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مقدّمػػة :
في إطار إرساء منظومة متكاملة للتعليم عن بعد تفتح المجاؿ أماـ
جميع التونسيين ك تكريسا لمبدإ التعليم مدل الحياة ك ثقافة التكوين
المستمر ،تمّ إحداث جامعة تونس االفتراضية باألمر عدد
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ك المتعلّق بضبط مهاـ الجامعة ك نظاـ التكوين بها ك

عالقتها بالجامعات األخرل.
شكّل بعث جامعة تونس االفتراضية إثراء للمنظومة الوطنية
للتكوين بالجامعات ك ترمي هذق الجامعة إلى تأمين تكوين غير
حضورم إشهادم ك االستجابة للتحديّات المتمثلة في تزايد عدد الطلبة
بالتعليم العالي ،ك ذلك بالقياـ بعملية تخفيف تدريجي بالشعب ذات
األكلوية لمؤسسات التكوين الحضورم ك تحديث شعب التكوين
الموجودة باستعماؿ التقنيات الرقمية ،ك العمل على أف يشمل التعليم
العالي أكبر عدد من الجمهور المستهدؼ خارج دائرة الطلبة العاديين
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تجسيدا لمبادئ التعلم الذاتي ك التكوين المستمر مدل الحياة ك إتاحة
الفرصة لكل تونسي للتعليم المتواصل إثراء لمعارفه أك طلبا لالرتقاء
المهني.
ك بذلك يبرز دكر جامعة تونس االفتراضية فاعال في تطوير منظومة
التعليم العالي ك في تحسين الجودة .فقد سعت الجامعة منذ إحداثها
إلى بلوغ األهداؼ الرامية إلى تحقيق نقلتها النوعية من طور االنطالؽ
إلى مستول المنظومة المتكاملة ك ذلك بالعمل على :
 تركيز البنية التحتية التكنولوجية ك تطويرها، تكوين األساتذة ك المكونين ك التقنيين، إنتاج المحتول التكويني غير الحضورم، تأمين أنشطة التكوين غير الحضورم، -تنمية الشراكة الجامعية مع الخارج.

 .1تركيز البنية التحتية التكنولوجية ك تطويرها :
قامت الجامعة بتركيز البنية التحتيّة التّكنولوجية الال ّزمة لتأمين
مختلف أنشطة التعلّم غير الحضورم ك ذلك باقتناء تجهيزات إعالمية
عالية الجودة ك منظومات ك نظم للسالمة المعلوماتية باإلضافة إلى
تجهيز مراكز التّعلم ك التّحاكر عن بعد بمختلف المؤسسات الجامعية .ك
الهدؼ من كراء ذلك هو تمكين الطّلبة ك المدرّسين من النّفاذ بسهولة
إلى منظومة التعلّم عن بعد ك إلى مختلف الموارد البيداغوجيّة الرقمية
الموضوعة على ذمّتهم ك هي عملية متواصلة بالتنسيق مع مختلف
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الجامعات حسب الحاجيات ك اإلمكانيّات .ك قد قامت جامعة تونس
االفتراضية منذ إحداثها بتجهيز فضاءات التكوين غير الحضورم التالية :
  4:مركزا للتحاكر عن بعد ؛  345مركزا للتعلّم عن بعد ؛  25مركزا لإلشهاد ؛ قاعة للتصوير ؛ -مخبرا لإلنتاج ؛

 .2تكوين األساتذة ك المكونين ك التقنيين :
سعيا لنشر الثقافة الرقمية ك خاصة لتوسيع دائرة المستفيدين من
أنشطة التعلم االفتراضي ،كضعت الجامعة خطة متكاملة قصد تدريب
المكونين ك التقنيين على التحكم في تكنولوجيات المعلومات ك االتصاؿ
ك توظيفها في أنشطة التعليم االفتراضية.
ك قد نظمت جامعة تونس االفتراضية منذ إحداثها العديد من الدكرات
التكوينية ك التي شملت األصناؼ التالية :
 األساتذة ك المكونين في مجاؿ الكتابة التفاعلية للدركس ك ضبطمواصفاتها ك منهجية تصميمها ك استعماؿ منظومة التعلم عن بعد
إلى جانب مرافقة الطلبة في أنشطة التعليم غير الحضورم.
 التقنيين للقياـ بمتابعة أنشطة التعليم غير الحضورم ك بعملياتتسجيل الطلبة إلى جانب التصرؼ في المنظومات ك تطويرها.

