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 بجامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس     2022- 2021  فتتاحي للسنة الجامعيةال درس  ال

 تحت عنوان: 

 

 " املتطلبات األساسية ملؤسسة جامعية عصرية "

 
 

 : ةـــــــمقدم

مؤسسات اإلنتاج الصناعي، بل وباتت الجامعة أكثر حالة أضحى دور الجامعة في التعليم والتكوين، يشبه إلى حد بعيد 

املدخالت   نظام  جعل  ما  هذا  لالستعمال،  جاهزة  مصنعات  إلى  الخام  املواد  بتحويل  تقوم  التي  اإلنتاج  لخطوط  محاكاة 

أكثر طلبا من أي وقت   بالتخطيط اإلستراتيجي وأصبحت مبررات األخذواملخرجات، ينطبق على مؤسسات التعليم والتكوين،  

 الظروف الصحية العاملية. مض ى، خاصة في ظل 

فالتخطيط االستراتيجي املبني على تحديد املوقف الذي تمر به الجامعة الجزائرية، على غرار مواكبة التطور السريع  

وضع  و الحاصل في بيئة التعليم العالي والبحث العلمي، ومتطلبات سوق الشغل، يعتمد على تحديد األهداف والغايات املرجوة، 

التنفيذ، كما  الخطة والخطط الفرعية   التي ستتولى  التعليمية والسياسات، ناهيك عن تحديد الجهات  البرامج  والتفصيلية، 

يتطلب حشد املوارد وتحديد الجهود املطلوبة، ووضع آليات الرقابة والقياس الدوري للنتائج الفرعية واإلجمالية، بغية تصحيح  

   االنحرافات.

 

 راتيجي الشامل للمحاور الثالثة: وفيما يلي سنتطرق إلى تفعيل التخطيط االست

 التعلم والتعليم؛ -

 البحث العلمي؛ -

 خدمة املجتمع والتنمية املجتمعية. -
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 : (teaching and learningم ) يالتعلم والتعل -1

دعم وتسهيل عملية    برز الدور الحديث للجامعة في العالم، من خالل التطورات التكنولوجية واملستجدات الرقمية، في

 و (  teaching)التعليم  
 
ودرجة    (learning)  مالَتَعل التدريس  هيئة  عضو  أداء  من  الرفع  ل  استيعابوكذا  مخرجات  لالطالب 

س   ،التعليمية اليوم  احيث  التكنولوجي  التطور  االعتمادفي  هم  من  إلى  تلقين  إستراتيجية  على    االنتقال    إستراتيجية الدروس، 

حيث يتجه    .تواصل االلكترونية، البرامج الرقمية، وشبكات ال   ،مستعينا بالوسائل املادية،  ذاتيا  االوصول للمعلومات واكتسابه

جال  اململا يعيشه العالم من تطور تكنولوجي في   استخداما   (Blended learning)التعلم املختلط   إستراتيجية إلى  اليوم العالم

واملتابعة وترفع من مؤشرات أداء املؤسسة    ، التقويمالتقييم،  التعليمي من منصات وفيديوهات تعليمية تسهل عملية الشرح

 مية.يالبرامج األكادالتعليمية و 
 

 السياسات: . 1.1

 الجامعة الجزائرية رهينة تغطية الجوانب واملعايير العاملية الحديثة، على رأسها: في    -أي التعلم والتعليم–ن  ان العمليتاتعتبر هات

حسب متطلبات  الواجب توفيرها  التعلم عن طريق املخرجات: أو باألحرى تحديد نوع وكم حاملي الشهادات الجامعية   -

 بشكل علمي ومدروس؛ سوق الشغل

مرة، للوقوف على متابعة تطور املخرجات في كل مرحلة وبرنامج دراس ي بصفة دورية ومست  مادةقياس مخرجات كل    -

 )كل فصل، كل سنة، كل طور دراس ي، ...الخ(؛

 ؛ واملؤشرات  تطويرية واضحة املعالم إستراتيجية سة اعتماد سيا  -

 ؛ املستمرة ( في عمليات التطوير Stakeholder)وأصحاب املصالح  إشراك الشركاء االجتماعيين  -

