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 المراجع: 

 ريعيةالنصوص التش :أوالً 

 ينالقوان -أ
ــد العامــــيحــــدد الق( 4-15) القــــانون  - ــالتوقيع والتصــــديق اإللكتــــرو واعــ ــدة م، 2015نيين، ة المتعلقــــة بــ الجريــ

 .م2015، 6:عدد  ،الرسمية
 األوامر -ب
المتضـمن ( 58-75: )المعـدل لألمـرم،  2005  ،44:د عد   ،الجريدة الرسمية  م،2005(،  10-5: )ألمرا -

 . م78،1975:عدد  ،مية، الجريدة الرسم1975 المدني،القانون 
المعــدل  1966، ،49 :د عـد  ،، الجريـدة الرســميةم1966 قـانون العقوبــات،من تضــالم(156-66: )ألمـرا -

 والمتمم. 
 المراسيم الرئاسية  -ث
التصــديق علــى االتفاقيــة العربيــة لمكافحــة جــرائم يتضــمن م، 2014( ،252-14) المرســوم الرئاســي رقــم: -

 .م57،2014:عدد  ،دة الرسميةالجري، 2010 ،تقنية المعلومات، المحررة بالقاهرة
 المراسيم التنفيذية  -ج 
المتعلــق بنظــام االسـتغالل المطبــق علــى كــل نـوع مــن أنــواع الشــبكات بمــا (، 162-7: )لمرسـوم التنفيــذيا -

، ، الجريــدة الرســميةم 2007كية والالســلكية،ى مختلــف خــدمات المواصــالت الســلفيهــا الالســلكية والكهربائيــة وعلــ
 م.2007، 28:عدد 
 المقاالت العلمية ا:ثاني  

ثبــات فــي التشــريع الجزائــري، فــي اإلمــدى حجيــة التوقيــع اإللكترونــي ، أرجيلــوسرحــاب ، ودييوســف مســع -
 . م11،2017:ة واالقتصادية، عدد ، مجلة االجتهاد للدراسات القانوني(4-15) دراسة على ضوء القانون 

ة للعلوم معة قالمي، مجلة حوليات جار تشريع الجزائلكتروني في الجريمة تزوير التوقيع اإلمشري راضية،   -
  .م2017، 20:نسانية، العدد االجتماعية واإل

ي، لكترونــعقــود التجــارة اإللكترونيــة وحجيــة التوقيــع اإلهبــة فاطمــة الزهــراء ســكماكجي، بولمكاحــل، أحمــد  -
 .م2019 ،7:مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال، العدد 

عامة في اإلثبات وضرورة التدخل التشريعي، ا إلى القواعد الني استنادً لكترو قيع اإل، حجية التو فاطمة باهة -
 .م2020 ،3:دراسات الحقوقية، العدد مجلة ال
لكترونــــي، مجلــــة الدراســــات اإل كترونــــي كوســــيلة لحمايــــة التوقيــــعل، التصــــديق اإلمصــــدق فاطمــــة الزهــــراء -

 .م2020 ،1:والبحوث القانونية، العدد 
 لملتقياتاأشغال :  رابع ا 
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، مداخلــة ملقــاة فــي يوقيــع اإللكترونــي كآليــة لحمايــة المســتهلك اإللكترونــالت، فريــال شــقاقةعليــاتي، د محمــ -
، م2018فيفـــري  22-21المســـتهلك مـــن مخـــاطر المعـــامالت اإللكترونيـــة، الملتقـــى الـــوطني الموســـوم ب: حمايـــة

 الجزائر.  -بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة
ــميين فـــي اإلثبـــات طبقًـــ لكتـــرونالتوقيـــع والتصـــديق اإل، حجيـــة معـــزوز دليلـــة - ــانون رقـ لحمايـــة ( 4-15) ا لقـ

تهلك مـن المسـ حمايـةلكتروني، مداخلة ملقاة في الملتقى الـوطني الموسـوم ب: لمستهلك في مرحلة تنفيذ العقد اإلا
 الجزائر.  ،فةلجلسية، جامعة اا، بكلية الحقوق والعلوم السيم2018فيفري  22مخاطر المعامالت اإللكترونية،
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 OPEN EDXالمستلزمات التكنولوجية لضبط الدرس على منصة                 
 بوعالم معطر 

