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  مستخلص

 والتي والتقنية العلمية اتالمعلوم وإيصال لتعميم أساسيةأدوات اليوم ل تكنولوجيات المعلومات تمثّ

ممن الوهم تعميم استعمالها ه نّإف ررغم تطورها المستميؤا مإ. "الفجوة الرقمية"فاقم ى إلى تد ن

تحول دون توصل وامتالك مواطنيها لهذه بلدان الجنوب بعمق تهز التي بات المادية والثقافية والصع

 همافإن إصالح التكوين وتطوير الكفاءات  لذلك". المقصون تكنولوجيا"يتكاثر  وهكذاالتكنولوجيات 

 ممارسة التي ترتكزالمعلومات والتوثيق في مجال علوم  وخاصةلكل المهن واالختصاصات  ناضروري

  .الحديثة على تكنولوجيات المعلومات واالتصال أساسا فيها التكوين و  ةمهنال

تطوير قطاع االتصاالت والمعلوماتية ونشر على  وفي هذا السياق، تعمل بلدان المغرب العربي

كوين الجامعي باعتماد نظام إمد برامج الت هيكلةإعادة  وعلىاء مجتمع المعرفة الثقافة الرقمية وإرس

مع إعطاء أهمية أكثر للتكوين في " الدولياظر المرونة والتن"بهدف تحقيق ) ستير، دكتوراهجماإجازة، (

  .وبواسطتها تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

إدماج في تكريس الثقافة الرقمية و ه البلداننجاح هذ إبراز مدىإلى  عملنايهدف هذا اإلطار في 

إلى أي حد ، وواألرشيف والتوثيقكتبات ي تدريس علوم المتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ف

، وذلك هذا المجالإلى متطلبات المهن الجديدة في  ،دماج على مستوى التكوين الجامعيهذا اإل يستجيب

لقطاع المعلومات في كل من هذه البلدان وبرامج التكوين ساسية من خالل دراسة تحليلية معمقة للبنية األ

  .خذين بعين االعتبار كل ما يحصل في الضفة الشمالية المقابلةآ فيه

  

، التكوين الجامعي، قطاع المعلومات والتوثيق، تكنولوجيات المعلومات واالتصال :الكلمات المفتاحية 

  .بلدان المغرب العربي
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Abstract 

Information technology and communications now represent essential means to 

generalize and access to scientific and technical information. However, despite 

the continuing evolution of these technologies, it is very difficult to generalize 

their uses, which causes the digital divide. Indeed, the material and cultural 

difficulties, which significantly affected the southern countries, prevent the 

citizens of these countries to access and appropriate these technologies, and 

therefore, there are more and more of the “excluded technologically”. For these 

raisons, reforms in the education and training and development of skills are 

necessary for all trades and all specialties, especially in the field of information 

and documentation sciences where the performance of the profession and 

training are based primarily on the new information technologies. 

In this context, the Maghreb countries are trying to develop the sector of 

communications and information, disseminating digital culture and building the 

"information society". They are trying also to restructure their university training 

programs by adopting the system "LMD" with the aim of creating flexibility and 

international comparability while giving more importance to the training in and 

with the information and communication technology.  

Our work aims to see how far countries Maghreb managed to expand the digital 

culture and integrate information and communication technology in the training 

in the field of library and documentation and archives sciences, and to what 

extent this integration responds to the demands of new jobs in this area, and this 

through an analytical study of the sector’s information hardware infrastructure 

and training programs in each of these countries while Taking into account what 

is happening in the northern countries. 

 

Key words : Information and communication technologies, University training, 

Information and documentation field, Maghreb Countries.  
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  مقدمة 
إن التطور المستمر لتكنولوجيات المعلومات واالتصال أدى إلى تغيير جوهري في نمط حياة 

وإذا كانت هذه المتغيرات قد أصبحت . في كل المجاالت حتى في عاداته وفي اهتماماته اليومية اإلنسان

البلدان السائرة في  فإنها تغمر اليوم مواطن، من اهتمامات المواطن في الدول المتقدمة يتجزأجزءا ال 

المعلومات و االتصال في عدة  ياتطريق النمو الذي يسعى للتأقلم مع هذه المتغيرات متبنيا تكنولوج

  .قطاعات

باذلة في ذلك في ظل هذا التطور، تسعى بلدان المغرب العربي لتطوير قطاع المعلومات واالتصال 

، وحتى تسجل اندماجها في مجتمع المعرفة، كل الجهود لنشر الثقافة الرقمية وبناء مجتمع المعرفة

  : تحاول هذه البلدان تبني إستراتيجية تقوم أساسا على ثالث محاور 

 ،تطوير البنية التحتية -

 ،تطوير سقف قانوني مناسب -

 .تبني سياسة في ميدان التكوين والتعليم تحث على استعمال األدوات الحديثة لالتصال -

دليل ) تحديدا في تونس(ة العالمية لمجتمع المعلومات في هذه المنطقة لعل تنظيم الجزء الثاني من القم

على أن هذه المنطقة ممثلة في تونس قد برهنت على تطور بنيتها التحتية بما حدا بالمجتمع الدولي إلى 

رها حاضنة لهذه التظاهرة الكبرى التي كانت بدورها حافزا لتدعيم هذا التطور والمضيء فيه اختيا

البد من جهد مستمر دون توقف لتطوير الوصول العالمي : "ان التزام تونس في هذا االتجاه قدما، فك

خدمة للكل وخاصة  لتكون عالمية أنشأتوالعادل لتكنولوجيات المعلومات بما فيها التكنولوجيات التي 

 لذوي الحاجيات الخصوصية بطريقة تضمن توزيع الفوائد بين وداخل المجتمعات وتقليص الفجوة

الرقمية حتى يتمكن الجميع من االستفادة من المنافع التي يوفرها العصر الرقمي وتكنولوجيات 

  ".المعلومات للتطور

هذه القمة عنيت أيضا بالتعليم ودوره في تجسيم مجتمع المعرفة وخاصة دور تكنولوجيات المعلومات 

لوجيات المعلومات تمثل إمكانية إن تكنو"  :في تعميم وتطوير التعليم كما نص عليه االلتزام أيضا 

فتح الباب أمام وضع لبنات يطور التكوين األساسي العالمي ويجودة  اكبرى لتعميم الوصول إلى تعليم ذ

