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نحو تعليم مميز في العالم العربي

“هنالك حاجة ماسة للقيام بمراجعة شاملة للنظام التعليمي وتطويره وقد أدرج هذا الموضوع على جدول 
أعمال العديد من القمم العربية”

العالم	 في	 التعليم	 مؤسسات	 تقدمه	 الذي	 التعليم	 جودة	 موضوع	 كان	 لطالما	
العربي	محط	اهتمام	صانعي	القرار	في	مختلف	أنحاء	العالم	العربي.	وقد	أصبح	
في	 التنمية	 متطلبات	 تلبية	 عن	 السائد	 التعليمي	 النظام	 عجز	 الواضح	 من	

المنطقة	لكي	نصبح	قادرين	على	المنافسة	على	المستوى	العالمي.

ضرورة	 يشكل	 التعليمية	 المؤسسات	 في	 التعليم	 جودة	 ضمان	 بأن	 ولقناعتنا	
قومية	ملحة	فقد	تم	إدراج	هذا	الموضوع	على	جدول	أعمال	العديد	من	القمم	
في	 التعليم	 في	 الجودة	 لضمان	 العربية	 المنظمة	 إنشاء	 وجاء	مشروع	 العربية.	
الدول	 لجامعة	 العامة	 األمانة	 قبل	 من	 وارتياحًا	 قبواًل	 ليلقى	 المناسب	 الوقت	

العربية.

هنالك	حاجة	ماسة	وملحة	للقيام	بمراجعة	شاملة	للنظام	التعليمي	حتى	نتمكن	من	الوقوف	على	التحديات	وصياغة	
استراتيجيات	فعالة	وآليات	لرفع	المعوقات	وصواًل	إلى	مواكبة	النظام	التعليمي	في	العالم	العربي	للمعايير	العالمية.

وإنه	لمن	دواعي	سرورنا	أن	نبدي	استعدادنا	للتعاون	مع	القائمين	على	المنظمة	العربية	لضمان	الجودة	واالعتماد	في	
التعليم	في	مجال	ضمان	وتحسين	جودة	التعليم	على	المستويين	الوطني	والعربي،	انسجاما	مع	إيماننا	الراسخ	بأن	

التعليم	يمثل	اإلطار	األمثل	لتقدم	اإلنسان	ونهضة	األمم.”

عمرو موسى
أمين عام جامعة الدول العربية
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“حلمنا أن تتبوأ الجامعات العربية، في المستقبل القريب، مكانة افضل بين كبريات مؤسسات التعليم 
في العالم “ 

“لقد	كان	لي	الشرف	الكبير	أن	أؤسس	مجموعة	طالل	أبوغزاله	التي	أصبحت	في	
كانت	 وقد	 العربي.	 العالم	 في	 المهنية	 للخدمات	 مجموعة	 أكبر	 الحاضر	 الوقت	
التنافسية	 القدرة	 وتعزيز	 العربي	 العالم	 خدمة	 هي	 وستبقى	 األهم	 رسالتنا	
ألعماله	واقتصاده.	إن	اهتمامنا	بالتعليم	يرتبط	على	نحو	وثيق	برسالة	ورؤية	
وتنمية	 الفكري	 المال	 رأس	 تنمية	 تقدمه	 ما	 ومع	 أبوغزاله.	 طالل	 مجموعة	
الموارد	البشرية	من	دعم	لالزدهار	االقتصادي،	تلعب	جودة	التعليم	دورًا	مهما	
وحيويًا	في	تعزيز	قدرة	منطقتنا	التنافسية	وازدهارها	المستقبلي.	فقدرتنا	على	
العاملين	 من	 تتطلب	 المعرفة	 أسس	 على	 قائم	 عالمي	 اقتصاد	 في	 المنافسة	

التمتع	بمستوى	عال	من	التعليم	والمهارات.

