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 Abstract: 

The world is witnessing many changes and developments in the 

field of technology, which has become one of the most important 

standards of quality in education, which is the use of technical 

means in the educational process, and its data has been 

transformed from educational programs and activities to 
electronic materials that can be exchanged via the Internet by 

various means, thus having an impact on improving them. One of 

the higher education institutions, including Algeria, is developing 

a strategy that works on this by preparing a training program for 

the professor so that he can improve his performance, considering 
that the training process for the newly hired professor at the 

university is a necessiry to improve the educational and training 

process because its importance lies in providing him with a set of 

skills that improve his performance Pedagogical according to 

international quality standards. 

Through this study, we aim to identify the impact of the teacher’s 
pedagogical training on the success and quality of e-learning, 

which is an educational system for providing educational or 

training programs for students or trainees at anytime and 

anywhere using information technology and interactive 

communications. 
From this point of view, our study, which deals with the issue of 

the formation of a newly hired university professor, came as one of 

the necessiries to achieve the success of e-learning and the quality 

of higher education, by addressing the formation of a university 

professor by introducing him to the formative process and a 

historical overview of the process of forming a professor as well as 
addressing e-learning and the quality of Higher education by 

highlighting the role of the university professor in accordance with 

international quality standards, as well as the impact of the 

pedagogical formation of the university professor on the success of 

e-learning and the quality of higher education, and finally we 
present some Conclusions About The Subject of The Study. 
Key Words: Newly Hired University Professor, Training, E-
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 وجودة التعليم العذيل لكوروياجلذمعي ضرورة لنجذح التعليم اإل تستذ التكوين البيداغوجي لأل

 
 2كنزة معلم 

 
 :امللخص

اهم معايري أحد  ت تشكلأصبحيشهد العامل العديد من التغريات والتطورات يف جمال التكنولوجيا اليت 
 أنشطةاجلودة يف التعليم وهي استخدام الوسائل التقنية يف العملية التعليمية فتحولت معطياهتا من برامج و 

هلا أتثري يف حتسينها،  أصبحالوسائل ف مبختلف نرتنتة قابلة للتبادل عرب شبكة اإلإلكرتونيمواد إىل  تعليمية
هذا ما جعل من مؤسسات التعليم العايل ومن بينها اجلزائر تضع اسرتاتيجية تعمل على ذلك من خالل 

حديث  ستاذحىت يتمكن من حتسني ادائه معتربات ان عملية التكوين لأل ستاذاعداد برانمج تكويين لأل
سني العملية التعليمية والتكوينية ألن أمهيتها تكمن يف اكسابه التوظيف يف اجلامعة ضرورة من ضرورايت حت

 .مجلة من املهارات اليت حتسن أدائه البيداغوجي وفقا ملعايري اجلودة العاملية
يف جناح التعليم  ستاذالتكوين البيداغوجي لأل أثر التعرف علىإىل  ومن خالل هذه الدراسة هندف

املتدربني يف أو  التدريبية للطالبأو  وجودته الذي يعترب منظومة تعليمية لتقدمي الربامج التعليمية لكرتوياإل
 .ي مكان ابستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت التفاعليةأأي وقت و 

اجلامعي حديث التوظيف كأحد  ستاذمن هذا املنطلق جاءت دراستنا اليت تعاجل موضوع تكوين األ
 ستاذتكوين األإىل  وجودة التعليم العايل وذلك ابلتطرق لكرتويقيق جناح التعليم اإلالضرورايت لتح

اجلامعي من خالل التعريف هبذا األخري والتعريف ابلعملية التكوينية له وحملة اترخيية حول عملية تكوين 
اجلامعي  ستاذوجودة التعليم العايل عن طريق ابراز دور األ لكرتويالتعليم اإلإىل  وكذلك التطرق ستاذاأل

اجلامعي يف جناح التعليم  ستاذأتثري التكوين البيداغوجي لألإىل  وفق معاير اجلودة العاملية كما يتم التطرق
 .وجودة التعليم العايل، وأخريا نقدم بعض االستنتاجات حول موضوع الدراسة لكرتوياإل

 .، جودة التعليملكرتوياجلامعي حديث التوظيف، التكوين، التعليم اإل ستاذاأل الكلمذت املفتذحية:
 
  :املقدمة

يشهد عصران احلايل العديد من التغريات املتسارعة على مجيع املستوايت وخاصة املستوى التكنولوجي الذي ميثل ضرورة 
اهم معايري جودة أحد  يشكل أصبححيث ة يف مجيع اجملاالت لكرتونيجمموعة متنوعة من تطبيقات التكنولوجيا اإلمفروضة ألنه 

احلياة بصفة عامة والتعليم بصفة خاصة  ذلك ألنه عنصر من عناصر العملية التعليمية العاملية فيتم استخدام الوسائل التقنية فيها إذ 
هلا أتثري  أصبحمبختلف الوسائل و  نرتنتشبكة اإلة قابلة للتبادل عرب إلكرتونيمواد إىل  تعليمية أنشطةحتولت معطياهتا من برامج و 

يف حتسني العملية التعليمية خاصة يف التعليم العايل، هذا ما جعل من مؤسسات التعليم العايل تضع اسرتاتيجية تعمل على تطوير 
 حديث التوظيف.اجلامعي  ستاذالعملية التعليمية ومواكبة عصر التكنولوجيا فوجدت السبيل يف اعداد برانمج تكويين لأل
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حديث التوظيف يف اجلامعة ضرورة من ضرورايت حتسني العملية التعليمية والتكوينية يف  ستاذتعترب عملية التكوين لأل
مجلة من املهارات اليت حتسن أدائه البيداغوجي وفقا ملعايري اجلودة العاملية يف  ستاذاجلامعة الن الغاية واهلدف منها اكساب األ

اجلامعي  ستاذحىت يتم توفري قوة عمل جيدة ذات كفاءة وقدرة أتهلها لسوق العمل، ويف هذا اجملال الذي يهتم ابأل التعليم العايل
تطبيق معايري إىل  وجودة أدائه البيداغوجي جند اجلزائر كغريها من الدول مواكبة للتغريات والتطورات فهي تسعى بصفة مستمرة

ن االهتمام ابلتعليم العايل هو سبب التطور، والرتكيز على  اجلامعات ألهنا مقتنعة إاجلودة من خالل اإلصالحات التعليمية يف
العنصر البشري هو مفتاح التقدم والرقي يف هذا العصر فأولت اهتمامها جبميع العناصر البشرية داخل املؤسسات اجلامعية واليت  

