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توطئة:
تحضى الجامعة بمكانة مرموقة في حياة الشعوب ،فهي عصب الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية
لألمم على اختالف أمكنتها وأزمنتها ،من هنا جاءت النظرة التخطيطية للتعليم العالي وبيان أهميته بالنس ـ ـ ـ ــبة
للفرد والمجتمع على حد سواء ،وكان أن حتم هذا الواقع على أمم كثيرة مراجعة منظوماتها التعليمية الجامعية
وتقيم أدائها ومنجزاتها والبحث في س ـ ــبي تطويرها ،وفي هذا الس ـ ــيا تتس ـ ــاب الكليات والمعاهد داخي الجامعة
الواحدة ،وتتنافس الجامعات على المســتويين المحلي والعالمي بةية رحراز أفضــي النتائل والمراتب عبر تطوير
وتنويع وسـائي العمي وآلياته ،والبحث في أنجع السـبي وأيسـرها لتجاوز مشكالت الكم والكيف ،والتيسيس لثقافة
اقتصــاد المعرفة من خالي تنمية وتطوير أدائها ادكاديمي والبحثي ،ويلعب نظام ردارة الجودة الشــاملة في كي
هذا حدا فاصـ ـ ــال بين أنظمة قديمة باتت عاجزة عن االس ـ ـ ــتجابة لحاجيات العصـ ـ ــر ،ونظما مس ـ ـ ــتحدثة تتواف
ومتةيرات الحياة المعاصرة ،وجامعاتنا رذ تنموا بشكي مضطرد فإن هناك داللة واضحة ـ ـ ـ ـ ـ ـ والحمد

ــ ـ ـ ـ ـ على

العناية بهذا المجاي وتطويره ،فلسـ ــفة ومنهجا وتنظيما وهذا ما نباركه ونقدره ،رذ أننا نرا أن الجامعة الجزائرية
قد تكاملت في بنيتها التحتية وأخذت وسـ ــطرت مسـ ــارها الجاد في مجاي التعليم العالي والبحث العلمي ،رال أنه
وبرغم هــذا كلــه تبقى الحــاجــة قــائمــة لمزيــد من االهتمــام بــالتعليم الجــامعي ليواكــب التطور العلمي والتقني ،من
خالي بناء كوادر مؤهلة فكريا وعلميا تستطيع أن تدفع بعجلة التنمية رلى تحقي مزيدا من الرفاهية االجتماعية
واالقتصــادية ،وعليه فقد أصــبا من الضــروري التفكير في ســبي تطوير وتطوير ادداء ادكاديمي في الجامعة
لينسجم مع مشروع اإلصالح والتجديد والتطوير وف النموذج ادوروـ ـ ـ ـ ـ مةاربي ،والمعروف بمسار ( بولونا )
وهو النموذج المعتمد من قبي الجامعة الجزائرية ،وتماشـ ـ ــيا مع معايير ردارة الجودة الشـ ـ ــاملة في التعليم العالي
والبحث العلمي ،على أمي أن يحق هذا اإلصـ ــالح تحوال جذريا في أسـ ــاليب التدريس وأنماط التعليم ومجاالته
وجعي التعليم العالي مش ــروعا اس ــتثماريا وطنيا ،ولعي الس ــبيي الوحيد لذلك هو تنمية وتطوير الكفايات العلمية
والمهنية لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،باعتباره عص ـ ـ ـ ــب المنظومة التعليمية بالجامعة ،لما يقع على عاتقه من دور
محوري في عمليتي التكوين والتــيطير ،لــذا وجــب تــيهيلــه وتطوير مهــا ارتــه في مجــاي التــدريس والبحــث والتقييم
واالتصـاي وتكنولوجيا التعليم عواعداد وتصميم المناهل والخطط التدريسية ،ويجدر بنا أن نشير هنا رلى أن هذه
اددوار ليست ثابتة عوانما هي متةيرة تتةير بتةير الموقف التعليمي وحاجات المستفيدين منه ،مما يفرض واقعا
تعليميا جديدا يســتند في أســاســه رلى التجديد والتطوير تماشــيا مع ما أصــبحت تفرضــه العولمة اليوم ،وفي هذا
السـيا ييتي هذا البرنامل ليؤسس لنظام الجودة المطلوب  ...بالجامعة  ،واالرتقاء بادداء ادكاديمي لألستاذ
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الجامعي ،من خالي رصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وتقدير أهم الحاجات التدريبية الالزمة لالرتقاء بالفعي البيداغوجي والبحثي لديه
في ضوء المعايير السالفة الذكر.
وللقوي بذلك تم اتباع خطوات اجرائية سمحت بـ:
 1ـ بحث سبي تحديد رسالة الجامعة الجزائرية وفلسفتها في رنتاج المعرفة.
 2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بحث ســبي تفعيي دور عضــو هيئة التدريس ومســاهمته في تجســيد هذه الفلســفة باعتباره محور العملية
البيداغوجية والبحثية بالجامعة.
 3ـ ـ ـ ـ ـ بحث سبي تطوير البرامل البيداغوجية والبحثية لتساير التةيرات الحاصلة في ظي سياسة عولمة التعليم،
مع الحفاظ قدر اإلمكان على خصوصية المجتمع الجزائري االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بحث سبي تطوير اددوات والوسائي البيداغوجية والبحثية وتجسيد العملية التعليمية والبحثية وف مباد
ردارة الجودة الشاملة.
 5ـ تحديد الحاجات التدريبية الالزمة لتطوير ادداء البيداغوجي والبحثي لألستاذ الجامعي....
 6ـ اقتراح خطة اجرائية متمثلة في (برنامل تدريبي) لتحقي ذلك.
 7ـ التحق من فعالية هذا البرنامل التدريبي المقترح من خالي دراسة امبريقية.
هذه المحاور الس ـ ـ ــبعة كانت محي بحث وتقص ـ ـ ــي ،وش ـ ـ ــكلت مع نهاية الد ارس ـ ـ ــة مقترحا رجرائيا لتنمية وتطوير