 الجزائر  -بسكرة   -جامعة محمد خيضر 
 

 :   مقدمة
ية مـن أجـل الرفـع بإصالحات جذر في القيام  -خاصة في ظل جائحة كورونا - الدول العربيةلقد باشرت  

جائحـة بالبحـث هـذه الوقـد عّجلـت  وى العـالمي.لمسـتلحوظ علـى اومسايرة التطور العلمي الممن مستوى الجامعة، 
ــد  ــن بعـ ــيم عـ ــوص التعلـ ــى الخصـ ــوري، وعلـ ــيم الحضـ ــدائل للتعلـ ــن بـ ــب  ،عـ ــود للطالـ ــت والمجهـ ــر الوقـ ــذي يختصـ والـ

مختلــف باســتغالل  وذلــكبلــغ الطــرق الحديثــة، أســهل وأوالمعرفيــة ب مات التعليميــةمــا يكفــل تقــديم الخــد بواألســتاذ، 
 نية منها.لمجاخاصة اات الرقمية رضياأل

ر الـدروس نشـل فهـي متاحـة OPEN EDXرضـيات الرقميـة المجانيـة، والخاصـة بالبيـداغوجيا منصـة ومن بـين األ
رس علـــى هـــذه واضـــع الـــد أّن إال  .نجـــاز االمتحانـــات ومختلـــف التقييمـــات علـــى مســـتوى المنصـــةوإ لمحاضـــرات،وا

فهــو لـيم، علـى الخصــوص لـدى األسـتاذ، التعيحتـاج لمجموعـة مــن المتطّلبـات التكنولوجيـة لضــمان جـودة المنصـة 
 .محاضراته في أحسن صورةم لَزم بوضع 

 :مشكلة البحث
اس يمكــن التســاؤل حــول هــذه المنصــة: كيــف يمكــن الولــوج إليهــا؟ مــاهي أبجــديات إنشــاء علــى هــذا األســ

ا فــي مارهومــاهي البــرامج التــي تســاعدنا فــي تــأليف وســائط بيداغوجيــة ؟ وكيــف يمكــن اســتث س فــي المنصــة؟الــدر 
 .نسانية على وجه الخصوص؟تطوير العلوم عامة، واإل

 هداف:  األ
 ة إلى تحقيق بعض النتائج أهمها: من خالل هذه المداخل الباحث  سعىي

بطريقــة منهجيــة وعلميــة، حتــى نســتفيد الم الرقمنــة فــي عــإبــراز مــدى ضــرورة الولــوج بالمنظومــة الجامعيــة  ▪
 ا.ا وثقافيً منها علميً 

، وكذا برنامج أوبال الذي يسمح لنا باستعمال النشر، EDXمنصة  تصميم عن طريقة الالتحكم في كيفي ▪
نشــطة واختبــارات... وهــو مــا يمّكننــا مــن ضــبط معارفنــا واقــع وفيــديوهات وإدمــاج أملفــات، م إدخــال مــوارد،

 يا. تكنولوج
 ة على حقوق المؤلف.المحافظ ▪
 منها. يلقل، أو التةالسرقات العلميالحد من  ▪
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 :  المنهج
يصــف فيهــا الباحــث ظــاهرة بشــكل  ؛كونــه طريقــة علميــةلالوصــفي د كــان مــن الضــروري اتبــاع المــنهج وقــ

، إْذ لبحــث ، ومــن ثــّم الوصــول إلــى تفســيرات منطقيــة ذات دالالت يــتم اســتخدامها فــي تحديــد نتــائج ايكيفــي أو كمــ
ا كبيــرين فــي ســبيل ا وجهــدً قتً و مني تطّلب  قد ، و المجانية نني من التقرب أكثر من أهم المنصات التعليميةمكّ 

 من جهة ثانية.، وإظهارها للمعلم من جهة وللمتعلم  المعلومات والبياناتع  إلى جمْ الوصول 
  عرض البحث

 ديكس : إنشاء حساب في منصة إ أوال  
ــدر اإل ــذه ال شـــارة إلـــى أنّ تجـ إديكـــس لكـــي يـــتمّكن  أتاحتهـــا مؤسســـة أو موقـــع ،مفتوحـــة مجانيـــةمنصـــة هـ

