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تاأ�س�ست املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم  يف بلجيكا يف عام 2007 واأطلقت يف جامعة الدول العربية كمنظمة غري ربحية م�ستقلة غايتها الأ�سا�سية النهو�ض 
مب�ستوى جودة التعليم يف الوطن العربي. وتركز ر�سالة وروؤية املنظمة واأهدافها على امل�ساهمة الفّعالة يف حت�سني نوعيةالتعليم وتقدمي خدمات اجلودة يف التعليم 
والإعتماد الأكادميي وفقا ملعايري عاملية �ساملة، مت اعدادها بالتعاون مع منظمات عاملية متخ�س�سة وخرباء وباحثيني على م�ستوى املنطقة العربية. وت�سم املعايري 
واأربعيني موؤ�سرا.  اأكرث من مئة  قيا�سها من خالل  والتح�سني ويتم  والتوثيق  والتوا�سل  واملوارد  والتدري�ض والبداع  والتعليم  والتميز يف احلوكمة  مناحي اجلودة 
وعملت املنظمة مع عدد من املوؤ�س�سات التعليمية والرتقاء بجودة التعليم فيها و�سوًل لتحقيق م�ستويات تعليمية متميزة من خالل تطبيق نظم اجلودة والعتماد 
وبناء القدرات. وت�سم املنظمة اأكرث من ثمانني ع�سوا من املوؤ�س�سات التعليمية العربية وتعمل على تقدمي خدمات اجلودة والعتماد وتعقد موؤمترها ال�سنوي يف جودة 

التعليم وور�ض عمل متخ�س�سة وت�سدر املجلة العربية للجودة يف التعليم كمجلة بحثية ودورية وحمكمة ومفهر�سة.

�من اأهم اخلدمات التي تقدمها املنظمة:
�سمان اجلودة:	 

• خدمات•ضامن•الجودة•للمؤسسات•التعليمية.	

• اإلستشارات•وبناء•القدرات•يف•جودة•التعليم.	

• اعداد•اسس•ضامن،•وادارة،•ومراقبة•الجودة•يف•التعليم•وفقا•للمعايري•الوطنية•والدولية.	

الإعتماد:	 
• توفري•خدمات•االعتامد•للمؤسسات•التعليمية•والربامج•األكادميية.	

• تطوير•معايري•االعتامد•األكادميي•والتقييم•للمؤسسات•التعليمية،•مبا•يف•ذلك•التدريب•املهني،•والتعليم•والتدريب.	

• اعتامد•املؤسسات•التعليمية•والربامج•االكادميية•من•خالل•التقييم•الشامل•واملراجعة•الدورية•لألنشطة•التعليمية•والبنية•التحتية•واملصادر•املتنوعة•واملخرجات•	

التعليمية•وضامن•االلتزام•مبعايري•الجودة•والتحسني•املستمر.•

التوعية	 
• نرش•ثقافة•الجودة•التعليمية•واالعتامد•األكادميي•	

• عقد•املؤمترات•السنوية•املتخصصة•	

• عقد•ورش•العمل•بالتعاون•مع•الهيئات•واملؤسسات•الدولية•املتخصصة••	

• إصدار•مجلة•خاصة•بجودة•التعليم•”•املجلة•العربية•لجودة•التعليم”،•دورية•ومفهرسة•ومحكمة	

الإدارة 
تدار املنظمة العربية لضامن الجودة يف التعليم من قبل مجلس إدارة ومجلس أمناء تشمل عضويتهم أكادمييني ومدراء تنفيذيني وخرباء يف عدة حقول معرفية؛ حيث 

يرأسها فخرياً معايل السيد أحمد أبو الغيط، أمني عام جامعة الدول العربية ويرتأس مجلس اإلدارة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله، مؤسس املنظمة العربية لضامن الجودة 

يف التعليم، كام ويرتأس معايل الدكتور أمني محمود لجنة اإلعتامد األكادميي.

الر�ؤية
ضامن الجودة واإلعتامد األكادميي لتحسني نوعية التعليم يف الوطن العريب.

الر�سالة
رفع سوية التعليم يف املؤسسات التعليمية العربية من خالل التوعية وبناء القدرات وتقديم خدمات ضامن الجودة واإلعتامد األكادميي.

الأهداف
تطوير معايري وموؤ�سرات اجلودة والإعتماد الأكادميي وتوفري دليل تقييم الذاتي والتقييم املوؤ�س�سي.	 
تقدمي خدمات �سمان اجلودة والإعتماد الأكادميي.	 
تطوير الأن�سطة الرتويجية لتعزيز التعاون يف البحث والتعليم، وت�سجيع امل�ساريع امل�سرتكة.	 
تطوير اإجراءات دعم وتطوير اجلودة يف املوؤ�س�سات التعليمية، وتوفري التدريب الالزم، وتنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات يف جمال �سمان جودة 	 

التعليم والعتماد.
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ال�سراكات �العالقات الد�لية
عقدت املنظمة اتفاقيات تعاون مع املوؤ�س�سات التالية:

 قاعدة بيانات املنهل املجلة الإلكرتونية.	 
قاعدة بيانات املعرفة الإلكرتونية  العربية.	 
املجمع العربي للملكية الفكرية )املجمع(.	 
احتاد اجلامعات العربية.	 
الأمانة العامة -جامعة الدول العربية .	 
هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأردن.	 
معهد العتماد والرتخي�ص و�سمان اجل�دة.	 
املجل�ص الربيطاين لالعتماد.	 

