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Abstract:  
Academic governance is one of the most important modern strategies adopted by 

international universities and has achieved positive results in improving its performance 
and guaranteeing its quality. 

The importance of the current study is to highlight the national reference to quality 
assurance adopted in Algerian higher education, and to highlight the role and 
effectiveness of the self-evaluation process in the field of governance in improving the 
quality and performance of institutions of higher education by analyzing and comparing 
the results of the self-evaluation of two university centers for 2017.   
Keywords: Governance, Quality, Quality assurance and self -evaluation. 
 

 :ملخص
تمثلـت فـي تحسـين تعتبر الحكامة من أهم االستراتجيات الحديثة التـي انتهجتهـا الجامعـات العالميـة وحققـت مـن خاللهـا نتـائج إيجابيـة  

  . أدائها وضمان جودتها
بــراز دور إتسـليط الضـوء علـى المرجـع الــوطني لضـمان الجـودة المتبنـى فـي التعلــيم العـالي الجزائـري، ثـم  إلــىتهـدف هـذه الدراسـة بدايـة 

لنتــائج  حليـل ومقارنـةتإجـراء وفعاليـة عمليـة التقيـيم الـذاتي لميـدان الحكامــة فـي تحسـين جـودة أداء مؤسسـات التعلـيم العــالي مـن خـالل 
  .التقييم الذاتي الخاص بمركزيين جامعيين

  .التقييم الذاتيضمان الجودة و  الحكامة، الجودة، :الكلمات المفتاحية
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   :مقدمة
 تعد قضية ضمان جودة التعليم العالي في الدول العربية عامـة والجزائـر خاصـة مـن القضـايا المهمـة فـي الوقـت الحاضـر،  

الرتقــاء ظــل مــا فرضــه الواقــع والتوقعــات المســتقبلية التــي تتجــه نحــو تــدويل التعلــيم العــالي فــي هــذه الــدول وا خاصــة فــي
ســتدعي وجـود قيــادات ي أضـحى كمــا أن ضـمان جــودة التعلـيم العــالي  .بجـودة مخرجاتهــا التعليميـةبمسـتوى تعليمهـا العــالي و 

جــراءات تنظيميــة ورقابيــة تضــمن جــودة إ، وتــوفر أنظمــة فيهــاتعتمــد الحكامــة أساســا إلدارتهــا متمثلــة فــي مجــالس الحوكمــة 
  . التعليم بشفافية ومسؤولية

ل المؤسسـة علـى شـهادات لـى حصـو إيـؤدي  ، فهـويعد التقييم مدخال طبيعيا لضمان الجـودة وتحسـينها بشـكل مسـتمرو   
عتمــاد والموثوقيــة يتطلــب حــرص ودوام الحصــول علــى اال الموثوقيــة لــدى كــل مــن يتعامــل معهــا أو يســتفيد منهــا،االعتمــاد و 

  .المؤسسة على تحسين جودتها ومحاولة ضمانها بشكل دائم
  : اشكالية الدراسة.1

ضـــمان الجـــودة ذاتي لميـــدان الحكامـــة فـــي تحســـين و بـــراز دور عمليـــة التقيـــيم الـــإتتمحـــور اشـــكالية الدراســـة الحاليـــة حـــول 
  :تبلور في التساؤل التاليوعلى ضوء ذلك فإن إشكالية الدراسة ت بالجامعات الجزائرية،

  ما أهمية عملية تقييم ميدان الحكامة في تحسين جودة وأداء مؤسسات التعليم العالي؟ 
  :أهداف الدراسة .2

لى الوقوف علـى معـايير ضـمان الجـودة للتعلـيم العـالي فـي الجزائـر مـن خـالل قـراءة للـدليل إتهدف هذه الدراسة           
فــي  وف علـى الجانــب الميـداني لعمليـة التقيــيم الـذاتي لميــدان الحكامـة إلبــراز مسـاهمتهاثـم  الوقــ الـوطني لضـمان الجــودة،

  .أداء مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرىو  تطوير هذا النظام من جهة وفي تحسين جودةو بناء 
  : منهجية الدراسة .3

لضـمان الجـودة فـي مؤسسـات لدليل الـوطني اصف و من خالل  على المنهج الوصفي التحليلي، ت الدراسةعتمدا    
ــالجزائر المركــز الجــامعي همــا  التعلــيم العــالي ثــم تحليــل ومقارنــة نتــائج التقيــيم الــذاتي لميــدان الحكامــة لمركــزين جــامعيين ب