مــن أجــل و  .edxبموقــع  ا لنمــوذج خــاص وفقًــ  ،إلكترونيــةســات التعليميــة مــن إنشــاء دروس مؤسالالمســتخدمين أو 
كـل  ا سواء لتأكيد التسـجيل، أو لتلقـي الـدروس والمحاضـرات مـن، وهو مهم جدً بريد إلكترونيالتسجيل يجب توّفر  

 :(180)ويمر التسجيل في المنصة بأربع مراحل ،EDXمستخدمي 
 

 
 

تقــديم دروس عبــر هــل هــو  ؟لهــدف مــن هــذا التســجيلا  مــاســئلة مــثاًل ليــك بعــض األح عولــى ي طــر لمرحلــة األفــي ا
علـى التـالي، فت فـَتح ول ثـم نضـغط علـى االختيـار األ ؟ل اسـتخدامه أو عـدم اسـتخدامهجأم للتجريب من أ  األنترنت 

 :النافذة هذه
 

 
https://www.edunext.com180-/ 
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تغل عليــه، أي لــه عالقــة سنشــوبعــض المعلومــات التــي تحــّدد المســار الــذي  EDXوهــي الخطــوة الثانيــة وتتضــمن 
الهـدف مـن  تحديـد (. بعـدها (Academic institutionختار تحديد المؤسسـة التـابع لهـا، سـابالتعليم عن بعد. أوالً 

 .جانية(تقديم دروس م) ختارسا مقترحات . ومن بين عّدة ت الدرس عبر األنترن

 
 

 LMSختارْن يســتعملها األســتاذ. ســان أتــي يمكــالموقــع مجموعــة مــن الميــزات والخــدمات البعــدها يقتــرح عليــك 
 )غير محّدد(. طار الزمنياإل اختياربعدها  STUDIOوكذا  (،181)

 ار اللغة.نحّدد فيها االسم والرابط باإلضافة إلى اختي المايكروسايت ب فتتعّلق :خطوة الثالثةالأما 

 
181- LMS: learningmanagementsystem. 
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ل  وفـــي األخيـــر. المـــرور لمـــةكو ، لكترونـــيبريـــد اإلالو خاصـــة بمعلومـــات المســـتخدم، أمـــا الخطـــوة الرابعـــة فهـــي  نفعـــّ
 لكتروني.ا إلى البريد اإلالعملية من خالل الرسالة المبعوثة تلقائيً 

 EDXا: إنشاء درس عبر الخط على منصة ني  ثا

، بإنشـــائهاالـــدروس التـــي قمنـــا  وضـــعوهـــو خـــاص بLMS)ديكـــس جـــزء)إ هاتتضـــّمنمـــن أهـــم األجـــزاء التـــي 
 ام يمكـــن تركيبـــه فـــي أي وقـــت وبســـهولة؛ حيـــث يعمـــل مـــن خـــاللنظـــ وهـــو، نظـــام إدارة المقـــررات اإللكترونيـــةفهو 

ا ، ويمكـــن للمســـتخدمين الـــدخول إليـــه واالســـتفادة منـــه وفقًـــ شـــبكة؛ أي يـــتم تحميلـــه علـــى خـــادم  (Server)خـــادم
 ,Username)قبـــل مـــدير النظـــام الـــذي يمـــنح كـــل مســـتخدم م تحديـــدها مـــنلصـــالحية كـــل مســـتخدم والتـــي يـــت

Password)  الجزء المسمى بــ  أما، املنظللتعامل مع ا STUDIO مخطط الدرسل فهو مخصص. 
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 :( 182)فت فتح هذه الصفحة plateformestudioعلى  إنشاء مساق يكفي الضغطعلى هذا األساس ف

 
 

 نشاء.تسمية المساق، ثم الضغط على إ ثم المحاضرة،اللغة حسب نوعية تحديد  بإمكاني
المحاضرة ويتم ذلـك عدادات . أول خطوة هي اختيار إ سبع خطوات ب  سمخطط در يمر تكوين    نشاء المساقبعد إو 

حيـث يمكـن  ،لمقيـاسبعدها قواعد التقييم حسـب ا أي كيف يكون التقييم تيار تقييم،عدادات ثم اخخانة إ من خالل  
 .ثم نقوم بحفظ التغييرات  لى جانب االمتحان النهائيسئلة إاألو أضافة الواجبات إ

 
 