الع�سوية
تتيح املنظمة ع�سوية ملوؤ�س�سات التعليم ومنظمات الأعمال واملوؤ�س�سات واجلمعيات املهنية واملنظمات غري الربحية املهتمة بالعتماد و�سمان جودة التعليم، وت�سهم يف 

زيادة املعرفة وتنمية العالقات ون�سر الوعي يف جودة التعليم والعتماد لأع�سائها، ومن اأهم ميزات الع�سوية ما يلي:
احل�س�ل على ن�سرات وتقارير وا�ستطالعات املنظمة ح�ل ج�دة التعليم والعتماد ب�سكل دوري.	 
امل�ساركة يف الن�ساطات والفعاليات وور�ص العمل وامل�ؤمترات ال�سن�ية التي تعقدها املنظمة بر�س�م خمف�سة.	 
املناف�سة للف�ز بجائزة املنظمة يف ج�دة التعليم.	 
ت�فر الرابط الإلكرتوين اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة التعليمية على امل�قع الإلكرتوين للمنظمة.	 
امل�ساركة يف اإجتماعات اجلمعية العم�مية و اتخاذ القرارات و الت�س�يت.	 

اأع�ساء املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم:

اجلزائر: 
جامعة حممد خي�سر . 1

البحرين: 
جامعة اخلليج . 2
كلية طالل اأبو غزالة اجلامعية لالأعمال . 3

جمهورية م�سر العربية:
اأو�سا ال�سرق الأو�سط . 4
جامعة املنيا. 5
جامعة طنطا . 6
اجلمعية العربية ملحرتيف وخرباء ال�سالمة وال�سحة املهنية. 7
جمعية امل�ست�سارين القان�نيني امل�سريني . 8
م�ؤ�س�سة اجل�س�ر الرقمية . 9

م�ؤ�س�سة ال�سند�ص لالأيتام ذوي الحتياجات اخلا�سة . 10

العراق:
جامعة الأنبار . 11
اجلامعة العراقية. 12
جامعة الك�فة. 13
جامعة النهرين  . 14

جامعة بابل . 15
جامعة بغداد. 16
جامعة تكريت. 17
جامعة ذي قار  . 18
كلية امل�ستقبل اجلامعة . 19
معهد الفارابي للدرا�سات العليا. 20

ايرلندا:
�سبكة العلماء العراقيني يف اخلارج. 21

اململكة الأردنية الها�سمية: 
الأكادميية الأردنية للدرا�سات البحرية . 22
جامعة اآل البيت . 23
اجلامعة الأردنية . 24
جامعة ال�سراء . 25
جامعة البرتاء . 26
جامعة الزرقاء اخلا�سة . 27
جامعة الزيت�نة الردنية . 28
جامعة ال�سرق الأو�سط . 29
جامعة العل�م والتكن�ل�جيا الأردنية . 30
اجلامعة الها�سمية . 31
جامعة الريم�ك . 32
جامعة جر�ص  . 33
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جامعة عمان العربية . 34
جامعة م�ؤتة . 35
جامعة فيالدلفيا. 36
جمعية الثقافة الإ�سالمية. 37
اجلمعية الأردنية للج�دة. 38
كلية طالل اأب�غزاله للدرا�سات العليا يف اإدارة الأعمال . 39
املجمع العربي لالإدارة واملعرفة . 40

الكويت: 
جامعة الك�يت . 41
معهد احلرير للتدريب . 42

لبنان: 
ثان�ية ق�سر الثقافة احلديثة . 43
جامعة الآداب والعل�م والتكن�ل�جيا يف لبنان . 44
اجلامعة اللبنانية الكندية . 45
الدولية خلدمات اجل�دة . 46

ليبيا:
الحتاد العربي للتعليم التقني . 47
جامعة الزيت�نة. 48
اجلامعة الليبية للعل�م الطبية . 49
جامعة بنغازي . 50
جامعة عمر املختار. 51
كلية التقنية الطبية م�سراته . 52
مركز التدريب على ال�سالمة وال�سحة املهنية . 53

هولندا:
جامعة لهاي الدولية . 54

فل�سطني:
جامعة الق�سى . 55
جامعة القد�ص املفت�حة . 56
جامعة النجاح ال�طنية . 57
جامعة فل�سطني التقنية  - خ�س�ري. 58
59• جامعة بوليتكنيك - فلسطني.

