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  :اخلالص لكل من ناشكر وجيه تود نيف البداية 
  مستغامن؛- جامعة عبد احلميد بن باديس مدير 
  نواب مدير اجلامعة؛ 
  مستغامن وطاقمه اإلداري؛ - العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري جبامعة عبد احلميد بن باديسكلية عميد   
  على مستوى اجلامعة وعلى املستوى الوطين؛مسؤويل ضمان اجلودة  
  .طلبة األعزاء بصفتهم الشريك األساسي يف حلقة ضمان اجلودةال 

من داخل الوطن  ، كما أشكر كل األساتذة والباحثنيالدويل جناح فعاليات هذا امللتقىإساهم من قريب أو من بعيد يف وإىل كل من 
بتقدمي مداخالت أو باحلضور للمسامهة يف النقاش اهلادف الذي أثرى عدة أفكار وتصورات وخارجه الذين سعوا إىل املشاركة فيه سواء 

  .خمتلفة
، الدويل وال يفوتين يف هذا املقام أن أمثن ذلك االهتمام الكبري الذي أبداه الباحثون من خمتلف اجلامعات مبوضوع هذا امللتقى

 70 مجلة - بطبيعة احلال -، ومن ضمنها)مداخلة 120واليت فاقت (  التنظيموهو اهتمام جسدته غزارة املداخالت اليت تلقتها جلنة 
اليت امتدت ليومني  العلنية  لساتاجلاليت حازت قبول اهليئة العلمية وكانت حمل عرض ونقاش خالل و  ةيف خمتلف احملاور اخلمس ةمداخل
  .كاملني

   



  


 
 

 

   



 
 

 
 
  

  :ملخص التقرير
ا مبؤسسات التعليم العايل"امللتقى الدويل حول  املنظم من قبل كلية العلوم االقتصادية، " معايري ضمان اجلودة وتطوير آليا
تم مستغامن، هو ملتقى شاركت فيه فعاليات علمية وطنية ودو  -ة عبد احلميد بن باديسالتجارية وعلوم التسيري جبامع مبوضوع لية 

ل ء نتيجة التنسيق املسبق بني جلنة ضمان اجلودة على مستوى الكلية ومسؤو وقد جا .وهلا مسؤوليات تتعلق بضمان اجلودةامللتقى 
مت وضع خطة توعوية أن ، حيث بعد على املدى املتوسطضمان اجلودة على مستوى اجلامعة، التنسيق الذي انبثقت عنه خارطة طريق 

والتعبئة وبرجمة ملتقيات وأيام دراسية  يق اإلعالم والتحسيسيف املرحلة األوىل لغرض نشر ثقافة ضمان اجلودة يف الوسط اجلامعي عن طر 
ال تأيت هذه التظاهرة العلمية يف املرحلة الثانية من خارطة الطريق وهي مرحلة التدريب والتكوين على مهارات التقييم و  .يف نفس ا

املختلفة املطبقة دوليا يف واملعايري اآلليات كييف ، وكذا تالذايت اخلاصة بأعضاء خاليا ضمان اجلودة على مستوى كليات ومعهد اجلامعة
  .التعليم العايل لتحقيق اجلودة الداخلية الرباجمية واملؤسساتية حسب خصوصيات اجلامعة اجلزائرية

 حقق من خالهلا األهداف املسطرةستكون لنا الفرصة للتطرق إليها يف هذا التقرير العلمي، واليت وخلص امللتقى إىل نتائج مهمة 
  2013/2014له، ومسح من اآلن باالنتقال إىل التحضري للمرحلة الثالثة يف خطة اجلودة للسنة اجلامعية 

 
 :إشكالية الملتقى - 1

ً  ،جودة التعليم العايل باهتمام كبري يف معظم دول العامل باعتبارها إحدى الركائز األساسية لنموذج اإلدارة الناجحةحتظى  وبناء
جلودة حيتل أمهية كبرية يف إطار التطبيق العملي هلا يف خمتلف املؤسسات العاملة ومنها املؤسسات اعلى ذلك، فإن حتديد مرتكزات 

عتمد عليها يف جمال ضمان اجلودة العناصر اهلامةا أن تُشري إىل أن هذه املرتكزات من شأاملعنية بالتعليم العايل، إذ  ُ    .اليت ينبغي أن ي
للوصول إىل األهداف املعلنة واملتوقعة  ينإىل التحسني والتطوير املستمر يف قطاع التعليم العايل  اجلودةات ضمان دف عملي
، سواء تعلق األمر بضمان مؤسسات التعليم العايلمن قبل خرجات املتويات املمكنة يف املمارسات والعمليات و وحتقيق أعلى املس

بآليتني أساسيتني جودة التعليم العايل وترتبط . حتديدا أو بضمان اجلودة املؤسساتية بصفة عامة) رامج التكوينجودة ب(اجلودة الرباجمية 
 .، وبدون الرجوع إىل معايري دولية معتمدة يصعب قياس درجة اجلودة الداخليةاخلارجيوالتقييم  مها التقييم الداخلي

هو املنطلق لتقييم جودة مؤسسات التعليم العايل من منظور معايري وطنية أو بالتايل، التقييم الداخلي الذي تقوم به املؤسسة 
دولية تعتمدها هيئات ومنظمات متخصصة، وذلك بعد التأكد من درجة االلتزام باملعايري انطالقا من التقييم الذايت الذي تعده املؤسسة 

  .املعنية
  :ة التاليةومن أجل إثارة و إثراء املوضوع قام امللتقى حول اإلشكالي

 ما هي اآلليات املختلفة املطبقة دوليا يف التعليم العايل لتحقيق اجلودة الداخلية الرباجمية واملؤسساتية ؟ 



 ا حتديد معايري   التقييم الداخلي يف املؤسسات اجلامعية ؟ ما هي الطرق اليت يتم 
  التحسني املستمر ملخرجات قطاع التعليم العايل ؟ آلياتما هي 

 
 :الملتقى  ميةأه - 2

تكمن أمهية هذا امللتقى املنظم من قبل كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري يف تعزيز التنافسية لدى املؤسسات 
) الوطنية واإلقليمية(التعليمية عن طريق نشر الوعي مبفاهيم إدارة اجلودة الشاملة واألداء املتميز، وإبراز اجلهود املبذولة هلذه املؤسسات 

ا التعليمية، وحتف زوإبرا ا يف تطوير أنظمتها وخمرجا االت يأهم إجنازا زها على املنافسة احمللية والدولية وحتقيق التميز يف مجيع ا
دف إىل تبادل كما   .وبأسلوب موضوعي قابل للقياس من خالل عملية التقييم الذايت، وزيارات املقيمني بداخل وخارج الوطن

املطبقة دوليا واختيار اآلليات املالئمة  التقييم الذايت التعرف على آلياتالفضاءات املعرفية بني املؤسسات التعليمية، و  يعمجاخلربات يف 
 . املسامهة يف بناء قدرات التقييم الداخلي على مستوى مؤسسات التعليم العايل، ألجل حلاجات التعليم العايل
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 افتتاح أشغال الملتقى: برنامج اليوم األول 09:00 – 10:30 "بن شهيدة محمد"قاعة المحاضرات 

 
 