  .ميلةبوالية تيبازة والمركز الجامعي بوالية 
  : خطة الدراسة. 4

  :حورينسيمها الى مأهداف الدراسة تم تق جل االلمام بجميع جوانب الموضوع وتحقيقأمن 
  . قراءة في الدليل الوطني لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية _
  )2017سنة (  تحليل ومقارنة نتائج التقييم الذاتي لميدان الحكامة بين المركز الجامعي تيبازة والمركز الجامعي ميلة _

 .في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية لداخليةا قراءة في الدليل الوطني لضمان الجودة: األول حورالم
: ساســـية للدراســـةلـــى تحليـــل تركيبـــة الـــدليل الـــوطني لضـــمان الجـــودة ســـنحاول تعريـــف المفـــاهيم األإ التطـــرققبـــل     

  .الجودة في التعليم العالي ونظام ضمان الجودة
  :مفهوم جودة التعليم :أوال

 ة،كثـر مـن زاويـأليهـا البـاحثين مـن إاية القرن العشرين وقـد تطـرق عرف مفهوم الجودة العديد من التطورات منذ بد     
  :من أهم تعريفات الجودة نذكرو 
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ويشـير هــذا التعريـف الــى أّن  "المطابقــة مـع المواصــفات": 1نهـاأالجــودة علـى  (Philip Crosby)عـرف فيليـب كروســبي 
  . لف الصفريجودة المنتج تنحصر في مدى مطابقته للمعايير الموضوعة لتحقيق مبدأ الت

والتــي _ و غيــر المــاديأســواء المــادي  _مجموعــة الخصــائص الضــمنية للمنتــوج " هــيالجودة بشــكلها فــ )Jaupi(وحســب 
  2"لعمالءا تجعله قادرا على الوفاء باحتياجات

من أهم التعـاريف التـي حاولـت شـرح و  ،لأما بالنسبة للجودة في التعليم العالي فيصعب وضع تعريف محدد وشام    
  :هومالمف

كافـة الجهـات وسـوق العمـل والمجتمـع و  مقدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج التعليمي على تلبيـة متطلبـات الطالـب،" 
الداخليــة والخارجيــة المنتفعــة، اننــا نعــرف جيــدا أن تحقيــق جــودة التعلــيم يتطلــب توجيــه كــل المــوارد البشــرية والسياســات 

االبــداع لضـمان تلبيــة المنــتج التعليمــي جـل خلــق ظــروف مواتيـة لالبتكــار و أمــن  والـنظم والمنــاهج والعمليــات والبنيـة التحتيــة
  .3"للمتطلبات التي تهيئ الطالب لبلوغ المستوى الذي نسعى جميعا لبلوغه

  : مفهوم ضمان الجودة ونظام ضمان الجودة: ثانيا
  :ضمان الجودة في التعليم/ 1

 األمـر دراسـي، وهـذا مقـرر أو نظـام أو برنـامج أي نجـاح وراء المرشـدة القـوة "نـهأيعـرف ضـمان الجـودة علـى     
  .4"التعليمية المؤسسة نشاطات جميع في آلياتها تندمج أن يستدعي
 التـي تهـدف إلـى واإلجـراءات واألسـاليب مجموعـة األدوات" 5المليجي فقد عرف نظام ضمان الجودة أنـه براهيمإ أما رضا
  ."التعليمية المؤسسة داخل استمراريتها على والحفاظ الجودة تحقيق

عمليـة منظمـة لـتفّحص النوعيـة تقتضـي التأكـد مـن وفـاء المؤسسـة التعليميـة "كما عرفها المجلس العالي للتعليم بكندا بأنهـا 
بالمعـــايير، ومـــن قـــدرتها علـــى التحســـين المســـتمر والوفـــاء بهـــا الحقـــا، بحيـــث أن المؤسســـة تضـــمن جـــودة التعلـــيم لنفســـها 

  6"وللجمهور العام
 م ضمان الجودة في التعليم العالينظا/ 2

فهنــاك مــن أشــار إلــى أن هــذا النظــام العــالي  التعلــيم فــي الجــودة ضــماننظــام ل عــدة ظهــرت تعــاريفلقــد      
نــة مــن الطالــب، عضــو هيئــة التــدريس، جــودة المــادة التعليميــة، بمــا فيهــا مــن ":يشــمل جــودة عناصــر العمليــة التعليميــة المكوّ