 ."ل احترام االختالفات الثقافية واللغويةظمميزا في ذلك التطور في المعرفة واقتصاد المعرفة  مجتمع

ح التعليم العالي في بلدان المغرب العربي مستغلين في من هذا المنظور، تم بعث عدة مشاريع إلصال 

الجامعية دات ذلك فوائد تكنولوجيات المعلومات واالتصال ومتبنين نظاما جديدا يهدف إلى تطوير الشها
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إجازة، " (إمد"وجعله متالئما مع المواصفات واألنظمة األكثر تقدما، هذا النظام الذي عرف ب 

  . العمل به في كل من تونس والجزائر والمغرب )1أو سيبدأ( دأوالذي ب) ماجستير، دكتوراه

في نفس االتجاه، تم وضع عدة برامج أخرى تحث على استعمال التكنولوجيات الحديثة، نذكر على 

التي تهدف إلى اإلجابة عن التحديات التي يفرضها بهذه الدول واالفتراضية  اتسبيل المثال الجامع

أما في قطاع المكتبات والتوثيق واألرشيف، فكل من البلدان . الب في الجامعةالتزايد المستمر لعدد الط

برامج أخرى تهدف إلى تعصير شبكات الثالثة يتمتع بوجود مؤسسات وطنية تعنى بذلك وهناك أيضا 

المكتبات الجامعية والعمومية عن طريق تكوين المكتبيين الذي يقام حاليا في تونس والمغرب بالتعاون 

ي التعاون الثقافي الفرنسي المتواجدين بكل من سفارتي البلدين أو كذلك عن طريق المقتنيات مع قسم

والمكتبات  والعموميةالجديدة لبرمجيات التصرف في المكتبات الستعمالها في المكتبات الوطنية 

  .الجامعية، الخ

بهذه الدول وإيجاد خالصة القول هناك تفكير جدي في إدخال اإلعالمية في كل قطاعات المعلومات 

هياكل وصيغ للتصرف في الوثائق الرقمية والتي أصبحت تتكاثر شيئا فشيئا تبعا لمشروعات اإلدارات 

مدى نجاح هذه البلدان في االلكترونية وتوفير الخدمات عن بعد، ولكن السؤال المطروح هو معرفة 

 والتوثيقكتبات في تدريس علوم الم تكريس الثقافة الرقمية وإدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

، وإلى أي حد يستجيب هذا اإلدماج على مستوى التكوين الجامعي، إلى متطلبات المهن واألرشيف

   .الجديدة في هذا المجال

لإلجابة عن هذا السؤال، سنقوم بعرض تحليلي لبرامج التدريس في قطاع علوم المعلومات والمكتبات 

تصر في هذا العمل على البلدان المغاربية الثالثة تونس والمغرب والجزائر سنخ   .بكل من هذه البلدان

ألنهم األكثر تطورا في ميدان هما ألن هذه البلدان لها عدة قواسم مشتركة وثانيا وذلك لسببين أول

  .  تكنولوجيات المعلومات واالتصال

  الجامعي كوينمكانة تكنولوجيات المعلومات واالتصال في الت 
تطوير وإحكام ف ،ت الجامعات دوما سباقة في إدماج وتبني تكنولوجيات المعلومات في أشغالهالقد كان

التي السيطرة على هذه التكنولوجيات يوفر للجامعات عدة إمكانات جديدة لإلجابة عن التحديات الراهنة 

ان الوصول تحسين جودة التعليم ونشر المعلومات وضميظهر ذلك خاصة في " القرية الكونية"فرضتها 

اإلشارة هنا إلى أن فوائد ومنافع تكنولوجيات المعلومات واالتصال ليست  ومع ذلك يجب. الواسع إليها

  .موزعة بطريقة عادلة في العالم، وهذا يمكن إرجاعه إلى األسباب الثقافية واالقتصادية للبلدان

أن فادها أن على الجامعات بتوصية م 2004وقد أدلت المنظمة العالمية للجامعات في ساوباولو سنة 

بطريقة تضع جودة التعليم  تطور السياسات المؤسساتية الخاصة بتكنولوجيات المعلومات واالتصال

                                                           
بطريقة متفاوتة وتدريجية وفي المغرب نشير هنا إلى أن هذا النظام الجديد قد بدأ العمل به في آل من الجزائر وتونس  1

   .يجري حوار لكيفية الدخول فيه
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داخل مؤسسات التعليم  والتكوين وكذلك البحث محور كل تطوير لتكنولوجيات المعلومات واالتصال 

والتكوين يجب أن ال يعتبر بديال على التعليم فتطبيق تكنولوجيات المعلومات واالتصال  ،العالي

بل وسيلة لتدعيم دورهم، فالسياسات يجب أن تحث على تبني هذه التكنولوجيات كوسيلة  مدرسينلل

وتوفر لهم إمكانية ، تساعد األساتذة على التمكن من الحصول على المعلومات بطريقة واسعة وسهلة

  :والتفاعل مع الطالبلتبادل مع زمالئهم ل جديدة وثرية

توفير الصالحيات الضرورية الستعمال تكنولوجيات المعلومات واالتصال من قبل أعضاء  -

  المجموعة األكاديمية والموظفين اإلداريين،

الحفاظ على التعدد الثقافي على مستوى الوسائل التربوية والبحثية في ظل العولمة  -

  )AIU, 2004(تصال المتسارعة للتعليم العالي المدعمة بتكنولوجيات المعلومات واال

قبل أن نذهب بعيدا في تعداد منافع ومحاسن وحدود تكنولوجيات المعلومات  ومع ذلك فالسؤال المطروح

التكنولوجيات  يواالتصال هو أن نعرف أوال ماذا نعني بتكنولوجيات المعلومات واالتصال وماه

  المستعملة في التعليم العالي ؟

  تكنولوجيات المعلومات واالتصال

أو تكنولوجيات المعلومات واالتصال الحديثة أو (ني عادة تكنولوجيات المعلومات واالتصال تع

المعلومات وتوزيعها  ةما هو عائد إلى التكنولوجيات المستعملة في معالج) تكنولوجيات المعلومات

ق لهذا ومع ذلك يمكننا أن نعتبر أن التعريف الدقي. وخاصة اإلعالمية واألنترنيت والهاتف المحمول

  :المفهوم لم يكن سهال وال واضحا قط، وحينما نتطرق إليه نتحدث عادة في إحدى المواضيع التالية 