  التوقيت 

 08:30 - 09:00  استقبـــــال الضيــــــــوف

مسجد المدينة بإمام ( حسني إسحاق 
 09:00 - 09:15 سماع آيات بينات من القرآن الكريم، ثم سماع النشيد الوطني )فرنسا -المنورة 

 09:15 - 09:20 كلمة السيد عميد كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بـراينيس عبـد القـادر .د

 09:20 - 09:30 )عرض إشكالية الملتقى(كلمة السيد رئيس الملتقى  عــدالة العجـــال .د

 09:30 - 09:40 )االفتتاح الرسمي للملتقى( بالنيابة الجامعة مدير كلمة السيد شعالل أحمد. د.أ

 09:40 - 10:00 الشاملة للجودة اإلسالمية للمعايير قرانيتكس نموذج  جامعة البليدة -فارس مسدور. د

ــــــاستراح  10:00 - 10:30 ةــــــــــــ

  
    

 2013أكتوبر  29: برنامج اليوم األول



  "بن شهيدة " قاعة المحاضرات   10:30 - 14:30  الورشة األولى
 
  

  
  
  

  التوقيت مداخلةال المتدخل

Dr Baghdad Benstaali (Univ. Alger)  
Evaluation d’un programme de formation Etude de cas : 

Programme de Formation des RAQs  10:45 - 10:30 

Prof. ALLAL Med Amine (Tlemcen) 
& BENACHENHOU Kamila & Amel 
MELOUKA Smaïn & HADDAM 

Abdelhamid 

De la Nécessite d’implémenter la Norme ISO 17025 dans les 
Laboratoires d’essais des Universités Algériennes pour y assurer 
la Qualité : Cas des Laboratoires de Génie Civil de l’université de 

Tlemcen 
11:00 - 10:45 

  )مصر(  عاطف جابر طه عبد الرحيم. د
دراسة حالة يف  - Six Sigmaحتسني جودة أداء العملية التعليمية باستخدام طريقة 

 11:00 - 11:15  -مصر-كلية اإلدارة واإلقتصاد جبامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

Prof.  SAIDANE Aek (Univ. Oran)  
& N. Meloua, A. Karoui, H. Amir, H. 

Bouabdesselam, K. 

L’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur :  
L’expérience AQI-UMED 11:30 - 11:15 

 )مستغامن. ج( راجعي مصطفى .د
جبامعة عبد  AQI-UMEDخطة للتقييم الذايت مليدان التكوين على أساس معايري 

 احلميد بن باديس مستغامن
 

11:45 - 11:30 

 ) العراق( أمحد عوين امحد عمر اغا. أ
  نسيمة جلويل. أ

تمع : ضمان اجلودة يف التعليم العايل والبحث العلمي دراسة مقارنة ملؤشرات خدمة ا
 بني جامعيت املوصل العراقية وتلمسان اجلزائرية

12:00 - 11:45 

 12:00 - 12:30 منــــاقشة عـــــامة
  
  
  
  
 

  التوقيت المداخلة المتدخل

Dr. ILES NADIA (Univ. Oran) 
Implémentation d’une démarche assurance qualité au sein de 

l’EPSTO :Evaluation périodique des enseignements 
 

12:45 - 12:30 

 ) اليمن( عبد الرمحن حممد سامل. د
  مسيح حممد امحد. د

من وجهة نظر . تقييم األداء األكادميي النوعي جلامعة عـــدن باستخدام معايري التقييم العاملية
 "أمنوذج كلية العلوم اإلدارية"أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم 

 

13:00 - 12:45 

 ) تلمسان. ج( شليل عبد اللطيف .د
  يزيد قادة. أ

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العام كمدخل لضمان اجلودة يف التعليم 
 - دراسة تطبيقية-العايل 

 

13:15 - 13:00 

Dr. AHMINI Achraf (Maroc) 
Dr. MOKHFI Amine 

 

Regard Critique sur L'Enseignement Supérieur en Algérie- Etat des 
lieux et propositions 

 
13:30 - 13:15 

 13:30 - 13:45 اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل بني الواقع واملأمول )تلمسان. ج( بودالل علي .د

 13:45 - 14:00 دراسة ملقارنة اقتصاديات جودة التعليم العايل يف بعض الدول العربية )مصر(عطيـه اجليــار . د.أ

 14:00 - 14:30 منــــاقشة عـــــامة
  

 رئيس الجلسة األولى مقرر الجلسة األولى
 اهللا عبد السالم بندي عبد. د.أ مرمي سطنبويل. د

 رئيس الجلسة الثانية مقرر الجلسة الثانية
 بن عزي خدجية. د.أ جماهد مصطفى. أ



  01: القاعة رقم  10:30 - 14:30  الورشة الثانية
 
 
 
  
  

  التوقيت المداخلة المتدخل

 )سعيدة. ج( القادر عبد طلحة. أ
 10:30 - 10:45 الكفاءة النسبية كمرتكز ملتطلبات تطبيق  إدارة اجلودة الشاملة يف  اجلامعة اجلزائرية يوسف صوار.د

 )بشار. ج( سفيان بن عبد العزيز. أ
 العزيز عبد بن مسري. أ

 

 التنمية البشرية كآلية لكسب رهان اجلودة الشاملة ملخرجات مؤسسات التعليم العايل باجلزائر
 

11:00 - 10:45 

 )سعيدة. ج( خليفة يعقويب. أ
 احلاج احممد بوروبة. د

 

 وجهة نظر حمور العملية التعليمية: معايري تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل باجلزائر
 11:15 - 11:00 

 )معسكر. ج( حنان لقام. أ
 سارة بوقسري. أ

 11:15 - 11:30 بني رهانات تأمني اجلودة واجتاهات أعضاء هيئة التدريس: يف اجلزائر LMDنظام 

 11:30 - 11:45 .أبعاد جودة العملية التكوينية يف التعليم العايل من وجهة نظر الطالب، دراسة كيفية )مسيلة. ج( اهللا بوعبد صاحل. أ

 هديات طيب بن. أ
 )تلمسان. ج( علي ازناسين. أ

دور إدارة املعرفة يف ضمان حتقيق جودة التعليم العايل مع دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية 
 جامعة تلمسان

 

12:00 - 11:45 

 12:00 - 12:30 منــــاقشة عـــــامة
  
  
  
  
 

  التوقيت المداخلة المتدخل

MABSOUT Houaria (Univ.Aine 
Témouchent) & BOUDRAF Djillali 

L’enseignement des sciences de gestion dans les universités des 
pays en développement, que faut-il changer ? 

