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  تقنياته تقنياته ووالتعليم االفتراضي التعليم االفتراضي   
   املركز اجلامعي بورقلة–إبراهيم خبيت : إعداد 

  
  

  : ملخص تمهيدي -
  

إعتمدت المجتمعات البدائية في العصر القديم على الخامات الطبيعية ومحاولة تسخيرها بما يتوافق مع   

 هذا التطور صاحبه ظهور مجتمعات فشيئا، إحتياجاتهم المتكررة والمتزايدة، مما أدى إلى تطويرها وتحويلها شيئا

 بعد خصوصاالمجتمع يعتمد بالدرجة األولى على المد المعلوماتي فصناعية تعتمد كليا على الطاقة، أما في العصر الحديث 

 وأصبح إتساع دائرة المعرفة والبحث في شتى الميادين وظهور األجهزة اإللكترونية المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات،

عصرنا الحاضر يسمى بعصر المعلومات المرتكز على الشبكة المعلوماتية المحلية أو الممتدة التي إكتسحت مختلف 

 فإنه هو اآلخر تأثر بالتطور والتقنيات التكنولوجية التي أعطت 1، وبإعتبار أن جوهر التعليم وأساسه المعلوماتالميادين

أو الجامعة اإلفتراضية، النابع من التعليم اإللكتروني م اإلفتراضي أو له بعدا ومفهوما جديدا، وظهر ما يسمى بالتعلي

التعليم عن بعد، فبعدما كان الطالب هو الذي يذهب إلى مواقع العلم، أصبح بمقدوره التعلم وكسب المعارف دون مغادرة 

لنفقات المترتبة عن التعليم المنطقة التي يقطن بها، وبذلك ألغي عائق الحدود الجغرافية، وألغي كذلك جزء كبير من ا

التقليدي ؛ في هذا المقال سوف نتعرض لمفهوم التعليم اإلفتراضي، تقسيماته، األساليب المستخدمة في تقديم الدروس، 

  .ومتطلباته، ثم نطرح الخبرة الخارجية في هذا المجال متبوعة بالتجربة الجزائرية

  
  

  : ماهية التعليم اإلفتراضي -1
  

أو شبكة اإلنترانات     ) Internet(اضي، يقصد به تزويد الفرد املستخـدم لشبكة اإلنترنت التعليم االفتر
)Intranet(2 ،بغرض رفع املستوى العلمي أو  مبا حيتاجه من معارف يف خمتلف املواد املنتقاة أو االختصاص املختار

، كتب إلكترونية، الربيد )لتيميديااملي(، الوسائط املتعددة 3، وذلك باستخدام الصوت، الفيديوبغرض التأهيل
  .اخل... اإللكتروين، جمموعات الدردشة و النقاش

  

                                                 
  .التعليم هو تداول وغرس وبث للمعلومات - 1

االنترانات هي عبارة عن شبكة معلوماتية حملية، حبيث تتمتع بنفس الربتوكوالت واخلصائص التقنية لالنترنت، لكن طبيعة معلوماا خاصة ومقتصرة على احمليط الداخلي  - 2
: ، حينئذ يطلق على جمموع شبكاا بـ )فروع جمهزة بشبكات حملية أيضا( توسع جغرايف ؤسسةذه امل هل، ولو حدث وكان املعنينيريقاعدة املعطيات لغبدخول  وال يسمح ؤسسة،للم
  ".انترانات موسع"

 .ة أوسعاإلمكانيات احلالية لشبكة إنترنت يف نقل الفيديو، حتد من استخدامه بشكل فعال وسوف يتغري الوضع عندما تعمل الشبكة بعرض حزم - 3
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وهو ذو صبغة أكادميية وموجه للطالب  التعليمقسم ،  إىل قسمني رئيسينياإلفتراضيميكن تقسيم التعليم 
 وجه ريب املوقسم التد. الذين يسعون للحصول على شهادات رمسية معترف ا، وتتواله اجلامعات واملعاهد

ملوظفي الشركات واملؤسسات، أو الطاحمني إىل العمل يف مثل هذه الشركات، ويريدون احلصول على تدريب 
  .، أو ألولئك الراغبني يف توسيع معلومام وقدرام يف جمال حمددمهين يؤهلهم للعمل فيها

  
ى مؤهالت ودرجات علمية  واحلصول علزيادة فرص التعليم للجميعالغرض من التعليم اإلفتراضي هو 

