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1- المقدمة 

لقد تم تأسيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم في بلجيكا في العام 2007 كمنظمة غير ربحية تهدف 
إلى النهوض بجودة التعليم في الوطن العربي عن طريق تقديم خدمات تتعلق بضمان الجودة واالعتماد وتحسين 
مستوى التعليم إضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات ونشر الوعي حول خصائص التعليم المتميز في المنطقة 
العربية ، وقد حصلت على تأييد ودعم معالي السيد عمرو موسى ، األمين العام لجامعة الدول العربية في ذلك الحين. 
و تعمل المنظمة العربية من خالل مكاتب مجموعة طالل أبو غزالة وتستفيد من خدماتها المتميزة التي تقدمها لتلبية 
العربي والعالم اجمع ممزوجة  العالم  النظير في  العمالء والتي تتمتع بخبرة واسعة و غير منقطعة  جميع احتياجات 
بمعرفة وثيقة بالثقافات التقنية والتعليمية واالجتماعية والتجارية.  وتقوم مجموعة طالل أبو غزاله على توفير الدعم 

التقني والفني والمالي لعمل المنظمة.

ينتمي الى المنظمة حاليا 38 عضوا من الجامعات العربية وتعمل من خالل العديد من اتفاقيات التعاون مع المنظمات 
العربية والدولية التي تعنى بالتعليم على تأسيس أنظمة لضمان الجودة لعدد من مؤسسات التعليم العالي في الدول 
المؤتمرات  من  عدد  وتنظيم  العالمية  الجودة  معايير  االكاديمية حسب  البرامج  من  عدد  تأهيل  إلى  إضافة  العربية 
السنوي  المنظمة مؤتمرها  التعليم. وقد عقدت  القدرات في مجال جودة  الوعي وبناء  العمل لنشر  والندوات وورش 
األول  بعنوان »التعليم المتميز إلدارة األعمال« بالتعاون مع جامعة دمشق والجمعية العربية لكليات إدارة األعمال-

بالتعاون  األعمال«  إدارة  تعليم  في  الحديثة  »اإلتجاهات  بعنوان  الثاني  السنوي  ومؤتمرها  العربية  الجامعات  إتحاد 
مع جامعة الكويت وعدد من المؤسسات المهتمة بجودة التعليم في الدول العربية والعالم ومؤتمرها السنوي الثالث 
بعنوان« نحو تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي: التحديات و الفرص« بالتعاون مع جامعة ويلز في بريطانيا ، وتتطلع 
التوافق والمعايير المشتركة لضمان الجودة  العربية حول »آليات  الرابع في جامعة الدول  لتنظيم مؤتمرها السنوي 
واالعتماد االكاديمي في الجامعات العربية«. وقد بادرت المنظمة ايضا الى عقد العديد من الندوات للتعريف بمعايير 
االعتماد العالمية إلدارة األعمال والتدريب على تجهيز تقرير التقييم الذاتي للمؤسسات التعليمية باإلضافة إلى العديد 
من ورشات العمل في مجال ضمان الجودة و األبحاث المتميزة و كتابة و نشر البحوث، و العديد من الندوات في مجال 

اإلعتماد والجودة و دور البحث العلمي في التنمية الوطنية.

التعليم و  التعليم لتعزيز جودة  الجودة في  العربية لضمان  المنظمة  العربية و  الدول  التعاون بين جامعة  وفي إطار 
التعليم  الجودة في  العربية لضمان  المنظمة  العربي، عقدت  العالم  التعليمية في  المؤسسات  األكاديمي في  التميز 
 - والتكنولوجيا  للهندسة  االمريكي  االكاديمي  المجلس  اعتماد  على  للحصول  التأهل  كيفية   « بعنوان  عمل  ورشة 
ABET«، والتي عقدت خالل الفترة 5-6 تموز / يوليو 2011 بمقر جامعة الدول العربية ، و فيما يلي تقرير ملخص 

عن فعاليات الورشة:
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2- أهداف الورشة