 الخطوة الثانية: 
 :جهة المخطط الكلي وهذا بالدخول إلى خانة المحتوى، واختيار ،ضافة نصوص وصورة إيفيك

 

 
182- https://studio.edunext.co/home/ 
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. إْذ اا لنمـاذج موضـوعة مسـبقً ستاذ حرية في تنظـيم محاضـراته وفقًـ خطط المساق، وهنا يوجد األصفحة م  فتظهر 
فيكـون خـل الفصـل الواحـد دا . أمـا التمييـز بـين العناصـر، ثـم نختـار التسـميةقسـمبين الفصول باختيار خانة  نميز  

ــي ــم فرعـ ــى قسـ ــتاذ إ، (183)بالضـــغط علـ ــان األسـ ــّجل بالباور وبإمكـ ــديو مسـ ــه بفيـ ــاق عملـ ــن  بوانـــت رفـ ــوع مـ ــفاء نـ إلضـ
 :الديناميكية لمحاضراته مع الطلبة

 
 بالضغط على نشر:حظة الدرس كما يظهر للطلبة، وهذا فحة فيمكن مالأما في الجهة اليمنى للص

 
183-https://boualemmaater.edunext.io/dashboard. 
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 ديكسنامج أوبال وتصديره إلى منصة إبر بنشاء درس إا: ثالث  
 مفهوم برنامج أوبال  -1

وت تَـرجم إلـى العربيـة علـى أّنهـا  Open Academic LearningK).هـي اختصـار لـــ  (Opaleكلمة أوبال)     
ا أو يمكـن اسـتغاللها حضـوريً  نشـاء محتويـات التكـوين التفسـيريةة التـأليف إلوهو سلسل  ،(  األكاديمي)بوابة التعليم  

 ربوية. للمحتويات الت (Supports)ا. وي سِهم أوبال في التأليف، والنشر متعّدد الحوامل أو بهما معً ( 184)،عد ن بع
ه للمكـّونين واألوللتطبيـق نسـختين:  ون تكـوين فـي إنتــاج كل مسـتقل وبـد سـاتذة الـذين يرغبـون بشـأوبـال مبتـدئ موجـّ

ي إنتاجـات جـّد متقّدمـة: تـدبير تذة الـذين يرغبـون فـسـا(وهو موّجه للمكّونين واأل)Avancéeأوبال متقدمالدروس. و 
برنامج أوبال استعماالت عـّدة فـي تجهيـز، تصـميم، وتوضـيح ول  وثائق، إعادة استعمال، نشر وفهرسة المحتويات.

 . و جزء من المحتوى اء المحتوى أعناصر المحاضرة كمسوّدة، سو 

 
184La chaîne éditoriale Opale. (2014, sept 4). Récupéré sur https://scenari-

platform.org/projects/opale/fr/pres/co/index.html 
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 نشاء وسائط بيداغوجية باستعمال برنامج أوبالإ -2

ب العمـــل ببرنـــامج أوبـــال إنشـــاء فضـــاء وتســـميته، ومـــن خـــالل هـــذا الفضـــاء يمكـــن التصـــميم، ســـواء طلّـــ يت
 أو بداية عمل من جديد، باختيار بند "وحدة أوبال". تم حفظها من قبل،ة باسترداد ورش

 وحدة أوبالنات العامة لالمكو   -1-2

 ا على الشكل التالي:سبقً م هيَّأة مكل وحدة تّم هيكلتها، حيث تتضمن مجموعة من القوالب 

 عنوان قصير -

 .األهداف العامة للوحدة -

 .المقدمة العامة للوحدة  -

 .التعلم يجمع أجزاء من المحتوى وتمارين تعلميةنشاط   -

 .ة للوحدةجماليخاتمة وتتضّمن النتيجة اإل  -

كمـا هـو موضـح  فـي وحـدة،  فيـةومراجـع ببليوغرارات ا خانة مراجع عامة والتي تمكننا من تجميـع اختصـاوأخيرً   -
 في الصورة:
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 هيكلة الدرس بواسطة أوبال2-2-

ر برنـامج أوبـال أهـّم مـا يحتاجـه   من بين أصـعب المحطـات فـي هيكلـة الـدرس هـي نشـاط الـتعّلم، لـذلك وفـّ
، تية: معلومة، تعريـفتلقين. ويتمثل ذلك في الخانات اآلد توصيل المعلومة للممات الدرس قصاألستاذ من مستلز 