مركز تدريب مفتوح ومستمر بدون حواجز حيث دون الذهاب إىل اجلامعات، فاملؤسسات االفتراضية هي مبثابة 
 كما ميكنك متابعة مستقبلك املهين، يف مكتبك أو مرتلك يف أي وقت ميكنك التواجد يف أي مكان يف العامل

  .مع التقدم يف دراستك وأعمالك
  

 على املستوى العاملي، وظهور أثره جيدةنتائج ل، بعد حتقيقه اإلفتراضيعلى أسلوب التعليم بدأ االعتماد 
  . والوصول إىل مصادر املعرفة بسهولة، وحتقيق مبدأ التعليم املستمرتهورفع كفاءالنظام التعليمي اإلجيايب، يف دعم 

  
املختلفة، وعرب الربيد اإللكتروين ، عرب وسائل االتصال ؤسسات التعليميةجيري التسجيل عادة يف هذه امل

يف خصوصاً، كما جتري االمتحانات غالباً باستخدام الشبكة، ضمن مراكز متخصصة معتمدة ومرخصة لذلك أو 
  .ملؤسسة التعليميةاملراكز الثقافية للدول اليت تتبع هلا ا

  
 خاصة املؤسسات التعليميةن  لدى العديد ماإلفتراضي االجتاه حنو توفري خدمات التعليم تزداد يوميا أمهية

ا ذيلجئون هلمن خمتلف الفئات واألعمار  فاألفراد وسيلة إيضاح يف العملية التعليمية، بعد انتشار إنترنت، كأداة و
   : 4لدوافع خمتلفة، منهاالنوع من التعليم 

  .مرونة جدولة أوقات الدراسةمالئمة و -
  .ربنامجعلى أحدث التعديالت املدخلة على الاحلصول الفوري  -
 .لتعليم األفراد املتباعدين جغرافياهو احلل األمثل  -
 . لألفرادبدأ التعليم املستمرمل هحتقيق -
 .تدين التكاليف وربح الوقت لعدم التنقل -
بغىن وتنوع املواد التعليمية، ابتداًء من النصوص العادية واملتشعبة، والصور الساكنة، إىل ملفات متيزه  -

  .ات الفيديوية وجمموعات الدردشة والنقاشالصوت والفيديو، واملؤمتر
  
  

                                                 
  .يتلقون بعض حماضرام عرب الشبكة أصبحوا الطالب املنتظمني يف املعاهد واجلامعات التقليديةحىت أن  - 4
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  : متطلبات التعليم اإلفتراضي -2
  

عتاد امللتيميديا،  و ، إذ جيب أن يتوفر للمتلقي كمبيوتر جمهزاً مبودمله متطلبات فتراضياإلالتعليم عرب 
التقنية يف استخدام   وأن يتوفر لديه حد أدىن من املعرفة،واشتراك بشبكة إنترنت، وامتالكه بريداً إلكترونياً

بني املدرس، بتنسيق مسبق، بواسطة وسائل االتصال  فيما بينهم وعموماً جيري التواصل بني الطالب ؛ الكمبيوتر
 كما ميكن يف حاالت خاصة استخدام ، ومنتديات احلوار،  وغرف الدردشة،اإللكتروين وهي الربيد اإللكتروين
القاعة االفتراضية أو احلرم اجلامعي االفتراضي، تبعاً لطبيعة املادة بعى  ما يدتكونتقنيات إضافية و برجميات خاصة 
  . التعليميةةاملؤسسالتعليمية، والتقنيات املتوفرة لدى 

  
يرتكز التعليم االفتراضي على أسلوبني يف تقدمي الدروس، أسلوب الفصل االفتراضي أو القسم االفتراضي 

  :  وأسلوب التعليم الذايت 

 ويعتمد يف تقدمي خدماته على حتديد توقيت معني مسبقا، لبث ) :La classe virtuelle(فتراضي  الفصل اال-أ
الدروس عن بعد فاحملاضر يلقي الدرس مباشرة و يف ذات الوقت يشاهد املعنيون الوثائق التوضيحية للدرس على 

) Audioconférence(رة الصوتية شاشتهم ويستمعون إىل احملاضر ؛ ويطلق على هذا النوع من احملاضرات، باحملاض
مشاهدة احملاضر وطرح اإلستفسارات، تسمى احملاضرة باحملاضرة املرئيـة ) الطالب(وإذا كان بإمكان الفرد املتعلم 