المعلومات  لالعتماد  وتكنولوجيا  الحاسوب  وعلوم  الهندسة،  برامج  لتأهيل  المنهجية  الخطوات  الورشة  تناولت 
اإلعتماد  اسس  توضيح  تم  حيث   ABET  - والتكنولوجيا  الهندسة  ببرامج  الخاص  االميركي  للمجلس  األكاديمي 
االكاديمي من خالل تقديم ومناقشة المعايير األكاديمية التسعة الالزمة والتي هي ضرورية للحصول على اعتماد 
من ABET. وتمثل المعايير اسس تتعلق بالطلبة وأهداف البرنامج و نتائج البرنامج و التقييم و التحسين المستمر و 
المناهج و أعضاء هيئة التدريس و المرافق والدعم المؤسسي، و معايير البرنامج. كما ناقشت الورشة جوانب هامة 

أخرى تتعلق بمشاركة عناصر أساسية: كالمهنيين والمؤسسات، وممثلين من قطاعي الصناعة و الحكومة.

تعد ABET الهيئة المخولة إلعتماد برامج علوم الكمبيوتر والهندسة و التكنولوجيا في الواليات المتحدة األمريكية، 
وتقوم العديد من الدول في بقية العالم بالحصول على اعتمادها االكاديمي.

3- المحاور الرئيسية

اوال: المعايير المستندة إلى النتائج – حيث تم التركيز على تأهيل العتماد البرامج االكاديمية في الجامعات  والعمل 
على تأسيس نظم الجودة وتطبيق اليات االعتماد المتعلقة ب ABET وفهم اسس تقييمها وذلك من خالل عروض 

لتجارب سابقة وامثلة عملية على استخدام المعايير المستندة إلى النتائج  وتطوير الوعي  المتعلق بها

ثانيا: التعريف بالمعلومات األساسية العتماد ABET  - رسالة  ورؤية المؤسسة و الكلية و برامجها واهداف تأسيس 
الرامج االكايديمية والتأكيد على التعاون مع عناصر مختلفة في العمل االكاديمي

ثالثا: التعريف بأصول التقييم المتعلق بأساسيات تحسين الجودة المستمر )CQI( ودور معايير برنامج محدد وتطبيقات 
  ABETوإستيفاء معايير مختلفة تتعلق باألهداف والنتائج  والتقييم األكاديمي ل التحديات 

رابعا: نتائج تقييم البرامج والتركيز على إعداد القائمين على اعتماد البرامج االكاديمية في الجامعات  للعمل على 
وامثلة  لتجارب سابقة  إستخدام عروض  وذلك من خالل  االكاديمية  للبرامج  المستمر  التحسين  وتنفيذ خطط  وضع 

عملية.

خامسا: خطة التقييم ووضع معايير قياس األداء و تبسيط رسم تفاصيل المناهج و استعراض واختيار أدوات التقييم 
وتطوير عمليات ذات كفاءة عالية ، وإستعراض مصفوفة  تخطيط التقييم واالعالن عن النتائج

التعليم لالستفسار والتباحث بشان  العربية لضمان الجودة في  الورشه على لقاءات مع فريق المنظمة  كما وشملت 
الجودة واالعتماد لما يتعلق ب ABET   أو انظمة الجودة واالعتماد االخرى.
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4- المشاركون في الورشة

شارك تسعة عشر استاذا من الجامعات العربية في كل من مصر واالردن واالمارات العربية المتحده والعراق والمغرب 
العربية  الجامعات  المشاركون  مثل  ، حيث  الهندسي  االكاديمي  االعتماد  واليات  اسهامات عديده حول طرق  وقدموا 

التالية:
 

جامعة بابل – العراق	 
المدرسة المحمدية للمهندسين – المغرب	 
جامعة عجمان- اإلمارات العربية المتحدة	 
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا- مصر	 
جامعة العلوم التطبيقية – األردن	 
جامعة المنصورة – مصر	 
جامعة القاهرة – مصر	 
جامعة الزقازيق- مصر	 
جامعة اإلسكندرية – مصر	 
جامعة طنطا - مصر	 

وشارك بدور رئيسي في الورشه - الدكتور عدنان نايفة  كمحاضر رئيسي – بصفته أستاذا فخريا في الهندسة من 
جامعة سينسيناتي بوالية أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية واسهم اسهامات عدة من خالل خبرته في ثالثين عاما 
في جامعة سينسيناتي شارك اثناءها في عدة اجراءات لالعتماد األكاديميABET   في الجامعة  باإلضافة إلى دوره 

الرائد في االعتماد األكاديمي ABET لكلية الهندسة في جامعة قطر، و جامعة الملك سعود.