قطر: 
�سركة �سناعة احلياة للتدريب وال�ست�سارات . 60
املجم�عة الدولية للتدريب وال�ست�سارات . 61

اململكة العربية ال�سعودية:
جامعة اجل�ف . 62
جامعة نايف للعل�م الأمنية . 63
التعلم الإلكرتوين والتعلم . 64 جامعة الإمام حممد بن �سع�د الإ�سالمية -عمادة 

عن بعد 
كلية اإدارة الأعمال الأهلية . 65
جمم�عة بيان العاملية للتدريب وال�ست�سارات . 66
مدار�ص خط العلم العاملية . 67
مدر�سة رند الأهلية . 68
مركز الدرا�سات ال�سحية مبدينة الأمري �سلطان الطبية الع�سكرية . 69
مركز روح الإبداع للتدريب . 70

ال�سودان:
جامعة ال�س�دان للعل�م والتكن�ل�جيا . 71
جامعة اأفريقيا العاملية. 72

�سلطنة عمان: 
جامعة ال�سلطان قاب��ص . 73
كلية اخلليج . 74
كلية م�سقط . 75

�سوريا:
جامعة البعث . 76
جامعة احل�ا�ص اخلا�سة لل�سيدلة والتجميل . 77
اجلامعة ال�س�رية الدولية اخلا�سة للعل�م والتكن�ل�جيا . 78
اجلامعة العربية العاملية . 79
جامعة ت�سرين . 80

المارات العربية املتحدة:
منظمة ايزون . 81

الوليات املتحدة الأمريكية:
الأكادميية العربية الدولية للتدريب والتط�ير. 82
83• املجموعة اإلستشارية املتحدة.

اليمن:
اأكادميية رفد للتدريب والتنمية . 84
جامعة الأندل�ص للعل�م والتقنية . 85
اجلهاز التنفيذي للمجل�ص الأعلى لكليات املجتمع . 86
رو�سة ومدر�سة منارات �سنعاء الدولية . 87
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العتماد
تقدم املنظمة العربية ل�سمان اجل�دة يف التعليم خدمات اعتماد امل�ؤ�س�سات والربامج للمدار�ص والكليات واجلامعات ، ومتثل التقييم ال�سامل واملراجعة غري الإلزامية وغري 

احلك�مية للربامج التعليمية وامل�ؤ�س�سات يف جميع مراحل التعليم ولالعتماد منافع جتنيها الربامج وم�ؤ�س�سات التعليم عند ح�س�لها على العتماد ، ومنها:
اعرتاف ال�س�ق الدويل باجل�دة العالية مل�ست�ى التعليم يف امل�ؤ�س�سة التعليمية.	 
فر�سة للتعلم الذاتي وحت�سني عملية الت�ا�سل من خالل امل�ساركة يف التدقيق واإعداد التقييم الذاتي.	 
امل�سادقة على الربامج واخلدمات الأكادميية على ال�سعيدين ال�طني والدويل.	 
العرتاف بالربامج وامل�ؤ�س�سات واعتمادها يف اخلارج .	 
�سمان القدرة على ت�فري بيئات تعليم مميزة وتقدمي جتربة تعليمية عالية اجل�دة للطلبة.	 
اجل�دة والتط�ير والتح�سني امل�ستمر.	 

بل  فح�سب،  الربامج  تقييم  على  ذلك  يقت�سر  ول  باأكملها.  التعليمية  امل�ؤ�س�سة  مراجعة  امل�ؤ�س�سات  اعتماد  عملية  وت�سمل  امل�ؤ�س�سات.  اعتماد  العربية خدمة  املنظمة  تقدم 
وتتعداها لت�سمل كافة الن�ساطات وال�حدات الفرعية للم�ؤ�س�سة، مبا يف ذلك البح�ث وعالقة امل�ؤ�س�سة مع قطاعات املجتمع. لذلك يتعني على امل�ؤ�س�سات اأن تلتزم مب�ست�ى عاٍل 
من اجل�دة العامة يف كافة ج�انب اأن�سطتها. ومينح اعتماد امل�ؤ�س�سات للم�ؤ�س�سات التعليمية التي تبدي التزامها باجل�دة والتح�سني امل�ستمر طبقا ملراجعة وتقييم النظراء 

الدقيقة وال�ساملة، وي�سمن اعتماد امل�ؤ�س�ص التعليمية املميزات الآتية:
مناهج معا�سرة وعملية ومطابقة للمعايري الدولية.	 
عمليات تعليم وتعلم على م�ست�ى عايل من التميز.	 
خريج�ن حقق�ا اأهداف تعلم حمددة.	 
ت�فر امل�ارد الالزمة لتحقيق الغايات امل��س�عة ويتم ا�ستخدامها لالأغرا�ص املحددة لها.	 
 	

تتم عملية العتماد وفقا للخط�ات التالية: )1( اإعداد تقرير التقييم الذاتي الذي بني م�ست�ى اجل�دة يف العمليات املت�سلة بالتدري�ص والإدارة والتعلم وفقا مل�ؤ�سرات ومعايري 
اجل�دة والعتماد، )2( تقييم النظراء للتقرير الذاتي والدلئل التي تقدمت بها واجراء الزيارات امليدانية؛ و )3( يتم اإتخاذ القرار ب�ساأن ما اإذا كان �سيتم منح العتماد. 

ويف ما يلي  اخلط�ات التف�سيلية لعملية العتماد:

اأ. الإعداد:
تق�م امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ت�سعى لالعتماد بتعباأة طلب العتماد وحتديد ن�ع العتماد املطل�ب.	 
يتم ت�قيع عقد مع املنظمة بر�س�م رمزية جدا.	 
تعد امل�ؤ�س�سة التعليمية امل�اد والدلئل التي تبيني اإجنازاتها، وتق�م باعداد تقرير التقييم الذاتي وفقا ملعايري وم�ؤ�سرات العتماد.	 