  الشبكات المعلوماتية، -

 التجهيزات المعلوماتية، -

 وسائل االتصال، -

 الوسائط المتعددة، -

 الخدمات المعلوماتية والبرمجيات، -

 التجارة االلكترونية، -

 ،اإلعالم االلكتروني -

 .إلخ -

ارة أخرى فإن تكنولوجيات المعلومات واالتصال تجمع كل المصادر الضرورية التي تتحكم في وبعب

المعلومة وخاصة الحواسيب والبرامج الضرورية لتحويلها ومعالجتها وتخزينها والتحكم فيها وتوزيعها 

  .وإعادة الحصول عليها
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  التكوين الجامعيمنافع تكنولوجيات المعلومات واالتصال في 

المتعلق  )ALB 2002( 2002في ماي  ITEM-SUPل البحث الذي أعدته فيدرالية من خال

بتكنولوجيات المعلومات واالتصال في التعليم العالي ويخص تطبيقات وحاجيات األساتذة، يمكننا أن 

نستنتج أن تكنولوجيات المعلومات واالتصال تتميز بالنسبة لألساتذة بكونها ضرورية ومجدية وتمكن من 

  :جاز السريع، فهي تساعد بدقة على اإلن

الحصول على المعلومة من الناحية الكمية والكيفية في البحث واالتصال من خالل استعمال  -

والبريد االلكتروني، وتساعد هذه الوسائل على تأمين السرعة والمرونة والحث  األنترنيت

دهش يساعد على الحصول على المعلومات في حينها، فهي مختلفة جدا وذات ثراء م

 التهم ومحاضراتهم في أحسن الظروف،األساتذة على إعداد دروسهم ومقا

إن إمكانية الوصول إلى المصادر الثرية : توفير منافع كيفية في إعداد الدروس وتقديمها  -

تساهم و والمختلفة للمعلومات تقود إلى استعمال نفس الوسائل الرقمية في إعداد الدروس

باألمثلة والشروح وذات جودة عالية كما تساعد  وثائق موضحة هذه الطريقة في اقتراح

ويخول استعمال التكنولوجيات بالنسبة لألساتذة . أيضا على إنتاج خطاب واضح ومفهوم

متابعة إعداد دروسهم بسرعة فائقة وبانتظام دائم على مستوى األوعية وعلى مستوى 

وبنوك المعلومات، كما يمكنهم المحتويات، وذلك من خالل الوصول السريع إلى قواعد 

التي تمثل مصدرا لالرتياح  بفضل األدوات الرقميةأيضا من جعل دروسهم حيوية وتفاعلية 

 والثراء،

التعليم عن طريق التأثير في طريقة التفكير وفي العمل البيداغوجي، ولذلك فإن تحديث  -

 :يت يقود إلى استعمال التكنولوجيات وإمكانية البحث عن المعلومات عبر األنترن

o  ،إعادة التفكير في طرق تقديم محتوى الدروس وفن التعلم والجوانب البيداغوجية

 .إلخ

o  لدى األستاذ عند إنتاج الوثائق والدروس، "زومياتلالّ"الدقة وتغيير درجة 

o  تنويع أشكال التعليم باستعمال مختلف الوسائل التكنولوجية مع ضمان الحركية

 ).ALB 2002(واإلحساس بالحرية، إلخ 

تستعمل تكنولوجيات المعلومات واالتصال بصفة عامة في التعليم العالي لكي يستطيع األساتذة والطلبة 

التواصل بسهولة، فهي تستعمل أيضا في نشر وتقاسم المحتويات وتطوير لوازم  والعالم الخارجي

لوجيات أيضا في البحث ويمكن أن تستعمل هذه التكنو. ومعدات الدروس وإنتاج المحاضرات وتوزيعها

  ...العلمي واألكاديمي والتنظيم اإلداري وتسجيل الطلبة إلخ
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بلدان المغرب العربي في نقص تكوين األساتذة والبنى التحتية ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها 

فإن لوسائل االتصال والمختصين القادرين على المساعدة في تنمية تكنولوجيات المعلومات واالتصال، 

مؤسسات التعليم العالي تستغل األنترنيت والبرمجيات واألدوات اإلعالمية المتوفرة إلثراء تجاربها 

الموارد التوجيهية والوثائقية استعماال جيدا  وإدماجها في الدروس والندوات باستعمال البيداغوجية 

 ,Minon(نشاطها التقليدي واألشغال التطبيقية وكذلك إيصال المعلومة إلى الجمهور البعيد عن مجال 

2003.( 

ففي تونس مثال، تم إنشاء عدة مشاريع في هذا اإلطار لوضع موارد تكنولوجيات المعلومات واالتصال 

  :في خدمة التعليم العالي يمكن أن نذكر منها

 ،)العمومية والخاصة(تصميم مواقع واب للمؤسسات الجامعية التونسية  -

نترنيت إلى كل المؤسسات الخاضعة لوزارة التعليم إحداث مركز وطني يوفر خدمات األ -

 العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا للمساعدة على تنمية البحث العلمي وإثرائه،

إحداث مركز جامعي وطني للتوثيق العلمي والتقني تتمثل مهمته األولى في توفير  -

 .ات والوثائق العلمية والتقنية للمجموعة العلمية الوطنيةالمعلوم

في كل  االفتراضية اتالجامعهدف إليه تأهم مشروع في هذا اإلطار ذلك الذي من جهة أخرى يعتبر 

، وينخرط هذا المشروع 2002سنة  أنشأت التي  2ففي تونس هناك الجامعة االفتراضية، من هذه البلدان

ليم عن بعد وذلك أساسا بنشر التع على جميع التونسيين هاوتفتح التكوين الجامعيفي سياسة تحديث 

وتطوير تكافئ الفرص في التعليم العالي والحد من المسافات الفاصلة بين الجمهور المعني كما هو 

 1990التي  أنشأت سنة  3وفي الجزائر، هناك جامعة التكوين المستمر .الشأن عند الطلبة التقليديين

إعدادها مالئما لحاجيات السوق  والتي توفر تكوينا لكل الكبار الذين لهم شهادات الباكالوريا أو بصدد

مستغلة في ذلك تكنولوجيات المعلومات واالتصال لتمكين الموظفين من متابعة هذا التكوين  االقتصادية

الذي يشجع ) MEARN( 4كما نجد في المغرب أيضا الشبكة المغربية للتعليم والمحتويات، عن بعد