 . العامليسوق العمل املحلي و  مخرجات الجامعة مع سوق العملتوافق جودة ضمان  -
 

 : امليكانيزمات. 2.1

 يمكن تحقيق أهداف الجامعة الحديثة، من خالل امليكانيزمات التالية:

 ليشمل:  واملعهد تطوير البرامج في الكليات  للقياس امؤشرات وتطبيق نظام ضمان الجودة مع  إنشاء أول:

 والتعليم؛ عمليات التعلم   -

 التقويم؛التقييم و عمليات  -

 ؛ البرامج عمليات حساب مخرجات  -

 البرنامج.  وادالنموذج املطلوب لضمان التطوير املستمر مل  وفق ادةوخصوصا تقرير امل  ادةمحفظة امل إنشاء  -

 لتشمل ما يلي:  تعليمية (electronic platformsتوفير منصات الكترونية ) ثانيا:

، وفق  بكل شفافية: والتي يتم مراجعتها واختبارها والتأكد من نجاعتها في تقييم املخرجات  (test bankبنك األسئلة ) -

 ؛ محددة لكل مستوى من مستويات املعرفةطرق علمية  

 ؛ التعليم( من أجل assessmentالتقييم )إلى عملية  للتعليم (assessment)  التقييم االنتقال من عملية -
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 التعليمية؛  املعرفة الضرورية لكل نوع من أنواع مخرجات ومستوياتلة التقييم يوسو جية، طريقة ياستراتاختيار  -

 . وضع مستويات متباينة لألسئلة لقياس مستوى املعرفة عند الطالب -

على  ومتابعة تنفيذها    ومتابعة سياسات التقويم والتقييم، ، تسند إليه مهمة وضع  االختباراتتقويم  تقييم و إنشاء مركز    ثالثا:

كما يمكن مواكبة التجارب الدولية، السيما   ،خالل كل مراحل التقييم  مستوى كل الكليات واملعهد، ويمس كل البرامج التعليمية 

عرف بصناعتها القوية في ذات املجال. 
ُ
 تلك الدول التي ت

 هيئة التدريس من ناحية:أعضاء  طوير مهارات تلإنشاء مركز  رابعا:

 ؛ التقييم واملتابعةومهارات التدريس و فنون  -

 استعمال الوسائل التعليمية الضرورية التي تحتاج مستوى معرفي معين؛ -

( لكل مستوى معرفي الذي يختلف من فئة إلى فئة أخرى، وتحديد teaching strategyاستعمال استراتيجية تعليمية ) -

تقييم   حيث يتم خالق والقيم،  راكي، مستوى املهارات، مستوى األ : املستوى االد أهمهاهذه املستويات املعروفة عامليا  

القيم، كون ي مستوى وخصوصا مستوى  أدون إهمال  هذه املستويات كلها    أساس  علىوبرنامج    ادةم الطالب في كل  

 يحتاج إلى مستوى عالي من القيم. اليوم سوق العمل 

في    خامسا: الشركاء االجتماعيين  البرنامج، من خالل االستقصاء واالستبيان  تطوير و تفعيل دور  واللقاءات  متابعة مخرجات 

جامعيةاملباشرة   سنة  كل  مستمرة  في  على  وبصفة  البرامج  ،  كل  و األكاديميةمستوى  بهدف  ،  وتدارك    التوجهتصحيح  ذلك 

زيادة تفاقم أزمة  والتي تؤدي إلى    عن سوق العمل  ةبعيدمخرجات جامعية  بهدف تفادي  و النقائص التي مست البرنامج التعليمي،  

العمل،  م  الفجوةاتساع  بسبب  البطالة   الجامعة وسوق  بين مخرجات  القاطرة  يمكن  و ا  قيادة  في  الجامعة  بذلك تحقيق دور 

في تطوير    دائمة وحقيقية مع القطاعين العام والخاص  ،شراكة مستمرة  والذي لن يتحقق إال بتأسيساالقتصادية واالجتماعية،  

 .  البرامج

فالشراكة    ،برنامج أكاديميخاص لكل  الالقطاع  و العام  مع القطاع    إستراتيجية   ة شراك  عقدوإلنشاء هذه العالقة البد من  

لتنظيم العالقات بين األطراف، وإذا وجدت فجوة بين تلك األطراف لن يتحقق التطور والتنمية في    تينتعد وسيلة وأداة منهجي

