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نحو تعزيز جودة التعليم يف املنطقة العربية

املنظمة العربية ل�ضمان اجلودة يف التعليم

لتلبية  التعليم  اإلى تقدمي مفاهيم ونظريات جديدة عن  العامل-  اأنحاء  للتعليم يف جميع  اأظهرت منوذجا جديدا  التي  التكنولوجية احلديثة -  التطورات  اأدت 
املتطلبات التكنولوجية واالجتماعية وال�سيا�سية املتزايدة.  كما و�سعت هذه النظريات اأ�س�سا ملعايري اجلودة والتعلم املتنوع واالبداع التكنولوجي وخلق املعرفة.

ولتطوير �سيا�سة التعليم باإ�ستخدام التكنولوجيا احلديثة، ال بد ان ت�سبح التكنولوجيا اأداة اأ�سا�سية يف العملية التعليمية، حيث غدت املوؤ�س�سات التعليمية تدرك 
اإجراءات  وتنفيذ  تطوير  اأهمية   وبالتايل  واالإت�ساالت،  املعلومات  تكنولوجيا  التطور يف جمال  مواكبة  و  التكنولوجيا احلديثة  مع  التعامل  اأ�س�س  تطوير  اأهمية 

االعتماد و�سمان اجلودة باإ�ستخدام هذه التكنولوجيا الإعداد خريجني مب�ستويات عالية من الكفاءات واملعارف واملهارات.

وي�سكل مواكبة القيم االأكادميية ذات ال�سلة، و اخل�سوع لال�سراف الدويل للتعليم ، واالعرتاف باملوؤهالت والدرجات العلمية ، وتاأثري قوى ال�سوق العاملية على 
املوؤ�س�سات االأكادميية حتديا كبريا لتحقيق اجلودة واالعتماد يف التعليم. ونتيجة لذلك ، اأ�سبح تزايد الوعي نحو �سمان اجلودة واالعتماد وا�سحًا خ�سو�سا بعد 

ادراك اأهمية التعاون بني اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية لالإ�ستفادة من اخلربات االأكادميية وتوافق املناهج واملتطلبات االكادميية.

تاأ�س�ست املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم يف بلجيكا يف العام 2007 كمنظمة غري ربحية تهدف اإلى النهو�س بجودة التعليم يف الوطن العربي عن طريق 
تقدمي خدمات تتعلق ب�سمان اجلودة واالعتماد وحت�سني م�ستوى التعليم اإ�سافة اإلى بناء القدرات وتبادل اخلربات ون�سر الوعي حول خ�سائ�س التعليم املتميز 

يف املنطقة العربية.

الر�ؤية
�سمان اجلودة يف التعليم يف العامل العربي من خالل امل�ساهمة يف االأن�سطة التي ت�سهم يف التفوق االأكادميي واالبتكار و رفع كل ما ميت اإلى التعليم ب�سلة، وحت�سني 

نوعية التعليم يف اجلامعات العربية لت�سنف بني اأف�سل اجلامعات يف العامل.

الر�ضالة
 امل�ساهمة الفعالة يف حت�سني نوعية التعليم يف العامل العربي من خالل تقدمي خدمات �سمان اجلودة واالعتماد والتاأهيل وخدمات بناء القدرات حيث تعقد 

املنظمة اأن�سطتها بالتعاون مع املنظمات العربية واالإقليمية والدولية التي تعمل يف جمال �سمان اجلودة التعليمية. 

  www.aroqa.org : ملزيد من املعلومات ، يرجى الرجوع الى املوقع االلكرتوين للمنظمة
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اأهمية املوؤمتر ال�ضنوي الذي تعقده املنظمه

تنطلق اأهمية املوؤمتر ال�سنوي الذي تعقده املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم من ا�ست�سعارنا بامل�سوؤولية جتاه م�ستقبل التعليم يف وطننا العربي، االأمر الذي 
يحتم علينا رفع م�ستوى الوعي لدى املوؤ�س�سات التعليمية العربية على اأهمية االعتماد و�سمان اجلودة والعمل على بناء ودعم وتعزيز جودة التعليم يف البلدان 