 
12:45 - 12:30 

Dalila BERASS BRAHMI (Univ. Oran) 
& Djamila BELAOUNI, BRAHMI 

Rachid 

Du processus de la démarche qualité jusqu au système LMD 
 13:00 - 12:45 

BENKAMALA Med Abd el aziz (Univ. 
Oran) & AMARI Salah Eddine Sofiane 

« L’importance du rôle des classes préparatoires et des grandes 
écoles dans la formation des élites et des futures compétences » 

 
13:15 - 13:00 

  )مستغامن. ج( عبد اهللا بن صاحل. أ
 13:15 - 13:30 املمارسات املهنية الدوليةاالجتاهات احلديثة يف حتسني جودة خدمات التعليم احملاسبية يف ضوء  صافو فتيحة. أ

 )تيارت. ج( بوجنان خالدية. أ
 زينب ناجم. أ،  جهاد بونور. أ

 

حماولة قياس كفاءة مؤسسات التعليم العايل باستخدام أسلوب حتليل مغلف البيانات 
 13:30 - 13:45 دراسة حالة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا -التطويقية

 13:45 - 14:30 منــــاقشة عـــــامة

 رئيس الجلسة األولى مقرر الجلسة األولى
 بابا عبد القادر. د.أ جناد عبد الوهاب. د

 رئيس الجلسة الثانية مقرر الجلسة الثانية
 بن زيدان احلاج. د عباسحلمر . د



 
 
 
  
  

  التوقيت المداخلة المتدخل

 غضبان الدين حسام. أ
 )مستغامن. ج( خرية حبيح. أ

دراسة حالة دول منظمة  .معاييــر تقييــم جـــودة التعليم العايل من خالل مقاربـــــــة احلوكمــة: 
 OCDEالتعاون و التنمية االقتصادية 

 

10:45 - 10:30 

 مكيـد علي. أ
 10:45 - 11:00  متطلبات ضبط معايري ضمان اجلودة يف التعليم العايل )املدية. ج( معوشي عماد. أ

 )مستغامن. ج( خلج مريـم. أ
 القادر عبد براينيس.د
 الزهراء فاطمة مصطفى قارة. أ

 11:00 - 11:15 إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتطوير اجلامعات اجلزائرية

 )أم البواقي. ج( صباح نصراوي. أ
 فتيحة زروال بن. د

يف جمايل التدريس ) ل م د( االحتياجات التدريبية ألساتذة التعليم اجلامعي يف ظل نظام 
 -أم البواقي- دراسة ميدانية جبامعة العريب بن مهيدي . واملرافقة البيداغوجية

 

11:30 - 11:15 

 احلاج عراييب مداح. د
 )شلف. ج( كرمية فالح. أ

متطلبات ونتائج تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املناهج التعليمية يف مؤسسات التعليم 
والتجارية وعلوم التسيري جبامعة حسيبة بن  االقتصاديةدراسة ميدانية لكلية العلوم -العايل 
 -الشلف–بوعلي 

 

11:45 - 11:30 

 11:45 - 12:30 منــــاقشة عـــــامة

 
  
  
  
  
  

  التوقيت المداخلة المتدخل

 )مستغامن. ج( رمية عمري. أ
 نادية أمحادوش. أ
 )مستغامن. ج( العجال بوزيان. أ

 

 12:30 - 12:45  اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل رهان  البعد االجتماعي للتنمية املستدامة

HENNI Taha (Univ. Oran) 
OUAHRANI Majdoub 

Émergence des Démarches Qualité dans les Etablissements 
d'enseignement Supérieur Typologies et Outils 13:00 - 12:45 

 القادر عبد براينيس.د
 )مستغامن. ج( فوزية الكسي. أ
 نبيلة احلبيرتي. أ

ا يف مؤسسـات التعليم العايليمعايري ضمان اجلودة وتطـو   13:00 - 13:15  ر آليا

 )تلمسان. ج( حممد مراس
اإلجراءات التطبيقية لضمان اجلودة الداخلية يف التعليم العايل مع عرض أربع جتارب دولية يف 

 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة الداخلية يف مؤسسات التعليم العايل
 

13:30 - 13:15 

Soukaina EL HAJJAJI (Maroc) 
Dr. Med Amine M’BARKI 

Benchmarking des modèles d’excellence : Quel modèle adopter pour 
l’auto-évaluation des institutions de l’enseignement supérieur ? 

 
13:45 - 13:30 

 13:45 - 14:30 منــــاقشة عـــــامة

  
 
  

  02: القاعة رقم  10:30 - 14:30  الورشة الثالثة

 رئيس الجلسة األولى مقرر الجلسة األولى
 شريف الطويل نور الدين. د رمضاين حممد. د

 رئيس الجلسة الثانية مقرر الجلسة الثانية
 ولد حممد عيسى حممود .د بوزيان العجال .أ



 

 2013أكتوبر  30: برنامج اليوم الثاني
 

  "بن شهيدة " قاعة المحاضرات   09:00 - 13:45  الورشة األولى
  
  
  
  

  التوقيت المداخلة المتدخل
 )سعيدة. ج( فيصل بوطيبة. د

 سعاد قامسي
 

 09:00 - 09:15 املعايري األوروبية للضمان الداخلي للجودة يف مؤسسات التعليم العايل

ــروب. د ــ  رتيبة عـ
 )السعودية- جنران . ج( فايزة عمر احملجوب. د 
 

 09:15 - 09:30  دراسة جتربة جامعة جنران -اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي يف اململكة العربية السعودية إدارة

 )مستغامن. ج( قــدال زين الدين. د
ئية بقسم العلوم دراسة إحصا: دراسة أسباب تغيب الطالب يف اجلامعة كمعيار جلودة التعليم العايل

 جامعة مستغامن – االقتصادية
 

09:45 - 09:30 

  بشري عيشي بن .د
 )بسكرة. ج( بن عيشي عمار .د

دراسة استطالعية من  -  ودوره يف ضمان اجلودة يف اجلامعات اجلزائرية ايتالتقييم الذايت املؤسس
 وجهة نظر اهليئة التدريسية جبامعة حممد خيضر ببسكرة

 

10:00 - 09:45 

ــــامة  10:00 - 10:30 منــــاقشة عـ

 10:30 - 11:00  استراحـــــــــــــة

  
  
  
  

  التوقيت المداخلة المتدخل

Dr khadija BENAZZI (Maroc) L'impact de la certification ISO 9001:2008 sur l'administration de 
l'enseignement supérieur, cas de l'université Caddi ayad 11:15 - 11:00 

Dr Ahmed DENNA (Oran) Correspondance entre l'ISO 9001:2008 et Le Référentiel  AQI-
UMED : 2011 11:30 - 11:15 

 )السعودية-طيبة . ج( الصاحلأمساء رشاد نايف . د
  .مدى جودة تطبيق احلكومة االلكرتونية يف منظمات القطاع العام األردين، وحتقيقها للتميز

 دراسة ميدانية 
 

11:45 - 11:30 

Dr. El-Hadi BOUKALKOUL 
Dr Rabia KHELIF 

Dr. Zine Eddine BOURAS (Annaba) 

L’Assurance qualité dans l’enseignement superieur de la théorie à 
la concrétisation pratique : cas de l’Université Badji-Mokhtar 

Annaba 
13:00 - 11:45 

يد عبد بدري   ا
 )مستغامن. ج( القادر بابا عبد .د.أ

  ضمان اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل يف ظل متطلبات سوق العمل
 - لوالية سعيدة  دراسة حتليلية بسوق العمل -
 

13:15 - 13:00 

 13:15 - 13:45 منــــاقشة عـــــامة
  

  "بن شهيدة " قاعة المحاضرات   13:30 - 14:30  الجلسة الختامية
 

 14:00 - 14:30 كلمة السيد رئيس الملتقى عــدالة العجـــال. د

 14:30 - 15:00 )الملتقى اإلعالن عن اختتام(كلمة السيد عميد الكلية  بـراينيس عبـد القـادر. د
  