5- جلسات الورشة

عقدت الورشة ست جلسات على مدى يومين إضافة إلى الجلسة اإلفتتاحية و الجلسة الختامية ، وفي ما يلي تفاصيل 
الجلسات:

5-1 الجلسة االفتتاحية

والبحث  والتعليم  التربية  ادارة  ومدير  العام  االمين  مستشار   – الصالح  فائقة  السفيره  سعادة  العمل  ورشة  افتتحت 
العلمي - واكدت في كلمتها على اهمية عقد مثل هذه الورشات واللقاءات لتعزيز الجوده في التعليم وثمنت الدور 
الذي تلعبه المنظمة العربية لضمان الجوده في التعليم في التوعية لثقافة الجودة واالعتماد االكاديمي في الجامعات 

العربية 
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وبين الدكتور سالم األقطش – االستاذ المشارك في جامعة اليرموك والمدير التنفيذي للمنظمة العربية لضمان الجودة 
في التعليم – رسالة المنظمة واهدافها والغرض الرئيسي من الورشه وتقدم في كلمته بالشكر الجزيل لمعالي األستاذ 
لمستشاره  ومقدرًا  وتوجيهاته  دعمه  على  للمنظمة  الفخري  الرئيس  العربية  الدول  جامعة  عام  أمين  موسى  عمرو 
السفيره فائقة الصالح دورها في تقدم أعمال المنظمة ولمعالي الدكتور طالل أبو غزاله رئيس المنظمة على دعمه 

المتواصل.

وبين الدكتور عدنان نايفة اهمية جودة التعليم و اإلعتماد في الجامعات العربية وقدم موجز لعدد من الجامعات التي 
خطت خطوات رائده في هذا المجال وخاصة في المملكة العربية السعودية.

موجزا عن   - التعليم  في  الجودة  لضمان  العربية  المنظمة  في  االداري  المسؤول   – العيسوي  سارا  االستاذه  وقدمت 
المنظمة وسبل التعاون االمثل من أجل رفع سوية الجودة والعمل على االعتماد االكاديمي.

5-2 اليوم األول ) المعايير المستندة إلى النتائج( 

جلسة العمل األولى:
الجامعات  للعمل على تأسيس نظم  البرامج االكاديمية في  القائمين على  اعتماد  الجلسة على تأهيل  ركزت هذه 
الجودة وتطبيق اليات االعتماد المتعلقة ب  ABET وفهم اسس تقييمها وذلك من خالل عروض لتجارب سابقة وامثلة 
النقاش  الجلسة  الخبرات المتعلقه بها. وتضمنت هذه  النتائج  وتطوير  إلى  المستندة  المعايير  عملية على استخدام 

والعمل ضمن المحاور التالية:

 	ABET معلومات أساسية عن
التعريف برسالة  و رؤية المؤسسة و الكلية و برامجها التي تقوم على طلب االعتماد	 
انشاء وتحديد أهداف البرنامج بالتعاون مع عناصر مختلفة	 

جلسة العمل الثانية:
ركزت هذه الجلسة على عملية التقييم في االعتماد والتي تحتوي باالساس على االستبيان الذاتي للمؤسسة والزيارات 

العملية والمقابالت الشخصية والتقرير االولي لالعتماد ، حيث تم بحث ما يلي:
 

تحديد المخرجات التعليمية	 
التعريف  بأصول التقييم	 
 	)CQI( التعريف بأساسيات تحسين الجودة المستمر
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جلسة العمل الثالثة:
االكاديمي  البرنامج  واهداف   ، بالطالب  تتعلق  والتي  لالعتماد  االساسية  المعايير  في  التباحث  الجلسة  تضمنت  و 
وصياغتها، ونتائج المتوقعه، والتحسيين المستمر للتعليم ، واعضاء هيئة التدريس ، والمرافق ، والدعم المؤسسي ، 

