أوال :تقديم الكلية:
أنشئت كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية بموجب املرسوم التنفيذي
رقم 09- 90املؤرخ في 19صفر 9349ه املوافق لـ  91فبراير 1990م
 املوسم الجامعي  1999 / 1990افتتاح الكلية .بميداني تكوين هما:
 .9ميدان العلوم الانسانية والاجتماعية ويضم قسم العلوم إلاجتماعية بـ
 90شعب هي :شعبة الجذع املشترك علوم اجتماعية ،وشعبة علم
النفس ،وشعبة علوم التربية ،وشعبة علم الاجتماع وإلانثروبولوجيا،
وشعبة الديمغرافيا.
 .1ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بقسم واحد هو:
قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،وبشعبة واحدة هي:
شعبة التربية الحركية.
 املوسم الجامعي  1999/1999افتتاح قسم العلوم إلانسانية بـ  94شعب
هي شعبة الجذع املشترك علوم إنسانية ،وشعبة علوم إلاعالم وإلاتصال،
وشعبة الفلسفة.
 املوسم الجامعي  1993/1994ترقية قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية إلى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بموجب
القرار رقم  033املؤرخ في  90ديسمبر  1994املعدل واملتمم للقرار رقم 493
املؤرخ في  94ديسمبر .1990
 املوسم الجامعي  1993/1994نشأت بموجب القرار أعاله لدى كلية العلوم
إلانسانية والاجتماعية  93أقسام هي:
 .9قسم العلوم الانسانية.
 .1قسم علم الاجتماع والديمغرافيا.
 .4قسم علم النفس وعلوم التربية.
 .3قسم علوم إلاعالم والاتصال.

ثانيا :سيرورة التقييم الذاتي بالكلية:

 13 نوفمبر  1990تعيين أعضاء خلية الجودة بالكلية من قبل السيد عميد
الكلية.
 91/90/90 جانفي  1991انتداب د .احمد زيغمي ممثال للخلية الفرعية
بالكلية ملتابعة ألايام التكوينية حول املرجع الوطني للجودة ،وكيفيات
تطبيقه.
 11 فيفري  1991يوم تكويني ألعضاء الخلية الفرعية للجودة بالكلية من
تنشيط د .قاسم مولود رئيس خلية ضمان الجودة بجامعة قاصدي مرباح،
وأ.د فضيل دحو.
 /90/93 مارس  1991يومان تكوينيان ألعضاء الخلية الفرعية للجودة على
مستوى الكلية من تنشيط رئيس الخلية الفرعية ،وتقديم ألادوات ألاساسية
للعمل بما فيها املرجع الوطني للجودة وكيفية استعماله في عملية التقييم
الذاتي ،وبناء أنموذج التقييم الذاتي الذي سوف يتم اعتماده.1
 49/10/13 أفريل استقبال الاستبيانات املوزعة على رؤساء ألاقسام
والشعب.
91/90/90 ماي  1991جمع املواد ألاساسية إلعداد تقرير حول عملية
التقييم.





1

 14/11ماي  1991الشروع في تحرير التقرير بالتنسيق مع السيدين عميد
الكلية ،ونائب العميد املكلف بالبيداغوجيا.
 1991/99/14إعادة هيكلة الخلية وتعيين الدكتور احمد زيغمي رئيسا لها
على مستوى الكلية.
 1991/99/13شروع رئيس الخلية في مشاورات مع السادة رؤساء ألاقسام
والشعب ،الختيار ممثليهم على مستوى الخلية.
 1991/99/10استالم مقر الخلية على مستوى الكلية بالطابق ألاول مكتب
رقم .43

المرجع :محضر األيام التكوينية المرفق.

 وقد أظهرت إدارة الكلية رغبتها في تمكين الخلية من أداء عملها املرافق
لجهودها الدائمة في تحسين ،وتطوير املرفق.2
ثالثا .التعريف بامليدان:
ميدان التكوين ت (F (.هو أول ميدان في املرجع الوطني للجودة ،وهو أوسع امليادين
على إلاطالق من حيث عدد املجاالت ،فينفرد بـ سبعة مجاالت ،كما هو مبين أدناه:
.9
.1
.4
.3
.0
.0
.1

ت 9وضع عروض التكوين وقيادتها .ويتشكل من ستة( ) 90مراجع.3
ت 1مرافقة الطالب في تكوينه .ويتشكل من ثالثة( ) 94مراجع.
ت 4تقييم ومراجعة املواد التعليمية .ويتشكل من مرجعين (.)91
ت 3مراقبة التحصيل املعرفي والعلمي للطلبة .ويتشكل من ثالثة() 94مراجع.
ت 0التوجيه وإلادماج املنهي .ويتشكل من أربعة( )93مراجع.
ت 0التكوين في الدكتوراه .ويتشكل من مرجعين (..)91
ت 1التكوين املتواصل .ويتشكل من ثالثة() 94مراجع.

وال تتم عملية التقييم ،إال بعد التعرف على طبيعة ،وعدد إلاثباتات( ألادلة ذات
الطبيعة املادية) التي تفيد بتحقق ،أو عدم تحقق املعيار  ،أو املعايير الضرورية
إلقرار مضمون ،أو مضامين أي مرجع من املراجع الثالثة والعشرون( 14مرجع)
فامليدان؛( في هذه الحالة هو ميدان التكوين -ت -سوف يبقى توصيفا عديم
الداللة املادية إذا حاولنا فهمه بعيدا عن مجاالته السبعة( )91التي يتشكل منها،
كما أن هذه ألاخيرة سوف تبقى غير ّ
معرفة وغير محددة كفاية دون إلاشارة إلى
مراجعها الثالثة والعشرون( )14وهذه املراجع تمثل عددا متفاوتا من الوقائع
ُ
الضرورية التي يجب توافرها في كل مجال على حدى ،بينما تعد إلاثباتات بمثابة
براهين ،وتصديقات يجب أن تتسم بالقابلية للتناول ،والتحقق ،على ضوء كل
ما ورد في السلسلة املتكونة من العناصر التي سبقت إلاشارة إليها مبوبة،
ومرتبة( ميدان ،مجال ،مرجع ،معيار ،إثبات)
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المرجع :حصيلة الكلية للفترة الممتدة ما بين  0202إلى  ،0202المطبعة الجامعية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اآلفاق
المستقبلية ،ص.20
3
يشير المرجع دائما إلى أن المؤسسة ملزمة بتحقيق شرط ما ،يحدده المرجع ،وتتألف مستويات تقييم تحققه لدى المؤسسة من أربعة
درجات أدناها الصفر( ،)22وأعالها العالمة أربعة()20
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