)Visioconférence (فحاسب احملاضر مزود بالتجهيزات التالية 5وبطبيعة احلال متطلبات التشغيل خمتلفة ،:  

PC émetteur : Pentium 166 Mhz, RAM 32 MO, disques durs de  2 GO, lecteur CD-ROM 8x, carte son 16 Bits, Haut-parleurs, 
microphone, carte vidéo 2 Mo VRAM, carte Ethernet 10 Base T,  MODEM V34 ou V90, Un  tableau blanc6 (fonctionne avec le 
logiciel Netmeeting  et à une caméra banc-titre SONY EVI-G21), Une caméra motorisée SONY EVI-D31 (dirigeable à 
distance et fonctionnant avec les logiciels Télésite et  ProShare 2, ..etc.) 
 
 

 : هي )الطالب (بينما التجهيزات املطلوب توفرها لدى الفرد املستقبل

PC récepteur : Pentium 166 Mhz, RAM 32 MO, carte vidéo 2 Mo VRAM, disques durs de  2 GO, lecteur CD-ROM 8x, Haut-
parleurs, microphone, carte Ethernet 10 Base T (en cas de réseau), MODEM V34 ou V90, (et camera Web en cas de 
visioconférence), un logiciel client CU-SeeMe / Netmeeting…ou autre. 

  

فاحملاضر يلقي حماضرته الكالسيكية مستخدما اللوح البيض اإللكتروين بدال من اللوح العادي خلف 
ذا كان الطرف الثاين مزودا أيضا بكامريا الكامريا اليت تنقل ما يدور يف الفصل اإلفتراضي إىل الطرف الثاين، وإ

وميكن أن يدور النقاش بني احملاضر وطالب معني دون . ميكن للمحاضر أن يشاهده ويرد على تساؤالته حلضيا

                                                 
 . أو اإلنترناتعن طريق شبكة اإلنترنت يكون الربط بني حاسب احملاضر وحاسب املتعلم - 5

6 - Le tableau blanc (Whiteboard) ou tableau électronique :  le professeur dispose d'une tablette graphique sur laquelle il écrit comme sur un 
tableau noir ; au dessus de cette tablette se trouve une caméra appelée caméra banc-titre qui permet de diffuser sur tous les écrans distants ce que 
le professeur a écrit sur le tableau ; le tableau blanc sert également à diffuser sur les écrans distants, des documents numérisés (textes écrits au 
traitement de texte, pages d'un livre scannérisées, ...), tout ce qui est écrit sur le tableau blanc interactif est enregistré sur un PC connecté. 



 4

تدخل طالب آخر، فاألمـر متروك للمحاضر، فله أن ينتقي املتدخلني وله حـق مشاركة الطالب يف تطبيق معني 
)Partage d'application ( الذي يريد، كما له حق مراقبة حاسب الطالب عن بعد) وهذا له أمهية كربى يف إدارة

 ).اإلمتحانات عن بعد

  
لدى الطرف الثاين املتعلم ألن نظام ) كامريا(يف حالة احملاضرة الصوتية ليس بالضرورة توفر آلة تصوير 
  .االتصال املعتمد يرتكز فقط على إرسال الصوت والنصوص التوضيحية

 احملاضرات املرئية عن طريق الساتل بإرسال وإستقبال املوجات اليت حتتوي على الصوت كن أن تتممي
يف احلواراملباشرة عن بعد، ومتتاز هذه التقنية بتدفق سريع وكبري ) La télévision interactive(والصورة، كالتلفزة 

 مكلفة جدا، وقد تكون أحادية اإلجتاه بإستخدام ، قد تكون احملاضرات املرئية ثنائية اإلجتاه وهيMb/s 216يفوق 
  .جهاز التلفاز إلستقبال احملاضرة، وإستخدام اهلاتف للمحاورة

  

   
  احملاضرة املرئية عرب الساتل
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 LAN, MAN ou WANاحملاضرة املرئية عرب 

   :تتطلب احملاضرات املرئية تدفقا معتربا وفق لطبيعة اإلستخدام، نلخصه  يف اجلدول أدناه
  