الكفايات التدريس ـ ـ ـ ـ ــية والبحثية لألســ ـ ـ ـ ــتاذ بما يســ ـ ـ ـ ــهم في تحقي جودة ادداء البيداغوجي والبحثي في الجامعة

الجزائرية ويمكنها من االندماج في فضاء التعليم ادورو ـ مةاربي.

أهمية البحث ومبررات تدريب األستاذ الجامعي ونموه علميا ومهنيا:
على الرغم من التكامي التام بين المفهومين ،رال أن مفهوم النمو العلمي لألس ـ ــتاذ الجامعي يختلف في جوهره
عن مفهوم النمو المهني لديه ،رذ أن النمو العلمي ذاتيا في طابعه ومضــمونه ،يضــطلع به ادســتاذ عن قناعة
ش ــخص ــية ورغبة ملحة منه ،وهو يس ــتهدف التمكن من تخص ــع علمي ما والتوس ــع فيه ومتابعة المس ــتجدات
والعمي على التجديد واالبتكار فيه ،بينما أن النمو المهني ييخذ طابعا مؤسـ ـس ــاتيا من خالي ما تقدم عليه هذه
ادخيرة من تنظيم لـدورات تـدريـب وتيهيي ،تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهدف تنمية جوانب مهارية ترتبط بمهنة التعليم كادداء الجيد
وتحسين رجراءات نقي المعرفة والتةذية الراجعة وغيرها من المهارات ادخرا.
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تفاصيل البرنامج
 9ـ فلسفة البرنامج:
يرتكز هذا البرنامل على فلسفة مفادها :أن رقي الجامعة رنما يتحق بتطوير وتنويع وسائي العمي وآلياته،
والبحث في أنجع الســبي وأيســرها لتجاوز مشــكالت الكم والكيف ،والعمي على تنمية وتطوير ادداء ادكاديمي

لألسـ ـ ــتاذ الجامعي وف معايير ردارة الجودة الشـ ـ ــاملة وادهداف اإلجرائية للصـ ـ ــنف ادوي من مشـ ـ ــاريع برنامل
 ،Tempusالمتضمنة في النموذج ادوروبي الموحد والمعروف بمسار ( بولونا ) . Bologna 1111
 4ـ الهدف العام للبرنامج:
يتحدد الهدف العام لهذا البرنامل فيما يلي:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االرتقاء بادداء البيداغوجي والبحثي لعضـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعة الجزائرية في ضـ ـ ــوء معايير الجودة
الشاملة.

 0ـ األهداف السلوكية ـ اإلجرائية للبرنامج:
تتحدد ادهداف السلوكية ـ اإلجرائية لهذا البرنامل فيما يلي:
 – 1تطوير المهارات الخاصة بكفايات التدريس ،وتضم رحدا عشر هدفا رجرائيا.
 – 2تطوير مهارات التدريس الفعاي ،ويضم تسعة أهداف رجرائية
 – 3تطوير مهارات التقييم جيد ،ويضم سبعة أهداف رجرائية.
 4ـ تطوير مهارات االتصاي الفعاي ،ويضم سبعة أهداف رجرائية.
 5ـ تطوير مهارات البحث العلمي ،ويضم رحدا عشر هدفا رجرائيا.
 2ـ المحتوى وتنظيمه:
محتوا البرنامل مس ــتوحى من المقاربة النظرية لهذا البحث ،بما شـ ــملته من نظريات وآراء حوي التعليم العالي

ومعايير ردارة الجودة الشـ ـ ـ ـ ـ ــاملة وكذا ادهداف اإلجرائية للصـ ـ ـ ـ ـ ــنف ادوي من مشـ ـ ـ ـ ـ ــاريع برنامل ، Tempus
المتضمنة في النموذج ادوروبي الموحد والمعروف بمسار (بولونا) ،الموجهة لتطوير المناهل الدراسية وف ما
يلي:

أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بناء برامل تدريسية أو تحديث أخرا ،طبقا للمعايير ادوروبية المحددة من خالي مباد ( بولونا ) التي
أرست ادسس القانونية للتعليم العالي في الفضاء ادوروبي والفضاء المحيط به.