التدريس وجودة مكان الـتعلم فـي الجامعـات والمخـابر ومراكـز الحاسـوب والورشـات والقاعـات برامج وكتب جامعية وطرائق 
التعليمية من سياسات وفلسـفات إداريـة، ومـا تعـّداه مـن هياكـل تنظيميـة ووسـائل تمويـل وتسـويق وأخيـرا جـودة التقـويم الـذي 

  7"يلبي احتياجات سوق العمل
   ة في مؤسسات التعليم العاليقراءة في الدليل الوطني لضمان الجود: ثالثا

  :أهم مراحل تطبيق نظام جودة التعليم العالي في الجزائر/ 1
  :همهاأمر تجسيد نظام ضمان الجودة في التعليم العالي الجزائري بعدة مراحل 

 ان قامـت وزارة التعلـيم العـالي بتنظـيم مـؤتمر دولـي حـول ضـمان الجـودة والـذي كـان انطالقـا لدراسـة إمكانيـة تطبيـق ضــم
 الجودة في المؤسسات الجامعية الجزائرية؛
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  المجلس الوطني للتقيـيمتم انشاء (CNE)  كمـا انبثقـت فرقـة عمـل كلفـت بـالتفكير فـي المشـروع مدعمـة 2008سـنة ،
  .8 ببعض الخبراء الدوليين

    لــيم العــالي تــم ترســيم عمــل الفرقــة بقــرار إنشــاء اللجنــة الوطنيــة لتطبيــق ضــمان الجــودة فــي التع 2010مــاي  31فــي
  (CIAQES) 9.والبحث العلمي

 2016ثم تحديثه في  ،2014الجودة ليقدم ألول مرة في  انشاء المرجع الوطني لضمان. 
  للشــروع فــي عمليــة  2017مراســلة وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي لجميــع مؤسســات التعلــيم العــالي فــي جــانفي

 .التقييم الذاتي لمختلف الميادين
  : لمرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية بمؤسسات التعليم العاليتركيبة ا/ 2

المقــاييس  الجديـد لضــمان الجـودة الداخليــة فـي مؤسســات التعلـيم العــالي، متضـمنا وطنيالــمرجعـي الدليل الــإنشـاء لقـد تــم 
م ضــمان الجــودة فــي أدركــت المنظومــة التعليميــة الجزائريــة حتميــة تطبيــق نظــا بعــد أن والمعــايير المتعلقــة بضــمان الجــودة،

   .2014تم إنجازه بمساعدة مسؤولي ضمان الجودة في المؤسسات الجامعية ليقدم ألول مرة سنة ، حيث التعليم العالي
 ثالثـة بـين عـددها يتـراوح حقـول إلـى مجـزأ منهـا واحـد كـل يحتـوي المرجـع الـوطني لضـمان الجـودة علـى ىسـبعة مجـاالت،

  .10الجامعية في المؤسسات عادة الموجودة طاتالنشا والحقول المجاالت تمثل وسبعة؛
  :الجدول الموالي يوضح توزيع الحقول والمراجع على مختلف المجاالت

  تركيبة المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي: 01جدول رقم 
  االثباتات  المعايير  المراجع  الحقول  الميادين

  107  49  23  7  التكوين

  55  32  17  3  لعلميالبحث ا

  180  53  27  5  الحكامة

  70  24  14  4  الحياة الجامعية

  38  19  17  5  الهياكل القاعدية

  40  19  11  3  التعاون مع المحيط االجتماعي واالقتصادي

  70  22  14  4  العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي

  564  219  123  31  المجموع

     mesrs.dz.2016-www.ciaqes://  http (consulté le 29/5/2018):المصدر
 الـوزارة أن نالحـظ ،العـالي التعلـيم مؤسسـات فـي الداخليـة الجودة لضمان الوطني المرجع قراءتنا لمحتويات خالل من  

 مـع بالمؤسسـة الخاصـة القـرارات اذاتخـ فـي األطـراف مختلـف مشـاركة لضـمان لميدان الحكامة كبرى أهمية أولت الوصية
 الجـودة لضـمان األساسـية الركيـزة باعتبـاره االولويـة الـذاتي للتقيـيم وأعطـت ،حاجـاتهم مختلـف تلبيـة االعتبـار بعـين األخـذ

