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ت�أ�س�ست املنظمة العربية ل�ضمان اجلودة يف التعليم يف بلجيكا يف عام  2007و�أطلقت 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 ور�ؤية املنظمة و�أهدافها على امل�ساهمة الف ّعالة يف حت�سني نوعيةالتعليم وتقدمي خدمات اجلودة يف التعليم
والإعتماد الأكادميي وفقا ملعايري عاملية �شاملة ،مت اعدادها بالتعاون مع منظمات عاملية متخ�ص�صة وخرباء وباحثيني على م�ستوى املنطقة العربية .وت�ضم املعايري
مناحي اجلودة والتميز يف احلوكمة والتعليم والتدري�س واالبداع واملوارد والتوا�صل والتوثيق والتح�سني ويتم قيا�سها من خالل �أكرث من مئة و�أربعيني م�ؤ�شرا.
وعملت املنظمة مع عدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية واالرتقاء بجودة التعليم فيها و�صو ًال لتحقيق م�ستويات تعليمية متميزة من خالل تطبيق نظم اجلودة واالعتماد
وبناء القدرات .وت�ضم املنظمة �أكرث من ثمانني ع�ضوا من امل�ؤ�س�سات التعليمية العربية وتعمل على تقدمي خدمات اجلودة واالعتماد وتعقد م�ؤمترها ال�سنوي يف جودة
التعليم وور�ش عمل متخ�ص�صة وت�صدر املجلة العربية للجودة يف التعليم كمجلة بحثية ودورية وحمكمة ومفهر�سة.

ومن �أهم الن�شاطات التي تقوم بها املنظمة هي :

•توفري خدمات �ضبط اجلودة واالعتماد مل�ؤ�س�سات التعليم العربية .
•�إن�شاء الروابط والعمل على نحو وثيق مع هيئات االعتماد العربية والدولية لو�ضع املعايري والقيا�س والتعلم املتبادل.
•ن�شر الوعي من خالل عقد ور�ش العمل وامل�ؤمترات ال�سنوية حول جودة التعليم واالعتماد والتعليم املتميز يف م�ؤ�س�سات التعليم يف العامل العربي
•ت�أ�سي�س �شبكة تخت�ص بجودة التعليم تتيح املجال للتفاعل وللقاءات املنتظمة بني النظراء لتبادل اخلربات وتقييمها.
•ن�شر التعلم املتبادل وممار�سات اجلودة واالعتماد عرب العامل العربي ويف العامل.

الإدارة

يقوم على ادارة املنظمة جمل�س �إدارة وجمل�س �أمناء ت�شمل ع�ضويتهم �أكادمييني ومدراء وخرباء يف عدة حقول معرفية .ويرت�أ�س جمل�س الإدارة الدكتور طالل �أبوغزاله،
م�ؤ�س�س املنظمة العربية ل�ضمان اجلودة يف التعليم ،يف ظل الرئا�سة الفخرية ملعايل ال�سيد عمرو مو�سى� ,أمني عام جامعة الدول العربية.

الر�ؤية

�ضمان اجلودة واالعتماد يف التعليم يف العامل العربي من خالل تقدمي الأن�شطة التي ت�سهم يف التفوق الأكادميي واالبتكار ورفع �سوية التعليم.

الر�سالة

امل�ساهمة الفعالة يف حت�سني نوعية التعليم يف العامل العربي من خالل تقدمي خدمات �ضمان اجلودة واالعتماد والت�أهيل وبناء القدرات والتوعية