 ثال، ملحوظة، تنبيه، بناء الجملة، نص قانوني، محاكاة.م

 

 

 أو تعليق...  بالضافة إلى إمكانية إدخال نص، نص موضح 
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 ال هي:ي برنامج أوبأهمها ف من التخصصات لمجموعة من الموارد  ويحتاج األستاذ في الكثير

 JPEG-GIF-PNG-OPENDOCUMENT-SVG :صور من نوع -أ

 MP4-WEBMفيديوهات: كذا.و MP3-OGG-OPUSصوتيات: -ب 

 

وقــد ســّهل  معــرض الصــور،ب االســتعانةموقــع ويــب، أو ملــف موقــع واب، و وبإمكاننــا إضــافة تفــاعالت مــن خــالل 
الجـداول كمـا يتضـح مـن خـالل  لكالرياضية كـذ  خدمة إدخال الصيغ -خاصة للمواد العلمية  -ابرنامج أوبال أيًض 

 الصورة األولى:



 م 2022 السابعةالسنة   من لاألوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

168 
 

 

أو ، pdf ية فيمكن االستعانة بالعديد من الوثائق منها مـا هـو قابـل للقـراءة فقـط مثـلكتبأما فيما يخص الوثائق الم
إلــى ، أو القابــل للتحويــل Excelاســتعمال الجــداول علــى غــرار أو، Wordل والنســخ واللصــق مثــل القــراءة والتعــدي

 .... والصورة السابقة توضح ذلك. Powerpointوالعرض مثلالفيديو 

 الذاتي يم تمارين التقو - 3-2

الدرس   ذاته  -إذا كان  الخروج  -في حد  فإّن هناك نظام  التعليم  نظام  ( système de sortie)  ي دَرج ضمن 
رب، بقراءة الب بالتد رين تسمح للطللتماوالغرض منه تقييم الطالب، لذلك اقترح نظام أوبال مجموعة من األشكال  

المناسبة، وتسّهل على األ ذ وضع االختبارات وتصحيحها بسرعة وبأقل جهد ستاالسؤال والضغط على اإلجابة 
 وهذه نماذج لألسئلة: 

 

 ((QCUتمرين بسؤال أحادي االختيار •
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 (QCMتمرين بسؤال متعّدد االختيارات) •
 ترتيب نص ذو فراغات  •
 بإجابة قصيرةسؤال   •
 يةل بإجابة رقمسؤا •

(، حيـث e numériqueonsquestion à répوالمسـمى سـؤال بإجابـة رقميـة )، (185)وهـذا مثـال إلنشـاء بنـد  
 ي جابـات الممكنـة )متسـاو اإلتظهر لنا المساحة المخّصصة لطرح السؤال، وكذا الجـواب الصـحيح، باإلضـافة إلـى 

 بة مئوية"(.، أكثر أو أقل "نسمع، أكبر من، أصغر من ي مع، أكبر أو متساو 
 

 
  المراجع -4-2 

ص لهــا بنــد نجمــع فيــه مــا يلــي: قائمــة المختصــرات حيــث  المصــطلحات التــي تــم شــرحها أثنــاء اموس كــل ، قــي خصــَّ
 اشرة أو غير مباشرة.الوحدة، عالوة على ذلك قائمة المراجع المستعملة بطريقة مب

 
 
185Création et validation d'un nouvel item. (2016). Récupéré sur https://ead.u-

cergy.fr/opale/co/grain_validation_des_items.html. 
 

https://ead.u-cergy.fr/opale/co/grain_
https://ead.u-cergy.fr/opale/co/grain_
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 '' استخراج وسائط بيداغوجية باستعمال ''برنامج أوبال متقدم -3
وحسـب مـا ا جتنـنشاء وسائط متعّددة حسب حامحاضرة بوحدة أوبال، تأتي مرحلة إيز النهائي للبعد التجه

وفـق  (Création d'itemتسـمح بـه المنصـات التـي نحـن بصـدد النشـر فيهـا. حيـث نقـوم باختيـار بنـد وتصـميمه)ِ 
ل supports) ا. وت عــَرف هــذه البنــود بالحــامالت قوالــب جــاهزة مســبقً  حامــل ورقــي، حامــل  حامــل واب، فــي(.وتتمثــّ