وبصفتنا	إحدى	المجموعات	الرائدة	في	العالم	العربي،	فإننا	نؤمن	إيمانًا	راسخًا	
في	 اإلسهام	 مفاده	 أخالقيًا	 وواجبًا	 اجتماعية	 مسؤولية	 عاتقنا	 على	 يقع	 بأنه	
رفاه	مجتمعاتنا	وتطورها	ورفع	مستوياتها	المعيشية.	وقد	ارتأينا	أنه	من	خالل	
المساهمة	في	تعزيز	مكانة	وجودة	التعليم	في	العالم	العربي،	فإننا	سوف	نضمن	قدرتنا	على	المنافسة	في	اقتصاد	
الصدارة	 مواقع	 وتبوء	 االقتصادي	 النمو	 لرفد	 الالزمة	 البشرية	 الموارد	 إعداد	 طريق	 عن	 المعرفة	 على	 قائم	 عالمي	
أبوغزاله	 المتوفرة	لدى	مجموعة	طالل	 الموارد	والخبرات	 المتاحة،	وفي	سبيل	ذلك	قمنا	بتكريس	 الفرص	 واستثمار	
لتأسيس	منظمة	غير	ربحية	لضمان	الجودة	واالعتماد	في	التعليم	غايتها	األساسية	النهوض	بمستوى	التعليم	ونشر	

التعليم	المتميز	في	العالم	العربي.	

طالل أبوغزاله
الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة طالل أبوغزاله
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“إن جودة التعليم العالي تكمن في صلب رسالة اتحاد الجامعات العربية وتشكل أحد أهدافها الرئيسية”

“لقد	شهد	التعليم	العالي	في	الوطن	العربي	تطورات	كبيرة	تمثلت	في	التوسع	
في	إنشاء	الجامعات	وازدياد	أعداد	الطالب،	وإقبال	القطاع	الخاص	على	االستثمار	
التعليم	العالي،	إضافة	إلى	ظهور	أنماط	جديدة	للتعليم	كالتعليم	المفتوح	 في	

والتعليم	عن	بعد.

ومع	ترحيبنا	في	اتحاد	الجامعات	العربية	بهذا	التوسع	الكمي	في	فرص	التعليم	
العالي،	إال	أننا	نؤمن	بضرورة	أن	يتواكب	هذا	التوسع	مع	السعي	الدؤوب	لرفع	
مستوى	التعليم	في	الجامعات	العربية	حيث	أن	جودة	التعليم	العالي	تكمن	في	

صلب	رسالة	اتحاد	الجامعات	العربية	وتشكل	أحد	أهدافها	الرئيسية.

مخارج	 و	 الجودة	 لضبط	 ّاليات	 تطوير	 في	 التفكير	 إلى	 االيمان	 هذا	 قادنا	 قد	 و	
التعلم	في	مؤسسات	التعليم	العالي.

هذه	ااّلليات	تقوم	على	أساس	إجراء	عمليات	تقييم	داخلية	و	خارجية	للبرامج	والمؤسسات	التعليمية.

وجاء	تأسيس	المنظمة	العربية	لضمان	الجودة	كمؤسسة	خاصة	غير	ربحية	تقدم	خدمات	التقييم	الخارجي	في	العالم	
العربي	لتجسد	رؤية	اتحاد	الجامعات	العربية	ولتكون	امتدادًا	للنهج	المتبع	في	العديد	من	دول	العالم	المتقدم.”

صالح هاشم
أمين عام اتحاد الجامعات العربي
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المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم: رؤية عربية بمنظور عالمي

مقدمة 

تقديم	 إلى	 أدى	 مما	 العالم،	 أنحاء	 جميع	 في	 العالي	 للتعليم	 جديدا	 نموذجا	 الحديثة	 التكنولوجية	 التطورات	 أظهرت	
مفاهيم		ونظريات	جديدة	عن	التعليم	لتلبية	المتطلبات	التكنولوجية	واالجتماعية	والسياسية	المتزايدة.		كما	وضعت	

هذه	النظريات	أسسا	لمعايير	الجودة	والتعلم	المتنوع	واالبداع	التكنولوجي	وخلق	المعرفة.