ويطور  التعليم وينظم حلقات تكوينية لألساتذةفي  وينهض باستعمال تكنولوجيات المعلومات واالتصال

األنشطة التبادلية والتعاونية بين الطلبة واألساتذة عن بعد كما يعمل على تنمية ونشر المحتويات 

 .التعليمية

كل هذا يدل على أن هذه المشاريع مهمة جدا وتبرهن على إرادة إدارية كبيرة تعمل على وضع نظام 

  .التكنولوجي العالمي المشهود به في مجتمع المعلومات تعليمي جديد يتبع التطور

  
                                                           

   http://www.uvt.rnu.tn: لمزيد المعلومات عن هذه الجامعة، يمكن زيارة الموقع التالي  2 
   http://www.ufc.dz: لمزيد المعلومات عن هذه الجامعة، يمكن زيارة الموقع التالي  3 
 http://www.mearn.org : لمزيد المعلومات عن هذه الشبكة، يمكن زيارة الموقع التالي 4 
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تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التكوين في مجال علوم المكتبات والتوثيق في بلدان المغرب 

  العربي 

أوال البد من اإلشارة إلى أن التكوين في تكنولوجيات المعلومات واالتصال في مجال المعلومات أصبح 

تشير إلى ذلك، فالدليل المرجعي  5ها، فكل الدالئل المرجعية في هذا المجالضرورة ال محاد عن

تعتبر كفاءة تكنولوجيات المعلومات واالتصال  التحكم في الفرنسي للمهن في هذا القطاع يقر بأن

 ، وكذلك الدليل المرجعي األوروبي)ADBS, 2001( مهنة محددة 19مهنة من بين  13مطلوبة في 

ECIA, 2004)(  أيضا دراسة تحليلية فرنسية  كما أشارت. لذي يعتبر ذلك أساسيا لممارسة المهنةا

حديثة لعروض الشغل في قطاع المعلومات والتوثيق بأن الكفاءات المطلوبة في المرتبة األولى هي 

  .1، انظر رسم عدد)MART, 2006(الكفاءات اإلعالمية والتقنية 

 
  الشغل في قطاع المعلومات والتوثيق في فرنسا الكفاءات المطلوبة في عروض:  1رسم عدد

التي التي لها عالقة بتكنولوجيات المعلومات واالتصال و سنحاول في هذا السياق عرض بعض البرامج

تدرس في كل من تونس والجزائر والمغرب عن طريق الجامعات التي تعنى بالتكوين في قطاع 

بتونس وقسم علوم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر  المعلومات والتوثيق وهي المعهد األعلى للتوثيق

  .ومدرسة علوم المعلومات بالرباط

  المعهد األعلى للتوثيق بتونس

إن إنشاء معهد جامعي يعنى بمجال علوم المكتبات والتوثيق واألرشيف كان في الحقيقة نقطة الذروة في 

في معهد علي باش حامبة ، 1964ة ففي سن. سلسلة من البرامج الظرفية للتكوين في هذا المجال

وضع أول برنامج لتكوين المكتبيين ،  Friedrich Nauman ومدعوم من طرف المؤسسة األلمانية 

 1979وبعد عشر سنوات، أي سنة  1969والموثقين الذي انتقل فيما بعد للمدرسة الوطنية لإلدارة سنة 

  .انتقل إلى معهد الصحافة وعلوم األخبار
                                                           

  .نشير هنا إلى غياب الدالئل المرجعية في قطاع المعلومات والتوثيق بكل من تونس والجزائر والمغرب  5
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بنظام  1973لمستمر لألنشطة المكتبية والمعالجة الوثائقية، احتاجت المهنة، المهيكلة منذ أمام التطور ا

فكان . أساسي خاص بمهنيي التوثيق والمكتبات واألرشيف، إلى عدد كبير من المهنيين في سوق الشغل

على وضع برنامج تكوين لمدة سنتين لثالث شرائح من  نص 1981اإلصالح الذي شرع فيه سنة 

  : مرشحينال

ليكونوا مكتبيين  بعد سنتين من الدراسة الحائزين الجدد على شهادة الباكالوريا والموجهين -

 مساعدين،

الحائزين على شهادات األستاذية في مجاالت أخرى، خاصة في مجال العلوم اإلنسانية  -

 والموجهين بعد سنتين إضافيتين من الدراسة ليكونوا مكتبيين وموثقين وأرشيفيين،

ائزين على شهادات مرحلة أولى في مجاالت أخرى والموجهين بعد سنتين إضافيتين من الح -

 .الدراسة ليقوموا بمهام محافظي المكتبات ومراكز التوثيق

في ظل هذا اإلصالح، تم إنشاء المعهد األعلى للتوثيق كمؤسسة جامعية تعنى بتكوين المكتبيين 

، تاريخ اإلصالح الجديد في التكوين 1988، ثم منذ سنة )ليالمرحلة األولى من التعليم العا(المساعدين 

في قطاع التوثيق والمكتبات واألرشيف، تم وضع برنامج تكوين للحصول على األستاذية في هذا 

  .  القطاع

، كان سن تشريعات جديدة في قطاع األرشيف وراء إصالح جديد في قطاع التكوين، 2000وفي سنة 

التوثيق والمكتبات من جهة والتصرف في الوثائق واألرشيف : ي التكوينتم خالله خلق اختصاصين ف

  :وقد أدى هذا التنويع إلى إنشاء خمس شهادات . من جهة أخرى

 في التوثيق والمكتبات،) مرحلة أولى(شهادة الدراسات الجامعية  -

 في التصرف في الوثائق واألرشيف،) مرحلة أولى(شهادة الدراسات الجامعية  -

والتي تخول مواصلة الدراسة (في علوم المعلومات ) مرحلة أولى(راسات الجامعية شهادة الد -

 :للتحصل على شهادة األستاذية في كال االختصاصين المذكورين أعاله 

 شهادة األستاذية  في التوثيق والمكتبات، -

 .شهادة األستاذية  في التصرف في الوثائق واألرشيف -

هي شهادة الماجستير المتخصص  )2008-2007( هذه السنة نضيف إلى ذلك شهادة سادسة تم فتحها

  .في التوثيق والمكتبات

  إدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصال في المعهد األعلى للتوثيق

إن إدخال اإلعالمية في التعليم بالمعهد األعلى للتوثيق يعود إلى بدايات الثمانينات حيث كان هناك درس 