 .الموالي بتحليل ومقارنة نتائج التقييم الذاتي لميدان الحكامة إلبراز مساهمته في تحسين الجودة حورفي المسنقوم و 
 -والمركــز الجــامعي  -تيبــازة  -تحليــل ومقارنــة نتــائج التقيــيم الــذاتي لميــدان الحكامــة   للمركــز الجــامعي : الثــاني المحــور 

  ) 2017سنة  ( –ميلة 
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وتوجيـه وتســيير التوجهـات اإلســتراتيجية  إن الهـدف مـن التقيــيم الـذاتي لميــدان الحكامـة هــو أنـه يعتبـر أداة لضــبط    
 . ، كما أنه يعتبر أداة لتأهيلها للدخول في التنافسية الوطنية والدوليةيلمؤسسات التعليم العالالكبرى 

  -ميلة -المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف  :تقييم ميدان الحكامة: أوال
  بميلة عبد الحفيظ بوالصوف التعريف بالمركز الجامعي/ 1

ــــنفيذيتأســـس المركـــز الجـــامعي      الموافـــق  1429 رجـــب عـــام 06 مـــؤرخ فـــي 204-08 رقـــم بموجـــب المرســـوم التـ
طالــب ليكــون بــذلك  1000 ألكثــر مــن 2009-2008 فــتح أبوابــه خــالل الموســم الجــامعيحيــث ، 2008 يوليــو ســنة 09 لــ

المــؤرخ  01/14 أول مؤسســة جامعيــة ينطلــق بهــا قطــاع التعلــيم العــالي و البحــث العلمــي فــي الواليــة، وبموجــب المقــرر رقــم
الصـادر عـن وزارة المجاهـدين والـذي يتضـمن تكـريس تسـمية المؤسسـات  2014 اكتـوبر 23 ذي الحجـة الموافـق لــ 29 في

و ذلـــــــــك  عبـــــــــد الحفـــــــــيظ بوالصـــــــــوف الجامعيـــــــــة، تـــــــــم إعـــــــــادة تســـــــــمية المركـــــــــز الجـــــــــامعي لميلـــــــــة باســـــــــم المجاهـــــــــد
  .11بذكرى ثورة التحرير الوطنية 2014 نوفمبر أول يوم
  نتائج تقييم ميدان الحكامة بالمركز/ 2

  :حقول 5م الذاتي لميدان الحكامة على يتمحور التقيي    
إعـداد السياسـات أما الحقل الثاني فقد تمحور حول شروط  مراجع، 5نظام المعلومات الذي ضم الحقل األول يدور حول 

مراجع، ثـم الحقـل الرابـع الـذي تنـاول  7الذي ضم  والحقل الثالث تنظيم وقيادة المكونات والمصالح مراجع، 7الذي ضم 
مراجع، بعدها الحقل الخامس واألخير تناول مقاربـات الجـودة الـذي ضـم  4ائف الداعمة في خدمة المهام وضم إدارة الوظ

  .مراجع 4
  :حساب الوسط الحسابي لكل حقل /أ

  :حساب الوسط الحسابي للحقل األول
1,85714286  

 حساب الوسط الحسابي للحقل الثاني:  
 2,08333333  

  الوسط الحسابي للحقل الثالثحساب:  
 2,69230769  

 حساب الوسط الحسابي للحقل الرابع:  
 2,14285714  

 حساب الوسط الحسابي للحقل الخامس:  
 2,42857143 

 :وفيما يلي تمثيل الوسط الحسابي بيانيا لميدان الحكامة
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  الوسط الحسابي لكل حقل: 1شكل ال

  
  بميلة الباحثين اعتمادا على تقرير خلية ضمان الجودة للمركز الجامعي إعدادمن : المصدر

 المكونـات وقيـادة الحقل الثالـث المتعلـق بتنظـيم أنمن خالل التمثيل البياني لمختلف حقول ميدان الحكامة نالحظ      
 اإلدارة اتئـمـن قبـل المركـز فيمـا يخـص هيوهـذا يعنـي أن هنـاك التـزام كبيـر ) وسـط حسـابي(والمصـالح سـجل اكبـر نسـبة 

  . والبرامج الالزمة والوسائل إطار للتشاور و كذا العتاد المسؤوليات، توفير والقيادة، احترام المهام وتحديد
مالحــظ رغــم انــه يعتبــر  إهمــالنســبت أضــعف نســبة للحقــل األول المتعلــق بنظــام المعلومــات حيــث يعــاني  أخــرىمــن جهــة 

