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Cet article vise à valoriser le rôle de l’animation universitaire dans les 

aspects divers du développement de l’université. On discutera les outils 

de l’animation universitaire en tant que facteur de liaison entre 

l’université et ses partenaires économiques, sociaux et professionnels. 

On va mettre l’accent sur les cotés législatives  pour proposer quelques  

reformes qui  peuvent  donner à l’animation sa valeur et son role moteur 

dans le dynamisme de l’interaction entre les divers poles de la 

communauté universitaire (étudiants, professeurs, administration, 

partenaires, etc). 

On donnera aussi une vision détaillés sur le concept «d’interaction 

dynamique continue entre les pôles de la communauté 

universitaire » qu’on a développé grâce à notre expérience 

professionnelle et académique dans des universités Algériennes 

(Tlemcen, Alger, Djelfa, Mostaganem, Blida). Ce concept vise à 

contribuer tout les pôles de la communauté universitaire dans le but de 

créer un conscience général sur l’animation universitaire scientifique, 

culturel et sportif.  

 

اإلشكالٌة تتمثل فً الطرٌقة األمثل لتحقٌق التفاعل المستمر بٌن مختلؾ الفاعلٌن فً العملٌة التعلٌمٌة بالجامعة سواء 

القطاع الخاص والقطاع العام خصوصا الصناعً منه والحركة )ومن خارجها  (طلبة وأساتذة وإدارة)من داخلها 

من أجل ربط الجامعة بالحٌاة االجتماعٌة والقطاع االقتصادي وتحقٌق  (الجمعوٌة والهٌآت العمومٌة والخاصة وؼٌرها

. التنمٌة المستدامة التً ٌجب أن تكون الجامعة هً قطارها وباقً القطاعات هً القاطرة

: ولذلك ستكون اإلجابة عن اإلشكالٌة المطروحة أعاله بمناقشة العناصر اآلتٌة

 واقع التنشٌط الجامعً بالجامعة الجزائرٌة -

 مقترح قانون التنشٌط الجامعً  -

 مفهوم التفاعل الدٌنامٌكً المستمر بٌن أقطاب األسرة الجامعٌة -

 آلٌات صٌاؼة وتنفٌذ مشروع التنشٌط الجامعً  -

 اإلعالم واالتصال الجامعً -

 



:  مفهوم التنشٌط الجامعً

ٌتمحور مفهوم التنشٌط الجامعً حول النشاطات العلمٌة والثقافٌة والرٌاضٌة والترفٌهٌة واالجتماعٌة التً ٌتم تنظٌمها 

 الجامعٌة فً سٌاق تفاعلً وتواصلً سمته التحفٌز والرؼبة فً ابراز الذات اإلقاماتبمإسسات التعلٌم العالً أو 

المقرر "وهذه النشاطات تؤتً فً المرتبة الثانٌة من حٌث األهمٌة البٌداؼوجٌة بعد . الفاعلة وتحقٌق النجاح والحضور

النشاطات "وٌقابل هذه النشاطات فً قطاع التربٌة مصطلح . ألنها تعتبر مكمال لهما" الدراسً والبحث العلمً

التنشٌط "التً تتضمن التربٌة الموسٌقٌة والتربٌة البدنٌة والتربٌة الفنٌة واألشؽال الٌدوٌة والتً ٌعتبر " الالصفٌة

. امتدادا لها" الجامعً

 للفرد نتٌجة التفاعل بٌنه وبٌن المتكاملالتربٌة الحدٌثة تسعى الى النمو "فاالهتمام بالجوانب التنشٌطٌة ٌملٌه القول بؤن

تنمو خبراته بطرٌقة ُتبنى على العناٌة بالنواحً الجسمٌة والعقلٌة والروحٌة، ولٌس البٌئة التً ٌعٌش فٌها، حٌث 

 1"بالتركٌز على الناحٌة المعرفٌة وحدها

 :  المتدخلون فً التنشٌط الجامعً

 مجموعة من المتدّخلٌن فً مجال إلىتشٌر النصوص القانونٌة المسٌرة لقطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً بالجزائر 

: وٌمكن ترتٌبهم كاآلتً. التنشٌط الجامعً

 جانفً 30 المإرخ فً 77-13 وهذا بموجب المرسوم التنفٌذي رقم :وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً - أ

ونجد فٌه أن . والذي ٌحدد صالحٌات وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً (2013 سنة 04ج ر  ) 2013

ٌنشط الحٌاة العلمٌة والثقافٌة والرٌاضٌة فً مإسسات " منه تنص على أن الوزٌر 03 من المادة 13الفقرة 

 ".التعلٌم العالً

 هو المشرؾ األول على مستوى الجامعة وٌتبنى سٌاستها للتنشٌط الجامعً وٌوافق :مدٌر الجامعة - ب

 علٌها وٌتابعها

 وهم الهٌآت العمومٌة والخاصة، اقتصادٌة أو إدارٌة، التً تنسق فً :الشركاء فً التنسٌق والتنفٌذ - ت

 .مع الجامعة لتجسٌد النشاطات الرٌاضٌة والعلمٌة والثقافٌة

ونذكر فً هذا .  لقد كان مجال التنشٌط الجامعً محور تطور فً التشرٌعات الخاصة به:المنشط الجامعً  - ث

 والمتضمن القانون األساسً الخاص 1989 جوٌلٌة 18، المإرخ فً 89 – 122السٌاق المرسوم التنفٌذي 

 المإرخ فً 133-10بالعمال المنتمٌن لألسالك التابعة للتعلٌم والتكوٌن العالً، والذي ألؽاه المرسوم التنفٌذي رقم 

.  والمتضمن القانون األساسً الخاص بالموظفٌن المنتمٌن لألسالك الخاصة بالتعلٌم العال2010ً ماي 05

" سلك منشطً الخدمات الجامعٌة" تتحدث عن رتبتٌن فً 89 – 122ففً الماضً كانت أحكام المرسوم التنفٌذي 

". المنشط االجتماعً للخدمات الجامعٌة"، "المنشط الثقافً للخدمات الجامعٌة"وهً 

:  وما ٌلٌها، مهاما تتمثل ف71ًوقد وضع لها المرسوم آنذاك، فً المادة 

 :بالنسبة لرتبة المنشط الثقافً للخدمات الجامعٌة -

                                                           
عصام توفٌق قمر، كً ال تبقى األنشطة المدرسٌة حبرا على ورق أسباب عزوؾ الطلبة عن المشاركة فً األنشطة التربوٌة 1

 15، ص 1، ط 2006الحرة وسبل عالجها، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة، 



 

 :بالنسبة لرتبة المنشط االجتماعً للخدمات الجامعٌة -

 

الموّظفٌن المنتمٌن لألسالك " لٌضع أسالكا سماها بـ 2010 ماي 05 المإرخ فً 133-10ثم جاء المرسوم التنفٌذي 

وهذا فً حد ذاته ٌعتبر نقلة نوعٌة فً التشرٌع كونها جاءت بتفصٌالت هامة حول المهام ". الخاصة بالتعلٌم العالً