 رئيس الجلسة األولى مقرر الجلسة األولى
 عامر عامر أمجد. د.أ عطاء اهللا أمحد. د.أ

 رئيس الجلسة الثانية مقرر الجلسة الثانية
 راجعي مصطفى. د قدال زين الدين. د



  01: القاعة رقم  09:00 - 13:30  الورشة الثانية
  
  
  
  
 

  التوقيت المداخلة المتدخل

 09:00 - 09:15  )2010 -2000حالة اجلزائر (فعالية نفقات التعليم العايل يف ضوء جودة خمرجات القطاع تقييم   )سيدي بلعباس. ج( اليب صالح الدينط. أ

 )مستغامن. ج( آسية حجار. أ
 09:15 - 09:30 املقاربات النظرية وجودة التعليم العايل وليد شرارة. ، أخطاب اهلروشي. أ

 09:30 - 09:45 اجلزائرية اجلامعات يف الشاملة اجلودة إدارة )3اجلزائر . ج( جنمة شريف. أ

 09:45 - 10:00 دراسة حتليلية إلجراءات ضمان اجلودة الداخلية املعتمدة دوليا يف مؤسسات التعليم العايل )سطيف. ج( رقاد صليحة. أ

 10:00 - 10:30 منــــاقشة عـــــامة

 10:30 - 11:00  استراحـــــــــــــة

  
  
  
  
  

  التوقيت المداخلة المتدخل

  فاطنة صديقي. أ
 )األغواط. ج( العقون زينب. أ

الطلبة، هيئة ( ضمان جودة خمرجات مؤسسات التعليم العايل املبين على جودة املدخالت 
 )اجلامعيةالتدريس املناهج والبيئة 

 

11:15 - 11:00 

  )سوق أهراس. ج( الزهراء فاطمة طلحي. أ
 11:15 - 11:30  جودة التعليم العايل يف اجلزائر باستخدام نظام ل م د صربينة يونسي. أ

  إمساعيل بوغازي. أ
 )للتجارة. ع. م(  بلغويت نصرية. أ

 11:30 - 11:45 "بكنداك اجتربة منطقة كيب: "آليات ضمان اجلودة يف التعليم العايل

Abdallah YEKHLEF ( Mostaganem) 
Youcef  BENHAMOUDA 

L’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur dans les 
universités membres du programme Tempus. Étude de cas des 
universités du Caire, Rabat, Kazakhstan, Lobatchevski, Zagreb Et 
Sarajevo 

 

13:00 - 11:45 

 13:00 - 13:30 منــــاقشة عـــــامة

 االلتحاق بقاعة المحاضرات لحضور الجلسة الختامية
  

    

 رئيس الجلسة األولى مقرر الجلسة األولى
 زرواط فاطمة الزهراء. د قصاب سعدية. د.أ

 رئيس الجلسة الثانية مقرر الجلسة الثانية
 العيد حممد. د بوروبة احممد احلاج. د



  

  02: القاعة رقم  09:00 - 13:30  الورشة الثالثة
  
  
  
  
  

  التوقيت المداخلة المتدخل

ــزة رمــلي. أ   )سطيف. ج( محــ
 ابراهيمي نادية. أ

دراسة ميدانية -تقييم خمرجات اجلامعة من االستثمار يف رأس املال البشري لتحقيق التنمية املستدامة 
 09:00 - 09:15  "-قسنطينةعلى مستوى جامعة 

  هجرية اجلليل عبد. أ
  )تلمسان. ج( نادية طييب. أ
 عكاشة رزين. أ

وم االقتصادية لدراسة حالة كلية الع - واقع جودة اخلدمات التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل"
 09:15 - 09:30  ."-والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة عنابة

  عالل مقدم. أ
 )3اجلزائر . ج( سهام عزي. أ

مؤسسات  –كأداة كمية لتقييم جودة التعليم الداخلي دراسة حالة ): DEA(حتليل مغلف البيانات 
 -التعليم العايل يف اجلزائر

 

09:45 - 09:30 

  باديس عيشه بن. د
 09:45 - 10:00  -عرض مناذج–الرسالة، الرؤية واألهداف بالتعليم العايل  )3اجلزائر . ج( سارة موساوي. أ

 10:00 - 10:30 منــــاقشة عـــــامة

 10:30 - 11:00  استراحـــــــــــــة

  
  
  

  
  

  التوقيت المداخلة المتدخل

  )3اجلزائر . ج( صدوقي عقيلة. أ
 11:00 - 11:15  بطاقة األداء املتوازنة كأداة لقياس خمرجات مؤسسات التعليم العايل معروف أمال. أ

  معاشو الكبري داين .د.أ
  )سيدي بلعباس. ج( بوسعد ابراهيم نايت. أ
 رقية مالحي. أ

يتناسب مع متطلبات سوق  احلاجة إىل تطوير املناهج اجلامعية كمعيار لضمان جودة التعليم العايل  مبا
 11:15 - 11:30  الشغل يف اجلزائر

  )سيدي بلعباس.ج(  خبتة بورقبة. أ
 11:30 - 11:45 العايل التعليم مبؤسسات  اجلودة نظام دعم يف االسرتاتيجي التخطيط أمهية امساعيل مراد. أ

  حيياوي اهلام. د
 11:45 - 13:00  دراسة حالة جامعة باتنة: تطبيق متطلبات نظام ضمان اجلودة يف اجلامعة آلية لتفعيلكالتقومي الداخلي   )باتنة. ج( مشنان بركة. أ

 13:00 - 13:30 منــــاقشة عـــــامة

 االلتحاق بقاعة المحاضرات لحضور الجلسة الختامية
    

  

    

 رئيس الجلسة األولى مقرر الجلسة األولى
 معاشو الكبري داين .د.أ مالحي رقية. أ

 رئيس الجلسة الثانية مقرر الجلسة الثانية
  دواح بلقاسم. د بن حراث حياة. د



 

 : أهداف الملتقى - 6
 :إىلمستغامن  -يهدف امللتقى الدويل املنظم من قبل جامعة عبد احلميد بن باديس

  مة للسياق اجلزائري؛ءيف التعليم العايل مال الرباجمية واملؤسساتية  الداخلية معايري ضمان اجلودةانتقاء 

  املطبقة دوليا واختيار اآلليات املالئمة حلاجات التعليم العايل؛ التقييم الذايت التعرف على آليات  

  ت التعليم العايلاملسامهة يف بناء قدرات التقييم الداخلي على مستوى مؤسسا . 

