
منظمة  التعليم,  في  الجودة  لضمان  العربية  المنظمة 
مستقلة غير ربحية تأسست في بلجيكا عام ٢٠٠٧،  وقد 
تعزيز  بهدف  العربية،  الدول  جامعة  في  إطالقها  تم 
عام  أمين  ويرأسها  العربي،  العالم  في  التعليم  جودة 
مجلس  رئيس  ويدعمها  فخرًيا،  العربية  الدول  جامعة 

إدارتها سعادة الدكتور طالل أبوغزاله.



الرؤية
في  التعلیم  نوعیة  لتحسین  واالعتماد  الجودة  ضمان 

الوطن العربي.

الرسالة
العربیة من  التعلیمیة  المؤسسات  في  التعلیم   رفع سویة 
ضمان  خدمات  وتقدیم  القدرات  وبناء  التوعیة  خالل 

الجودة واالعتماد.

ا�عضاء
ینتمي إلى المنظمة عدد من األعضاء الذین یمثلون الھیئات 
التعلیمیة في مختلف التخصصات ویساھمون في بنائھا من 
على  تعقد  التي  السنویة  اجتماعاتھا  في  المشاركة  خالل 
ھامش مؤتمراتھا السنویة، حیث تساعد المنظمة أعضاءھا 
المتخصصة  العمل  الجودة من خالل ورش  نظم  بناء  في 
وتطبیق  الخبرات  تبادل  على  القائمة  الشراكات  وتأسیس 
التي  والمؤشرات  للمعاییر  وفقاً  األكادیمي  االعتماد  إطار 
تقوم على قیاس التمیز في النھج  التعلیمي واإلداري والبنى 
التحتیة والمصادر والتواصل والمخرجات التعلیمیة وذلك 
جمیع  في  العالمیة  أبوغزالھ  طالل  مكاتب  خالل  من 

عواصم الدول العربیة.

خدمات ضمان الجودة
تقدم المنظمة خدماتھا من خالل االستشارات والتدریب في 
الوطنیة  للمعاییر  وفقاً  الجودة  وضبط  ضمان  مجال 
والتقییم  االعتماد  برامج  تصمیم  إلى  باإلضافة  والدولیة، 

تعلیمیة مختلفة. لفئات  الشھادات  وإصدار 

خدمات االعتماد و المعايير
والبرامجي  المؤسسي  االعتماد  خدمات  المنظمة  تقدم 
مع  تتوافق  التي  معاییرھا  خالل  من  التعلیمیة  للمؤسسات 
المؤسسات  أداء  مراجعة  تتم  حیث  العالمیة,  المعاییر 
التي تشمل:  الجودة  بناًء على مؤشرات ومعاییر  التعلیمیة 
التعلیم والتعلم، الكفاءة المؤسسیة، الموارد، إدارة العملیات، 

اإلبداع والتمیز.

ا�نشطة
المجتمعات  في  الجودة  ثقافة  نشر  على  المنظمة  تعمل 
في  التعاون  لتعزیز  الترویجیة  األنشطة  وتطویر  العربیة، 
البرامج  المشتركة وتوفیر  المشاریع  العلمي، ودعم  البحث 
التدریبیة وتنفیذ التدریب والورش العملیة لبناء القدرات، في 
عقد  إلى  باإلضافة  واالعتماد،  التعلیم  جودة  ضمان  مجال 

المؤتمرات السنویة.



في  االعتماد  الجودة  معاییر ضمان  بأھمیة  الوعي  زیادة  الى  في مجملھا  المؤتمرات  وتھدف 
المؤسسات التعلیمیة وتبادل الخبرات العربیة والدولیة من أجل تطویر جودة التعلیم ومناقشة 
إلى  باإلضافة  التعلیم،  في  الجودة  نظم ضمان  تنفیذ  دون  تحول  التي  التحدیات  مواجھة  سبل 
یلتقي  حیث  العربیة،  االعتماد  ھیئات  بین  المشترك  والتعاون  الفاعلة  المشاركة  أطر  توسیع 
الباحثون والمتخصصون والخبراء لمناقشة محاور المؤتمر والتوصل إلى توصیات من شأنھا 
تعزیز جودة التعلیم واالرتقاء بالمستوى التعلیمي للمؤسسات التعلیمیة العربیة وتشجیع البحث 

في العالم العربي.

