وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجزائر 1
خلية ضمان الجودة للجامعة
ميثاق ضمان الجودة
:تلتزم جامعة الجزائر  1من خالل هذا اإلعالن عن " ميثاق ضمان الجودة " بما يلي
.العمل في املقام األول على احترام القيم األخالقية وآداب املهنة الجامعية والعاملية -
العمل على ترسيخ أطر ضمان جودة مستدامة ،تضع تحت تصرف البيئة االجتماعية واالقتصادية إطارات -
.كفؤة مختصة وقادرة على تلبية احتياجاتها والتكيف معها
.توطيد عالقة الثقة بين الجامعة ومختلف شركائها -
:إشراك جميع الفاعلين بجامعة الجزائر 1في عملية ضمان الجودة املتعلقة بامليادين التالية -
:في ميدان تكوين الطلبة
.ضمان توفير تكوين عالي املستوى وناجع للطلبة/
العمل في شراكة مع املحيط االجتماعي واالقتصادي واملستخدمين لتمكين الطلبة من تكوين متنوع يضمن /
.اندماجهم في الحياة العملية
.تشجيع مساهمة الخبراء املهنيين في اكتشاف واكتساب املهارات/
.توفير برامج للتكوين ،تستند على منطق اكتساب املهارات وليس فقط على منطق تلقين املعارف /
ضمان الفعالية والحداثة في العملية التعليمية وطرق التدريس ،باستخدام التكنولوجيات الجديدة لإلعالم /
.واالتصال
.جعل املصداقية والشفافية في عمليات التقييم قاعدة ذهبية /
.تشجيع وتسهيل عملية التنقل اإلقليمي والوطني والدولي للطلبة /
 :في ميدان تكوين األساتذة
.ضمان تكوين في التدريس الجامعي لألساتذة الجدد /
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.ضمان تحيين التكوين البيداغوجي لألساتذة /
.ضمان التطوير املنهي املستمر ملختلف الفئات املهنية /
.تشجيع وتسهيل التنقل اإلقليمي والوطني والدولي لألساتذة /
:في إطار تكوين املوظفين اإلداريين والفنيين
.ضمان التطوير املنهي املستمر ملختلف الفئات املهنية /
:في ميدان البحث
.ضمان التكوين في البحث وبالبحث لألساتذة والطلبة /
.تشجيع جميع أنواع الشراكة مع املحيط االجتماعي واالقتصادي قصد تلبية حاجات املجتمع /
.تشجيع ّ
التميز واإلبداع /
.اعتبار عملية " االنتحال " أو الغش خطأ جسيما غير قابل للصفح /
:في ميدان الحوكمة الجيدة
)ضمان نشر املعلومات والشفافية ملجموع الطلبة واملوظفين( أساتذة وإداريين وتقنيين /
.مكافحة البيروقراطية /
.تنويع وحشد املوارد املالية وضمان استخدامها بشفافية وفعالية /
:من حيث إدارة أفضل للحياة الطالبية
.املساهمة في تكوين روح املواطنة لدى الطلبة /
 / .ضمان ظروف تعليميةأفضل للطلبة
تحسين الحياة الطالبية من خالل تمكينهم من ممارسة األنشطة العلمية والثقافية والرياضية /
.املساهمة في إدماج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في الحياة الطالبية /
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