 . بنية الدولة

 كخالصة ملا تقدم ذكره، يمكن القول بأن العملية التعليمية للجامعة الحديثة البد أن تشتمل على: 

 مستهدفة ضمن معايير من شأنها أن تتوافق وسوق الشغل؛  مخرجات البرنامج  -

 ؛ مرتبطة بمؤشرات قابلة للقياسالبرنامج مخرجات  -

 ؛يخالل كل فصل دراس  بصفة دورية  وادوامل   مخرجات البرنامجقياس  -

 ؛وبرنامج أكاديمي ةدراسي مادة لكل   األداءاملبني على مؤشرات  التطوير الدوري واملستمر -

 بصفة دورية؛رية يفي العملية التطو اشراك القطاع العام والخاص  -

والبحث   السلطات الوصية )وزارة التعليم العاليو اشراك املستشارين في هذه العملية من باحثين أكاديميين ومهنيين،   -

 . ، وزارة الصناعة، وزارة التشغيل، ...الخ(العلمي
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 :البحث العلمي -2

العملية )نقصد هنا أعضاء هيئة التدريس ودورهم في    شاملة   الركيزة األساسية لقيام جامعة حديثةالبحث العلمي هو  

من أهم  يضا  أفإنه يعتبر  من العملية التعليمية،  مهم  كونه جزء  ول،  واألبحاث(  علميةالشاريع  بإعداد املالطلبة    قيام  وكذا  يةالبحث

،  هنا  ليه إوما تجدر اإلشارة  املستدامة.    والتنميةتخدم بهم سوق العمل    اختراع وبراءات   ابتكاراتو   بحوثمن  مخرجات الجامعة 

الواقعأيجب    وأفكارها   األبحاثمشاكل  أن   من  تكون  ع  ن  من  نتمكن  الشركاء  الج  حتى  منها  يعاني  التي  الحقيقية  املشاكل 

املشاالجتماعيين لتحل  وتأتي  و   اكل،  الحقيقية،  واالجتماعية  دور  االقتصادية،  يأتي  يعد  القطاعين  هنا  الذي  والخاص  العام 

ن الجامعة الحديثة تعتمد على توفير منصات رقمية تسهل  أوبالتالي نجد  ،  األبحاثمصدرا هاما للمعلومات وأرضا خصبة إلجراء  

 براز خصائص املخرجات املطلوبة في السوق،  إعمليات التواصل وتوفير املعلومات، ناهيك عن 

 جل تحقيق هذا الدور البارز، نقترح: أومن 

هذه األخيرة، البحثية ل تحتياجااال ، لتحديد إنشاء منصة عملية تفاعلية تهتم بربط الجامعة بالقطاعين العام والخاص -

  (القطاعين العام والخاص)وتوفير املخرجات الالزمة من الكفاءات، إذ تعتبر هذه املنصة وسيط بين الجامعة وسوق العمل  

احتياجاتهم يقدمها    اومشاكلهم  العرض  التي  واملقترحات  الناجعة  الحلول  إيجاد  ملحاولة  محددة،  تفاصيل  وفق  البحثية 

اعت ويتم  ثم  الباحثون،  علمية،  لجان  أو  تحكيمية  هيئات  طرف  من  مراجعتها  بعد  املشاريع  يتم  مادها  هذه  ودعم  تمويل 

منح   شكل  في  املحليبحثية.  املعتمدة،  والسوق  للجامعة  رسمية  كمنصة  واعتمادها  املنصة  لهذه  التسويق   ة ومحاولة 

 ؛ ةالعاملية والسوق الوطنيالسوق )مستغانم مثال(، 

الذي يأتي في مقدمة اهتمامات البحث العلمي، ويعمل ذلك على تعزيز رصيد الجامعة الجزائرية من براءات االختراع،   البتكار -

غلب الجامعات  أحيث تتجه ، بعالمة مسجلة باسم الجامعة؛ ةالدوليالسوق و   ةرتباطه بخدمة السوق املحليباإلضافة إلى ا

 قاوالتية. وامل  لالبتكارالكبيرة في العالم إلنشاء مراكز 

وكمقترح نطرحه ألول مرة من هذا الصرح العلمي،   الشراكة املجتمعية بين الجامعة بخبرائها والقطاعين العام والخاص: -