ومهامه ورتبه " التنشٌط الجامعً"وأهم ما جاء به المرسوم المذكور هو أنه وّضح القانون األساسً لسلك . والرتب

.  وؼٌر ذلك

 والذي ٌحدد إطار تنظٌم المسابقات 2011 سبتمبر 26وقد صدر بعد ذلك أٌضا القرار الوزاري المشترك المإرخ فً 

على أساس االختبارات واالمتحانات واالختبارات المهنٌة لاللتحاق بمختلؾ الرتب التابعة لألسالك الخاصة بالتعلٌم 

. العالً

ٌُمتحن فٌها المشاركون فً مسابقة التوظٌؾ على أساس االختبار وهً  وقد وضع القرار المذكور المواد الكتابٌة التً 

هذه األخٌرة جعل لها " سوسٌولوجٌة الفرق والنشاط البدنً والرٌاضً والترفٌهً"و" اللؽة األجنبٌة"و" الثقافة العامة"

. من أجل احتساب عالمة االختبار" 03"أكبر معامل 

ٌّرت رتب ومهام سلك التنشٌط الجامعً حسب المادة   وما ٌلٌها من المرسوم 89وبموجب التعدٌالت المذكورة، فقد تؽ

 : رتب ه04ًحٌث نجد أن سلك التنشٌط الجامعً صار ٌشمل . 10-133

: رتبة منشط جامعً من المستوى األول - 

 

: رتبة منشط جامعً من المستوى الثانً - 



 

: رتبة منشط جامعً رئٌسً - 

 

: رتبة رئٌس المنشطٌن الجامعٌٌن - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :خطاطة شعب موظفً األسالك الخاصة بالتعلٌم العالًفٌما ٌلً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: الدور البٌداؼوجً للمنشط الجامعً -

 لٌضع مهاما محددة لسلك التنشٌط الجامعً سواء داخل الجامعة أو فً اإلقامات 133-10المرسوم التنفٌذي جاء 

فالنشاطات العلمٌة . الجامعٌة باعتبار النشاطات الثقافٌة والعلمٌة والرٌاضٌة تساعد على األداء البٌداؼوجً للطلبة

تبرز الخرجات العلمٌة وفً هذا الصدد . والثقافٌة لها دور كبٌر فً عضد التحصٌل البٌداؼوجً للطالب فً تخصصه

واألٌام الدراسٌة والدورات التكوٌنٌة والورشات التدرٌبٌة  (وهً مختلفة تماما عن التربصات التطبٌقٌة)الموجهة 

 النشاطات إطاروالتطبٌقٌة التً تنظمها مصالح التنشٌط الجامعً بمبادرة منها أو من الطلبة أو األساتذة، كل ذلك فً 

 .العلمٌة أو الثقافٌة

 02 فً المادة "تعوٌض دعم النشاطات البٌداؼوجٌة" منحة إلىوتثمٌنا لهذا الدور البٌداؼوجً، أشار النظام التعوٌضً 

، المعدل والمتمم، الذي ٌإسس النظام التعوٌضً 2011 أوت 25 المإرخ فً 306-11من المرسوم التنفٌذي رقم 

تعوٌض دعم النشاطات "وقد تم تعدٌل ذات النظام التعوٌضً بإضافة . لألسالك الخاصة التابعة لقطاع التعلٌم العالً

. 2013 جوان 26 المإرخ فً 242-13بموجب المرسوم التنفٌذي رقم " البٌداؼوجٌة

 ٌتمثل فً إدماج الطلبة فً نشاطات علمٌة وثقافٌة ورٌاضٌة ذات الذي ٌلعبه المنشط الجامعًفالدور البٌداؼوجً 

: ففً النشاطات العلمٌة والثقافٌة ٌمكن.  فً األصل وتكون على مدار الموسم الدراسًأهداؾ نفسوبٌداؼوجٌة

 دعوة أساتذة محاضرٌن أو مخترعٌن أو مطّورٌن تكنولوجٌٌن فً مجال تخصص الطلبة - أ

  مختلؾ المإسسات االقتصادٌة والهٌآت العمومٌة والخاصةإلىخرجات علمٌة على مدار السنة  - ب

 أٌام دراسٌة وملتقٌات ٌنشطها الطلبة أو أعضاء النوادي أو أساتذة محاضرون من خارج الجامعة  - ت

بناء نماذج محاكاة لمختلؾ التطبٌقات العلمٌة والتكنولوجٌة   - ث

 إبداعٌةتظاهرات علمٌة دائمة كتنظٌم معرض تكنولوجً دائم الختراعات وابتكارات الطلبة أو تنظٌم لقاءات  - ج

 أدبٌة دائمة بحضور ضٌوؾ لمناقشة تجاربهم األكادٌمٌة واألدبٌة

وهكذا ٌمكن القول أن تكٌٌؾ النشاطات الجامعٌة ٌساعد على التحصٌل العلمً للطلبة فً المقررات الرسمٌة بل وٌضمن 

وسوؾ .  على المحورٌن الزمنً والبٌداؼوجً"التفاعل الدٌنامٌكً المستمر بٌن أقطاب األسرة الجامعٌة"مفهوم نجاح 

. ٌؤتً الحقا شرح هذا المفهوم

 : الهٌكلة اإلدارٌة للتنشٌط الجامعً -

 

 والذي ٌنظم اإلدارة 2014 سبتمبر 23 وٌحكمها القرار الوزاري المشترك المإرخ فً :على مستوى الوزارة -

مدٌرٌة " منه الى هٌكلة 09حٌث تشٌر المادة . المركزٌة لوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً مكاتب

 مدٌرٌات فرعٌة نكتفً بذكر ما ٌهمنا 04والتً تضم " تحسٌن اطار حٌاة الطلبة والتنشٌط فً الوسط الجامعً

: والتً تتكون من مكتبٌن" المدٌرٌة الفرعٌة للتنشٌط فً الوسط الجامعً"منها وهً 

 مكتب تطوٌر نشاطات تنشٌط حٌاة الطلبة   - أ

 مكتب الحركة الجمعوٌة الطالبٌة  - ب

حٌث توجد . ونجد ذلك فً هٌكلة األمانة العامة للجامعة والمدٌرٌات الفرعٌة التابعة لها :على مستوى الجامعة -

، نفس األمر بالنسبة للمدارس العلٌا "المدٌرٌة الفرعٌة للنشاطات الثقافٌة والعلمٌة والرٌاضٌة"ضمنها 

. والمدارس الوطنٌة والمدارس التحضٌرٌة

مصلحة النشاطات الثقافٌة "ونجد ذلك فً هٌكلة األمانة العامة للكلٌة والتً ٌوجد فٌها : على مستوى الُكلٌّة -

 "والعلمٌة والرٌاضٌة

 وٌضم المدٌرٌة الفرعٌة للنشاطات الثقافٌة والعلمٌة :على مستوى الدٌوان الوطنً للخدمات الجامعٌة -

