 -معرفة واقع البحث العلمي البيداغوجي ودور االستاذ اجلامعي يف ترقيته

د .بكريي جنيبة

اللجنة التنظيمية للملتقى
رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى

أهداف امللتقى
 -1حتديد معايري تقومي جودة مهارات التدريس لألساتذة اجلامعيني.

 -2رصد واقع عالقة االستاذ اجلامعي ابهليئات العلمية( البحث العلمي)
واإلدارية يف اجلامعة اجلزائرية.
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اقرتاح برامج تدريبية لتطوير كفاايت ومهارات االستاذ اجلامعي يف

أ.مساش راضية

اقرتاح انشاء هيئات ومراكز مستقلة لتقييم جودة اداء عضو هيئة التدريس .

أ.د ضيف عبد السالم

جنمة مرج

رئيسة امللتقى

أمحد بن بية طلبة الدكتوراه ل م د
مهندس اعالم آيل

خمرب تطوير نظم اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل والثانوي

جامعة ابتنة 1

تواريخ مهمة
-اتريخ انعقاد امللتقى  60- 60:ديسمرب 7610

أخر أجل للرد على امللخصات قبوال أو رفضا 76:جويلية 7610-أخل أجل الستقبال املداخالت كاملة 67:نوفمرب 7610

رئيس اللجنة العلمية للملتقى
أ.د فرحايت العريب

-جامعة ابتنة– 1

ينظم امللتقى الوطين الرابع

-أخر أجل الستقبال امللخصات 72:جوان7610

د .بشتة حنان
اللجنة العلمية للملتقى

راهن جودة االداء
التدريسي لألستاذ الجامعي

شروط تقدمي البحوث والدراسات
-أن يكون البحث متصال أبحد حماور امللتقى

أد.العريب فرحايت

أعضاء اللجنة العلمية
أستاذ التعليم العايل

جامعة ابتنة 1

أ.د علي براجل

أستاذ التعليم العايل

جامعة ابتنة 1

أ.د جبايل نور الدين
أ.د بوقرة بلقاسم

أستاذ التعليم العايل
استاذ التعليم العايل

جامعة ابتنة 1
جامعة ابتنة 1

د .سلطاين لويزة

د .يوسف عدوان

أستاذ حماضر
أستاذ حماضر

جامعة ابتنة 1

د .حواس خضرة

أستاذ حماضر

جامعة ابتنة 1

د .بعزي مسية
د.شوشان عمار

أستاذ حماضر
أستاذ حماضر

جامعة ابتنة 1
جامعة ابتنة 1

د.ختاش دمحم أستاذ حماضر

أ .سامية تومي

أ .عالوة سلطان
أ .عبد الغين بوهناف

العريب واألجنيب.

.رئيس جامعة ابتنة1

أستاذ متعاقد جامعة ابتنة 1

أ .أمساء موفق

تقييم درجة اداء االستاذ اجلامعي يف اجلزائر مقارنة ابألستاذ اجلامعي

الرئيس الشريف للملتقى

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

أستاذ حماضر جامعة ابتنة 1
د.حامدي بلقاسم
أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى

ضوء معايري اجلودة
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استاذ حماضر

جامعة جيجل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

جامعة ابتنة 1

جامعة ابتنة 1

بشقة عز الدين

استاذ حماضر

جامعة ابتنة 1

حديد يوسف

استاذ حماضر

جامعة جيجل

أن ال يكون البحث منشورا أو مقدما يف أحد امللتقياتاستعمال خط  simplified arabicحجم  11للكتابة ابللغة العربية وخط tim new romanحجم  17للكتابة ابللغة األجنبية.