الأهداف

•بناء ودعم وتعزيز �ضمان اجلودة التعليم يف البلدان العربية عن طريق:
1 .1تقدمي مراجعة للجودة وتوفري خدمات االعتماد للم�ؤ�س�سات التعليمية.
2 .2امل�ساهمة يف �صياغة �سيا�سات جودة التعليم وتطوير معايري االعتماد على امل�ستوى الإقليمي.
3 .3ن�شر الوعي حول �أهمية اجلودة واالعتماد يف التعليم.
•بناء القدرات لدى امل�ؤ�س�سات التعليمية العربية حول االعتماد و�ضمان اجلودة من خالل:
1 .1عقد ور�ش العمل املتخ�ص�صة بالتعاون مع م�ؤ�س�سات االعتماد واجلودة العاملية.
 2 .2دعم امل�ؤ�س�سات لتطبيق معايري و�إجراءات اجلودة.
 3 .3تبادل اخلربات والتدريب بني العاملني يف جمال التعليم يف املنطقة.
•التعاون مع هيئات االعتماد العربية والدولية لتبادل اخلربات عن طريق:
 .1توفري وت�سهيل احل�صول على امل�صادر املتعلقة باجلودة واالعتماد.
 .2ن�شر املعلومات واخلربات.
 .3تعزيز ال�شراكات الدولية والإقليمية وت�شجيع تبادل اخلربات على جميع امل�ستويات.
•ن�شر املعلومات املتعلقة بجودة التعليم واالعتماد والتفوق الأكادميي يف امل�ؤ�س�سات التعليمية عن طريق:
 1 .1ن�شر ثقافة التميز يف التعلم والتعليم واملوارد والبحوث.
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 2 .2عقد ور�ش عمل وم�ؤمترات متخ�ص�صة حول اجلودة واالعتماد.
3 .3املوقع االلكرتوين للمنظمة والن�شرات ال�شهرية و�شبكات التوا�صل االجتماعي.
4 .4جملة اجلودة يف التعليم التي ت�صدرها املنظمة وهي جملة حمكمة ومفهر�سة ومتخ�ص�صة.
•بناء قدرات ملقيمني يف االعتماد و�ضمان اجلودة للم�ؤ�س�سات التعليمية العربية عن طريق:
1 .1التعاون مع وزارات التعليم لإعداد مبادئ توجيهية ل�ضمان اجلودة واالعتماد.
2 .2ن�شر امل�ؤ�س�سات التعليمية احلا�صلة على االعتماد على امل�ستويني املحلي والإقليمي.
•ت�شجيع وت�سهيل م�شاريع وبحوث اجلودة التعليمية من خالل:
1 .1م�صادر متويلية مل�شاريع و�أبحاث اجلودة يف التعليم.
2 .2تخ�صي�ص جائزة �سنوية حول جودة التعليم.
3 .3املجلة العربية جلودة التعليم التي ت�صدرها املنظمة وهي جملة حمكمة ومفهر�سة ومتخ�ص�صة.

ال�شراكات والعالقات الدولية

عقدت املنظمة اتفاقيات تعاون مع امل�ؤ�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 االعتماد والرتخي�ص و�ضمان اجلودة.
•املجل�س الربيطاين لالعتماد.

الع�ضوية

تتيح املنظمة ع�ضوية مل�ؤ�س�سات التعليم ومنظمات الأعمال وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات املهنية واملنظمات غري الربحية املهتمة باالعتماد و�ضمان جودة التعليم ،وت�سهم يف زيادة
املعرفة وتنمية العالقات ون�شر الوعي يف جودة التعليم واالعتماد لأع�ضائها ،ومن �أهم ميزات الع�ضوية ما يلي:
•احل�صول على ن�شرات وتقارير وا�ستطالعات املنظمة حول جودة التعليم واالعتماد ب�شكل دوري.
•امل�شاركة يف الن�شاطات والفعاليات وور�ش العمل وامل�ؤمترات ال�سنوية التي تعقدها املنظمة بر�سوم خمف�ضة.
•املناف�سة للفوز بجائزة املنظمة يف جودة التعليم.
•توفر الرابط الإلكرتوين اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة التعليمية على املوقع الإلكرتوين للمنظمة.
•امل�شاركة يف �إجتماعات اجلمعية العمومية و اتخاذ القرارات و الت�صويت.