 خمرجات ذات جودة عالية . نتاجإاجلامعي الذي ميثل احملور األساس يف  ستاذكان يف مقدمتها األ
م الصادر من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 2016جويلية  28املؤرخ يف  932وعليه جاء القرار الوزاري رقم 

الباحث حديث التوظيف واليت  ستاذالذي حدد كيفيات تنظيم املرافقة البيداغوجية لفائدة األ ستاذاجلزائري اخلاص بتكوين األ
من اكتساب معارف ومهارات يف فن التدريس وكيفية استخدام التكنولوجيا، وعلى ضوء ما مت طرحه  ستاذمتكني األإىل  هتدف

 حتاول هذه الدراسة معاجلة اإلشكالية التالية:
  وجودة التعليم العذيل؟ لكوروياجلذمعي يف جنذح التعليم اإل تستذ مذ هو أتثري التكوين البيداغوجي لأل

 هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية اآلتية:وقد ترتب على 

 له؟ اجلامعي، كيف تتم، ماهي أمهيتها ابلنسبة ستاذما املقصود ابلعملية التكوينية البيداغوجية لأل -
 يف جودة التعليم العايل؟ ستاذكيف يساهم التكوين البيداغوجي لأل -
 ؟ لكرتوياجلامعي يف جناح التعليم اإل ستاذما هو دور األ -
  اختيذر الدراتسة:أتسبذب 

وجودة التعليم العايل من املواضيع املثارة بقوة يف اجلامعات نظرا للتغريات والتطورات الدائمة  لكرتوييعترب موضوع التعليم اإل
خمرجات  إنتاجللتحسني يف جودة أدائه من اجل  ستاذاعداد برانمج تكويين لألإىل  يف اجملال املعريف والتكنولوجي هذا ما أدى هبا

 ذات كفاءة لسوق العمل، ان هذا املبدأ هو املنطلق يف اختياران للدراسة اليت تتمثل أسباهبا فيما يلي: 
 اجلامعي يف اجلامعة اجلزائرية وجودة أدائه البيداغوجي. ستاذحداثة موضوع تكوين األ -
 حديث التوظيف يف حتسني جودة أدائه. ستاذحماولة التعرف على قوة وكفاية التكوين املقدم لأل -
حديث التوظيف من هذا التكوين وكيفية جتسيد أهدافه على ارض الواقع من خالل تطبيقه  ستاذمدى استفادة األ -

 .لكرتويللتعليم اإل
 

  أهداف الدراتسة:
اجلامعي يف حتسني أدائه وتطبيقه للتعليم  ستاذالبيداغوجي لأل التكوين أثر ان اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة يتمثل يف معرفة

وجودة التعليم العايل من خالل التعرف على كيفية مسامهة هذا التكوين ويتم حتقيق ذلك عن طريق األهداف الفرعية  لكرتوياإل
 التالية:  
   اجلامعي كضرورة لتحسني أدائه يف ظل التغريات التكنولوجية املتسارعة. ستاذالتعرف على التكوين البيداغوجي لأل 
 كأحد معايري اجلودة يف التعليم العايل.  لكرتويالتعرف على التعليم اإل 
 وجودة التعليم العايل بصفة عامة. لكرتوياجلامعي يف تطبيق وجناح التعليم اإل ستاذالتعرف على دور التكوين لأل 
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 أمهية الدراتسة:
اجلامعي أولوية من أولوايت التعليم اجلامعي، لذا من الواجب االهتمام به ومرافقته خالل مشواره الوظيفي،   ستاذيعترب األ

جودة العملية التعليمية اليت هو أساسها خاصة يف عصر التكنولوجيا حيث جند هذه إىل  كذلك االهتمام أبي عملية تطوير مؤدية
اجلامعي  ستاذاسية يف التعليم العايل وعليه فإن دراستنا تستمد أمهيتها من أمهية االهتمام ابألت من الركائز األسأصبحاالخرية 

 يف تلبية متطلبات العصر الرقمي. أستاذحديث التوظيف يف حد ذاته وما يقوم به ك
 

 من ثالث مباحث:: اتبعنا يف هذه الدراسة املنهج الوصفي وذلك حسب طبيعة الدراسة من خالل خطة مكونة منهج الدراتسة
 اجلامعي. ستاذاملبحث األول: التكوين البيداغوجي لأل -
 وجودة التعليم العايل. لكرتوياملبحث الثاي: التعليم اإل -
 وجودة التعليم العايل. لكرتوياجلامعي يف جناح التعليم اإل ستاذاملبحث الثالث: دور التكوين لأل -

 
 املفذهيم األتسذتسية للدراتسة: 

شهادة تعادهلا( أو  دكتوراهأو  احلاصل على شهادة جامعية )ماجستري الشخص : هواجلذمعي حديث التوظيف تستذ األ
السائر املفعول  كما خيضع للقانون  ستاذومل يتجاوز ثالث سنوات عن التحاقه مبنصب األ والذي التحق مبؤسسة التعليم العايل

 وهي: ستاذواحملدد ملهام األ
ومطابقا  تدريس نوعي معني مرتبط بتطورات العلم واملعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية إعطاء -

 للمقاييس األدبية واملهنية. 
 املشاركة يف إعداد املعرفة وضمان نقل املعارف يف جمال التكوين األويل واملتواصل.  -
العايل.  الباحث يف مؤسسة التعليم ستاذه ملمارسة وظيفة األالقيام بنشاطات البحث التكويين لتنمية كفاءاته وقدرات  -

 (152، صفحة 2003الفتاح ايب مولود وفاطمة غامل، )عبد
إكساب عضو هيئة التدريس ملهارات حمددة ومعارف جديدة جتعله قادرا إىل  يقصد ابلتكوين والتدريب ما يقود التكوين:

 مرتفعة.على النجاح يف مهنته والوصول أبدائه لدرجة 
اجلامعي، حيث يتم استثمار اجلانب البشري فيه ألطول فرتة زمنية  ستاذمظاهر االرتقاء أبداء األأحد  كما يعترب التدريب

أو  املاجيسرتأو  ممكنة حىت نرى العائد إجيابيا على املتلقي خلدماته من طالب بربامج اجلامعة املختلفة سواء كانت مرحلة الليسانس
 (530، الصفحة2021حدة قويلي،العليا. )الدراسات 

القدرة على التوفيق بني خمرجات التعليم وسوق العمل، حيث يكمن توفيق إىل  يشري مفهوم جودة التعليم: جودة التعليم
ن املفروض أهنا وتوازن تلك القدرة يف اجملهودات املادية وغري املادية اليت تبذهلا املؤسسة اجلامعية لتطوير العملية التعليمية، اليت م

ية واالبداعية ابلتحديد، هذا يعين ان نتاجتفرز كم من املعارف والطرائق الفكرية املبدعة اليت تعد جوهر وقاعدة أساسية للعملية اإل
يكة مل) مفهوم اجلودة يدل على معىن املعيار ألجل املقارنة بني قيمة الناتج العلمي ومعدل اإلنفاق املادي على العملية التعليمية.