العربية.
يهدف املوؤمتر الذي يعقد �سنويا اإلى زيادة الوعي ب�ساأن معايري �سمان اجلودة ومعايري االعتماد يف املوؤ�س�سات التعليمية، و بحث طرق التعاون العربية والدولية 
من اأجل تطوير جودة التعليم، و مواجهة التحديات التي حتول دون تنفيذ نظم �سمان اجلودة يف التعليم، ومناق�سة ال�سبل الكفيلة للتغلب على هذه التحديات، 
باالإ�سافة اإلى تو�سيع اطر امل�ساركة الفاعلة والتعاون امل�سرتك بني هيئات االعتماد العربية. حيث يلتقي الباحثون واملتخ�س�سون ملناق�سة حماور املوؤمتر، وتبادل 
اخلربات و اخلروج بتو�سيات وقرارات من �ساأنها تعزيز جودة التعليم واالإرتقاء بامل�ستوى التعليمي للجامعات العربية و ت�سجيع البحث والتعليم يف العامل العربي. 

ويف ما يلي ملخ�ص عن امل�ؤمترات ال�سابقة: 

 املوؤمتر ال�ضنوي اخلام�س 2013: نظم اجلودة �تطبيقها با�ضتخدام اأ�ضاليب تكنولوجية

مبتكرة ل�ضمان اجلودة يف التعليم

عقدت املنظمة يف تون�س موؤمترها ال�سنوي اخلام�س برعاية وزير التعليم العايل والبحث العلمي ورئا�سة الدكتور طالل اأبوغزاله وم�ساركة وح�سور ممثلي االمني 
العام جلامعة الدول العربية واأكادمييني وخرباء وباحثني وممثلي الهيئات الدولية املتخ�س�سة، بهدف تعزيز جودة التعليم يف اجلامعات العربية والأهمية تاأ�سي�س 

نظام اإدارة اجلودة يف املوؤ�س�سات التعليمية العربية  ون�سر الوعي حول األيات تطبيق نظم اجلودة.
وقد طرحت يف املوؤمتر العديد من املحاور واالبحاث املتعلقة بجودة التعليم وجرى نقا�س حول اهمية تطوير مفاهيم ونوعية وا�ساليب التعليم يف البالد العربية 
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حيث ت��سل امل�ؤمتر الى النتائج التالية:
• موا�سلة احلوار والتعاون بني املوؤ�س�سات التعليمية وممثلي جهات االعتماد ، ومنظمات اجلودة من اجل تقدمي مفاهيم جامعة للجودة واالعتماد على م�ستوى 	

املنطقة العربية.هنالك حاجة ملحة لتعزيز ثقافة نظام اجلودة واالعتماد، وكذلك تطوير جودة ونوعية التعليم يف املعاهد التعليمية يف املنطقة العربية.

• هنالك حاجة للحوار م�ستمر، وكذلك تطوير م�ستمر من اجل �سمان اف�سل ممار�سة فيما يتعلق بجودة التعليم يف املنطقة.	

• دعم املبادرات التي تهدف لتعزيز جودة التعليم والعمل على درا�سات ا�سافية وابحاث علمية فيما يتعلق بجودة التعليم واالعتماد -تقدمي وتعزيز التعاون 	
امل�ستدمي بني املوؤ�س�سات التعليمية، وجهات اجلودة واالعتماد، وطرح برامج تهدف الى البحث امل�سرتك املعني باجلودة واالعتماد .

•  تعزيز دور االمانة العامة جلامعة الدول العربية، واملنظمة العربية للتعليم والعلوم والبيئة، واحتاداجلامعات العربية، واملنظمة العربية للجودة يف التعليم، 	
والتن�سيق فيما بينهم والعمل معا من اجل دعم ان�ساء نظام �سامل جلودة التعليم  يف العامل العربي.

•  حتديد االولويات امل�سرتكة يف ما يتعلق بجودة التعليم واالعتماد يف املوؤ�س�سات التعليمية العربية.	

• تطوير خطة تطوير خطة عمل من اجل ان�ساء م�ساحة تعليمية يف املنطقة العربية لتعزيز التبادل التعليمي واالعرتاف االكادميي .	

