
 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 1جامعة باتنة
 





 أبعاد انجىدة في انًجانس وانهجاٌ انعهًيت
 

 

 
التمسك بالمعاٌٌر والمستوٌات البحثٌة •

 البرامج التربوٌة وفعالٌتها. واألكادٌمٌة
البعد 

 األكادٌمً

على مستوى الطالب من خالل التركٌز على حاجاته •
 والوجدانٌة والمهارٌةالمتنوعة فً كافة الجوانب المعرفٌة 

 الخدمات الطالبٌة•

 أعضاء هٌئة التدرٌس•

 البعد الفردي

إرضاء حاجات كل لهم عالقة مباشرة آو غٌر مباشرة •
 لفئات المجتمع والقطاعات الهامة المكونة له

 التفاعل مع المجتمع•

البعد 
 االجتماعً



مدخل هام من مداخل تحقٌق الجودة  -
 الشاملة فً التعلٌم العالً

 الدور الهام الذي تلعبه كهٌئة استشارٌة  -

 االداريأداة ربط وتنسٌق بٌن الجانب  -
 والجانب البٌداغوجً

تلعب دورا حٌوٌا فً تحقٌق الجودة انطالقا 
 الٌهامن طبٌعة المهام الموكلة 

 لماذا جودة المجالس واللجان  العلمٌة

 

 

 

متابعة ظروف 
 العمل مٌدانٌا

اقتراح 

ومراجعة 

مشارٌع ما بعد 
 التدرج

العمل على 

تطوٌر 

محتوٌات 
 التعلٌم



 اإلجابت عٍ تساؤالث انذراست

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم توزٌع استبٌان استطالعً •

عضوا من أعضاء المجالس واللجان العلمٌة حول  26على 

المعاٌٌر الواجب توافرها لتحقٌق جودة المجالس واللجان 

 .العلمٌة

ما مستوى توظٌف ولإلجابة على التساؤل الثانً حول •

المجالس واللجان العلمٌة لمعاٌٌر الجودة المتضمنة فً مقٌاس 
 راهن جودة المجالس واللجان العلمٌة ؟



آراء أعضاء المجالس واللجان العلمية حول المعايير الواجب 

 توافرها لتحقيق جودة المجالس واللجان العلمية

 المعاٌٌر التكرارات النسبة المئوٌة

 الشفافٌة فً التسٌٌر  26 100%

 واالنتاجٌةالكفاءة  26 100%

 الشعور باالنتماء 25 96.15%

 التقٌٌم الدوري 20 76.92%

 ثقافة الجودة 18 69.23%

 االتصال 20 76.92%

 المصداقٌة 26 100%

النقد الذاتً، التشاور فً اتخاذ القرارات، 
 معٌار العلنٌة ولٌس السرٌة

 معاٌٌر أخرى



 يعيار انشفافيت في انتسيير

 أن تكون لها إستراتٌجٌة وبرنامجا واضحا ومعلن عنه

 تمتع األعضاء بثقافة القرار المبنً على المعرفة ال على اآلراء الشخصٌة

 تقدٌم معلومات واضحة وصرٌحة وصحٌحة للمستفٌدٌن تبرر من خاللها قراراتها

توضٌح مختلف أنشطتها وبصفة خاصة  طرٌقة معالجة احتٌاجاتهم وطلباتهم 
 واستفساراتهم



 واالنتاجيةمعيار الكفاءة 

 التزود بثقافة اإلنتاجٌة

 اتخاذ وتطبٌق القرارات اإلستراتٌجٌة والتنفٌذٌة ضمان فعالٌة طرق التسٌٌر المعتمدة

 عتماد معٌار الكفاءة فً تقلد المناصبا
تمتع األعضاء بالتأهٌل العلمً 

 االخالقٌةومهارات البحث والقٌم 
امتالك األعضاء للمهارة والمعرفة 

 والخبرة

 العنصر البشري هو الثروة الحقٌقٌة فً نجاح أي نشاط أو أي مهام

   تغلٌب المصلحة العامة على الخاصة العضوٌة تكلٌف ولٌس تشرٌف



 

 الشعور باالنتماء

كل فرد له أهمٌته 
 داخل الجماعة

نجاح الكل ولٌس 
 الفرد

ٌزٌد فً اٌجابٌة 
 وفعالٌة األدوار

تعزٌز روح 
 التعاون

التحفٌز والعمل 
 بروح الفرٌق

احترام آراء كل 
 فرد وقراراته



 
إجراء داخهي في انًؤسست يستخذو خالل فتراث يُتظًت نتحهيم 

 يستىي انجىدة في ضىء إطار يرجعيتها  

 تحدٌد مدى التقدم فً أنشطتها

ٌنتج عنه تقرٌر تستفٌد منه األعضاء 
كوثٌقة مرجعٌة إلجراء  الٌهوٌستند 

 التقٌٌم الخارجً

ٌعمل على التحسٌن المستمر فً جودة 
 خدمات المجالس واللجان العلمٌة



 
ًَط انعاداث وانسهىكاث وانًعتقذاث انبشريت انًرتبطت بانجىدة، وانتي يتى 

تعهًها بشكم يشترك يٍ أجم تطىير قذرتها، وتحسيٍ عًهياتها انخذييت 

وعهً  بهاباستًرار، ويىاجهت انظروف انذاخهيت وانخارجيت انتي تحيط 

 .إدارة شؤوَها بفعانيت

تغٌٌر 
 الذهنٌات
السائدة 

والسطحٌة 
 لمفهوم الجودة

الخروج من 
الروتٌن 

والجمود فً 
 األداء

التوجه نحو 
فلسفة التطوٌر 

 والتحسٌن



 