ب ـ تطوير مهارات وكفاءات عضو هيئة التدريس.
ج ـ تطوير وتحديث الوسائي التعليمية وتخصيع أغلفة مالية القتناء التجهيزات التقنية الالزمة.
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وعليه فقد شــمي البرنامل المقترح في هذه الد ارســة مجموعة أنش ــطة جاءت في طليعة الحاجات التدريبية التي
عبر عنها ادساتذة المبحوثين من خالي استجاباتهم على استبيان أعد لهذا الةرض.
تم تنظيم محتوا البرنـامل في خمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( وحدات تدريبية مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةرة ) تتناوي كي وحدة تدريبية مجاال من
مجاالت البيداغوجيا والبحث العلمي ،وتتكون مما يلي:
أ ـ عنوان الوحدة التدريبية :ويعكس الفكرة ادساسية للوحدة التدريبية ،بحيث يكون واضحا ومحددا.
ب ـ أهمية الوحدة التدريبية :من خالي تقديم فكرة عامة عن محتواها ،عوابراز أهميتها إلثارة دافعية المتدرب.
ج ـ الهدف العام للوحدة :ويشمي كي ما تسعى الوحدة التدريبية رلى تحقيقه.
د ـــــــــــ األهداف التعليمية للوحدة التدريبية :بةرض تبيان أهداف الوحدة التدريبية وص ــياغتها في ش ــكي أفعاي
سلوكية يمكن للمتدرب تيديتها.
ه ــــــــــ اقختبار القبلي :بهدف تعرف خبرات المتدرب السـابقة حوي موضوع الوحدة التدريبية ،من أجي تحديد
نواحي النقع أو القصور لديه.
و ــــ محتوى الوحدة التدريبية :تم تقسيم محتوا كي وحدة تدريبية رلى أفعاي سلوكية ـ ـ رجرائية صةيرة ومحددة
لتسـ ــهيي عملية االكتسـ ــاب ،كما روعي التنظيم المنطقي لمحتوا المادة التدريبية ،وقد صـ ــنفت ادنشـ ــطة وف

مايلي :ادنشـ ـ ــطة التمهيدية ،ادنشـ ـ ــطة اإلثرائية ،وادنشـ ـ ــطة التطبيقية ،ولكي منها وظائف محددة ،فادنشـ ـ ــطة
التمهيدية تستهدف التهيئة واإلثارة ،وتتمثي في توضيا مبررات ردراج الوحدة وأهدافها السلوكية ـ اإلجرائية ،أما

ادنشـطة اإلثرائية فهي تسـتهدف دعم الشـرح والتفسـير ،وقد تعددت وتنوعت بين عرض مادة تعليمية ومشاهدة

شـريط ونشـاط ورشـة ...الخ ،أما ادنشـطة التطبيقية فقد اســتهدفت معرفة مدا تمكن المتدرب من كي جزء من
أجزاء الوحدة ،ومدا تقدمه في تحقي ادهداف المحددة.
ز ـ اقختبار البعدي :بهدف تعرف مدا تحق أهداف الوحدة.
 5ـ تنفيذ البرنامج وتنظيم الحصص التدريبية
يتم تنفيذ البرنامل وف الخطوات ما يلي:
يسعى البرنامل التدريبي الحالي رلى تحقي  45هدفا رجرائيا تقابله  44محاضرة و 63ورشة تدريبية.
ـ تواتر الحصع :محاضرة  +ورشتين تدريبيتين في ادسبوع كحد أقصى.
ـ المدة القصوا التي يستةرقها تنفيذ البرنامل  44أسبوعا ( .يمكن تقليع ذلك عند الضرورة )
 6ـ السير في تطبيق البرنامج :يسير تطبي البرنامل وف خطوات أساسية هي:
أ ـ توضيا الهدف ادساسي للبرنامل.
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ب ـ بدء كي حصة بتمهيد مناسب لها.
ج ـ التنويع في أساليب تنفيذ ادنشطة ،باعتماد ادسلوب الفردي تارة وأسلوب المجموعات الصةيرة تارة أخرا.
د ـ ـ ـ ـ ـ عرض بعض النماذج التعليمية من خالي عرض شفافيات يتم رعدادها مسبقا ،وقياس درجة فهم المتدرب
لها من خالي أسئلة تقويمية.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رعطاء واجبات منزلية ،وتنويع هذه الواجبات لتشـــمي تدريبات تطبيقية خاص ــة بمختلف ادنشـ ــطة التي

يتضمنها البرنامل.