�أع�ضاء املنظمة العربية ل�ضمان اجلودة يف التعليم:
اجلزائر:
1 .1جامعة حممد خي�ضر
البحرين:
2 .2جامعة اخلليج
3 .3كلية طالل �أبو غزالة اجلامعية للأعمال
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جمهورية م�صر العربية:
�4 .4أو�شا ال�شرق الأو�سط
5 .5جامعة املنيا
6 .6جامعة طنطا
7 .7اجلمعية العربية ملحرتيف وخرباء ال�سالمة وال�صحة املهنية
8 .8جمعية امل�ست�شارين القانونيني امل�صريني
9 .9م�ؤ�س�سة اجل�سور الرقمية
1010م�ؤ�س�سة ال�سند�س للأيتام ذوي االحتياجات اخلا�صة
العراق:
1111جامعة الأنبار
1212اجلامعة العراقية
1313جامعة الكوفة
1414جامعة النهرين
1515جامعة بابل
1616جامعة بغداد
1717جامعة تكريت
1818جامعة ذي قار
1919كلية امل�ستقبل اجلامعة
2020معهد الفارابي للدرا�سات العليا
ايرلندا:
�2121شبكة العلماء العراقيني يف اخلارج
اململكة الأردنية الها�شمية:
2222الأكادميية الأردنية للدرا�سات البحرية
2323جامعة �آل البيت
2424اجلامعة الأردنية
2525جامعة اال�سراء
2626جامعة البرتاء
2727جامعة الزرقاء اخلا�صة
2828جامعة الزيتونة االردنية
2929جامعة ال�شرق الأو�سط
3030جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
3131اجلامعة الها�شمية
3232جامعة الريموك
3333جامعة جر�ش
3434جامعة عمان العربية
3535جامعة م�ؤتة
3636اجلمعية الأردنية للجودة
3737كلية طالل �أبوغزاله للدرا�سات العليا يف �إدارة الأعمال
3838املجمع العربي للإدارة واملعرفة
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الكويت:
3939جامعة الكويت
4040معهد احلرير للتدريب
لبنان:
4141ثانوية ق�صر الثقافة احلديثة
4242جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا يف لبنان
4343اجلامعة اللبنانية الكندية
4444الدولية خلدمات اجلودة
ليبيا:
4545االحتاد العربي للتعليم التقني
4646جامعة الزيتونة
4747اجلامعة الليبية للعلوم الطبية
4848جامعة بنغازي
4949جامعة عمر املختار
5050كلية التقنية الطبية م�صراته
5151مركز التدريب على ال�سالمة وال�صحة املهنية
هولندا:
5252جامعة الهاي الدولية
فل�سطني:
5353جامعة االق�صى
5454جامعة القد�س املفتوحة
5555جامعة النجاح الوطنية
5656جامعة فل�سطني التقنية
قطر:
�5757شركة �صناعة احلياة للتدريب واال�ست�شارات
5858املجموعة الدولية للتدريب واال�ست�شارات
اململكة العربية ال�سعودية:
5959جامعة اجلوف
6060جامعة نايف للعلوم الأمنية
6161جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية -عمادة التعلم الإلكرتوين والتعلم
عن بعد
6262كلية �إدارة الأعمال الأهلية
6363جمموعة بيان العاملية للتدريب واال�ست�شارات
6464مدار�س خط العلم العاملية
6565مدر�سة رند الأهلية
6666مركز الدرا�سات ال�صحية مبدينة الأمري �سلطان الطبية الع�سكرية
6767مركز روح الإبداع للتدريب

ال�سودان:
6868جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا
6969جامعة �أفريقيا العاملية
�سلطنة عمان:
7070جامعة ال�سلطان قابو�س
7171كلية اخلليج
7272كلية م�سقط
�سوريا:
7373جامعة البعث
7474جامعة احلوا�ش اخلا�صة لل�صيدلة والتجميل
7575اجلامعة ال�سورية الدولية اخلا�صة للعلوم والتكنولوجيا
7676اجلامعة العربية العاملية
7777جامعة ت�شرين

االمارات العربية املتحدة:
7878منظمة ايزون
الواليات املتحدة الأمريكية:
7979الأكادميية العربية الدولية للتدريب والتطوير
اليمن:
�8080أكادميية رفد للتدريب والتنمية
8181جامعة الأندل�س للعلوم والتقنية
8282اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى لكليات املجتمع
8383رو�ضة ومدر�سة منارات �صنعاء الدولية

االعتماد

تقدم املنظمة العربية ل�ضمان اجلودة يف التعليم خدمات اعتماد امل�ؤ�س�سات والربامج للمدار�س والكليات واجلامعات  ،ومتثل التقييم ال�شامل واملراجعة غري الإلزامية وغري
احلكومية للربامج التعليمية وامل�ؤ�س�سات يف جميع مراحل التعليم ولالعتماد منافع جتنيها الربامج وم�ؤ�س�سات التعليم عند ح�صولها على االعتماد  ،ومنها:
•اعرتاف ال�سوق الدويل باجلودة العالية مل�ستوى التعليم يف امل�ؤ�س�سة التعليمية.
•فر�صة للتعلم الذاتي وحت�سني عملية التوا�صل من خالل امل�شاركة يف التدقيق و�إعداد التقييم الذاتي.
•امل�صادقة على الربامج واخلدمات الأكادميية على ال�صعيدين الوطني والدويل.
•االعرتاف بالربامج وامل�ؤ�س�سات واعتمادها يف اخلارج .
•�ضمان القدرة على توفري بيئات تعليم مميزة وتقدمي جتربة تعليمية عالية اجلودة للطلبة.
•اجلودة والتطوير والتح�سني امل�ستمر.
تقدم املنظمة العربية خدمة اعتماد امل�ؤ�س�سات .وت�شمل عملية اعتماد امل�ؤ�س�سات مراجعة امل�ؤ�س�سة التعليمية ب�أكملها .وال يقت�صر ذلك على تقييم الربامج فح�سب ،بل
عال
وتتعداها لت�شمل كافة الن�شاطات والوحدات الفرعية للم�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك البحوث وعالقة امل�ؤ�س�سة مع قطاعات املجتمع .لذلك يتعني على امل�ؤ�س�سات �أن تلتزم مب�ستوى ٍ
من اجلودة العامة يف كافة جوانب �أن�شطتها .ومينح اعتماد امل�ؤ�س�سات للم�ؤ�س�سات التعليمية التي تبدي التزامها باجلودة والتح�سني امل�ستمر طبقا ملراجعة وتقييم النظراء
الدقيقة وال�شاملة ،وي�ضمن اعتماد امل�ؤ�س�س التعليمية املميزات الآتية:
•مناهج معا�صرة وعملية ومطابقة للمعايري الدولية.
•عمليات تعليم وتعلم على م�ستوى عايل من التميز.
•خريجون حققوا �أهداف تعلم حمددة.
•توفر املوارد الالزمة لتحقيق الغايات املو�ضوعة ويتم ا�ستخدامها للأغرا�ض املحددة لها.
تتم عملية االعتماد وفقا للخطوات التالية� )1( :إعداد تقرير التقييم الذاتي الذي بني م�ستوى اجلودة يف العمليات املت�صلة بالتدري�س والإدارة والتعلم وفقا مل�ؤ�شرات ومعايري
اجلودة واالعتماد )2( ،تقييم النظراء للتقرير الذاتي والدالئل التي تقدمت بها واجراء الزيارات امليدانية؛ و ( )3يتم �إتخاذ القرار ب�ش�أن ما �إذا كان �سيتم منح االعتماد.
ويف ما يلي اخلطوات التف�صيلية لعملية االعتماد:
�أ .الإعداد:
•تقوم امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ت�سعى لالعتماد بتعب�أة طلب االعتماد وحتديد نوع االعتماد املطلوب.
•يتم توقيع عقد مع املنظمة بر�سوم رمزية جدا.
•تعد امل�ؤ�س�سة التعليمية املواد والدالئل التي تبيني �إجنازاتها ،وتقوم باعداد تقرير التقييم الذاتي وفقا ملعايري وم�ؤ�شرات االعتماد.
جودة التعليم واالعتماد | 5

