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QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION,
REALITY AND EXPECTATIONS

Dr. Djamila GHRIEB1
Abstract
Higher education contributes to the advancement of development in various fields, through
the university's human resources, university frameworks, and research achievements in
applied and realistic scientific fields that solve the problems of society and provide it with
the appropriate mechanisms to solve them. In light of the challenges faced by higher
education, including the low quality of educational outputs, and the lack of adaptation to
the labor market, as well as the university does not keep pace with the rapid changes
imposed by technological development, both at the level of adapting its educational
materials to the needs of the times, or not to invest in modern educational means Ensuring
an effective process for its educational performance; the talk about the quality of higher
education is planned, and one of the most pressing issues of its methods and addressed,
and its evaluation (higher education) has become inevitable to form and
attract
competencies capable of ensuring quality. Based on this approach, our paper seeks to:
- Introducing the concept of quality assurance in higher education.
- Identify the contents of the quality assurance cell program, to improve the level of
university education.
- Stand on the endeavors of the quality assurance cell of the Algerian University - Badji
Mokhtar as a model.
- Proposals to raise the level of higher education to ensure its quality.
To achieve the above-mentioned objectives, the question arises as the basis of the study's
objective: How effective are quality assurance cells in building and promoting the concept of
quality assurance in higher education? We have adopted the descriptive and analytical
approach, to find out the reality of the Algerian University in order to achieve quality in
higher education, and the most effective ways to raise the level of higher education in
Algeria based on the quality assurance project.
Key words: Quality, higher education, Algerian University.
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ضمان اجلودة يف التعليم العايل ،الواقع واملأمول
الدكتورة مجيلة غريب

اجلزائر -جامعة عنابة خمتار ابجي
امللخص
يساىم التعليم العايل يف دفع عجلة التنمية يف شىت اجملاالت ،من خالؿ ما تقدمو اجلامعة من طاقات بشرية،
وإطارات جامعية ،و إصلازات حبثية يف رلاالت علمية تطبيقية وواقعية ،تعمل على حل إشكاالت اجملتمع ،وتزويده
ابآلليات ادلناسبة لفضها .ويف ظل التحدايت اليت يواجهها التعليم العايل ،واليت من بينها تدين جودة ادلخرجات
التعليمية ،وعدـ مواءمتها لسوؽ العمل ،فضال عن عدـ مواكبة اجلامعة للتغَتات ادلتسارعة اليت فرضها التطور
التكنولوجي ،سواء على مستوى تكييف موادىا التعليمية مبا يتماشى واحتياجات العصر ،أو عدـ استثمارىا
لوسائل تعليمية حديثة تكفل سَتورة فعالة ألدائها التعليمي؛ فإف احلديث عن جودة التعليم العايل غدى مقررا،
ومن أكرب القضااي إحلاحا لطرقها وتناوذلا ،وأصبح تقوديو(التعليم العايل)أمر ال مناص منو لتكوين وجذب الكفاءات
القادرة على ضماف اجلودة .بناءً على ىذا التوجو؛ تسعى ورقتنا البحثية صوب األىداؼ التالية:
 مفهوـ ضماف اجلودة ابلتعليم العايل.