وأن	 كما	 	، للطلبة	 الحياة	 ونوعية	 االقتصادية	 التنمية	 على	 والتأثير	 والموارد	 التدريس	 نوعية	 التعليم	 معايير	 تحدد	
اإلختالفات	في	مؤهالت	التعليم	و	طريقة	إيصاله	باتت	واضحة	وتشكل	حواجز	تعليمية	،	حيث	باتت	من	اإلهتمامات	
الرئيسة	لخبراء	الجودة	في	المؤسسات	األكاديمية.	وقد	غدت	المؤسسات	التعليمية	تدرك	أهمية	تطوير	وتنفيذ	إجراءات	
االعتماد	وأساليب	ضمان	الجودة	إلعداد	خريجين	بمستويات	عالية	من	الكفاءات	والمعارف	والمهارات.	ويشكل	مواكبة	
القيم	األكاديمية	ذات	الصلة	،	و	الخضوع	لالشراف	الدولي	للتعليم	،	واالعتراف	بالمؤهالت	والدرجات	العلمية	،	وتأثير	

قوى	السوق	العالمية	على	المؤسسات	األكاديمية	تحديا	كبيرا	لتحقيق	الجودة	و	االعتماد	في	التعليم.

لهذا	الغرض	تأسست	المنظمة	العربية	لضمان	الجودة	في	التعليم	في	العام	2007	كمنظمة	خاصة	غير	ربحية	تجسد	
رؤية	اتحاد	الجامعات	العربية	وتتماشا	مع	نهج	الجودة	في	التعليم	الذي	ظهر	في	العديد	من	البلدان	المتقدمة.		وتجدر	
االشارة	الى	أن	للمنظمة	إمكانيات	كبيرة	في	التأثير	على	تمكين	المؤسسات	في	الحفاظ	على	معايير	الجودة	العالية	

في	التعليم.
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عن		المنظمة

في	 الجودة	 لضمان	 العربية	 المنظمة	 إن	
غير	 منظمة	 هي	 	)AROQA( التعليم	
عام	 في	 	 بلجيكا	 في	 تأسست	 ربحية	
2007	،	غايتها	األساسية	النهوض	بجودة	
التعليم	في	العالم	العربي،	وقد	بارك	على	
موسى	 عمرو	 الدكتور	 معالي	 تأسيسها	

األمين	العام	لجامعة	الدول	العربية.

مجموعة	 تقدم	 	، الوقت	 ذلك	 ومنذ	
المادي	 و	 التقني	 الدعم	 غزالة	 أبو	 طالل	
ويعقد	 المنظمة	 لتأسيس	 الالزم	 والفني	
دورية	 اجتماعات	 إدارتها	 مجلس	 أعضاء	
للتخطيط	ألهداف	المنظمة	والقيام	على	
عملياتها،	 وسير	 إستراتيجياتها	 تنفيذ	
 17 عضوا،	 	25 حاليا	 المنظمة	 وتضم	
منهم	أعضاء	كاملين	و	8	منهم	أعضاء	منتسبين	.		كما	وبادرت	المنظمة	الى	توقيع	العديد	من	اتفاقيات	التعاون	مع	

مؤسسات	واقليمية	عالمية	،	منها:	
	األمانة	العامة	-	جامعة	الدول	العربية. 	