 .(186، صفحة2013عرعور،
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عمله، بدال من انتقال أو  الطالب من موقع اقامتهإىل  : يعرف أبنه نظام تعليمي ينقل فيه التعليملكورويالتعليم اإل
)عبد احملوسبة. أو  املقروءةأو  أكثر من الوسائط املتعددة واملتنوعة املرئية واملسموعةأو  مؤسسة التعليم ذاهتا غرب واحدإىل  الطالب

 (.312، صفحة 2009الستار العلي واخرون،
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 اجلذمعي تستذ املبحث األول: التكوين البيداغوجي لأل

 اجلذمعي تستذ السيذق التذرخيي لعملية التكوين البيداغوجي لأل - أ
مواكبة التغريات واملستجدات شهد التعليم اجلامعي العديد من احملاوالت يف حتسني وتطوير العملية التعليمية من اجل 

ويرجع ذلك جلملة من األسباب  ستاذاملتسارعة حيث اهتمت جبميع عناصر املنظومة اجلامعية اال عملية التكوين البيداغوجي لأل
 اجلامعي على دراية أبداء مهامه، وأن هذه املرحلة من التعليم ال حتتاج ستاذ" ابعتبار ان األجيمس هذرفلي" و"روث بريدحسب "

 معرفة تربوية كباقي املراحل األخرى قبل التعليم اجلامعي.إىل 
اجلامعي لديه قدرة ومهارة  ستاذأيضا احلرية يف مرحلة التعليم اجلامعي تتناىف مع القيد بطرق وأساليب التعليم، وان األ

 اكتسبها عن طريق األساتذة الذين درسوه خالل مراحله التعليمية.
اشتداد احلركات الطالبية يف بعض العواصم  أثر اجلامعي كان ستاذالتكوين البيداغوجي لألان إعادة النظر يف مسالة 

اجلامعي، هذا ما زاد من  ستاذاألوروبية، فظهرت دعوات قوية يف املؤسسات اجلامعية لتحسني كافة املدخالت اجلامعية مبا فيها األ
 م أكثر تقبل لتجديد كامل.قلق الطالب واستياء األساتذة اجلامعيني واإلدارة مما جعله

والذي كان حمتواه اعداد 1965" ابلوالايت املتحدة االمريكية الربانمج االختباري سنة "كذليفورنيذظهر كذلك يف جامعة 
اجلامعي مهنيا ابعتبار أن التحسني اجلذري يف املؤسسة اجلامعية يتطلب إعادة تنظيم وتنمية مجيع العناصر الفاعلة  ستاذوتنمية األ

 أوال. ستاذوتوجيهها داخل املؤسسة هذا يقتضي االهتمام إعداد وتنمية األ
خالل التكوين البيداغوجي  لقد اخذت الدول األوروبية تستجيب هلذه الدعوات والسعي حنو حتسني التعليم اجلامعي من

اجلامعي من خالل برامج وندوات ومؤمترات قومية حول قضااي التعليم العايل، كما مت عقد تعاون بني  ستاذوالتنمية املهنية لأل
يل لتناول جامعة ماريالند االمريكية والعديد من اجلامعات األوروبية يف إقامة مؤمتر سنوي حتت رعاية الرابطة األملانية للتعليم العا

 (. 157، صفحة 2018اجلامعي. )دليلة معارشة، ستاذقضااي التكوين البيداغوجي والتنمية املهنية لأل
ان اهلدف األساسي من الربامج مناقشة املداخل النظرية واملمارسات العملية، ويتم نقد امثلة من بعض التجارب، وذلك 

منوذج مشرتكة إىل  ات والتخطيط لربانمج مشرتك مستقبال بغية الوصولعن طريق شرائط الفيديو لتسهيل عملية تبادل املعلوم
 اجلامعي والتنمية املهنية له. ستاذللتكوين البيداغوجي لأل

اجلامعي ابلدورات التنموية  ستاذتعترب بعض اجلامعات يف الوالايت املتحدة االمريكية ان عملية التكوين والتحاق األ
، كما تقدم له السلطات التعليمية تسهيالت لاللتحاق ستاذجاح فيها يساهم يف زايدة اجر األوالتكوينية امرا اجباراي، والن

 عطل دراسية ابجر ملدة عام حلضور برانمج طويل املدة. -ستاذاأل-ابلدورات، مع منحه
العلمية يف شىت اجملاالت ذلك ملا للتكوين البيداغوجي من أمهية جتعله دائم االتصال ابلعامل لكي يسعى ملواكبة التطورات 

 اليت هتمه، وتساعده يف تطوير نفسه يف احلقل الذي يعمل فيه.
اجلامعي وتكوينه كما اكدت اللجنة الدولية   ستاذلقد أوصت هذه املؤمترات والندوات الدولية بضرورة االهتمام إعداد األ

اجلامعي، وضرورة اعداده وتكوينه قبل اخلدمة، ومتابعة تدريبه  اذستللرتبية يف تقريرها الذي قدمته لليونيسكو على الدور املركزي لأل
يف عامل متغري ليتم  ستاذيف اثناء اخلدمة، كما اختار املؤمتر العام لليونيسكو يف دورته السابعة والعشرون، موضوع تعزيز دور األ

يف عملية  ستاذنيف، وذلك هبدف الرتكيز على أدوار األمناقشته يف املؤمتر الدويل للرتبية املنعقد يف دورهتا اخلامسة واألربعني يف ج
رفع كفاءته حبيث  تتالءم مع متطلبات العصر، وقد انلت مناهج الرتبية االهتمام العاملي، إىل  التغري الرتبوية واالجتماعية والسعي

 (.129، صفحة 2019كر عزي، جناة ابوب) .اجلامعي يف الدول املتقدمة ستاذكبري يف تطوير اعداد األ  أثر وهذا ما كان له
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 اجلذمعي حديث التوظيف ابجلذمعة اجلزائرية تستذ تكوين األ - ب
وأساليب تدريسية حديثة، وأجهزة  لقد حاولت اجلامعة االهتمام جبميع عناصر العملية التعليمية من مناهج تعليمية،