أما الربط بشبكة االنترنيت فقد . درس في اإلعالمية المطبقة على األرشيفيسمى تمهيد إلى اإلعالمية و

كبرمجيتين  CDSISISو   Dbaseبالنسبة للبرمجيات كان هناك أساسا . تم في نهايات التسعينات

 EXCELو Word تطبيقيتين في مجال إعالمية التوثيق، وبعدها كانت برمجيات المكتبية وخاصة

لم يكن إدخال برمجيات أخرى في . إلنشاء قواعد المعلومات Accessل، و لمعالجة النصوص والجداو
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، حيث أصبح يدرس إلى جانب هذه البرمجيات، برمجيات أخرى أكثر 2000التكوين إال في سنة 

  .AGATHEوأخيرا  Alexandria ،Superdoc: تخصصا مثل

  : ن عرضها كما يليبالنسبة للدروس التي لها صلة بتكنولوجيات المعلومات واالتصال فيمك

  المستوى  الساعات  المادة

  سنة أولى  ساعة 52  إعالمية ومكتبية

  سنة ثانية توثيق ومكتبات  ساعة 26  بحث ممكنن

  سنة ثانية توثيق ومكتبات  ساعة 26  تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  سنة ثانية توثيق ومكتبات  ساعة 42  نظم المعلومات التوثيقية

واسطة بحث عن المعلومات ب

  االنترنيت

  سنة ثانية وسنة كل االختصاصات  ساعة 26

  سنة ثانية وسنة رابعة توثيق ومكتبات  ساعة 42  تبادل المعلومات البيبليوغرافية

سنة ثانية وسنة رابعة تصرف في الوثائق   ساعة 42  تصرف ممكنن في األرشيف

  واألرشيف

  تصرف في الوثائق واالرشيفسنة ثانية   ساعة 42  التكنولوجيا المطبقة على األرشيف

  سنة ثانية علوم المعلومات  ساعة 26  البحث في قواعد البيانات

  سنة ثانية علوم المعلومات  ساعة 52  نظم التصرف في قواعد البيانات

  سنة ثانية علوم المعلومات  ساعة 26  تصرف آلي في الوثائق

  سنة ثانية توثيق ومكتبات  ساعة 52  مكننة خدمات المعلومات

سنة ثالثة توثيق ومكتبات وسنة ثالثة   ساعة 52  الوثائق الرقمية

  تصرف في الوثائق واألرشيف

  سنة ثالثة توثيق ومكتبات  ساعة 26  الفهارس على الشبكة

سنة رابعة توثيق ومكتبات وسنة رابعة   ساعة 42  الهندسة الوثائقية

  تصرف في الوثائق واألرشيف
  بتكنولوجيات المعلومات واالتصال بالمعهد األعلى للتوثيق التي لها صلةالبرامج :  1جدول عدد

  

للتعليق على هذا الجدول، سنحاول حوصلة عدد الساعات التي لها صلة بتكنولوجيا المعلومات 

  :واالتصال بالنسبة للعدد اإلجمالي للساعات حسب الشهادة في الجدول التالي 
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شهادة   

الدراسات 

الجامعية في 

التوثيق 

  والمكتبات

شهادة 

الدراسات 

الجامعية في 

  األرشيف

شهادة الدراسات 

الجامعية في 

  علوم المعلومات

شهادة األستاذية 

في التوثيق 

  والمكتبات

شهادة األستاذية  

في التصرف 

في الوثائق 

  واألرشيف

  

  المعدل

عدد الساعات 

التي لها صلة 

بتكنولوجيا 

المعلومات 

  واالتصال

  
204  

  
152  

  
182  

  
214  
  

  
120  
  

  
174.4  

العدد اإلجمالي 

  للساعات

1116  1135  1014  986  999  105  

  16.67  12.01  21.70  17.95  13.39  18.28  النسبة المائوية
  التي لها صلة بتكنولوجيات المعلومات واالتصال بالمعهد األعلى للتوثيقالبرامج نسبة  :  2جدول عدد

  

و  15المعلومات واالتصال يتراوح بين  نسبة التكوين في مجال تكنولوجيات أنيدل هذا الجدول على 

بالنسبة لمجمل ساعات التكوين في قطاع التوثيق والمكتبات واألرشيف، وهي تعتبر في المجمل   18%

اإلجبارية لكل الطلبة وبعض الدروس االختيارية دريبات نسبة محترمة خاصة إذا أضفنا لها فترة الت

  .كزة على تكنولوجيات المعلومات واالتصالالتي غالبا ما تكون لها عالقة بتطبيقات مرت

إجازة، (مع اإلصالح الجديد في التكوين الذي يسمي أمد  % 20هذه النسبة قد تصل إلى أكثر من 

  ).2009-2008( والذي سيبدأ العمل به في السنة القادمة )2عدد رسمانظر ( )ماجستير، دكتوراه

  

  
  محاور التدريس: نظام إمد :  2عددرسم  
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، كان من بينها لجنة تكنولوجيات 6، تم إنشاء لجان مختصةع برامج لهذا اإلصالح الجديدوضل

وكان التصور للدروس في هذه اللجنة كما يلي، علما  ).المعلومات واالتصال التي كلّفت بالتنسيق فيها

اإلجازة التطبيقية في التوثيق : األولى تسمى : إلى دمج االختصاصين وإنشاء إجازتين وأنّه تم الرجوع 

  : والمكتبات واألرشيف، والثانية تسمى اإلجازة األساسية في علوم المعلومات

  

  عدد الساعات  الدرس

  ساعة 28  إعالمية

  ساعة 28  قواعد بيانات

  ساعة 28  تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  ساعة 28  معلوماتبحث عن ال

  ساعة 28  نظم معلوماتية

  ساعة 28  مكننة خدمات المعلومات

  ساعة 28  شبكات إعالمية

  ساعة 28  في الوثائق آليتصرف 

  ساعة 28  وثائق رقمية

  ساعة 28  مواقع واب

  ساعة 28  يقظة معلوماتية

  ساعة 28  مكتبات رقمية

  ساعة 28  أرشفة الكترونية

  ساعة لكل من اإلجازتين 1778من مجموع  364  المجموع
  التي لها صلة بتكنولوجيات المعلومات واالتصال بالمعهد األعلى للتوثيق )نظام إمد(الجديدة  البرامج:  3عددجدول 