	إتحاد	الجامعات	العربية.	 	
.	 	 	)HEAC( األردن	في	العالي	التعليم	مؤسسات	اعتماد	هيئة

  	 	.)ACQUIN(	الجودة	وضمان	والترخيص	االعتماد	معهد	
	 	.)BAC(	لالعتماد	البريطاني	المجلس	مع	تفاهم	مذكرة

.	 	 	)FIBAA(األعمال	إدارة	لبرامج	الدولي	االعتماد	مؤسسة
والكليات	 للمدارس	 انجالند	 نيو	 لمؤسسة	 التابع	 	 	 	)CAISA( الخارج	 في	 والدولية	 األمريكية	 المدارس	 مجلس	 	

.)NEASC(

الرؤية

التفوق	 في	 تسهم	 التي	 األنشطة	 في	 المساهمة	 خالل	 من	 العربي	 العالم	 في	 التعليم	 في	 واالعتماد	 الجودة	 ضمان	
األكاديمي	واالبتكار	و	رفع		كل	ما	يمت	إلى	التعليم	بصلة	،	وتحسين	نوعية	التعليم	لدعم	الجامعات	في	العالم	العربي	

لتكون	بين	أفضل	المؤسسات	االكاديمية	في	العالم.

المهمة

واالعتماد		 الجودة	 تقديم	خدمات	ضمان	 العربي	من	خالل	 العالم	 في	 التعليم	 نوعية	 الفعالة	في	تحسين	 المساهمة	
والتأهيل	وبناء	القدرات	وذلك	بالتعاون	مع	المنظمات	العربية	واإلقليمية	والدولية	التي	تعمل	في	مجال	ضمان	الجودة	

التعليمية
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األهداف

بناء ودعم وتعزيز ضمان جودة التعليم في البلدان العربية عن طريق:

تقديم	مراجعة	شاملة	للجودة	وتوفير	خدمات	االعتماد	للمؤسسات	التعليمية 1	 .
تنسيق	سياسات	الجودة	والمعايير	على	المستوى	اإلقليمي 2	 .

الدعوة	الى	ابراز	أهمية	الجودة	واالعتماد	في	التعليم 3	 .

رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات التعليمية العربية بأهمية االعتماد وضمان الجودة من خالل:

التعاون	مع	وكاالت	االعتماد	المرموقة	من	أجل	اعداد	الكوادر	وبناء	القدرات	للقيام	بأعمال	االعتماد	و	تطبيق	 1	 .
معايير	ضمان	الجودة.

دعم	المؤسسات		التعليمية	العداد	وتطبيق	معايير	وإجراءات	الجودة. 2	 .
تبادل	الخبرات	و	التدريب	بين	العاملين	في	مجال	التعليم	اإلداري	في	المنطقة. 3	 .

الترابط والتعاون مع هيئات االعتماد العربية والدولية لتسهيل المقارنة وتبادل الخبرات عن طريق:

توفير	و	تسهيل	الحصول	على	مصارد	ضمان	الجودة	واالعتماد. 1	 .
تسهيل	تبادل	المعلومات	والخبرات. 2	 .

تعزيز	الشراكات	الدولية	واإلقليمية	وتشجيع	تبادل	الخبرات. 3	 .
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نشر المعلومات المتعلقة بجودة التعليم واالعتماد والتميز األكاديمي في المؤسسات التعليمية عن طريق:

نشر	ثقافة	التميز	في	التعلم	و	التعليم	والموارد	والبحوث. 1	 .
تنظيم	دورات	توعية	وحمالت	تسويق	وعرض	نماذج	في	جميع	أنحاء	الدول	العربية	وبالتعاون	مع	وزارات	 2	 .

التربية	والتعليم.
داعمة	 ومعلومات	 الخبرات	 و	 والمواد	 الموارد	 لنشر	 اإلنترنت	 الكتروني	على	شبكة	 موقع	 تطوير	وصيانة	 3	 .

للتميز	في	مجال	التعليم.
تشجيع	تأسيس	منتديات	التميز	األكاديمي	بين	المؤسسات	التعليمية	العربية 4	 .