ب. تقييم النظراء:
تق�م  اإدارة املنظمة ونظرائها  باإجراء مراجعة داخلية  وتق�م باعداد تقريرح�ل التزام امل�ؤ�س�سة التعليمية بامل�ؤ�سرات واملعايري.	 
يق�م فريق التقييم اخلارجي بزيارات ميدانية للم�ؤ�س�سة.	 

ت. الزيارات والفح�ض:
يق�م فريق التقييم اخلارجي وادراة املنظمة بزيارات ميدانية للمتابعة.	 
يتم اعداد التقرير التف�سيلي وتقدميه اإلى امل�ؤ�س�سة.	 

ث. اتخاذ القرار:
تق�م املنظمة مبنح العتماد  اأو عدمه من خالل لجنة العتماد الكادميي مع تقرير كامل عن بن�د المتثال وعدم المتثال وتربيرا للقرار. ويك� القرار :

العتماد.	 
اعتماد م�سروط.	 
تعليق العتماد.	 
عدم العتماد .	 

ج. املراجعة امل�ستمرة:
املراجعة الدورية ملعايري العتماد للحفاظ على حالة العتماد.	 
متابعة الإلتزام مبعايري العتماد وجه�د التح�سني امل�ستمر.	 
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ومتثل موؤ�سرات ومعايري اجلودة والعتماد التالية ما هو املتوقع من عمل املوؤ�س�سة التعليمية :
املهام والتخطيط والهيكل الداري.. 1
املعايري الأكادميية.. 2
�سمان اجل�دة والتط�ير.. 3
ج�دة التعليم والتعلم.. 4
دعم الطلبة.. 5
امل�ارد الب�سرية.. 6
البنية التحتية املادية والتكن�ل�جية وامل�ارد املالية.. 7
البح�ث.. 8
م�ساركة املجتمع املحلي.. 9

جلنة العتماد للتعليم العايل:. 1
املهمة الأ�سا�سية للجنة العتماد للتعليم العايل هي �سمان اجل�دة والعتماد للجامعات يف العامل العربي عن طريق عمل معايري اعتماد للجنة وفح�ص مطابقتها مع املعايري 

امل��س�عة م�سبقًا والتي متثل ج�دة اجلامعة وفعاليتها.

وت�سمل املعايري الر�سالة والتخطيط واملعايري الأكادميية ودعم الطالب وحت�سني الن�عية و امل�ارد الب�سرية و البنية التحتية و امل�ارد املالية والتفاعل مع املجتمع.

جلنة العتماد للتعليم املدر�سي:. 2
مت ت�سكيل جلنة العتماد للتعليم املدر�سي للم�ساعدة يف تط�ير وحت�سني التعليم باملدار�ص وتط�ير فعالية التعليم والتعلم.

وت�سمل املعايري التي متثل ج�دة املدار�ص ت�سمل الر�سالة ومعايري التدري�ص واملناهج وتعليم الطلبة وامل�ارد التقنية.

جلنة العتماد للتعليم املهني:. 3
تقدم جلنة العتماد للتعليم املهني خدمات العتماد للمعاهد التقنية ل�سمان اجل�دة والتط�ير وذلك عن طريق فر�ص معايري املنظمة من خالل عمليات التقييم الذاتي 

ومراجعة النظراء.

ت�سمل املعايري الأهداف والربامج والعالقات الجتماعية واخلدمات والطالب وامل�ظفني والداريني وامل�ارد املالية.

جلنة العتماد للتعليم اللكرتوين: . 4
التعليم  التعليم اللكرتوين والذي يت�سمن  التعليم اللكرتوين. ونظرًا للطلب املتزايد على  للتعليم اللكرتوين مبادئ ت�جيهية ومعايري لتط�ير ج�دة  تقدم جلنة العتماد 

والتعلم اللكرتوين عن بعد، فقد تزايدت احلاجة لالإ�سراف والعتماد ل�سمان ج�دة م�ؤ�س�سات ومقدمي التعليم اللكرتوين.
وتت�سمن مراقبة اجل�دة والعتماد للتعليم اللكرتوين تقييم لأنظمة التعليم وعل�م الرتبية وتقنيات التعلم وت�سميم امل�اد والتطبيقات وتقييم املحت�ى واملحيط.

العتماد الأكادميي  )املدار�س(
اأعدت املنظمة العربية ل�سمان اجل�دة يف التعليم دلياًل خا�سًا ح�ل العتماد الأكادميي للمدار�ص، ا�ستكماًل ملهامها واإجنازاتها يف م�ساعدة م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدول 
العربية على تاأ�سي�ص اأنظمة ل�سمان اجل�دة، وتقدمي ال�ست�سارات للتاأهيل وبناء القدرات يف جمال �سمان ج�دة التعليم والتميز الأكادميي، يف ظل التغيريات املت�سارعة وغري 

امل�سب�قة يف عامل تقنية املعل�مات والت�سالت وتاأثري ذلك على برامج التعليم الأكادميي الذي يتجه بق�ة نح� التعلم الرقمي.
اأف�سل ا�ساليب �سمان اجل�دة والتح�سني امل�ستمر من خالل التقييم الذاتي واخلارجي لتقدمي خدمات تعليمية متميزة للطلبة  حتقق عملية العتماد الأكادميي للمدار�ص 

