلتعاون مع وزإرة إلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي إجامتعا حول ملشاريع إحلركية إدلولية لل رصدة إدلرإس ية  نظم إملكتب إلوطين إ 
مبقر وزإرة إلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي. مت الافتتاح  2020فربإير  27ومشاريع إلتبادل الافرتإيض يوم إمخليس  2019-2015إخملتارة  يف إجلزإئر 

وفد إلرمسي للحدث من قبل لك من : إل مني إلعام لوزإرة إلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي إل س تاذ محمد إلطاهر عبادلية وسعادة إلسفري، رئيس 
يرإمسوس John O ‘ Rourke رويب ابجلزإئر إلس يد جون أ و روركالاحتاد إل و  يف إجلزإئر إلس يدة مليكة   +، إملنسقة إلوطنية لربانمج إ 

وإلثقافة يف إملفوضية إل وروبية.  ، إلسمعي إلبرصيممثل إملديرية إلعامة للرتبية German Bernal-Riosكربي، إلس يد جريمان برانل ريوس 
ىل ممثلني عن مؤسس تني أ وروبيتني: جامعة  ICM إملشاركة يف 56عايل إجلزإئرية إلـ حرض إحلدث ممثلون عن مؤسسات إلتعلمي إل ابل ضافة إ 

  Marcello :لس يد ابممثةل   (UNIMED) وإحتاد جامعات إلبحر إل بيض إملتوسط Wenceslao Martín Rosales غرانطة ممثةل ابلس يد
Scalisiمدير UNIMED نقل إدلويل لالرصدة إدلرإس ية يف إجلزإئر وأ مهية إلتوإصل لتعزيز نتاجئ. ركز الاجامتع عىل نتاجئ مشاريع إلت ICM 

يرإمسوس+ . وقد قدم إملس تفيدون شهادإت حول تأ ثري إحلركية عىل  مشاريع إحلركية إدلرإس ية   وتدويل مؤسسات إلتعلمي إلعايل من خالل إ 
 (يدقرإءة إملز )إملس توى إلشخيص وإملؤسسايت. 

3 

إحلركية : 2019-2015 إجلزإئر يف إخملتارة ICM) مشاريع إملنح إدلرإس ية ) حول إجامتع
 يف إجلزإئر  يرإمسوس+إ   إلتبادل الافرتإيضو إدلولية لل رصدة إدلرإس ية 

 إمجلهورية إجلزإئرية إدلميقرإطية إلشعبية
إلعلمي وإلبحثوزإرة إلتعلمي إلعايل   

يرإمسوس+ إجلزإئر  إملكتب إلوطين إ 

http://erasmusplus.dz/index.php/ar/2020/03/01/cluster-27-02-2020/


 

 

 

 

 

وهرإن  -جامعة إلعلوم وإلتكنولوجيا محمد بوضياف  
 

حتد جديد إحلركية إدلولية لل رصدة إدلرإس ية:  "ملرشوع إخلتايمجلزإئر يف الاجامتع اب + Erasmus لربانمج ةإلوطني ةإملنسق تشارك
مدير إحلدث شارك يف . 2020فربإير  26يف جامعة إلعلوم وإلتكنولوجيا وهرإن يف )  ICMED) يف منطقة إلبحر إل بيض إملتوسط"

 بصفته  إلس يد جريمان برانل ريوس ، رة إلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلميوزإ ممثل ، زاين إلس يد محو بن وهرإن جامعة إلعلوم وإلتكنولوجيا
ضافة ICMED ممثيل مؤسسات إلتعلمي إلعايل إلرشيكة يف مرشوع إل وروبية ،للمفوضية إلتابعة  ديرية إلتعلمي إلعام وإلثقافة مل ممثال إ 
ىل  آخرينإ   (إملزيد إءةقر )  ضيوف أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

يرإمسوس+ إجلزإئرإأ نشطة أ مه    ملكتب إلوطين إ 

 إمجلهورية إجلزإئرية إدلميقرإطية إلشعبية
إلعلمي وإلبحثوزإرة إلتعلمي إلعايل   

يرإمسوس+ إجلزإئرإملكتب إلوطين  إ   

4 

http://www.icmedproject.eu/
http://erasmusplus.dz/index.php/ar/2020/03/01/icmed_final_meeting/


 
 
 
 
 
 
 
 

(2020 )ماياريع تعزيز إلكفاءإت يف إلتعلمي إلعايل مش الافرتإضية إملتابعة جلسات  

 