 التعرؼ على مضامُت برانمج خلية ضماف اجلودة ،للنهوض مبستوى التعليم اجلامعي.
 الوقوؼ على مساعي خلية ضماف اجلودة ابجلامعة اجلزائرية-ابجي سلتار منوذجا-
 بياف أمهية اخلريطة االنسيابية يف تنفيذ برانمج تدرييب دلفاىيم اجلودة.
 طرح مقًتحات للرفع من مستوى التعليم العايل ضماان جلودتو.
ولتحقيق األىداؼ ادلسطرة سالفا؛ يطرح التساؤؿ األساس الذي يعد ادلبتغى من الدراسة أال وىو :ما مدى فاعلية
خالاي ضماف اجلودة يف بناء و تعزيز مفهوـ ضماف اجلودة يف التعليم العايل؟ وقد اعتمدان ادلنهج الوصفي
والتحليلي ،للوقوؼ عل ى واقع حاؿ اجلامعة اجلزائرية يف سبيل حتقيق اجلودة ابلتعليم العايل ،وأصلع السبل للرفع من
مستوى التعليم العايل ابجلزائر بناءً على مشروع ضماف اجلودة.
الكلمات املفتاحية :التعليم العايل ،اجلودة  ،اجلامعة اجلزائرية.
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 -1مقدمة:
يشهد التعليم العايل حتوالت عظمى وتطورات كربى يف ظل التغَتات اليت يشهدىا العامل من تقدـ تكنولوجي،
سعيا ضلو جعل التعليم العايل منبع ادلعرفة اجملتمعية ،ومنارة يهتدي هبا األفراد وادلؤسسات ،لَتتقوا صوب حياة
أفضل ،واقتصاد انجح طموح يساىم يف تنمية البالد وادلشاركة يف التنمية .ىو مشروع وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي منذ ادلوسم اجلامعي 2004؛ يف إحداث نظاـ تعليم عايل جديد يعرؼ بنظاـ الليسانس ،وادلاسًت،
والدكتوراه ( ؿ .ـ .د)  ،والذي يهدؼ إىل مواكبة اجلامعات العادلية يف إطار مشروع عادلي يدعو إىل ادلنافسة يف
امتالؾ ادلعرفة ،كما جاء ىذا اإلصالح تباعا للتحوالت بقطاع ادلنظومة التعليمية -على وجو العموـ -و التعليم
العايل – على وجو اخلصوص ،دلعاجلة االختالؿ الذي يعاين منو النظاـ الكالسيكي سواء على مستوى ادلرافق
وتنظيم ادلؤسسات ،أو على ادلستوى البيداغوجي .ولدعم مسار ىذا االصالح؛ قامت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي بتنظيم كل من ادلؤدتر الوطٍت للتعليم العايل والبحث العلمي يف ماي  2008ادلوسوـ ب ػ" احلوصلة ادلرحلية
بعد أربع سنوات من تطبيق نظاـ ؿ  .ـ  .د" ،وادلؤدتر الدويل اجلودة يف التعليم العايل يف جواف ، 2008
بشعار"ضماف اجلودة يف التعليم العايل بُت الواقع وادلتطلبات "  .وقد شارؾ فيو إىل جانب أساتذة جامعيُت؛ خرباء
من البنك الدويل ،واليونسكو ،واالحتاد األورويب ،والبلداف ادلغاربية .وقد خلص ادلؤدتروف إىل توصيات ،تؤكد على
ضرورة وحتمية تطبيق نظاـ ضماف اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية  .ونتيجة لذلك؛ انبثقت فرقة عمل
كلفت من طرؼ الوزارة الوصية ابلتفكَت يف ادلشروع؛ مدعمة يف البداية ببعض اخلرباء الدوليُت  .ويف اتريخ 31
ماي 2010؛ ت ترسيم عمل الفرقة بصدور القرار الوزاري رقم ، 167ادلتضمن أتسيس جلنة وطنية لتطبيق نظاـ
اجلودة يف التعليم العايل ( ،)CIAQESلوضع اإلجراءات ادلالئمة لتحسُت األداء يف قطاع التعليم العايل،
ودعم ومرافقة ادلؤسسات اجلامعية لتنفيذ إجراءات ضماف حتقيق اجلودة(.ص ،1ادلوقع الرمسي جلامعة الواد/اجلزائر
https://www.univ-eloued.dz/index.php/definition-of-cell-quality ،assurance-2الصفحة الرمسية جلامعة الواد/اجلزائر) حاملة على عاتقها مهمة مرافقة خالاي ضماف اجلودة
) ،La Cellule d'Assurance Qualité (CAQومسؤويل اخلالاي على
الوطٍت( (R.Q.A
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 -2التعريف خبلية ضمان اجلودة ،ومهامها على مستوى اجلامعة:
خلية ضماف اجلودة ىي خلية اتبعة دلديرية اجلامعة ،مكلفة ابلسهر على حتسُت اجلودة يف سلتلف ادليادين
 :احلكامة – التكوين – البحث العلمي – احلياة اجلامعية – اذلياكل القاعدية – الشراكة – العالقة مع احمليط
االقتصادي و االجتماعي (ادلوقع الرمسي جلامعة اجلزائر ،3صhttp://www.univ- ،1
 ) alger3.dz/?page_id=39وىي ىيئة تتكوف من مسؤوؿ اخللية وأعضاء ديثلوف كل الكليات ابدلؤسسة،
وتشرؼ اخللية مركزاي على تطبيق نظاـ ضماف اجلودة ابجلامعة ،وتتبع مباشرة للسيد مدير اجلامعة .وتتأسس يف كل
كلية أو معهد وحدة ضماف اجلودة يًتأسها عضو اخللية.

