
:التعليم عن بعد بجامعة المنستير 

التجربة، التوجهات و التحديات

األستاذ الهادي بالحاج صالح

رئيس الجامعة

الكوروناالتجارب الرائدة في التعليم عن بعد في الجامعات العربية زمن جائحة 
2020جوان 14



الجامعة عشية االغالق•

تجربة التعليم عن بعد زمن الجائحة  •

بعض الخالصات •

التعليم عن بعد بجامعة المنستير
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العلوم شبه الطبية

جياالبيولوجيا و البيوتكنولو

الفنون و مهن الموضة

اللغات و اإلنسانيات

علوم التربية

العلوم  األساسية

علوم  اإلقتصاد و التصرف

اإلعالمية  و  اإلتصاالت

العلوم  الهندسية

العلوم  الطبية و الصيدلية
2020/2019توزيع الطلبة حسب مجاالت التكوين 

3021: 19-18عدد المتخرجين 
ذكور700 إناث2321

370: عدد الطلبة األجانب 
ذكور55,4% إناث44,6%

19203: عدد الطلبة المسجلين  
ذكور 30,1% إناث69,9%
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التكوين  ¾ وقع انجاز •

ينقص نصف التقييم •

غياب الوضوح بخصوص تطور الجائحة و حجم االغالق•

ربح الوقت إلنقاذ السنة الجامعية1.االهداف

يالبداغوجتحقيق الحد األدنى من التواصل 2.

اعطاء دفعة الى التعليم عن بعد3.

الجامعة عشية االغالق



بكل الجامعات تمثليتهاو 2002وجود الجامعة االفتراضية منذ •

(  MOODLE)مبادرة بعض المؤسسات بتركيز منصات خاصة بها•

محاوالت جادة و متكررة لتكوين األساتذة في تقنيات اعداد الدروس  •

بعض عروض التكوين لدى الجامعة االفتراضية1.النتيجة

PDFاو   VIDEOبعض الدروس على منصات المؤسسات في شكل2.

التعليم عن  بعد عشية االغالق



التقنيات المتوفرة

PDFفي شكل : الحد األدنى 1.عدة مستويات  

video, ppt ,…))متعددة و بتقنيات خاصة بوصائطاعداد دروس حية 2.

Chatالتفاعل الحيني عبر 3.

google meet, zoom, teams,…التفاعل المباشر بالصوت و الصورة  4.

كان تطور التقنيات اسرع وتيرة من تفاعلنا معها  



2020تطور الوضعية بين شهري مارس و جوان 

يتفاوت االنخراط من مؤسسة الى أخرى  

تتعلق االحصائيات باالنخراط  بالجامعة االفتراضية

بداية جوان أواسط مارس

(12067) 60 % (5800)  30 % نسب انخراط الطلبة

(919)  45 % (290)  14 % نسب انخراط االساتذة

2000 403 عدد الدروس



2020جوان استبيان لدى األساتذة  

315 عدد المنخرطين 

300 عن عدد المشاركين في التعليم
بعد

291 ر عدد المشاركين في التعليم عب
الجامعة االفتراضية

260 ر عدد المشاركين في التعليم عب

الجامعة االفتراضية
و يستعملون وسائط اخرى



انخراط الطلبة•

عدم امتالك حواسيب1.

نقص التغطية2.

كلفة الربط3.

دياتالصعوبات و التح:التعليم عن بعد 

الجانب التشريعي•
االلزام 1.

المعادلة 2.

(االمتحانات)التقييم 3.

انخراط األساتذة •

الجاهزية1.

المحافظة و العالقة بالتكنولوجيات2.



عامل المفاجأة و عدم االستعداد حد من نجاح التجربة•

الجانب التشريعي, كلفة الربط, التغطية, حواسيب

بعض الخالصات : التعليم عن بعد 

تغيير جوهري في المشهد•

إمكانية الولوج الى عروض تكوين دولية من درجة عالية1.

انخفاض كلفة التكوين 2.

التطور التكنولوجي السريع عجل بالتحوالت الرقمية •

ال يمكن المواصلة في تجاهلها وعدم التعويل عليها لوقت طويل



:أصبحت بالدنا سوقا جديدة •
للتكوين1.

للحواسيب2.

لمنصات الولوج3.

االنترناتلخدمات 4.

نميةانعكاس التحوالت على الت: التعليم عن بعد 

لكنها سوق العمالقة•



لكنها سوق العمالقة



شكرا على المتابعة