يرإمسوس + إجلزإئر سلسةل من (COVID-19) إ لل زمة إلصحية إلعاملية إحلايلنظرً   الافرتإضيةلسات إجل ، أ جرى إملكتب إلوطين إ 
منصة سوإء تعلق الامر ابملشاريع إحلالية أ و إملشاريع إملنهتية وهذإ بوساطة   تعزيز إلكفاءإت يف إلتعلمي إلعايلشاريع م ملتابعة )عرب إلنت( 

 10يف  "ANL-MED" رشوعم ،  2020 وماي ICMED"  7"رشوعم  و قد مشلت إملتابعة إملشاريع إلتالية:   ".Zoomزوم "
 (إملزيد إءةقر ). 2020 وماي 17تنفيذها يف  "YABDA" رشوعم  و 2020مايو  12يف  "E-LIVES" رشوعم . 2020 وماي

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرإمسوس+ إجلزإئرإأ نشطة أ مه    ملكتب إلوطين إ 
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 إمجلهورية إجلزإئرية إدلميقرإطية إلشعبية
إلعلمي وإلبحثوزإرة إلتعلمي إلعايل   

يرإمسوس+ إجلزإئر  إملكتب إلوطين إ 

http://erasmusplus.dz/index.php/ar/2020/05/19/online-monitoring-ar/
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يرإمسوس+ إجلزإئرإأ نشطة أ مه    ملكتب إلوطين إ 
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 إلعايل إلتعلمي يف إلكفاءإت تعزيز ملشاريع الافرتإضية إملتابعة جلسات
 (2020 جوإن)

يرإمسوس+ وإصل إملكتب إلوطين جرإء سلسةل من جلسات يف شهر جوإن  إجلزإئر إ  إ 
 زوم"صة من بوساطة إلكفاءإت يف إلتعلمي إلعايل تعزيز ملشاريعالافرتإضية  إملتابعة

"Zoom حيث متت متابعة و تقيمي تقدم إلنشاطات للك من مرشوع ،  
"SEED4NA"   رشوعم ، 2020 جوإن 16يف "Ci-RES"  2020 جوإن 17يف ، 

 جوإن 21 يوم "INSIDE" رشوعم ، 2020 جوإن 18يف  "InPROVE" رشوعم 
  ملرشوعمتابعة  اهت، تل 2020 جوإن 23يف  "”EL@N، مث متابعة ملرشوع 2020

YABDA "  جرإء 2020 جوإن 25يف   EL@Nمتابعة اثنية ملرشوع. وأ خرًيإ ، مت إ 
آخر وإليت اكنت  2020 جوإن 29يف   .جوإن شهريف متابعة أ

 إمجلهورية إجلزإئرية إدلميقرإطية إلشعبية
إلعلمي وإلبحثوزإرة إلتعلمي إلعايل   

يرإمسوس+ إجلزإئر  إملكتب إلوطين إ 



يرإمسوس+ إجلزإئرإأ نشطة أ مه     ملكتب إلوطين إ 

علمي جلسات إملتابعة الافرتإضية ملشاريع تعزيز إلكفاءإت يف إلت
(2020إلعايل )جويلية    

جرإء سلسةل من جلسات  يرإمسوس + إجلزإئر إ   إملتابعةوإصل إملكتب إلوطين إ 
زوم ابس تخدإم منصة " إلعايل إلتعلمي يف إلكفاءإت تعزيز الافرتإضية ملشاريع

Zoom جرإء متابعة إملشاريع عىل إلنحو إلتايل" خالل شهر  :جويلية، حيث مث إ 
 ملرشوع ا متابعةهت، تل 2020 جويلية 7يف  ""CUPAGIS ملرشوع متابعة

"MEDACCR"   رشوعمل  متابعة  ، مث 2020 جويلية 8يف "QUALS"  
إذلي مت "  "MEHMEDوأ خريإ متابعة ملرشوع،  2020 جويلية 12يف 

 .2020 جويلية 16يف  اتنفيذه
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 جامعة عنابة 
يرإمسوس+  إلوطينفريق إملكتب  نظم عالمية يف إ  إجلزإئر جلسة إ 

 إجللسة حولوقد متحورت . 2020 جانفي 7يوم جامعة عنابة 
يرإمسوس+ و إنشطته إل ساس ية: إحلركة إدلولية لل رصدة  برانمج إ 

يرإمسوس  عروض إملاسرت،  (ICM)إدلرإس ية إملشرتكة لربانمج إ 
 جمال إلتعلمي إلعايل تعزيز إلكفاءإت يف ، (EMJMD) موندوس