التعرؾ على حاجات الطلبة فً مجال "والرٌاضٌة والوقاٌة الصحٌة حٌث نجد أن من بٌن مهامه المذكورة 

الخدمات الجامعٌة السٌما اإلٌواء اإلطعام والنقل، الوقاٌة الصحٌة واألنشطة الثقافٌة والعلمٌة والرٌاضة 

وكذا " والترفٌهٌة، واقتراح عناصر إستراتٌجٌة التكفل بهذه الحاجات والسهر على تطبٌق اإلجراءات المقررة



ٌطور وٌقوم بترقٌة األنشطة العلمٌة والثقافٌة والرٌاضٌة والترفٌهٌة الموجهة للطلبة باالتصال مع الهٌآت "

 1995 مارس 22 المإرخ فً 84-95 من المرسوم التنفٌذي 04حسبما تشٌر إلٌه المادة " والهٌاكل المعنٌة

 . الدٌوان الوطنً للخدمات الجامعٌة، المعدل والمتممإنشاءوالمتضمن 

 وٌوجد بها مصلحة النشاطات الثقافٌة والعلمٌة والرٌاضٌة :على مستوى المدٌرٌات الوالئٌة للخدمات الجامعٌة -

 ".المراقبة والتنسٌق"والوقاٌة الصحٌة التابعة لقسم 

 وٌتجسد ذلك فً مصلحة النشاطات الثقافٌة والعلمٌة والرٌاضٌة والوقاٌة :على مستوى اإلقامة الجامعٌة -

 .الصحٌة

  مقترح قانون التنشٌط الجامعً 

: تعدٌالت الهٌكل اإلداري -1

 للتنشٌط الجامعً وما ٌطرحه واقع الممارسة فً المٌدان، دور الدعم البٌداؼوجًبالعودة إلى ما أشرنا إلٌه من أهمٌة 

ترقٌة وتثمٌن مفهوم وهذا من خالل .فإنه ٌجدر اقتراح تعدٌالت على التشرٌعات الهٌكلٌة إلدارة مإسسة التعلٌم العالً

.  وفً ذات الوقت استحداث آلٌات إدارٌة جدٌدة تواكب هذا الدورالتنشٌط الجامعً كؤداة بٌداؼوجٌة ُمكّملة

: والتعدٌالت المقترحة هً

التنشٌط الجامعً الثقافً والعلمً "استحداث نٌابة مدٌرٌة الجامعة خاصة بـ : على مستوى مدٌرٌة الجامعة -

خلٌة "إلً تختلؾ مهامها تماما عن " خلٌة االتصال" خلٌة مستحدثة باسم إلٌهاُتضاؾ ". والرٌاضً واالتصال

 . الملحقة برئاسة الجامعة" اإلعالم

" التنشٌط الجامعً الثقافً والعلمً والرٌاضً واالتصال"استحداث نٌابة عمادة مكلفة بـ : على مستوى الكلٌة -

خلٌة "على أن ُتضاؾ إلٌها . تنوب عن مصالح أو مكاتب التنشٌط الجامعً على مستوى الكلٌات والمعاهد

. المعهد بما ٌخدم أهداؾ التدرٌس والتربص والبحث والتنشٌط الجامعً/ المستحدثة بؽٌة ربط الكلٌة" االتصال

ٌُعقل أن نجد فً التنظٌم الحالً  تابعة لألمانة العامة للكلٌة وتحت نفس السلم اإلداري " مصلحة النشاطات"فال 

رؼم أن هذه األخٌرة مهامها " المحاسبة"و" الموظفٌن"و" الوسائل العامة والصٌانة والتجهٌز"رفقة مصالح 

 .تقنٌة بحتة وال عالقة له بالدور البٌداؼوجً الذي تإدٌه مصلحة التنشٌط الجامعً

 

 :إنشاء مركز االتصال والتنشٌط الجامعً  -2

داخل كل مإسسة " مركز االتصال والتنشٌط فً الوسط الجامعً"، ٌمكن اقتراح إنشاء على ؼرار التجربة التونسٌة

ولكن مع ضرورة مد هذا المركز بالصالحٌات الضرورٌة السٌما منها االتصال واإلعالم والتوجٌه . تعلٌم عالً

 عقود السبونسورٌنػ واالتفاقٌات وكذلك تزوٌده بالموارد البشرٌة المتخصصة والمٌزانٌة المالئمة إبراموصالحٌات 

لنشاطه وتحٌٌن نظام جمع ونشر اإلحصاءات واألرقام المتعلقة بالفضاء الجامعً لٌكون تكٌٌؾ النشاطات الجامعٌة 

نة ٌّ   .متماشٌا مع اإلحصاءات المح

: استحداث سلك المعاونٌن التقنٌٌن فً التنشٌط الجامعً  -3

" سلك المنشطٌن الجامعٌٌن"بسلك واحد فقط هو " شعبة التنشٌط الجامعً" لٌنشئ 133-10جاء المرسوم التنفٌذي 

.  على الرؼم من أن العملٌة التنشٌطٌة بالجامعة واإلقامة الجامعٌة تتضمن عدة أطراؾ تقنٌة تتدخل فً ذلك

إن أي مشروع للتنشٌط الجامعً تنبثق عنه عدة نشاطات مثل المنافسات الرٌاضٌة والتؽطٌة اإلعالمٌة واألنفوؼرافٌا 

والتصوٌر والتجهٌز والنشر اإللكترونً واإلشهار واألشؽال المرتبطة بمجاالت الفنون بؤنواعها وؼٌرها من المهام 

.  ولهذا نرى أنه البد من خلق سلك معاونٌن تقنٌٌن للتنشٌط الجامعً. التقنٌة البحتة

منوطا بمهام وضع اإلستراتٌجٌة وتنظٌم النشاطات واقتراح مشارٌع التنشٌط " التنشٌط الجامعً"وإذا كان سلك 

الجامعً وتنفٌذها وتشجٌع اإلبداع لدى الطلبة وترقٌة الحٌاة الجماعٌة وإنشاء النوادي العلمٌة والثقافٌة والرٌاضٌة، 



 من شؤنه أن ٌساعد على تخصٌص موارد بشرٌة تقنٌة متفرؼة "المعاونٌن التقنٌٌن للتنشٌط الجامعً"فإن إنشاء سلك 

.  لمهمة التنشٌط الجامعً فً إطار قانون األسالك الخاصة للتعلٌم العالً

تقنً سامً فً استؽالل وصٌانة "وعلى سبٌل المثال ٌتخرج من مراكز التكوٌن المهنً إطارات تقنٌة تحمل دبلوم 

كما أنه بالنسبة للمسرح الجامعً هناك معهد فنون العرض التابع لوزارة الثقافة ونفس ". التجهٌزات السمعٌة البصري

وكل هذه التخصصات . من رسم وخط عربً ومنمنات وؼٌرها" الفنون الجمٌلة"و" مدارس الموسٌقى"األمر بالنسبة لـ 