كما نظّمت جامعة تونس االفتراضية العديد من الدكرات التكوينية
كفق خطّة متكاملة تحدّد معالمها سنويا باعتبار برامج التكوين غير
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الحضورم المزمع انطالقها ك المستجدات في منظومات التعلّم عن بعد
ك في البيداغوجيا الرقمية ك ذلك لفائدة أساتذة ك مكونين ك تقنيين ك
متصرفين من مختلف المؤسسات الجامعية .ك يؤمن هذق الدكرات ثلّة
من الخبرات المحلية ك األجنبية في إطار اتفاقيات شراكة ك تعاكف مع
جامعات أخرل ك أجنبية لخبرتها في مجاؿ التعلّم عن بعد.
ك تتمحور هذق الدكرات أساسا حوؿ البيداغوجيا الرقمية ك تصميم ك
إخراج المحتويات باستعماؿ الوسائل متعددة الوسائط إلى جانب
استعماؿ منظومات التعلّم عن بعد ك طرؽ متابعة عمػل الطلبة ك
مرافقتهم.

 .3إنتاج المحتول التكويني غير الحضورم :
أنيطت بعهدة جامعة تونس االفتراضية مهمة إنتاج مضامين
مرقمنة تفاعليّة .ك لهذا الغرض ،قامت الجامعة منذ إحداثها بإنتاج
محتويات بيداغوجية في اختصاصات متعدّدة ك سعت إلى إثرائها .كمّا ك
جودة .ك دأبت على تحيين ك مراجعة هذق الموارد البيداغوجية على
المستول البيداغوجي كالتقني إلى جانب ابتكار هيكلة موحّدة للوحدات
التابعة لكل اختصاص علمي.
قامت خليّة اإلنتاج الرقمي للجامعة بتصميم ك إنتاج أكثر من

611

كحدة رقميّة في جميع االختصاصات الجامعيّة ك هي موضوعة على
الخطّ على ذمّة الطّلبة ك األساتذة باإلضافة إلى توفير مجموعة من
الدّركس الرقمية في إطار التعاكف مع الجامعات األجنبية.
هذا ك قد تمّ تسجيل دفعة أكلى من الدّركس ك المحاضرات
بالصوت ك الصورة لبثّها عبر شبكة األنترنات لفائدة الطّلبة ك المدرّسين
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ك استغالؿ تقنية حديثة للتّسجيل ك التّخزين لتأمين البثّ المباشر كغير
المباشر لهذق الدركس ك المحاضرات ك يمكن اإلطّالع على محتوها عبر
الرّابط التّالي :

http://media.uvt.rnu.tn/

 .4تأمين أنشطة التكوين غير الحضورم :
تؤمن جامعة تونس االفتراضية أنواع التكوين التالية :
التكوين غير الحضورم :

كجّهت الجامعة اهتمامها إلى تنويع مسارات التكوين غير
الحضورم مع التّركيز على الشعب الجديدة ك المجدّدة في القطاعات
الواعدة ك ذات التّشغيليّة العالية على أف يتمّ بعث هذق الشّعب
بالتعاكف مع المحيط اإلقتصادم :
 التكوين في اإلعالمية ك األنترنات  C2i؛ التكوين في األنقليزية ؛-

اإلجازة التطبيقيّة في "إدارة األعماؿ ك التّصرّؼ في المؤسّسات
الصغرل ك المتوسطيّة "

)(PME؛

 -اإلجازة التطبيقيّة في "جودة ك سالمة

المحيط" )(QSE؛

 -اإلجازة األساسيّة في "التصرّؼ المحاسبي"

)(LGC؛

 اإلجازة التطبيقيّة في "علوـ ك تقنيات المعلومات ك اإلتصاؿ") (Lastic؛

 الماجستير المهني في "اإلستغالؿ األمثل لإلمكانيّات ك تحديثالمؤسّسة"