 -3مهام خلية ضمان اجلودة:
من ادلهاـ ادلنوطة هبا خالاي ضماف اجلودة ابلتعليم العايل ىي:
 نشر ثقافة إدارة اجلودة يف ادلؤسسة.
 قيادة إدارة اجلودة يف ادلؤسسة.
 مرافقة وحدات اجلودة يف كل األنشطة.
 تكوين مسؤويل اجلودة.
 التواصل وإعالـ كل اجلهات ادلعنية ابدلعلومات واإلحصائيات الالزمة ذات الصلة.
 إدارة التقييم الذايت وادلراجعة الداخلية لضماف تطبيق معايَت اجلودة.
 إنشاء اخلطة االسًتاتيجية العامة ،واخلطط التشغيلية للجامعة.
 تنفيذ معايَت ادلرجعية الوطنية لضماف اجلودة يف التعليم العايل.
 تطبيق نظاـ التقييم الداخلي للجودة.
 التحضَت للتقييم اخلارجي ومتابعتو.
وتؤطر اخللية رلموعة من اذليئات ،ضماان للجودة ابدلؤسسات التعليمية اجلامعية ،وىي كالتايل:
 -4اهليئات املسؤولة عن ضمان إدارة اجلودة يف قطاع التعليم العايل:
تشرؼ مركزاي على إدارة اجلودة يف قطاع التعليم العايل ابجلزائر؛ اللجنة الوطنية لتطبيق نظاـ ضماف اجلودة يف
اجلامعات اجلزائرية"CIAQES" La Commission d'Implémentation d'un système
Supérieur.: dans les établissements d'Enseignement Qualité d'Assurance
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وللجنة شلثلُت يف كل ندوة جهوية .أتسست اللجنة الوطنية " "CIAQESوفقا للمرسوـ رقم 167 :ادلؤرخ يف:
 31ماي 2010ـ .وىي ىيئة تتبع مباشرة لألمانة العامة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي .ومسؤولية اللجنة
الرئيسية؛ ىي وضع اإلجراءات ادلالئمة لتحسُت األداء يف قطاع التعليم العايل ،ودعم ومرافقة ادلؤسسات اجلامعية
لتنفيذ إجراءات ضماف حتقيق اجلودة .كما تعترب " "CIAQESىي ادلسؤوؿ ادلباشر عن خالاي ضماف اجلودة يف
كل مؤسسات التعليم العايل ابجلزائر .وديكن زايرة موقع اللجنة على الرابطhttp://www.ciaqes- :
mesrs.dz/
 -5مهام اللجنة الوطنية"CIAQES":
تسهر " "CIAQESعلى القياـ ابدلهاـ اآلتية :متابعة أتسيس خلية ضماف اجلودة " "CAQعلى مستوى كل
مؤسسات التعليم العايل .تكوين مسؤويل خالاي ضماف اجلودة " "RAQعلى كيفية حتقيق إدارة اجلودة الشاملة
وفقا دلفاىيم التخطيط االسًتاتيجي .وضع معايَت " "Révérencielلقياس اجلودة ،واعتمادىا كوسائل لقياس
األداء .تعميم عملية التقومي الذايت " "Autoévaluationوفقا للمعايَت ادلعتمدة(.رتيلة غريب ،2018 ،حفل
تتويج األساتذة اجلدد للسنة اجلامعية  2018-2017برحاب جامعة ابجي سلتار–عنابة: -
) http://www.elwatandz.com/algerie/25414.html?print
وخلية ضماف اجلودة جلامعة ابجي سلتار والية عنابة ،ىي واحدة من اخلالاي ،اليت تسعى إىل إصلاح مسار ادلشروع
الوطٍت لضماف اجلودة ابلتعليم العايل.

 -6مساعي خلية ضمان اجلودة ابجلامعة اجلزائرية -جامعة ابجي خمتار منوذجا-
تكوين األساتذة اجلدد ىو وجو من أوجو ترسيخ قيم اجلودة ابلتعليم العايل ،وقد دأبت خلية ضماف اجلودة جبامعة
ابجي سلتار -عنابة – على تكوين األساتذة اجلدد يوما كامال كل أسبوع أو يزيد عن ذلك (أحياان) ،وفق برانمج
زلكم من قبل خرباء من ختصصات سلتلفة ،والذي ت تطبيقو وتكوين األساتذة على إثره .وقد تنوعت مواده
التكوينية بُت االتصاؿ ،واللغوايت (عربية -فرنسية – انكليزية) ،وتفاصيل كثَتة عن بيداغوجيا التدريس ابجلامعة،
وتكنولوجيا االتصاؿ .وتكلل بورشات تطبيقية بُت األساتذة واخلرباء .دوف أف ننسى العنصر البؤرة يف ادلشروع أال
وىو رئيس اخللية (األستاذ الدكتور رابية خليف) .إذ شكل رئيس اخللية جلامعة ابجي سلتار– عنابة -نقطة توازف
يف السَتورة احلسنة لعمل اخللية .حيث شكل انضباطو يف مواقيت العمل ،وحرصو على السَت احلسن للدروس
التكوينية صلاح الدورات ،والوصوؿ صوب الغاايت ادلسطرة يف برانمج اخللية لتكوين األساتذة ،الذي أيمل منو
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 343-361