و ـ ـ ـ ـ ـ رعادة تطبي بعض ادنشطة التي لم يتمكن منها المتدرب بشكي جيد .والعمي تدريجيا معه حسب أولوية

ادخطاء التي يبديها.

ز ـ اعتماد تدريبات تتضمن تقويم ادخطاء التي يتم تحديدها سلفا ،بتواتر منتظم نظ ار لعجز المتدربين أحيانا

على اكتســاب بعض المهارات المقترحة عليهم بيســر ،مما يســتوجب وضــع ريتم خاع تســير عليه الحصــع

التدريبية يكون وف ثالثة أزمنة (  ) Trois tempsأو ( مراحي ) هي:
ـ أوق :تقديم " المهارة أو النشاط وربطها باإلدراك الحسي للمتدرب.

ـ ثانيا :التدرب على تيدية المهارة أو النشاط المقترح وف التعليمات المحددة.
ـ ثالثا :تذكر المهارة أو النشاط المطلوب وتيديته بشكي صحيا متى استدعى ادمر ذلك.
على أن يتدخي المشرف على عملية التدريب بين الحين واآلخر في توجيه المتدرب ،متبعا في ذلك طريقة

" افعي معي " و " افعي مثلي ".

 7ـــــــــــــ األن ــــطة والوســـــائل المســــاعدة في تنفيذ البرنامج :يتم تنفيذ البرنامل باالعتماد على مجموعة من
المصادر والوسائي المساعدة على ذلك وهي:
أ – جهاز كمبيوتر محموي.
ب – جهاز عرض .Data show
ج ـ برنامل .spss
د ـ برنامل .Excel
ه ـ خط انترنت.
ز ـ جهاز تسجيي سمعي بصري.
تقويم البرنامج  :لتقويم البرنامل هذا يمكن رتباع ادسلوب التالي:
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 9ـ التقويم القبلي:
يتم قبي تنفيذ البرنامل بهدف معرفة مسـ ـ ـ ــتوا المكتسـ ـ ـ ــبات المسـ ـ ـ ــتهدفة ،وكذا مسـ ـ ـ ــتوا ادداء البيداغوجي
والبحثي لألسـتاذ المتدرب وف المجاالت الخمسة التي يتضمنها البرنامل وهي ( كفايات التدريس )( ،التدريس

الفعاي ) ( ،التقييم الجيد )( ،االتصاي الفعاي) و( ادداء البحثي ).
 – 4التقويم البنائي ( الذاتي ):

ويتم أثناء تنفيذ البرنامل بهدف معرفة مدا التقدم في استيعاب مكوناته ،وذلك من خالي ما يلي:
ـ تقويم قبلي وبعدي لكي وحدة.
ـ اختبارات ذاتية تتخلي تنفيذ كي وحدة.
ويتم اسـ ـ ــتخدامه عند تطبي أنشـ ـ ــطة البرنامل ،حيث تسـ ـ ــتمر عملية التقويم طواي فترة التطبي عن طري

أس ـ ــئلة ش ـ ــفوية متنوعة ومالحظة ص ـ ــحة ادداء ،لمعرفة ما تحق من أهداف البرنامل و مدا تمكن ادس ـ ــاتذة

المتدربين من المهارات المستهدفة.