  
 :الملتقىنتـائج   - 7

من أفكار  بتقدمي ما مت التوصل إليه، الدويل مبوضوع هذا امللتقىاهتماما كبريا الباحثون من خمتلف اجلامعات ى أبدلقد 
قابلة للتجسيد على أرض الواقع، أو كانت متضمنة تساؤالت  واإلثراء سواء أكانت متضمنة حلولعلمية جديرة باملناقشة 

ا أن تفتح آفاقا للبحث يف هذا املوضوع يف تقدمي مسامهة علمية هلا  وفقناقد ميكن القول أنه ويف كلتا احلالتني  .جديدة من شأ
   -اجلودة يف قطاع التعليم العايل –مكانتها يف خدمة 

  :تقرير الصادر عن اجتماع مقرري اجللسات على النتائج والتوصيات التاليةالويف هذا الصدد، أضفى 
  ضرورة تشخيص واقع ومكانة اجلودة يف قطاع التعليم العايل من خالل الربامج التعليمية وحتسني مواكبة تأهيل فرق

  التكوين لتطورات القطاع؛
  البشرية  وارديري اجلودة يف التعليم العايل بتسخري املوآليات تطوير معا اتيجية واضحة تأخذ بعني االعتبار طرقوضع اسرت

  املالية واملادية لتجسيد األهداف املسطرة؛الوسائل و 
  من أساتذة : فضاء رمسي يتعامل فيه الفاعلون يف قطاع التعليم العايل وضعلالقانوين واملؤسسايت  ينإعداد اإلطار

  مكونني، إدارة، وطلبة؛
  التعليم العايل وترسيخها يف املمارسات التعليمية واملهنية؛نشر ثقافة ضمان اجلودة يف  
  رفع ميزانية البحث العلمي وعقد شراكات إسرتاتيجية مع مؤسسات التعليم العايل املختلفة لتجسيد أهداف ضمان

  اجلودة؛
 توظيف األدوات، الوسائل والتكنولوجيات احلديثة ملرافقة حتسني معايري جودة التعليم العايل؛  
 معايري ضمان مع مة ءل دور الطالب كعنصر أساسي يف حلقة ضمان اجلودة ويف سلسلة إعداد وتطوير ومالتفعي

  اجلودة؛
  وضع تصور نوعي لنمذجة معايري اجلودة يف التعليم العايل بإدماج متغريات كمية وكيفية تراعي وترية التطور العاملي

  وخصوصيات التعليم العايل يف اجلزائر؛
 االعتماد على التقييم الذايت كأولوية لضمان إدارة اجلودة على مستوى مؤسسات التعليم العايل؛  
 جتمع يف عضويتها هيئة التدريس، اإلدارة والطلبة؛اليت لجان خاصة بضمان اجلودة فعيل نشاط الت  



 

 

  والدويل للجامعة ومؤسسات تقييم وتثمني مكانة اجلودة يف التعليم العايل وتوظيفها خدمة لتحسني التصنيف الوطين
  التعليم العايل عموما؛

  ؛التعليم العايلقطاع تأكيد دور اجلودة يف حتسني خمرجات  
 ضرورة إشراك املتعاملني االقتصاديني يف حتديد احلاجات املعرفية والكفاءة املناسبة من خالل مناهج سليمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  


 
 

 

   



 

 

  :الفهرس
  

 إنشاء خاليا  .1
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 : يتكاآل،  وهي  مبهة أسندت هلامنها  تتكفل كل خلية )12(إثىن عشر  إنشاءمت  :إنشاء خاليا. 1

 ؛خلية إعداد التصاميم  
  ؛مادة الفيديو والتصوير الفوتغرايفخلية إعداد 
 ؛خلية العالقات اخلارجية واالشهار 
 ؛خلية الصحافة واالعالم  
 ؛خلية إعداد املطبوعات وامللصقات  
 ؛خلية االعالم االيل   
 ؛خلية الشهادات والتشريفات  
 ؛خلية االستقبال يف املطار واحملطة الربية  
 ؛خلية االستقبال يف الفندق  
  ؛رشاتخلية إعداد الو  
  ؛االستقبال والتوجيهخلية 
 خلية التنشيط وإعداد املسابقات. 

  :جمهور الملتقى. 2

، بشكل خمتلف وخصوصا عند  تصميم املواد الرتوجييةمن مجهور امللتقى إنه ملن األمهية مبكان أن ننظر إىل كل جمموعة 
  :وذلك بـــ 



 

 يف إمكانية الرعاية املشرتكة للفعالية مع إدارات أو أقسام أخرى يف اجلامعة أو مع جهات أو جمموعات خارجية  النظر
  احلضور املناسب؛ جذبهلا نفس األهداف واالهتمامات حيث ميكنهم املساعدة يف 

 ات وامللصقات واملعلقات ور شنات واملكرتونية اليت ننوي استخدامها يف امللتقى مثل الكتيبيد املواد املطبوعة واملواد اإللحتد
 منوذج ختطيط امللتقى؛  ءوالدعوات عند مل

 كرتوين وامللصقات والدعوات والربامج وكتيب امللخصات وأية مطبوعات أخرى متصلة بامللتقى ومواد تصميم املوقع االل
  تروجيية قد تساعد يف جذب اجلمهور املناسب للملتقى؛ 

  ،م للملتقى،  متبعد حتديد اجلمهور كتابة النص املطلوب حيث متت  . مواد تروجيية عامةبوضع التفكري يف كيفية دعو
الدعوات ومناذج التسجيل والكتيبات وما شابه إعداد وبعد ذلك )  اتعلى اعتبار أن هناك حاجة مللصق( يف امللصق 

اتف أو اهلملكان امللتقى وذكر رقم تعليمات اخلاصة بالوصول كل المشول تلك املواد على   علىد يأكمع التذلك، 
  كرتوين لتقدمي املزيد من املعلومات؛اإللعنوان ال
  م حلضور امللتقى، العناوين الربيدية وااللالعمل على وضع قائمة باألمساء و هذه ومتت كرتونية للضيوف املراد دعو

وسبق ذلك  ،قلاألأسابيع على  6 إىل 4 لدعوات قبل موعد امللتقى حبوايل، حيث مت إرسال االعملية يف وقت مبكر
  حتديد عدد املدعوين؛ كما مت تسع من الوقت،  لتوفر املمواد التسجيل املطلوبة للملتقى  إعداد

 راعاة اجلمهور املستهدف واملوازنة املخصصة إلنتاج مادة الفيديو والرسائل املراد وقت مت ذلك مب: إنتاج مادة فيديو
  وأية تفاصيل أخرى عند ملء منوذج ختطيط امللتقى؛إيصاهلا واملدة الزمنية للفيلم 

 عمل قاعدة بيانات للحضور؛  
 امللتقى الدويل؛كل الوثائق املتعلقة بوضع  مت  إلقامة الوفود يف مكان 
  ؛ )مبا يف ذلك بطاقات األمساء وجداول اهلدايا( الصفوف 
  وقت التجهيز والتقدمي؛ 
 ؛ )أسبوععدد احلضور قبل انطالق امللتقى ب جيب حتديدمت (  عدد احلضور 
 توصيالت األجهزة السمعية والبصرية والكمبيوتر احملمول؛ 
 لحصول على موافقة مسبقة من املتحدثني ؛لالعمل ، مع تصوير فيديوو  تصوير فوتوغرايف  
 عالمات إرشادية، و نقل ومواصالت، مواقف سيارات.   

