 -5معاٌٌر جودة الهٌاكل اإلدارٌة واعتمادها بٌن الجامعات األجنبٌة والجامعات العربٌة
والجزائرٌة – دراسة مقارنة /أ.روبٌبً حبٌبة ،أ.بن جعفر رمضان -جامعة المسٌلة

مناقشة من  09:30الى 09:45
انجهضت انثاٍَت :يٍ  09:45انى 10:45
*رئٍش انجهضت :د .عزانذٌٍ بشقت  -يقرر انجهضت :بشتت حُاٌ
-1جودة اإلدارة الجامعٌة بٌن اتخاذ القرار واالستقرار فً العمل /د.عمومن رمضان ،ا.جقٌدل سمٌة -
جامعة األغواط
 -2واقع الجودة اإلدارٌة فً الجامـعة الجزائرٌة من وجهة نظر اإلدارٌٌن وسبل تطوٌره" (دراسـة
مٌـدانٌة على عٌنة من اإلدارٌٌن بكل من جامعتً المسٌلة -باتنة)/أ.مزراق نـوال،ابلعٌد أحمد -جامعة
باتنة1
 -3مستوى جودة الممارسة االتصالٌة فً اإلدارة الجامعٌة الجزائرٌة ـ دراسة مٌدانٌة بجامعة المسٌلة/
د.كتفً عزوز ،د.مكفس عبد المالك -جامعة المسٌلة
 -4أنموذج مقترحة لتقٌٌم الجودة اإلدارٌة فً الجامعة على ضوء المدخل المنظومً /دٌ .حٌاوي مرٌم،
ا.حدمر زٌنب  -جامعة باتنة1
-5تطبٌق الجودة الشاملة فً االدارة الجامعٌة_ تجارب ونماذج عالمٌة/د.بكٌري نجٌبة،جامع فطٌمة-
جامعة جٌجل

مناقشة من  10:45الى 11:00

خمرب تطوير
نظم اجلودة
يف
مؤسسات
التعليم
العالي
والثانوي

ٌنظم :الملتقى الوطنً الثالث

انجهضت انثانثت :يٍ  11:00انى 12:00
*رئٍش انجهضت :أ.د حروط رابح  -يقرر انجهضت :طبىط صبرٌُت
 -1معاٌٌر الجودة فً مؤسسات التعلٌم العالً وعالقتها بالتنمٌة *دراســـــــة تحلٌلٌـــــة تقٌٌمٌـــــــة*/
د.بلخٌري سلٌمة ،ا.حــــمً وحٌدة -جامعة تبسة
 -2معوقات تطبٌق الجودة فً مؤسسات التعلٌم العالً دراسة مٌدانٌة بكلٌة العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة
 جامعة باتنة  /- 01أبوروح عماد ،أ.د.بوقرة بلقاسم -جامعة باتنة1 -3معاٌٌر جودة المجالس العلمٌة للكلٌات فً الجامعة الجزائرٌة من وجهة نظر أساتذة الجامعة – دراسة
مٌدانٌة بكلٌات جامعة جٌجل/د .حدٌد ٌوسف ،أبوعموشة نعٌم -جامعة جٌجل
 -4مستوى تطبٌق معاٌٌر ضمان جودة التعلٌم العالً من وجهة نظر مسؤولً اإلدارة بالجامعة :دراسة
حالة جامعة باتنة /2-1د .مشنان بركة ،أ .إحسان براجل-جامعة باتنة1
-5درجة تطبٌق الجودة فً اإلدارة الجامعٌة من وجهة نظر اإلدارٌٌن –دراسة استكشافٌة بجامعتً باتنة-
جٌجل/أ.بشتة حنان  ،أ.حمٌزي وهٌبة-جامعة جٌجل

مناقشة من  12:00الى 12:15

يراصٍى اختتاو انًهتقى انتىقٍت12:30 :
قراءة التوصٌات
كلمة ممثل األساتذة المشاركٌن
كلمة مسٌر مؤسسة أجٌال المستقبل
كلمة مدٌر المخبر
كلمة االختتام عمٌد الكلٌة
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القرآن الكرٌم
النشٌد الوطنً
كلمة ممثل المخبر (أ.د .علً براجل)
كلمة رئٌس الملتقى (أ.شوشان عمار)
كلمة مسٌر مؤسسة أجٌال المستقبل (أ .حٌدوسً محفوظ)
كلمة عمٌد الكلٌة (أ.د.جبالً نور الدٌن)
االفتتاح الرسمً للملتقى من طرف السٌد مدٌر جامعة باتنة( 1 -أ.د.ضٌف عبد السالم)

انجهضت األونى :يٍ  10:30انى 12:00
* رئٍش انجهضت :دٌ .ىصف عذواٌ  -يقرر انجهضت :د .حىاس خضرة
 -1معاٌٌر جودة المجالس واللجان العلمٌة ومستوى توظٌفها من وجهة نظر األعضاء
أنفسهم /د .بن عامر وسٌلة  ،د .ساعد صباح -جامعة بسكرة
 -2تقٌٌم جودة خدمات الهٌئات العلمٌة واإلدارٌة الجامعٌة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه .قسم علم النفس
وعلوم التربٌة واإلرطفونٌا ،جامعة باتنة 1نموذجا/.أ.د .بن علً راجٌة ،أ.تومً سامٌة -جامعة باتنة1
 -3التمٌز فً التكوٌن العالً -التجربة السوٌسرٌة كنموذج /د.بوعون السعٌد-جامعة باتنة1
 -4انموذج مقترح لتجوٌد االدارة الجامعٌة بالجامعات الجزائرٌة/د .باشٌوة حسٌن ،أ.ذهبً لحسن -
جامعة سطٌف 2
 -5األسالٌب الحدٌثة لتنمٌة الهٌئات اإلدارٌة فً الجامعة الجزائرٌة بٌن حتمٌة التغٌٌر وصعوبات
التطبٌق.دراسة مٌدانٌة من وجهة نظر أعضاء الهٌئة اإلدارٌة بجامعة المسٌلة انموذجا  /أ.بركات حمزة
،أ.فنٌش حنانم -و.ت.ع لتطوٌر اللغة العربٌة -بوزرٌعة.
 -6إدارة الجودة الشاملة ( مفاهٌمها  -أهمٌتها  -مبادئ ومتطلبات تطبٌقاتها -بعض نماذج إدارة الجودة
الشاملة – مزاٌا تطبٌقاتها) /د.بروال مختار،أ.بوهناف عبد الغانً -جامعة باتنة1

