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 جامعة باتنة 
 مخبر تطوير نظم الجودة في  مؤسسات التعليم العالي والثانوي 

 اللجنة العلمية لملتقى الجودة 
 (30)راهن جودة اإلدارة والتسيير  

ورؤتىى   ال لىى لل وال لىى م الء  يىى  ونىىوام   إلىىا ااتىى الة الء ىى ا  

 .وااقس م 

والثرانوي فرري  يجرري مخبرر تطروير نظرم الجرودة فري مؤسسرات التعلريم العرالي
إطار أنشرطت  الدوريرةد دراسرة مسرشية شراملة لرراود الجرودة فري مؤسسرات التعلريم 
العاليد ورصد البنيرة التشتيرة لجرودة الجامعرة الجيا ريرة ةمؤسسرةد مرد شير  مرد  
جهوييتها ر في إمةانياتها الةمية والنوعيرة ر لمواةبرة مرا يجرري مرد ت يررات جووريرة 

لعرراليد ورردرتها علررى الموالمرة الواتيررة وفقرا لمعررايير وأساسرية فري وظررا ت التعلريم ا
الجررودة العالميررةد فررري نظامهررا البيررداهوجي ومشتواورررا التعليمرريد ونظامهرررا ا داري 
البيرورراطرريد ونظررام التصررابد والبشرر  العلمرري والنلتررا  علررى المشرريط الرتصررادي 

للمعلومررات وولررب ب رررو تةررويد راعرردة بيانررات وبنررب .  والتةنولرروجي والجتمرراعي  
ووضررعها بيررد البرراشثيد المتخصصرريد ةمعطيررات ومررواد خررامد وتمةيررنهم مررد إجرررال 
دراسرررة نوعيرررة ترررؤولهم إلرررى اسرررتخور واستةشرررات الصرررورة البانوراميرررة الشاليرررة 

 . لوضعية الجامعة الجيا رية 
فضمد ووه األودات والمشاور نضر  بريد أيرديةم وروه السرتمارة المخصصرة 

بصررلتةم المعنيرريد  جودترر  واستقصررال ارا ةررم شرروبورراطرري راوررد العمررب البير لرصررد 
ونشد على ثقة مد تعراونةم الجردي للوصروب بهروا البشر  بهوا المشورد  المباشريد

 .  إلى أوداف  التي ل تخرج عد ودت النهوو بجامعاتنا 
 . وفي الختام نشةر لةم تعاونةم الجدي م  المخبر  

 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 :العلمية واللجاد ل المجالس استمارة موجهة للعمدال ورؤسا

 .............الةلية ..........الجامعة 
األردميرررة  فررري .......المنصررر  ........التخصرررر .......الدرجرررة العلميرررة 

عردد المنشرورات العلميرة .......الخبررة التدريسرية ..........الجرنس .......المنص 
فررررري التخصرررررر  المطبوعرررررات الجامعيرررررة.....مرررررد الةتررررر  المنشررررروراتعررررردد .....

. ييررارة موررر  الجامعررة ا لةترونرري دا مررا   أشيانررا    نررادرا     ألبرردا      ........
 نعم       ل     ....التواصب م  الطل  عبر شبةة األنترنت 

 ل تقريبا نعم اللقرات  
    .الهيةلة الجامعية الشالية مستوعبة لةب النشاطات الجامعية  1
رشادي طوبي تتوفر الجامعة على م 2     رةي توجهي وا 
    .تتوفر الجامعة على خلية متابعة الجودة  0
ررر يتررولى المناصرر   المرةييررة فرري الجامعررة ووي الةلررالات  التةنورراطيررة  4

 .والمهارات ا دارية  العالية
   

يترررولى المناصررر  العليرررا الجامعيرررة األسررراتوة مرررد ووي  الررردرجات العلميرررة  5
 . العالية بالتعييد

   