  سعة التدفق
DEBIT   

حركة الصورة الرقمية
ANIMATION  

 حماضرات مرئية
Visioconference

64 Kb/s – 2x64 Kb/sفردية حركة بطيئة  
2 Mb/s -  384 Kb/s  مجاعية حركة بطيئة  

  مجاعية حركة مقبولة   Mb/s 8   إىل   6من 
  مجاعية حركة سريعة   Mb/s 270 إىل 216من 

  
  

ملا هلا من ميزات أكثر  SONY EVI-D31 كثر إستخداما يف احملاضرات املرئية هي الكامرياالكامريا األ
التحكم عن بعد، مزودة مبحرك للدوران والتحريك األفقي والعمودي، جودة : مالئمة للفصول اإلفتراضية كـ 

 Auto (وير أوتوماتيكيةالوضوح يف إلتقاط الصور، القدرة على التكبري والتصغري البطيء أو السريع، بؤرة التص

Focus( ، ا على إلتقاط وتتبع األجسام املتحركة أوتوماتيكيا، توفرها لوحةقابلة إلستخدامها يف املراقبة، قدر
  ....حتكم، توفرجهاز حتكم عن بعد، قابلة للوصل املباشر مع احلاسب أو الوصل مع الشاشة
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CAMERA SONY EVI-D31 
 
 
 

 يعتمد التعليم الذايت على إستجالب الدروس من موقع املؤسسة ) :utoformationA(التعليم الذايت  - ب
BBS, Web(التعليمية 

 مشاركته يف املنتديات واملناقشات عن طريق الربيد اإللكتروين يف معمن طرف املتعلم ) 7
  .الوقت الذي يريد ومن أي مكان يتواجد به

  : الخبرات الدولية والتجربة الجزائرية -3
  
 يف املؤسسات  العادةد عدد كبري من الدول هلا جتارب ناجحة يف ميدان التعليم اإلفتراضي، وقد جرتيوج
قدم ي على ارتيادها، فيما ةبلني حني وآخر أن تطرح بعض الدورات اانية، تشجيعاً للطفتراضية بالتعليمية اإل

   :، نذكر فيما يلي بعض اخلربات دورة جمانية دائمة، للسبب ذاتههابعض
  
امعة العرب  من موقعها املعروف جبخدمات دراسية عرب إنترنت توفر، لالتصاالت العربية الشركة ♦
، وهي األوىل من نوعها، املوجهة للناطقني بالعربية، وتتيح 1997 أكتوبر سنة 25منذ أنشئت  اليت 8اإللكترونية
 العلمية مدرجا كانت مهما للجميع متاحة لتعليمية جمانية واا دورا ، الدراسة جماالت خمتلفة يفللراغبني
يتم التواصل بني الطالب واألستاذ  و الشخصية املهاراتو املهنة والسن عن النظر بغضو اجلامعيني وغري للجامعيني

:  فيما جتري االمتحانات على مرحلتني. بوسائل عديدة كحلقات النقاش، والدردشة، وبعض تقنيات امللتيميديا
 خالل إنترنت، واختبار مطول غري مباشر، حيتاج إىل إعداد مسبق يقوم به الطالب، ويرسله امتحان مباشر من
 إلكترونية ترسل للطالب الناجح عرب بريده اإللكتروين، تتبعها  كفاءةوتقدم اجلامعة شهادات. بالربيد اإللكتروين

قيمة علمياً من قبل جامعات، مثل مناهج وشهادات اجلامعة مة ؛ شهادة ورقية مطبوعة، ترسل بريدياً عند طلبها
  .الكندية" تورنتو"املصرية، وجامعة " جامعة عني مشس"

                                                 
، فاجلامعات الغربية متلك مثل هذه األنظمة اليت جتمع فيها اكون جماني الدخول إليها ي وعموما، هي حواسيب لشبكات حملية،BBS : Bulletin Board Systems ـال - 7

 .، وبطبيعة احلال تكون مرتبطة بشبكة اإلنترنتاألحباث والدوريات والنشرات العلمية الصادرة عنها
  

8 - http://www.e-arabuniversity.com  
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  : إمكانية روادها من اإللكترونية العرب جامعة متكن

  . بالدورة امللتحقني مجيع على التعرف -
  .بالدورة امللتحقني مجيع مع احملادثة -
   تريدها مساعدة أو دراسة أو مرجع أي إىل الرجوع من متكنك واليت العربية املكتبة استخدام -
  .الفنية االستشارة -