. طالب وطالبة (40000)تجد لها مواهبها وممارسٌها فً الوسط الجامعً أٌن نجد جامعات بتعداد ٌفوق األربعٌن ألؾ 

أسالك مفتش مع العلم أنه قد سبق اإلشارة إلى أن قطاع الثقافة قد ؼّطى هذا النقص فً موارده البشرٌة أٌن ٌوجد به 

ثقافً ومستشار ثقافً ومنشط ثقافً ومساعد ثقافً إضافة إلى رتب أسالك المسرح والسٌنما والسمعً بصري 

 .وؼٌرها

: إنشاء اللجنة المشتركة لتنسٌق وتكٌٌؾ النشاطات الجامعٌة -4

إن الدور الذي ٌلعبه التنشٌط الجامعً وانعكاساته على ُمخرجات الجامعة ٌجعل من الواجب تشكٌل لجنة دائمة مهمتها 

تنسٌق النشاطات وتكٌٌفها لصالح واقع الجامعة من حٌث جؽرافٌتها وشركائها والتخصصات الموجودة بها ومحٌطها 

. االقتصادي واالجتماعً

:  واللجنة التً نتحدث عنها تتشكل من

 مدٌر الجامعة  -

 (مقّررا للجنة وأمٌنا لمكتبها الدائم)مسإول النشاطات الجامعٌة  -

 نائب رئٌس الجامعة المكلؾ بالتدرج -

 نائب رئٌس الجامعة المكلؾ بالتكوٌن فٌما بعد التدرج  -

 عمداء الكلٌات -

 نواب عمداء الكلٌات المكلفٌن بالتدرج والدراسات -

 نواب عمداء الكلٌات المكلفٌن بالتكوٌن فٌما بعد التدرج والبحث العلمً -

 رإساء األقسام  -

 ممثلون منتخبون عن الطلبة الناشطٌن فً النوادي العلمٌة والثقافٌة والرٌاضٌة -

 ممثل رابطة الرٌاضة الجامعٌة -

 ممثلو الشرٌك والراعً والممول للنشاطات الجامعٌة -

وتستعٌن اللجنة بكل من ٌمكنه مساعدتها فً مهامها 

: وتتمثل مهام اللجنة فٌما ٌلً

كل كلٌة تضع مشروعها الخاص بالتنشٌط )التداول حول مشارٌع التنشٌط الجامعً على مستوى كل كلٌة  -

 (الجامعً

ضمان تنسٌق رزنامة النشاطات الجامعٌة وضمان عدم تعارضها مع سٌر الدروس ورزنامة العطل  -

 والتسجٌالت الجامعٌة

 توفٌر آلٌات الدعم والتموٌل من أجل ضمان السٌر الحسن للنشاطات ال سٌما من ناحٌة الجانب التحفٌزي  -

 مناقشة عقود التموٌل والسبونسورٌنػ والرعاٌة المرتبطة بالنشاطات الجامعٌة -

 قبول الهبات والوصاٌا -

التنشٌط الجامعً الثقافً والعلمً "ومثلما أشرنا إلٌه سابقا، تبقى الحاجة ضرورٌة لخلق نٌابة رئاسة جامعة مكلفة بـ 

التنشٌط الجامعً الثقافً والعلمً "وعلى مستوى الكلٌة نٌابة عمادة مكلفة بـ ". والرٌاضً والعلمً واالتصال

وهما الجهتان اللتان ستضمنان التخطٌط والتنسٌق والتنفٌذ سواء على مستوى الجامعة أو على ". والرٌاضً واالتصال

مستوى الكلٌة بالتعاون مع باقً المصالح 



: مفهوم التفاعل الدٌنامٌكً المستمر بٌن أقطاب األسرة الجامعٌة

 ال ٌكفً أن نوفر له قاعات الدراسة واألساتذة أو تنظٌم الرهانات األكادٌمٌة والتنشٌطٌة للجامعةإن السعً نحو تحقٌق 

تعزٌز انتماء الطالب وافتخاره بكونه تظاهرات فً مناسبات معٌنة، وإنما ٌجب أن ٌتعدى ذلك الرهان إلى العمل على 

الدور المنتظر للتنشٌط الثقافً والعلمً والرٌاضً كونه ٌعتمد أساسا على وهنا ٌبرز . عضوا فً أسرة تلك الجامعة

. التطوع والموهبة لدى الطالب وال ٌعتمد على إجبارٌة العمل والحضور والتقٌٌم مثلما هو الشؤن مع التحصٌل الدراسً

، المعدل والمتمم، إلى 1999 أبرٌل 04 المإرخ فً 05-99 من القانون التوجٌهً للتعلٌم العالً 58وقد أشارت المادة 

ُتعّد مإسسة التعلٌم العالً فضاء لحرٌة التعبٌر والبحث واإلبداع والتعبٌر دون المساس بالنشاطات البٌداؼوجٌة "ما ٌلً 

  ".ونشاطات البحث والنظام العام

الهٌؤة المكلفة بالتنشٌط الجامعً هً أقرب جهاز فً الجامعة إلى نفسٌة الطالب وإرهاصاته ألنها المعنً وال مناّص بؤن 

ألن . األول بتشجٌعه على تفجٌر مواهبه والمشاركة فً النشاطات الترفٌهٌة والمسابقات الفكرٌة والمنافسات الرٌاضٌة

وتعطٌه فرصا متنوعة للتعبٌر ولٌس فقط أن تكون هذه النشاطات هً بالفعل التً تعزز انتماء الطالب إلى الجامعة 

.  الجامعة مكانا للدراسة ونٌل شهادة فً نهاٌة المشوار الدراسً

فهو ٌتضمن عنصر التنوع والمبادرة والنشاط . والتنشٌط الجامعً ٌضمن التوازن النفسً والجمعً لألسرة الجامعٌة

كما أن التنشٌط ٌتضمن خطابا تواصلٌا مباشرا بٌن . خارج الفضاء الكالسٌكً للجامعة مثل قاعة الدراسة أو المخبر

ٌّن تطبعه الدٌنامٌكٌة . أقطاب العملٌة التنشٌطٌة أٌن تتالقح فٌه األفكار والمقترحات لتجسٌد نشاط مع

الذي ٌحٌل على تكٌٌؾ التنشٌط الجامعً لخدمة " التفاعل الدٌنامٌكً بٌن أقطاب األسرة الجامعٌة"وهكذا ٌؤتً مفهوم 

وفً نفس الوقت ٌراعً هذا المفهوم التنسٌق واالنسجام بٌن . الجوانب البٌداؼوجٌة والنفسٌة والمجتمعٌة لدى الطلبة

وهذا التنسٌق هو ما . أفراد األسرة الجامعٌة والتفاعل بٌنهم سواء كانوا طالبا أو أساتذة أو موظفٌن أو شركاء الجامعة

ٌضمن عدم الوقوع فً فخ المناسباتٌة أو االبتذال أو سوء البرمجة أو إجهاد الطالب أو عدم تثمٌن وقت فراؼه أو تلّقؾ 