  

  :تحضير البرنامج والمواد المساندة. 3

 تقدمي الربامج والنصوص النهائية جلميع املتداخلني قبل أسبوع واحد على األقل من موعد بدء امللتقى؛  
  إعداد املوظفني والطلبة واملتطوعني للمساعدة قبل وقت كاف من بدء امللتقى؛ مت  



 

 

 ملوظفني باستقباهلم خدمة النقل واملواصالت من املطار إىل اجلامعة وبالعكس ووجبات الطعام اإلضافية وتكليف أحد ا
  الوصول؛وقت حسب 

 اصة أثناء امللتقى كاجلوائز واهلدايا التذكارية وشهادات التقدير وما شابه ذلكاخلتقديرات للالنتباه ا. 
 

   :إستراتيجية الترويج للملتقى الدولي. 4

  فيلم عن اجلامعة يعرض أثناء أيام امللتقى على احلضور؛  :

  لتوعيتهم بضرورة احلضور ؛ توزيع مطويات على الطلبة :

ا الفيلم والروبورتاج وكل ما خيص امللتقى؛ :   توزيع أقراص املضغوطة 

   للملتقى يعرض على القنوات التليفزيونية؛ spotعرض  :

 :إعداد روبورتاج عن امللتقى 

 زيارة خمتلف الكليات وتصوير الدخول اجلامعي؛
 ؛ إجراء حوار مع الطلبة 
 حوار مع األساتذة واإلداريني؛ إجراء 

 .تصوير خمتلف الكليات 

  ؛تعرض يف خمتلف وسائل اإلعالم املقروءة logoإعداد لوحة و:  



 

  ؛فية حبضور خمتلف وسائل اإلعالمتنشيط ندوات صح:  

 ؛البحث عن مصادر التمويل الذاتية:  

  حىت يكون تواصل دائم مع األساتذة والطلبة؛ للملتقى إنشاء منتدى و: 

    .امللتقى يعرض فيه مستجدات امللتقى web.tvإنشاء : 
  
  : يوم الملتقى. 5

  احلضور إىل موقع إقامة امللتقى لإلشراف على التجهيزات املطلوبة قبل انطالق امللتقى حبوايل ساعة أو ساعتني  
 مسبقا وأن تكون جاهزة للتقدمي؛ جتهيز كافة املواد املطبوعة  
 جتهيز ووضع طاولة التسجيل وتسليم بطاقات األمساء مبكرا؛  
 تزويد املوظفني واملتطوعني باملعلومات الكافية ومتكينهم من اإلجابة على أية أسئلة أو استفسارات يف موقع امللتقى؛  
 بامللتقى جلةضرورة التواجد واالستعداد ألية تغيريات عاجلة أو آ. 

  
  :الختام والتقييم. 6

 توجيه رسائل شكر؛  
 كرتوين للملتقى أو إرساهلا للعالقات ن وميكن حتميلها على املوقع اإللتوزيع صور امللتقى لبعض الضيوف املميزي

ا إعالميا؛   اخلارجية للتصرف 
  للعاملني يف امللتقى؛ الشكر والثناءتقدمي عبارات 

 تقييم امللتقى.  
 
 
 



 

 

 :الذي قامت به الخاليا الدور. 7

 اخلاص بامللتقى وكذلك كل " رمز وغلو ال"حممد أقواليش وقام بإعداد  السيد أشرف على اخللية :خلية إعداد التصاميم
 ؛)01رقم أنظر امللحق ( للطلبةامللصقات وكذلك قام بتصميم الدعوات اليت وجهت 

 هم أفيه  تبرز أرتاج خاص بالكلية و إعداد روبكانت مهمة اخللية  :خلية إعداد مادة الفيديو والتصوير الفوتغرافي
 2013أكتوبر  22يوم  انعقدتليات اجلودة يف الكلية وكذلك إعداد تقرير مسعي بصري على الندوة الصحفية اليت آ

الفوتغرايف للتصوير  ةز فيلم على كل حيثيات امللتقى أما بالنسباجنإبتصوير كل فعاليات امللتقى و  ت اخلليةكفلوقد ت
 ؛)02امللحق رقم أنظر (ة أشرف السيد منصور وحشية إلياس على العملي

 جدي أبو بكر  أشرف على اخللية السيد ،التنسيق مع خمتلف اجلهات اخلارجية :شهارخلية العالقات الخارجية واإل
 ؛)03امللحق رقم أنظر (الصديق 

 اخللية اليت كانت نشيطة جدا من خالل عدد املقاالت على حممد تشواكة  أشرف السيد :عالمخلية الصحافة واإل
ذاعة تغطية اإلباإلضافة إىل  ،مقال 18املنشورة يف اجلرائد اليومية اليت كتبت على امللتقى حيث وصل العدد إىل 

 وقد مت. خباريةنشرات اإلالاجلزائرية للحدث ممثلة يف إذاعة مستغامن من خالل بث أهم جمريات امللتقى يف خمتلف 
اليت تبث على الساعة الثانية من كل يوم مخيس إىل حصتني كاملتني عن امللتقى وهذا دون  "إضافات"ختصيص حصة 

ذلك يف نشرة الواحدة ، وقد بث أشغال امللتقى الدويل يف الصبيحة افتتاحأن ننسى تغطية التلفزيون اجلزائري حلفل 
   ؛)04امللحق رقم أنظر (منة والثا

 إعداد  حيث مت .خالتااملد استقبالخالل ري وذلك من قامت اخللية بعمل كب :ات والملصقاتخلية إعداد المطبوع 
وقاموا ا أعضاء اخللية فيما خيص امللصقات تكفل  .مطبوعة 120نصوص املداخالت، وحترير  كتاب ملخصات

 ؛) 05 امللحق رقمأنظر ( لذلك خصصت ماكن اليت نظرا للحجم الكبري من األ مهمبدور 
 وكذلك إنشاء فايسبوك للملتقى  "االسرتتيجية والتنمية"حتميل كل املدخالت يف موقع جملة  :لياالعالم اآل خلية

  ؛) 06 امللحق رقمأنظر (  امللتقىحداث أوحتميل فيه كل وقائع و 
 وقامت اللجنة املنظمة بتقسيم الشهادات يف حفل أقيم على ، إعداد الشهاداتمت  :خلية الشهادات والتشريفات

شهادة  31شهادة تنظيم و 61شهادة مشاركة و 105: فيهحيث منحت  شرف املشاركني واملنظمني يف الفندق
جانب وكذلك منح اجلوائز للطلبة ساتذة األاألتكرمي ام فعاليات امللتقى يف ختكما مت  .فينيللصحإعالمية تغطية 

 ؛لطلبة الذين ثبت حضورهمشهادة حضور قدمت ل 208دون أن ننسى . املشاركني يف مسابقة امللتقى



 

  ا إستقبال حيث مت. أعضاء اخللية باستقبال املشاركني يف املطار ويف احملطة الربية؛ ويف الفندق تكفل :االستقبالخلية
لكل املشاركني الربامج وكل ومنحت . أستاذ يف اليوم الثالث 45أستاذ يف اليوم الثاين و 52ول وأستاذ يف اليوم األ 47

 ؛لتقىما يتعلق بامل
 تنسيق الجهزة الكمبيوتر والداتاشو و أد الكراسي والطاوالت وتوصيل بإعداأعضاء اخللية تكفل  :خلية إعداد الورشات

 .مع رؤساء اجللسات واملقررين
 كان هلا دور كبري جدا من خالل  :خلية االستقبال والتوجيه والتوعية: 

o 375(ضور القياسي للطلبة احلجتلى من خالل  توزيع ألف دعوة على الطلبة وتوعيتهم باحلضور وهذا ما 
 ؛)07امللحق رقم أنظر ( احلضورمن خالل تدوين أمسائهم يف أوراق  حضر )طالب

o ؛ورقة احلضوروقعوا يف أستاذ  135 مت حضور  
o ؛عالمرجال الصحافة واإل استقبال 
o  منظم 61بتأطري املنظمني الذين كان عددهم أيضا تكفلت اخللية. 