 
 دوراتاألعمال،  رجال دورات، احلاسب علوم دوراتها جامعة العرب اإللكترونية، تطرح اليت الدوراتمن 
   .لألطفال دورات وللمرأة

   
  

UNIVERSITÉ VIRTUELLE AFRICAINE (UVA)اجلامعة اإلفتراضية اإلفريقية  ♦
9

لوم املتخصصة يف الع 
التكنولوجية والتقنية، تقدم هذه اجلامعة دروسا يف تكنولوجيا املعلومات، دروسا حتضريية جامعية، دروسا لغوية، 

وغري ذلك ؛ هدف اجلامعة هو رفع املستوى العلمي ... دروسا متهينية وتدريبية للمؤسسات، دروسا يف اإلقتصاد،
إلقتصادية يف بلدام، وتغطية العجز املوجود يف أنظمة التعليم للمتكونني وزيادة مهارة املختصني من أجل التنمية ا

 2000، وقد قامت ببث 1997اإلفريقية اليت تعاين من نقص املكونني واملراجع ؛ بدأت اجلامعة نشاطها يف جويلية 
قية  جامعة إفري22 طالب من خمتلف البلدان اإلفريقية، وتتعاون اجلامعة مع 9000ساعة من الدروس ألكثر من 

  .خمتلفة املناهج، ويشارك يف تقدمي الدروس عدد من األساتذة املتعاونني من إفريقيا وأمريكا الشمالية و أوروبا
  

 الذي يشرف على إدارته املركز الوطين للتعليم عن électronique Campus(10(موقع احلرم اإللكتروين  ♦
التابع لوزارة التعليم العايل والبحث بفرنسا، يقدم  : Centre National d' Enseignement à Distance CNEDبعد 

، وهو  طالب400 000ويقدر عددهم يف هذه السنة بـ  هذا احلرم خدماته للمسجلني من داخل و خارج فرنسا
  .وغري ذلك...مكتبة إلكترونية، توجيهات، تقييم، قوائم التكوين،: يوفر لطلبته كل ما توفره اجلامعة التقليدية 

  
  دروسا تكميلية على اخلط مباشرة 11 ببلجيكام معهد املعلوماتية التابع للكلية اجلامعية نوتر دايطرح موقع

  :بعد إعالن مسبق ويتطلب من متلقي الدرس لاللتحاق بالفصل االفتراضي توفري 
  .ت اللتقاط  الصوRealAudio برنامج -.                      kbits/s 28.8 حاسب ميلتيمديا جمهز مبودم -
  .من شروح وتوضيحات احملاضر) Tableau blanc(  لتتبع ما يكتب على اللوح األبيض Webconf12 برنامج -

                                                 
9 - http://www.uva.org/french 
10 - http://www.campus-electronique.tm.fr 
11 - Institut d’informatique des facultés universitaires de Notre-Dame de la paix - Namur – belges 
       http://www.info.fundp.ac.be/~infonet/coursenligne/cours/00-01/index.html 
12 - http://webcanal.inria.fr/doc/man/webconf.html  
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 اليت تعود ملكيتها إىل مؤسسات أو أفراد تساهم بقدر كبري يف التعليم ةهناك أيضا بعض املواقع التدريبي ♦
لذي يهتم بتلقني الراغبني يف تعلم النظام  اMemoclic(13 (عن بعد جمانا، ومن بني هذه املواقع موقع ميموكليك
  .وغري ذلك من الربجميات) Applications de MsOffice(ويندوز وتعلم الربامج التطبيقية مليكروسوفت أوفيس 

  

 )Macromedia Flash( ماكروميديا تعليمي لربنامج فالش، وهو موقع عريب 14 نورهموقعهناك أيضا  ♦
 عديدة ختصاألخرى دليالً على مستواه الرفيع، كما يقدم املوقع إرشادات  التعليميةوتشري إليه الكثري من املواقع 

 . يف الشبكةواملواقع املفيدة بعض الكتب

أما بالنسبة للتجربة اجلزائرية يف إستخدام تكنولوجيا التعليم االفتراضي عن بعد، الزالت يف بدايتها وحمتشمة، 
م الوعي التام بفعالية هذا النوع من التعليم ومدى مسامهته يف رفع وليست بالقدر الكايف، قد يرجع ذلك لعد