 – 0التقويم النهائي ( الختامي ) للحصــــة :يتم اسـ ـ ــتخدامه مع نهاية كي حصـ ـ ــة تدريبية ،للتحق من مدا
تحق من ادهداف المسطرة باستعماي ادسئلة الشفوية.
 2ــــــــــــــ التقويم البعدي :عند االنتهاء من تطبي البرنامل ككي يتم تقييم النمو الحاصـ ـ ـ ــي والتجاوب الوجداني
للمتدرب مع البرنامل.
التحقق من صالحية البرنامج من خالل تجريبه على عينة من ع رة متطوعين:
أمكن التوصي رلى ما يلي:
( أ ) دلت نتائل ادداء القبلي لمختلف مجاالت البرنامل  ،وكذا نتائل المالحظة على تدني مستوا المهارات
البيداغوجية والبحثية لدا أفراد المجموعة المتدربة ،قبي ردخاي المتةير التجريبي ( المس ــتقي ) ،مما يشـ ـير رلى
تذبذب في المهارات الخاص ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( كفايات التدريس ) ( ،التدريس الفعاي ) ( ،التقييم الجيد ) ( ،االتص ـ ــاي
الفعاي ) و( ادداء البحثي الجيد ) ،وتتف هذه النتيجة مع نتائل االسـ ــتبيان الذي تم تطبيقه في بداية الد ارسـ ــة
والخاع برصـ ـ ـ ـ ــد وتقدير الحاجات التدريبية الالزمة لعضـ ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في ضـ ـ ـ ـ ــوء متطلبات ردارة الجودة
الشـ ـ ـ ــاملة ،حيث كشـ ـ ـ ــفت عن حاجات تدريبية كبيرة في المجاالت المذكورة آنفا ،وهو ما انعكس سـ ـ ـ ــلبا على
ادداء البيداغوجي والبحثي لألستاذ.
(ب) دلـت نتـائل ادداء ( القبلي ا البعـدي ) على المجاالت الخمس للبرنامل على وجود فرو جوهرية ذات
داللة رحصـ ــائية لصـ ــالا ادداء البعديه مرد هذه الفرو راجع من وجهة نظر الد ارسـ ــة رلي التعرض لمثيرات
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البرنامل ( المتةير المسـ ــتقي ) بجانب ما قد يتواجد أيضـ ــا من تيثير للمتةير المصـ ــاحب االختبار القبلي "
ادلفة " بفعاليات البرنامل .
وتعزو الدراسة تفو ادداء البعدي على ادداء القبلي رلى عاملين هما:
ـ تحسن مستوا المهارات المستهدفة وأثرها اإليجابي على تنمية القدرات البيداغوجية والبحثية للمتدربين.
ـ فعالية النشاط التدريبي المتضمن في البرنامل المقترح من جهة ،وما أبداه أفراد المجموعة المتدربة من تفاعي
ريجابي مع هذا البرنامل من جهة أخرا.
(ج) أثبتت نســب الكســب المعدل لبال فعالية البرنامل التدريبي المقترح في رفع مســتوا المهارات المســتهدفة
وهي ( كفايات التدريس ) ( ،التدريس الفعاي ) ( ،التقييم الجيد ) ( ،االتص ـ ـ ــاي الفعاي ) و( ادداء البحثي ) ،
و منها رفع مس ــتوا ادداء البيداغوجي والبحثي (لألس ــاتذة المتدربين) ،حيث تراوحت نس ــب الكس ــب المعدي ما
بين (  1.26و  ) 1.41وهي جميعها نس ـ ـ ـ ـ ــب دالة تزيد عن القيمة التي حددها بالك للحكم بفعالية البرنامل
وهي ( .) 1.2
محتوى البرنامج واجراءاته التدريبية
الوحدة األولى :كفايات التدريس
محتواها واجراءاتها التدريبية
أوق /األهـداف اإلجرائيـة للوحـدة :تهـدف هـذه الوحـدة التدريبية رلى تنمية مهارات ادسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ في مجاي كفايات