(CBHE)  ،...  .خل دعوة مت إلرتكزي بشلك خاص عىل وقد  إ 
حرض هذه وقد . 2020 فريفي يف وإليت إنهتت 2020إلرتحشات 

و انئب رئيس . محمد مانع إلربوفيسور إجللسة رئيس إجلامعة
، إلتنش يط و  ابلعالقات إخلارجية، إلتعاونإجلامعة إمللكف 

 (إملزيد إءةقر ) إلتصال  و إلتظاهرإت إلعلمية
 

 

مقر إملكتب إلوطين  –إملفتوحة عىل إلطلبة  إل بوإب
يرإمسوس+ إجلزإئر   إ 

يرإمسوس إلوطين إملكتب فريق نظم جانفي  20 يوم إجلزإئر+ إ 
للطالب عىل مس توى مقر  إخملصص" إملفتوحة إل بوإب" 2020

 إخملتلفة لل نشطة إلرتوجي من جزء هو إلنشاط هذإ. إملكتب
يرإمسوس لربانمج  أ عضاء قدم. إجلزإئريني للطالب إخملصص + إ 

طار  بشأ ن عروضعدة إملكتب إلوطين  إلفرص إخملتلفة إملتاحة يف إ 
: إحلركية إدلرإس ية لالفرإد وكذإ مضن برانمج  1إلنشاط إلرئييس 

يرإمسوس+ تلهتا جلسة مناقشة أ ين أ جاب   إلتبادل الافرتإيض إ 
إلطلبة إذلين  تأ عضاء إملكتب إلوطين عن تساؤلت و إنشغال

عرب إلطلبة تلف مؤسسات إلتعلمي إلعايل. وقد أ  جاؤوإ من خم 
 إءةقر ) إملشاركون يف إل خري عن رضامه عن إلعروض إملقدمة

 (إملزيد

 إملركز إجلامعي مترنإست 

يرإمسوس + إجلزإئر إ ىل  توجه إملنسق إلوطين للمكتب إلوطين إ 
عالمية وتدريبية  مركز جامعة مترنإست لتحريك وتقدمي جلسات إ 

يرإمسوس + يف  . خالل 2020ر يناي 20و  19خبصوص برانمج إ 
مع إملدير وكذكل  ة للربانمجإلوطني ةإملنسق تإليوم إل ول ، إلتق

مندويب إملركز إجلامعي. بعد ذكل، ترأ س إملنسق إلوطين جلسة 
معل حول  اتتلهتا ورش + Erasmus عرض عام لربانمج

مت ختصيص إليوم .   1ICM  ،EMJMDإلنشاط إلرئييس 
 Monnet  Jean إخلاصةنشطة إل  إلعمل حول  اتإلثاين لورش

ىل مشاريع بناء إلقدرإت يف جمال إلتعلمي إلعايل ضافة إ   إءةقر ) إ 
 .(إملزيد
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، حيث إرتفع عاًما 15 مجيع أ حناء إلعامل يف ابلتعلمي إلعايل يفتضاعف عدد إلطالب إمللتحقني 
ىل ما يقرب من  1999مليون يف عام  94،5من  وفقًا ملعهد  2014مليون يف عام  207إ 

حصاء ىل إلتعلمي إلعايل، إل  طوة إخل. هذه إليونسكو لال   يف إملقابل تضمنت جيابية حنو إلوصول إ 
 خاصةصعوابت هممة توإجه إجلامعات يف إلتعامل مع الاكتظاظ، ل س امي يف إلبدلإن إلرشيكة 

 .يف بدلإن جنوب إلبحر إل بيض إملتوسط

لكرتوين معمتد عىل إملس توى إلوطين، تكوين يتعلق أ حد إحللول إلوإعدة ابلتطوير إلكبري ل  إ 
حيث يعد إلتعمل إل لكرتوين حاًل حديثًا وفعاًل للغاية لستيعاب إحلجم إلكبري وتلبية طلبات إلطالب متعددة إجلوإنب، عىل سبيل 

ى إحلياة. يعد إلتعمل مد كوينتإملثال إلطالب ذوي إملوإرد الاقتصادية إملنخفضة، إذلين يعيشون يف مناطق معزوةل أ و يف طلب 
إل لكرتوين ابلفعل أ حد أ ولوايت الاسرتإتيجية إلتعلميية للجزإئر وإملغرب وتونس وإل ردن )إلبدلإن إلرشيكة إملشاركة  كوينتطوير إلت