 
وهنا نالحظ من خالل هذا الجدول أن نسبة عدد الساعات ذات الصلة بتكنولوجيات المعلومات قد 

، دون )ساعة 1778من مجموع  364(   % 20ر من فأصبحت تمثل أكثارتفعت بطريقة ملحوظة، 

إضافة إلى ذلك، هناك  .أشهر 06احتساب فترة التدريب اإلجبارية خاصة لإلجازة التطبيقية والتي تدوم 

تشرف عليه الجامعة االفتراضية التونسية له صبغة " شهادة في اإلعالمية واألنترنيت"درس يسمى 

                                                           
  :هذه اللجان هي آاألتي  -  6 
    لجنة التقنيات التوثيقية - 
  لجنة األرشيف - 
  لجنة إدارة المعلومات - 
  لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصال - 
  ...).ء مؤسسات، حقوق اإلنساننشاإإعالمية عامة، لغات، (ة الدروس األفقية لجن - 
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ا التكوين إلى التحكم في بعض التكنولوجيات التي تساعد الطالب إجبارية لكل طلبة اإلجازة، ويهدف هذ

  :على أحسن وجه نذكر منها  ةأنشطتة التعليمي أداءعلى 

  خلق ومعالجة ونشر المعلومات والبحث عنها، -

 حفظ وأرشفة المعلومات، -

 عرض نتائج البحوث واألعمال، -

 التبادل والتواصل عن بعد، -

  . العمل التعاوني، الخ -

  

  المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر قسم علوم 

من خالل خلق قسم لعلوم المكتبات  1975لقد بدأ التكوين في مجال علوم المكتبات والتوثيق سنة 

، وكان هدف هذا التكوين هو تجهيز نظم المعلومات 1975جوان  18والتوثيق بقرار وزاري في 

  . )BERN, 2006( معلومات واالتصالبأخصائيين أكفاء وإعطاء دفع جديد للبحث في مجال علوم ال

  :يمكن التكوين في هذا القسم من الحصول على عدة أنواع من الشهادات 

 :  شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية -

 سنوات يقوم الطالب  إثرها برسالة ختم الدروس 4: شهادة اإلجازة  -

 )2+ سنوات في المجال  4: (الشهادة العليا في علوم المكتبات  -

 )2+ سنوات   4:(ة الماجستيرشهاد -

 )سنوات 4:( شهادة الدكتوراه  -

التي " ،يةقالتكوين مالئما للتطور السريع لتكنولوجيات المعلومات والتقنيات التوثي وحتى يكون محتوى

تكشف حدود مجال المعلومات والتوثيق وتفرض أكثر من أي وقت مضى ضرورة الرجوع إلى 

في درجات من الكفاءات المختلفة وخاصة أخصائي  وساطات مهنية قوية مع تدخل أطراف

على أهداف الذي يحاول اإلجابة لتعليم لصالح اإلبرنامج  تم وضع ، [BORD, 2000]،"المعلومات

فكانت الدروس ذات  .أخرى متعلقة بضرورة التكوين في مجال اإلعالمية وتكنولوجيات المعلومات

  :الصلة بالتكنولوجيات موزعة كما يلي 
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  %.15): ساعة 782من مجموع (ساعة  119:مدخل إلى اإلعالمية -  األولى السنة

  .%39: ساعة 306: نظم المعلومات والتقنيات -

  .%15: ساعة  119: اإلعالمية المطبقة على التوثيق  -  السنة الثانية 

  السنة الثالثة

  

 % 25:ساعة  221: تكنولوجيات المعلومات والتوثيق -

 قواعد البيانات -

 لتصرف اآللي في الوثائقا -

 winisisنظم التصرف في المكتبات  -

 الملتيميديا -

  شبكة االنترنت -

  :السنة الرابعة
  

 شبكات نظم المعلومات -

  البحث الممكنن عن المعلومات -

  :الماجستير 
  

 النشر االلكتروني -

  .التكنولوجيات الحديثة للمعلومات -
  بقسم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائربتكنولوجيات المعلومات واالتصال التي لها صلة البرامج :  4 جدول عدد

حقل التكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات في قسم  ه رغم اإلصالحات، فإنيبين لنا هذا الجدول أن

يزال مرتكزا أساسا على علوم المكتبات  ، ذلك أن التكوين الاال يزال محدود بجامعة الجزائر التوثيق

ي المعلومات في يالسيكية، مما حدا ببعض المؤسسات األخرى إلى األخذ على عاتقها تكوين أخصائالك

مجال تكنولوجيات المعلومات وذلك لخلق مهن جديدة تتعلق بإدارة الشبكات وإدارة قواعد البيانات 

  :فنجد مثال في هذا السياق ... وتصميم مواقع الواب واليقظة التكنولوجية

المنظم من قبل  2005تخصص في هندسة نظم المعلومات والوثائق االلكترونية من سنة الماجستير الم

 CERISTالمعهد الوطني لإلعالمية ومركز البحوث حول المعلومات العلمية والتقنية  :مؤسسات 3

  ENSSIB.والمدرسة الوطنية العليا لعلوم المعلومات والمكتبات 

  

 :لومات حيث نجد تكنولوجيات المع ىويركز هذا التكوين عل

  الحجم  السداسي الثاني الحجم السداسي األول

  ساعة 40  معالجة الوثائق الرقميةو إنتاج  ساعة 20  تمهيد

  ساعة 30  المعارف إدارة  ساعة 30  انكليزية

  ساعة 30  العمل التعاوني  ساعة 20  منهجيات البحث

  ساعة 30  الوثائق الرقمية إدارة  ساعة 30  مشاريع إدارة

  ساعة 20  اليقظة المعلوماتية  ساعة 50  لنظم التوثيقيةهندسة ا
  بجامعة الجزائر الماجستير المتخصص في هندسة نظم المعلومات والوثائق االلكترونيةبرامج :  5جدول عدد
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نجد أيضا الماجستير المهني في هندسة المعلومات الذي يشرف عليه المعهد الوطني لإلنتاجية والتصور 

  :دروس متعلقة بالتكنولوجيات 07ن موجه أكثر لتكنولوجيات المعلومات حيث نجد الصناعي، وفيه تكوي
 هندسة نظم المعلومات -
 وحفظ الوثائق الرقمية إنتاج -
 تصميم مواقع الواب -
 شبكات المؤسسات والعمل التعاوني -
 المعارف إدارة -
   اليقظة المعلوماتية -
 اقتصاد المعلومات -