ب .تقييم النظراء:
•تقوم �إدارة املنظمة ونظرائها ب�إجراء مراجعة داخلية وتقوم باعداد تقريرحول التزام امل�ؤ�س�سة التعليمية بامل�ؤ�شرات واملعايري.
•يقوم فريق التقييم اخلارجي بزيارات ميدانية للم�ؤ�س�سة.
ت .الزيارات والفح�ص:
•يقوم فريق التقييم اخلارجي وادراة املنظمة بزيارات ميدانية للمتابعة.
•يتم اعداد التقرير التف�صيلي وتقدميه �إىل امل�ؤ�س�سة.
ث .اتخاذ القرار:
تقوم املنظمة مبنح االعتماد �أو عدمه من خالل جمل�س االعتماد االكادميي مع تقرير كامل عن بنود االمتثال وعدم االمتثال وتربيرا للقرار .ويكو القرار :
•االعتماد.
•اعتماد م�شروط.
•تعليق االعتماد.
•عدم االعتماد .
ج .املراجعة امل�ستمرة:
•املراجعة الدورية ملعايري االعتماد للحفاظ على "حالة االعتماد".
•متابعة الإلتزام مبعايري االعتماد وجهود التح�سني امل�ستمر.
ومتثل م�ؤ�شرات ومعايري اجلودة واالعتماد التالية ما هو املتوقع من عمل امل�ؤ�س�سة التعليمية :
1 .1املهام والتخطيط والهيكل االداري.
2 .2املعايري الأكادميية.
�3 .3ضمان اجلودة والتطوير.
4 .4جودة التعليم والتعلم.
5 .5دعم الطلبة.
6 .6املوارد الب�شرية.
7 .7البنية التحتية املادية والتكنولوجية واملوارد املالية.
8 .8البحوث.
9 .9م�شاركة املجتمع املحلي.
1 .1جلنة االعتماد للتعليم العايل:
املهمة الأ�سا�سية للجنة االعتماد للتعليم العايل هي �ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات يف العامل العربي عن طريق عمل معايري اعتماد للجنة وفح�ص مطابقتها مع املعايري
املو�ضوعة م�سبق ًا والتي متثل جودة اجلامعة وفعاليتها.
وت�شمل املعايري الر�سالة والتخطيط واملعايري الأكادميية ودعم الطالب وحت�سني النوعية و املوارد الب�شرية و البنية التحتية و املوارد املالية والتفاعل مع املجتمع.
2 .2جلنة االعتماد للتعليم املدر�سي:
مت ت�شكيل جلنة االعتماد للتعليم املدر�سي للم�ساعدة يف تطوير وحت�سني التعليم باملدار�س وتطوير فعالية التعليم والتعلم.
وت�شمل املعايري التي متثل جودة املدار�س ت�شمل الر�سالة ومعايري التدري�س واملناهج وتعليم الطلبة واملوارد التقنية.
3 .3جلنة االعتماد للتعليم املهني:
تقدم جلنة االعتماد للتعليم املهني خدمات االعتماد للمعاهد التقنية ل�ضمان اجلودة والتطوير وذلك عن طريق فر�ض معايري املنظمة من خالل عمليات التقييم الذاتي
ومراجعة النظراء.
ت�شمل املعايري الأهداف والربامج والعالقات االجتماعية واخلدمات والطالب واملوظفني واالداريني واملوارد املالية.
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4 .4جلنة االعتماد للتعليم االلكرتوين:
ً
تقدم جلنة االعتماد للتعليم االلكرتوين مبادئ توجيهية ومعايري لتطوير جودة التعليم االلكرتوين .ونظرا للطلب املتزايد على التعليم االلكرتوين والذي يت�ضمن التعليم
والتعلم االلكرتوين عن بعد ،فقد تزايدت احلاجة للإ�شراف واالعتماد ل�ضمان جودة م�ؤ�س�سات ومقدمي التعليم االلكرتوين.
وتت�ضمن مراقبة اجلودة واالعتماد للتعليم االلكرتوين تقييم لأنظمة التعليم وعلوم الرتبية وتقنيات التعلم وت�صميم املواد والتطبيقات وتقييم املحتوى واملحيط.