• خلق بيئة وظروف من اجل ان�ساء جهة م�ستقلة لالعتماد يف املنطقة العربية غري تابعة لقوانني اأو ت�سريعات نافذة الي حكومة او احتاد يف املنطقة.او احتاد 	
يف املنطقة.
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املوؤمتر ال�ضنوي الرابع 2012: )األيات التوافق �املعايري امل�ضرتكة ل�ضمان اجلودة �االعتماد 

االكادميي يف التعليم(

وذلك في الفترة من 2-3 أيلول 2012 برعاية  عقد املؤمتر السنوي الرابع في القرية الذكية  مبدينة 6 أكتوبر في جمهورية مصر العربية. 

االأمني العام جلامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ورئا�سة الدكتور طالل اأبوغزاله رئي�س املنظمة بالتعاون مع اإدارة الرتبية والتعليم و البحث العلمي يف 
جامعة الدول العربية، وهيئات اجلودة واالإعتماد الوطنية يف البالد العربية وجمموعة طالل اأبوغزاله واإحتاد اجلامعات العربية.

اآليات التوافق واملعايري امل�سرتكة ل�سمان جودة التعليم واالعتماد االكادميي بينها، وقد  وهدف هذا املوؤمتر اإلى تو�سيع التعاون بني اجلامعات العربية وايجاد 
اأو�سى جمل�س ادارة املنظمة العربية يف اجتماعه الذي عقد بالتزامن مع املوؤمتر ال�سنوي الثالث للمنظمة يف كارديف بويلز يف بريطانيا بتاريخ 16 يونيو 2011 
بالتن�سيق لدعوة وم�ساركة هيئات �سمان اجلودة واالعتماد العربية للم�ساركة يف هذا املوؤمتر للتباحث يف هذه االليات واملعايري وتو�سيع اطر التعاون امل�سرتك ومت 
االتفاق على عقد املوؤمتر يف مقر جامعة الدول العربية يف عام 2012 . كما اأن التطورات التكنولوجية احلديثة اأظهرت منوذجًا جديدا للتعليم العايل يف جميع 
اأن املوؤ�س�سات  اإلى تقدمي مفاهيم ونظريات جديدة عن التعليم لتلبية املتطلبات التكنولوجية واالجتماعية وال�سيا�سية املتزايدة. حيث  اأنحاء العامل، مما اأدى 
العايل؛  التعليم  العربية، �سهدت تطورات رئي�سية مثل االرتفاع يف عدد من اجلامعات والطالب، وا�ستثمار القطاع اخلا�س يف  التعليمية، ال �سيما يف املنطقة 

باالإ�سافة اإلى ظهور اأنواع جديدة من التعليم مثل التعليم املفتوح والتعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد. 

و�سارك يف املوؤمتر نخبة من اخلرباء واملتخ�س�سني من دول العامل كما اأتاح الفر�سة للتفاعل والتحاور بني املدعويني من جهة ومع املتحدثني وذلك بالرتكيز على 
اآليات التوافق املعايري امل�سرتكة ل�سمان اجلودة و االإعتماد االأكادميي يف اجلامعات و االإهتمام الرتبوي يف املوؤ�س�سات التعليمية وتطوير اهداف مناذج تعليمية 

جديدة ونظم اإعتماد ناجحة باالإ�سافة اإلى تطوير و�سائل لتبادل املعرفة وبناء القدرات.
 حيث كانت من اأهم اهداف امل�ؤمتر :

• بحث طرق التعاون العربية والدولية من اأجل تطوير جودة التعليم والعمل على ايجاد اليات متجان�سه	
• زيادة الوعي حول املعايري العاملية واالإجراءات الالزمة للح�سول على وثائق االعتماد	
• مواجهة التحديات التي تعوق تنفيذ نظم �سمان اجلودة يف التعليم، ومناق�سة ال�سبل الكفيلة للتغلب على هذه التحديات	
• حتديد التوجهات و اأف�سل املمار�سات يف جمال �سمان اجلودة يف التعليم ومناق�سة �سبل التعاون لتنفيذها	
• تو�سيع اطر امل�ساركة الفاعلة والتعاون امل�سرتك بني هيئات االعتماد العربية	
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املوؤمتر ال�ضنوي الثالث 2011: )نحو تعزيز جودة التعليم �البحث العلمي: التحديات �الفر�س(

افتتح الدكتور طالل اأبوغزاله، رئي�س املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم املوؤمتر ال�سنوي  الثالث للمنظمة الذي ا�ست�سافته جامعة ويلز يف بريطانيا يف 

بح�سور ممثلني عن �ستة ع�سر دولة عربية اإ�سافة اإلى ممثلي بريطانيا واالحتاد االأوربي والواليات املتحدة االأمريكية.

