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ورقة التعليمات وإرشادات تسهيل عملية التطبيق
اوال  :إرشادات استمارة المؤشرات الكمية .
تمأل االستمارة بناء على اإلحصائيات الرسمية التي يتحصل عليها المطبق من المصالح المعنية  .وبالتالي يجب
االتصال للحصول على هذه المؤشرات بمصالح التخطيط المركزية للجامعة ،أو المحلية على مستوى الكليات .
ويمكن لألستاذ المطبق أن يجري مقابالت وجمع المعلومات من المصالح المعنية  .كما يمكن الحصول على معظم
هذه المؤشرات بالدخول إلى الموقع اإللكتروني للجامعة .
مالحظة  :إذا تبين للمطبق أن االستمارة أهملت بعض المؤشرات يمكن له أن يضيفها .
ثانيا  :إرشادات خاصة بتطبيق استمارة جودة تدريس المحاضرات والتطبيقات .
 1ـ توجه هذه االستمارة للطلبة من الجنسين (.تقييم طالبي للحصص التدريسية وأداء األستاذ )
 2ـ تختار عينة من السنتين ( الثانية والثالثة والماستر إن وجد ) في النظام (ل.م.د ) بمعدل خمس طلبة لكل سنة
عن كل شعبة وفي كل أقسام الكلية .
 3ـ يستحسن أم تختار العينة من الطلبة الجديين في الحضور واالهتمام ( عينة مقصودة ) .
 4ـ يمكن االستعانة في التطبيق بالطلبة أنفسهم  .كما يمكن أن توضع االستمارات لدى المصالح البيداغوجية على
مستوى الشعب وتوزع بصفة نظامية أو يمكن لألستاذ اختيار العينة بالطريقة التي ذكرناها واستدعاؤهم في وقت
محدد والتطبيق الفوري على أن يشرف أستاذ على العملية ويجمع االستمارات بعد االنتهاء من التطبيق مباشرة ..
مالحظة  :إذا ال حظ المطبق بعض النقص في استمارة معينة يمكن له أن يكمل ويضيف على أن يكون ذلك في
آخر االستمارة حتى يبقى الترتيب موحدا بين كل الجامعات .
ثالثا  :إرشادات خاصة بجودة اإلدارة والتسيير .
 1ـ توجه االستمارة إلى مدير اجلامعة واألساتذة العمداء ونواهبم ورؤساء اجملالس واللجان العلمية واألقسام.ونوابهم ورؤساء
الشعب .
 2ـ يمكن أن توزع االستمارة يد بيد باالستعانة باإلدارة  .أو توزع عبر عناوين البريد اإللكتروني للمسؤوبين
اإلداريين إن توفر .
رابعا  :إرشادات خاصة بتطبيق إستمارة جودة العالقات البيداغوجية .
 1ـ توجه االستمارة إلى عينة من األساتذة المدرسين على مستوى كل الشعب ويمكن أخذ من كل مادة أساسية
أستاذ واحد ،في السنوات الثالثة ( الليسانس ) .ويستحسن اختيارها من الرتب العالية في االختصاص .
 2ـ يمكن توزيع االستمارة يد بيد أو توزع بالطريقة الرسمية اإلدارية  .على أن يحدد موعد اإلسترجاع  .ويذكر
األساتذة بذلك كل حين .
خامسا  :توجيهات خاصة بتطبيق استمارة جودة المصالح البيداغوجية .
 1ـ توجه هذه االستمارة إلى المسئولين المباشرين على المصالح البيداغوجية ومساعديهم من األساتذة على
مستوى الشعب .
 2ـ توزع االستمارات يد بيد على مستوى كل شعب الكليات العلوم اإلنسانية .
خامسا  :استمارة جودة مواد التكوين الجامعي :
 1ـ توجه هذه االستمارة إلى عينة من أساتذة التعليم العالي وأساتذة محاضرين يختارون بطرق عشوائية أو
مقصودة .
 2ـ يمكن أن توزع عبر البريد اإللكتروني واإلجابة عنها بالطريقة ذاتها إن توفر ذلك .
سادسا  :إرشادات خاصة باستمارة جودة المكتبة :
 1ـ توجه االستمارة المؤشرات إلى محافظي المكتبات المركزية والكليات واألقسام .
 2ـ توجه االستمارة على محافظي المكتبات وطلبة اللجان البيداغوجية عن كل شعبة  .عبر السنوات .
 3ـ توزع االستمارة على المحافظين يد بيد ،وتوزع على الطلبة بصفة جماعية في وقت يحدده المطبق في مدرج
أو قاعة .
سابعا  :إرشادات خاصة بتطبيق استمارة المجالس واللجان العلمية .
 1ـ توجه االستمارة إلى أعضاء اللجان العلمية لألقسام والمجالس العلمية للكليات ( أكبر عدد ممكن اليقل عن
الثلثين )
 2ـ توزع يد بيد عن طريق الرؤساء  .أو عن طريق البريد اإللكتروني إن توفرت عناوين األعضاء  .ويمكن
الحصول عليها باالتصال برؤساء المصالح .
ثامنا  : :إرشادات خاصة بتطبيق استمارة البحث العلمي .
 1ـ توجه هذه االستمارة إلى أعضاء المخابر العلمية
 2ـ يمكن تركيز العينة على رؤساء الفرق.
 3ـ توزع النسخ الورقية يد بيد أو عبر البريد اإللكتروني
 :تاسعا إرشادات خاصة بتطبيق استمارة التقييم الطالبي للنظام البيداغوجي
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 1ـ توجه إلى الطلبة المنخرطين في النقابات الطالبية .
توزع االستمارة يد بيد وتطبق جماعيا إن أمكن في موعد يحدده األستاذ المطبق مع الطلبة المعنيين .
مالحظات عامة :
تطبق االستمارات في كليات العلوم اإلنسانية ( كلية االقتصاد ،والعلوم االجتماعية واإلنسانية  ،والعلوم اإلسالمية
واآلداب واللغات  .وكليات الحقوق والعلوم اإلدارية واإلعالم واالتصال .
ـ يحرص المطبق على نزاهة التطبيق والحصول على المرتجعات بحيث تكون تمثيلية ( ممثلة للمجتمع األصلي )
ـ تحصى كل االستمارات الموزعة عن طريق البريد اإللكتروني والموزعة ورقيا يد بيد حتى ال يقع المطبق في
التكرار .
ـ عند التوزيع بالبريد اإللكتروني ينبه إلى آخر موعد لإلجابة عبر نفس البريد ،وإن لم تتم اإلجابة يذكر المعني أو
ـ تسلم له نسخة ورقية ويطلب منه التكرم باإلجابة .