  . واضحةهادفة و  إستراتيجيةيمكن بناء خطط ة فبدون نظام معلومات الحكاموصحة قيام ال أساس
  .أما الحقول األخرى فنالحظ أنها سجلت نسب متوسطة على العموم

  :تحليل  نقاط القوة ونقاط الضعف لكل حقل /ب
   المعلومات نظام: 1الحقل ك  _
  :نقاط القوة* 
  ؛ اإلعالمو اقبتها وكذا جهاز لالتصال ت ومر أنشأ المركز الجامعي جهازا لجمع المعلوما -
المطويـات والملصـقات ووسـائل  المفتوحـة، األيـامشـركائه مـن خـالل  لفائـدة المعلومـات نشـر على المركز الجامعي يحرص -

  ؛  اإلعالم
  . والخارجي الداخلي لالتصال المناسبة اإلمكانيات المؤسسة توفر -
  :نقاط الضعف* 
  يحسن نظام المعلومات لديه؛ الالمركز الجامعي ال يطور و  -
  ومتابع؛ رصد جهاز المركز الجامعي لم ينشأ  -
  االنترنت فهو ضعيف جدا بالمقارنة مع الجامعات؛ بشبكة الربط - 
 .المستخدمين بالشكل الجيد الحتياجات ال تستجيب) الرقمي البريد االنترنت، موقع(  الرقمية والوسائل األدوات - 
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  السياسات إعداد روطش: 2تحليل الحقل ك _ 
  :نقاط القوة* 
  الحكامة؛والبحث و  بالتكوين الخاصة سياساتها إعداد بغرض داخلي تشاور آليات المؤسسة تمتلك -
  اإلستراتيجية للوزارة الوصية؛  التوجهات االعتبار بعين تأخذ المركز الجامعي سياسة -
   .شركائه الحتياجات مالئمة تكوين وعروض للبحث جديدة مشاريع يقترح المركز   -
  :نقاط الضعف* 
 مشورة؛ المركز الجامعي لم ينشأ هيئات  -
 الدولية؛ أو الشراكات المركز الجامعي ال يبرم االتفاقيات  -
  .وقوته ضعفه يحدد نقاط المركز ال -

  والمصالح المكونات وقيادة تنظيم :3تحليل الحقل ك _ 
  :نقاط القوة* 
 أخالقيـات ميثـاق المسـؤوليات مـن خـالل مجلـس وتحديـد المهـام احتـرام حـد معـين علـىإلـى  المركـز الجـامعي يحـرص -

  ؛المهنة
  للموظفين؛ للتشاور إطارا المؤسسة توفر بالمركز كما الخاصة التشاور هيئات إشراك الطلبة في يتم -
  . المعنية الجهات مع بالتشاور للمؤسسة الداخلي النظام وضع يتم  -
  :نقاط الضعف* 
   مالئمة إلى حد ما؛ للعاملين والهياكل القاعدية متوفرة نوعا ما والبرامج والوسائل دالعتا -
  .  نقص في التمويل المالي للمركز  -

  المهام خدمة في الداعمة الوظائف إدارة :4تحليل الحقل ك _ 
  :نقاط القوة* 
مـن طـرف خليـة ضـمان الجـودة، كمـا يعمـل البشـرية مـن خـالل عقـد دورات تكوينيـة  المـوارد تنميـة بتعزيـز المؤسسـة تقـوم -

  الموظفين؛ على تقييم
  .عمله طريقة ويحدد يملكه ما كل المركز الجامعي نوعا ما بتعريف يقوم -
  : نقاط الضعف* 
  والفصول؛ األبواب حسب الميزانية إال أنه يقوم بتوزيع لمهامها، وموافقة مالئمة ميزانية المركز الجامعي ميلة ال يمتلك -
  .والقيم القوانين مع بالتوافق الميزانية خارج مالية موارد كز الجامعي ال يمتلكالمر  -

  الجودة مقاربات: 5تحليل الحقل ك _ 
  :نقاط القوة* 
  إذاعةو  للجودة من خالل خلية الجودة ومسؤولها، كما تعمل هذه الخلية على تعريف المركز الجامعي سياسة يضع -

   والحكامة؛ الجودة أهداف 
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 للتقييم لجنة كما قام مسؤول الجودة بإنشاء ة،الفاعل األطراف جميع انضمام إلى للوصول للجودة مقاربة المركز يضع -
  الذاتي؛

