تاريخ انعقاد الملتقى 16-15 :نوفمبر 2016
آخر اجل الستقبال الملخصات  20:جوان
2016
أخر اجل للرد على الملخصات قبوال أو
رفضا 05 :جويلية 2016
آخر اجل الستقبال المداخالت كاملة 05:
سبتمبر 2016

ان ٌكون البحث متصال بأحد محاور الملتقى.
أن ال ٌكون البحث منشورا أو مقدما فً أحد
الملتقٌات.
استعمال خط  simplified arabicحجم 14
للكتابة باللغة العربٌة وخط tim new romam
حجم  12للكتابة بالغة األجنبٌة.
ترسل الملخصات والمداخالت عبر البرٌد
االلكترونً كملف مرفق.
3أال ٌتجاوز عدد الصفحات فً المداخلة 20
صفحة بما فٌها قائمة المراجع.
ٌجب أن تستوفً الورقة العلمٌة المقدمة
الشروط العلمٌة والمنهجٌة المتعارف علٌها.
ٌمكن أن تكون المداخلة لمتدخلٌن على األكثر
على أن ٌتم التكفل بمتدخل فقط أٌام انعقاد الملتقى.

ترسل الملخصات والمداخالت على البرٌد
االلكترونً:
Chouchane.a@gmail.com
laboqualitecolloque@yahoo.fr
لالستفسار ٌمكنكم االتصال على األرقام التالٌة:
أ /شوشان عمار0667787444 :
أ /ختاش محمد0552551064 :

أ.د .ضٌف عبد السالم ..........مدٌر جامعة باتنة1
أ .شوشان عمار

أ .د /فرحاتً العربً
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أ.د /براجل علً  ............جامعة باتنة 1
أ.د /جبالً نور الدٌن  ......جامعة باتنة 1
د .سلطانً لوٌزة  ...... ...جامعة باتنة 1
دٌ .وسف عدوان  ..........جامعة باتنة 1
د .حواس خضرة  ..........جامعة باتنة 1
د .بعزي سمٌة  .............جامعة باتنة 1
د.ختاش محمد ..............جامعة باتنة 1
د.بلخٌري سلٌمة ............جامعة تبسة
د.بكٌري نجٌبة ..............جامعة جٌجل

مخبر تطوٌر نظم الجودة فً
مؤسسات التعلٌم العالً والثانوي

د /حامدي بلقاسم  .جامعة باتنة 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

د.سماش راضٌة ..........جامعة باتنة 1
د.بروال مختار ...........جامعة أم البواقً
د.بشقة عز الدٌن  .......جامعة جٌجل
أ.قاشً محمد  .........جامعة باتنة 1
أ.طبوش صبرٌنة  ......جامعة قسنطٌنة
أ .بشتة حنان  ...........جامعة جٌجل.
أ .تومً سامٌة  .........جامعة باتنة 1
أ .موفق أسماء ...........جامعة باتنة 1
أ.زاوي وفاء  ...........جامعة باتنة 1
أ.سلطان عالوة .........جامعة باتنة 1
أ.بوهناف عبد الغانً .....جامعة باتنة 1
أ .بن بٌة احمد .........جامعة باتنة1
أ .مرج نجمة ............جامعة باتنة 1
طلبة الدكتوراه جودة التوجٌه واالرشاد

جودة اهليئات اإلدارية واهليئات
العلنية يف اجلامعة اجلزائرية
سؤال العالقة -حبث الوضعيات
ومعايري التحشني-