ترسل امللخصات واملداخالت عرب الربيد اإللكرتوين كملف مرفق.أن ال يتجاوز عدد الصفحات يف املداخلة  76صفحة مبا فيها قائمة املراجع.جيب أن تستويف الورقة العلمية املقدمة الشروط العلمية واملنهجية املتعارف عليها. ميكن أن تكون املداخلة ملتدخلني على األكثر على أن يتم التكفل مبتدخل واحد فقطأايم إنعقاد امللتقى .
عنوان االتصال ابملراسالت
ترسل امللخصات واملداخالت على الربيد اإللكرتوين :hananbechta@yahoo.com
لإلستفسار يمكنكم اإلتصال على األرقام التالية:
0670263025

يومي-60-600 :ديسمرب 7610
http://lab.univ batna.dz/Q.educ3/
عنوان االتصال ابملراسالت
ترسل امللخصات واملداخالت على الربيد اإللكرتوين :hananbechta@yahoo.com
لإلستفسار يمكنكم اإلتصال على األرقام التالية:
0670263025

ديباجة واشكالية :
يعد األداء التدريسي لألستاذ اجلامعي ابعتباره أحد أهم مكوانت الفعل
املؤسسي البيداغوجي يف اجلامعة ،من أبرز أبعاد املشكلة العامة اليت صاغها خمرب تطوير نظم
اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي ،وحددها يف "راهن جودة اجلامعة
اجلزائرية" يبحثها يف أبعادها كأجزاء ابلتتايل ،وبرؤية كلية تفاعلية ملتغرياهتا ،وضمن هذه
الكلية وأهداف الدراسة ،يتموقع األداء التدريسي كمتغري من بني عدة متغريات "جودة
اجلامعة" ال ميكن جتاهله يف أي دراسة تستهدف التطوير والتحسني ملؤسسة اجلامعة ،ومن مثة
ال مناص من إدراجه كمشكلة يف الراهن ،ووضعه موضع البحث يف نطاق فلسفة اجلودة
ومعايريها وصيغها ،وملا كانت املشكلة العامة من الناحية املنهجية مشكلة "تشخيصية"
لراهن جودة اجلامعة ،فقد اقتضى ذلك منهجيا أن تكون دراسة األداء التدريسي دراسة
تشخيصية أيضا ،وبعنوان "راهن جودة األداء التدريسي للجامعة اجلزائرية"
واختيار املخرب لبعد األداء التدريسي يف نسق اإلشكالية العامة ،ووضعه
موضع الدراسة العلمية التشخيصية يف ضوء معايري اجلودة ،ليس اختيارا عشوائيا وال عرضيا
وال ترجيحيا ،بل اختيار موضوعي يندرج ضمن سريورة االصالحات اجلامعية اجلارية ،من
حيث هي إصالحات كلية ترمي إىل جودة اجلامعة اجلزائرية عرب منوذج ( ل.م.د)  .وقد
أدرج البعد البيداغوجي ضمن أولوية األولوايت يف نسق اإلصالح ،حيث حظي ابهتمام
كبري من الناحية اهليكلة والتأطري القانوين والتنظيم البيداغوجي ،وأصبح اليوم واقعا ال غبار
عليه مبفاهيم ومصطلحات وصيغ جديدة ،وقد مر على التجربة يف التطبيق الفعلي أزيد من
عشريةـ مما جيعلها على قابلية كاملة للدراسة العلمية املوضوعية من كل جوانبها  .وهو خيار
أيضا ينسجم مع سريورة الدراسة الشاملة املفتوحة اليت أسسها املخرب حول راهن جودة
اجلامعة اجلزائرية ،وتستهدف يف هذه املرحلة من البحث تعميق الفهم ملشكالت وصعوابت
االنتقال جبامعاتنا إىل اجلودة يف ظل متغريات الوضع احمللي البنيوي ومتغريات احمليط العاملي.
وال نريد أن نفتح هنا اباب مفتوحا ابلقول أبمهية متغري التدريس يف بناء جودة
اجلامعة بكل مقاييس اجلودة ،والقول مبا له من دور مباشر يف تنمية احمليط والقول ابملكانة
اليت يتمقع فيها كشرط سبيب لنجاح جتربة االصالح  ،فذلك من بديهيات القول ومما هو
واضح بذاته ،والبحث فيه ـ كمبدأ أو كمبادئ ـ جمرد تكرار للقول إن مل نقل تشويش