املستوى العلمي والتأهيلي للفرد، بالرغم من التجربة اجلزائرية الرائدة يف ميدان التعليم عن بعد، الذي يشرف عليه 
  .EEPAD16ملؤسسات خاصة كالـ ناجحة ، وهناك أيضا جتارب CNEPD15 املركز الوطين للتعليم املهين عن بعد

أول جتربة يف ميدان التعليم اإلفتراضي، واليت الزالت قائمة، تتوىل اإلشراف عليها جامعة التكوين  ♦
 هذا  ، اليت أنشئت موقعا إفتراضيا تبث من خالله دروسا مكملة لطلبتها يف بعض التخصصات، إال أن17املتواصل

ديث وإثراء متواصل وينقصه عامل التحفيز واإلشهار،  بعد إىل املستوى املطلوب، فهو حيتاج إىل حتىاملوقع مل يرق
واليت (فالوظيفة التأسيسية موجودة وهي اليت تعىن بتقدمي املنشأة والتعريف بأنشطتها، فحني أن وظيفة التحفيز 

مفتقدة يف هذا املوقع، فمن املفترض أن تكون الدروس املعروضة يف ) يطلق عليها أحيانا وظيفة العالمة التجارية
لويب متجددة ويف حلقات وأن ال تقتصر الدروس على ختصص واحد، وإال فما الفائدة املتوخاة من احلامل ا

  .اإلفتراضي غري املتعدد، وما هي قيمة كلمة العبور ملوضع الدروس
  
اليت أقيمت يف إطار مشروع (أما التجربة الثانية فتصنف ضمن إجناز شبكة التعليم املرئي عن بعد  ♦
 حيث ألقيت حماضرة مباشرة 19 واملركز اجلامعي بورقلة18، اختربت بني جامعة اجلزائر)رة التعليم العايلوزاري لوزا

من اجلزائر تعىن حبقوق اإلنسان للدكتور عروة من معهد احلقوق أعقبها حوار صحفي من ورقلة مع وزير التعليم 

                                                 
13 - http://www.memoclic.com   
14 - http://www.noorah.com 
15 - http://www.cnepd.edu.dz/  
16 - EEPAD : Etablissement d’enseignement Professionnel à Distance., http://www.eepad.com 
17 - http://www.ufc-dz.net 
18 -  http://www.univ-alger.dz 
19 - http://www.ouargla.dz  
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قلة التجهيزات وقد مت اإلشراف على العملية العايل آنذاك وكانت جتربة جد ناجحة بالرغم من العقبات التقنية  و
  ،CDTA20مركز تنمية التكنولوجيات املتقدمة من طرف

  
ثا يربط كال املؤسستني ببعضهما، والتجهيزات اليت مت / ميغابايت2أستخدم يف التجربة خط متخصص بقدرة 

 : إستخدامها هي 
  

- Pentium 166, 64 Mb SDRAM, Carte graphique 2Mo VRAM, Carte Son 16 Bits, HP 160 W. 
- Camera Web Haute résolution 
- Carte d’Acquisition  Vidéo MPEG/2 
- Logiciel ZIDACRONE + Netmeetting 
- Convertisseur LS 
- Routeur CISCO 2511 
- Carte réseau SN 2000 
- Projecteur Multimédia pour la projection de vidéo  
- Projecteur Multimédia pour la projection de l’application partagée  
- Hub RJ45 

  
 لكن مل يتواصل العمل بشبكة التعليم املرئي عن بعد، منذ إختبارها، لكن عن قريب سوف تستأنف العمل 
بصفة دائمة حسب برنامج سيسطر بني اجلامعتني، بعدما أزيلت العقبات التقنية الناجتة عن البعد، بغرض 

خلربات بني املؤسستني وإقامة الندوات وامللتقيات اإللكترونية ؛ ويتوقع أن تعمم هذه الشبكة إستخدامها يف تبادل ا
  .على باقي مؤسسات التعليم العايل

  
  

على ضوء هذين التجربتني، ينبغي على مؤسساتنا التعليمية خصوصا منها اجلامعية أن تستعد وتبذل املزيد 
اخلربات وتغطية نقص األساتذة وإقامة املنتديات وامللتقيات العلمية، من اجلهود لتوسيع التجربة ملزيد من تبادل 