االعتماد الأكادميي (املدار�س)

�أعدت املنظمة العربية ل�ضمان اجلودة يف التعليم دلي ًال خا�ص ًا حول االعتماد الأكادميي للمدار�س ،ا�ستكما ًال ملهامها و�إجنازاتها يف م�ساعدة م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدول
العربية على ت�أ�سي�س �أنظمة ل�ضمان اجلودة ،وتقدمي اال�ست�شارات للت�أهيل وبناء القدرات يف جمال �ضمان جودة التعليم والتميز الأكادميي ،يف ظل التغيريات املت�سارعة وغري
امل�سبوقة يف عامل تقنية املعلومات واالت�صاالت وت�أثري ذلك على برامج التعليم الأكادميي الذي يتجه بقوة نحو التعلم الرقمي.
حتقق عملية االعتماد الأكادميي للمدار�س �أف�ضل ا�ساليب �ضمان اجلودة والتح�سني امل�ستمر من خالل التقييم الذاتي واخلارجي لتقدمي خدمات تعليمية متميزة للطلبة
بالإ�ضافة للم�شاركة يف عملية التح�سني امل�ستمر .وفيما يلي ال�شروط الواجب توفرها للتقدم بطلب االعتماد:
�1 .1أن يكون قد م�ضى على الت�أ�سي�س فرتة ثالث �سنوات.
�2 .2أن يتوفر كادر �إداري و�أكادميي ذو خربة وكفاءة عالية لكل مرحلة �صفية.
�3 .3أن تتوفر الرتاخي�ص واملتطلبات الالزمة لكل من (املباين /املناهج /الهيئة االدارية /الهيئة التعليمية)
�4 .4أن يتوفر ق�سم �ضمان اجلودة والرقابة االدارية والتعليمية.
للح�صول على اعتماد املنظمة العربية ل�ضمان اجلودة يف التعليم يجب االلتزام بتطبيق معايري اجلودة التي ت�شمل الر�ؤية الوا�ضحة والأهداف املحددة واملناهج الدرا�سية
املتميزة والإدارة واحلوكمة و نظام التوثيق لنتائج خمرجات العملية التعليمية وم�صادر دعم الربامج التعليمية وتطوير اجلودة ،و امل�شاركة الفعالة والتوا�صل مع اولياء االمور
و الطلبة و املعنيني بالعملية التعليمية ،كما ويجب االلتزام بالتطوير والتح�سني امل�ستمر ل�ضمان جودة العملية التعليمية و خمرجاتها ومتابعة الو�ضع احلايل وتطوير خطط
التح�سني وتنفيذها و توثيق نتائج هذه اجلهود لزيادة فعالية التعليم.
تتلخ�ص فوائد عملية االعتماد واملراجعة الدورية من قبل النظراء ،وتطبيق معايري اجلودة ب�شكل فعال ،وامل�شاركة يف عملية التح�سني امل�ستمر مبا يلي:
•تقدير الطلبة و�أولياء الأمور والعاملني يف التعليم اجلودة العالية مل�ستوى التعليم يف املدر�سة على امل�ستويني املحلي والإقليمي.
•�ضمان توفري فر�صة التعلم الذاتي وحت�سني املخرجات التعليمية يف املدر�سة من خالل امل�شاركة الف ّعالة والتدقيق و�إعداد التقييم الذاتي للجودة وفقا لأف�ضل املمار�سات
واملعايري وامل�ؤ�شرات التعليمية.
•�ضمان توفري البيئة التعليمة املتميزة وتقدمي التجربة التعليمية عالية اجلودة للطلبة ،وحت�سني ادائهم الأكادميي واملهني وال�سلوكي مبا يتوافق مع املتطلبات التعليمية
العاملية.
•�ضمان توفري فر�ص التنمية املهنية امل�ستدامة للعاملني يف املدر�سة ،من خالل الدورات التدريبية ،وامل�ؤمترات ال�سنوية ،وور�ش العمل املتعلقة باجلودة التعليمية والبيئة
املدر�سية.
•�ضمان توفري املوارد واملواد الالزمة لتعزيز جهود التح�سني وحتقيق اق�صى درجات اجلودة يف التعليم ،و�ضمان البيئة التعليمية امل�ستدامة.