بالإ�سافة للم�ساركة يف عملية التح�سني امل�ستمر. وفيما يلي ال�سروط ال�اجب ت�فرها للتقدم بطلب العتماد:
اأن يك�ن قد م�سى على التاأ�سي�ص فرتة ثالث �سن�ات.. 1
اأن يت�فر كادر اإداري واأكادميي ذو خربة وكفاءة عالية لكل مرحلة �سفية.. 2
اأن تت�فر الرتاخي�ص واملتطلبات الالزمة لكل من )املباين/  املناهج/  الهيئة الدارية/  الهيئة التعليمية(. 3
اأن يت�فر ق�سم �سمان اجل�دة والرقابة الدارية والتعليمية.. 4
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للح�س�ل على اعتماد املنظمة العربية ل�سمان اجل�دة يف التعليم يجب اللتزام بتطبيق معايري اجل�دة التي ت�سمل الروؤية ال�ا�سحة والأهداف املحددة واملناهج الدرا�سية 
املتميزة والإدارة واحل�كمة و نظام الت�ثيق لنتائج خمرجات العملية التعليمية وم�سادر دعم الربامج التعليمية وتط�ير اجل�دة، و امل�ساركة الفعالة والت�ا�سل مع اولياء الم�ر 
و الطلبة و املعنيني بالعملية التعليمية، كما ويجب اللتزام بالتط�ير والتح�سني امل�ستمر ل�سمان ج�دة العملية التعليمية و خمرجاتها ومتابعة ال��سع احلايل وتط�ير خطط 

التح�سني وتنفيذها و ت�ثيق نتائج هذه اجله�د لزيادة فعالية التعليم.

تتلخ�ض فوائد عملية العتماد واملراجعة الدورية من قبل النظراء، وتطبيق معايري اجلودة ب�سكل فعال، وامل�ساركة يف عملية التح�سني امل�ستمر مبا يلي:
تقدير الطلبة واأولياء الأم�ر والعاملني يف التعليم اجل�دة العالية مل�ست�ى التعليم يف املدر�سة على امل�ست�يني املحلي والإقليمي.	 
�سمان ت�فري فر�سة التعلم الذاتي وحت�سني املخرجات التعليمية يف املدر�سة من خالل امل�ساركة الفّعالة والتدقيق واإعداد التقييم الذاتي للج�دة وفقا لأف�سل املمار�سات 	 

واملعايري وامل�ؤ�سرات التعليمية.
�سمان ت�فري البيئة التعليمة املتميزة وتقدمي التجربة التعليمية عالية اجل�دة للطلبة، وحت�سني ادائهم الأكادميي واملهني وال�سل�كي مبا يت�افق مع املتطلبات التعليمية العاملية.	 
�سمان ت�فري فر�ص التنمية املهنية امل�ستدامة للعاملني يف املدر�سة، من خالل الدورات التدريبية، وامل�ؤمترات ال�سن�ية، وور�ص العمل املتعلقة باجل�دة التعليمية والبيئة املدر�سية.	 
�سمان ت�فري امل�ارد وامل�اد الالزمة لتعزيز جه�د التح�سني وحتقيق اق�سى درجات اجل�دة يف التعليم، و�سمان البيئة التعليمية امل�ستدامة.	 

م�ساريع العتماد الأكادميي
الإعتماد الأكادميي للمدار�ض العمرية - الأردن. 1

ح�سلت املدار�ص العمرية على الإعتماد الأكادميي للمنظمة العربية ل�سمان اجل�دة يف التعليم يف عام 2015 وفقًا لقرار جلنة الإعتماد الأكادميي يف املنظمة والذي جاء بناء 
ًعلى تقرير جلنة التقييم اخلارجي للمدار�ص، وياأتي منح الإعتماد الأكادميي وفقًا لالإلتزام باملعايري وامل�ؤ�سرات املتعلقة باجل�دة والتميز يف الروؤى والأهداف واملخرجات 

واحل�كمة والتعليم والتدري�ص والإبداع وامل�ارد والت�ا�سل والت�ثيق والتح�سني.

الإعتماد الأكادميي ملدار�ض الر�سوان - الأردن  . 2
ح�سلت مدار�ص الر�س�ان على الإعتماد الأكادميي للمنظمة العربية ل�سمان اجل�دة يف التعليم يف عام 2016 وفقًا لقرار جلنة الإعتماد الأكادميي يف املنظمة والذي جاء 
بناء ًعلى تقرير جلنة التقييم اخلارجي للمدار�ص، وياأتي منح الإعتماد الأكادميي وفقًا لالإلتزام باملعايري وامل�ؤ�سرات املتعلقة باجل�دة والتميز يف الروؤى والهداف واملخرجات 

واحل�كمة والتعليم والتدري�ص والإبداع وامل�ارد والت�ا�سل والت�ثيق والتح�سني.