المؤتمرات
التعلم لغرض  إلى  التعلیم  العربي من  الوطن  التعلیم في  بعنوان "تحویل  الحادي عشر ۲۰۱۹  السنوي  المؤتمر 

االبتكار"، جامعة الدول العربیة، مصر. 

المؤتمر السنوي العاشر ۲۰۱۸ بعنوان "الجودة واالعتماد في التعلیم"، األردن.

المؤتمر السنوي التاسع ۲۰۱۷ بعنوان "ضمان الجودة واالعتماد «تحدیات وآفاق»"، جامعة الدول العربیة، مصر.

المؤتمر السنوي الثامن ۲۰۱٦ بعنوان "تفعیل جودة التعلیم على المستوى اإلقلیمي"، لبنان.

المؤتمر السنوي السابع ۲۰۱٥ "أثر الجودة واالعتماد في التعلیم"، الدار البیضاء، المغرب.

المؤتمر السنوي السادس ۲۰۱٤ بعنوان "أنماط التعلیم ومعاییر الرقابة على الجودة فیھا"، سلطنة ُعمان.

المؤتمر السنوي الخامس ۲۰۱۳ بعنوان "نظم الجودة وتطبیقھا باستخدام أسالیب تكنولوجیة مبتكرة لضمان الجودة 
في التعلیم"، تونس.

المؤتمر السنوي الرابع ۲۰۱۲ بعنوان "آلیات التوافق والمعاییر المشتركة لضمان الجودة واالعتماد االكادیمي في 
التعلیم"، مصر.

المؤتمر السنوي الثالث ۲۰۱۱ بعنوان "نحو تعزیز جودة التعلیم والبحث العلمي: التحدیات والفرص"، بریطانیا.

المؤتمر السنوي الثاني ۲۰۱۰ بعنوان "االتجاھات الحدیثة في تعلیم إدارة األعمال"، الكویت.

المؤتمر السنوي األول ۲۰۰۹ بعنوان "مؤتمر التعلیم المتمیز إلدارة األعمال"، سوریا.



ورش العمل
"التعرف على معاییر اعتمادABET: خطوات عملیة لتنفیذ عملیات التحسین المستمر"، األردن.

"دورالقیادة المدرسیة في تحسین جودة التعلیم"، األردن.
"الجودة واالعتماد األكادیمي والتصنیف للمدارس"، األردن.

"التدریب العملي على الخطوات لتنفیذ عملیات التحسین المستمر ABET/عملیات وإجراءات االعتماد  لدى مجلس 
االعتماد للھندسة والتكنولوجیا"،  لبنان.  

"التحدیات والمعاییر والخطط في مؤسسات التعلیم العالي / المقارنة المعیاریة لعملیات االعتماد"، لبنان.
"دور القیادة المتمیزة في تحسین وتطویر المؤسسة"، المغرب.

"نظم إدارة الجودة"، المغرب.
"التوافق بین نظم ضمان الجودة في التعلیم"،  سلطنة ُعمان.

"تعزیز الجودة من خالل ضمان الجودة الداخلیة والخارجیة"، تونس.
"نظم ادارة الجودة"، األردن و تونس.

"كیفیة التأھل للحصول على اعتماد ھیئة االعتماد األمریكیة لبرامج الھندسة "، األردن و مصر.
"التدریس باستعمال الحاالت الدراسیة"، الكویت.
"كتابة ونشر بحوث اإلدارة"، األردن والكویت.

"ضمان الجودة وإجراءات االعتماد في البرامج"، سوریا.
"البحث عن التمیز في التعلیم اإلداري والبحوث"، سوریا.

المجلة العربية لجودة التعليم
مجلــــــــة دوریـــــة محكمــــة، تركز على ضمان الجودة واالعتماد في جمیع 
لضمان  دقیقة  تقییم  لعملیة  المقدمــــة  األبحاث  تخضع  حیث  التعلیم،  مستویات 

مستوى عاٍل من الجودة للمقاالت والبحوث المنشورة.

موقع  طریق  عن  إلكترونیا  اإلنجلیزیة  باللغة  أو  العربیة  باللغة  األوراق  تقدم 
المجلة االلكتروني، أو عن طریق تقدیمھا لموقع التحریر االلكتروني:

  AJQE@aroqa.org

معلومات االتصال
office@aroqa.org  /  info@aroqa.org
ھاتف:٥۱۰۰۹۰۰ ٦ ۹٦۲+  تحویلھ: ٤۱۱۸ \ ٤۳۰۹

aroqa.org