وتركزت حماور املوؤمتر على  املعايري واملبادئ التوجيهية ل�سمان اجلودة واالعتماد يف التعليم، مبا يف ذلك التحديات والفر�س لنظم �سمان اجلودة يف اإطار 
)موارد التعلم ؛ ر�سد تقدم الطالب واإجنازاته؛ ا�ستعرا�سات الربنامج الدورية ،متطلبات �سوق العمل ، و اأف�سل املمار�سات وتنفيذ اال�سرتاتيجيات و�سيا�سات 
�سمان اجلودة يف التعليم، باالإ�سافة اإلى تطوير معايري ل�سمان اجلودة و االعتماد و ت�سميم برامج ومناهج درا�سية  تتمحور حول تعلم الطالب، وطرق نقل 

املعلومات ؛ والنماذج الرتبوية  )التعلم عن بعد والتعلم االإلكرتوين و التعليم طويل املدى(.

وبالتزامن مع املوؤمتر عقد جمل�س اإدارة املنظمة اإجتماعًا برئا�سة د. اأبوغزاله حتت �سعار اإدارة اجلودة يف التعليم والبحث العلمي، واأكد اأبوغزاله �سعي املوؤمتر 
وجمل�س االإدارة الجناز خارطة طريق حتقق االهداف املرجوة.  
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املوؤمتر ال�ضنوي الثاين 2010: )االإجتاهات احلديثة يف تعليم اإدارة االأعمال(

عقدت املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم بالتعاون مع كلية العلوم االإدارية يف جامعة الكويت، املدينة االإلكرتونية حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليفة، جمموعة طالل اأبوغزاله الدولية، مهرجان هال فرباير 2010، الرابطة الكويتية لتنمية املوارد الب�سرية )ارتقاء(، وجمعية كليات ومعاهد 

العلوم االإدارية يف اجلامعات العربية املوؤمتر ال�سنوي الثاين للمنظمة بعنوان “االجتاهات احلديثة  يف تعليم اإدارة االأعمال”.

تركز حماور املوؤمتر الذي عقد يف جامعة الكويت بتاريخ 15-17 فرباير 2010 برعاية معايل الدكتورة مو�سي احلمود وزيرة التعليم وزيرة التعليم العايل على 
االجتاهات العاملية احلديثة يف تعليم اإدارة االأعمال، مبا يف ذلك اأهمية تطوير حمتوى التعليم االإداري وتبني و�سائل تعليمية جديدة بحيث ي�ستجيب لالحتياجات 
املتغرية ملوؤ�س�سات االأعمال والإعداد جيل من قادة االأعمال قادر على النجاح يف بيئة العمل التي تتميز بالتعقيد والرتابط والتناف�سية. وت�سمن املوؤمتر املحاور 
التالية: تعليم اأخالقيات العمل وامل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات، التعليم االإداري و تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، التطبيق العملي يف تعليم اإدارة االأعمال، 

ومواءمة التعليم االإداري والبحوث لالحتياجات املتغرية ملوؤ�س�سات االأعمال واالقت�ساد.