تطوير جودة التعليم املدر�سي - بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن. 3
مت عقد اإجتماع تن�سيقي مع وزارة الرتبية والتعليم الأردنية واقرتاح عدد من املدار�ص احلك�مية من خمتلف املحافظات لبدء تطبيق اإجراءات الإعتماد الأكادميي عليها، ومت 

و�سع جدول اأعمال لبدء العمل مع وزارة الرتبية والتعليم وت�سكيل فريق من ال�زارة.

الإعتماد الكادميي يف مدار�ض ثانوية اجلنان - لبنان . 4
مت ت�قيع اإتفاقية تعاون بني املنظمة العربية ل�سمان اجل�دة يف التعليم ومدار�ص ثان�ية اجلنان يف لبنان حيث �ستبا�سر املدار�ص باإجرءات �سمان اجل�دة والعتماد الأكادميي.

و�سي�سمل تطبيق معايري اجل�دة والإعتماد الأكادميي حماور تتعلق بتط�ير الروؤية والأهداف مبا يتما�سى مع التط�رات التعليمية املت�سارعة يف عامل املعرفة، وتط�ير احل�كمة 
واملهارات  املعرفة  لكت�ساب  للطلبة  جيدة  فر�ص  املناهج  ت�فر  بحيث  والتعليم  للتدري�ص  ومتط�رة  حديثة  اأ�ساليب  وتطبيق  امل�ستمر،  التح�سني  جه�د  تدعم  بحيث  والقيادة 
الالزمة، وا�ستخدام نظام تقييم �سامل وت�ثيق النتائج لقيا�ص مدى التط�ر والتح�سن، بالإ�سافة اإلى ت�فري امل�ارد التقنية وامل�سادر الالزمة لدعم العملية التعليمية واللتزام 

بعملية التح�سني امل�ستمر ل�سمان اجل�دة وتط�يرها.

الإعتماد الكادميي يف مدار�ض الأمان الدولية - لبنان . 5
تم توقيع اتفاقية تعاون بني املنظمة العربية لضامن الجودة يف التعليم ومدارس األمان الدولية يف لبنان حيث ستسعى املدارس إىل تطبيق معايري ضامن الجودة واالعتامد 

من خالل مراجعة متطلبات ومعايري الجودة يف التعليم واالعتامد الذي تقوم بها املدارس، وتقديم وثائق ضامن الجودة واإلعتامد الخاصة باملنظمة العربية لضامن الجودة 

يف التعليم. 
وتطوير  املعرفة،  عامل  يف  املتسارعة  التعليمية  التطورات  مع  يتامىش  مبا  واألهداف  الرؤية  بتطوير  تتعلق  محاور  األكادميي  واإلعتامد  الجودة  معايري  تطبيق  وسيشمل 

الحوكمة والقيادة بحيث تدعم جهود التحسني املستمر، وتطبيق أساليب حديثة ومتطورة للتدريس والتعليم بحيث توفر املناهج فرص جيدة للطلبة الكتساب املعرفة 

واملهارات الالزمة، واستخدام نظام تقييم شامل وتوثيق النتائج لقياس مدى التطور والتحسن، باإلضافة إىل توفري املوارد التقنية واملصادر الالزمة لدعم العملية التعليمية 

وااللتزام بعملية التحسني املستمر لضامن الجودة وتطويرها.
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التوعية �ن�سر املعرفة
تهدف املنظمة العربية الى ن�سر ال�عي واملعرفة وتبادل اخلربات يف جمال ج�دة التعليم وذلك عن طريق عقد امل�ؤمترات والندوات وور�ص العمل مب�ساركة نخبة من املخت�سني 

واخلرباء الدوليني يف جمال التعليم العام والتعليم العايل.

وترتكز اأن�سطة وفعاليات املنظمة العربية الهادفة اإلى ن�سر الوعي وبناء قدرة املوؤ�س�سات يف جمال �سمان اجلودة والتعليم املتميز يف املجالت التالية:
اإدارة امل�ؤ�س�سات التعليمية واحلاكمية.	 
 تط�ير وتقييم عملية التعليم والتعلم.	 
تط�ير اأنظمة �سمان اجل�دة الداخلية واخلارجية.	 
التخطيط ال�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سات التعليمية.	 
تط�ير وزيادة فاعلية اأع�ساء الهيئة التدري�سية.	 
ت�سميم وتط�ير الربامج التعليمية.	 
التعريف مبعايري العتماد املحلي والدويل.	 
بناء القدرات .	 

املجلة العربية جلودة التعليم 
اأطلقت املنظمة العربية ل�سمان اجل�دة يف التعليم -اروكا- املجلة العربية للج�دة يف التعليم، وهي جملة دورية حمكمة باإ�سراف هيئة حترير برئا�سة �سعادة الدكت�ر طالل 
اب�غزاله رئي�ص املنظمة وجمم�عة من املحكمنّي واملقيمني من البالد العربية والعامل، وجميعهم خرباء ومتخ�س�س�ن يف اجل�دة بكافة مراحل التعليم، وت�سدر املجلة عددين 

يف كل عام منذ عام 2014، وتهدف الى ما يلي:
ت�فري من�سة للباحثني و�سّناع ال�سيا�سات يف املنطقة العربية والعامل، ملناق�سة التط�رات والق�سايا املتعلقة بتعزيز ج�دة التعليم الإجابة على الكثري من الأ�سئلة املتعلقة 	 

بخدمات التعليم.
و�سع نتائج وت��سيات الأبحاث بني يدي �سناع قرار التعليم ومراكز الأبحاث لال�ستفادة منها والبناء عليها.	 
تعزيز املعرفة يف جمال ج�دة التعليم والعتماد يف البالد العربية.	 

