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 ة باتنةــــجامع

 مخبر تطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي والثانوي 
 .اللجنة العلمية لملتقى الجودة 

 .مسئولي البيداغوجيا: إلى أساتذتنا األفاضل 
يجـري مخبـر تطـوير نظـم الجـودة فـي مؤسسـات التعلـيم العـالي والثـانوي فــي 

الجـودة فـي مؤسسـات التعلـيم إطار أنشـطت  الدوريـةد دراسـة مسـشية شـاملة لـرا   
العاليد ورصد البنيـة التشتيـة لجـودة الجامعـة الجيائريـة ةمؤسسـةد مـ  شيـ  مـد  
جهوييتها ـ في إمةانياتها الةمية والنوعيـة ـ لمواةبـة مـا يجـري مـ  ت يـرات جو ريـة 
وأساسـية فـي وظــائت التعلـيم العــاليد وعـدرتها علــى المواةمـة الذاتيــة وفقـا لمعــايير 

وذلك ب رض تةوي  عاعدة بيانات وبنك للمعلومات ووضـعها بيـد .  عالميةدالجودة ال
البــاشثي  المتخصصــي  ةمعطيــات ومــواد خــامد وتمةيــنهم مــ  إجــراة دراســة نوعيــة 
تــؤ لهم إلــى اســتختك واستةشــات الصــورة البانوراميــة الشاليــة لوضــعية الجامعــة 

 . الجيائرية 
 ـذه اسسـتمارة المخصصـة  فضم   ذه األ دات والمشاور نضـ  بـي  أيـديةم

ـــات ) لرصـــد واستقصـــاة  رائةـــم شـــول  (النظـــام البيـــداغوجي فـــي التقـــويم واسمتشان
ونشــ  علــى ثقــة مــ  تعــاونةم الجــدي للوصــول بهــذا د بصــكتةم المعنيــي  المباشــري 

وفـي الختـام نشـةر  .البش  إلى أ داف  التي س تخرج ع   دت النهوض بجامعاتنا 
  .مخبر  لةم تعاونةم الجدي م  ال

 (موجهة لمسئولي البيداغوجيا  ) التقويم واسمتشانات 
األقدمية في .......المنصب.........التخصص ........الشعبة ............الكلية 

المقاالت والبحوث عدد .......عدد البحوث المنشورة في التخصص .......المنصب 
 .....تكوين بيداغوجي .........المنشورة 

غير  أدري س موافق  رةالكق الرعم
 موافق

    .يمتش  الطلبة في ما عدم لهم م  معارت نظرية 1
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    يعتمد األستاذ على األسئلة المقالية  2
    .يشضر األسئلة أو السؤال المقن  3
    .أسئلت  تقيس الذاةرة وةم المعرفة 4
    أسئلت  تقيس الذةاة والقدرة على التشليل والتمييي 5
    تعةس المستو  الكعلي للطتب مات المتشصل عليها سالعت 6
    تعطى أ مية لتمتشانات أةثر م  التدريس  7
    العدد الرسمي لتمتشانات في السنة متئم لتقييم  الطالب 8
    أسئلت  تقيس القدرة على التطبيق  9

    يظهر معظم األساتذة رضا م ع  الشجم الساعي القانوني 

 
نادرا ما تتلقى المالح البيدت وجية شةاو  األساتذة م  سلوةات 

 الطلبة
   

    نادرا ما تتلقى البيداغوجيا اشتجاجات األساتذة على سلوك اإلدارة  

10 
بناة على المعلومات المعطاة في األستاذ إجابات الطلبة يقوم 

 .المطبوعات الجامعية
   

    .د ةل اختبار يستكيد الطالب م  ت ذية راجعة بع 11

12 
يعتمد األستاذ في التقويم على اإلنجاي التراةمي للطالب ونشاط  

 .التعليمي
   

    ال ش في اسمتشانات أصبح ظا رة عامة  13
    .يسعى الطالب للنجاح عبر وسائل غير مشروعة وغير بيداغوجية 14
    يبالي األساتذة بال ش  س 15
    تكاق والتنسيق  م  الطلبة تبرمج اسمتشانات باس  16

17 
تبرمج اسمتشانات ب ض النظر ع  اةتمال النصاب القانوني 

 . التدريسي الكعلي للمقياس
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    تبرمج اسمتشانات باستكاق والتنسيق  م  األساتذة 18
    القواني  التأديبية لمخالكات  الطتب وال ش متسامشة  19
    ما ةا  غير منطقي    ار يت ةثتةييت األشدا  والمخالكا 20
    المجالس التأديبية س تترك فرك ةافية للطعو   21

22 
بعد ةل عملية التقويم تعرض اإلجابات النموذجية ألسئلة 

 اسمتشانات
   

    يرضى الطلبة على تقويم إجاباتهم 23
    المناسبة األجاليتم إعت  نتائج اسمتشانات في  24

25 
ة نتائج التقويم للتأةد م  المستو  الشقيقي يتم مراجع

 للطلبة
   

26 
ة وس يتتةو  المجالس التأديبية بطرق غير ديمقراط

 .انتخابية 
   

    للبيداغوجيا نماذج تقويمية وتوجيهية خاصة بالطلبة  72

72  
تتاب  مصالح البيداغوجيا بالتعاو  والتنسيق م  األستاذ 

 ر نماذج وثائقيةالمسار التعليمي للطالب عب
   

72  
تسا م مصالح البيداغوجيا في مةافشة الكشل الدراسي 

 للطالب
   

    توفر مصالح البيداغوجيا للطلبة استصال عبر اسنترانت   03

03  
يتلقى الطلبة ةل ما يخصهم م  إعتنات ونتائج وبرامج 

 عبر شبةة اسنترانت 
   

    اختيار مادة التدريس تتيح مصالح البيداغوجيا لألستاذ  04
    تتيح مصالح البيداغوجيا لألستاذ اختيار التوعيت  07
    ( مشاضرةد تطبيق ) يتاح لألستاذ اختيار نوع التدريس  00



 4 

 