وتشكيك غري منهجي ،إال أننا نريد أن نفتح املواضيع حىت ال تنغلق مرة أخرى ،فنقع يف
وهم االكتمال بعد االصالح ،كما نسقط يف حياتنا اليومية يف وهم " وجه السوق" .وابلتايل
فوضع متغريات األداء التدريسي موضع الفحص العلمي الدقيق ،هو فتح نقدي مللف
منجز ،وهو يف حد ذاته ممارسة للجودة ،من حيث هي حماولة مستمرة للتطوير إباثرة النقاش
احلاد والشاق من أجل إدراك أفضل الصيغ املمكنة جلودة التدريس ابعتباره ركيزة االصالح
.
فهذا امللتقى الرابع يف متتالية امللتقيات اليت نظمها املخرب حول "راهن جودة
اجلامعة" جاء ليضع صيغة التدريس املتشكلة بعد االصالح واألداء التدريسي لألستاذ ،موضع
النقد املنهجي ،من حيث الوضعية البنائية وتفاعل متغرياهتا البنيوية ،ومن حيث فعاليتها يف
ضوء اإلصالح اجلديد ،ومن حيث نتائجها كتمثالت سلوكية ومعرفية ،ومن حيث جتاوهبا مع
معايري جودة التدريس كما حتددها املقاييس ،أي ـ إمجاال ـ البحث يف ما هو كائن وواقع وما
جيب أن يكون عليه األداء التدريسي  .فسؤال هل اإلصالح األخري مشل أساليب التدريس
التقليدية يف القاعات واملدرجات وأعاد صياغة العالقة بني الثالثي الديداكتيكي ( املعرفة
والطالب واألستاذ ) وفق معايري اجلدودة ،وسؤال ما هي صيغة التدريس بعد اإلصالح يف
خطوطها العامة ،وسؤال ماذا طرأ على األداء التدريسي لألستاذ اجلامعي ،وسؤال ما هي
النتائج املرتتبة عن التغري يف األداء ،إن على مستوى خربة األستاذ ،وإن على مستوايت متثل
الطالب للمعارف العلمية .هي أسئلة وغريها ،نرنو هبا فتح هناايت االصالح البيداغوجي،
وحتديدا فتح واقع األداء التدريسي وعقلنته ،بدراسات نظرية أمبرييقية من أتطري أساتذة
متخصصني يف حتليل الظواهر األكادميية ،حبيث تكون مبثابة الفيدابك لإلصالح ،ويف الوقت
نفسه تكون الدراسات ومن منظور برمجايت قد سامهت يف جتهيز املخرب ابملعلومات واملعارف
والتحليالت لراهن اجلودة اجلامعة.
وأتسيسا عليه ميكن حتديد املعامل أو احملاور الكربى اليت يتعني على الباحثني يف
هذا امللتقى طرقها ابلدراسة والتحليل هي:
 واقع اداء االستاذ اجلامعي اجلزائري يف ضوء معايري اجلودة الشاملةـ امهية تقومي االداء التدريسي لعضو هيئة التدريس اجلامعي ألجل خمرجاتجيدة

 االساليب املعتمدة يف تقومي االداء التدريسي لألستاذ اجلامعي السبل املعتمدة لتطوير االداء التدريسي اجلامعي مبا حيقق جودة التعليم كفاءات االستاذ اجلامعي يف ضوء اجلودة.وذلك من خالل امللتقى الوطين الرابع حول راهن جودة االداء التدريسي
لألستاذ اجلامعي

حماور امللتقى:

احملور األول :وخيصص لبحث املفاهيم املفتاحية وإنتاج نسق مفاهيمي معريف
حول راهن جودة االداء التدريسي
احملور الثاين  :وخيتص ببحث كفاايت األستاذ اجلامعي يف ضوء ضمان جودة
التفكري لدى الطالب اجلامعي (سؤال املنهج وسؤال التدريس وسؤال التفكري
وسؤال اجلودة)

احملور الثالث :السمات الشخصية واألكادميية ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء
معايري االعتماد وضمان اجلودة للتعليم العايل

احملور الرابع :عرض وحتليل التجارب اجلامعية احمللية والعربية والعاملية لربانمج
جودة أداء مكوانت اجلامعة اجلزائرية ( حبث يف التجارب ).

احملور اخلامس  :االستاذ اجلامعي وعالقته ابلبحث العلمي(الواقع واملأمول ).
أمهية التظاهرة:
تتجلى أمهية هذه التظاهرة العلمية يف :
 الوقوف على واقع أداء االستاذ اجلامعي اجلزائري يف عصر التكنولوجياواقتصاد املعرفة .
 معرفة درجة تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف تقييم اداء اعضاء هيئة التدريساجلامعي.