املوؤمترات ال�سنوية التي تعقدها املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم
تهدف امل�ؤمترات ال�سن�ية التي تعقدها املنظمة العربية ل�سمان اجل�دة يف التعليم اإلى ت�فري املن�سة العلمية للباحثني والعلماء واملتخ�س�سني للعمل على تطبيق مناذج فاعلة 
املتخ�س�سة  والهيئات  التعليمية واملنظمات  امل�ؤ�س�سات  والتعاون بني  الفعالة  امل�ساركة  وت��سيع  بها،  املتعلقة  والآفاق  بالتحديات  والتعريف  التعليم،  لنظم �سمان اجل�دة يف 
التجارب  وعر�ص  اخلربات  وتبادل  والعتماد  واجل�دة  التعليم  ق�سايا  ملناق�سة  واخلرباء  والعلماء  الباحثني  من  العديد  ال�سن�ية  امل�ؤمترات  ويح�سر  والعتماد.  باجل�دة 

والدرا�سات والبحاث املتعلقة باجل�دة على م�ست�ى املنطقة العربية.

املوؤمتر ال�سنوي التا�سع 2017 برعاية معايل ال�سيد اأحمد اأب� الغيط اأمني عام جامعة الدول العربية تعقد املنظمة العربية ل�سمان اجل�دة يف التعليم م�ؤمترها ال�سن�ي التا�سع 
ح�ل »�سمان اجل�دة والعتماد ـ حتديات واآفاق« يف جامعة الدول العربية يف القاهرة بجمه�رية م�سر العربية خالل الفرتة 3ـ4 كان�ن الأول/دي�سمرب 2017.

املوؤمتر ال�سنوي الثامن 2016  برعاية معايل وزير الت�سالت اللبناين ال�سيد بطر�ص حرب الأكرم وبرئا�سة �سعادة الدكت�ر طالل اأب�غزاله، ح�ل »تفعيل ج�دة التعليم على 
امل�ست�ى القليمي«  يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت -لبنان مب�ساركة اأكرث من 30 ورقة علمية وعقد على هام�سه ور�ستي عمل ح�ل »عمليات واإجراءات العتماد لدى جمل�ص 

العتماد للهند�سة والتكن�ل�جيا« و »املقارنة املعيارية لعمليات الإعتماد« . 

املوؤمتر ال�سنوي ال�سابع 2015 برعاية جاللة امللك حممد ال�ساد�ص ملك املغرب وبرئا�سة �سعادة الدكت�ر طالل اأب�غزاله، بعن�ان »اأثر اجل�دة والعتماد يف التعليم« يف الدار 
البي�ساء - املغرب مب�ساركة 17 ورقة علمية وعقد على هام�سه ور�ستي عمل ح�ل »نظم اإدارة اجل�دة«  و »دور القيادة املتميزة يف حت�سني وتط�ير امل�ؤ�س�سة«. 

املوؤمتر ال�سنوي ال�ساد�ض 2014 برعاية �ساحب ال�سم� ال�سيد تيم�ر بن اأ�سعد اآل �سعيد الأمني العام امل�ساعد لالإت�سالت ملجل�ص البحث العلمي يف �سلطنة ُعمان وبرئا�سة 
�سعادة الدكت�ر طالل اأب�غزاله ح�ل »اأمناط التعليم ومعايري الرقابة على اجل�دة فيها« يف م�سقط ـ عمان مب�ساركة 20 ورقة علمية وعقد على هام�سه ور�سة عمل ح�ل  » 

الت�افق بني نظم �سمان اجل�دة يف التعليم«.
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املوؤمتر ال�سنوي اخلام�ض 2013 برعاية معايل الدكت�ر من�سف بن �سامل، وزير التعليم العايل والبحث العلمي، وبرئا�سة �سعادة الدكت�ر طالل اأب�غزاله، ح�ل » نظم اجل�دة 
وتطبيقها با�ستخدام اأ�ساليب تكن�ل�جية مبتكرة ل�سمان اجل�دة يف التعليم« مب�ساركة 25 ورقة علمية وعقد على هام�سه ور�سة عمل ح�ل »ور�سة عمل »تعزيز اجل�دة من خالل 

�سمان اجل�دة الداخلية واخلارجية«.
 

املوؤمتر ال�سنوي الرابع 2012 برعاية معايل الدكت�ر نبيل العربي اأمني عام جامعة الدول العربية وبرئا�سة �سعادة الدكت�ر طالل اأب�غزاله بعن�ان »اآليات الت�افق واملعايري 
امل�سرتكة ل�سمان اجل�دة يف التعليم«، مب�ساركة 30 ورقة علمية وعقد على هام�سه ور�سة عمل ح�ل »نظم اإدارة اجل�دة«.