التدريس ،وتضـم رحدا عشـرة هدفا رجرائيا ،تقابله رحدا عشـرة محاضـرة وخمســة عشـرة ورشــة تدريبية ،تبيانها
كما يلي:
 1ـ تمكين المتدرب من مهارات تحديد المراجع والمصادر ادساسية للمقرر الدراسي ،واقتراح مصادر بديلة.
 2ـ تمكين المتدرب من مهارة انتقاء المادة التدريسية المناسبة.
 3ـ تمكين المتدرب من مهارات وضع مخطط الدرس وتحضيره ،وربطه بالواقع االجتماعي.
 4ـ تمكين المتدرب من مهارات تنفيذ الدرس باستخدام الوسائط التعليمية والتكنولوجية.
 5ـ تمكين المتدرب من مهارات التعامي مع المواد المتاحة بخياي رحب وابتكاريه متنوعة.
 6ـ تمكين المتدرب من مهارات التيليف في المقاييس المسندة.
 7ـ تمكين المتدرب من مهارات تحديث محتوا المقاييس المسندة.
 1ـ تمكين المتدرب من مهارات التقويم الذاتي.
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 1ـ تمكين المتدرب من مهارات التوجيه.
 11ـ تمكين المتدرب من مهارات التعامي مع المكتبات الرقمية وكيفية االستفادة منها.
 11ـ تمكين المتدرب من مهارات التعليم اإللكتروني.
الوحدة الثانية :التدريس الفعال
محتواها واجراءاتها التدريبية
أ ـ األهداف اإلجرائية للوحدة:
تهدف هذه الوحدة رلى تنمية مهارات ادستاذ في مجاالت التدريس الفعال ،وتضم تسعة أهداف رجرائية تقابلها
تسع محاضرات وتسعة ورشات تدريبية ،تبيانها كما يلي:
 1ـ تمكين المتدرب من مهارات التدريس الحديثة.
 2ـ تمكين المتدرب من استراتيجيات التدريس الفعاي.
 3ـ تمكين المتدرب من المهارات البيداغوجية الالزمة.
 4ـ تمكين المتدرب من مهارات الشرح والتوضيا.
 5ـ تمكين المتدرب من مهارات توجيه النقاش.
 6ـ تمكين المتدرب من مهارات ردارة الوقت داخي الصف.
 7ـ تمكين المتدرب من مهارات توظيف تكنولوجية التعليم.
 1ـ تمكين المتدرب مهارات التنسي بين المحاضرة وادعماي الموجهة ،والتطبيقية.
 1ـ تمكين المتدرب من مهارات رفع دافعية اإلنجاز لدا الطلبة.
الوحدة الثالثة :التقييم الجيد
محتواها واجراءاتها التدريبية
أ ـ األهداف اإلجرائية للوحدة:
تهدف هذه الوحدة رلى تنمية مهارات ادسـ ـ ــتاذ في مجاي التقييم ،وتضـ ـ ــم سـ ـ ــبعة أهداف رجرائية تقابلها سـ ـ ــبعة
محاضرات وعشرة ورشات تدريبية ،تبيانها كما يلي:
 1ـ تمكين المتدرب من مهارات التقييم الجيد.
 2ـ تمكين المتدرب من مهارات التقييم المستمر.
 3ـ تمكين المتدرب من مهارات قياس نواتل التعليم.
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 4ـ تمكين المتدرب من مهارات استخدام أدوات القياس والتحكم فيها.
 5ـ تمكين المتدرب من مهارات مرافقة الطلبة وتوجيههم.
 6ـ تمكين المتدرب من مهارات توجيه الطلبة نحو عمليات التقييم الذاتي.
 7ـ تمكين المتدرب من مهارات تقييم البرامل البيداغوجية والبحثية.
الوحدة الرابعة :اقتصال الفعال
محتواها واجراءاتها التدريبية
أ ـ األهداف اإلجرائية للوحدة:
تهدف هذه الوحدة رلى تنمية مهارات ادستاذ في مجاي اقتصال الفعال ،وتضم سبعة أهداف رجرائية تقابلها
ستة محاضرات و ستة ورشات تدريبية ،باإلضافة حصع التعليم المكثف للةات ،وذلك على النحو التالي:
 1ـ تمكين المتدرب من مهارات االتصاي الفعاي مع الطلبة.
 2ـ تمكين المتدرب من مهارات الحوار ،التيثير واإلقناع.
 3ـ تمكين المتدرب من مهارات التحكم في مختلف الجوانب اإلنسانية ،التي يتضمنها الموقف التعليمي.
 4ـ تمكين المتدرب من مهارات اإلصةاء.
 5ـ تمكين المتدرب من مهارات التنشيط داخي الجماعة.
 6ـ تمكين المتدرب من مهارات تحليي وتفسير السلوك داخي الجماعة.
 7ـ تمكين المتدرب من مهارات التحكم في اللةات الحية ( ،فرنسية وانجليزية ).
الوحدة الخامسة :جودة األداء البحثي لألستاذ
محتواها واجراءاتها التدريبية
أوق /األهداف اإلجرائية للوحدة:
تهدف هذه الوحدة رلى تنمية مهارات ادس ــتاذ في مجاي جودة األداء البحثي ،وتض ــم رحدا عشـ ـرة هدفارجرائيا
تقابله رحدا عشرة محاضرة وثالثة وعشرون ورشة تدريبية ،تبيانها كما يلي:
 1ـ تمكين المتدرب من مهارات ربط البحوث الجامعية بمختلف حقوي اإلنتاج.
 2ـ تمكين المتدرب من مهارات انجاز البحوث التطبيقية.
 3ـ تمكين المتدرب من مهارات انجاز البحوث الجماعية.
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 4ـ تمكين المتدرب من مهارات اإلشراف على فر البحث وتسيير المخابر.
 5ـ تمكين المتدرب من مهارات التعامي مع بنوك البيانات واالستفادة منها في انجاز البحوث.
6ـ تمكين المتدرب من مهارات التعامي مع مختلف هيئات البحث العلمي ،وتسجيي عروض البحث رلكترونيا.
 7ـ تمكين المتدرب من مهارات التحليي اإلحصائي للبيانات ،باستخدام برنامل .excel
 1ـ تمكين المتدرب من مهارات التحليي اإلحصائي للبيانات ،باستخدام برنامل .spss
 1ـ تمكين المتدرب من مهارات كتابة التقارير البحثية ،مع عرض النتائل وصياغة التوصيات والمقترحات.
 11ـ تمكين المتدرب من مهارات كتابة المقاالت العلمية.
 11ـ تمكين المتدرب من مهارات تنظيم الندوات واديام الدراسية ،والملتقيات الوطنية والدولية.