م�شاريع االعتماد الأكادميي

1 .1االعتماد الأكادميي للمدار�س العمرية
ح�صلت املدار�س العمرية على االعتماد الأكادميي بعد �أن طبقت معايري اجلودة يف التعليم على جميع اال�صعدة الإدارية والأكادميية والبيئية.
ومرت املدار�س العمرية لعدة مراحل ابتدا ًء من التقييم الأويل ،التقييم الذاتي ،وزيارات املراجعة حتى قرار جمل�س االعتماد الأكادميي حيث قرر �أن تلك املدار�س ت�ستحق
االعتماد كما �أن املدار�س العمرية �أول من ح�صل على هذا االعتماد يف املنطقة العربية.
 2 .2االعتماد الأكادميي ملدار�س الر�ضوان:
مدار�س الر�ضوان بهدف �إعداد تقرير للتقييم الذاتي حول املعايري املتعلقة باحلوكمة والتعليم والتدري�س واالبداع واملوارد والتوا�صل والتوثيق والتح�سني ويتم قيا�سها من
خالل �أكرث من مئة وثالثني م�ؤ�شرا ،بهدف احل�صول على االعتماد الأكادميي الذي متنحه املنظمة.
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3 .3تطوير جودة التعليم املدر�سي  -بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن
مت عقد اجتماع تن�سيقي مع وزارة الرتبية والتعليم الأردنية واقرتاح عدد من املدار�س احلكومية من خمتلف املحافظات لبدء تطبيق �إجراءات االعتماد الأكادميي عليها ،ومت
و�ضع جدول �أعمال لبدء العمل مع وزارة الرتبية والتعليم وت�شكيل فريق من الوزارة.

التوعية ون�شر املعرفة

تهدف املنظمة العربية اىل ن�شر الوعي واملعرفة وتبادل اخلربات يف جمال جودة التعليم وذلك عن طريق عقد امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل مب�شاركة نخبة من املخت�صني
واخلرباء الدوليني يف جمال التعليم العام والتعليم العايل.

وترتكز �أن�شطة وفعاليات املنظمة العربية الهادفة �إىل ن�شر الوعي وبناء قدرة امل�ؤ�س�سات يف جمال �ضمان اجلودة والتعليم املتميز يف املجاالت التالية:
•�إدارة امل�ؤ�س�سات التعليمية واحلاكمية.
• تطوير وتقييم عملية التعليم والتعلم.
•تطوير �أنظمة �ضمان اجلودة الداخلية واخلارجية.
•التخطيط اال�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سات التعليمية.
•تطوير وزيادة فاعلية �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
•ت�صميم وتطوير الربامج التعليمية.
•التعريف مبعايري االعتماد املحلي والدويل.
•بناء القدرات .

املجلة العربية جلودة التعليم

�أطلقت املنظمة العربية ل�ضمان اجلودة يف التعليم "اروكا" املجلة العربية للجودة يف التعليم ،وهي جملة دورية حمكمة ب�إ�شراف هيئة حترير برئا�سة �سعادة الدكتور طالل
ني واملقيمني من البالد العربية والعامل ،وجميعهم خرباء ومتخ�ص�صون يف اجلودة بكافة مراحل التعليم ،وت�صدر املجلة عددين
ابوغزاله رئي�س املنظمة وجمموعة من املحكم ّ
يف كل عام منذ عام  ،٢٠١٤وتهدف اىل ما يلي:
•توفري من�صة للباحثني و�ص ّناع ال�سيا�سات يف املنطقة العربية والعامل ،ملناق�شة التطورات والق�ضايا املتعلقة بتعزيز جودة التعليم الإجابة على الكثري من الأ�سئلة املتعلقة
بخدمات التعليم.
•و�ضع نتائج وتو�صيات الأبحاث بني يدي �صناع قرار التعليم ومراكز الأبحاث لال�ستفادة منها والبناء عليها.
•تعزيز املعرفة يف جمال جودة التعليم واالعتماد يف البالد العربية.