  مهمتها التنشيط وإعداد مسابقات مصطفى بن طيفورأشرف على اخللية السيد : وإعداد المسابقاتخلية التنشيط ،
 .خاصة بالطلبة لتشجيعهم على احلضور واملشاركة

   



 

 

  
  
  

  
 

   



 

 
مستغانم –عبد الحميد بن باديس    جـامعـة  

UNIVERSITE ABDELHAMID BEN BADIS - MOSTAGANEM 

التسيير  التجارية وعلوم    االقتصادية،العلوم  كلية    
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES, COMMERCIALES  

ET DES SCIENCES DE GESTION 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
Sur le thème 

« Les critères de l’assurance qualité et l’évolution de ses mécanismes 
dans les institutions de l’enseignement supérieur » 

 
Organisé les 29 et 30 Octobre 2013 

 
 
 
 
1- Les Divers Services de Technologie : 
 Activer une adresse courriel ; 
 Concevoir un site WEB (nommer une personne responsable) ; 
 Vérifier les possibilités de photocopies ; 
 Prévoir des ordinateurs portables et les périphériques s’y rattachant (soit pour 

organiser un secrétariat sur place, soit pour les présentations) . 
 

2- S’assurer de la disponibilité des installations électriques et des branchements 
internet haute vitesse et téléphoniques: 

Si un branchement Internet est requis, vérifier si l’endroit en offre l’accès (pour 
lequel il faut avoir un service à distance) ou s’il offre un accès direct. 
 
3- Prévoir Le Matériel Audiovisuel Et Informatique : 
 Rétroprojecteur ; 
 Projecteur multimédia ; 
 Ecran ; 
 Ordinateurs ; 
 Caméra (HD afin de déposer des photos dans un site WEB) ; 
 Vérifier à l’avance l’efficacité du ou des systèmes de son qui seront utilisés. 

4- La Liste de Tout le Matériel Nécessaire pour toutes les Activités Reliées à 
L’événement : 
 Papeterie : papier, enveloppes, etc ; 
 Papier en-tête de l’organisation ; 
 Identification des locaux réservés pour les ateliers (affiches de papier, carton 

ou coroplaste) ; 



 

 

 Cocardes (identification visuelle différente selon la catégorie) : 
o les participants; 
o les responsables de l’événement . 

 Tableau magnétique ; 
 Tableau à feuilles ; 
 Crayons marqueurs à encre délébile et indélébile (bien identifiés!) ; 
 Efface à tableau et liquide nettoyant ; 
 Nappes pour les tables des conférenciers ; 
 Gommette ; 
 Ruban gommé ; 
 Ruban isolant pour sécuriser les fils du matériel audiovisuel et informatique ; 
 Rallonges électriques ; 
 Fils de réseautage ; 
 Décorations ; 
 Fleurs ou plantes décoratives. 
Il peut être intéressant de promouvoir les talents des artistes locaux et régionaux  

ou ceux des élèves en exposant leurs œuvres. 
 
5- Concevoir la Pochette des Participants : 
Une pochette cartonnée ou une pochette promotionnelle /le contenu de la pochette pour 
les participants: 
 Papier et crayon (le crayon peut être une forme de publicité) ; 
 Cahier du participant; 
 Reproduction des divers documents remis; 
 Information sur le salon des exposants et invitation à le visiter; 
 Publicité des commanditaires; 
 Dans les pochettes et à l’accueil (Le plan doit être visible à trois ou quatre mètres). 

Il faut prévoir des règles de commandites claires. Il est suggéré d’accorder une page de 
publicité à chaque commanditaire et de l’insérer dans la pochette. 

 
6- Fiche d’évaluation de l’événement : 
 Une carte de la vile; 
 Une liste des principales attractions touristiques; 
 Une liste des ressources en cas d’urgence (police, ambulance, pompiers, CLSC, 

hôpital, pharmacie). 
 
7- Pour la conférence de presse : 
 Date et lieu de l’événement; 
 Description du thème et du contenu de l’événement; 
 Clientèle visée; 



 

 Commanditaires de l’événement, s’il y a lieu. 
Lors de la conférence de presse, il est utile d’identifier les gens 

 qui prennent la parole en prévoyant. 
 

8- Cadeaux pour les participants,  les invités de marque ou les conférenciers :  
 80 Cartables ; 
 120 Cadres p/ Attestations de participation et d’organisation. 

 
9- Banderole avec le thème et le logo de l’événement. 
10- Cartons ou affiches en coroplaste avec le nom de l’animateur, titre de l’atelier et le 

numéro correspondant de la salle où se déroulera l’atelier ou la conférence. 
11- Plan des lieux avec localisation des salles. 
12- Salle de réunion pour les organisateurs. 
 
13- Salle de pause pour les personnes-ressources : 
 Lieux des pauses : 

o Prévoir des nappes et de la vaisselle, si nécessaire ; 
o Prévoir des sacs pour les déchets ou un bac à recyclage ; 
o Café, jus, brioches, etc ; 
o Objets décoratifs pour les lieux de pause. 

 Prévoir l’animation de la pause : 
o Signal qui annonce la fin de la pause; 

 
14- Salon des exposants : 
 Réserver pour l’exposition un lieu offrant divers services techniques (tables 

branchement électrique, éclairage, etc.) ; 
 Prévoir une pancarte pour indiquer l’endroit où se situe le salon des exposants ; 
 Fournir un plan aux exposants. 

Prévoir un espace suffisamment vaste 
 
15- Vestiaire : 
 Déterminer l’endroit ; 
 Prévoir des indications pour y accéder. 

 
16- Stationnement : 
 Prévoir un stationnement d’une superficie suffisante pour accueillir les 

participants ; 
 Donner des indications pour accéder au stationnement et, de ce lieu, pour se 

rendre à l’endroit prévu pour la tenue de l’événement (pancarte). 
S’il y a un laissez-passer pour le stationnement, prévoir la façon dont il sera remis aux 
participants. 
 



 

 

17- Repas, pauses et cocktail : 
 Table d’honneur ou table réservée, s’il y a lieu (Prévoir des cartons avec la mention 

Réservée) ; 
 Prévoir l’organisation du ou des repas ; 
 Il est souhaitable d’offrir du café ou des jus à l’arrivée des participants. 

 
18- Logement : 
Réserver des Bungalows, et des Chambres simples  p/ trois jours. 
 
19- Transport : 
 Avion  
 Véhicules personnels ; 
 Mini Bus. 