http://lab.univ-batna.dz/Q.educ3/

تدار المؤسسة الجامعٌة بوصفها نسقا من الهٌئات
والمصالح ،بالتشرٌعات والقوانٌن فً جوانبها
التنظٌمٌة ،كما تدار أٌضا بما تتوفر علٌه من آلٌات
دٌمقراطٌة كالمجالس والهٌئات االستشارٌة ،فالهٌكل
اإلداري معد لتنظٌم الفعل البٌداغوجً والبحث العلمً
فً الوقت والمكان ،وإدارة الموارد البشرٌة وتسٌٌر
الزمن البٌداغوجً واستقطاب الموارد المالٌة
والمعرفٌة والبشرٌة وتوظٌف الوسائل الفنٌة والتقنٌة
 ...وتعد هذه الوظائف أبرز مرفولوجٌات جودة
الجامعة التً ٌتعٌن علٌها توخً استراتٌجٌات التنظٌم
والهٌكلة والتخطٌط لتحوٌل الجهاز البٌروقراطً إلى
جهاز ذكً ٌنتج الحلول ذاتٌا ،وٌواجه المستجدات
وٌستشرف المستقبل من حٌث هو مستقبل تنافسً،
وتلك هً الوظٌفة الكلٌة المسندة للجامعة فً الزمن
العولمً ،من حٌث هو زمن نهاٌة التمركزات وتحرٌر
المبادرات اإلبداعٌة ،ومن ثمة وبغرض الوقوف على
وضعٌة جامعتنا وتحدٌد مستوى جودتها بالمعاٌٌر
العلمٌة العالمٌةٌ ،توجب علٌنا دراسة التشرٌعات
والقوانٌن وطرق تسٌٌر الجامعة والعالقات بٌن
اإلدارة المركزٌة للجامعة والعمادة والقسم
والشعبة...الخ ،مدى االنسجام والتكامل بٌن هذه
المكونات ،مدى توفر الشفافٌة وشراكة الفاعلٌن،
كٌفٌة تولً المناصب ،الكفاٌات اإلدارٌة واالتصالٌة
لإلدارٌٌن ،نمط التسٌٌر والصالحٌات واالتصال
والتواصل ،القدرة على استغالل التكنولوجٌات،
واالنفتاح على المحٌط ،اتفاقٌات التعاون مع جامعات
أخرى ،توفٌر الخدمات التعلٌمٌة والبحثٌة للطلبة
واألساتذة ،توفٌر نشر البحوث ،واستغالل الموارد
المتاحة ،مشارٌع الشراكة وتطوٌر الجامعة ...الخ.
وأما الهٌئات العلمٌة فهً أٌضا تعد من أهم مصادر
التسٌٌر والتنظٌم للفعل الجامعً المحلً ،ال سٌما من
حٌث شرعٌة األداء التنظٌمً ومشروعٌته العلمٌة،
فبمقتضى القوانٌن التنظٌمٌة الخاصة بهٌكلة
المؤسسات الجامعٌة ،تضم الجامعة الجزائرٌة فً
هٌكلتها ،مجالس وهٌئات علمٌة متدرجة ،بحسب
تدرج النظام االداري والبٌداغوجً ،فتوجد لجان

