
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 :بالجودة اإلدارة لضمان األداء قياس مؤشرات

 هاا    ومن  تفصااااايل    هاا    كاا   أساااااااس  على  وتبنى -
 :اآلت   المؤشرات

 داخا  والا وليا  الوطنيا   للملتقياات  المقا ما   األبحاا  عا د -
 .الوطن  وخارج

 .الجامع   عن  الصادرة المجالت  تصنيف -
 .للجامع  اإللكترون   الموقع  تصنيف -
  االقتصااااااد ا  )للمؤسااااا اااااات    المقا ما   المشاااااار ع عا د -

 .(الثقافي   التربو     االجتماعي  
 .االختراع براءات  ع د -
 .الجوائز   ع د -
 .(ISO) اإل زو الخ مات  جودة شهادة -

 .العلمي  المؤلفات-    

  م ااابقات   دكتورا  ) . أخرى  مؤساا ااات  ف   الطلب  إنجازات -
 ....(علمي 

 .للخ م   اإلداري   اإلنجاز سرع - -
 .الجامع  مخرجات  مع  المتعاملين رضا- -
  .وإنجازاتها  البحث  ومخابر   البحثي  الوح ات  ع د- -
 .البي اغوجي   واإلحصائيات  االمتحانات  نتائج- -
 .ال كتورا   ف  سيما  ال  األطوار  ك   ف   الطلب   ع د -
 .وعالميا  وأفر قيا  وطنيا  الجامع   ترتيب -
 .الجامع   خر ج   على  العم  سوق رضا  درج  -
 .والتكو ن  التحصي   عملي   على  الطالب رضا  درج  -
 .والت ر س  البحث  ظرو   على  األستاذ رضا  درج  -
 اإلداري  األداء  على  الموظفين رضا  درج  -

 :عملي   إجراءات -

  الرأي  إلبا اء  الجاامعا  رئيس   ال ااااايا   إلى  التقر ر   إرساااااا   بعا 
 : والمصادق 

 الجودة  تطبيق  لضاااااماان  الوطنيا   للجنا   التقر ر   إرسااااااا  -

(CIAQES) الوزارة  م توى  على. 
 .وإلكترونيا  ورقيا  بالتقييم  المعني   للجهات  التقر ر   تبليغ -
  تم  والت   بالجامع  الجهات  لم اااا ول  خاصاااا   مراساااال  -

  لتطبيق  تشاااييلي  خط  وضاااع  طلب) : موضاااوعها  تقييمها
 .(الجودة  معا ير 

  على   م ااااا ول  جه   ك   ف   تشاااااييلي  خط  وضاااااع    تركز  و
 :اآلت 

 القوة  نقاا    تحليا ) سااااايماا ال  التقييم  لنتاائج  تحليليا  قراءة -
 .(والته   ات والفرص والضعف

  كا     نااسااااااب  ماا  واختياار  الكليا   للمقترحاات  تحليليا   قراءة -
 .مصلح 

 ذات  والتهاا  اا ات  والفرص  والضاااااعف  القوة  نقااا    ترتيااب -

الوادي جامع     

ة الجود   ضمان   خلي    

La Cellule d'Assurance Qualité (CAQ) 

E-mail : caq@univ-eloued.dz 

TEL/+213-32-22-30-

09/07 .FAX/+213-32-22-30-03 

/PO Box 789 EL-OUED – ALGERIE 

م  ر   العالقات الخارجي  و التعاون و التنشيط و  
االتصا  و  التظاهرات العلمي  

___ 

www.univ-eloued.dz 

___ 

www.esagovproject.eu/ 

___ 

+213 32 1207 37 

___ 

Relex@univ-eloued.dz 

___ 

facebook /RelexUniversityofEloued 

www.univ-eloued.dz 

 

إسعادي فارس   : ال كتور    

ضمان الجودة  م ؤو  خلي   

  

 

خلي   مهام و أه ا   
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 م اااااتوى على الجودة ضااااامان خلي 
         الوادي جامع 

  الوادي    جامع   أساا اا   الوطن  جامعات من  كييرها 
 01 : بتار خ تج   ها  وتم"CAQ" الجودة ضاامان  خلي 

  عا ة  الجودة  ضاااااماان  خليا   عقا ت   2016  سااااابتمبر
 على  الجودة لضااامان وح ات  بتأسااايس أثمرت  لقاءات

 .بالجامع  كليات ثمان  م توى

 .والتأسيس اإلنشاء أه ا 

  ف   وتكو نها الجودة  ضمان خلي   تأسيس  إعادة •
 .الجودة إدارة مجا 

  للجن    متخصاصا   تطبيقي  ت ر بي  ورشاات  تنظيم •
 .الجودة

  جاامعا    وقيم  وأها ا   ورؤ ا   رسااااااالا   ضااااابط  •
 .الوادي

 .بالجامع  األداء  جودة  واقع  معطيات  جمع •
 وترتيبهاا  باالجاامعا  المجااالت  أو  القطااعاات  تحا  ا  •