توفير	مدقق	خدمات	االعتماد	و	ضمان	الجودة	للمؤسسات	التعليمية	العربية	عن	طريق	التعاون	مع	الشركاء	 5	 .
الدوليين	 FIBAA ، ASIIN ،ABET  وغيرهم		لتوفير	خدمات	االعتماد	والجودة		للبرامج	األكاديمية	والدرجات	

العلمية.

المساعدة إلنشاء نظام لتصنيف المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية عن طريق:

التعاون	مع	وزارات	التعليم	إلعداد	مبادئ	توجيهية	للتصنيف. 1	 .
نشر	تصنيفات	دورية	للمؤسسات	التعليمية	على	المستويين	المحلي	واإلقليمي. 2	 .

تشجيع وتسهيل بحوث الجودة التعليمية من خالل:

تطوير	أسس	تمويلية	ألبحاث	الجودة	في	التعليم 1	 .
تخصيص	جائزة	سنوية	ألفضل	بحث	في	نوعية	التعليم 2	 .

إعداد	»المجلة	الدولية	حول	ضمان	الجودة	في	التعليم«		من	خالل	هيئة	تحرير	دولية. 3	 .
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تتعلق المهام األساسية للمنظمة بما يلي:

ضمان	الجودة	:

	عمل	اإلجراءات	التوجيهية	لجودة	التعليم	و	تقديم	خدمات		ضمان	الجودة	للمؤسسات	التعليمية. 	
	تقديم	اإلستشارات	والتدريب	وخدمات	االعتماد	في	مجال	ضمان	،	وادارة	،	ومراقبة	الجودة	وفقا	للمعايير	الوطنية	 	

والدولية.

اإلعتماد	:

	التعاون	مع	هيئات	االعتماد	العربية	والدولية	لتوفير	خدمات	االعتماد	للمؤسسات	التعليمية	ومجموعة	متنوعة	من	 	
البرامج	األكاديمية	والدرجات.

	قيادة	األنشطة	التقنية	العالمية	في	مجاالت	االعتماد	والتقييم	والمراقبة	والتصديق	على	أي	نوع	من	أنواع	الخدمات	 	
والبرامج	واألنظمة	والمؤسسات	التعليمية.

التدريب	 ذلك	 في	 بما	 	، التعليمية	 المستويات	 لجميع	 الشهادات	 إصدار	 و	 والتقييم	 االعتماد	 مناهج	 تصميم	 		 	
والتدريب. والتعليم	 المهني،	

إجراءات ضمان الجودة واالعتماد للمؤسسات التعليمية وبرامجها في المنطقة:

	إعتماد	وربط	أنشطة	المنظمة	بأنظمة	الجودة	واإلعتماد	الوطنية	والدولية. 	
	دعم	هيئات	االعتماد	والجودة	في	البلدان	العربية	والعمل	معها	من	اجل	إيجاد	معايير	اعتماد	وطنية. 	

مساعدة الشبكات والمجتمعات التعليمية لتطوير تقارير دورية عن جودة التعليم المتميز والقيام  بأنشطة تدعو إلى:

	توقيع	اتفاقات	للتعاون	والتمثيل	والتحالف	وإقامة	شراكات	مع	كبرى	المنظمات	الوطنية	والدولية. 	
	تأسيس	مكاتب	عاملة	تابعة	للمنظمة. 	

تقوم	المنظمة	العربية	بتطوير	األنشطة	الترويجية	لتعزيز	التعاون	في	البحث	العلمي	والتعليم	،	وتشجيع	المشاريع	
المشتركة	،	و	تساعد	في	تطوير	مجموعات	الدعم	في	مجاالت	الجودة	واالعتماد	،	و	في	إجراءات	دعم	وتطوير	الجودة	
في	المؤسسات	التعليمية	،	وتوفير	التدريب	الالزم،	وتنظيم	برامج	تدريبية	لبناء	القدرات	في	مجال	ضمان	جودة	التعليم	