المناقشة من  12:00الى 12:30
انجهضت انثاٍَت :يٍ  14:00انى 15:30
* رئٍش انجهضت :د .صهطاًَ انىٌزة  -يقرر انجهضت :د .ختاط يحًذ
-1صعوبات التنسٌق بٌن الهٌئات اإلدارٌة والهٌئات العلمٌة فً الجامعة لجزائرٌة لتحقٌق
جودة المنتج-الطالب-مع بحث إمكانٌة تجاوز هذه الصعوبات/أ.بوته نوال ،أ.مدور لٌلى -
جامعة باتنة1
-2معاٌٌر الجودة فً تقٌٌم البحوث الجامعٌة /بن علً نوال ،أ.د.اسماعٌل العٌس -جامعة
الوادي
-3درجة تطبٌق اإلدارة الجامعٌة لمبادئ دٌمٌنغ للجودة من وجهة نظر األساتذة-دراسة
مٌدانٌة بأقسام كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة لجامعة باتنة /- 1أ.بن بٌه أحمد،
أ.موفق أسماء -جامعة باتنة1

-4مدى إلمام األستاذ الجامعً بالقوانٌن والتشرٌعات /د.بن غذفة شرٌفة ،أ.القص صلٌحة -
جامعة سطٌف 2
-5دراسة تحلٌلٌة لجودة اإلدارة الجامعٌة الجزائرٌة والعربٌة دراسة تحلٌلٌة /أٌ.حٌى فتٌحة،
أ.طورش زهرة -جامعة باتنة1
-6راهن جودة اإلدارة والتسٌٌر اإلداري بالجامعة-دراسة استكشافٌة بجامعة أم البواقً/
د.سماش راضٌة ،أ.شوشان عمار -جامعة باتنة1

المناقشة من  15:30الى 16:00
انجهضت انثانثت :يٍ  16:00انى 17:00
*رئٍش انجهضت :د .طٍبت عبذ انضالو  -يقرر انجهضت :د .بكٍري َجٍبت
 -1جودة معاٌٌر األداء للهٌئات اإلدارٌة والعلمٌة فً الجامعة الجزائرٌة –بحث فً المفهوم والمأمول-
 /د .سٌساوي فضٌلة ،اٌ.اسف هبة-جامعة جٌجل
 -2مستوى جودة األداء اإلداري بالجامعة الجزائرٌة من وجهة نظر األساتذة –دراسة مٌدانٌة بكلٌة
العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ج باتنة /ا.سلطان عالوة -جامعة باتنة1
 -3وضعٌة البحث العلمً فً الجامعة الجزائرٌة فً ضوء المنظومة التشرٌعٌة الجامعٌة /أ.عتوتة
صالح ،ا.خنٌش ٌوسف -جامعة سطٌف 2
-4حوكمة الجامعات اإلنجلٌزٌة :دراسة فً جودة العالقة الوظٌفٌة بٌن الهٌئات اإلدارٌة فً كل من
جامعتً أكسفورد وكامبرٌدج" /أ.بولشفار عبد المالك -م.و.ع للعلوم السٌاسٌة
 -5دور المجالس العلمٌة بٌن فكً الواقع والمأمول (الجودة)/ا.غلٌظ شافٌة -جامعة قسنطٌنة2
 -6جودة الهٌئات العلمٌة واإلدارٌة-صراع النمط البروقراطً والدٌمقراطً /د.ختاش محمد ،د.حامدي
بلقاسم -جامعة باتنة1

مناقشة من  17:00الى 17:30

َهاٌت اعًال انٍىو االول

انٍىو انثاًَ انخًٍش  08/12/2016بقاعت انًطانعت بًؤصضت أجٍال انًضتقبم
انجهضت األونى :يٍ  08:30انى 09:30
*رئٍش انجهضت :د .بعزي صًٍت  -يقرر انجهضت :د .بهخٍري صهًٍت
 -1جودة التسٌٌر اإلداري لألنشطة العلمٌة الجامعٌة-إدارة الملتقٌات نموذجا /-د.بشقة عزالدٌن،
د.بخوش ولٌد -ج باتنة، 1ج أم البواقً
 -2ثقافة الجودة فً الجامعة الجزائرٌة...المفاهٌم والدالالت /د.بوغندوسة سهام ،ا.قماص اٌمان
جامعة سكٌكدة -3داللة معٌار جائزة نوبل فً ترتٌب الجامعات حسب معٌار شنغهاي /أ.سماٌح عبد هللا،
أ.سماٌح مرٌم -المدٌر البٌداغوجً م أجٌال م
 -4إدارة العملٌة التعلٌمٌة فً الجامعات الجزائرٌة فً ظل استخدام تكنولوجٌا المعلومات
واالتصال :بٌن الصعوبات وإمكانٌة التجاوز /أ.ضٌف هللا نسٌمة -جامعة باتنة1