يف حد ذاته فقد اهتمت به وبتكوينه واعداده ملهنة التدريس حيث مت  ستاذتعليمية لغرض حتقيق مستوى عال من اجلودة، حىت األ
الباحث حديث  ستاذم الذي حيدد كيفيات املرافقة البيداغوجية لفائدة األ2016جويلية  28املؤرخ يف 932اصدار القرار رقم 

ظيم دورات وحصص تدريبية، تشمل ما ( من القرار اليت تتضمن برانمج املرافقة البيداغوجية، تن04التوظيف، وحسب املادة رقم )
 يلي:

تدريس مبادئ التشريع اجلامعي، مدخل للتعليمية والبيداغوجيا، علم النفس والنفسية الرتبوية، كيفيات تصميم الدروس  -
 واعدادها واالتصال البيداغوجي، كيفيات تقييم الطلبة.

 س.التعليم عن بعد، استعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال يف التدري -
حديث التوظيف يف اجلامعة فإهنا تتم من خالل انشاء خلية تتشكل من انئب مدير  ستاذوابلنسبة لعملية تكوين األ

خر من شعبة العلوم أاجلامعة للتكوين العايل، ومسؤول خلية ضمان اجلودة، وثالثة أساتذة ابحثني واحد من شعبة العلوم و 
اللغات واآلداب والفنون خيتارون من طرف مسؤول اجلامعة ويكونون ذو كفاءة يف ميدان اإلنسانية واالجتماعية، واألخري من شعبة 

البيداغوجيا والتعليمية والتعليم العايل، يرأس هذه اخللية منسق يتم اختياره من بني أعضائها، وتتجمع اخللية بطلب منه كلما دعت 
 ذلك.إىل  احلاجة

  :حديث التوظيف تتمثل فيما يلي ستاذيقوم هبا األ جيب أن كذلك انسب هذا القرار اثنا عشر مهمة
استعمال الوسائل الكالسيكية والعصرية يف التدريس، ضمان مناخ معريف يف مسار التعليم، إدراك أمهية احلوار البيداغوجي، 

احلالقة البيداغوجيقة  )التحفيز على العصامية(، استعمال تقنيات تنشيط الفريقق يف إضفاء ديناميكية من أجل تطوير قدرات الطالب
)عمال موجهقة، أعمقال تطبيقيقة، تربصقات(، تعلقم العمقل التعقاوي ضقمن اللجقان البيداغوجيقة وفقرق التكقوين، التقدرب علقى ممارسقة 
االشراف ومرافقة الطلبة )الرتبص(، التحكم يف التعبري الكتايب والشفهي يف وضعييت التعليم والبحث، تطوير املبادرات واالبتكقار يف 

ايل املعرفققة واملهققارة، حتديققد قققدرات العمققل البيققداغوجي، التقيققيم اجلمققاعي والفققردي للتطققور احلاصققل يف اكتسققاب املعرفققة، واملهققارة جمقق
 اجلزائرية(. ) وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.واللباقة، استعمال شبكة التقييم املتعلقة أبهداف املخطط التكويين للمؤسسة
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 وجودة التعليم العذيل لكورويالثذي: التعليم اإلاملبحث 

 ومتطلبذته  لكورويالتعليم اإل - أ
، التعليم املبىن نرتنتأي تعليم يتعلمه املتعلم من خالل الوسائط التكنولوجية مثل التعلم عرب اإل لكرتوييعترب التعليم اإل

 الصناعية واألقراص املدجمة والفيديو التفاعلي.على استخدام الكمبيوتر، التعلم الرقمي، التعلم عرب األقمار 
 : لكورويتعريف التعليم اإل 1-أ

أبنه" هو أسلوب من أساليب التعليم يف إيصال املعلومة للمتعلم يعتمد على التقنيات احلديثة  لكرتويعرف التعليم اإل
وساحات احلوار  لكرتويت التعليمية والربيد اإلللحاسب والشبكة العاملية ووسائطها املتعددة مثل األقراص املدجمة والربجميا

 ، كما انه يستخدم لوصف وسيلة للتدريس من خالل التكنولوجيا.والنقاش
ا إلكرتونيابنه التعليم الذي حيقق فورية االتصال بني الطالب واملدرسني  لكرتوية العربية التعليم اإلكادمييوقد عرفت األ 

، 2016الكلية مؤسسة شبكية. )اميمة مسيح الزين، أو  حيث تصبح املدرسة ةإلكرتونيشبكات أو  من خالل شبكة
 (. 14صفحة
 : لكورويأنواع التعليم اإل 2-أ

 األنواع التالية: إىل  حبسب نظرة املهتمني به واختالف تعاريف كل نوع وخلص لكرتويتعددت أنواع التعليم اإل

ضرورة وجود املتعلمني واملعلم يف إىل  املباشر الذي حيتاج لكرتويوهو التعليم اإل املتزامن: لكورويالتعليم اإل -
نفس الوقت حىت تتوافر عملية التفاعل املباشر بينهم، واستخدام تقنيات الشبكة العاملية للمعلومات لتوصيل وتبادل 

 صول االفرتاضية.تلقي الدروس من خالل الفأو  الدروس ومواضيع األحباث كأن يتبادالن احلوار من خالل احملادثة
غري املباشر يتمثل هذا النوع يف عدم ضرورة وجود  لكرتويهو التعليم اإل غري املتزامن: لكورويالتعليم اإل -

  لكرتوياملعلم واملتعلم يف نفس وقت التعلم، فاملتعلم يستطيع التفاعل مع احملتوى التعليمي والتفاعل من خالل الربيد اإل
 يستفسر فيها عن شيء ما مث جييب عليه املعلم يف وقت الحق. املعلمإىل  كان يرسل رسالة

هو التعليم الذي يستخدم فيه وسائل اتصال متصلة معا لتعلم مادة معينة وقد تتضمن هذه  التعليم املدمج: -
، 2005)فارس حسن،والتعلم الذايت. نرتنتالوسائل مزجيا من االلقاء املباشر يف قاعة احملاضرات والتواصل عرب اإل

 (. 19صفحة
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  لكورويأهداف التعليم اإل 3-أ
 ستاذابلنسبة لأل لكرتويأهداف التعليم اإل ابلنسبة للطالب لكرتويأهداف التعليم اإل األهداف العامة

دمج التكنولوجيا يف  -1
 النسق التعليمي.