  .مؤسسات إلتعلمي إلعايل كوينلتيف هذإ إملرشوع( وهو جزء همم من أ ولوايهتم إلوطنية 

عرب إل نرتنت ابلاكمل بسبب مشألك تعمل إملهارإت  روسإدل، يصعب بناء (إلرايضيات)إلعلوم وإلتكنولوجيا وإلهندسة و  STEM يف
نرتنت عرب إل  ية تطبيق إل هو إلسامح للطالب بأ دإء إل عامل  لهذه إملشلكة. أ حد إحللول حضورايية تطبيق إلعملية إليت تتضمن إل عامل إل 

ماكنية إلو  ىل خمترب  جو لمن خالل منحهم إ  مدإر إلساعة وطوإل أ ايم إل س بوع من أ جل مرإقبة إل هجزة إحلقيقية د متاح عىل عن بعإ 
 .عرب إل نرتنت إملثبتة يف إجلامعة

معلية صعبة تتطلب  تبقى، إلتكنولوجيا وإلهندسة وإلرايضياتعرب إل نرتنت يف جمالت إلعلوم و  كوينومع ذكل، من أ جل بناء ت
ل عىل الاعامتد إلوطين يف غياب إلترشيعات إملناس بة عىل إلرمغ من دمع إلتغلب عىل إلعديد من إلعقبات إحملمتةل ويه: إحلصو 

إلسلطات إخملتصة؛ إحلصول عىل مجموعة اكفية من إملعلمني وإملوظفني إلتقنيني إملدربني عىل طريقة إلتدريس إجلديدة هذه؛ إلقدرة 
 ملثال(خمصص؛ بناء منوذج إقتصادي )ل جر إملعمل عىل سبيل إد عن بععىل تطوير خمترب 

 9 مبشاركة Unilim إذلي نسقته أ يًضا (EOLES) إلسابق TEMPUS متت موإهجة لك هذه إلتحدايت بنجاح خالل مرشوع
نشاء ثالث  مزدوجة اكمةل عرب إل نرتنت يف إلس نة إلثالثة يف جمال إل لكرتونيات وإلبرصايت.  ليسانس تكوين عروضرشاكء. مت إ 

ذإ اكن عن بعدإذلي يتضمن خمترًبإ  إملبتكر، إلتكوينإعامتد هذإ مبدئيا فقد مت  ، عىل إملس توى إلوطين يف تونس وإملغرب وفرنسا. إ 
ز يظل غري اكٍف للنظر يف إلمنو إلرسيع للتدريبات عىل إلهندسة من إملمكن إعتبار هذإ إملرشوع إلسابق انحًجا، فا ن إلتقدم إحملر 

 .إل لكرتونية عىل إملدى إلقصري

ىل مساعدة جامعات إلبدلإن إلرشيكة  E-LIVES ونتيجة ذلكل، هيدف مرشوع )"إلتعمل إل لكرتوين للحلول إلهندس ية إملبتكرة"( إ 
دسة إل لكرتونية"( بأ نفسهم بطريقة مس تدإمة. يمكن هذإ إلهدف إلطموح عىل بناء دورإت تدريبية مبتكرة للتعمل إل لكرتوين )"إلهن

 :يف جانبني رئيس يني

ىل إلياء(. دة إجلامعات عىل تطوير خمترب عن مساع    • أ نه ميكن أ يًضا إس تخدإم هذه  جتدر إل شارةبعد بنفسها )من إل لف إ 
. نظًرإ لزتإيد عدد إلطالب، قامت إلعديد من إجلامعات حبذف إل عامل إلتكوينات إحلضوريةيف بعد عن إخملتربإت 

  .يف إلس نة إل وىل من درجة إلليسانس يف جمالت إلعلوم وإلتكنولوجيا وإلهندسة وإلرايضياتية تطبيق إل 

 لزإمية  ...أ خل ، تدريب إملعلمني إخملتلفة )بناء إملناجه ، إحلصول عىل الاعامتد إلوطين مساعدة إجلامعات عىل جتاوز إملرإحل إل 
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أ ش هنو درإساته إلعليا يف إلفزيايء يف جامعة وهرإن  إحللمي بنأ مكل عبد 
)إجلزإئر(. وإصل درإساته إلعليا يف جامعة مونبلييه )فرنسا( وحصل عىل درجة 

ودكتورإه يف  semiconductor physics ختصص  درإسات متقدمة يف
electronics, signal components and systems أ س تاذ  حاليا وهو

 إلتعلمي إلعايل يف جامعة عبد إمحليد إبن ابديس مس تغامن. 