. األفكار الهّدامة من هنا أو هناك

كما أن التفاعل الدٌنامٌكً فً التنشٌط الجامعً ٌدرج فاعلٌن من خارج الجامعة سواء هٌآت ومإسسات عمومٌة أو 

 .خاصة أو جمعٌات فاعلة وؼٌرها

 :خطاطة التفاعل الدٌنامٌكً بٌن أقطاب األسرة الجامعٌة



 

آلٌات صٌاؼة وتنفٌذ مشروع التنشٌط الجامعً  

ٌّز الحٌاة الجامعٌة بؤنها مجتمع مصّؽر تتفاعل فٌه أقطاُبه على صعٌد  لفترة أقلّها " اإلقامة الجامعٌة"و" الجامعة"تتم

 أعوام على األقل إذا تعّدت 08 أعوام على األقل إذا ُتوجت بشهادة الماستر و05 أعوام ُتتّوج بشهادة اللٌسانس و03

ٌُتوج بشهادة الدكتوراه وهذه الفترة ٌكون فٌها الطالب شبه ُمستقل بذاته وفً مرحلة بناء . إلى الطور الثالث الذي 

ٌُبنى علٌه مستقبلُه المهنً وأثناء المرحلة . شخصٌته إضافة إلى أنه قد اختار مجال تخصصه فً الجامعة والذي س

الجامعٌة ٌكون الطالب ُمطالبا بالتقدم فً مراحل التحصٌل العلمً مقابل ما توفره له الجامعة مثلما هو مشار إلٌه فً 

ٌستفٌد الطلبة من خدمات التعلٌم والبحث " التً تنص على أن 05-99 من القانون التوجٌهً للتعلٌم العالً 45المادة 

" ونشر المعارؾ ومن النشاطات الثقافٌة والرٌاضٌة

تؤتً من األهمٌة بمكان من أجل إتاحة أبعاد " الطلبة، األساتذة، الموظفون"ولهذا فإن دراسة اهتمامات األسرة الجامعٌة 

.  جدٌدة فً التفاعل بٌن أقطاب األسرة الجامعٌة

 :فاألصل فً التفاعل بٌن األقطاب الثالثة فً الحٌاة الجامعٌة هو العالقة التقلٌدٌة التالٌة

مقرر دراسً ← أستاذ ← حجرة دراسٌة ← طالب 

وثائق  ← موظؾ ← إدارة الجامعة ← طالب 



، فإن "الزمن والبٌداؼوجٌا" على محوري التنشٌط الجامعً دوره فً إطار التفاعل الدٌنامٌكً المستمرأما إذا لعب 

إضافة إلى إشراك أطراؾ خارجٌة  (الطالب، الموظؾ، األستاذ)عالقة التفاعل تكون شاملة لكل أقطاب األسرة الجامعٌة 

 مفهوم التنمٌة المستدامة من خالل فرص التربص والتكوٌن والعمل وتبادل إطارمن شؤنها أن تقدم اإلضافة للجامعة فً 

 .الخبرات والمعاٌنة المٌدانٌة

:  بناء مشروع التنشٌط الجامعً

المنشط " منه حول مهام رتب 93 و92فً المادتٌن " مشارٌع التنشٌط" إلى 133-10تطرق المرسوم التنفٌذي 

وهو ما ٌعنً أن المشّرع قد اشترط إستراتٌجٌة للتنشٌط الجامعً ". رئٌس المنشطٌن الجامعٌٌن"و" الجامعً الرئٌسً

إنشاء النوادي العلمٌة "و" الثقافٌة واالجتماعٌة والرٌاضٌة والترفٌهٌة والتروٌحٌة"فً مجاالت التدخل الخمسة 

تحسٌس الطلبة حول مشارٌع التنشٌط فً جمٌع " تإكد هً األخرى على مهمة 91كما أن المادة ". والثقافٌة والرٌاضٌة

". المجاالت

وبالنظر إلى ما سبق ذكره حول مهام التنشٌط الجامعً ومجاالت التدخل، فإنه ٌمكن أن نخلص إلى أن بناء أي مشروع 

للتنشٌط الجامعً داخل مإسسة التعلٌم العالً ٌجب أن ٌراعً أهدافا بٌداؼوجٌة معٌنة بما ٌتناسب والتخصصات 

المنطقة التً توجد / الموجودة بالجامعة وعدد الطلبة وواقع المحٌط االقتصادي واالجتماعً والثقافً والرٌاضً للوالٌة 

. إضافة إلى الجانب التحسٌسً الذي لن ٌكون سوى بإستراتٌجٌة إعالمٌة واتصالٌة هادفة. بها الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخطاطة اآلتٌة توضح العوامل المتدخلة فً بناء مشروع التنشٌط الجامعً 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :(مثال)خطاطة حملة تبرع بالدم 

 



 :أسالٌب التنشٌط الجامعً

وهً تنقسم . تؤتً الخرجات المنظمة لصالح الطلبة أو بمبادرة منهم فً صلب التنشٌط الجامعً: الخرجات المنظمة-  أ 

 والخرجة بناء على دعوة  (الرحلة السٌاحٌة)الخرجة العلمٌة والخرجة الترفٌهٌة :  أنواع03إلى 

ب ـــ النوادي والجمعٌات داخل الجامعة 

:  النوادي -1

حٌث ". المنشط الجامعً من المستوى األول"تم اإلشارة إلٌها فً القانون األساسً للمنشط الجامعً فٌما ٌتعلق بمهام 

تشجٌع إنشاء النوادي العلمٌة والثقافٌة  "133-10 من المرسوم التنفٌذي 90ورد فً الفقرة الثانٌة من المادة 

". والرٌاضٌة

ومن خالل الدراسة التً قُمنا بها الحظنا أن النوادي لٌس لها نصوص تشرٌعٌة تعطً لها صفة ومٌزانٌة خاصة بتموٌل 

: وٌبدو فً هذا الصدد أن الدور العلمً الرائد المنتظر من النوادي سٌصطدم بفراغ قانونً فً النواحً اآلتٌة. نشاطاتها

 عدم وجود باب فً مٌزانٌة قطاع التعلٌم العالً لتموٌل نشاطات النوادي  -

عدم وجود قانون أساسً نموذجً للنوادي المعتمدة بالجامعة خصوصا وأن هناك جامعات لدٌها كلٌّات  -

وهنا تبدو . (مثال جامعة تٌارت لدٌها ملحقتٌن فً بلدٌتً قصر الشاللة والسوقر)وملحقات عبر عدة بلدٌات 

الحاجة إلى نص قانونً ٌحكم نشاط النادي المعتمد فً الجامعة وعبر عدة بلدٌات لضبط التنسٌق مع 

 .الجماعات المحلٌة فً إطار استقاللٌة النادي الطالبً التخاذ المبادرة

عدم وجود نص قانونً بٌن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ووزارة الداخلٌة والجماعات المحلٌة ٌنظم  -

 .نشاطات النوادي خارج الجامعة

عدم وجود نص قانونً ٌنظم االعتماد داخل الجامعة لفروع الجمعٌات والنوادي المعتمدة لدى الجماعات  -