 أتكيد اجلودة  -2
 حتقيق دميقراطية التعليم -3
 حتقيق التعلم الذايت -4
 الفرديةمراعاة الفروق  -5
خلق جسور تواصل بني  -6

 التعليم والتنمية
حتقيق التعلم مدى احلياة  -7

 والتعليم املستمر

االرتقاء ابلطالب ومساعدته على  -1
 التعامل مع الربجميات التعليمية

ابعاد امللل الذي يورثه النمط  -2
 الواحد من التعليم

جعل عملية التعلم ممتعة ابلنسبة  -3
 للطالب

مساعدة الطالب املتفوقني دراسيا  -4
 على تنمية قدراهتم 

مساعدة الطالب الضعاف من  -5
 معاجلة نقاط الضعف

فتح افاق جديدة امام الطالب  -6
 املوهوبني واكتشاف املزيد منهم

توفري مصادر متعددة متباينة  -1
للمعلومات تتيح فرث املقارنة واملنافسة 

 والتحليل والتقييم
التدريب على كيفية توظيف  -2

 يف عملية التعلم  لكرتويالتعليم اإل
التدريب على العديد من  -3

 الربجميات التعليمية وكيفية توظيفها
التدريب على استخدام أسلوب  -4

 حل املشكالت عند تقدمي العلوم
التدريب على كيفية تبسيط العلوم  -5

 وتقدميها بطريقة مثرية ومشرقة
التدريب على ترمجة املفاهيم  -6

 س يدركه الطالبواقع ملمو إىل  العلمية
 (136، الصفحة2011املرجع:)نصر الدين غراف، 
 

 جودة التعليم العذيل  - ب
حظيت اجلودة ابهتمام كبري ألهنا دعامة أساسية لنظم التعليم العايل، الذي عليها مواكبة كل التغيريات احلاصلة، وتطبيق 

  .حتسني خمرجات التعليمإىل  هذه اجلودة يف برامج التعليم العايل يقتضي تطبيق أساليب متقدمة تؤدي
  تعريف جودة التعليم العذيل: 1-ب

عرفت اجلودة يف التعليم العايل أبهنا قدرة اجلامعة على االهتمام ببناء مرجعيات لتكوين الطالب بطريقة تضمن مرونة عالية 
يتماشى وأهدافها املسطرة إكساهبم أمناط  ملساره الدراسي واملنهي، وحىت يكون قادرا على استيعاب املقررات والربامج الرتبوية مبا

 (.362، صفحة 2017حليمة قادري ونصرية بن انيب، ) فكرية وسلوكية، واليت متكنه من ضمان وحتقيق طموحه املنهي.
 :تستدعي تطبيق اجلودة يف التعليم العذيل األتسبذب اليت 2-ب

مربر لتطبيقه، كذلك تطبيق اجلودة يف جمال التعليم يعود مما ال شك فيه أنه ال يتم تطبيق أي شيء دون أن يكون هناك 
 مجلة من املربرات هي:إىل  تطبيقها

التغريات االقتصادية املصاحبة لالنفجار العلمي والتكنولوجي، ان ما زاد من أمهية هذا العامل التسابق االقتصادي على  -
 ثراء كفاءهتا يف هذا اجملال.املستوى العاملي وتطلع األمم ألنظمتها التدريسية والتعليمية إل

ضعف اصالح هياكل النظم التعليمية دون اصالح العملية التعليمية ذاهتا، مبعىن حمدودية قدرة اإلصالحات البنيوية  -
 اهليكلية لألنظمة التعليمية يف حل املشكالت الرتبوية، فالصعوبة الكربى يف حالة التغريات البنيوية تكمن يف كيفية ترمجتها

 ممارسات تربوية وتعليمية، ويف كيفية احداث املشاركة الفعالة يف االبداع لكل املشرتكني يف العملية التدريسية والتعليمية.إىل 
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ة، تزايد الرغبة على املستوى العاملي يف تنمية معارف جديدة عن اجلودة، دفعت بعض كادمييأسباب تتعلق ابلرغبة األ -
خصائص أكثر موضوعية للجودة يف النظام إىل  توى النظري والتطبيقي حماولني الوصولالباحثني لالهتمام ابجلودة على املس

 (.31، صفحة 2017، سيمة ضيف هللا)ن .الرتبوي بشكل عام
أيضا من بني مربرات وأسباب تطبيق اجلودة يف التعليم العايل هو ثبات جناحها يف العديد من الدول املتقدمة كأمريكا 

 لنامية، كما ميكن امجال أهم الفوائد يف النقاط التالية:والياابن وبعض الدول ا
حتقيق مكاسب مادية وخربات نوعية للعاملني يف املؤسسات التعليمية وألفراد اجملتمع احمللي ولالستفادة من هذه  -

 املكاسب واخلربات وتوظيفها يف الطريق الصحيح لتحقيق التنمية اجملتمعية.
 ع والوفاء بتلك االحتياجات.دراسة متطلبات واحتياجات اجملتم -
 تعترب اجلودة وتطبيقها أداة تسويقية متنح مؤسسات التعليم العايل القدرة التنافسية. -
 اقبال معظم اجملتمعات على التوسع يف التعليم ابعتباره احلاسم يف التنمية اجملتمعية. -
 ضع أسوء يف الدول النامية.  اكتشاف الدول املتقدمة اخنفاض مستوايت التحصيل الدراسي بني طالهبا والو  -
 ية يف اجملاالت العديدة خلرجيي اجلامعات، وغياب التنافسية يف األسواق ابلنسبة هلم.نتاجتدهور اإل -
إدراك اإلدارة العليا للتعليم العايل أبمهية اجلودة ومدى مواكبتها للتغريات العاملية اجلديدة، وكذلك الثورة التكنولوجية  -

ميثل حتداي للعقل البشري وهو ما جعل مؤسسات التعليم العايل تنافس على جتويد نظمها  أصبحوالتدفق العلمي واملعريف 
 (.164، صفحة 2003التعليمية. )أمحد إبراهيم أمحد، 

 تطبيق اجلودة يف التعليم العايل نذكر:إىل  أيضا من أهم النقاط اليت أدت
هتيئة مناخ العمل وثقافة املؤسسة، وهذا من خالل إرساء قواعد وثقافة اجلودة ملختلف العاملني مبؤسسات التعليم العايل  -

