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 اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 حممد خيضر بسكرةجامعة 
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري

 مالية، بنوك وإدارة األعمالخمرب 
 ابلتعاون مع خلية اجلودة جلامعة حممد خيضر بسكرة

 ينظم
 حول:امللتقى الوطين األول 

 :اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر
 اجلامعات اجلزائرية يف ظل اقتصاد املعرفة وضمان اجلودة

 2019أكتوبر16-15ي: يوم
 سور بوطرفاية أمحد )مدير اجلامعة(يتقى: الربوفلالرئيس الشريف للم

 الكلية(املشرف العام للملتقى: د/جودي حنان )عميدة 
 غريب وهيبة د/:رئيسة امللتقى

 :امللتقى إشكالية
لعايل األساس يف ارتقاء يعد التعليم ا إذ، اقتصاد املعرفةحتدايت كبرية يف ظل  اجلزائرالتعليم العايل يف  قطاعيواجه 

تطلب ذلك كله يف خريطة العامل العلمية. وي اجلزائراجملتمعات وتطورها، وعليه فإن جودة أدائه حتدد مسات املستقبل ومكانة 
ث العلمي. لضمان جودة املخرجات األكادميية والبحوالتحسني املستمر  االرتقاء والتطويرإىل  التعليم العايل مؤسساتسعي 

وري من الضر ذي ابت وال، يف اجلزائر التعليم العايليف مؤسسات ودة اجل مللتقى وطين حولمن هنا انبثقت فكرة التأسيس 
 .اجلامعيةه األمهية الالزمة يف مؤسساتنا ئعطاإ

وضمان جودته وذلك زائر  يف اجلاالرتقاء مبنظومة التعليم العايل على أمهيةمن قناعتنا األكيدة  امللتقىتنطلق أمهية هذا 
ريدا على خريطة مكاانً ف اجلزائريةمن خالل التشاور والتحاور هبدف الوصول إىل رؤى مشرتكة وصياغة واحدة جتعل جلامعتنا 

حملاور العامة املتعلقة من االعديد  تغطيةسيتضمن  وذلك ألن امللتقىا ، هتواجه رغم املعوقات والتحدايت اليتالرقى والتقدم 
يف اجلزائر لعايل مؤسسات التعليم ا واإلبداع والتميز يفدور مؤسسات التعليم العايل يف بناء ونشر املعرفة ضمان اجلودة و ب
وتشخيصها   اجلزائرايل يفملتميزة فهم مشكالت التعليم العن خالل أحباثهم امشاركة خنبة من املتخصصني الذين حياولون مب

 . وتصحيح مسارها
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 امللتقىأهداف 

 اجلزائريةوضع خطة وبرامج عمل لتطبيق املعايري العاملية لتحقيق اجلودة يف املؤسسات اجلامعية  .1
 اجلامعية اجلزائرية ضمن قوائم التصنيف العاملي للجامعاتحتسني ترتيب املؤسسات  .2
 العمل على نشر ثقافة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية .3
 إاتحة الفرصة للباحثني لتبادل املعارف، وإمكانية إجراء حبوث مشرتكة لتطبيق معايري ضمان اجلودة يف اجلامعة اجلزائرية. .4
مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر وذلك عن طريق االستشارات والبحوث العلمية توطيد االرتباط املؤسسي بني  .5

 التطبيقية.
 .لتعزيز عالقتها مبحيطها اعتماد وظيفة خدمة اجملتمع واملسؤولية االجتماعية للجامعات اجلزائرية .6
  .اجلزائريةؤسسات التعليم العايل مب التعليم االلكرتوين، التعليم عن بعدإرساء إسرتاتيجية جودة  .7
  .ملعرفةلالندماج يف اقتصاد ا مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائروإجراءات عملية لتفعيل دور مقرتحات  ورةلب .8

 امللتقىحماور 
 احملور األول: ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل

 .مفاهيم، نظم، ثقافة، مقارابت :اجلودة يف مؤسسات التعليم العايلفلسفة  .1
 ..اخل املبادئ واملتطلبات، .، الطرق واألساليباملعايري واملؤشرات، : اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل ضمان .2
 اجلوائز الدولية لضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل .3
 .إدارة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل: ختطيط اجلودة، رقابة اجلودة، حتسني اجلودة .4
 مؤسسات التعليم العايلجودة  ضمانالبحث يف  مراكز وخمابردور  .5
 عرض حاالت وجتارب انجحة لضمان اجلودة: جتارب وطنية، جتارب عربية، جتارب دولية. .6
واقع ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر: جودة الربامج، جودة البحث العلمي، جودة التكوين، دور  .7

 ضمان اجلودة.يف جمال اللجان الوطنية وخالاي اجلودة 
 احملور الثاين: اقتصاد املعرفة وضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل

 اقتصاد املعرفة: خصائصه، مؤشراته، مناذج القياس .1
 ، صناعة الربجميات: صناعة النشر، ُصنَّاع املعرفةاقتصاد املعرفةيف بناء  مؤسسات التعليم العايلدور  .2
 .لرقميالقياس والتقييم ا، التعليم االلكرتوين، التعليم عن بعد :اإللكرتوينالتعليم والتكوين جودة ضمان  .3
 القيادات، أعضاء هيئة التدريس، الطلبة. :ضمان اجلودةبرامج املوارد البشرية يف  دور .4
 .مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائراقتصاد املعرفة و العالقة التفاعلية بني  .5

