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جامعة باتنة
مخبر تطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي والثانوي

اللجنة العلمية لملتقى الجودة

استمارة راهن جودة التدريس
أبناءنا الطلبة :
يجري مخبر تطويير ظموا جوجويفي موس مت اوتع جو الواا جواوتوس يجويوتظيي موس
إطتر أظشط ه جوديريو ،فرج و ،ماو ا ،لوتمل ،وورجج جوجويفي موس مت اوتع جو الواا
جواتوس يرصد جوبناو ،جو او ،وجويفي جوجتماو ،جوجيج ريو ،ة،ت او ،مو او مود
جهيزي هت ـ مس إمكتظاتتهت جوك،ا ،يجونيعا ،ـ و،يجةب ،مت يجري م تغاورجع جيجريو،
يأ ت ا ،موس ياوت ا جو الواا جواوتوس يهودرتهت علوا جو،يجذمو ،جوفجتاو ،يميوت و،اوتيار
جوجوويفي جواتو،اوو ،مووس ظمتمهووت جوباوودجتيجس يم يججووت جو الا،ووس يظمتمهووت ج فجري
جوباريهرجطوس يظموتا جصتلوتو يجوب و جوال،وس يجصظع وتا علوا جو ،واد جصه لووتفي
يجو كنيووويجس يجصج ،ووتعس  .يذوووب رغوورو تكوويي هتعوودي راتظووتع يرنووب ول،اليمووتع
ييضوواهت راوود جوبووت يا جو ،خللووا ة،اطاووتع يموويجف ووتا يت،كاوونها م و إجوورجذ
فرج وو ،ظيعاوو ،تووتجلها إوووا ج وو خف يج كشووتا جولوويري جوبتظيرجماوو ،جو تواوو،
ويضاا ،جوجتما ،جوجيج ري. ،
مض ،جفه جألجدجا يجو ،وتير ظضوب روا أيوديكا جوفه جص و ،تري جو،خللو،
ورصد يج يلتذ آرج كا يو رجج جيفي جو ودري رلوع كا جو،اناوا جو،بتلوري
يظ علا ثي ،م تاتيظكا جوجودي وليصويو رهوفج جوب و إووا أجدجموه جو وس ص تخور
ع جدا جونهيو جوال،س يجوبادجتيجس وجتماتتنت .
يمس جوخ تا ظشكر وكا تاتيظكا جوجدي مب جو،خبر .

أوال  :جودة إدارة المحاضرات :
الجامعة .........................:الكلية ....................:

القسمممممممممم ...................الشمممممممممعبة ....................التخصممممممممم

..........السممنة .....................الجممنس ...........اللغممات المتقنممة
–أذكرها.....................:-
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 1ينجز مطبوعة علمية في المقياس خاصة للطلبة.
2

يطرح أسئلة تشخيصية لتحديد منطقة النمو الحدودية

3

يبني المحاضرة على المكتسبات القبلية

4

يعرض المحاضرة في محاور منهجية متسلسلة الخطوات

5

يحدد األهداف ويحر

على إنجازها أكاديميا

 6يواكب المعلومات العلمية الجديدة ويعرضها وينفتح على ك األفكار
 7يحي إلى المراجع األصلية ومواقع األنترنت
 8يعرض المحاضرة بالتداعي الحر لألفكار النظرية.
 9يتعام بسالسة مع الطلبة ويتقب جميع اآلراء
 10يحر

على إشراك الطلبة في إثراء المحاضرة

 11يطرح األسئلة ويستثير التفكير بعد ك نهاية عرض الفكرة
12

يستخدم البرهان العقلي و ينتق بسالسة إلى الفكمرة التاليمة بالتحليم
المنطقي

 13يقود الطلبة إلى تعدي بنياتهم المعرفية ومكتسباتهم السابقة
 14يضع الطالب أمام وضعية مشكلة واقعية.
 15يربط المشكالت النظرية بالمشكالت الواقعية التنموية
 16يعيد إنتاج األفكار المنتجة ويكررها بالشرح والتوضيح.
 17يستغرق في تحلي المعلومات والنظريات األكاديمية
 18يربط بين األفكار النظرية والوقائع الحياتية للطلبة
19