 وتصرفاهتم.هبدف إقامة املشروع والتأثري اإلجيايب على سلوكياهتم وأفكارهم 
ية نتاجية واجلودة وهذا من خالل إنشاء نظام إعداد معايري قادرة على القياس الدقيق املتعلقة ابإلنتاجقياس األداء واإل  -

 واجلودة يف جمال التعليم، والقيادة، والتدريب املستمر.
املؤسسة حنو بذل إنشاء فرق عمل للجودة حيث يضم أعضاء من وظائف وأقسام خمتلفة قصد إشراك مجيع من يف  -

 (. 42، صفحة 2017اجلهود الالزمة إلجناح مسعى اجلودة. )كحيلي عائشة، 
 أهداف اجلودة يف التعليم العذيل  3-ب

لقد حظي التعليم ابلعديد من اإلصالحات يف مجيع دول العامل، فازداد االهتمام به بشكل كبري يف السنوات األخرية 
 اآليت: إىل  الركائز األساسية ملواكبة التغريات العاملية واحمللية ألهنا هتدف إحدىمعتربين أن اجلودة هي 

تطوير أداء مجيع العاملني عن طريق تنمية روح ومهارات العمل التعاوي اجلماعي هبدف االستفادة من مجيع الطاقات  -
 املوجودة يف اجملال التعليمي.

ارها الدائم "أن تعمل األشياء بطريقة صحيحة من أول مرة ويف كل ترسيخ مفاهيم اجلودة القائمة على فعالية حتت شع  -
 مرة".

االهتمام مبستوى مجيع األطراف داخل املؤسسة التعليمية من خالل املتابعة الفاعلة وإجياد اإلجراءات التصحيحية الالزمة  -
 النظام التعليمي. أنشطةع وتنفيذ برامج التدريب املقننة واملستمرة والتأهيل اجليد، مع تركيز اجلودة على مجي

اختاذ كافة اإلجراءات الوقائية لتاليف األخطاء قبل وقوعها ورفع درجة الثقة يف مجيع أطراف املؤسسة التعليمية ومستوى   -
 اجلودة اليت حققتها.
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ح احللول الوقوف على املشكالت الرتبوية التعليمية، ودراسة هذه املشكالت وحلها ابلطرق واألساليب العلمية مع اقرتا  -
 املناسبة هلا ومتابعة تنفيذها.

 حتقيق نقلة نوعية يف عملية التعليم. -
 زايدة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى مجيع األطراف. -

، صفحة 2012تطبيق نظام اجلودة مينح املؤسسة التعليمية االعرتاف والتقدير احمللي والعاملي. )حممد حممود صاحل الزاني، 
39-40.) 

من اجلامعات واملعاهد مبا ينسجم مع متطلبات اجلودة، التكيف املستمر وتطوير األنظمة واألمناط التعليمية  توفري اخلريج -
 وفقا للتطورات االقتصادية والتقدم التكنولوجي.

تناسب مع رفع كفاءة األداء وزايدة املهارة العلمية واملنهجية والتدريبية للخريج مع احملافظة على تقليل الكلفة املادية، مبا ي -
 موازانت اجلامعات وختصصاهتا، لكن جيب ان ال يكون ذلك على حساب اجلودة.

 احملافظة على عملية التجديد والتحسني والتكيف مع املتغريات. -
تقوية املركز التنافسي مع املؤسسات التعليمية من خالل رفع الكفاءة وزايدة اجلودة للخرجيني، حبيث يكون له ميزة خاصة  -

 هناك منافسة شديدة. عندما تكون
 ادخال عملية اجلودة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسات التعليمية وإزالة املعوقات اليت حتد من قدرة اإلبداع. -
 واالنفعايل واالجتماعي والنفسي والرتبوي ابعتبارهم أهم خمرجات النظام اجلامعي. كادميياالرتقاء مبستوى الطلبة األ -
لدى الطلبة اجتاه عملية التعليم وأهدافه مع توفري فرص مالئمة للتعلم الذايت بصورة أكثر فعالية. رفع مستوى الوعي  -

 (.197، صفحة 2008)يوسف حجيم الطائي وآخرون، 
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 وجودة التعليم العذيل لكوروييف جنذح التعليم اإل تستذ املبحث الثذلث: دور التكوين لأل
اجلامعي املكون تكوينا جيدا يف جمال البيداغوجيا والتعليمية ويف كيفية استخدام تكنولوجيا اإلعالم  ستاذإن دور األ

 وجودة العليم ويظهر ذلك كاآليت:  لكرتويواالتصال ابلغ األمهية واألثر يف جناح التعليم اإل
 لكوروياجلذمعي املكون يف جنذح التعليم اإل تستذ دور األ - أ
  لكوروييف جنذح التعليم اإل تستذ لألأمهية التكوين  1-أ

 يف النقاط التالية: لكرتوياجلامعي من اجل جناح التعليم اإل ستاذتتمثل أمهية الربانمج التكويين لأل
يف التعليم عن بعد  ستاذيف اجلانب التعليمي والبيداغوجي مبا يسهم يف جودة التعليم العايل، فاأل ستاذتنمية مهارات األ -

 توجيه وتنشيط العملية التعليمية.إىل  ينتقل من تلقني املعارف لكرتوييف إطار التعليم اإل
توفري بيئة تعليمية متزامنة وغري متزامنة تعتمد على التعلم الذايت والتفاعل، وهذا ما حيفز على التكوين والبحث مبا  -

ة وحيقق أهداف التعليم والبحث يف إطار اخلطة العامة للدولة يف التنمية ينعكس إجيااب على خمر جات العملية التعليمي
 مبختلف أبعادها.

جتديد املقررات الدراسية وإثرائها بصفة دورية وفق متطلبات املعايري العاملية للجودة، ووفق متطلبات املهن واحلرف  -
اجلامعات يف العامل وكذا يسمح هلا ابلتفتح  املوجودة يف سوق العمل وهذا ما يسمح للجامعة بتبوء مكانة ضمن تصنيف

 على حميطها االقتصادي واالجتماعي مبا يساهم يف التنمية بكافة أبعادها.
، الطالب، اإلدارة. ويشمل التواصل يف إطار العمل ستاذإقامة نظام فعال لالتصال بني مكوانت العملية التعليمية: األ  -

 اإلداري بني اإلدارة واألساتذة أوبينها وبني الطلبة.البيداغوجي والتعليمي ويف العمل 
ة يف جمال التعليم، حيث توفر االقتصاد يف الوقت واملال واجلهد، فالتعليم يكون متاحا يف لكرتونيحتقيق مزااي اإلدارة اإل -

 مجيع األوقات وأبقل التكاليف وسرعة يف احلصول على املعلومات والبياانت.
، فيمكن بواسطته وضع نظم تعليمية عن بعد لكرتويجديدة من التعليم عن طريق التعليم اإل املسامهة يف بناء أمناط -

 البعد يف متابعة التعليم احلضوري.أو  لفئات ال تسمح هلا ظروف العمل
املكون يف إجناح عملية التعليم وختريج دفعات من الكفاءات القادرة على  ستاذحتقيق جودة التكوين، حيث يساهم األ -

امليادين املستهدفة ضمن االسرتاتيجية الوطنية للجودة يف أحد  حتدي تنمية البالد يف مجيع امليادين، فجودة التكوين رفع
 (.53، صفحة 2021،مراد بوطبه ) التعايل العايل.