علمٌة على مستوى األقسام ،وتوجد مجالس علمٌة
على مستوى الكلٌات ،وٌوجد مجلس علمً واحد
تمثٌلً على مستوى الجامعة ،كما توجد لجان
بٌداغوجٌة طالبٌة ،وتوجد مجالس وفرق التكوٌن من
األساتذة ومجالس علمٌة للمخابر العلمٌة ...الخ .فهذا
الكم الهائل من المرفولوجٌات الدٌمقراطٌة المسندة
والمدعمة للتسٌٌر اإلداري ٌحتاج هو اآلخر إلى دراسة
علمٌة من حٌث قوانٌنها المنظمة وبنٌتها ووظائفها
وطبٌعتها وعالقتها فً ما بٌنها وعالقاتها بالنسق
االداري ودورها فً ترقٌة أداء الجامعة ،والتكفل
بالقضاٌا العلمٌة والبٌداغوجٌة للطلبة واالساتذة
....الخ ،وكذا دراستها من حٌث واقعٌة استقاللٌتها
وسٌادة قراراتها ،ومدى مساهمتها فً تنوٌع التعلٌم
الجامعً وتوفٌر التخصصات العلمٌة وترشٌد البحث
العلمً وترقٌة التكوٌن العلمً للطلبة وانفتاحها على
المعرفة العلمٌة العالمٌة وصلتها بالمحٌط ورصد
حاجاته من الخبرات العلمٌة.
من هنا نطرح هذا االنشغال المزدوج (العلمً واإلداري)
لنلقً الضوء على هذٌن المكونٌن األساسٌن للجامعة
الجزائرٌة فً ثالثة جوانب:
واقع ممارسة الهٌئات اإلدارٌة والعلمٌة لوظائفها
وواقع العالقة بٌنهما.
البحث فً سبل ترقٌة العالقة بٌن االدارة
والمجالس العلمٌة وسبل تفعٌلها.
بحث ترقٌة األداء االداري والعلمً للهٌئات
الجامعٌة والموارد البشرٌة.
تتجلى أهمٌة هذه التظاهرة العلمٌة فً:
الوقوف على واقع ممارسة الهٌئات اإلدارٌة
والعلمٌة الجامعٌة لوظائفها كما تحددها التشرٌعات
والقوانٌن.
إبراز أهمٌة جودة اإلدارة الجامعٌة بمختلف
مستوٌاتها من جهة وجودة الهٌئات العلمٌة للجامعة
من جهة اخرى باعتبارهما من محددات جودة األداء
فً التعلٌم الجامعً.
إبراز أهمٌة جودة العالقة هٌئات ادارٌة/هٌئات
علمٌة فً الجامعة ودورها فً تجوٌد مخرجات
التعلٌم الجامعً

وٌختص ببحث المفاهٌم المفتاحٌة وإنتاج نسق
مفاهٌمً معرفً ٌوضح الحمولة الداللٌة اللغوٌة
والفكرٌة لـ "الجودة " جودة االدارة ،وجودة المجالس
العلمٌة ،ومفهوم العالقة وصٌغها ،وجودة المعاٌٌر،
وجودة التسٌٌر ...الخ
وٌختص ببحث معاٌٌر جودة اإلدارة الجامعٌة والمجالس
العلمٌة فً ضوء المعاٌٌر العالمٌة لجودة الجامعة
والبحث عن سبل ترقٌة العالقة بٌن المكونٌن الرئٌسٌٌن
للتسٌٌر االداري والعلمً للجامعة.
وٌختص برصد وضعٌة التسٌٌر الجامعً فً جامعاتنا
ووضعٌة العالقة بٌن المكونٌن للتسٌٌر (العلمً
واإلداري) من خالل بحث التشرٌعات والقوانٌن المنظمة
ورصد ما ٌجري فً واقع الحال بما فً ذلك رصد
صعوبات التكامل والتنسٌق بٌن المكونٌن وبحث إمكانٌة
تجاوزها.
وٌختص بعرض وتحلٌل التجارب الجامعٌة المحلٌة
والعربٌة والعالمٌة فً إدارة وتسٌٌر الجامعات وتنظٌم
العالقة بٌن الهٌئات العلمٌة فً مختلف المستوٌات،
واإلدارة بمختلف مستوٌاتها .ومن ثمة انتخاب ما ٌمكن
االستفادة منه فً تلك التجارب لترقٌة أداء مكونات
الجامعة الجزائرٌة (طلبة ،أساتذة ،باحثٌن ،إدارٌٌن،
فنٌٌن وتقنٌٌن ...الخ).

رصد واقع ممارسة اإلدارة الجامعٌة الجزائرٌة
ألدوارها بمختلف مستوٌاتها من خالل دراسات مٌدانٌة.
رصد واقع ممارسة الهٌئات العلمٌة الجامعٌة
الجزائرٌة بمختلف مستوٌاتها من خالل دراسات مٌدانٌة.
الكشف عن واقع العالقة بٌن الهٌئات العلمٌة واإلدارٌة
فً الجامعة الجزائرٌة.
بناء مقترح آلفاق الجودة فً العالقة بٌن الهٌئات
العلمٌة واإلدارٌة فً الجامعة الجزائرٌة والتً سٌتم
رصدها اجرائٌا من جهة واالستئناس بالتجارب
العالمٌة فً هذا المجال من جهة أخرى.