امل�ؤمتر ال�سنوي للمنظمة حول اجلودة واالعتماد

يهدف امل�ؤمتر �إىل ن�شر املعرفة وتبادل اخلربات حول تطبيق نظم �ضمان اجلودة واالعتماد يف التعليم ،باال�ضافة اىل مناق�شة ال ُن ُهج املتاحة حول التحديات التعليمية وتو�سيع
امل�شاركة الفعالة والتعاون بني هيئات االعتماد العربية .ويعترب امل�ؤمتر املكان الذي يحت�ضن العديد من اخلرباء ،حيث يلتقي الباحثني واملخت�صني ملناق�شة حماور امل�ؤمتر
وتبادل اخلربات للخروج بتو�صيات وقرارات لتعزيز و�ضع اجلودة على م�ستوى املنطقة وتطوير البحوث املبتكرة.
امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن " :2016تفعيل جودة التعليم على امل�ستوى االقليمي"  ،حيث �سيعقد يف اجلامعة االمريكية يف بريوت يف دي�سمرب ٢٠١٦
امل�ؤمتر ال�سابع  2015بعنوان "�أثر اجلودة واالعتماد يف التعليم" يف الدار البي�ضاء  -اململكة املغربية حتت الرعاية امللكية ال�سامية ل�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س
ملك اململكة املغربية ،ورئا�سة الدكتور طالل �أبو غزالة ،مب�شاركة جامعة الدول العربية ،والأكادمييني الوطنيني والدوليني ،واخلرباء ،والباحثني .و�شمل ور�شتي عمل؛ الأوىل
بعنوان" :نظم �إدارة اجلودة" والأخرى بعنوان “دور القيادة املتميزة يف حت�سني وتطوير امل�ؤ�س�سة" ،بالإ�ضافة اىل اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي لأع�ضاء املنظمة العربية
ل�ضمان اجلودة يف التعليم.
امل�ؤمتر ال�سنوي ال�ساد�س  2014بعنوان "�أمناط التعليم ومعايري الرقابة على اجلودة فيها"يف م�سقط �-سلطنة عمان حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�سيد تيمور بن �أ�سعد �آل
�سعيد ورئا�سة الدكتور طالل �أبو غزالة وبح�ضور وا�سع من اخلرباء والباحثني وممثلي هيئات االعتماد الوطنية والدولية .وقد �شمل العديد من الأن�شطة وور�ش العمل املختلفة
�إ�ضافة �إىل �إطالق رابطة اجلامعات.
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امل�ؤمتر ال�سنوي اخلام�س  2013يف تون�س بعنوان " نظم اجلودة وتطبيقها با�ستخدام �أ�ساليب تكنولوجية مبتكرة ل�ضمان اجلودة يف التعليم" ،حتت رعاية وزير التعليم
العايل والبحث العلمي ورئا�سة الدكتور طالل �أبو غزاله ،مب�شاركة جامعة الدول والبنك الدويل والأكادمييني واخلرباء والباحثيني وممثلي الهيئات الدولية املتخ�ص�صة حيث
�شمل على العديد من الأن�شطة كور�ش عمل وذلك بالتزامن مع اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي لأع�ضاء املنظمة العربية ل�ضمان اجلودة يف التعليم.
امل�ؤمتر ال�سنوي الرابع  2012بعنوان "�آليات التوافق واملعايري امل�شرتكة ل�ضمان اجلودة يف التعليم" ،حتت رعاية الأمني العام جلامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي،
يف القاهرة .وقد مت تنظيم امل�ؤمتر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وجمموعة طالل �أبوغزاله واحتاد اجلامعات العربية ،بالتزامن مع ور�شة عمل حول "نظم �إدارة اجلودة"
وذلك بالتعاون مع جامعة �آخن الأملانية.
امل�ؤمتر ال�سنوي الثالث  2011بعنوان "نحو تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي :التحديات والفر�ص" ،افتتحت حتت رعاية رئي�سها �سعادة الدكتور طالل �أبوغزاله يف
جامعة ويلز يف اململكة املتحدة .وح�ضر االجتماع ممثلون من �أكرث من �ست ع�شرة دولة عربية و�سبع م�ؤ�س�سات �أوروبية ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية الكربى يف الواليات املتحدة.
قدمت حوايل خم�سة و�سبعون ورقة بحثية ،اختري �سبعة ع�شر منها بعد ا�ستعرا�ض دقيق ون�شر تفا�صيل وقائع امل�ؤمتر ال�سنوي وركز االجتماع على املعايري واملبادئ التوجيهية
ل�ضمان اجلودة واالعتماد يف التعليم والتحديات والفر�ص التي تواجه ا�سرتاتيجيات التنفيذ ،و�سيا�سات �ضمان اجلودة يف التعليم.
امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين  2010يف الكويت ،بعنوان "اجتاهات جديدة يف تعليم �إدارة الأعمال" حتت رعاية �سعادة الدكتورة مو�ضي احلمود وزيرة الرتبية والتعليم العايل
الكويتية .ومت تنظيمه بالتعاون مع كلية �إدارة الأعمال يف جامعة الكويت ،وبرعاية كل من :املدينة الإلكرتونية للملك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،جمموعة طالل �أبوغزاله،
مهرجان هال فرباير  ،2010الرابطة الكويتية لتنمية املوارد الب�شرية واجلمعية العربية لكليات �إدارة الأعمال .حيث �أتاح امل�ؤمتر للم�شاركني -مبا يف ذلك الأكادمييني وكبار
رجال الأعمال -فر�صة للم�ساهمة يف توجيه و�صياغة التطورات امل�ستقبلية لتعليم �إدارة الأعمال يف العامل العربي.
امل�ؤمتر ال�سنوي الأول  2009يف �سوريا بعنوان "التعليم املتميز يف �إدارة الأعمال" حتت رعاية نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�سوري لل�ش�ؤون االقت�صادية �سعادة ال�سيد عبد اهلل
الدردري ،وبالتعاون مع جامعة دم�شق واجلمعية العربية لكليات �إدارة الأعمال بح�ضور كبار امل�سئولني والأكادمييني من خمتلف �أنحاء املنطقة .حيث ناق�ش امل�شاركون �إمكانية
تطوير نوعية التعليم والأعمال ذات ال�صلة يف جميع �أنحاء املنطقة العربية من خالل الو�سائل املعايري والأطر ،ونظم اجلودة واالعتماد.