مـن نفـس  -مج أوبـال ي َمّكننـا مـن إنتـاج رنـا، )....( فالـدرس المصـّمم ببedx web mediumعـرض الشـرائح، 
تكـوين، منهـا مـا هـو قابـل للقـراءة والتحميـل، ومنهـا العديد من المستندات المختلفـة، والضـرورية لسـير ال  -المحتوى 

 (.(186SCORMحتويات التكوين من نوع )سكورم(م اخصوًص صة، ل للقراءة فقط على المنما هو قاب
وامل أخرى يمكن تثبيتها مع ا من أوبال، باإلضافة إلى ح(انطالقً Générer)  َولَّد ت    بعض النماذج القابلة أِلَنْ  وهذه

 ( الخاصة بها:extension) المالحق

 

 
186SCORM - Centre d'aide - PandaSuite. (2021, avril 21). Récupéré sur https://apprendre.pandasuite.com/article/498-
se-connecter-a-une-plateforme-e-learning-lms-grace-au-composant-scorm 
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وهــذه صــورته مــن ، (web)حامــل واب  ومــن بــين حــامالت عــرض التكــوين القابــل للقــراءة والتحميــل فــي آن واحــد،
 الخاص به: وبال بعد اختيار البند األ

 
 جموعة من الخيارات وهي التحميل، االكتشاف، والتصفح.م ىوبعد توليده لد 

 عد توليده:وهذه صورة إحدى العناصر التي نتحّصل عليها ب 

 

 (. (Support Diaporamaمكانية توليد المحاضرة باستعمال حامل عرض الشرائحباإلضافة إلى إ
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بعــد  html  رائح فــي صــيغة الشــوهــذه نســخة لــنفس العنصــر الســابق نشــره، لكــن هــذه المــرة باســتخدام عــرض 
 :)Générateur(استعمال الموّلد 

 

هــي النســخة مــن أوبــال، و  2004و  1.2لتكــوين مــن نــوع )ســكورم( مكانيــة اســتخراج محتويــات اباإلضــافة إلــى إ
 .LMSاألهم لتوافقها مع منصات 

 ديكس درس من أوبال إلى إتحويل  ا:رابع  

مــن موقــع  ديكــسملحــق إتحميــل ب نقــومو  ،إلــى أوبــالهب نــذ  ،ديكــسعنــوان الــدرس ورقمــه فــي إبعــد تهيئــة 
 .أوبال في غوغل

 

م بتثبيتـه (، نقـو extensionوبعـد تحميـل الملحـق ) ،المثّبتة على الجهاز وبالأ نسخةا مع يكون متوافقً وينبغي أن 
 يتم تفعيلها على الورشة كما يلي: مج أوبال، ثمعلى برنا
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 EDX WEB MEDIUMفي أوبال باختيار بند  شاؤهعدها نقوم بتهيئة الدرس الذي تم إنب

 
ــذهب إلــــــى  ــوب، نــــ ــه علــــــى الحاســــ ــد حفظــــ ــة إإوبعــــ ــسســــــتوديو فــــــي منصــــ ــي أ ،ديكــــ ــتيراد فــــ يقونــــــة ونختــــــار اســــ

ــدادات: إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :   خاتمةال
د أرجــاء المعمــ بعــد الوبــاء الــذي حــّل باإلنســان عبــر هــي فمقبولــة عنــد األســرة الجامعيــة؛  الــذرائعورة، لــم َتعــ 

علــى الخصــوص  - فــرغم بعــض الصــعوبات التــي قــد تقــف أمامنــا، لرقمنــة والتعلــيم عــن بعــد لم ابولــوج عــا م لزمــة
نا إال أّن مجــّرد تصـّور نتـائج التعلـيم عـن بعــد لـدى الطالـب واألسـتاذ تــدفع -الدقيقـةميـة أصـحاب التخصصـات العل

 وبات. عالصلتخطي كل 
ب قـــدرً ية، نســـانكلمـــا اتجهنـــا صـــوب مجـــال العلـــوم اإل الكـــن األمـــور تـــزداد يســـرً  ا مـــن المجهـــود، ا محـــدودً فهـــي تتطلـــّ

ذلــك ربــح للوقــت والجهــد، وتقليــل لألعبــاء علــى  وفــي اللقــاء المعرفــي بــين الطلبــة واألســاتذة، تهيــئ أرضــيةوبالتــالي 
 الجامعة.
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