 )العلمي واألكادميي(. االعتمادالتصنيف و معايري احملور الثالث: 
 .تطلبات، مراحل االعتماد األكادميي، هيئات االعتماد األكادميياملو  املعايري: االعتماد األكادميي .1
  .لتصنيفالعاملية لعايري التصنيفات، املواملراكز البحثية: أنواع  تصنيف اجلامعات .2
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 .العلميةومراكز البحوث  تصنيف اجلامعاتها يف ر و ضمان اجلودة ود .3
 دولية. اً،عربي اً،وطني :جهود اجلامعات اجلزائرية يف جمال التصنيف .4

  جودة مؤسسات التعليم العايلن اضميف خدمة اجملتمع  أمهية: الرابعاحملور 
 .أسس ومعايري جودة املخرجات التعليمية وعالقتها خبدمة اجملتمع .1
 .التعليم العايلاملسؤولية اجملتمعية وجودة مؤسسات  .2
 .(……، العملجودة مؤسسات التعليم العايل واألنشطة اجملتمعية )العمل التطوعي .3
 .اخل.االقتصادي، االجتماعي.. إسرتاتيجية الشراكة بني اجلامعة وحميطها .4
 .مكانة وظيفة خدمة اجملتمع واملسؤولية االجتماعية للجامعات اجلزائرية .5

 اللجنة العلمية للملتقى

 رئيس اللجنة العلمية()د/خان أحالم 
 د/روينة عبد السميع )انئب رئيس اللجنة العلمية(

 مبارك          جامعة بسكرة حبريأ د 
 عبد هللا غامن         جامعة بسكرةأ د 

 أ د غويف عبد احلميد     جامعة بسكرة
 ليلى بن عيسى       جامعة بسكرةد 

 جامعة بسكرة طاهري فاطمة الزهراءأ د 
 د فالتة اليمني            جامعة بسكرة

 جامعة تلمسان     حممد بن بوزاين أ.د 
  مصربنها جامعة   لطيف متويل فكري  .د

 د شرون رقية             جامعة بسكرة
 جامعة سعيدة       عثماين نعيمةد. 

 د. برين لطيفة          جامعة بسكرة
 جامعة بسكرة         جبريات سناءد 
 جامعة بسكرة        نصبة مسعودةد 
 فوزي حمرييق       جامعة الواديد 
 عقبة عبد الالوي   جامعة الواديد 
 بوعبد هللا صالح     جامعة املسيلة د 

 جامعة بسكرة             زاوي صوريةد 
 د رحال سوالف              جامعة بسكرة

 بسكرةجامعة             حمبوب سعديةد 
 شرياز  جامعة بسكرة حايف سي حايف د

 روينة عبد السميع          جامعة بسكرةد 
 دبلة فاتح                  جامعة بسكرةد. 
 قريشي حممد               جامعة بسكرةد 
 بوجمان عادل              جامعة بسكرةد 
 اقطي جوهرة              جامعة بسكرةد 

 جامعة بسكرة          د قطاف فريوز      
 مشري فريد             املركز اجلامعي ميلةد 
 بلعز خري الدين          املركز اجلامعي ميلةد 
 حريد رامي              املركز اجلامعي ميلةد 

 د بلبية حممد                جامعة ابتنة
  د زرمان كرمي            جامعة خنشلة

 

 للملتقى اللجنة التنظيمية
 (سة اللجنة التنظيمية)رئيرحال سوالف      

 احفيظ عيشة مرابط كوثر           حدانة أمساء
 مستورة ايمسني بوزيدي شهرزاذ طاهري طيبة

 مناين صربينة خان حممد انصر دوابخ سعيدة
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  بركات ربيعة يزغش كاميليا

 :يف امللتقى شروط املشاركة
 .ومميزا ويتضمن قيمة مضافةجيب أن يكون البحث أصيال  .1
لوية يف القبول يف الورقة املقدمة، علما أن األو  ية املبينة أعاله مع اإلشارة لهاألساس رو ااحمليف  ندرج البحث املقدميجيب أن  .2

 متنح لألحباث والدراسات امليدانية التحليلية القياسية والكمية.
 عليها، وختضع هذه البحوث للتحكيم العلمي. تكتب البحوث وفق األصول العلمية واملنهجية املتعارف .3
 .حبثلكل متدخل  02عدد املتدخلني حمدد ب .4
 16حجم  TraditionalArabicصفحة مبا فيها املالحق واملراجع، مكتوبة خبط  20عدد صفحات املداخلة ال يتجاوز  .5

 للبحوث ابللغة الفرنسية أو اإلجنليزية. Times New Roman 12وخبط ، ابلنسبة للبحوث العربية 
 ملتدخل واحد فقط. واإلقامة اإلطعامتتكفل اجلامعة مبصاريف  .6

  مصاريف االشرتاك
 دج4000لألساتذة الباحثني  -1
 دج2000لطابة الدكتوراه -2

 امللتقىرزانمة 
 .2019سبتمرب  10أخر أجل الستقبال البحوث كاملة 

 .2019سبتمرب  21 املداخالت يف أجل أقصاهالنهائي على يتم الرد على 
 conf.QualityHEI@univ-biskra.dzترسل مجيع املشاركات على الربيد االلكرتوين التايل:

 0698348639هاتف: 
 املعلومات التالية :  استمارة املشاركةتتضمن 

 ..........................................االسم واللقب...........................................
 ...............الدرجة العلمية......................................................................

 ...............................................التخصص ..........................................
 ....................................................................................االرتباطؤسسة م

 ..........................اهلاتف  ..........................الربيد االلكرتوين......................
 .............................................................حمور املشاركة.......................
 ...............................................................عنوان املداخلة.....................

 

 