بمثابة التغذٌة 
الراجعة التً تسهم 
فً تجوٌد وتطوٌر 

 األداء

امتالك المتصل •
 بهوالمتصل 

مهارات االتصال 
الناجح ومهارات 

 الفاعل االصغاء

تزوٌد طالب الخدمة 
بالمعلومات الالزمة 

واللغة التً 
 ٌفهمونها

تقدٌم توضٌحات •
حول طبٌعة 

الخدمات 
 واجراءاتها

أهم الركائز 
األساسٌة لتحقٌق 

 الجودة

الحكم على •
مستوى الجودة 
من خالل رضا 

 العمٌل



 

متابعة تنفٌذ القرارات 
 بشفافٌة ومصداقٌة

خدمة المتصلٌن بهم 
 والتكفل بانشغاالتهم

انتهاج التوازن 
والوضوح والوفاء 

بتعهداتها والتزاماتها 
 أمام المعنٌٌن

ٌبعث روح الثقة 
 والرضا لدٌهم

قراراتها الوظٌفٌة واإلدارٌة 
تكون مبنٌة على المعطٌات ...

 المدروسة والصحٌحة 



 
 (بدرجة هبٌرة)بمسجوى الجوظٌف  خضٌتالػبارات الجي 

غضاء المجالس واللجان الػلمٌة
أ

ظر الكاهوهٌة لخجٌار ا
أ

 ثدجرم ال

لٌة الناملة  ًجمجع المجلس الػلمي بالسجكال

 ثكٌم المجالس الػلمٌة مواضٌع البدوث ورسائو الجخرج بجدًة

 والجربصاتًجم اخجرام الدصص الكاهوهٌة لجوزًع الموح 

مر ذلم
أ

 ًجم غكد اججماغات اللجان والمجالس الػلمٌة هلما اسجدغى ال



 مستوى التوظٌف بدرجة متوسطة

 االبٌداغوجٌةتقدم اللجان العلمٌة حصٌلة دورٌة عن األعمال 

 للجان العلمٌة مقترحات واضحة حول توزٌع المهام فً األقسام

 ٌتم قبول مشارٌع ما بعد التدرج بناء على معاٌٌر علمٌة منهجٌة

 ٌقرر المجلس العلمً بناء على ما ٌرد إلٌه من اللجان العلمٌة

 ٌحدد المجلس العلمً قواعد النشر بمجلة الكلٌة

 تقوم المجالس العلمٌة بتبلٌغ األساتذة بمهامهم



 مستوى التوظٌف بدرجة قلٌلة

هٌو الجامػي بعرائق موضوغٌة
أ

 ًجم الجراح لجان الجا

 ًجفدص المجلس الػلمي مدى ثوافر المػاًٌر الػلمٌة في المشارًع

ساثذة
أ

 ًساهم المجلس الػلمي في ثشجٌع الوشر الػلمي لال

ساثذة
أ

 ثكوم اللجان والمجالس الػلمٌة غلى هٌو رضا ال

 ًػمو المجلس الػلمي غلى ثعوًر مجلة الجامػة

ًام الدراسٌة
أ

 ًساهم المجلس الػلمي في ثوظٌم الملجكٌات وال



 ل ثوظف

 ثػمو المجالس واللجان الػلمٌة غلى ثعوًر مدجوًات الجػلٌم

 ًخضع المجلس الػلمي هشاظاثه للجكٌٌم الدوري 

 ًجم الجراح مخابر البدح ظبكا لالخجٌاجات الػلمٌة فكط

ساثذة
أ

 ثجوفر المجالس واللجان الػلمٌة غلى لاغدة بٌاهات لجمٌع ال

 ًساهم المجلس الػلمي في إصدار دورًات غلمٌة

خرى 
أ

ساثذة للجدرًب والثصال بجامػات ا
أ

 ًوصي المجلس الػلمي باإلًفاء ال

لن جروهٌة للنلٌة  ًػمو المجلس الػلمي واللجان الػلمٌة للنلٌة غلى ثعوًر الموالع ال

 ًسجغو المجلس الػلمي الوسائو الجنوولوجٌة في هو هشاظاثه

 ًوشر المجلس الػلمي خصٌلة هشاظاثه في هشرًات دورًة

لن جروهٌة  ثوشر اللجان والمجالس الػلمٌة خصٌلة هشاظاثها غبر الوسائو ال

 ًجم الجراح مسارات الجنوًن وفكا لخجٌاجات المدٌط

ساثذة غلى الوشر في الدورًات الػالمٌة
أ

 ًشجع المجلس الػلمي ال

 المجلس الػلمي ًكٌم دورًا هجائج البدح



 