، لربط مجيع املؤسسات واهليئات اجلامعية 21ضمن إطار املشروع الوزاري الرامي إىل إقامة شبكة إكسترنات ومهية
 هلا يف إطار هي يف طور التحضري 22فيما بينها، مث ربط هذه الشبكة بالشبكة الدولية دف إقامة مكتبة إفتراضية

يرتكز على إقامة شبكات  هذا املشروع، CERIST23 مشروع يشرف عليه مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين
بكل مؤسسة جامعية، حبيث تكون هذه الشبكة مرتبطة بشبكة اإلنترنت عن طريق احلاسب املوزع ) انترنات(حملية 

  .ARN24 وع إسم الشبكة األكادميية للبحثوأطلق على هذا املشر ، Serveur web للويب باملؤسسة

  

                                                 
20 - http://www.cdta.dz   

 املتعاونة معها واليت هلا عالقة بطبيعة نشاطها على أساس أن خمرجات أو مدخالت هذه املنشآت للمؤسسات اإلكسترانات هي بطبيعة احلال شبكة انترانات لكن مفتوحة - 21
إكسترانات حقيقية، أما إذا كان اإلتصال بينها مضمون بواسطة شبكة االنترنت العمومية : شابكة، فإذا كان اإلتصال بينها مضمون بواسطة خطوط متخصصة تدعى الشبكة بـ مت

 .إكسترانات ومهية: تدعى الشبكة بـ 
22 - http://www.drsi.cerist.dz/bib-vir.htm  
23 - http://www.cerist.dz 
24 - http://www.drsi.cerist.dz/projets/arn.html  
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 حبيث  االنضباطيتطلب، )الذي هو جزء من التعليم عن بعد( االفتراضي التعليميف النهاية نود تأكيد أن 
، وسوف لن تستغين البشرية عن االعتماد على الذات يف التعلميتطلب أيضا  ، واستغالل الوقتالطالب حيسن 

 .هو األساس والتعليم عن بعد بفروعه، هو املكمل لهالتعليم الكالسيكي الذي يعد 
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  : في إعداد المقال *المراجع والمواقع المعتمدة

  

 

1. Nouvelles Technologie Educatives, 
  http://it-resources.icsa.ch/Introduction/NFIndexF.html  
 

2. Réseaux et Multimédia dans l'éducation, Alain Gérard, 
http://web.senat.fr/senateurs/gerard_alain/multimed_toc.htm  

 
3. Analyse des technologies utilisees dans les formations ouvertes et a distance en France, 
       http://campus.sede.enea.it/OTE/sfrancen.htm  

 
4. Distance education, 

http://www.savie.com/disted.html  
 

5. Tout ce que vous avez voulu savoir sur la visioconférence,  
       http://perso.club-internet.fr/roulleau/visio/visio_doc.html  

 
6. La visioconférence,  
       http://www.ipm.ucl.ac.be/EnseiDist/VC2.html  

 
7. JANET Videoconferencing Advisory Service – VCAS,  
        http://www.video.ja.net/  

 
8. Exemple de visioconférence & configuration de Netmeeting, 

   http://www.xtec.es/~sgirona/apfcweb/visiocf5.htm  
 

9. Diffusions audio/vidéo sur le réseau multicast FMBone, 
       http://www.univ-valenciennes.fr/CRU/causeries/ 

 
10. Outils Mbone ; diffusion de la voix et de la vidéo, travail coopératif,  

http://www-mice.cs.ucl.ac.uk/multimedia/software/  
 

11. Le Multicast Backbone, 
  http://www.univ-valenciennes.fr/CRU/MBone/ 
 

12. Produits de visioconférence,  
   http://www.visiocorp.com/indexgeneproduits.htm  
 

13. Tableau blanc (eBeam), 
   http://www.e-beam.com/whatis/sysconfig.html 
   http://www.beamer.nl/ebeam2.html  
 

14. caméra motorisée SONY EVI-D31, 
   http://www.dpspromatic.com/evi-d31.html  
   http://www.cybertroninc.com/html/sonycama1.htm  
 

15. Produits de visioconférence SONY,  
   http://www.le-labo.com/commerce/produits/visioconference.html  
 

16. Service robotique : webcam,  
   http://affligem.inrialpes.fr/webcam/webcam_explication.html   

 
  
  
  
  
  
  
  .12/03/2001 غاية  إلى03/03/2001 تمت زيارة هذه المواقع في الفترة الممتدة من -*