والمعايير االكاديمية وتم تفصيل هذه المعيير من خالل:

دور معايير برنامج المحدده	 
تحديات التطبيق	 
إستيفاء معايير مختلفة تتعلق باألهداف والنتائج	 
التقييم األكاديمي لABET  )الزيارة( والنتائج	 

5-3 اليوم الثاني ) نتائج تقييم البرنامج(
  

جلسة العمل الرابعة:
على وضع  الجامعات  للعمل  في  االكاديمية  البرامج  اعتماد  على  القائمين  إعداد  على  التركيز  تم  الجلسة  في هذه 
وتنفيذ خطط التحسين المستمر للبرامج االكاديمية وذلك من خالل إستخدام عروض لتجارب سابقة وامثلة عملية ، و 

تضمنت الجلسة التركيز على ما يلي:

مراحل خطة التقييم	 
وضع معايير قياس األداء	 
تبسيط رسم تفاصيل المناهج	 
استعراض واختيار أدوات التقييم	 

جلسة العمل الخامسة:

تضمنت هذه الجلسة صياغة الية عمل تتعلق بالنقاط التالية:

تطوير عمليات االداء والتحسيين ذات كفاءة عالية	 
إستعراض مصفوفة  تخطيط التقييم	 
اإلبالغ عن النتائج ، وتقييمها ، واعدادها	 
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جلسة العمل السادسة:
والتباحث  لالستفسار  التعليم  في  الجودة  لضمان  العربيية  المنظمة  فريق  مع  فردية  لقاءات  الجلسة  هذه  تضمنت 
حول  بايجاز  المشاركون  وتقدم   ، االخرى  واالعتماد  الجودة  انظمة  أو   ABET ب  يتعلق  لما  واالعتماد  الجودة  بشان 
تواجههم  التي  التحديات  و  اإلعتماد  آليات  إلى  باإلضافة  واإلعتماد  الجودة  مجال  في  المشاركة  الجامعات  خبرات 
للحصول على اإلعتماد ، فيما اكدت المنظمة على استعدادها التام للمساعدة وتقديم الدعم الفني والعملي الالزم 
االكاديمية. للبرامج  والدولية  العربية  االعتمادات  من  وغيره   ABET االكاديمي  االعتماد  على  للحصول   للتهيئة 

5-4 الجلسة الختامية
تم إلقاء كلمة ختامية من ممثلي المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم وبعد تحليل االستبيان الخاص بالورشة، 

تم الخروج بالتوصيات التالية:

اوال: التأكيد على أهمية إعتماد ABET والتوصية للجامعات العربية للسعي في الحصول على هذا االعتماد لبرامجها 
الهندسية والتكنولوجية وذلك لما له من أهمية بارزة في تعزيز جودة التعليم ووضع جامعاتنا في مصاف الجامعات 

العالمية المتميزة وتسهيل الية التوافق والتبادل المشترك معها.

ثانيا: التواصل مع الهيئات القومية لالعتماد االكاديمي في الدول العربية من اجل العمل على الربط بين متطلبات 
ABET  و متطلبات الهيئات القومية وخاصة المتعلق منها ببرامج الهندسة والتكنولوجيا ، وذلك من اجل ايجاد اليات 

للتوافق بين المخرجات االكاديمية وتعزيز التبادل المشترك للمناهج وتسهيل انتقال الطلبة بين الجامعات العربية.

ثالثا: التواصل مع الجامعات العربية المشاركة في الورشة من اجل تمكينها من تطبيق متطلبات ABET في برامجها 
ان لم يكن ذلك ممكنا في   ،  ABET إعتماد  إلى  الوصول  بالضرورة  و ليس  الذاتي  التقييم  والعمل على  االكاديمية 

المرحلة االولى.

رابعا: عقد ورش عمل مماثلة لالعتماد االكاديمي العربي والدولي للبرامج االكاديمية االخرى وخاصة المتعلق منها 
بالعلوم واالدارة واالقتصاد والفنون واالداب.