) (Mome؛
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 الماجستير المهني في "راديولوجيا األعصاب ك التّصوير الطّبيالعصبي التّشخيصي"

) (MP2ND؛

 الماجستير المهني في "البرمجيّات الحرّة" ) (MP2L؛ الماجستير المهني في "التّقنيات الحديثة لإلتّصاالت ك الشّبكات"). (N2TR

دعم برامج التكوين األفقي :

أعطت الجامعة األكلويّة لبرامج التكوين األفقي المضمّنة ببرامج
شهادات اإلجازة ك الّتي تتمثّل في التّكوين في مجاالت " اإلعالمية ك
األنترنات" ك "اللغة األنقليزيّة" ك "ثقافة المؤسّسة ك بعث المؤسّسات".
ك ترمي هذق البرامج إلى دفع تشغيليّة الخرّجين ك إعدادهم
إلحداث المؤسّسات المجدّدة ك بعث المشاريع ،باإلضافة إلى التّحكّم
في التّكنولوجيا الحديثة ك دعم التّكوين في اللّغات.
ك قد قامت جامعة تونس االفتراضية لهذا الغرض بما يلي :
 إعداد المحتول البيداغوجي الخاص بوحدات التّكػوين األفقيككضعػه على ذمّػة مدرّسي ك طلبة اإلجازة؛
 تكوين شبكة من المكوّنين ك األساتذة ك المنسّقين موزّعين علىكافّة المؤسّسات بالنسبة لمختلف برامج التكوين األفقي .ك قد
تولّت الجامعة حثّهم على العمل عبر الشّبكات بصفة تشاركيّة.

ك يبلغ عدد الطّلبة المسجّلين على منظومة مودؿ

"" Moodle

للتّعلم

عن بعد لمتابعة كحدات التّكوين األفقي المذكورة في فيفرم
حوالي  4:111طالبا.
من جهة أخرل تواصل الجامعة القياـ بما يلي :
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 تكوين الفػرؽ البيداغوجيّة ك منسّػقي كحػدات التّكوين األفقػيلشهػادة اإلعالمية ك األنترنات  C2iك حثّهم على تأمين االستغالؿ
األمثل لهذق الوحدات بصفة غير حضوريّة مندمجة ،ك يبلغ عدد
م
هذق الفرؽ البيداغوجيّة  2137مدرّسا منهم  282منسّق ك قد ت ّ
تكوين  866مدرّسا من هذق الفرؽ .كما كضعت الجامعة برنامج
عمل لتأمين التكوين في شهادة اإلعالميّة ك األنترنات الموجّهة
لمهن الصحّة ك مهن الهندسة.
 ك سعيا لتيسير تنظيم دكرات اإلشهاد ) (certificationك تكثيفها لفائدةالطّلبة ك المدرّسين تمّت برمجة تجهيز  25مركز إشهاد باحتساب
مركز لكلّ جامعة.
 إتماـ برنامج تكوين الفرؽ البيداغوجيّة ك منسّقي كحداتالتّكوين األفقي الخاصّ باللّغة األنقليزيّة لتأمين االنطالؽ الفعلي
لهذا التّكوين .ك قد أعدّت الجامعة برنامجا للتّعاكف الجامعي مع
المجلس البريطاني بتونس  British Councilك مؤسّسة أكسفورد
للنّشر الجامعي  Oxford University Pressك أمديست  Amideastلضماف
جودة محتول التّكػوين ك إعداد الطّلبة للحصوؿ على اإلشهاد.
 إعداد المحتول البيداغوجي الخاصّ بثقافة المؤسّسة ك بعثالمؤسّسات ك تنظيم حلقات عمل لتقديمها بالمعاهد ك الكليّات
مع كضعها على الخطّ عبر منظومة مودؿ  Moodleللتّعلّم عن بعد.