و�سعى املوؤمتر ب�سكل خا�س اإلى الرتويج لتعليم اأخالقيات العمل وامل�سوؤولية االجتماعية وتعزيز هذا اجلزء احليوي من املناهج اإ�سافة اإلى حتفيز االهتمام بطرق 
التعليم التى تعتمد على التطبيقات العملية مبا فيها ا�ستخدام احلاالت الدرا�سية. ويف هذا ال�سياق مت عقد ور�سة عمل بعنوان “التدري�س با�ستعمال احلاالت 

الدرا�سية” بالتعاون مع موؤ�س�سة ecch - UK بتاريخ 15 فرباير 2010 هدفت اإلى تدريب امل�ساركني على طرق التدري�س با�ستعمال احلاالت الدرا�سية. 
و وفر املوؤمتر للم�ساركني من االأكادمييني وقادة االأعمال وممثلي احلكومات وموؤ�س�سات املجتمع املدين فر�سة للم�ساهمة يف توجيه و�سياغة التطورات امل�ستقبلية 

لتعليم اإدارة االأعمال يف العامل العربي
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املوؤمتر ال�ضنوي االأ�ل 2009: )موؤمتر التعليم املتميز الإدارة االأعمال(

املتميز  التعليم  مؤمتر  دمشق  السورية  العاصمة  استضافت 
للشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  برعاية  عقد  الذي  األعمال  إلدارة 

العايل  التعليم  وزير  بح�سور  الدردري،  اهلل  عبد  اال�ستاذ  االقتصادية 

الدكتور غياث بركات ورئي�س ال�سبكة العربية ل�سمان اجلودة واالعتماد يف 
التعليم اال�ستاذ طالل اأبوغزاله وروؤ�ساء اجلامعات وعمداء املعاهد واأع�ساء 
الدبلوما�سي  ال�سلك  واأع�ساء  االأعمال،  وقطاع  واملهنية  الدولية  الهيئات 

املعتمدين يف �سوريا.

والتفاعل  التوا�سل  االعمال يف  كليات  دور  اأهمية  على  ال�سوء  املوؤمتر  األقى 
يف  تلعبه  اأن  يجب  الذي  للدور  اإدراكها  اأهمية  وعلى  املحلي  املجتمع  مع 

�سياغة وتوجيه �سلوك قادة امل�ستقبل فيما يخ�س امل�سوؤولية جتاه املجتمع واحلفاظ عليه. ومت الرتكيز على اأهمية تهيئة اأفراد املجتمع للتعامل مع الدور الكبري 
 Principles for Responsible( الذي ميكن اأن تلعبه ال�سركات حمليا وعامليا كقوة ايجابية فاعلة. وقد مت عر�س مبادئ التعليم االداري امل�سوؤول
التعليم  برامج  واال�ستدامة يف  االجتماعية  للم�سوؤولية  للرتويج  املتحدة  االمم  قبل  عاملية مدعومة من  مبادرة  وهي   Management )Education

االداري.

كما ركزت حماور املوؤمتر على مفاهيم اجلودة االكادميية والتميز يف تعليم اإدارة االعمال وعلى اأهمية الدور الذي تلعبه اأنظمة االعتماد والتقومي يف تاأكيد و�سمان 
جودة التعليم. 

قدم املوؤمتر فر�سة فريدة لالأكادمييني والقادة احلكوميني وقادة االأعمال للمناق�سة وامل�ساهمة يف تطوير التعليم االإداري يف العامل العربي
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املوؤمتر ال�ضاد�س 2014: اأمناط التعليم ومعايري

 الرقابة على اجلودة فيها
التعليم  املفتوح/  كالتعليم  العامل  يف  للتعليم  عديدة  امناط  ظهور  بعد 
الرقمي/ االفرتا�سي وااللكرتوين ، ا�سبح من ال�سروري التعرف على هذه 
للرقابة عليها، خا�شة مع االنت�شار  املتبعة  االمناط ومعرفة معايري اجلودة 
التعليمية،  املوؤ�س�سات  يف  واملعلومات  االت�ساالت  تقنيات  ال�ستخدام  الوا�سع 
املوؤمتر  مع  بالتزامن  عقد  الذي  اجتماعها  يف  العامة  اجلمعية  اأو�ست  لذا 
ب�سرورة   2013 دي�سمرب   12 بتاريخ  تون�س  يف  للمنظمة  اخلام�س  ال�سنوي 
التعليم  جودة  معايري  تطوير  على  والعمل  االمناط  هذه  حول  الوعي  ن�شر 
االلكرتوين وت�سليط ال�سوء على االمثلة الناجحة والتحديات التي  تواجهها 
لتحقيق اف�سل املعايري وتطبيق اأنظمة اإدارة اجلودة، ومت االتفاق على عقد 

املوؤمتر ال�سنوي ال�ساد�س واالجتماع املقبل يف �سلطنة ُعمان.