واالعتماد.
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خدمات االعتماد

تقدم	المنظمة	العربية	لضمان	الجودة	في	التعليم	خدمات	االعتماد	للبرامج	التعليمية	والمؤسسات	في	جميع	مراحل	
التعليم)التعليم	العام	والتعليم	العالي(	من	خالل	هيئات	اإلعتماد	العالمية	،	وهناك	فوائد	عديدة	للمؤسسات	التعليمية	

الحاصلة	على	االعتماد	من	قبل	المنظمة	العربية،	منها:

	اعتراف	السوق	الدولي	بالجودة	العالية	لمستوى	التعليم	الذي	تقدمه	هذه	المؤسسات. 	
	توفيرفرصة	التعلم	الذاتي	و	تحسين	عملية	التواصل	من	خالل	المشاركة	في	التدقيق	وإعداد	التقييم	الذاتي	للجودة. 	

	المصادقة	على	البرامج	والخدمات	األكاديمية	على	الصعيدين	الوطني	والدولي. 	
	ضمان	القدرة	على	توفير	بيئات	تعليم	مميزة	و	تقديم	تجربة	تعليمية	عالية	الجودة	للطلبة. 	

	سهولة	حصول	خريجي	هذه	الموسسات	على	فرص	عمل	مميزة.	 	

مراحل	عملية	االعتماد

يتم	تنفيذ	جميع	خدمات	االعتماد	في	المنظمة	العربية	بالتعاون	مع	وكاالت	االعتماد	األوروبية	والدولية	المرموقة،	حيث	
تقدم	المجموعة	نوعين	لإلعتماد	:

	إعتماد	مؤسسات	 	
والتحسين	 الجودة	 بمعايير	 االلتزام	 لضمان	 للمؤسسة	 الفرعية	 والوحدات	 التعليمية	 األنشطة	 تقييم	 يتم	 حيث	

المستمر.
	إعتماد	برامج 	

مؤسسة	 مع	 بالتعاون	 والقانونية	 االجتماعية	 والعلوم	 واالعمال	 االقتصاد	 مجال	 في	 البرامج	 اعتماد	 يجرى	 حيث	
الطبية	 والعلوم	 والهندسة	 العلوم	 مجال	 في	 البرامج	 وإعتماد	 	،)FIBAA( األعمال	 إدارة	 لبرامج	 الدولي	 االعتماد	

	.ACQUIN((	الجودة	وضمان	والترخيص	االعتماد	معهد	مع	بالتعاون

تبدأ	عملية	االعتماد	كالتالي:	
إعداد	المواد	التي	تبين	مستوى	الجودة	في	العمليات	المتصلة	بالتدريس	واإلدارة	والتعلم	. 1	 .

تقييم	النظراء	للمواد	التي	أعدت. 2	 .
الزيارات	و	المراجعة	. 3	 .

إتخاذ	القرار	بشأن	ما	إذا	كان	سيتم	منح	االعتماد	أم	ال. 4	 .
المراجعة	المستمرة.	 5	 .

وفي	ما	يلي	الخطوات	التفصيلية	لعملية	االعتماد	التي	تجريها	المنظمة	العربية:

إعداد المواد: 1 .
		يتوجب	على	المؤسسة	التعليمية	التي	تسعى	لالعتماد،	تعبئة	طلب	االعتماد	وتحديد	نوع	االعتماد	المطلوب. 	

		تقوم	المنظمة	بإعداد	مجموعة	المعايير	التعليمية	الالزمة. 	
	يتم	توقيع	عقد	مع	المنظمة	برسوم	رمزية	. 	

	تعد	المؤسسة	التعليمية	المواد	التي	تعرض	إنجازاتها	،	ثم	تقدم	تقرير	التقييم	الذاتي	وفقا	لمعايير	االعتماد. 	
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تقييم النظراء: 2 .
	تقوم	اإلدارة	ونظرائها	بإجراء	مراجعة	داخلية	للمواد	و	تحضير	تقرير	عن	الوضع	القائم. 	