تنظيم دورات تكوينية لفائدة  الموظفين، تكوينو  تحسيس الجودة من خالل عمليات من ثقافة بدأ المركز الجامعي يعزز -
  .األساتذة الجدد

  :نقاط الضعف* 
  موارد لتحقيق أهداف واستراتيجيات ومؤشرات الجودة؛ قلة ال -
   .، أول تجربة يمر بها من قبل خلية ضمان الجودة فهي تفتقر نوعا ما للخبرةالتقييم الذاتي للمركز الجامعي عملية -

  –تيبازة  -المركز الجامعي مرسلي عبد اهللا: تقييم ميدان الحكامة :ثانيا
  :بتيبازة ي عبد اهللاالمركز الجامعي مرسلبعريف الت/ 1

المـــوافـــــق لـ  1432رمضــان  22المـــؤرخ فـي  302 -11تأسس هذا المركز بموجــب المرســوم التنفيــــذي رقــــم      
فتح المركز الجامعي مرسلي عبد اهللا لتيبازة أبوابه ليمثل اعلى قمة  2013 -2012في العام الدراسي ، و 2011أوت  22

وفي الفاتح من شهر   ،عليم العالي والبحث العلمي فيهابالوالية وأول مؤسسة جامعية ينطلق بها قطاع الت الهرم االكاديمي
يضم المركز ، "عبد المنعم"المدعو " مرسلي عبد اهللا"سمي المركز الجامعي على اسم المجاهد المتوفي  2014نوفمبر 

رية وعلوم التسيير، معهد العلوم االجتماعية واإلنسانية، معهد معهد العلوم االقتصادية والتجا :معاهد هي 5الجامعي حاليا 
  12.الحقوق والعلوم السياسية، معهد اللغة واألدب العربي، معهد العلوم والتقنيات

  نتائج تقييم ميدان الحكامة بالمركز2/
الحسابي لكل حق مع كما ذكرنا سابقا حيث تم حساب المتوسط   حقول 5يتمحور التقييم الذاتي لميدان الحكامة على  

  :تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف 
    :حساب الوسط الحسابي لكل حقل /أ
 حساب الوسط الحسابي للحقل األول  

            X = 2+2+2+2+2+2+2+2+2+3+2+2+2+2 = 2 ,0714286 
14  

 حساب الوسط الحسابي للحقل الثاني:  
                              X =    2+2+ 3+ 3+2+2+3+2+2+3+2+2 = 2,3333333 

12  
 حساب الوسط الحسابي للحقل الثالث:  

                              X = 3+3+3+2+ 3+2+3+2+3+2+2+3+2 = 2,6153846 
13  

 حساب الوسط الحسابي للحقل الرابع:  
 2,14285714 
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 حساب الوسط الحسابي للحقل الخامس:  
                                      X = 2+3+2+3+3+2+2 = 2,2857143 

07  
  الوسط الحسابي لكل حقل: 2الشكل 

  
  تقرير خلية ضمان الجودة للمركز الجامعي تيبازة من اعداد الباحثين اعتمادا على : المصدر

تيبــازة، نالحــظ أن مــن خــالل التمثيــل البيــاني لتقيــيم الحقــول الخمســة المرتبطــة بميــدان الحكامــة للمركــز الجــامعي ل       
تصـدر المرتبـة االولـى يليـه الحقـل الثـاني المتعلـق بشـروط اعـداد  والمصـالح المكونات وقيادة المتعلق بتنظيم الحقل الثالث

بمعنى أن المركز الجامعي يركز اهتمامه على الهيكل التنظيمي والقيادي اضافة الـى متطلبـات اعـداد السياسـات . السياسات
  .ر بين اصحاب المصلحةوضرورة توفير التشاو 

  .في حين أخذ الحقل االول المتعلق بنظام المعلومات أضعف نسبة  وهذا يرجع لعدم ادماج الوسائل الحديثة بشكل جيد
والحقـل الخـامس المتعلـق بمقاربـات الجـودة  المهـام خدمـة فـي الداعمـة الوظـائف أما بالنسـبة للحقـل الرابـع المتعلـق بـادارة 

   .حسابية متوسطةفكانت قيم االوساط ال
   لميدان الحكامة ونقاط القوة لكل حقل الضعفتحليل نقاط  / ب
  نظام المعلومات :1تحليل الحقل ك_
  : نقاط القوة *
 وجود عتاد وتأطير بشري قادر على رقمنة المعلومات ومعالجتها؛ -