 اجلذمعي املكون يف ضمذن جودة التعليم العذيل تستذ دور األ - ب
 أمهية التكوين يف ضمذن اجلودة 1-ب

 الربانمج التكويين يف حتقيق اجلودة تتمثل يف النقاط التالية: ابلنسبة ألمهية

التنافس والرايدة، حيث يصبح من املبادئ األساسية الضرورية اليت تبىن إىل  اجلامعي يؤدي ابجلامعات ستاذان تكوين األ -
 اجلودة يف التكوين.عليها املؤسسات التعليمية، وتتنافس اجلامعات العاملية يف عملية حصوهلا على أعلى مقاييس 

األمام بشكل فعال ليحقق أهدافه إىل  حديث التوظيف القوة الدافعة للنظام التعليمي اجلامعي ستاذيعترب التكوين لأل -
 وجودته ومواكبة عصر التكنولوجيا.

 ان اسرتاتيجية التكوين الفعال يف جوهرها تساعد على تطبيق إدارة اجلودة يف التعليم العايل. -
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الركائز اليت تعتمد عليها اجلامعة يف تطوير أدائها وتعزيز موقفها يف إدارة اجلودة، أحد  التكوين والتدريب تعترب عملية -
ومن أهم التقنيات املستعملة يف هذه العملية العمل اجلماعي املدرب واملؤهل للعمل ضمن فريق متكامل ومتفاعل يف أداء 

قة املوجبة بني التدريب كوسيلة إدارية واسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية، ية، فهنا تكمن العالنتاجالعمليات اإلدارية واإل
 والتحسني املستمر كعنصر أساسي ومبدأ فعال من مبادئ إدارة اجلودة.

 احملافظة على قدرة العمل بكفاءة ورفع مستوى املهارات واحملافظة على اجلودة.  -
 ، وبتكاملهما تتحقق اجلودة وبفعالية يف املؤسسة اجلامعية.تاذسالتكوين له عالقة قوية وطردية جبودة األداء لأل -
 أهداف التكوين يف ضمذن اجلودة  2-ب

توضيح غاايته من انحية الكفاءات املهنية املتوقعة واملنتظرة من اما ابلنسبة ألهداف الربانمج التكويين فإهنا تصب يف 
 وتتمثل فيما يلي: من أكفأ ما يكون ويف السياق املناسبلباحث حديث التوظيف هبدف جعل نشاطه التعليمي ا ستاذاأل

أي ان يستوعب : البذحث حديث التوظيف يف الوتسذئل التعليمية الكالتسيكية واحلديثة تستذ األن يتحكم إ -
التحكم يف الوسائل التعليمية ويستوعب جمال اختصاصه وكل ما يتعلق بطرق التعلم اليت جلا إليها من نظرايت وممارسات 
ترتبط مبجال حبثه، ودمج األدوات املبتكرة الالزمة ملمارسة مهنته للتمكني من التعلم وتطوير اجلانب التعليمي املشرتك للطلبة، 

كونه وسيلة لتطوير احلوافز   وكذلك استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف تبادل املعارف والتكوين الذايت
التعليمي املرتبط  من تطوير قدراته يف اجملال ستاذان هذا اجلانب من التكوين يسمح لألوديناميكية التعليم عند الطلبة، 

 .ابختصاصه و كذا تفعيل معارفه املختلفة
استيعاب الغرض من التعليم اجلامعي، أي  :البذحث املنذخ املعريف املالئم ملسذر التعليم- تستذ األ يضمن -

واخلاص بنظام ل.م.د كذلك التعرف على أمهية التعليم يف نقل املعارف والتعليم يف والفوارق بني التكوين اجلامعي الكالسيكي 
الدعم  على الطلبة وخمتلف قدراهتم مع إظهار جمال البحوث، وتعويد الطلبة على نقل املعارف اليت تتغري ابستمرار، والتعرف

ة لعلم النفس التعليمي وتكييف الربانمج الدراسي ستيعاب املفاهيم األساسيوا هلم وتقدمي املساعدة لتلبية متطلبات الدروس
من اجل جعل التعليم ضرورة تنمية املهرات والقدرات املعرفية إىل  ، ان هذا اجلانب من التكوين يهدفوفق تنوع الطلبة

 املمارس ذو معىن وذو صلة ابلطلبة.
الطالب والنشاطات الفكرية مع نشاط بني بوجود عالقة  ستاذجييب أن يعي األ :إدراك أمهية احلوار البيداغوجي -

ابن يقوم  ستاذبيداغوجي معني )االهتمام، تدوين املالحظات، الفهم، التحليل والرتكيب التذكر، والتفكري(، أيضا البد لأل
بعملية إحصاء صعوابت الطلبة اليت يواجهوهنا أثناء نشاطهم البيداغوجي والعمل على التغلب على معوقات ممارسة احلوار 

حديث التوظيف يستطيع  ستاذهذا يعين ان األ بطريقة فعالة. نشطةبيداغوجي كما جيب عليه التخطيط وتنفيذ خمتلف األال
تطوير حافزه التعليمي، وضبط نشاطاته الفكرية وتقليص املسافة بينه وبني طلبته كما يستطيع مساعدة الطالب بتحليه بروح 

 توايت التعليم ومكافحة الفشل وكل أشكال املماطلة.حتسني مسإىل  تعليمية بيداغوجية، مما يؤدي
 ستاذ: يف هذه النقطة البد على األإضفذء دينذميكية من أجل تطوير قدرات الطذلب )حتفيز على العصذمية( -