Djamila GHRIEB

348

االستمرارية يف تقومي النشاط العاـ للخلية ،والتقييم ادلستمر لعمل األساتذة وتطوراهتم يف العملية التعليمية ابجلامعة،
اليت تستدعي مراقبة ذاتية من األستاذ ،ومتابعة مستمرة من اذليئة ادلسؤولة عن ادلتابعة والتقومي ،التابعة خللية ضماف
اجلودة.

 ( -7منوذج دفعة :)2018/2017
من أىداؼ خلية ضماف اجلودة جلامعة ابجي سلتار -عنابة – واليت سهرت على حتقيقها؛ ىي إعالـ األساتذة
اجلدد جبديد القرارات ،وادلراسيم الرائسية والتنفيذية ذات العالقة ابألنشطة العلمية والبيداغوجية لألستاذ الباحث،
و سلتلف القوانُت اخلاصة ابألستاذ (الباحث والدائم) وكذا كيفيات تطبيق األحكاـ ادلتعلقة ابلتأىيل اجلامعي إخل.
وكل ىذا من ابب إعالـ األستاذ مبختلف القوانُت لضبط واجباتو ،ومعرفة حقوقو ابجلامعة .كما ركنت اخللية على
تزويد األساتذة بوسائل تطبيقية لضماف اجلودة ابلتعليم العايل ،وضماف سَتورة حسنة للعملية التعليمية .ودتثلت
ىذه الوسائل التطبيقية يف مناذج مطبوعة لتأىيل األساتذة صوب مسَتة مهنية انجحة .والصور ادلوالية تبُت
ادلطبوعات ادلرفقة ابحملاضرات ،وادلزمع اتباعها كخطة منوذجية داخل حجر الدروس و جدراف ادلدرجات ،للتعليم
والتقومي والتقييم تباعها .االستمارة األوىل( منهاج ادلادة التعليمية)؛ وىي استمارة للتعريف ابدلادة ،وأستاذ ادلادة،
للتواصل الفعاؿ بُت األستاذ واإلدارة.
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االستمارة الثانية؛ يضبط عليها األستاذ ادلخطط الزمٍت ادلرتقب لتقدمي الدروس ،وعرض احملاضرات .وىو جدوؿ
زمٍت توقعي ،يلتزـ بو األستاذ حىت يتمكن من إصلاز مشروع عملو التعليمي بدقة.
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االستمارة الثالثة ( زايرة النظراء) وىي لتقييم أداء األستاذ داخل قاعة الدرس ،أو ابدلدرج وىو حياضر؛ اذلدؼ منها
تقومي أداء األستاذ والوقوؼ معو على النقائص اليت بدت للناظر( طبعا بعيدا عن الطلبة) إلعادة النظر فيها،
وتقومي أداءه وفق معايَت أساتذة التعليم العايل ،بناء على خربهتم يف اجملاؿ ،وضماان للسَت احلسن للعملية التعليمية،
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وضماان للجودة ابلتعليم العايل.قد يقيم األستاذ من قبل أكثر من انظر؛ وعليو؛ تسلم استمارة لكل انظر – على
حدا -لتقييم األستاذ ،كتابيا وكذا شفواي مع األستاذ .لتسلم االستمارات وتناقش مع رئيس القسم.
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االستمارة الرابعة ( تقييم الطلبة للمادة )؛ ت قدـ للطلبة يف هناية كل موسم دراسي( هناية السداسي إف كانت ادلادة
سداسية ،أو بنهاية السنة دراسية؛ إف كانت سنوية) يضبط عليها الطلبة معلومات خاصة هبم -دوف الكشف عن
ىويتهم حىت يتمكنوا من اإلجابة بكل أرحيية ومصداقية .جييب فيها الطالب على األسئلة ادلغلقة بوضع عالمة يف
اخلانة اليت تناسب رأيو ابلوضعية التعليمية ككل .مث جييب عن سؤالُت مفتوحُت؛ إببداء رأيو يف ادلادة التعليمية،
وأداء األستاذ لفحواىا ،ويقًتح تصورات للتحسُت يف الوضعية التعليمية ككل ،وفق ما عرض من أسئلة مغلقة.
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وأضي ف على رلموع األسئلة ادلعروضة ابالستمارة؛ سؤاال يف منهجية األستاذ عند عرضو للدروس ،وىو؛ ىل
األستاذ حيدد األىداؼ ادلتوخاة من الدروس ،ويصيغ أىدافا تعليمية زلددة ،وقابلة للقياس؟
ألف األىداؼ معايَت لتقييم تعليم األستاذ؛ و صلاحو يف التعليم يتوقف على مدى حتقيقو ذلا .وتتم صياغتها على
ضلو ( :أن  +الفعل املضارع  +الطالب  +نوع األداء ) .كما أقًتح استمارة خامسة  -لكنها األوىل اليت تعرض
لتقومي الوضعية التعليمية /التعلمية -وتوسم بػػ ( :توقعات الطالب ملستجدات املادة التعليمية) تقدـ للطلبة يف