اهداف املوؤمتر
واالعتماد  اجلودة  �سمان  هيئات  وممثلوا  واملقررون  االأكادمييون  �سيقوم 
التعليم  امناط  مبناق�شة  املوؤمتر  يف  وامل�شاركون  اجلودة  وخرباء  العربية 
املنت�سرة حاليا واليات تطبيق اجلودة فيها و كيفية تطوير النماذج التعليمية 

واعتمادها يف العامل العربي. 

معايري  تطبيق  اليات  الوعي حول  ن�سر  اإلى  املوؤمتر  يهدف  الغر�س  لهذا  و   
املعايري  حول  وامل�ستجدات  التعليمية،  املوؤ�س�سات  يف  االعتماد  و  اجلودة 
اجلديدة العاملية لت�سمل انواع التعليم املختلفة،  باالإ�سافة اإلى واإيجاد ال�سبل 

الكفيلة للتغلب على التحديات التي تواجه تطبيق نظم اجلودة.

هيكلية املوؤمتر
إن هذا املوؤمتر يف طرحه ويف املوا�سيع التي �سيغطيها �سيكون فر�سة مميزة 
للباحثني العرب والقائمني على جودة التعليم يف العامل العربي لال�ستفادة 
من هذا التجمع من الباحثني واالأكادمييني والفنيني واملتخ�س�سني واخلرباء 

يف هذه املجاالت.
احلكومات  من  القرار  �سانعي  كبار  من  فاعلة  م�ساركة  هنالك  و�سيكون 
وموؤ�ش�شات  احلكومية  غري  واملنظمات  االأكادميية   واالأو�شاط  واملوؤ�ش�شات 
وت�سجيع  حتفيز  خالله  من  ميكن  منرب  توفري  بهدف  املدين  املجتمع 
التعليم  جودة  جمال  يف  واخلربات  املمار�سات  اأف�سل  وتبادل  ال�سراكات 

واالعتماد االكادميي.
و�سيتم الرتكيز على توفري الفر�س الكافية للتفاعل والتحاور بني املدعوين 

من جهة، ومع املتحدثني من جهة اأخرى، وذلك من خالل:
• كلمات رئي�سية ملتحدثني رئي�سيني	
• جل�سات مناق�سة وعر�س للمعايري واال�س�س يف االعتماد وجودة التعليم	
• جتماعات وجل�سات ت�ساورية  ومتخ�س�سة 	
• ور�سات عمل وعر�س خلربات اقليمية ناجحة  يف جودة التعليم	

امل�ضاركون
• هيئات االعتماد و�سمان اجلودة الوطنية يف الدول العربية	
• ممثلوا اجلامعات العربية والباحثيني فيها	
• ممثلوا وزراء التعليم يف الدول العربية	
• خرباء اجلودة واالعتماد من االحتاد االوروبي وامريكا 	
• خرباء منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة – اليوني�سكو	
• خرباء املنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة – اليك�سو	
• ال�سبكة العربية لهيئات �سمان اجلودة يف التعليم العايل	
• احتاد اجلامعات العربية و احتاد جمال�س البحث العلمي العربية	
• موؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات التي تعنى بالتعليم	

املحا�ر �املوا�ضيع
اجلودة  ومعايري  التعليم  امناط  على  رئي�شي  ب�شكل  الرتكيز  يتم  �شوف 
وطرحها  مناق�ستها  �سيتم  التي  حماور  اأهم  ومن  عليها،  للرقابة  واالعتماد 

يف امللتقى:
• التعليم املفتوح، التعليم الرقمي/ االفرتا�سي وااللكرتوين	
• طرق تقييم ادارة اجلودة يف املوؤ�س�سات التعليمية االفرتا�سية/  التعليم 	

املفتوح.
• مناذج 	 و  االكادميية  املوؤهالت  توحيد  يف  واأثره  العربي  التعليم  ف�ساء 

اعتمادها.
• مناذج اإدارة اجلودة يف التعليم العايل	
• يف 	 واالإعتماد  اجلودة  �سمان  نظم  تطبيق  تواجه   التي  التحديات 

املوؤ�ش�شات التعليمية التي توفر عدة امناط للتعليم.