إلتعمل إل لكرتوين وإلبرصي ) Tempus  EOLESوقد شارك يف مرشوع 
نظمة إملدجمة (. ومن بني نتاجئ هذإ إملرشوع إطالق عرض ماسرت يف إلعلوم لل 

إلوسائط إلتكنولوجية يف إلتعلمي و  )إس تعامل UTICEFإلرتبوية: ماسرت 
 من قبل جامعة سرتإس بوغ ) فرنسا(.  إلتكوين(

إلتعلمي.  إصبح عبد إحللمي تكنولوجيا إملعلومات وإلتصالت يف إس تعامل  حيث عزز، للتكوين هجذراي تصور غرير هذإ إملرشوعلقد 
إليت إتصلت به لتنظمي ورش معل حول إلتصممي إلتعلميي دلورة تدريبية  (AUF) خبرًيإ يف إلواكةل إجلامعية للفرإنكوفونيةبن أ ش هنو 

 معل يف إجلزإئر وإملغرب وتونس حول إلربجمة إلنصية دلورة اتمع تدريس دورة عرب إل نرتنت. كام قدم ورش إل نرتنت،عرب 

MOOC نتاج مقاطع فيديو تعلميية لـ  .MOOCs وإ 

ماكنية للقيام ابل عامل إلتطبيقية عرب الانرتنت، فقد ركز إلربوفيسور بن إش هنو هجوده ونظرإ لعدم وجود  عن  عىل تطوير إخملتربإتإ 
ىل. قاده هذإ بعد  ملمثل إلوطين ملرشوعإملشاركني وإ إملروجنيحيث اكن أ حد  )فرنسا(، لميوجتطوير رشإكة مع جامعة  إلبحث إ 

Tempus EOLES  .)نظمة إملدجمة ومن نتاجئ هذإ إملرشوع إلقيام ل ول مرة يف إلعامل بدورة )إلتعمل إل لكرتوين وإلبرصي لل 
يف سبمترب  ةإلسابع إدلفعة حيث تنطلقمس متًرإ  كوينل يزإل هذإ إلت عامل تطبيقية.أ  . تتضمن 2014 عرب الانرتنت عام تكوينية اكمةل

 إجلامعات إملشاركة يف إملرشوع وإليت توإصل إلتعاون بيهنا بعد هناية فرتة إلمتويل من قبل الاحتاد إل وريب. قدمه تإذلي  2020

إلهندسة إملبتكرة  )حلول Erasmus+ E-LIVESتطوير مرشوع  EOLESهلم إلنجاح وإخلربة إملكتس بة يف إطار مرشوع أ  وقد 
إملؤمتر من خالل إملشاركة يف لك من  . وقد قاد إلربوفيسور بن أ ش هنو إل نشطة إلرتوجيية إخلاصة ابملرشوعللتعمل إل لكرتوين(

أ ثينا )إلولايت إملتحدة إل مريكية(.  يف Rev'20 يف بنغالور )إلهند( و  Rev'19(، يف يف دوسدلورف )أ ملانيا REV'18 إدلويل
 .بعد يف جمال إل لكرتونيات الاعامل إلتطبيقية عن حول تصممي )إلهند(كام قاد ورشة معل يف بنغالور 

نشاء حتالف إلهندسة عن بعد   E-LIVESوقد مسح مرشوع  مجموعة إهامتم خاصة مع إمجلعية  e-engineering allianceاب 
 . 2020إىل  2018إلربوفيسور بن أ ش هنو حاليا هذإ إلتنظمي بعدما اكن انئبا للرئيس من س نة  ويرأ س  د. إدلولية للهندس ية عن بع

طار إل   ن  19-زمة إلصحية إليت فرضهتا جاحئة كوفيديف إ          إلتعلمي عن بعد أ صبح رضورة ملحة، وهذإ ما جيعل نتاجئ مرشوعفا 
E-LIVES  .طار إملرشوع جمااًن للسامح  ذإت أ مهية خاصة إملوظفني  لتكوين بتدإولها وأ يًضاسيمت توفري إحللول إملطورة يف إ 
 .إلعلوم وهندسة إلتكنولوجيا وإلرايضياتجمال  عن بُعد يف اكمةل نيني عىل تطوير دورإتتق إل اكدمييني وإل 
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10 

 إمجلهورية إجلزإئرية إدلميقرإطية إلشعبية
إلعلمي وإلبحثوزإرة إلتعلمي إلعايل   

يرإمسوس+ إجلزإئر  إملكتب إلوطين إ 

http://www.eoles.eu/
http://www.eoles.eu/
http://www.eoles.eu/