مات العلمية والتقنية الذي يشرف عليه مركز البحوث عن الشهادة المتخصصة في المعلو أيضاوهناك 

  .المعلومات العلمية والتقنية

  

 )المغرب(بالرباط مدرسة علوم المعلومات 

تعتبر مدرسة علوم المعلومات المدرسة الوحيدة المتخصصة في المغرب في تكوين أخصائيي 

بشهادة األستاذية في علوم المعلومات  يتوج التكوين األساسي). مكتبيين، موثقين وأرشيفيين(المعلومات 

نحاول في هذا السياق عرض الدروس التي لها صلة بتكنولوجيات ، بعد أربع سنوات من الدراسة

  ) :  www.esi.ac.ma:بالنسبة للدروس األخرى  يمكن االطالع عليها على موقع الواب (المعلومات 

  

  لرابعةالسنة ا  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى

تكنولوجيات   مدخل إلى اإلعالمية

  المعلومات

رمجيات التوثيقية بال

)Winisis, Alexandre(  

  شبكات إعالمية

التصرف في قواعد  منظ  مكتبية  مكتبية

  البيانات

  تصميم مواقع الواب

  مكننة الوحدات التوثيقية  نظن المعلومات    

  مكننة الخدمات األرشيفية      
بالرباط في تكوين أخصائيي بمدرسة علوم المعلومات المعلومات  تي لها صلة بتكنولوجياتالبرامج ال: 6جدول عدد

  المعلومات

  

بتكوين أخصائيين متخصصين في علوم المعلومات عن طريق ماجستير تهتم هذه المدرسة  كما

  :من األخصائيينسنتين وتهدف إلى تكوين أربعة أنواع  الدراسة فيهمتخصص تدوم 

 كتبات ومراكز التوثيق،متصرفين في الم -

 متصرفين في مراكز األرشيف، -
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 متصرفين في المعلومات ونظم المعلومات، -

 .مصممين لنظم المعلومات -

األستاذية على تكنولوجيات المعلومات، يمكن التكوين الخاص بشهادة ويركز هذا التكوين أكثر من 

  :حوصلة الدروس التي لها صلة بالتكنولوجيات كما يلي 

  السنة الثانية  لىالسنة األو

  إعالمية توثيقية والبحث عن المعلومات -

  برمجة وخوارزميات -

  الذكاء االصطناعي في نظم المعلومات -

  نظم التصرف في المعلومات -

  الشبكات اإلعالمية -

البرمجيات التوثيقية ونظم التصرف في قواعد  -

  البيانات

  برمجيات الملتيميديا وااليبرميديا -

 ميكنة نظام المعلومات -

 التصرف في المكتبات ميكنة -

 ميكنة التصرف في األرشيف -

 تصميم مواقع واب ديناميكية -

 تطوير برمجيات توثيقية -

 الوثائق االلكترونية المهيكلة -

  تكنولوجيات المعلومات واالتصال -

ن البرامج التي لها صلة بتكنولوجيات المعلومات بمدرسة علوم المعلومات بالرباط في تكوين أخصائيي: 7جدول عدد

  المعلومات خصصين في علوممت

تتوزع هذه الدروس حسب نوعية االختصاص المذكور أعاله، فهناك دروس موحدة تهم كل 

رفي مراكز بمتص  خاصةرفي المكتبات والتوثيق ودروس وهناك دروس خاصة بمتص االختصاصات

 .األرشيف وأخرى خاصة بمصممي نظم المعلومات، الخ

  ي تكريس الثقافة الرقميةمدى نجاح بلدان المغرب العربي ف

تونس والجزائر : طرف بلدان المغرب العربي الثالثة  لعل المتأمل في االستراتيجيات المتبعة من

اع المعلومات والمكتبات والتوثيق وعلى برامج من خالل التعرف على البنى التحتية في قط والمغرب

ة ولنشر الثقافة الرقمية والمساهمة في بناء التكوين يدرك أن اإلرادة موجودة لمواكبة التطورات العالمي

فمن خالل هذا العرض الموجز لقطاع المعلومات والمكتبات والتوثيق في هذه البلدان . مجتمع المعرفة

يظهر للوهلة األولى أن برامج التعليم الموجودة ال تظهر أية نقائص في محتوياتها فهي تضاهي وتفوق 

ود في بلدان الشمال وخاصة في فرنسا التي غالبا ما تعود إليها هذه أحيانا من ناحية الكثرة ماهو موج

فلو أخذنا مثال المدرسة الوطنية  لعلوم المعلومات والمكتبات ، البلدان لتستلهم منها سياساتها التعليمية

وكذلك قسم التوثيق بجامعة  3وجامعة ليون 2بليون أو أقسام علوم المعلومات بكل من جامعة ليون

وهذا يدل كما أشرنا سابقا . لما وجدنا في محتويات برامجهم ما يميزهم عن برامج هذه البلدان 8باريس
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التطور التكنولوجي وتمكين الطالب من الولوج إلى توفر اإلرادة اإلدارية لدى هذه البلدان إلى مواكبة 

قافية والوصول إلى إلى عالم التكنولوجيات باعتبارها المنفذ الوحيد للخروج من العزلة المادية والث

  .الثقافات األخرى

غير أنه ال يمكننا أن نذكر جميع هذه الجهود دون أن نشير إلى محدودية هذا النظام ودرجة التعطل فيه 

المتصلتان ال فقط بالبنية التحتية المادية الغير مستقرة وإنما أساسا بغياب الثقافة التكنولوجية المتجذرة 

الثقافة التي تبحث عن مكانها منذ سنوات في مناخ التردد والتحفظ والخوف هذه . في مجتمعاتنا العربية

هذا الخوف يمكن تفسيره بطبيعة التكنولوجيات . من استعمال التكنولوجيات في اإلدارات والمؤسسات

المناهج البيداغوجية المتبعة في هذا القطاع التي تقوم أساسا على االنفتاح والحرية والتي تتناقض مع 

وقد أدى هذا إلى نتائج . المحتويات البيداغوجية المعلوماتية وتحديدإحكام السيطرة  ي تقوم علىوالت