املتحدثون
من  العامليني  واملتخ�س�سني  اخلرباء  من  عدد  امللتقى  هذا  يف  �سيتحدث 
التعليم  امناط  حول  النقا�ش  حلقات  يف  وامل�شاركة  العرو�ش  تقدمي  خالل 
كما   ، تطبيقها  واليات  اجلودة  و�سمان  االكادميي  االعتماد  م�ستجدات  و 
اجلودة  ل�سمان  الوطنية  الهيئات  ومدراء  اخلرباء  من  عدد  و�سيتحدث 

واالعتماد والباحثني و�سانعي ال�سيا�سات على امل�ستويني العربي والعاملي .

تقدمي االأ�راق
تقبل اأوراق العمل للموؤمتر باللغة العربية اأو االإجنليزية ويجب اأن يتم تقدمي 
االأوراق كاملة بعدد �سفحات ترتاوح من ثمانية اإلى ع�سرة �سفحات ومبا ال 

يزيد عن 8000 كلمة. ينبغي اأن حتتوي كل ورقة علمية على:
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• ملخ�س مبا يقارب 500 كلمة و7 مفردات رئي�سية ت�سري اإلى املوا�سيع 	
واملفاهيم املركزية التي مت �سياغتها يف املقالة.

• والعنوان 	 واملوؤ�س�سة  واال�سم  العائلة  ا�سم  املوؤلفون:  املوؤلف/  تعريف 
الكامل ورقم الفاك�س والربيد االلكرتوين و�سرية ذاتية خمت�سرة.

تر�سل االأوراق ب�سيغة  Word document الى  الربيد االلكرتوين
و�ستقوم   ،2014  - �سبتمرب   15 اأق�ساه   موعد    info @aroqa.org; يف 

جلنة علمية بتقييم جميع االوراق املقدمة ون�سر املقبول منها.

ملزيد من املعل�مات والإ�ستف�سارات:
 info@aroqa.org :ولء اأب��سليم

هاتف: 96265100250+ فرعي: 4303

ر�ضوم الت�ضجيل
• امل�ساركون ببحث )من االع�ساء اأو غري االع�ساء(: 50 ي�رو	
• امل�ساركة بح�سور جل�سات املوؤمتر:	

 )اأع�ساء املنظمة(: 75 ي�رو
)غري االأع�ساء(: 150 ي�رو

اللجنة العلمية
• د. �سامل االأقط�س، اجلامعة االأملانية االأردنية، املنظمة العربية ل�سمان 	

اجلودة يف التعليم
• د. اليا�س �سويري، رئي�س اجلمعية اللبنانية لل�سالمة العامة، وع�سو يف 	

جمل�س اإدارة منظمة ال�سالمة العاملية يف اأمريكا
• د. ماجد الفرا ، اجلامعة اال�سالمية يف غزة- فل�سطني	
• د. �سادية خملوف، جامعة القد�س املفتوحة ، فل�سطني	
• د. اجمد الفاهوم، جامعة الريموك، االردن	
• د. عبداهلل عبداهلل، اجلامعة االأملانية االأردنية – كلية طالل اأبوغزاله 	

للدرا�سات العليا يف االأعمال
• د. جمانة عمارة، كلية الدرا�سات العليا البحرية ، اأمريكا	
• د. دياال قموة، نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون االأكادميية- جامعة طالل 	

اأبو غزالة، و خبري �سمان اجلودة يف املنظمة العربية ل�سمان اجلودة 
يف التعليم.

• و 	 للعلوم  ال�سودان  جامعة  م�سطفى،  ابراهيم  عبدالرحمن  د. 
التكنولوجيا-ال�سودان.