  إدارة   بخطط   الساااااتهاا افهااا  األولو اا   ح اااااااب
 .الجودة

  والخطط. العام   اإلستراتيجي   الكلي   الخط   إع اد •
 .التشييلي 

  م اااااتوى   على  )األداء  قيااس  مؤشااااارات  وضاااااع •
 .(واألق ام  للكليات وصوال  مركزي 

  دلياا    : الجااامعاا   ف   الجودة  ثقااافاا   نشااااار .7 •
  إشاااهار    ومطو ات  منشاااورات الجودة   ضااامان

  إسااااتراتيجي   شاااار   وأه افها   بالجودة  للتعر ف
 ....الجودة ثقاف   تبن   الجامع  

 :  اليا   واأله ا 
لتح اااااين قا رة الجاامعا  على تلبيا  متطلباات وتوقعاات  
األطرا  ذات الصااااالاا ب من طلباا   أساااااااتاا ة  عاااملين   
وشاركاء اجتماعيين ومهنيين  تعم  خلي  ضامان الجودة  

 :على تحقيق األه ا  التالي 
 ترقي  ثقاف  الجودة ف  الجامع   •
 تح ين م توى التكو ن والبحث  •
 الحياة الجامعي  تح ين جودة  •
 .رفع ترتيب جامعتنا ف  التصنيفات الوطني  وال ولي  •

تحقيق هاا   األهاا ا    الخلياا  ف   عماا   توجيااع   تم 

 .اعتمادا على نتائج التقييم ال اخل  والخارج  للجامع 

 مهام خلي  ضمان الجودة
تتركز مهاام خليا  ضاااااماان الجودة حو  متاابعا  تطبيق  

 :ث  ف  اآلت سياس  الجودة ف  المؤس    وتتم
 متابع  التقييم والمراجع  ال اخلي  والخارجي  •
 اقترا  ومتابع  مشار ع تطو ر الجودة •
 إدخا  وتقو   الممارسات الح ن  •
 القيام بنشاطات إعالم وتوعي  حو  موضوع الجودة •
 ال هر على تكو ن أعضائها ف  مجا  الجودة •
لا ى الخليا  مهما  متاابعا  لبي تهاا المهنيا   خااصااااا    •

النصااوص والقواع  الصااادرة على الم ااتوى الوطن   

 .والعالم 
 

 

 

LA CELLULE D'ASSURANCE 
QUALITE (CAQ) 

 الجودة ضمان خلي  تعر ف
تااابعاا  لماا  ر   (CAQ) خلياا  ضااااامااان الجودة ه  هي اا  

الجاامعا  مكلفا  باةدارة النشاااااااطاات الخااصاااااا  بتح اااااين 
اإلدارة     : تشام  نشااطات الخلي  مختلف المياد ن . الجودة

الجامع   ت اااايير الهياك    البي اغوجيا  البحث  الحياة ف   
االجاتامااااعا    الاماحاياط  ماع  والاعاالقااا   الاخاااارجا    الاتاعااااون 

 .والمهن 
مؤساا ااات التعليم العال  ه  خال ا ضاامان الجودة ف  

ام ضامان الجودة ف  قطاع التعليم  نظ النواة األسااساي  ل
العاال  والبحاث العلم  الجزائري  والا ي  تكون أ ضااااااا 

 :من
العاال   لجنا  تطبيق ضاااااماان   • الجودة ف  التعليم 

الت  أنشاااااأت بموجاب   (CIAQES) والبحاث العلم 

  تتبع لألمين العام  2010ماي   31المؤرخ   164القرار  

وها   الاعالاما    والاباحاااث  الاعاااالا   الاتاعالايام  لاوزارة 
مكلف  أسااااساااا بمرافق  خال ا ضااامان الجودة ف   
الجامعات وم اا ول  ضاامان الجودة على م ااتوى  

 .المؤس ات الجامعي 
العاال   لجا • ان تطبيق ضاااااماان الجودة ف  التعليم 

 .والبحث العلم  الجهو  
أنشااااأ بمرسااااوم   (CNE) المجلس الوطن  للتقييم •

 .2010جانف   21مرؤخ ف   
م ؤولو ضمان الجودة على م توى مؤس ات  •

 . التعليم العال  والبحث العلم 
  التعليم ف  الجودة لضمان الوطني   المرجعي  •

 أساس الوثيق  ه   تمث  .(RNAQES) العال 
  . الجامعي  المؤس   ف  والتقييم الجودة عملي 

 الجودة  معا ير على جه   من الوثيق  ه   تحتوي
  واألدل  المؤشرات على أخرى  جه  ومن

 تطبيقها  م ى قياس  ف  الم تخ م 

•  