رررر يترررولى المناصررر  ا داريرررة البيداهوجيرررة الوسررريطة أسررراتوة بالمعرررايير  6
 .الديمقراطية 

   

دارة الجامعة  7     نقر الشلافية في تسيير وا 
    تشرر اله آت ا دارية على تشقيق النسجام في العمب  8
    تهتم ا دارة بنظام التصاب الشبةي  وسيولة المعلومات  9
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    .نقر استعماب الوسا ب التةنولوجية في التصاب وا عوم الجامعي  13
    .يسود نظام التصاب الهرمي اللوري في العورات ا دارية الجامعية  11
    تشرر اله آت والمصالح ا دارية على تشقيق الستقرار  12
    .تشرر اله آت والمصالح ا دارية على تجن  تعطيب الدراسة  10
الطلبرة األسراتوة ا دارة ) تشرر ا دارة على تبني  الشوار بريد اللراعليد  14

 .نقابات العماب في شب المشاةب ومواجهة الصعوبات الميدانية 
   

تعمررب ا دارة علررى تسرروية الوضررعيات الممشررةلة  برريد اللرراعليد الشرررةال  15
 .ولو بتجاوي القانود 

   

    شب المشةوت بالطرق الديماهوجيةأمام ضعت ا مةانات تعمب على  16
روانيد تنظيم وتشديرد مصرادر اتخراو القررار تسرمح بالشرراةة اللعليرة لةرب   17

 .اللاعليد الجامعييد
   

    تصدر ا دارة نشرات توجيهية للطلبة واألساتوة  18
رشادية خاصة للطلبة واألساتوة واألوليال  19 تصدر ا دارة ةتيبات توجيهية وا 

 .تعامليد والم
   

    تتمت  ا دارة المرةيية للجامعة بالستقولية ونظام الومرةيية  23
    تمنح الجامعة صوشيات واسعة للةليات في اتخاو القرارات البيداهوجية  21
    .ل توجد استقولية مالية  للةليات  22
     تعاني الةليات مد صرامة التنظيم الهرمي في اتخاو القرارات 20
    .تعاني الةليات مد المرةيية اليا دة وتدخب ا دارة المرةيية  24
تقررروم ا دارة ةلرررالة ورررردرات األسررراتوة البيداهوجيرررة والبشثيرررة والمعرفيرررة  25

 . العلمية 
   

تةتلررري ا دارة برررشدارة شرررؤود الةليرررة الماليرررة وتوييررر  البررررام   واسرررت وب  26
 . ا مةانات المتاشة

   

      الجامعة نشاط الطال  علميا وأخوريا ضمد اخوريات الجامعةتتاب 27
   لإلدارة مور  إلةتروني يتيح تبادب األخبار والمعلومات والبيانات وا تصاب  28
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 .والتواصب م  الشرةال
تسرررهيوت ) تقررردم الجامعرررة خررردمات معينرررة لرررووي الشتياجرررات الخاصرررة  29

 ..(نلسيةد خدمات المةتبة إنشا يةد دعم أةاديميد رعاية صشية و 
   

وضررعت ا دارة تشرررت تصررررت الطلبرررة واألسرراتوة مراةررري شاسررروبية مررريودة  03
 بالنترنت لوستعماب التعليمي التعلمي والبش  العلمي   

   

افتراضررية  تخرردم التعلرريم الررواتي والتعلرريم  ةتشضررر الجامعررة  نشررال جامعرر 01
 .عد بعد

   

ى تقررديم طلرر  العتمرراد األةرراديمي مررد الهيررآت تعمررب ا دارة الجامعيررة علرر 02
 . الدولية المتخصصة 

   

    تولي ر اسة المجالس يتم بمعايير علمية  00
    ( النتخابات ) تولي ر اسة المجالس بمعايير ديمقراطية وشدوا  04
    تعمب ا دارة على إشراب األساتوة في اتخاو ررارات التسيير ا داري 04

 
 


