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  :إشكالية الممتقى

التقدم العممي والتكنولوجي، فأصبح من  شيد العصر الحالي تغيرات سريعة ناجمة عن  
الضروري مواكبة قطاع التعميم العالي لتمك التغيرات السريعة، وذلك لمواجية الصعوبات التي 
قد تنتج عنيا كثرة المعمومات وزيادة عدد الطالب وُبعد المسافات، وليذا تيتم الجامعات 

مات، مما أدى إلى ظيور طرق عديدة الحديثة بإعداد األفراد لالستخدام الجيد لتقنية المعمو 
لمتعميم حيث لم يعد اليدف من التعميم في ىذا العصر إكساب الطالب المعرفة والحقائق فقط 
بل تعداه إلى ضرورة إكسابو الميارات والقدرات واالعتماد عمى الذات ليكن قادرا عمى 

 التفاعل مع متغيرات العصر.

عالي الحديث عمى أن يكون الطالب ىو محور العممية وفي ىذا الصدد تركز برامج التعميم ال 
التعميمية لذلك فإن ُطرق التدريس الحديثة باتت تبتعد عن التعميم القائم عمى األستاذ إلى 

 في الجودة العالي التعميم يحقق ولكي، بل الطالب ُطرق وأساليب ال يكون محورىا األستاذ
 من وغيرىا والمشاركة والرقابة الشفافية يضمن بما اإلداري األداء تطوير تم أىدافو تحقيق
 في العالي التعميم نظامف .المخرجات وجودة األداء جودة في يساىم مما الحاكمة مبادئ

 ما ومنيا بالمناىج يتعمق ما منيا ،المشاكل من العديد يعاني النامية الدول من كغيره ائرز الج
 إلى إضافة الجامعية باإلدارة يتعمق ما منيا و العمل وبيئة التدريس ىيئة بأعضاء يتعمق
 مشكل فإن وبالتالي المنتجات ىذه عن المجتمع رضا وعدم النظام ىذا خريجي مستوى تدني

 عمى الكمي التوسع عمى منصبا التوجو يزال فال جودتو، عدم في يكمن عموما العالي التعميم
 سيادةو  التمقين ئريةاز جال الجامعات في التعميم عمى يغمب إذ، النوعية بمسائمو االىتمام حساب
 . اإلبداع فرص تقييدو  التقميدي الطابع

 في خاصة العالي التعميم في الجودة نظام تطبيق وضرورة أىمية ئرجزاال أدركت وقد   
 لتطبيق الوطنية المجنة إنشاء خالل من وذلك الخارجية المنافسة زيادة مع األخيرة السنوات



 رقموزاري ال قرارال ببموج 2010 ماي 31 في CIAQES العالي التعميم في ضمان الجودة
 المسؤولة الجية لتكون الجامعات مستوى عمى الجودة ضمان خمية بإنشاء كمفت والتي 167

، وليذا فإن التعمم االلكتروني تجديد التعميم بمؤسسات الجودة وضبط التقييم تنظيم عن
 وتطوير لمجامعات والمؤسسات التعميمية .

وىنا طرحنا اإلشكال التالي: ما ىي االستراتيجيات التي يمكن اعتمادىا لضمان جودة التعميم 
 أمام التطور التكنولوجي الذي يشيده العالم. العالي 

 
 .أهداف الممتقى1

إن اليدف الرئيسي لمممتقى ىو التعرف عمى االستراتيجيات واآلليات التي تساىم في جودة 
عو ) جودة األىداف، جودة البرامج، جودة المؤطرين، جودة المدخالت التعميم العالي بكل أنوا

جودة المخرجات... في ظل مجتمع المعمومات الذي يعتمد عمى استعمال التعميم االلكتروني 
 لالرتقاء بمستوى األداء والجودة .

  الممتقىمحاور .2

جودة التعميم قراءة في المفيوم )تحديد مفيوم الجودة و تمييزه عن المفاىيم القريبة  .1
 و المشابية( 

 األسس النظرية لجودة التعميم ومنطقاتيا .2
 التعميم االلكتروني وعوائده عمى بيئة التعمم الجامعي. .3
 النظم الحديثة لمتعميم وتحديات ضمان الجودة فييا. .4
 الي في الجامعات ومعوقات سيرىا.عرض تجارب جودة التعميم الع .5
 التعميم عن بعد وعالقتو بالجودة. .6
 نماذج مقترحة إلصالح التعميم العالي وتجديده. .7



  :اللجنة العلمية و التنظيمية

 .مناد سميرة .د -
 كرابية أمينة .د -
 غزال صميحة .د  -
 ميمودي محمد.د   -
 .تيبيحار جييدة أ. -
 عبمة أ.عالوة  -

     :ترسل المشاركة إلى البريد االلكتروني المرفق 

Samira.menad@univ-mosta.dz 

 و

Prfu2023@hotmail.com 
 

  مة:هامالحظة 

 تقبل المشاركات الفردية و الثنائية فقط - -

 30/11/2021آخر اجل إلرسال الممخصات  - -

آخر اجل إلرسال المداخالت المقبولة في شكميا النيائي وفق القالب المرفق يوم   - -
31/12/2021 

قائمة المصادر و  صفحة بما في ذلك 20صفحة و ال تزيد عن  12المداخمة ال تقل عن - -
 المراجع

 2021 ديسمبر 31آخر أجل الستقبال المشاركة  - -
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