	تقوم	فرق	دولية	من	النظراء	بزيارات	ميدانية	للمؤسسة. 	

الزيارات والفحص : 3 .
	يقوم	أعضاء	االعتماد	من	الذين	يشاركون	طوعا	في	التقييم	بزيارات	للمتابعة. 	

	إعداد	التقرير	وتقديمه	إلى	المؤسسة. 	

اتخاذ القرار: 4 .
تقوم	المنظمة	من	خالل	وكالة	االعتماد	بالحكم	على	ما	إذا	تم	منح	االعتماد	مع	تقرير	كامل	عن	بنود	االمتثال	

وعدم	االمتثال	وتبريرا	للقرار	والذي	يكون	احد	القرارات	التالية:
	االعتماد 	

	إعتماد	مشروط 	
	تعليق	اإلعتماد 	

	عدم	إعتماد	المؤسسة 	

المراجعة المستمرة: 5 .
	المراجعة	الدورية	لمعايير	االعتماد	للحفاظ	على	»حالة	اإلعتماد« 	

	متابعة	اإللتزام	بمعايير	االعتماد	وجهود	التحسين	المستمر. 	

مؤشرات	الجودة	والمعايير:

غالبا	ما	يتم	مراجعة	مؤسسات	التعليم	في	كل	من	البنود	الواردة	في	هذه	الفقرة،	والتي	تمثل	ما	هو	المتوقع	من	عمل	
المؤسسة	التعليمية	من	خالل	مؤشرات	ومعايير	الجودة	والتي	تم	تصنيفها	إلى	تسعة	بنود	أساسية	هي	:

1.	الرسالة	والتخطيط	والهيكل	االداري.
2.	المعايير	األكاديمية.

3.	ضمان	الجودة	والتطوير.	
4.	جودة	التعليم	والتعلم.

5.	دعم	الطلبة.
6.	الموارد	البشرية.

7.	البنية	التحتية	المادية	والتكنولوجية	والموارد	المالية.
8.	البحوث.

9.	مشاركة	المجتمع	المحلي.
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مجلس	االعتماد

خضعت	 التي	 التعليمية	 المؤسسة	 اعتماد	 يخص	 فيما	 النهائي	 القرار	 باتخاذ	 للمنظمة	 التابع	 االعتماد	 مجلس	 يقوم	
للمراجعة	وذلك	بناء	على	تقييم	تقارير	المراجعة	الذاتية	ومراجعة	النظراء	وتوصياتهم	بحيث	يمنح	االعتماد	للمؤسسات	

أو	البرامج	التي	حققت	المستوى	المطلوب	من	االلتزام	بمعايير	الجودة.	

التابع	لهيئات	االعتماد	الدولية	باتخاذ	القرار	النهائي	فيما	يخص	اعتماد	المؤسسة	التعليمية	 ويقوم	مجلس	االعتماد	
القرار	 بإصدار	 العربية	 للمنظمة	 التابع	 االعتماد	 يقوم	مجلس	 بينما	 الدولية،	 الهيئة	 قبل	 للمراجعة	من	 التي	خضعت	

المتعلق	بمنح	المؤسسة	التعليمية	عالمة	االعتماد	العربي		وهي	عالمة	الجودة	الخاصة	بالمنظمة	العربية.

وتقوم	المنظمة	بتأسيس	اربع	هيئات	اعتماد	رئيسية	هي:

هيئة	اعتماد	التعليم	العالي: 1	 .
مهمتها	األساسية	ضمان	الجودة	واالعتماد		لمؤسسات	التعليم	العالي	من	خالل	تطبيق	معايير	االعتماد	المتعلقة	
بجودة	المؤسسة	وفعاليتها	التعليمية	واالكاديمية	والتي	تشمل	الرسالة	و	التخطيط	و	المعايير	األكاديمية	و	دعم	

الطلبة	والموارد	البشرية	و	البنية	التحتية	و	الموارد	المالية	ومشاركة	المجتمع	المحلي.