20

يحممر

علممى إب مراز ارائممي المعرفيممة ويجممري الح موار الجممدلي بممين عممدة

مقاربات
يكثممر مممن الشممرح والتفسممير لألفكممار النظريممة ويعرضممها كممما هممي فممي
الكتب.
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21

يسمممتعين بانتاجمممي العلممممي فمممي المحاضمممرات ويضمممعها تحمممت تصمممرف
الطالب

 22ال يبالي بحاالت التشويش والكالم الجانبي
23

24

25

حمممري

علمممى ضمممبط حركمممات الطمممالب وتمممدخالتهم ويحمممر

علمممى

الهدوء
يحممر

علممى إنجمماز المحاضممرة كممما خططممت بغممض النظممر عممن فهممم

واستيعاب الطلبة

يشممرك الطلبممة فممي االسممتنتاج والتلخممي

النهممائي وتوليممد المعرفممة

األكاديمية.

 26يراجع أفكاره بعد المناقشة مع الطلبة
 27يلقي المحاضرة بطريقة تستثير النقد لدى الطلبة
 28يكلف الطلبة لزيارة المكتبة عقب ك محاضرة ويتابع نتائج الزيارة.
 29حجم المعلومات السنوية المكتسبة ال تكفي لكفاءة الطالب العلمية.
 30يستعين بالوسائ

السمعية البصرية في عرض المحاضرة

 13يفتح الحوار مع الطلبة عبر مواقع االتصا االجتماعي إلكتروني

جيفي إفجري جو ل ،جو طبايا: ،
الر

قم

1

2
3

كلهم أغلبهم قليمممممممممم

الفقرات

منهم

يعرض مواضيع البحث على الطلبة

كمشكالت نظرية

يعرض مواضيع البحث كمشكالت
اجتماعية ومؤسسية.
يخص

لك حصة فريق بحث

ال أحممد

منهم

4

جماعي
4

5

6

7

8

9

10

يعطي للطالب حرية اختيار موضوع
البحث وتحديد مشكلتي.
يقدم مواضيع بحث أكاديمية ال

عالقة لها بواقع الطالب

تنجز البحوث في المكتبات وال صلة
لها بالميدان
يسير الحصة بطريقة العرض

الشفوي الجماعي للبحوث المنجزة
يعتمد بيدواغوجيا النقد الذاتي في
حواراتي أثناء الحصة
يواكب المطبق المحاضرات في إنجاز

البحوث.

يساعد الطلبة على وضع مكتسباتهم
العلمية موضع التجريب واالختبار .
يحر

11

على تدريب الطلبة في

تحصي المعرفة من خال البحوث
الميدانية

12

13

14
15

يترك للطالب حرية اختيار طريقة
العرض
يحدد خطوات العرض من الناحية
المنهجية .
يشجع الطلبة على الحوار واثراء
البحث بالنقاش األكاديمي
يوجي الحوار والمناقشة ويضبط تدخ

5

الطلبة.
16
17

18

19

20

21
22
21
22
22

22

يدرب الطلبة على التفكير النقدي
يبعث فيهم حب التواص مع اآلخر
واحترام اراء الغير.
يحر

على ربط مواضيع البحث

بالمحاضرة
يصحح المعلومات ويثري أفكار
الطلبة.
يحر

على استخال

النتائج في

شك قواعد ومعارف نظرية.
يقيم البحث من حيث المنهجية

والمادة العلمية.

يظهر اهتماما بالمادة العلمية
يظهر ميال إيجابيا واضحا لما كلف

بتدريسي

يظهر تحكم مقبو في اللغة األجنبية
يظهر تحكما أكاديميا في توظيف
المصطلحات العلمية
يبني معارفي واراؤه العلمية على
تصور نظري واضح