لتعلم، املقاربة ابلكفاءات اليت تعترب كبناء ملسار تعليمي ال يركز على النتائج بل على التقدم يف اإىل  االنتقالحديث التوظيف 
هنج التعليم املبين على التكوين ومنح الطالب استقاللية أكثر خالل فرتة تكوينه ومساعدته يف بناء إىل  وكذلك االنتقال 

مساره الفردي والتكويين مع تعويده على العمل الفردي واجلماعي، وجعله عنصرا نشيطا قادر على العمل، التصرف، 
، هذا يعين اكساب ق منها وكذا إجناح مهمته البيداغوجية لكسب املزيد من التقدماملشاركة، إبداء حتاليل شخصية والتحق
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من خالل  منهج تعليمي متفاعل ومتكامل حديث التوظيف مهارات التخطيط والتنفيذ وتطوير كفاءات الطالب  ستاذاأل
 .واملقاربة من خالل  حل املشاكل وتطبيق البيداغوجيا عن طريق املشاريع والعمل اجلماعي

يف هذه اتستعمذل تقنيذت تنشيط الفريق يف احلذلة البيداغوجية )أعمذل موجهة، أعمذل تطبيقية، تربصذت(:  -
أمهية الديداكتيك التعليمية يف البيداغوجيا والتحكم يف الكيفيات التطبيقية للتدريب املعريف أن يدرك  ستاذالنقطة البد لأل

إعداد وتنفيذ خطة عمل إجرائية موجهة لتحقيق جمموعة من  ستاذاألمهية لألوالسلوكي فيها)البيداغوجيا(، تسمح هذه 
األهداف العامة واخلاصة احملددة سلفا كما متكنه كذلك بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات للتدابري 

 .بيقية والرتبصاتالبيداغوجية اليت ينتهجها  يف حالة تنشيطه حلصص األعمال املوجهة وحصص األعمال التط
استيعاب أمهية يستطيع  ستاذأي ان األ ن:التكوي وفرق التعود على العمل التعذوي ضمن اللجذن البيداغوجية -

التواصل التعليمي والتقنيات البيداغوجية استيعاب مدى أمهية التواصل التعليمي والتقنيات البيداغوجية والتعود على العمل 
املنتهج داخل االختصاص ابلذات لتقاسم مشروعه وبرانجمه البيداغوجي )فاللجنة البيداغوجية اجلماعي املتعدد االختصاصات 

على كيفية العمل ضمن فريق ابلتعود  ستاذتسمح هذه األمهية لأل وفريق التكوين هي أماكن التقاء تشاور وحتليل ومناقشة(.
 .واالندماج يف إطار تكامل واستمرار املسارات التعليمية

على مبادئ، طرق وممارسات  ستاذحيث يتم تكوين األ ممذرتسة اإلشراف ومرافقة الطلبة:ى علالتدريب  -
الوصاية. فالوصاية تتطابق مع مرافقة الطالب يف عمله الفردي واستيعاب طرق العمل )تدوين املعلومات، التعود على اجلانب 

لببليوغرافية، استعمال املكتبة( مرافقة الطلبة بتذليل الشفهي( وكذلك املسامهة يف النشاط التوثيقي )التحكم يف التقنيات ا
الصعوابت اليت تواجههم مرافقة الطلبة بتذليل الصعوابت اليت تواجههم مرافقة الطلبة بتذليل الصعوابت اليت تواجههم وتقريب 

 .الطالب من اإلدارة وتعزيز إدماج الطالب داخل احلياة اجملتمعية
حديث التوظيف يستطيع التحكم  ستاذأي ان األ ة أبهداف املخطط التكويين:تعلقملاتستعمذل شبكة التقييم ا -

وتطوير شبكة تقييم تتطابق مع  .يف كيفية إعداد وتطبيق شبكة التقييم وإدراك املبادئ التوجيهية اليت تنظم هذه الشبكة
لتوجيهية اليت حتكم الشبكة مواصفات تتماشى مع مستوى الكفاءة املقصودة يف سياق التكوين كذلك استيعاب املبادئ ا

التكوين البيداغوجي على املسار املنهي  أثر وضمان فعالية وكفاءة التكوين والتعرف على مسار الكفاءات املكتسبة وكذا قياس
يصبح متحكما يف   ستاذلألساتذة والطالبة وعالقته ابألهداف املسطرة من طرف املؤسسة اليت ينتمي إليها، هذا يعين ان األ

 (2020سعيد بن ميينة،إعداد شبكة التقييم، سياق استعماهلا واهلدف من التقييم. ) كيفية
 
 اخلذمتة:

 من خالل ما تقدم يف هذه الدراسة ميكن تسجيل مجلة من االستنتاجات: 

أطققراف األسققرة ان مققن معققايري جققودة التعلققيم العققايل رقمنققه العمليققة التعليميققة واسققتعمال تكنولوجيققا االعققالم واالتصققال بققني مجيققع  -
 .ستاذاجلامعية خاصة الطالب واأل

ال يعتقرب صقاجلامعي املكون تكوينا جيدا يف جمال البيداغوجيا والتعليميقة ويف كيفيقة اسقتخدام تكنولوجيقا اإلعقالم واالت ستاذإن األ -
 العايل.، حيث حيقق بذلك اجلودة يف التعليم لكرتوياحملور األساسي يف العملية التعليمية والتعليم اإل

على كيفية العمل األمهية ابلتعود استيعاب أمهية التواصل التعليمي والتقنيات البيداغوجية حيث تسمح له هذه يستطيع  ستاذاأل -
 .ضمن فريق واالندماج يف إطار تكامل واستمرار املسارات التعليمية
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اسقتخدام تكنولوجيققا املعلومققات واالتصققاالت هبقدف تبققادل املعققارف والتكققوين  يف سققتاذيسقاعد التكققوين البيققداغوجي لأل كقذلك -
 كونه وسيلة لتطوير احلوافز وديناميكية التعليم عند الطلبة.  الذايت

يف التدريب على العديد من الربجميات التعليمية وكيفية توظيفها يف العملية  ستاذان التكوين البيداغوجي يساعد األ -
 التعليمية.

 .العلمية محليا وعامليا من أجل النهوض ابلعملية التعليمية طوراتالت مواكبة -
هققو بققل ضققرورة قصققوى، اجلققامعي  سققتاذالتكققوين البيققداغوجي لألوكإجابققة علققى اإلشققكال املطققروح يف هققذه الدراسققة ميكققن القققول أن 

 .لكرتويحجر الزاوية يف حتقيق جودة التعليم العايل وجتسيد التعليم اإل
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