ك سعيا لتفعيل استغالؿ هذا المحتول من قبل المدرّسين ك
الطّلبة ك العمل على إثرائه ،كضعت الجامعة برنامج عمل خالؿ سنة
3122

بالتّعاكف مع جامعة لوباؾ األلمانيّة) Lubeck

(Université de

قصد

التّحكّم في بيداغوجيا ثقافة المؤسّسة ك بعث المؤسّسات ك االستفادة
من خبرة هذق الجامعة في هذا المجاؿ.
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دعم التكوين غير الحضورم المندمج :

إضافة إلى تأمين التّكوين األفقي بمؤسّسات التّعليم العالي ك
العمل على تدريس كحداته بصفة غير حضوريّة ،تواصل جامعة تونس
االفتراضية تمكين الطّلبة النظاميين من تسجيل آلي للنّفاذ إلى المحيط
الرقمي للعمل

)(ENT : Environnement Numérique de Travail

التعلّم عن بعد مودؿ

""Moodle

ك إلى منظومة

لمتابعة كحدات تدريس في اختصاصات

عدّة ك االستفػادة مػن األنشطػة البيػداغوجيّة ك التّمارين ك اإلصالحات
ممّا يساهم في تحسين جودة التّكوين ك الرّفع من نسب النّجاح.
هذا ك تجدر اإلشارة أنّه تمّ كضع منظومة التّعلّم عن بعد خاصّة
بكلّ جامعة ك مؤسّسات التّعليم العالي الرّاجعة إليها بالنظر ك ذلك
لتفعيل ك تدعيم التّكوين ك التّأطير باستعماؿ تقنيّات اإلعالـ ك االتصاؿ
ك حثّها على تأمين ك إدماج تكوين غير حضورم فعلي ضمن الدّركس
الحضوريّة.
ك لتأمين التّواصل مع باقي الجامعات ك تيسير عمل جامعة تونس
االفتراضية ،تمّ تعيين رئيس قسم التّعليم غير الحضورم بكلّ جامعة
لمزيد تدعيم أنشطة التّكػوين غير الحضػورم بالجامعػات ك التّنسيق
بين مختلف المتدخّلين.
 .5تنمية الشراكة الجامعية مع الخارج :
نظرا إلى أف الشراكة مع المحيط الدكلي مؤشر من مؤشرات
تطور كلّ جامعة ،سعت جامعة تونس االفتراضية إلى إرساء شراكات
علمية ك تكنولوجية متنوعة ك متعددّة مع الجامعات األجنبية قصد
االستفادة من تجارب هذق األخيرة في ميداف التعلم عن بعد .ك في
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هذا اإلطار ،كثفت الجػامعة ك نوّعت عالقات التعاكف ك الشراكة مع
األطراؼ األجنبيّة ك نظّمت العديد من التربّصات لفائدة إطاراتها التقنية
ك اإلدارية ك كذلك المدرسين الجامعيين ك الباحثين الذين تعتمد عليهم
في إنجاز مشاريعها.

الخػػػاتمػػػػة :
يمكن اعتبار التجربة التونسية في مجاؿ التعليم االفتراضي ،رائدة
على المستول اإلقليمػي

ك ذلك حسب إحدل الدراسات حوؿ التعليم

االفتراضي(،)2

إال ّ أنه لمزيد تفعيل عمل جامعة تونس

الجامعي

االفتراضية ك تحسين مردكديّتها يجدر العمل على;
 كضع إستراتيجية فاعلة حوؿ تكوين المكونين بالتنسيق معالجامعات األخرل؛
 تثمين مختلف أنشطة التكوين الحضورم كاإلنتاج الرقميللدركس ك الموافقة عن بعد في االرتقاء المهني للمدرسين؛
 تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم برامج افتراضية التقدمها الجامعات التقليديّة؛
 إرساء شراكة مع الجامعات االفتراضية العربية لتعػزيز التعاكفالدكلي ك تبادؿ المصػادر ك الموارد البيداغوجية الرقمية.
( )2التعليم الجامعي االفتراضي  :دراسة مقارنة لجامعات عربية ك أجنبية إفتراضية –مختار بدر الصالح،
كلية التربية –جامعة الملك سعود -الرياض.
مجلة كليات المعلمين – المجلد السابع ،العدد األكؿ-مارس 3118
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