
 
 
 
 

 

 
 

   

 

 
 

 

 

 

 الجمهورّية الجزائرية الّديمقراطية الشعبّية 

عليم العالي والبحث العلميّ 
ّ
 وزارة الت

 جامعة يحي فارس

غة والنصوص
ّ
 مخبر تعليمية الل

 فرقة تعليمية اللغة العربية 

 

 

 جعفر بوعروري. مدير اجلامعة أد:  الرئيس الشريف للورشة
 : مؤطرا الورشة

 د مجال كاديك.ـ رئيس خمرب تعليمية اللغة والنصوص أ
 . د مبارك تريكي.ـ رئيس فرقة البحث أ

 حممد ولد دالي. د: املشرف على الورشة
 : الورشة رئيس

 بوعيشاوي فايزة. د   
 مجعي عائشة. د: منسقة الورشة

 

 

 ورشة عمل موسومة بـ 

مي  رقمي تفاعلي/من أجل درس تعليمي"
ّ
 " تعل

81 /81 /2122  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الديباجة

إّن اتصال إلانسان بالشبكة أدخله في عالم 

جديد، يعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي لخلق 

عالم افتراض ي، يتشكل من أشخاص افتراضيين، 

يعتمدون على الوسائل التكنولوجية الذكية، كالهاتف 

إلخ، الستعمالها ...الذكي، والحاسوب، واللوحات الذكية

 .ر إلانترنيت، أو العملفي عملية التواصل، أو التسوق عب

" إلانسانيات الرقمية"وبظهور مفهوم مصطلح 

ازداد استعمال إلانسان للتكنولوجيا ومعلومات الاتصال 

في ممارسة مهامهم ونشاطاتهم العلمية والتعليمية 

 .  التعلمية، ونشرها وتبليغها في البيئة الرقمية

فقد مست الرقمنة مختلف القطاعات، وفرضت 

في شتى املجاالت العلمية والتعليمية نفسها بقوة 

وهو أدى إلى خلق منصات رقمية تعليمية . التعلمية

م 
ّ
تعلمية أكاديمية، وهي فضاء رقمي افتراض ي يتيح للمعل

ممارسة نشاطه التعليمي ألاكاديمي، كتصميمه للدروس 

والامتحانات الرقمية في املنصة، وإدارة العلمية 

مين من خالل التعليمية التعلمية، والتواصل 
ّ
مع املتعل

الفضاءات واملنتديات املتاحة، وتحفيزهم على التفاعل 

م 
ّ
واملشاركة في مختلف ألانشطة الرقمية، باعتبار املتعل

مية، ولن يتأتى لهم 
ّ
هو محور العلمية التعليمية التعل

 باستعمال أجهزة إلكترونية ذكية متصلة 
ّ
ذلك إال

ل العائق وهو ( ألانترنيت)بالشبكة العنكبوتية 
ّ
ما يشك

م في بالدنا، فقد سعت إذن 
ّ
ألاكبر بالنسبة للمتعل

الرقمنة إلى تحويل الحجرات الدراسة إلى أقسام تعليمية 

تعلمية افتراضية، وهو ما يمكن تجسيده في منصة مودل 

 . الرقمية ذات الاستعمال العالمي والوطني

وبعد التجربة التي أجريناها مع طلبة السنة الثانية 

تمثلت في درس رقمي -انس تخصص دراسات لغوية، ليس

والتي دامت أكثر من أربعة   -تفاعلي بين الطلبة 

أشهر،تدريبا، وممارسة لفضاءات منصة مودل، وتوجت 

التجربة في نهايتها بامتحان رقمي أجراه الطلبة في نهاية 

 . السداس ي

 

 

 

 

