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منهجية إعداد مشروع المؤسسة

خلية ضمان الجودة المهام واألهداف.

ESAGOV
L’Enseignement Supérieur Algérien à l’heure de la
Gouvernance Universitaire

تنظم جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي اللقاء اإلعالمي
األول حول مشروع المؤسسة

في هذه المداخلة يقوم مسؤول خلية الجودة
بجامعة الشهيد حمة لخضر ،الدكتور إسعادي

يوم  21أكتوبر 2020

فارس ،بالتعريف بخلية ضمان الجودة وأهميتها
في تحسين قدرة الجامعة على تلبية متطلبات
وتوقعات األطراف ذات الصلة؛ من طلبة ،أساتذة،
عاملين ،وشركاء اجتماعيين ومهنيين .مع تحديد
المهام الموكلة لها لمتابعة تطبيق سياسة
الجودة في المؤسسة .إضافة الى الحديث عن
خلية

2020

الجودة

بالجامعة

ونشأتها

وتفصيل

مؤشرات قياس األداء واإلجراءات العملية
لتعزيزها.

يفصل الدكتور بوبكر منصور في منهجية إعداد
مشروع المؤسسة ويعرفه باعتباره األداة الكفيلة
بمساعدة القيادة الجامعية في وضع رؤية
مستقبلية وخطة استراتيجية على مدى خمسة
سنوات .ثم يحدد خلفيته التي دعت إليه وموضع
الجامعة منه واألهداف التي يرمي إليها .مع
اإلشارة إلى الخطوات الالزمة لتحقيقه ،والفريق
الواجب توفره لذلك.

-

مشروع المؤسسة

:

-

مشروع

ومخطط العمل

•

أ.د عمر فرحاتي

•

ا .د .الحبيب قده

•

د .بوبكر منصور

يحدد األستاذ الدكتور الحبيب قدة ،منسق مشروع

•

د .علي شمسة

في جامعة الوادي ،مفهوم

•

د فارس إسعادي

الدوافع األساسية للعمل به .وذكر األهــــــــداف

المشروع واألهداف المرجوة منه وأهميته

•

د .أسماء بيات

والقيم ،وما يجب معرفتـه قبل تحضيـر المشــروع.

للجامعة وللتعليم العالي في الجزائر .مع ذكر أبرز

•

د .مريم مفتاح

مع تحديد كيفيات تحليــل المعطيــات ،وآلية

األنشطة المصاحبة له وسيرورة المخطط المنفذ

•

د .أسماء تلحيق

كتابـته .والمحاور التي سيشتغل عليها فريق

للمشروع.

•

د .محمد الطاهر جرمون

•

محمد شوشاني عبيدي

•

زكريا كرشو

يقدم الدكتور علي شمسة مشروع المؤسسة
من خالل تعريـف مفصل للمشـروع .وتحديد

العمل ما بين الهياكل
-

 :نقاش مفتوح

 :كلمة ختامية
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