بداية كل مرحلة تعليمية( بداية سداسي ،أو سنة دراسية) يدوف عليها الطالب ما يتوقعو من ادلادة التعليمية (أمهية
ادلادة  -عالقتها بسوؽ العمل  -أداء األستاذ -استثماره للوسائل احلديثة -عدـ السرعة يف عرض ادلعلومات
خاصة إذا كانت جديدة وغَت مفهومة لدى الطلبة  -بسط التعامل بُت األستاذ والطلبة  -التقليص من نسبة
األعماؿ ادلوجهة خارج إطار اجلامعة ).....وكل ىذه ادلعطيات وغَتىا؛ تساىم يف تعديل األستاذ من سلوكو ،كي
يكوف أكثر بسطة ورفعة وتفاعال إجيابيا مع طلبتو ،وأيخذ ادللحوظات بعُت االعتبار يف بداية مشواره التعليمي كي
يكلل ابلنجاح للطرفُت( أستاذ -طالب) .االستمارات ادلعروضة ابألعلى يساىم يف تفعيلها الطالب واألستاذ
والناظر ورئيس القسم ،هبدؼ بناء تصور انجح للعملية التعليمية/التعلمية .وقد تعًتض العملية التعليمية مشكالت
وعقبات ،حتوؿ دوف إدتاـ ادلسار التعليمي/التعلمي بنجاح .ولتخطي ادلشكالت؛ من الضروري حتديد األسباب
والعوامل ادلتداخلة وادلتفاعلة اليت تؤدي إىل حدوث ادلشكلة ،ومن ذتة ادلسامهة الفعلية يف حتديد التشخيص السليم،
وىو أوؿ مراحل العالج الصحيح .وإف التقنيات العلمية واآلليات ادلنهجية متعددة لتبياف ذلك ،ولعل اخلريطة
االنسيابية أحد ىذه التقنيات وأصلعها.
 -8اخلريطة االنسيابية لكيفية تنفيذ برانمج تدرييب ملفاهيم اجلودة :
اخلرائط االنسيابية أو ما يعرؼ بسَت العمل  Flow chartsوىي من حيث ادلفهوـ أبسط الطرؽ لوصف عملية
أو نشاط .كما تعرب عن اإلشكاالت الرئيسية ،وحتدد أسباهبا اجلوىرية ،ومن ذتة إمكانية إجياد احللوؿ ذلا وديكن
عن طريقها تصميم عمليات جديدة أبسلوب علمي ،حتدد فيها اخلطوات التنفيذية للعملية ،واليت جيب أف تكوف
واقعية ومثالية ،حىت تًتجم لواقع إبداعي جديد ،وتكوف منوذج حديث حيتذى بو ( .دمحم دمحم شرقاوي،2012 ،
ص )126-125وإليكم اخلطوات الكاملة إلعداد وتطبيق برانمج تدرييب دلفاىيم إدارة اجلودة الشاملة يف العملية
التعليمية ،( Steven cohen and Ronald, 1993 p100-102) ،موضحة يف ادلخطط ادلوايل،
وأرفقها برموز بيانية لتحديد العمليات وفهم تسلسلها:
يعرب عن التخزين ،أو احلفظ ،أو احلماية ،أو االنتظار
يعرب عن ماىية الشيء وفحصو
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تعبَت عن البداية والنهاية
يعرب عن مواقع اختاذ القرار
يعرب عن االنتقاؿ من عملية إىل أخرى
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 -9منوذج إلجاابت أستاذ عن أسئلة إطار من خلية ضمان اجلودة لتكوين األساتذة اجلدد( دفعة -2017
)2018
س -1ما ىي خصائص معلم القرف احلادي والعشرين؟ قم بتقييم ذايت.
ج -1يتميز القرف الواحد و العشروف بتحوالت كربى على مستوايت عديدة ،مست سلتلف مناحي احلياة.
وعليو؛ فاحلاجة ماسة دلواكبة ىذه التحوالت ،وادلستجدات من قبل ادلعلمُت حىت يقوموا مبهمة التعليم على أكمل