" وهالخبرة   منارات بإنشاء  "  و"،  بانعقاد  تسمح  التي  املجتمعية الهيئة  العام الشراكة  والقطاعين  بخبرائها  الجامعة  بين   "

مداخيل  والخاص تحقيق  خالله  من  ويمكن  الوقت  دكتور  لل،  نفس  في  استراتيجية  والجامعة  لتحقيق  أولية  كمرحلة 

 للجامعة.  ةاملالي  يةاالستقالل

العلمي، وتفعيل دوره    ؛ذنإ البحث  في إطار  للباحث أن يزاول نشاطا مدفوعا  في   -الباحث–من خالل بيوت الخبرة يمكن 

شراكة   إطار  في  و -باحث-جامعة) املجتمع،  عام  لإلبداع (خاصقطاع  قطاع  الجزائرية  للكفاءات  املجال  يتيح  ما  هذا   ،

 واالبتكار، وتقديم االستشارات املبنية على أسس علمية. 

الخبرة، توفير املناخ التشريعي والتنظيمي املالئم، فضال على توفير األدوات والوسائل التي من شأنها    مناراتنشاء  إويتطلب  

 بوسائل التحليل والبرمجيات.  املناراتى دعم هذه إلورات الحاصلة في ذات املجال، باإلضافة مواكبة التط
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 :خدمة املجتمع والتنمية املجتمعية -3

حيث  املجتمع،    على  ) طالب، عضو هيئة تدريس وموظف(  الجامعة  ثارآو   دور   مثلوي  :  الشراكة والتنمية املجتمعية  بنك

 . " الشراكة والتنمية املجتمعية  بنك مصطلح "ألول مرة  يمكن أن نمثلها بهيئة تابعة للوزارة الوصية، ونطلق عليها  

  –  طالب  –  عضو هيئة التدريسدور "براز الدور غير التقليدي للباحث في الجامعة الحديثة، فإمن هذا املنطلق يمكننا  

 فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل: فقط  "الوظيفة – البحث العلمي -التعليم "قتصر على مهمة تال  " موظف

 خدمة املجتمع؛  -

 عمليات املشاركة في تطوير البرامج التنموية.  -

التنمية   في  للمشاركة  ساعي  حجم  التدريس  هيئة  لعضو  يخصص  أن  مثال  يمكن  املهام،  لهذه  أقرب  تصور  وإلعطاء 

ضرورية لتقريب الجامعة من النشاط االقتصادي واالجتماعي. ما يعني أن  املجتمع التي تعتبراملجتمعية، أو بعبارة أخرى خدمة 

الخ(   لى املجتمع )هيئات، جهات غير حكومية، قطاع خاص، أفراد، ...إ عضو هيئة التدريس يقدم خدمات استشارية وخبرات  

باإلضافة  شرافها، مقابل االستفادة من تعويض جزافي عن هذه العمليات،  إ عن طريق اإلمكانيات املعرفية، باسم الجامعة وتحت  

 خلق جو من التنافس العلمي بين أسرة األساتذة في سعيهم إليجاد أنجع وأفضل الحلول واملقترحات في هذا اإلطار.  إلى 

 للجامعة في:تتمثل مظاهر التنمية املجتمعية 

التدريس - هيئة  أعضاء  إلى و   مشاركة  فكرة  من  الواقع،  أرض  على  تجسيدها  ومتابعة  التنموية،  املشاريع  في  الطلبة 

 مشروع؛ 

 طرح أفكار جديدة ومبتكرة؛  -

 (؛ startupإيجاد فرص للمؤسسات الناشئة )  -

 األبحاث العلمية والتكنولوجية؛ -

 فقط(؛تقديم خدمات مجتمعية خالصة )أي تقديم املعرفة  -

املجتمع،  - في  منتجة  لتكون  والخبرات  املهارات  املعرفة،  تقديم  بها  ويقصد  املجتمعية،  باملسؤولية  يسمى  ما  تحقيق 

 . التنمية والتنمية املستدامة مجالوبالتالي يصب هذا املفهوم في 

هذه األخيرة تشمل تقديم املعارف،    وما تجدر اإلشارة إليه أن الفرق بين الخدمة املجتمعية واملسؤولية املجتمعية، أن