التوصيات والمقترحات
في ضــوء رشــكالية الد ارســة وفرضــياتها ،وفي حدود العينة المدروســة ،وبناء علي ما أســفرت عنه النتائل ه
نوصي بما يلي:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اعتماد البرنامل الحالي المقترح في هذا البحث ،والعمي على رنش ـ ــاء مراكز امتياز للتدريب والتطوير
ادكاديمي تحت شعار التميز في التدريس .Teaching Excellence
 2ـ خل ارتباط رسمي بين التدريب والترقية حتى تزدهر البرامل التدريبية وتِؤتي أكلها.
 3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تكريس كي ما من ش ــينه تنمية ادداء البيداغوجي والبحثي لألس ــتاذ الجامعي ووض ــعه موض ــع اإلفادة،
كاإلطالع على البرامل ،تحيين المعلومات ،أنظمة اإلدارة الصـ ــفية ،اسـ ــتراتيجيات التدريس ومهاراته ،العالقات
اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيـة ،تبـادي التجارب والخبرات بين الجامعات في الداخي والخارج ،قوانين العمي ،مهارات االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي
الفعاي ،أنظمة التقويم وبناء االختبارات  ...رلخ.
 14ـ رنشاء لجنة دائمة للمتابعة وضبط النوعية في المؤسسة الجامعية.
 15ـ ترسيخ ثقافة الجودة بين ادفراد داخي المؤسسة الجامعية ،وجعلهم يتبنون ثقافة تنظيمية جديدة في مقابي
تخليهم عن العمي التربوي التقليدي.
 16ـ رفع مستوا ادداء داخي الجامعة وتوفير الجهد والوقت واإلمكانيات.
 17ـ العمي على نشر مناخ علمي جاد ومحفز على بذي مزيدا من الجهد والعطاء بالجامعة.
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 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جعي المؤسسة الجامعية مؤسسة فاعلة ،من خالي تنمية الموارد البشرية وتطوير المنهل وتبني أساليب
تقويم متطورة وتحديث الهياكي التنظيمية.
 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رفع مس ــتوا مردودية الجامعة في رنتاج المعرفة ،وتجاوز مش ــكالت التس ــيير وتحقي مردود بيداغوجي
وبحثي أوفر بجهد وتكلفة أقي.
 11ــ ـ ـ ـ ـ ـ التيكيد على أهمية اللةات الحية وضرورة التمكن منها ،باعتبارها معيا ار من معايير جودة عضو هيئة
التدريس بالجامعة.

المراجع والمصادر العلمية

 1ـ علي محسن عطية :الجودة والجديد في التدريس ،دار صفاء ،ادردن ،الطبعة ادولى2111 ،
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.2111

 5ـ سهيلة محسن كاظم الفتالوي :كفايات التدريس ،الطبعة ادولى ،دار الشرو للنشر والتوزيع.2113 ،

6- Rinehart gray: Quality education applying the philosophy of dr.w.e.deming.USA.
Quality press, 1993, p49.
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London, 1993, p213.
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 11ـ ـ ـ ـ ـ مجدي علي حسين الحبشي :مؤشرات الجودة كيداة لتحديد التعليم الجامعي ـ ـ ـ ـ ـ دراسة حالة لكلية التربية
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الهواشمي ،مكتبة النهظة المصرية ،القاهرة.1111 ،
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17 – Hoffher,g Nodler,g: Thinking in total management nocross:: gorger, 1994.

 11ـ الخطيب أحمد :اإلدارة الجامعية  ،دراسات حديثة ،مؤسسة حمادة ،ادردن.2111 ،

19 – Rabiot, john, Obergh peter, The iso 9000 book quality,sources, newyork,1994.

 21ـ محمد منير مرسي :التعليم الجامعي المعاصر ،عالم الكتب.2112،

 21ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ توفلر آلفين :صـدمة المستقبي ،المتةيرات في رحاب الةد ،ترجمة محمد علي ناصف ،مكتبة النهظة،

القاهرة.1111 ،

 22ـ سعيد التي وآخرون :قواعد الدراسة الجامعية ،دار الفكر  ،الطبعة ادولى.1111 ،
 23ـ تركي رابا :أصوي التربية والتعليم ،ديوان المطبوعات الجامعية.1111 ،

 24ـ سامي سلطان عريفل :الجامعة والبحث العلمي ،دار الفكر ،الطبعة الثانية.2111 ،

 25مصمودي زين الدين :بعض مشكالت المكونين في التعليم الجامعي ،سلسلة رصدارات مخبر ردارة وتنمية
الموارد البشرية ،رشكالية التكوين والتعليم في رفريقيا والعالم العربي ،الملتقى الدولي ادوي ،العدد ادوي ،المركز

الجامعي العربي بالمهيدي ،أم البواقي ،الجزائر.2114 ،

 26ـ ـ أبو نوار وآخرون :الحاجة رلى التطوير المهني دعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات العربية ،مجلة
التربية الجديدة ،العدد .1111 ،51

 27ـ ـ ـ ـ ـ ـ الكيالني عبد ر زيد :الظروف المالئمة الستقرار هيئة التدريس في الجامعات العربية ،المركز العربي
لبحوث التعليم العالي ،دمش .1114 ،

 21ـ راشد عبد الكريم :برنامل تدريبي حوي التدريس الفعاي.2112 ،

 21ـ بوفلجة غياث :التربية والتكوين بالجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية.1112 ،
 31ـ مقداد محمد :تقويم العملية التكوينية في الجامعة ،ديوان المطبوعات الجامعية.1111 ،

 31ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حســن شــحاتة :مفاتيا التميز في التعليم ،د ارســة نظرية مقدمة للمؤتمر العلمي الثامن للتربية ،جامعة