وجو.
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و من أىم اخلصائص اليت نراىا على درجة من األمهية لتمكن ادلعلمُت منها ما يلي:
االبتعاد قدر اإلمكاف على سلطة ادلعلم داخل القسم ،أبال يعتقد ابمتالكو ادلعلومة ،ذلك أف ادلعرفة موجودة أبي
مكاف وأب يسر السبل ،وعلى ادلعلم أف يتكيف وادلناخ اجلديد ،أبف يبحث عن اآلليات ادلساعدة يف أف عجعل من
الصف التعليمي ،صف تفاعلي بُت طلبة  -طلبة ،وطلبة  -أستاذ ،و تشاركي أبف يساىم األستاذ يف توفَت جو
تعاوين حبثي بُت الطلبة ،هبدؼ إشراكهم يف العمل اجلماعي ،الفعاؿ و اذلادؼ .سعي األستاذ يف استثمار الوسائل
التكنولوجية إىل أبعد احلدود؛ يف إعداده للدروس ،وعرضو ذلا على الطلبة .دمج مواقع التواصل االجتماعي (
كالفيس -بوؾ) يف تقريب ادلسافات بُت الطلبة ،واألستاذ ،إما على مستوى تبادؿ ادلعلومات ،أو يف إعداد
مذكرات التخرج(اإلشراؼ)،وكذا يف ضبط مواعيد االلتقاء مع األستاذ ادلشرؼ ،وىذا دتاما ما أقوـ بو مع طلبيت
الذين أشرؼ عليهم ابلليسانس .اجتهاد ادلعلم على حسن تسيَت وقتو ،خاصة إذا ما كاف ادلعلم( أو ادلعلمة)
مسؤوؿ على عائلة ومهاـ أسرية متنوعة؛ ألف تشابك ادلهاـ األسرية و التعليمية و اإلدارية؛ من شأهنا أف تعيق
رسالتو ،إذا مل يتمكن من حسن تسيَت وقتو على الوجو احلسن .على ادلعلم أف يكوف سلسا يف تعاملو مع الطلبة،
ألف الذىنيات تغَتت( رغما عنا)  ،وفكرة زلورية ادلتعلم يف العملية التعليمية التعلمية ؛ أسقطت العديد من
القناعات ،اليت من شأهنا أف تكوف حاجزا إلبالغ الرسالة يف وقتنا احلايل كما ينبغي ذلا أف تكوف ،وعلينا أف
نتماشى و التحوالت مبا خيدـ ادلتعلم إجيابيا .ادلوضوع ذو شجوف؛ نتمٌت أف أكوف عنصرا فاعال ،و فعاال يف السَت
صوب االرتقاء ابلعملية التعليمية التعلمية إىل أبعد احلدود.
س -2ما ىي السلوكيات السيئة اليت شوىدت يف اجلامعة؟ ما احللوؿ اليت تقًتحوهنا؟
ج -2على الرغم من عجربيت بسيطة ابجلامعة؛ إال أنٍت الحظت بعض السلوكات ،اليت من شأهنا أف حتبط اجلو
التعليمي ،و التعلمي بشكل عاـ :
عدـ وجود االحًتاـ ادلتبادؿ بُت األساتذة ،خاصة مع األساتذة اجلدد؛ وكأف ابجلامعة حكر على األساتذة
القدماء ،الذين لديهم ابع يف التدريس( إال من رحم ريب)  .عدـ إخبار األساتذة مبا ىو متاح من مشاريع حبثية،
أو إصلازات ديكننا ادلشاركة فيها .ىذا ما وجدتو إىل حد الساعة ،واحلمد هلل مسعيت جيدة ابلوسط اجلامعي ،ولداي
كفاءة متواضعة لكنها حسنة ،يف التعامل مع الطلبة( مبثابة أبنائي) ،ألف النية الصادقة يف العمل حيسها ،و يعلمها
الطلبة ال زلالة ،وعلى إثرىا يكوف التعامل ابحلسٌت و االحًتاـ ادلتبادؿ.
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س -3كيف جيب أف تكوف العالقة معلم -متعلم ؟
ج -3العالقة معلم -متعلم؛