، بينما يقتصر  ويستمر ويكون مستدام   املشورة، الدعم واملتابعة، للوقوف على النتائج واملخرجات، والبحث، حتى ينجح املشروع

ون  لى الجهة التي تحتاجها، سواء أفراد أو مؤسسات أو هيئات دإمفهوم الخدمة املجتمعية الخالصة على تقديم علم أو معارف 

 . لتكون مستدامة الوقوف على النتائج املحققة
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  والذي يقوم على: "،  بنك الشراكة والتنمية املجتمعية ونعود بحضراتكم إلى مقترح "

 ؛ كل مبادرات أعضاء هيئة التدريس، وتوجيهها إلى الجهات التي تحتاجها أو تطلبها عملية رقمنة  -

هيئة إتوفير   - عضو  طرف  من  اإلطار  هذا  في  للتدخالت  أدلة  بمثابة  وتكون  املجتمعية،  الخدمة  حول  حصائيات 

 التدريس، تحت إشراف جامعة انتمائه وبموافقتها؛ 

ا - الجهات  املجتمعية  املسؤولية  مبادرات  جمع  تمكن  من  الوطن  حصائياتاإل لوصية  بنك    عبر  منصة  خالل  من 

نمو وتطور املشاريع، وحتى إحصاء حصة كل عضو هيئة تدريس مبادر من الحجم من متابعة املسؤولية املجتمعية، 

الساعي املخصص لذات الغرض، وبالتالي يمكن حوكمة مبادرات الجامعات في سياق التنمية املجتمعية بشكل فعلي 

 وتحديد أهدافها في:  وحقيقي،

 تطوير البرامج التكوينية والبحثية؛  -

 ربط البرامج مع سوق العمل؛ -

 التعلم والتعليم، والبحث العلمي؛ التي تسهل عملية رقمنة ال -

 جتماعيين.اال شركاء ال من طرف  جتمعيةاملخدمة التمويالت توجيه السليم لالو ،  خدمة املجتمع -
 

 : (مقترحاتخاتمة ) -4

 مقترحات أخرى، وندرجها في نقطتين مهمتين:وعلى ضوء ما تقدم التطرق إليه آنفا، يمكننا تقديم 

  :ةاملالي يةأول: استراتيجية الستقالل 

باحثين أكاديميين، وفاعلين في القطاع، التفكير العميق في كيفية إيجاد السبل الكفيلة ،  البد علينا نحن كسلطات وصية

نشاء جامعة فعالة ونافعة للمجتمع، إمعيارا مهما ملعرفة مدى    تأصبحتي  والللجامعة الجزائرية،    ةاملالي  ية االستقالللتحقيق  

نشاء مشاريع وورشات، أدوات ومنصات رقمية، تفتح املجال لتعزيز مداخيل الجامعة، أو بعبارة أخرى تفعيل دور  إمن خالل  

  تمكن . إذ  (مجتمع  –باحث    –جامعة  )شراكة مع مؤسسته الجامعية، على شكل  العضو هيئة التدريس في خلق الثروة في إطار  

، تستدعي البحث في هذا املوضوع إليجاد امليكانيزمات الضرورية  استثمارية تنموية  مشاريع  إنشاءللجامعة من    ةاملالي   يةاالستقالل

 شاريع. ذه امل لتحقيق مثل ه

 :  في الجامعة ثانيا: تطبيق املعايير العاملية للجودة

تشمل كل السياسات الضرورية التي تسمح بإنشاء جامعة  الجودة لم تعد اختيارا، بل حتمية فرضتها الحياة املعاصرة، و 

املستوى  نافعة وفاعلة في املجتمع، وبأقل التكاليف، هذا ما يجعل مخرجات الجامعة الجزائرية مطلوبة على املستوى املحلي و 

 معايير الجودة في الجامعة على أسس نذكر منها: العاملي، وتبنى 

 التطوير الذي يشمل كل األسرة الجامعية من إدارة وهيئة التدريس )التعليم، التأهيل والتدريب(؛  •

 بما يحقق أكبر منفعة للطالب؛ تعليم ضمان أعلى مستويات التحسين جودة املخرجات مع   •

 .منصات رقمية حديثةوفق   إدارة الجودةالتحول من النظام اإلداري التقليدي إلى نظام  •


