
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 توصيات الملتقى الوطني األول في طبعته األولى 

 راهن جودة الجامعة الجزائرية
الملتقى  1311/ 31/11و/03/11انعقد في جامعة الحاج لخضر بباتنة يومي 

األول حول راهن جودة الجامعة الجزائرية مخصص لبحث جودة كليات العلوم 

ر نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي من تنظيم مخبر تطوي اإلنسانية

، وبمشاركة  اإلسالميةواالجتماعية والعلوم  اإلنسانيةوالثانوي بكلية العلوم 

ثالثة عشر جامعة من مختلف جهات الوطن ، حيث كان الملتقى في يومه 

الخاصة بكل جامعة ، وخصص  االستماراتاألول مخصص لعرض نتائج 

لصعوبات والمعيقات التي واجهها فريق البحث اليوم الثاني لورشة ناقشت ا

وبذلك فسح المجال لممثلي الجامعات لطرح . على مستوى كل جامعة 

 انشغاالتهم واقتراح الحلول والبدائل ومناقشتها 

 أعمالوبعد المناقشات كلفت لجنة لصياغة التوصيات التي انبثقت عن  

 :اليومين فكانت كالتالي 

االستمارات الموزعة وجمعها لتكوين قاعدة بيانات ـ االستمرار في تطبيق  1

 البحث العلمي  إنجاحكاملة تساهم في 

ـ لكل جامعة حرية المبادرة في توسيع أدوات جمع المعلومات التي تدعم  1

 البحث وتؤكد على صحة النتائج 

ـ توسيع فرق البحث في الجامعات المعنية بحيث ال يقل عددها عن أربعة  0

 باحثين 

جهات الرسمية وإشعارها بأهمية البحث الذي يجريه لالمخبر با اتصالـ  4

المخبر وطلب التعاون مع الباحثين لتذليل الصعوبات التي تواجههم في 

 الجامعات المعنية 

مع الجهات البحثية داخليا وخارجيا والتي تهتم بنفس  االتصالـ فتح قنوات  5

 ,من البحوث التي تجريها  لالستفادةالموضوع 

ـ إشراك طلبة الدراسات العليا للتعاون مع فريق البحث وإشعارهم بأنهم  6

 معنيون بالبحث 

ـ تقديم مشروع لترقية المخبر إلى وحدة بحث يضم الفرق الموجودة  7

 . بالجامعات المعنية 

العالي  ـ بحث إمكانية إنشاء نادي وطني لألساتذة لتطوير الجودة في التعليم 8

 .والثانوي 



ـ حدد موعد الطبعة الثانية من ملتقى راهن جودة الجامعة الجزائرية في  9

   1311األسبوع األخير من شهر أفريل 

يثمن الباحثون عاليا رعاية جامعة الحاج لخضر، والمساهمة الفعلية لكلية 

ن الملتقى والعلوم اإلسالمية إلنجاح هذه الطبعة م واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية 

 . 

 عن  لجنة التوصيات

 العربي فرحاتي / د

 

 

 لجنة صياغة التوصيات 

تشكلت لجنة التوصيات برئاسة الدكتور عبد الحميد خزار جامعة باتنة من 

 األعضاء األساتذة اآلتية أسماؤهم 

 حروش رابح جامعة باتنة / ـ د 1

 جنان األمين جامعة البليدة / ـ د  1

 جامعة بسكرة . ة ـ أ ـ بن عامر وسيل 0

 ـ أ ـ خنيش يوسف جامعة سطيف  4

 ـ أ ـ بوداود حسين جامعة األغواط 5

 جامعة تيزي وزا . ـ أ ـ مكفس عبد المالك  6

 أبي مولود عبد الفتاح جامعة ورقلة / د 7

 :د براجل علي جامعة باتنة .ـ أ 8
 