أوالً :و قبل كل شيء ،احًتاـ متبادؿ ،وثقة صوب ادلعلم ،أبنو صدوؽ يف عملو ،ويقدـ كل لديو بكل احًتافية،
ألف قيمة األستاذ وىيبتو داخل الصف ،تلهم ادلتعلمُت حسن اإلصغاء والسمت ،شلا يسهم يف بث جو تعليمي
راؽ ،من شأنو يرفع من قيمة ادلعلم و ادلتعلم على حد سواء .العالقة متعلم -متعلم؛ أخذ و عطاء بُت الطرفُت،
وشد وجذب من األستاذ ،بكيفية ذكية يضمن من خالذلا السَت احلسن للدروس.
س -4كيف تدير صفك ابحملاضرة /ابلتطبيق/األعماؿ التوجيهية؟
ج -4مذ اعتالئي منصة الصف ابجلامعة؛ ولداي منهجية يف إدارة الدرس؛

دائما أقدـ للدرس ابلبسملة واحلمدل ة ،مث الصالة على الرسوؿ ،شلا وضع الطلبة يف حالة دىشة من طريقيت يف
بداية الدرس حتمت عليهم حسن اإلصغاء يل ،و احًتامي طواؿ مساري التعليمي .مباشرة بعدىا أبدأ بعرض

الفكرة العامة للدرس ،وزلاولة ربطها مبعلوماهتم السابقة ،مث أحدد األىداؼ ادلتوخاة من الدرس على السبورة( يف
كل حصة) إف سبق الدرس دروسا أخرى؛ أبدأ ابسًتجاع ادلعرؼ السابقة ،و أربطها مبا يؤوؿ إليو الدرس اجلديد.
كي أضع الطلبة ،يف زتاـ الدرس طواؿ احلصة؛ احرص على أف تكوف ورقة ادلواظبة أمامي طواؿ الوقت ،و أي
إسهاـ من قبل الطالب أقيمو إجيابيا .وىكذا؛ يبقى الطلبة يف انتباه و حرص على ادلشاركة و ادلتابعة إىل غاية
خروجهم من القسم .طبعا يف كل مرة أحاوؿ دمج الطلبة يف أعماؿ حبثية بسيطة ،كي أفعلهم يف البحث عن
ادلعلومة.
س -5ما ىي معوقات التواصل اجليد يف اجلامعة؟
ج -5ابتعاد األساتذة ،و الطلبة عن األىداؼ السامية لتواجدىم ابجلامعة.

اختالؼ يف الذىنيات ،و األحكاـ ادلسبقة عن بعضنا البعض( أساتذة-أساتذة/أساتذة طلبة)
عدـ تقدير مستوى العالقات بُت األفراد( أساتذة /طلبة /إدارة) .احتكار ادلعلومة ،وعدـ تبادؿ اخلربات بُت

األساتذة.
س -6اشرح وضعية مسار ضماف اجلودة يف اجلامعة؟
ج -6ضماف اجلودة ابجلامعة ،مشروع ذو أىداؼ سامية وراقية ،يكفل حتقيقها االستمرارية يف العمل الدؤوب،
ضلو ما دلسناه من قبل فرقة العمل إبشراؼ األستاذ الدكتور خليف( وادلرافقة اخلدومة الطيبة اآلنسة مرمي) طبعا و
رلموع األساتذة ادلشاركُت ابحملاضرات .يبقى أف نقوؿ؛ أف ضماف اجلودة ابجلامعة تكفلو مرافقة التعليمات
مبختلف األقساـ ،وإثباهتا ميدانيا من قبل األساتذة ،ومن قبل رؤساء األقساـ .ادلدير ادلناسب للخلية مهم جدا يف
إكماؿ ادلسار التكويٍت لألساتذة ،ولضماف اجلودة ابجلامعة ككل.
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س -7ىل وضعت دروسك على اإلنًتنت؟ إف مل يكن دلاذا؟ مىت سوؼ يكوف ذلك؟
ج -7ليس بعد؛ حقيقة الدرس التكويٍت كاف مهما ومفيدا لكن ليس كافيا ،لكٍت سأعمل جاىدة للمحاولة.
أان حباجة للربيد االلكًتوين لألستاذ الذي كوننا احلصة األوىل؛ كي استفسر عن أشياء غابت عٍت.