املوؤمتر ال�سنوي الثالث 2011 برعاية ال�ستاذ اأنط�ين ت�سامبان، نائب رئي�ص معهد جامعة ويلز، وبرئا�سة �سعادة الدكت�ر طالل اأب�غزاله بعن�ان »نح� تعزيز ج�دة التعليم 
والبحث العلمي: التحديات والفر�ص« يف جامعة ويلز يف اململكة املتحدة ومب�ساركة 17 ورقة علمية بال�سافة الى الإجتماعات املتخ�س�سة ح�ل املعايري واملبادئ الت�جيهية 

ل�سمان اجل�دة والعتماد يف التعليم والتحديات والفر�ص التي ت�اجه ا�سرتاتيجيات التنفيذ، و�سيا�سات �سمان اجل�دة يف التعليم. 

املوؤمتر ال�سنوي الثاين 2010  برعاية �سعادة الدكت�رة م��سي احلم�د وزيرة الرتبية والتعليم العايل الك�يتية، وبرئا�سة �سعادة الدكت�ر طالل اأب�غزاله ح�ل »اجتاهات جديدة يف 
تعليم اإدارة الأعمال« يف الك�يت ، ومب�ساركة اأكرث من 10 اأوراق بحثية  وعقد على هام�سه ور�ستي عمل ح�ل »كتابة ون�سر بح�ث الإدارة« و »التدري�ص با�ستعمال احلالت الدرا�سية«.

املوؤمتر ال�سنوي الأول 2009 برعاية �سعادة ال�سيد عبد اهلل الدردري، نائب رئي�ص جمل�ص ال�زراء ال�س�ري لل�س�ؤون القت�سادية، وبرئا�سة �سعادة الدكت�ر طالل اأب�غزاله ح�ل 
»التعليم املتميز يف اإدارة الأعمال« وعقد على هام�سه ور�ستي عمل ح�ل »�سمان اجل�دة واإجراءات العتماد يف الربامج« و »البحث عن التميز يف التعليم الإداري والبح�ث« 

وناق�ص امل�سارك�ن اإمكانية تط�ير ن�عية التعليم والأعمال ذات ال�سلة يف جميع اأنحاء املنطقة العربية من خالل ال��سائل املعايري والأطر، ونظم اجل�دة والعتماد

�ر�س العمل
»التدريب العملي على اخلط�ات لتنفيذ عمليات التح�سني امل�ستمر ABET/عمليات واإجراءات العتماد  لدى جمل�ص العتماد للهند�سة والتكن�ل�جيا«،  لبنان.  	 
»التحديات واملعايري واخلطط يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل / املقارنة املعيارية لعمليات العتماد«، لبنان.	 
»دور القيادة املتميزة يف حت�سني وتط�ير امل�ؤ�س�سة«، املغرب.	 
»نظم اإدارة اجل�دة«، املغرب.	 
»الت�افق بني نظم �سمان اجل�دة يف التعليم«،  �سلطنة ُعمان.	 
»تعزيز اجل�دة من خالل �سمان اجل�دة الداخلية واخلارجية«، ت�ن�ص.	 
»نظم ادارة اجل�دة«، الأردن و ت�ن�ص.	 
»كيفية التاأهل للح�س�ل على اعتماد هيئة العتماد المريكية لربامج الهند�سة«، الردن و م�سر.	 
»التدري�ص با�ستعمال احلالت الدرا�سية«، الك�يت.	 
»كتابة ون�سر بح�ث الإدارة«، الردن والك�يت.	 
»�سمان اجل�دة واإجراءات العتماد يف الربامج«، �س�ريا.	 
»البحث عن التميز يف التعليم الإداري والبح�ث«، �س�ريا.	 

عقدت املنظمة الند�ات التالية:
 ور�سة عمل تدريبية ح�ل اجراءات �سمان اجل�دة )الداخلية و اخلارجية( يف التعليم العايل« خالل الفرتة 27-28 اأيار/ ماي� 2015 يف رحاب جامعة الدول العربية 	 

وبرعاية معايل الدكت�ر نبيل العربي الأمني العام جلامعة الدول العربية و�سيق�م بتقدميها امل�ست�سار الدويل ترين�ص كليف�رد .
الإعداد لعتماد الربامج ح�سب متطلبات جمل�ص اعتماد الهند�سة والتكن�ل�جيا ABET« . برعاية  الأ�ستاذ الدكت�ر عدنان نايفة، رئي�ص اللجنة ال�ست�سارية الدولية 	 

جلامعة امللك �سع�د »كلية عل�م احلا�سب واملعل�مات« 
كتابة ون�سر بح�ث الدارة«. حتت رعاية الأ�ستاذ براين بريي، مدير امل�ساريع اخلا�سة لل�سرق الأو�سط وتركيا، جمم�عة امريالد للن�سر. 10 حزيران 2009.  	 
»دور البحث العلمي يف التنمية ال�طنية«. حتت رعاية الأ�ستاذ الدكت�ر عدنان نايفة، رئي�ص جامعة الزرقاء اخلا�سة. 3 حزيران 2009.	 
 »هيئة العتماد، نظرة م�ستقبلية عن العتماد واجل�دة« حتت رعاية عط�فة الأ�ستاذ الدكت�ر اخليف الطراونة،رئي�ص جمل�ص هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل - 	 

الأردن. 22 مار�ص 2009.
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