 وجود تجهيزات ومتخصصين وموارد لتطوير نظام المعلومات؛ 
 ونية لنشر المعلومات ،باإلضافة الى موقع الكتروني وبرامج لتسيير مصالح المركز الجامعي؛ متلك المؤسسة واجهة الكتر ت
 .للمؤسسة هيئات لتطوير العالقات الداخلية والخارجية -
 :نقاط الضعف*
 ليس هناك استراتيجية في مجال رقمنة وتداول وحماية المعلومات؛ -
 بيانات ومعلومات غير محينة على مستوى موقع الجامعة؛ -
 .عدم وجود لوحات الكترونية على مستوى المعاهد -

  السياسات إعداد شروط: 2تحليل الحقل ك_ 

 میدان الحكامة
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  :ةنقاط القو *
  وجود هيئات للتشاور الداخلي في ميدان البحث والتكوين والتسيير؛ -
يين و محيط المركز الجـامعي يتـوفر علـى فـرص كثيـرة للتنميـة والمركـز يسـعى لتحقيـق مشـاريع تطـوير مـع الشـركاء الـداخل -

 .الخارجيين
  :نقاط الضعف*
 ال توجد هيئات يقضة ومتابعة للهيئات المكلفة بالبحث والتكوين؛ -
  .مشاريع تكوين أكاديمية فقط -
  والمصالح المكونات وقيادة تنظيم: 3تحليل الحقل ك _  
  :نقاط القوة*
 هيكل المركز موحد مع بقية المراكز الجامعية؛  -
 المؤسسة ويقدم المركز اطار للتشاور خاص بالعمال؛ يشارك الطلبة في هيئات التشاور ب -
 النظام الداخلي للمركز محل تشاور بين االطراف المعنية ؛ -
  :نقاط الضعف*
 نقص في ميزانية التجهيز والتكوين والبحث؛ -
  .ان العتاد الموجه للنشاطات يحفظ بطريقة سيئة ويتجاهلون احيانا الصيانة -
  المهام خدمة في الداعمة الوظائف إدارة:  4الحقل ك  تحليل_
  :ةنقاط القو *
 يمتلك المركز الجامعي نصوصا تنظيمية وقوانين ومعايير في التسيير؛ -
  .يضع المركز اطارا مناسبا للمصالح المشتركة ويشاركها في اعداد المشاريع  -

  :نقاط الضعف_ 
 المركز ال يشجع بشكل كاف تطوير موارده البشرية كي يضمن سير هامه؛ -
  .لمركز الجامعي موارد مالية خارج اطار الميزانية المطابقة للقانونال يملك ا -
  الجودة مقاربات  :5تحليل الحقل ك_
  :نقاط القوة*
   قامت ادارة المركز بتبني اجراءات الجودة مؤخرا وتهدف الى  الحصول على انخراط كل الفاعلين مستقبال؛ -
  ،وقررت القيام بها بشكل دوري 2016/2017الموسم  نظمت ادارة المركز عملية التقييم الذاتي االولى خالل -
  :نقاط الضعف*
  نقص في الكوادر والمتخصصين في مجال الجودة بالمركز الجامعي؛  -
  نقص انتشار ثقافة الجودة  بالمستوى المطلوب -

  مقارنة نتائج تقييم ميدان الحكامة للمركز الجامعي ميلة والمركز الجامعي تيبازة  :ثالثا
  ج  تقييم ميدان الحكامة بالنسبة للمركز الجامعي بميلة كحوصلة لنتائ
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ــة بنتــائج التقيــيم للمركــز و ) نقــاط الضــعف(صائنقــخيــر مــن مجموعــة يعــاني هــذا األ التــي مســت جميــع حقــول الميــدان مقارن
  .ن هناك رضى جزئي فيما يخص الحكامةأالجامعي بتيبازة حيث الحظنا 

 ظهرت نتائج التقييم أن المركز الجـامعي بتيبـازة يـولي اهتمامـا أكبـر أومات فقد بالنسبة للحقل األول المتعلق بنظام المعل
علـى عكـس المركـز الجـامعي بميلـة الـذي ال يـولي االهتمـام  )2,07وسـط حسـابي (لمراقبة وتطوير وصـيانة نظـام المعلومـات