س -8اقًتح مشروعا مهنيا شخصيا كمعلم يتم تعيينو عن طريق اإلجابة:
ج -8من أان ؟ أان األستاذ اجلامعي ،الباحث ،الواعي مبهمة التدريس اجلامعي وفق نظاـ (ؿ .ـ .د) الذي يعٍت
أف الطالب و ادلتعلم سواء يف امتالؾ ادلعرفة ،و يبقى على األستاذ الوعي برسالتو النبيلة أبف يعمل جاىدا على
احتواء العملية البيداغوجية؛ حبسن التسيَت داخل حجرة الدرس ،مبا يتماشى ومرافقة الطالب طواؿ مشواره
التعليمي ،والتكويٍت ابجلامعة ،مبا يؤىلو أف يكوف عضوا فاعال يف اجملتمع ،و يف الوسط ادلهٍت.
س -9كيف تنجح يف تدريس حصة تطبيقية ،أو عمل توجيهي؟
ج -9احلصة التوجيهية ،صلاحها موكل حبسن إدارهتا؛ وىذا وفق نظاـ الورشات حيث يقوـ فيها األستاذ بتحضَت
احلصة مسبقا ،طبعا ابلتنسيق مع الطلبة ،وىذا بتحضَت ادلوضوع العاـ للورشة من قبل الطلبة ،و يقوـ األستاذ
بتحضَت تفاصيل الورشة( احملاور ،واألسئلة ،إعداد األىداؼ ادلتوخاة من الورشة) .يتم تقسيم الطلبة إىل أفواج،
جيلسوف يف شكل حلقات ،ويقوـ الطلبة بتعيُت قائد لكل اجملموعة .بعد عرض األستاذ دلوضوع الورشة( طبعا
احملضر مسبقا من قبل الطلبة) يقوـ األستاذ بتوزيع أسئلة تتعلق أبفكار الورشة ،واليت يتم اإلجابة عنها رتاعيا ،ليتم
بعدىا مناقشة فحو اإلجاابت بُت طلبة اجملموعات األخرى ،بتوجيو من األستاذ.
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اخلامتة
إف ضماف اجلودة ابلتعليم العايل مكسب مهم لالرتقاء مبستوى أداء اجلامعة بعدىا مؤسسة اجتماعية مرافقة
للفرد(ادلواطن) ولتكوينو وفق ما يتناسب واحتياجات الوطن .وقد خلصت الدراسة إىل نتائج صلملها فيما يلي:
 أمهية تطبيق نظاـ ضماف اجلودة يف مؤسسات التعليم اجلامعي.
 ضرورة مرافقة ادلؤسسات اجلامعية لتنفيذ إجراءات ضماف حتقيق اجلودة ابلتعليم العايل.
 القيادي ادلناسب والرشيد يكفل استمرارية موفقة خللية ضماف اجلودة ابلتعليم العايل.
 التأطَت الكفؤ لألساتذة اجلدد من قبل خرباء؛ يضمن خترجا مثاليا ألساتذة جامعيُت جدد.
 احًتاـ األساتذة ألسلوب إدارة اجلودة ابلتعليم العايل؛ حيقق صلاحات ونتائج مبهرة تصل إىل حد
التميز واإلبداع.

املقرتحات:
ضماان للجودة ابلتعليم العايل ،وبناء على ما آلت إليو نتائج الدراسة أقًتح ما يلي:
 تبٍت فلسفة ضماف اجلودة ابلتعليم العايل من قبل كافة األطراؼ الفاعلة يف رسم ادلشهد العاـ للجامعة؛
وجعلها مفهوما واضحا ،يؤوؿ هبم إىل التطبيق الصحيح.
 السهر على تنظيم ندوات وملتقيات لنشر ثقافة اجلودة ابلتعليم العايل.
 ضرورة إحداث تكامل وثيق وفعلي بُت اجلامعة و اجملتمع؛ بغية النهوض مبستوى األفراد وتقدمهم.
 إنشاء مشاريع جديدة من روح العصر الذي نعيش فيو ،وإشراؾ كل األطراؼ إلصلاحها.
 الوعي مبعيار القيادة الكفأة والرشيدة والفاعلة إلصلاح مشروع اجلودة ابلتعليم العايل ،ودحض كل أبواؽ
اذلرمية واألقدمية.
 تثمُت جهود كل ادلساعي اجلادة واذلادفة إىل عجسيد قيم اجلودة ابلتعليم العايل ومؤسسات اجملتمع.
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