1

مخبر تطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي والثانوي

اللجنة العلمية لملتقى الجودة

راهن جودة مواد التكوين والمعرفة الجامعية ()60
موجهة ألساتذة التعليم العالي واألساتذة المحاضرين

يجرري مخبرر تطروير نظرم الجرودة فري مؤسسرات التعلريم العرالي والثرانوي فرري
إطار أنشرطت الدوريرةد دراسرة مسرحية شراملة لرراهن الجرودة فري مؤسسرات التعلريم
العاليد ورصد البنيرة التحتيرة لجرودة الجامعرة الج اي ريرة كمؤسسرةد مرن حير مرد

جهوييتها ر في إمكانياتها الكمية والنوعيرة ر لمواكبرة مرا يجرري مرن ت يررات جوهريرة
وأساسرية فري وظررا ت التعلريم العرراليد وعردرتها علررى المواءمرة الذاتيررة وفقرا لمعررايير
الجررودة العالميررةد فررري نظامهررا البيررداهوجي ومحتواهرررا التعليمرريد ونظامهرررا ا داري
البيروعراطرريد ونظررام التصررابد والبحر العلمرري والنلتررا علررى المحرريط العتصررادي

والتكنولرروجي والجتمرراعي  .وذلررب ب رررو تكرروين عاعرردة بيانررات وبنررب للمعلومررات
ووضررعها بيررد البرراحثين المتخصصررين كمعطيررات وم رواد خررامد وتمكيررنهم مررن إج رراء
دراسرررة نوعيرررة ترررؤهلهم إلرررى اسرررتخور واستكشرررات الصرررورة البانوراميرررة الحاليرررة

لوضعية الجامعة الج اي رية  .فضمن هذه األهدات والمحراور نضرب برين أيرديكم هرذه
الستمارة المخصصة لرصد واستقصاء آ ار كم حوب (جودة المرواد العلميرة مرن حير
هي مضامين علمية أكاديمية وخبرات عملية ميدانية) بصرلتكم المعنيرين المباشررين

بهذا المحورد ونحن على ثقة من تعاونكم الجدي للوصوب بهرذا البحر إلرى أهدافر
التي ل تخرج عن هدت النهوو بجامعاتنا .
وفي الختام نشكر لكم تعاونكم الجدي مب المخبر .
المادة العلمية في التخصر
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ليس هناب برامج تعليمية جامعية معدة سللا
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يشررررعر األسررررتاذ بحريررررة أكاديميررررة عاليررررة فرررري ترررردريس المررررادة
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التعليمية
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يترب لألستاذ الحرية التامة في اختيار ملردات المرادة التعليميرة
.
بنيرررت البررررامج والمحتويرررات التربويرررة علرررى المعطيرررات العلميرررة
األكاديمية.

بنيت على المقاييس العلمية العالمية التري تمرنع علرى أساسرها
الشهادات والدرجات العلمية
بنيرررت المعرررارت علرررى تكررروين المهرررارات المطلوبرررة فررري السرررو

المحلية والعالمية

تتضررمن البرررامج التعليميررة مقررررات تعتمررد علررى البحرر وتعلررم
التلكير المنهجي
توجرررد وسرررا ب تكنولوجيرررة ومكتبيرررة كافيرررة ومسرررتوفية لشرررروط

تطبي البرامج .

تراجعرررت مضرررامين الهويرررة العلميرررة األكاديميرررة لصرررالع معرررايير
السو
تعتمد البرامج التعليمية الجامعية علرى تحقير أهردات سرلوكية

ومعرفية محددة .

المررررواد واألنشررررطة التعليميررررة منلصررررلة عررررن الواعررررب الحيرررراتي
المعيشي

 12ركيت البرامج على تاريخ العلم ونتا ج بدب طر المشكوت
 13المواد واألنشطة التعليمية هير متكاملة بين السنوات.الدراسية
14

صررممت المضررامين التعليميررة الجامعيررة كمهررارات دعيقررة برردب
النظريات والملاهيم واألنسا المعرفية .

 15تكرس المضامين العلمية اليقين العلمي واأليديولوجية العلمية
 16تساعد البرامج الحديثة على تعديب مكتسبات الطالب القبلية
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تسررهم المعلومررات العلميررة فرري المرواد علررى إعررادة بنرراء النظررام
المعرفي الساب للطالب
كثافة المعلومات وهيارتها فري كرب مقيراس تجعرب الطالرب يعراني

من عدرة الستيعاب

كثافررة البررامج وضرري الوعررت الضررا ب فرري ا ضررابات ل يسرراعد
األستاذ على ت طية ثلثي البرنامج على األعب

 22تعاني البرامج من ضعت في ترجمة المصطلحات والنصور
 21يعاني األستاذ من رعابة المجالس العلمية علي .
 22يعاني األستاذ من رعابة على أعمال البيداهوجية.