 ؛ 1,85حيث قدر الوسط الحسابي لهذا الحقل ب الالزم بنظام المعلومات لديه
 نــه ال يحــدد نقــاط أعــداد السياســات فبالنســبة للمركــز الجــامعي لميلــة الحظنــا إحقــل الثــاني المتعلــق بشــروط بالنســبة لل

، علـى عكـس 2,08وقـد قـدر الوسـط الحسـابي لهـذا الحقـل  نـه لـم ينشـىء هيئـات مشـورة بعـدأالضـعف ونقـاط القـوة كمـا 
  ؛  ,2 33 ن الوسط الحسابي اكبرحيث كا  ةظالمركز الجامعي بتيبازة الذي تنقصه فقط هيئات متابعة ويق

 فـي الداعمـة الوظـائف والمصالح والحقل الرابع المتعلق بـإدارة المكونات وقيادة بالنسبة للحقل الثالث المتعلق بتنظيم 
حيـث كانـت قـيم االوسـاط الحسـابية  نه ال يوجد اخـتالف كبيـر بينهمـاأالمهام فحسب نتائج التقييم للمركزين نالحظ  خدمة
 ؛متقاربة
   ن أجــراءات الجــودة مــؤخرا كمــا إبالنســبة للحقــل الخــامس المتعلــق بمقاربــات الجــودة فقــد تبنــى المركــزين الجــامعيين

ن المركز الجامعي لميلة يبذل جهـدا اكبـر فـي هـذا أاال تعتبر أول تجربة من قبل خلية ضمان الجودة، تجربة التقييم الذاتي  
 لتحديـد مشـتركة إسـتراتيجية ويحـدد األنشـطة، لجميـع الجـودة لضـمان وطـرق بـإجراءات المجال حيث يسعى بجـد للقيـام 

بـالرغم مـن قلـة المـوارد، وقـد قـدر الوسـط الحسـابي لهـذا الحقـل ب  للتميـز الجودة،ويسـعى ومؤشرات واألهداف العمليات
عم نجــاح تعزيــز ثقافـة الجــودة وتكـوين مختصــين فـي ضــمان الجـودة لــدليسـعيان همــا فكالوتبقـى التحــديات نفسـها  ،,422

  .النظام
  :خاتمة

التي تضمنها المرجع الجديـد لضـمان  الهامة أحد الميادين ميدان الحكامة يعدعلى ضوء ما سبق يمكن القول أن     
والتــي يجــب علــى مؤسســات التعلــيم العــالي اعطاءهــا االهتمــام الــالزم ســواء تعلــق االمــر بتقييمهــا أو ســبل الجـودة الداخليــة، 

  .تحسينها
توجهـــات اإلســـتراتيجية الكبـــرى للوتوجيـــه وتســـيير  ضـــبطأداة تعتبـــر مليـــة التقيـــيم الـــذاتي لميـــدان الحكامـــة عوبالتـــالي فـــان 

، وكــذا أداة لتأهيلهــا للــدخول فــي التنافســية الوطنيــة والدوليــة واالســتجابة للمهــام الرئيســية التــي مؤسســات التعلــيم العــاليل
  . أناطها بها القانون

  :عيل وتحسين ميدان الحكامة بالمركزين الجامعيين من خالللى ضرورة تفإخلص بحثنا هذا وقد 
 التقييم الذاتي بميدان الحكامة؛ عملية استدامة تضمن ومعلنة واضحة تنفيذية خطة وضع - 
 األكاديميـة العمليـة فـي أكبـر فاعليـة تحقيـق يتضـمن لكـي المركـزين الجـامعين رئاسـة فـي العمـل نظـام تصـميم إعـادة - 

 واإلدارية؛
 من نتائجها؛ واالستفادة ومتابعتها تنفيذها آليات وتحديد واألكاديمية، اإلدارية القيادات أداء تقيم ءاتإجرا استحداث - 
 استحداث نظام للحوافز وآليات تطبيقه؛ - 
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 اإلداري والتسـيير والبحـث التكـوين فـي المختلفـة السياسـات إعـداد بغـرض الـداخلي والخـارجي التشـاور تطـوير آليـات - 
 والحكامة؛

 الـدوري والحـرص علـى الـذاتي التقيـيم الجـودة فـي مختلـف األنشـطة بـالمركزين الجـامعين وذلـك مـن خـالل ةثقافـ تعزيـز - 
  .المحتملة االختالالت معالجة

  :المراجعالهوامش و 
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