 المحلٌة

وقصد سد الفراغ القانونً فٌما ٌتعلق بالنوادي الجامعٌة، فإنه ٌنبؽً أن ٌشمل ذلك جوانب التؤسٌس والتسٌٌر للنادي 

. وكذا آلٌات التموٌل التً تسمح له بتنفٌذ خططه ونشاطاته

الجمعٌات  -2

 صفر عام 18 المإرخ فً 06-12 من القانون 56فحسب المادة . مثل ودادٌات خرٌجً الجامعة: الودادٌات -3

تنشؤ من قبل أشخاص " والمتضمن المتعلق بالجمعٌات، فإن الودادٌات 2012 ٌناٌر 12 الموافق 1433

طبٌعٌٌن وتهدؾ إلى تجدٌد عالقات الصداقة واألخوة والتضامن المقامة خالل مراحل من العٌش المشترك 

تخلٌد هذه الروابط والقٌم واالحتفال بها فً إطار الذاكرة – وتتمٌز بارتباطها بقٌم متبادلة خالل أحداث خاصة 

". الجماعٌة

والنادي . ٌُقصد بها النوادي التً تهتم بالبٌئة على أن ٌكون نشاطها داخل الجامعة: النوادي الخضراء والبٌئة -4

. األخضر ٌمكن اعتماده داخل الجامعة ومدٌرٌة البٌئة التً تقدم آلٌات تموٌل وتكوٌن ألعضاء النادي

الشعر، الرواٌة، القصة، )ٌُقصد بها جمعٌات الطلبة التً تهتم بالمٌادٌن األدبٌة : النوادي الثقافٌة -5

 (.المسرح، الرسم، الخط العربً، الموسٌقى، السٌنما الخ)والمٌادٌن الفنٌة  (الصحافة، الشعر الشعبً

: التظاهرات المختلفة– ج 

  - األبواب المفتوحة -

: المعارض -  الورشات الفنٌة - الدورات التدرٌبٌة والتكوٌنٌة - األٌام الدراسٌة والملتقٌات والندوات - د

ٌُقصد بها الحمالت التً تهتم بتوعٌة الطلبة فً :الحمالت التحسٌسٌة والخٌرٌة - الدورات الرٌاضٌة  



برامج اإلرشاد  - "حوادث المرور، السٌدا، سرطان الثدي، التدخٌن، المخدرات، الخ"جوانب مختلفة مثل 

  :الطالبً

: برمجة النشاطات الجامعٌة

قصد تجسٌد النشاطات السابق ذكرها ٌمكن تضمٌن ذلك فً مجموعة من البرامج تراعً المحور الزمنً والمحور 

: الدراسً

مخابر الصحة والبٌئة، المإسسات االقتصادٌة العمومٌة والخاصة، الشركات : برنامج الزٌارات العلمٌة -

الخاصة، المإسسات التعلٌمٌة والتكوٌنٌة، مواقع تارٌخٌة وأثرٌة 

تسمح للطلبة بحضور جانب من نشاطات مهنٌة مثل حصص تدرٌس حقٌقٌة فً : برنامج زٌارات مهنٌة -

 المإسسات التربوٌة، محاضرات لمفتشً التربٌة، لقاءات أدبٌة مع كتاب وشعراء محلٌٌّن

الذي تستضٌؾ فٌه الجامعة ضٌوفا للتعرٌؾ بقطاعاتهم أمام جمهور الطلبة : برنامج األٌام المفتوحة -

ومستخَدمً التعلٌم العالً 

التبرع بالدم، محو األمٌة، التشجٌر، زٌارات خاصة، تظاهرات للفئات : برنامج التطوع واألعمال الخٌرٌة -

المحرومة 

مشروع الجامعة الخضراء، لقاء الطلبة والخّرٌجٌن، لقاء مع مبدع، لقاء مع عالم، لقاء مع : برامج مختلفة -

شخصٌة، الخ 

ٌُراعى فٌها عنصر التنوع بٌن المنافسات الفكرٌة والمنافسات البدنٌة، الفردٌة : برنامج النشاطات الرٌاضٌة -

 .والجماعٌة

 وٌتضمن رحالت الترفٌه واالستجمام :برنامج النشاطات الترفٌهٌة -

 

 :اإلعالم واالتصال الجامعً

: الرهان اإلعالمً وسٌاسة االتصال بالجامعة -

بالنظر إلى االهتمامات التً صار علٌها طلبة الٌوم وكذا رهان تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة، فإنه البد من وضع سٌاسة 

ولهذا فإن . إعالمٌة اتصالٌة حدٌثة وآنٌة ُتعنى بكل ما ٌهم منتسبً الجامعة لتنجح فً تؤسٌس التواصل المستمر

وفً . هو رهان لتحفٌز الطلبة بإبراز نشاطاتهم والوصول إلٌهماالستخدام األمثل لتكنولوجٌا الشابكة ومواقع األنترنت 

 ألن ترتٌب الجامعات العالمٌة ٌتوقؾ فقط على ما رهان للوصول بالمنتوج العلمً للكلٌة إلى العالمٌةنفس الوقت هو 

.  تنشره على موقعها اإللكترونً

 المجتمع إهمالوالسٌاسة اإلعالمٌة ٌجب أن تؤخذ فً االعتبار الطلبة باعتبارهم محور نشاط الجامعة ولكن دون 

وهذا برإٌة تسوٌقٌة لكل ما تنتجه الجامعة من إبداعات واختراعات وابتكارات . واالنفتاح على المحٌط االقتصادي

وحلول تقنٌة للمشاكل المطروحة فً القطاعات الصناعٌة والصحٌة وؼٌرهاالفرق بٌن اإلعالم واالتصال والتواصل فً 

:  الجامعة

 

 

 

 

 



: بناء وتصمٌم مخطط االتصال الجامعً -

من خالل مطالعة المواقع اإللكترونٌة الرسمٌة لعدة جامعات نالحظ وجود عوامل مشتركة وسمات بارزة فً سٌاستها 

.  االتصالٌة مع جمهور زوار الموقع اإللكترونً

تفّرق فً " بواشنطن"القدٌس مٌشال"و" كندا"وتورونتو " الٌابان"وعلى سبٌل المثال فإن كالّ من جامعات طوكٌو 

 Future/Prospective–الطلبة المستقبلٌون"مواقعها اإللكترونٌة بٌن عدة فئات مستهدفة باالتصال وهً 

Students"" ،"الطلبة الحالٌون–Curent Students" ،"الخّرٌجون-Alumni " إضافة إلى استهداؾ فئة

وهذا كله بهدؾ خلق شبكة داخل وخارج . وباقً الشركاء الصناعٌٌن واالقتصادٌٌن" Parents-أولٌاء الطلبة"

: الجامعة من أجل

 استقطاب الطلبة المستقبلٌٌن للتسجٌل فً الجامعة وتعرٌفهم بالتخصصات المتاحة بها -

إٌجاد مصادر لتموٌل الجامعة ودعم نشاطاتها بفضل إطارات القطاع الخاص والعام من خّرٌجً الجامعة إضافة  -