  :ها من أن نذكريمكن 

 التدفق المضطرب والضعيف للمعلومات عبر شبكة األنترنيت في الجامعات، -

 لتعليم عن بعد،حقيقية ل التأخير المتواصل لوضع آلية -

الخاصة بتكنولوجيات الربط بشبكة األنترنيت دون  التغيير الطارئ على االستراتيجيات -

 ،ترك زمن للنضج لكل تكنولوجيا

 مهنيي المعلومات على إنشاء نظم متطورة تلبي حاجيات المستفيدين،عدم قدرة  -

 النقص الواضح في تنمية المحتويات على الخط وحجمها وجودتها ودقتها، -

 .الخ -

هذه العوامل يمكن أن ، ن معرفتها وإعادة التفكير فيهاكل ذلك يرجع حسب رأينا إلى عدة عوامل البد م

  :نحوصلها في ما يلي 

 في قطاع المعلومات والتوثيق تحدد الكفاءات المطلوبة،عدم وجود دالئل مرجعية للمهن  -

وسيلة للتطبيقات كاختصاص وليست ك تكنولوجيات المعلومات واالتصال التعامل مع -

  البيداغوجية ،

في السياسات التعليمية غالبا ما تكون مسقطة من أطراف أخرى  جل اإلصالحات المتبعة -

الذي طوره األوروبيون  خاصة أوروبية وليست نابعة من الواقع، المثال في ذلك نظام إمد

بعد عدة دراسات ميدانية دامت أكثر من عقد من الزمن، وفي بلدان المغرب العربي لم 

استشارة على مستوى  م أيكاملة ولم تنظّتأخذ هذه الفكرة من التبني إلى التطبيق سنة 

 في هذا الغرض،التعليم العالي 
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بعث مشاريع كبرى دون األخذ بعين االعتبار البنية األساسية التي يجب أن تتوفر لذلك،  -

المثال في ذلك برامج التعليم عن بعد الذي يجب أن يكون مصحوبا ببنية إعالمية متطورة 

 ،جالوكفاءات متخصصة في هذا الم جدا

عدم استغالل األخصائيين المتخرجين من المعاهد المتخصصة في قطاع التوثيق  -

واللجوء إلى أعوان غير مختصين للعمل ) رغم كثرتهم وتوفر الحاجة إليهم(والمعلومات 

 بالمكتبات ومراكز التوثيق واألرشيف، 

صال في التعليم عدم وجود آليات لقيس التأثير الفعلي إلدماج تكنولوجيات المعلومات واالت -

 .بهدف مالحظة التطبيقات والنتائج

أضف إلى ذلك بعض العوامل األخرى والخاصة في بعض األحيان ببلد دون آخر، ففي تونس مثال 

، عائقا أساسيا أمام تكوين جدي في 7طالبا 1800يمثل عدد الطالب، الذي تجاوز في السنة قبل الفارطة 

  .الذي يتطلب متابعة فردية للطالب قطاع تكنولوجيات المعلومات واالتصال

                                                           
  .طالبا 1200يبلغ عدد الطالب هذه السنة بالمعهد األعلى للتوثيق حوالي   7
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  :خاتمة 

لقد حاولنا في هذا العمل عرض دور تكنولوجيات المعلومات واالتصال في تكريس الثقافة الرقمية 

كما حاولنا أيضا إبراز ، تعميم التكوين فيهاوتقليص الفجوة الرقمية وذلك من خالل التأكيد على ضرورة 

تبني هذه التكنولوجيات والعمل على تطويرها من خالل النهوض مدى سعي بلدان المغرب العربي إلى 

بالبنى التحتية واإلصالحات المستمرة في التعليم العالي لجعله متالئما مع متطلبات المهن الجديدة خاصة 

كان ذلك من خالل عرض جملة من اإلصالحات والبرامج . في قطاع المعلومات والمكتبات والتوثيق

قسم المكتبات  لوجيات المعلومات واالتصال بكل من المعهد األعلى للتوثيق بتونس والتي لها صلة بتكنو

ولئن كانت هذه البرامج متطورة في . والتوثيق بجامعة الجزائر وبمدرسة علوم المعلومات بالرباط

 محتوياتها مقارنة بدول الشمال، إال أنها غير قادرة اليوم على األقل على اإلجابة على متطلبات سوق

الحاجيات الخصوصية والمحلية والحاجيات الشغل من مهارات وكفاءات قادرة على خلق موازنة بين 

  .للعالم الخارجي الذي تمثل بلدان المغرب العربي جزءا منه" الكونية"

إن التكوين في قطاع المعلومات والتوثيق في بلدان المغرب العربي هو محور سحب وجر مكثفين 

ي المتناقضة إلدماجه في عالم كلي وتجذره المحلي، فبالرغم من أن مفهوم ومتوترين بسبب الدواع

يمثالن جانبا مهما من ماهية التعليم ) ونعني بذلك التجذر والخصوصية(العولمة ومفهوم التموضع 

العالي، إال أن ميال كبيرا يعود إلى المفهوم األول ليكرس بذلك شكل االمتثال ألمر موحد وكلي أكثر من 

هذه القطيعة يمكن أن . بقطع معادلة التمفصل بين هذين المفهومين، كما يهدد األخرالنفتاح على شكل ا

تكون مرتبطة بالتبعية القوية لبلدان المغرب العربي في مجال المعرفة وقدرة هذه الدول على مناقشة 

ي الواقع الداخلي التحوالت الراجعة إلى ضرورة إصالح وتعديل التعليم العالي للمتغيرات التي تؤثر ف

  .والخارجي للبلدان

العرض الموجز للتكوين في قطاع المعلومات والتوثيق في بلدان المغرب العربي بكل استنتاجاته هذا 

يدفعنا إلى ضرورة اإلشارة إلى أن هذا العمل الذي يهدف إلى تحليل مدى قدرة هذه البلدان على إدماج 

التي (االتصال ال يزال في بداياته وتنقصه الكثير من اآلليات وتبني التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و

لقياسات عملية تظهر ) الباحثين المغاربة والجزائريينمع مجموعة من  نحن بصدد وضعها والتفكير فيها

بدقة خلل الموازنة المشار إليها أعاله والقتراح حلول عملية للنهوض بالقطاع وإليجاد سياسة استشارية 

ن الباحثين في دول المنطقة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في العالم في قطاع بين المدرسي

  .المعلومات وتطويعها للخصوصيات المحلية واإلقليمية
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