الورشة ملّد جسور بين التعليم  تأتي محاور هاته

الحضوري والتعليم الرقمي، وذلك بفتح مجال ملشاركة 

ألاساتذة ذوي الكفاءات والخبرات املهنية العالية في 

املسار املنهي وألاساتذة حديثي التوظيف لتبادل الخبرات 

 .من خالل مناقشة أعمال محاور الورشة

ونحاول من خالل جدول ألاعمال املسطر إلاجابة 

ما مدى توظيف منصة مودل : هو إلاشكال املطروح وعن 

بقسم اللغة وألادب العربي في العملية التعليمية 

مية؟ وهل يعتمد أساتذة قسم اللغة وألادب العربي 
ّ
التعل

تعليم تصميم الدروس الرقمية لاملنصة في  فضاءاتعلى 

مهم؟ و 
ّ
استعمال  ناطلبة قسمهل ُيحسن الطلبة وتعل

وما  ؟الرقمية مودل ومختلف فضاءاتها الرقمية نصةامل

مدى نجاعة الامتحانات الرقمية عبر منصة مودل 

 بجامعة املدية؟

وعليه نهدف إلى الكشف عن فاعلية ونجاعة 

املنصات الرقمية في تعليم والطلبة ، وإلى الحث على 

منصة مودل ضرورة اكتساب مهارة استعمال فضاءات 

ما
ّ
وهو ما سنسعى إلى تجسيده من خالل . تعليما، وتعل

 :محاور الورشة آلاتية

م 8
ّ
 ـ املنصة الرقمية مودل، تعليم وتعل

 (برامج وخطوات)ـ تصميم الدرس الرقمي  2

م، وتفاعل 3
ّ
 .ـ الدرس الرقمي، تعليم، وتعل

 .الامتحان، أسئلة، نماذج، وأنواع/ ـ الاختبار 4

الاختبار الرقمي، وطبيعة ألاسئلة الرقمية  ـ تصميم 5

 . املتاحة

 

  تصميم الدرس  والامتحان الرقمي

بوعيشاوي . د: وعرضه في ورشة العمل

 فايزة

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماذج الامتحانات الرقمية ومناقشتها في ورشة  تقييم

العمل من طرف أساتذة باحثين وأكاديميين حسب 

التخصصات و الكفاءة والخبرة املهنية وتتألف اللجنة 

 : من السادة ألاساتذة

 دمحم بن حجر . د أ 

 خليفاتي دمحم. د أ 

 حميدي بن يوسف. أد 

 هاشميدمحم . د 

 دمحم سرير. د 

 دوالي بلخير. د 

 سعدودي الشاذلي. د 

 بخوش كمال. د 

 زاوي عبد الرحمن. د 

 سليم حيولة. دأ 

 حسناوي فايزة . د 

 مدان حورية. دأ 

 بن ربيعة فاطمة. د 

 عواطف الحسني  قاسيمي. د 

 العشمي عائشة. د 

 مكي دمحم. د 

 العربي حسين . د 

 بن علية عبد السالم. دأ 

 حورية بشير . د 

 أم هاني رحماني. د. 

 كادي نورة. د 

 عبابس ي ميلود. د 

 سالم الصغير. د 

 

 

 

 

 

 

  معاينة نماذج العرض الرقمية في املنصة الرقمية

 : مودل

 فوزي لدزر .د 

 زاوي دمحم . د 

 عماد سهام . د 

 أسماء زاوي . د 

 زاويدي آمال. د 

 إعداد تقارير الورشة حسب تخصصات الدراسة: 

 وهيبة بوشريط أساتذة الدراسات اللغوية. د 

 نجوى خالفي أساتذة اللغة تخصص الدراسات . د

 ألادبية

 هجيرة بوسكين أساتذة الدراسات ألادبية. د 

 حنطابلي زليخة أساتذة الدراسات النقدية. د 

 سياحوي رفيقة أساتذة السنة ألاولى ليسانس. د. 

  ترسل نماذج ألاعمال الرقمية وروابطها عبر

 : إلايميل

 aicha.djemai2019@gmail.com 

 faizabphy@gmail.com 

  60آخر أجل إلرسال العروض الرقمية هو يوم  /

06  /2622 . 

  ـ تمنح شهادة مشاركة للطلبة املتدربين الذين

يتقنون استعمال املنصة والتفاعل مع الدرس 

 .الرقمي وإنجاز الامتحانات الرقمية

  ضروري ـ إحضار جهاز الحاسوب الشخص ي

 . لألستاذ املشارك في الورشة

 