اللجنة التنظيمية
• د. �سامل االأقط�س، اجلامعة االأملانية االأردنية، املنظمة العربية ل�سمان 	

اجلودة يف التعليم.
• االأ�ستاذ جمدي االأبي�س، جمموعة طالل اأبوغزاله- مكتب ُعمان.	
• �سارا العي�سوي، املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم.	
• االأ�ستاذة مي�سون قوار، جمموعة طالل اأبوغزاله- مكتب ُعمان.	
• اال�ستاذ علي الريامي، جمموعة طالل اأبوغزاله- مكتب ُعمان.	
• والء اأبو�سليم، املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم.	

الت�ضويق �االإعالم
بكافة  املعلومات  ن�سر  خالل  من  املوؤمتر  هذا  عن  واالإعالن  الت�سويق  �سيتم 
اإلكرتوين  موقع  جتهيز  و�سيتم  منها،  االإلكرتونية  وخا�سة  املتاحة  الو�سائل 
للجهات  االإلكرتونية  املواقع  خالل  من  املوؤمتر  عن  واالإعالن  باملوقع  خا�س 
امل�ساركة يف التح�سري لهذا امللتقى ومن خالل جمموعات الربيد االإلكرتوين 

املتخ�س�سة املتوفرة لدى املنظمة ولدى اجلهات امل�ساركة يف التح�سري.

االأطراف املعنية �اجلهات الراعية
• املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم 	
• الرتبية 	 ادارة   / االجتماعية  ال�سوؤون  العربية-قطاع  الدول  جامعة 

والتعليم والبحث العلمي
• املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األك�سو( 	
• الهيئات الوطنية للجودة واالعتماد 	
• الوكالة االأمريكية للتنمية 	
• موؤ�س�سات دعم البحث العلمي والتعليم 	
• اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية	
• املوؤ�س�سات واجلهات غري احلكومية واملجتمعات 	
• القطاع اخلا�س: جمموعة طالل اأبو غزاله ، موؤ�س�سات الن�سر- بري�سون 	

، وال�سركات العاملية مثل جوجل ، وياهو ، وميكرو�سوفت، واأوراكل

اجلهات التح�ضريية �التنظيمية
• املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم	
• الرتبية 	 ادارة   / االجتماعية  ال�سوؤون  العربية-قطاع  الدول  جامعة 

والتعليم والبحث العلمي 
• هيئات اجلودة واالعتماد الوطنية يف الدول العربية	
• جمموعة طالل اأبوغزاله         	
• اجلامعة االأملانية االأردنية	

اخر موعد لتقدمي االأوراق 15 �سبتمرب 2014
1 اكتوبر 2014 االإ�سعار بالقبول 

10 نوفمرب 2014 ت�سجيل  و  للطباعة  موعد  اخر 
احل�سور

12-13 دي�سمرب 2014 موعد املوؤمتر 
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عن �سلطنــــــة ُعمـــــان
هي دولة تقع يف جن�ب �سرق �سبه اجلزيرة العربية يف جن�ب غرب اآ�سيا. لديها �ساطئ 
يبلغ ط�له ح�ايل 3200 كم مطل على بحر العرب و اخلليج العربي. اأطلق ال�س�مري�ن 
على عمان )جمان( اأو جبل النحا�ص، وكانت ت�سري ب�سكل وا�سح اإلى اأهمية هذا املكان 
الكرمية  والأحجار  النحا�ص  خا�سة  الطبيعية  وم�سادره  ال�سرتاتيجية  الن�احي  من 
الأخرية  �سنة  اآلف  الدي�ريت. ويف اخلم�سة  التماثيل مثل حجر  �سنع  امل�ستخدمة يف 
كانت تتمتع بعالقات ق�ية مع بلدان العامل املختلفة، وقد كانت امل�اين، القدمية حلقة 
ال��سل مثل م�انىء: �سحار و�س�ر وم�سقط و�ساللة ومطرح . ويف ال�سلطنة م�اقع كثرية 
جدا مليئة باملباين التاريخية. من بينها �س�ر و�ساللة وجعالن بني ب�علي وبني ب�ح�سن 
والقابل وابراء وامل�سيبي ونزوى واحلمراء ومنح وبركة امل�ز، وهذه ت�سكل جزءا هاما 

من اله�ية احل�سارية. 
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