  



 

مستغانم –عبد الحميد بن باديس    جـامعـة  
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التسيير  التجارية وعلوم    العلوم االقتصادية،كلية    
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COLLOQUE INTERNATIONAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
Nombres de participants et d’organisateurs : 120  

Nature du soutien Détail de la rubrique Nombre Prix 
unitaire 

Montant 
en DA 

Soutien de 
l’université 

Hébergement 

Nuitées en chambre 
 (P/ 4 participants) : le 28 

Oct 

6 
Bungalows 8000 48000 48000 

Nuitées en chambre 
 (P/ 4 participants) : le 29 

Oct 

7 
Bungalows 8000 56000 56000 

Nuitées en chambre 
 (P/ 4 participants) : le 30 

Oct 

3 
Bungalows 8000 24000 24000 

Nuitées en chambre Simple 6 ( 3 j) 5000 30000 30000 

Restaurations Repas de midi (2jours) 
FOURCHETTE D’OR 250 1950 585000 585000 

Pause café    30000 30000 

Transport billetterie /  / / 
Location de minibus 1 ( 2 j) 18000 18000 18000 

Fournitures 
 

Support numérique et 
multimédia   40000 40000 

Cartables, porte documents, 
bloc notes, stylos …etc.) 70 2000 140000 140000 

Impression Banderoles, Affiches, ….. 
etc   60000 60000 

Frais Généraux    50000 50000 

Total Général    1081000 1081000 

 
Le Président Du Colloque : Dr ADALA Laadjal 
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  22/10/2013صورة عن الندوة الصحفية اليت أقيمت يوم 
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Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

Université « Abdelhamid Ben Badis » de Mostaganem 
Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion 

  
 

Université de Mostaganem       Mostaganem le 23/06/2013 
Faculté des sciences économiques, 
commerciales et des sciences de gestion 
 

À  Monsieur le Directeur de ..................... 
 
Objet : demande de sponsoring. 

 
Monsieur, 

Notre faculté sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de l’université 
« Abdelhamid Ben Badis » de Mostaganem organise les 29 et 30 octobre 2013 un colloque international sous 
le thème : « Les critères de l’assurance qualité et l’évolution de ses mécanismes dans les institutions de 
l’enseignement supérieur ». 

Comme vous le savez, cette manifestation  engendre des coûts et nous sommes actuellement à la 
recherche de sponsors pour mener à bien ce projet. 

Ainsi, nous cherchons le soutien de votre entreprise pour nous aider à couvrir les frais liés à cet 
évènement, soit sous forme de dons en nature, soit sous forme d'aide financière et ce dans les rubriques qui 
suivent : 

Désignation Nombre Estimation 
Porte-documents 150 unités 600 000 DA 
Publication des axes du colloque dans 
une revue internationale 200 exemplaires 200 000 DA 

Recueil des articles du colloque 200 exemplaires 400 000 DA 
Services relatifs à l’informatique 1 (ingénieur d’état) 40 000 DA 

 
Il va sans dire que nous afficherons votre nom et votre logo sur tous les supports de communication 

liés à cet événement : porte documents, banderoles, affiches, Site et revue. 
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de détails si vous le jugez 

nécessaire. 
Dans l'espoir d’une réponse favorable, je vous prie de recevoir, Monsieur, l'assurance de notre 

considération distinguée. 
Le coordinateur du colloque 
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 )تقرير خاص بمجال اإلعالم خالل الملتقى الدولي(
التسيري خالل يومي التاسع والعشرين  علومم من قبل كلية العلوم االقتصادية، التجارية و شهد امللتقى الدويل الذي نظ

حضورا إعالميا مكثفا هذا ما يعكس مدى جناح امللتقى الذي مت  عشر للميالدن من شهر أكتوبر لسنة ألفني وثالثة و الثالثو 
  .التحضري له جبدية من الناحية اإلعالمية من قبل جلنة التنظيم

ألربعاء املصادف ليوم الثالث والعشرين من شهر الضبط يوم ابأسبوع وب موعد امللتقىيل حيث مت تنظيم مؤمتر صحفي قب
ة من الصحوقد حضر . عميد الكلية ومبعية كل من رئيس امللتقى ونائبهضور أكتوبر، هذا حب فيني على غرار املراسل الصحفي ثّل

تشواكة حممد، مراسل جريدة السيد  "منرب الغرب"و  "صوت الغرب"وكذا مراسل جريديت  " Le Soir" جلريدة
"compétition " السيد خمتار ميلود و  السيد" صدى وهران"مساهل حممد ومراسل جريدة  السيد" الوصل"، مراسل جريدة

باإلضافة مولود بعلي، السيد رئيس قسم األخبار بإذاعة مستغامن و صحفي بإذاعة مستغامن اجلهوية، حممد األمني مرشوق 
  )خاصة بالحضور 01 وثيقة رقمالأنظر (. األساتذةرة بقسم اإلعالم واالتصال وبعض خرين ودكاتآعالميني إل

عرب إذاعة مستغامن خالل يوم املؤمتر الصحفي وكذا يف  ت الصحفية و كذا التسجيل الذي بثهذا ما برز خالل املقاال
  . اليوم املوايل وعرب مجيع املواجيز اإلخبارية لإلذاعة

ف على غرار القناة التلفزيونية اجلزائرية، اإلذاعة الوطنية، وكاالت األنباء تسجيل حضور إعالمي مكثلتقى فتم أما يومي امل
، "منرب الغرب"و "صوت الغرب"ابن سعدية حممد، مراسل جريديت  "احملور اليومي"و "السالم"و "التحرير"اجلزائرية، مراسل جرائد 

، صحفيني بإذاعة مستغامن على "echo d’Oran"، مراسل جريدة "reflexion"مراسل جريدة الوصل، مراسل جريدة 
حسني رضوان، مراسل جريدة  "اخلرب"غرار منري منصوري، حممد األمني مرشوق، عبد القادر عابر، عبدي خلضر، مراسل جريدة 

"compétition"  ريدةجبة ، عباس"صوت األحرار"، شقرة بن عودة "التلفزيون اجلزائري"حسني بن شنني، دالل ماضي     
"reflexion" بن حراث خلضر"التلفزيون اجلزائري"، محوم كاميليا ،" echo d’oran" التلفزيون اجلزائري"، العيشا بالل".  

اقة لنشر حيثيات امللتقى خالل مجيع املواجيز اإلخبارية سواء يف اليوم األول للملتقى أو  حني كانت إذاعة مستغامن سبيف
، هذا الواحدة ةيوم الثاين من امللتقى خالل نشر ت احلدث يف اليوم األول وقد مت بثه يف الالقناة التلفزيونية اليت غط، مث اليوم الثاين

باإلضافة إىل الصحف اليومية من خالل املقاالت الصادرة سواء قبل امللتقى أو يوم امللتقى أو حىت بعد امللتقى من خالل 
  )18 إلى 01لمصحوبة بالتقرير والمرقمة منالوثائق اأنظر (. التوصيات اليت نشرت

ا ال رئيس امللتقى الدكتور عدالة العجالهذا و جاء على لسان  لجنة العلمية أن ما ميز خالل طرحه للتوصيات اليت خرجت 
  .ف لرجال اإلعالم مبختلف الوسائل البصرية، السمعية واملكتوبةكثاملضور احل هذا امللتقى الدويل هو
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« Facebook »
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www.rsd-dz.net 
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  على الطلبة دعوة) 1000(مت توزيع ألف  :مالحظة
 
 