هيئة	اعتماد	التعليم	المدرسي: 2	 .
مهمتها	االساسية	ضمان	الجودة	واالعتماد	للتعليم	المدرسي	من	أجل	تطوير	وتحسين	التعليم	المدرسي	وتطوير	
فعالية	التعليم	والتعلم	وتطبيق	المعايير	المتعلقة	بجودة	البيئة	المدرسية	ورسالتها	ومعايير	التدريس	والمناهج	

التعليمية	والمصادر	التقنية.

هيئة	اعتماد	التعليم	المهني: 3	 .
المهني	 التعليم	 معايير	 تطبيق	 طريق	 عن	 وذلك	 التقنية	 للمعاهد	 الجودة	 وضمان	 االعتماد	 االساسية	 مهمتها	
الخاص	والتي	تتعلق	باألهداف	والبرامج	والتجهيزات	التقنية	والتدرب	المهني	والخدمات	الفنية	والتجهيزات	االدارية	

والموارد	المالية.

4-	هيئة	اعتماد	التعليم	االلكتروني:
االلكتروني	 التعليم	 جودة	 لتطوير	 تطبيقية	 ومعايير	 توجيهية	 مبادىء	 االلكتروني	 التعليم	 اعتماد	 هيئة	 تقدم	
لمواجهة	التحديات	الناجمة	عن	الطلب	المتزايد	على	التعليم	االلكتروني	والذي	يتضمن	التعليم	والتعلم	االلكترونيين	
والتعليم	عن	بعد	وذلك	من	أجل	مراقبة	وضمان	جودة	الخدمات	التعليمية	المقدمة	والتي	تشمل	أنظمة	التعليم	

وتقنيات	التعلم	وتصميم	المواد	والبيئة	التعليمية.		
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عضوية المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم

تتيح	المنظمة	العربية	الى	منتسبيها	من	مؤسسات	تعليمية	ومهنية	ومنظمات	وجمعيات	غير	ربحية	تعنى	باالعتماد	
التعليم	 جودة	 مجال	 في	 الوعي	 ونشر	 المعرفة	 وزيادة	 العالقات	 وتنمية	 التدريب	 فرصة	 التعليم	 في	 جودة	 وضمان	
واالعتماد	،	باالضافة	الى	مشاركتهم	بشبكة	اعتماد	وضمان	جودة	واسعة	يلتقون	من	خاللها	بخبراء	الجودة	واالعتماد	

وبنظرائهم	للمناقشة	وتبادل	الخبرات	في	مجاالت	عديدة.	

سيكون	لمشاركتكم	بعضوية	المنطقة	العربية	االثر	االكبر	لتطويرالتعليم	وبناء	الجودة	وتطبيق	معايير	االعتماد	،	فيما	
يلي	عدد	من	امتيازات	العضوية:

	الحصول	على	نشرات	وتقارير	واستطالعات	المنظمة	العربية	لضمان	الجودة	في	التعليم. 	
	المشاركة	في	النشاطات	والفعاليات	التي	تعقدها	المنظمة	برسوم	مخفضة. 	

	المنافسة	للفوز	بجائزة	المنظمة	العربية	للبحوث	المتميزة. 	
	إضافة	الرابط	اإللكتروني	الخاص	بالمؤسسة	التعليمية	العضو	على	الموقع	اإللكتروني	للمنظمة. 	

	المشاركة	في	إجتماعات	الجمعية	العمومية	و	اتخاذ	القرارات	التي	من	شأنها	تعزيز	الجودة	في	التعليم. 	

للتقدم	بطلب	عضوية	المنظمة	العربية	الرجاء	تعبئة	نموذج	طلب	العضوية	المتوفر	على	الموقع	اإللكتروني	للمنظمة	
office@aroqa.org	:اإللكتروني	البريد	على	وإرساله			www.aroqa.org
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