ور�شات العمل والندوات

عقدت املنظمة العربية ل�ضمان اجلودة يف التعليم ور�شة عمل بعنوان " نظم �إدارة اجلودة " خالل الفرتة  20 -19حزيران /يونيو 2013يف العا�صمة الأردنية عمان ،وذلك
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة الأملانية  .WZLحيث �ألقاها كل من الدكتور باتريك بيوجني والأ�ستاذ فرانز جودليتز.
عقدت املنظمة ور�شة عمل " االعتماد الربامج ح�سب متطلبات جمل�س اعتماد الهند�سة والتكنولوجيا  "ABETخالل الفرتة  5-4نوفمرب  2012يف �إحتاد اجلامعات
العربية – عمان وخالل الفرتة  6-5متوز/يوليو  2011يف رحاب جامعة الدول العربية -القاهرة ،وتناولت هذه الور�شة اخلطوات املنهجية لت�أهيل برامج الهند�سة ،وعلوم
احلا�سوب وتكنولوجيا املعلومات لالعتماد الأكادميي .ABETكما �أنها تو�ضح عملية االعتماد من خالل تقدمي ومناق�شة املعايري الأكادميية الت�سعة الالزمة بالتف�صيل
للح�صول على اعتماد من  , ABETو التي متثل ما يتعلق بالطلبة و�أهداف الربنامج و نتائج الربنامج و التقييم و التح�سني امل�ستمر و املناهج و �أع�ضاء هيئة التدري�س و
املرافق والدعم امل�ؤ�س�سي ،و معايري الربنامج.
عقدت املنظمة الندوات التالية:
"هيئة االعتماد ،نظرة م�ستقبلية عن االعتماد واجلودة" حتت رعاية عطوفة الأ�ستاذ الدكتور اخليف الطراونة,رئي�س جمل�س هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل  -الأردن.
 22مار�س . 2009
"دور البحث العلمي يف التنمية الوطنية" .حتت رعاية الأ�ستاذ الدكتور عدنان نايفة ,رئي�س جامعة الزرقاء اخلا�صة 3 .حزيران .2009
"كتابة ون�شر بحوث االدارة" .حتت رعاية الأ�ستاذ براين بريي ,مدير امل�شاريع اخلا�صة لل�شرق الأو�سط وتركيا ,جمموعة امريالد للن�شر 10 .حزيران .2009
"الإعداد العتماد الربامج ح�سب متطلبات جمل�س اعتماد الهند�سة والتكنولوجيا  . "ABETبرعاية الأ�ستاذ الدكتور عدنان نايفة ،رئي�س اللجنة اال�ست�شارية الدولية
جلامعة امللك �سعود "كلية علوم احلا�سب واملعلومات"
"ور�شة عمل تدريبية حول اجراءات �ضمان اجلودة (الداخلية و اخلارجية) يف التعليم العايل" خالل الفرتة � 28-27أيار /مايو  2015يف رحاب جامعة الدول العربية وبرعاية
معايل الدكتور نبيل العربي الأمني العام جلامعة الدول العربية و�سيقوم بتقدميها امل�ست�شار الدويل ترين�س كليفورد .
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