 إلى النشاطات الثقافٌة والعلمٌة التً ٌنظمها المتخرجون بالجامعة

إٌجاد مصادر لتموٌل نشاطات الجامعة ودعمها من طرؾ أولٌاء أمور الطلبة ممن ٌملكون رأس المال أو  -

 المعرفة

 :الفئات المستهدفة فً مخطط االتصال

ٌُقَصد بهم الطلبة الذٌن ٌمكن أن تستقطبهم الجامعة لالنتساب إلٌها  :(الدراسة بالجامعة)الطلبة المستقبلٌون  - و

وتتمثل السٌاسة . السٌما منهم طلبة األقسام النهائٌة المقبلون على امتحان شهادة الباكالورٌا بمرحلة الثانوي

التواصلٌة معهم فً منحهم الفرصة للتعرؾ على الجامعة والتخصصات الموجودة بها وكذا الحٌاة اإلقامات 

وٌكون ذلك بتنظٌم أبواب مفتوحة على الجامعة فً العطلة الربٌعٌة لطلبة األقسام النهائٌة المقبلٌن . الجامعٌة

على الباكالورٌا بالتوازي مع تخصٌص نافذة إعالمٌة بالموقع اإللكترونً على أن تهتم بتسوٌق صورة 

والمعلومات التً ٌتم توفٌرها فً هذا السٌاق تتعلق بكٌفٌات . الجامعة واستقطاب الطلبة نحو مقاعدها

االنتساب إلى الجامعة بالنسبة للطلبة من الداخل والطلبة األجانب، حقوق التسجٌل، ملؾ التسجٌل، كٌفٌات 

. التسجٌل، التخصصات الموجودة بالجامعة وعالقتها بسوق الشؽل

طلبة التدّرج، طلبة ما بعد التدّرج، طلبة التكوٌن المستمر، طلبة التكوٌن عن بعد، : إلى" الطلبة المستقبلٌون"وٌنقسم 

. طلبة الدورات التكوٌنٌة والورشات التدرٌبٌة

 وٌتم ذلك بتوفٌر كل المعلومات عن طرٌق كل الوسائط بؽٌة تسهٌل اندماجهم فً الجامعة :الطلبة الحالٌون -

وفً الجزائر ٌبدأ استهداؾ الطلبة الحالٌٌن بتسلٌم كشؾ النجاح فً الباكالورٌا مرفوقا بدلٌل . وتفاعلهم معها

.    التسجٌل الجامعً عبر مإسسات التعلٌم العالً بالوطن وكذا دلٌل التسجٌل الخاص بقطاع الخدمات الجامعٌة

وكذا تنظٌم النشاطات .  وٌتم ذلك بمنحهم الحق فً اعتماد الودادٌات وجمعٌات الخّرٌجٌن:خّرٌجو الجامعة -

وٌمكن أن ٌفٌد الخّرٌجون جامعتهم بفضل المناصب . المرتبطة بذاكرتهم الجماعٌة بالجامعة التً تدّرجوا فٌها

التً ٌشؽلونها فً توفٌر فرص للتربص والخرجات العلمٌة والورشات التدرٌبٌة والتكوٌنٌة لصالح الطلبة 

.  الحالٌٌن

 تتضمن العالقة مع الصحافة تنظٌم ندوات صحفٌة عند كل مناسبة أو حدث مثل الدخول الجامعً، :الصحفٌون -

على أن ٌتم بالتوازي مع ذلك . نهاٌة السنة الجامعٌة، تنظٌم ملتقى دولً أو وطنً أو ندوة أو ٌوم دراسً

تخصٌص نافذة الكترونٌة إعالمٌة تخص البٌانات اإلعالمٌة والمعلومات الصحفٌة، معلومات االتصال بالمكلؾ 

" Press book"باإلعالم على مستوى الجامعة، الكتاب الصحفً للجامعة 

ٌُقصد بهم الشركاء من الهٌآت العمومٌة والقطاع الصناعً واالقتصادي ممن ٌمكن أن :شركاء الجامعة -  و

وٌتضمن . تتعاون معهم الجامعة فً مختلؾ البرامج السٌما الحلول التً ٌقدمها التعلٌم العالً والبحث العلمً

كما ٌمكن أن تتضمن السٌاسة . األمر سٌاسة اتصالٌة تسوٌقٌة لما ٌجعل الجامعة مستقطبة ألولئك الشركاء

 احتفالٌة تخّرج الطلبة ومعرض انجازات الطلبة إلىاالتصالٌة أبوابا مفتوحة تستهدؾ الصناعٌٌن أو دعوتهم 

.  عبر حضور الصناعٌٌن ومدراء المإسسات االقتصادٌة والهٌآت العمومٌة



 إمكانٌةتضع بعض الجامعات استراتٌجٌات إلدماج أولٌاء الطلبة فً نشاطات تطوعٌة وكذلك  :أولٌاء الطلبة -

.  جمعٌات ولجان تسمح لهم بالنشاط فً الحرم الجامعً بما ٌخدم التعلٌم العالًإنشاء

 وهو مخطط اتصال داخلً ٌستهدؾ التعرٌؾ بالتنظٌم الهٌكلً اإلداري، التعرٌؾ بنٌابات رئاسة :طاقم الجامعة -

 الجامعة، المدٌرٌات الفرعٌة، البٌانات واإلعالنات الداخلٌة

 

 :مجاالت سٌاسة االتصال الجامعً

من خالل المسح الذي قمنا به للمواقع اإللكترونٌة لعدة جامعات مصنفة عالمٌا وكذا الحاجٌات المعبر عنها من طرؾ 

: الطلبة الجزائرٌٌن وشركاء الجامعة، ٌمكن القول أن محتوى سٌاسة االتصال بالجامعة مطالب بمراعاة ما ٌلً

 تتبع العدٌد من الجامعات سٌاسة تؽطٌات صحفٌة للمستجدات واألحداث التً :أخبار وأحداث الجامعة -

 تضع 2016 والى جوٌلٌة 2016فمثال منذ بداٌة . وٌتم نشر ذلك عبر الموقع اإللكترونً للجامعة. تحتضنها

الهادفة لدعم وتموٌل الجامعة " Believe–لنإمن "بؤسترالٌا تؽطٌة صحفٌة خاصة بحملة " ملبورن"جامعة 

وتستمر الحملة الى ؼاٌة .  ملٌون دوالر أسترال500ً متبرع وجمع أزٌد من 20439والتً سمحت بتسجٌل 

.  ألؾ متخّرج من الجامعة100 بهدؾ جمع ملٌار دوالر أسترالً وجلب دعم 2021سنة 

 وتتضمن مواقع الجامعة على الفاٌسبوك، التوٌتر، الٌوتٌوب، قوقل بلس، الخ  :شبكات التواصل االجتماعً -