الفيوم  ،المجلد الثامن.2117 ،

 32ـ حوليات جامعة الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية 16،17،ع.1

 33ـ مجلة العلوم االنسانية ،ع ،17جامعة منتوري قسنطينة ،دار الفكر للطباعة والنشر.
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 34ـ ـ ـ ـ لونيس علي وتةليت صالح الدين :التعليم العالي في الجزائر في ضوء التةيرات العالمية ،مقاي منشور
ضـ ـ ـ ـ ـ ــمن أعماي الملتقى الدولي ادوي " نظرة جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي بين الضـ ـ ـ ـ ـ ــةوطات الداخلية
واالختيارات الذاتية " المركز الجامعي العربي بلمهيدي أم البواقي ،الجزائر 27 ،و 21نوفمبر2115.

 35ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أمين فارو فهمي :المدخي المنظومي والجودة الش ـ ــاملة في منظومة التعليم بالمقاربة المنظومية في
التعليم والتكوين ،مجلة المبرز ،عدد خاع بالملتقى العربي ادوي ،الجزائر.2114 ،
36

ـ قاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان :ردارة الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملة ومتطلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزو،2111 . 1111 ،

مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ادردن .2114
37 – Ralph, G Lewis< Douglass, H Smith: Total quality in higher
Education, Florida, St Lucie press Delray Beach, 1994.
31

ـ المج ـ ـ ـ ـ ـ ــالس القومي ـ ـ ـ ـ ـ ــة المتخصص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،تقري ـ ـ ـ ـ ـ ــر المجل ـ ـ ـ ـ ـ ــس الق ـ ـ ـ ـ ـ ــومي للتعل ـ ـ ـ ـ ـ ــيم الع ـ ـ ـ ـ ـ ــالي والبح ـ ـ ـ ـ ـ ــث

العلمي والتكنولوجيات.1111 ،
 31ـ الخطيب أحمد :التعليم العالي االشكاليات والتحديات ،عالم الكتب الحديث.2111 ،
 41ــ ـ محمد أحمد رشيد :ملف التقويم الذاتي ،مجلة رسالة الخليل العربي ،مكتب التربية العربية لدوي الخليل،
س ،7ع 21الرياض.
 41هربرت هنجست :رجراءات االعتراف بالمؤسسات التعليمية ،في واقع الندوة الفكرية الثالثة لرؤساء ومديري
الجامعات في الدوي ادعضاء بمكتب التربية لدوي الخليل العربي ،بةداد.1111 ،
42 – Raths. J: Accreditation and Standards Teacher Education, in the international
encyclopedia of education, Edited by : torsten house and T.Nevive postleth waite,
second Edition. Vol aper ganon, 1994.
43 – wha – Kuk lee: “ University accreditation in Korea” in quality assurance in
higher education proceedings of an international conference Hong Kong, Edited by:
Alma craft, the flamer press, London, 1991.
 44ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بركات وزمالئه :بركات محمد عادي وأخرون :التطوير المهني دعضاء الهيئة التدريسية في جامعات
الدوي العربية في ض ـ ـ ـ ــوء المس ـ ـ ـ ــتجدات العالمية ،المجلة العلربية للتعليم العالي ،العدد (  ،) 2المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم ،تونس.1116 ،
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 45ـ ـ ـ ـ ـ ـ أبوحطب فؤاد :تجربة جامعة عين شمس في مجاي التطوير والتدريب إلعداد الهيئات التدريسية ضمن
ورش ـ ـ ــة تجارب الجامعات العربية في مجاي التطوير المهني دعض ـ ـ ــاء الهيئات التدريس ـ ـ ــية ،الجامعة ادردنية،
كلية العلوم التربوية ،ادردن.1114 ،
 46ـ ـ ـ ـ حضاونة سامي :تجربة الجامعة ادردنية في مجاي اإلعداد المهني دعضاء الهيئات التدريسية ،ضمن
ورش ـ ـ ــة تجارب الجامعات العربية في مجاي التطوير المهني دعض ـ ـ ــاء الهيئات التدريس ـ ـ ــية ،الجامعة ادردنية،
كلية العلوم التربوية ،ادردن.1114 ،
 47ـ ـ ـ ـ ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :الجريدة الرسمية  11صفر عام  1431الماف لـ ـ ـ ـ ـ  24يناير
عام .2111
 41ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :قرار وزاري رقم  167الصادر بتاريخ  11ماي .2111
 41ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـ ــعبية :و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،ملف اصـ ــالح التعليم
العالي والبحث العلمي ،جانفي .2114
 51ـ مؤيد عبد الحسين ويوسف الطائي :ردارة الجودة الشاملة منهل كمي من المستهلك رلى المستهلك مؤسسة
الو ار للنشر والتوزيع ،عمان ،ادردن ،الطبعة ادولى .2114
 51ـ بوحفع مباركي :اصالح التعليم العالي في المةرب العربي طبقا لمسار بولونا ،جامعة وهران.2111 ،
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