مثل الموقع العالمً المعروؾ لٌنكدن : شبكات التواصل المهنً -

 تارٌخ تؤسٌسها وتطّورها، التعرٌؾ بالشخصٌة التً تحمل الجامعة اسمها، التعرٌؾ :التعرٌؾ بالجامعة -

بالمدٌنة التً توجد بها الجامعة، الرسالة الرإٌة واألهداؾ، خرٌطة الموقع، الزٌارة االفتراضٌة، الشعار 

، بٌانات وإعالنات، مٌثاق األخالقٌات، اتفاقٌات التعاون والعالقات الخارجٌة، إحصائٌات وأرقام، "اللوؼو"

وكذا النشرة الرسمٌة للجامعة والتً تكون . االعتمادات والتنوٌهات التً تحصلت علٌها الجامعة وكلٌاتها

. شهرٌة أو كل شهرٌن أو كل ثالثً أو سداسً حسب سٌاسة اإلعالم التً تنتهجها الجامعة

 وتشمل المكتبة المركزٌة وذلك من خالل توفٌر محرك للبحث فً الفهرس اإللكترونً :المصالح الالمركزٌة -

على أن ". مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واالتصال"وتوفٌر كتب ومنشورات ذات مصدر مفتوح، كما تشمل 

. ٌُرفق ذلك ببٌانات وإعالنات ورزنامة العمل وكٌفٌات التسجٌل

 وٌتعلق األمر بكٌفٌات االستفادة من خدمات اإلٌواء واإلطعام والتكفل الصحً والنقل :الخدمات الجامعٌة -

والمنحة  

وٌكون بمثابة .  وهو عبارة عن موقع افتراضً ملحق بالموقع اإللكترونً الرسمً للجامعة:منتدى الجامعة -

. فضاء تواصلً بٌن الطلبة، وبٌن الطلبة واألساتذة واإلدارة

، مخابر الكلٌات، رزنامة العمل مكتبات (نافذة خاصة بكل كلٌة) الكلٌات واألقسام التابعة لها :الكلٌات واألقسام -

األقسام، طاقم األساتذة باألقسام، مواعٌد علمٌة، رزنامة الدراسة، بٌانات وإعالنات تخص المسابقات التً 

تنظمها الكلٌة مثل مسابقات الدكتوراه والترشٌح للماستر 

ولذلك .  ٌتٌح البحث العلمً إٌجاد حلول وتقدٌم إضافات لتطوٌر القطاعات التً ٌهتم بها الباحث:البحث العلمً -

مخابر : فإن الجامعة ُمطالبة بتسوٌق صورتها كفضاء ٌمكنه أن ٌكون شرٌكا علمٌا للقطاعات المنتجة من خالل

البحث العلمً، الملتقٌات المنظمة بالجامعة، براءات االختراع، الجوائز التً نالتها الجامعة، رزنامة العمل، 

ولهذا نجد أن بعض الجامعات تضع مواقع الكترونٌة فرعٌة تحوي أخبارا . مواعٌد علمٌة، بٌانات وإعالنات

ببرٌطانٌا التً تضع " أوكسفورد"وتحدٌثات عن عالقاتها بالقطاع الصناعً والشركاء الصناعٌٌن مثل جامعة 

". Innovation and Partnership–االبتكار والشراكة "نافذة فرعٌة بموقعها اإللكترونً بعنوان 

 

 

 



 :والخطاطة التالٌة توضح األطراؾ المستهدفة بسٌاسة االتصال ومجاالتها فً الجامعة

 



: صناعة اإلعالم الجامعً

ونجد أن . اإلعالم واالتصال من جهة، والتحفٌز من جهة ثانٌة: ٌتوقؾ التنشٌط بالجامعة على عاملٌن أساسٌٌن هما

التحفٌز ٌمكن أن ٌعتمد على البعد اإلعالمً كون هذا األخٌر ٌبرز النشاطات الجامعٌة وٌحقق اإلشباع فً الظهور 

التؽطٌات وٌضمن اإلعالم نشر النشاطات الجامعٌة وبثها إلى الجمهور المتلقً عبر . والبروز وتثمٌن مشاركة الطالب

فصناعة اإلعالم الجامعً هً الوسٌلة المثلى إلبراز كل ما ٌتم داخل الجامعة وٌحتاج . الصحفٌة والتصوٌر الفوتوؼرافً

. وٌتوقؾ ذلك على محتوى المادة اإلعالمٌة واألهداؾ المرجوة من بثها. إلى إبراز ألهداؾ مختلفة

 

: المادة الصحفٌة الجامعٌة

مثل الموقع )تتمٌز المادة اإلعالمٌة المتداولة بالجامعة بالتنوع والثراء وتحتاج إلى اإلبراز فً دعامة إعالمٌة 

حٌث أنه ٌمكن ضمان تؽطٌتها بالقوالب الصحفٌة المتعارؾ علٌها مثل  (اإللكترونً أو صحٌفة ورقٌة أو مجلة متخصصة

.  االستطالع والتحقٌق والمقال والتعلٌق والخبر والحوار

: وتتمحور المادة اإلعالمٌة الجامعٌة حول

 األخبار والحوارات مع منتسبً الجامعة واالستطالعات والتحقٌقات الصحفٌة داخلها -

 التعرٌؾ بالجامعة والكلٌات واألقسام واألساتذة والمقررات الدراسٌة -

 رزنامة النشاطات والمقررات الدراسٌة واالمتحانات والمواعٌد المختلفة -

اإلعالنات الجدٌدة ومختلؾ المواعٌد العلمٌة والبٌداؼوجٌة التً تهّم منتسبً الجامعة وشركائها   -

أخبار المنتوج العلمً للجامعة من خالل الملتقٌات الوطنٌة والدولٌة واألٌام الدراسٌة والندوات واصدارات  -

 الدورٌات المحكمة والمجالت والكتب والنشرٌات المختلفة

 النشاطات الثقافٌة والعلمٌة والرٌاضٌة والترفٌهٌة -

 حمالت الّتوعٌة والّتحسٌس والتبرع بالدم والنشاطات التطوعٌة -

ابداعات الطلبة واألساتذة مثل المقاالت والشعر واألدب وؼٌرها 

 

 :الخاتمة

بعد هذا البحث المستوفً لكل عوامل التنشٌط الجامعً داخل الجامعة وآلٌاتها وجوانبها التشرٌعٌة، صار واضحا أن 

كما أن التنشٌط الجامعً ٌمكن له أن . التنشٌط الجامعً له أهمٌة كبرى فً أي سٌاسة للنهوض بالمنظومة الجامعٌة

التركٌز على لذلك ٌنبؽً أن ٌتم . ٌلعب أدوارا مختلفة بٌداؼوجٌة وعلمٌة ونفسٌة تعود بالفائدة على األسرة الجامعٌة

النشاطات الجامعٌة واعطائها أهمٌة قصوى وتجسٌد سٌاسة خاصة بها ال تقل أهمٌة عن تلك العناٌة الموجهة للتكوٌن 

 .والبحث العلمً

 

 

 


