نشرة المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
شباط (فبراير)  ،201٧اإلصدار ()١١

أبوغزاله :نعتز بنقل تجارب وخبرات االعتماد المدرسي
إلى السعودية من خالل اتفاق المنظمة العربية لضمان
الجودة في التعليم وغرفة جدة على التعاون في نشر
ثقافة االعتماد المدرسي وبناء الجودة التعليمية

أبوغزاله يترأس اجتماع
الجمعية العمومية
للمنظمة العربية ٣
لضمان جودة التعليم

دعوة لتقديم أوراق
علمية ودراسات
متخصصة لإلصدار
االول
من المجلد الرابع
للمجلة العربية لجودة
التعليم
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جدة  -تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المنظمة العربية لضمان الجودة في
التعليم وغرفة تجارة جدة في مجال االعتماد األكاديمي للمؤسسات التعليمية.
ووقع المذكرة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة
في التعليم ،وعن جانب غرفة جدة سعادة األستاذ مازن بن محمد بترجي نائب رئيس
الغرفة.
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وأعرب أبوغزاله عن اعتزازه باختيار غرفة جدة للمنظمة
للتعاون معها على نشر ثقافة االعتماد األكاديمي والمدرسي،
مؤكدا اعتزازه بالمنظمة التي ستعمل على توسيع تجاربها
وخبراتها.

ووجه الشكر الجزيل لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله
ولمجموعة طالل أبوغزاله العريقة التي تقدم خدمات شاملة
وواسعة ،حيث أنها تمثل كل عربي يفتخر بها في العالم،
الفتا إلى أن الغرفة تسعى من خالل هذا التعاون إلى مواكبة
التطورات التعليمية المتسارعة في عالم المعرفة ،وتطوير
الحوكمة والقيادة وتطبيق أساليب حديثة ومتطورة للتدريس
والتعليم.

ونوه إلى أهمية االعتماد في توفير بيئة تعليم سليمة من
مختلف النواحي ،حيث أن معايير االعتماد التي تلتزم بها
المؤسسة شاملة لكافة نواحي ومجاالت التعليم في المؤسسة
التعليمية.
وتهـــدف المذكــــرة إلى التعــــــــاون والمشاركة فـــي
نشــــر ثقافــــة االعتمــــاد المـــدرسي وبنـــــاء الجـــــودة
وأشار إلى أن المنظمة أطلقت معايير االعتماد األكاديمي التعليمية وتشجيــــع المؤسســــات التعليميــــة للحصـــول
للمدارس سابقا بما يتماشى مع المعايير العالمية ،وكرست علــــى االعتمــــاد العـــــربي من المنظمة العربية ،من
كافة الموارد والخبرات لمساعدة المدارس في الحصول خـــــالل تمثيــــل المركز لبــــــرامج االعتمــــاد المدرسي
على االعتماد األكاديمي بإعداد وتهيئة الكادر األكاديمي للمنظمة.
واإلداري في المدارس لتطبيق هذه المعايير واإلجراءات
المحلية والدولية للوصول بالمدارس إلى مستويات متميزة وسيتم التعــاون فـــي المجاالت األكاديميــة والعلميــــة
من الخدمات التعليمية.
والبحثيــة والتدريبيــة والثقافيــة والتطويريــة في مجــــال
االعتماد المدرسي ،وتبادل الخبرات في مجاالت االعتماد
من جانبه قال سعادة األستاذ مازن بن محمد بترجي أن الغرفة األكاديمي المؤسسي والبرامجي بما يساعد في تحقيق
تثمن هذا التعاون في إطار حرصها على التطوير والتحسين التطوير الذاتي وصوال لالعتماد األكاديمي في البرامج
حيث تسعى دائما إلى مواكبة التطورات والمتغيرات التي المختلفة للجانبين ،باإلضافة إلى تبادل الخبرات في مجال
تستلزم لعملية بناء األجيال وإيجاد جيل جديد يواكب مختلف تطوير الكوادر البشرية في مجال االعتماد األكاديمي أو
التطورات العلمية والمهنية والعملية.
المدرسي.

االعتماد األكاديمي في عدد من المدارس في لبنان
بيروت شباط  -2017باشرت المنظمة في إطار حرصها على دعم جودة
العربية لضمان الجودة في التعليم وتطور نظم وخدمات التعليم على
العمل مع مركز التطوير التربوي مستوى المنطقة العربية.
لتطبيق برنامج االعتماد األكاديمي في
عدد من الجهات التعليمية في لبنان.
وتعمل المنظمة على تطبيق معايير
الجودة واالعتماد األكاديمي بكل من
ويأتي توسيع المنظمة لعملية االعتماد مدرسة األمان الدولية ،مدرسة ثانوية

2

الجنان ،المعهد اللبناني الفني العالي
للتكنولوجيا ،وجامعة الجنان.
وأكد سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
رئيس المنظمة على أهمية ضمان
الجودة واالعتماد لتعزيز المخرجات
التعليمية واالهتمام بمحتوى الجودة
الحقيقي لالرتقاء بأنظمة وخدمات
التعليم.
وأضاف أن المنظمة تسعى بكافة
جهودها إلى تحسين نوعية التعليم،
ودعم تنفيذ المزيد من الدراسات
والبحوث المتعلقة بالجودة واالعتماد،
معربا عن اعتزازه وفخره بعمل
المنظمة وأهمية رسالتها ومهمتها.
وأكد األستاذ هاني الحامد ،مدير مركز
التطوير التربوي ،استعداده لنشر

وتطبيق معايير الجودة والحرص على استعداد المدرسة للبدء في تطبيق
االلتزام بتطوير نظم وخدمات التعليم إجراءات االعتماد.
في لبنان ،معربا ً عن اعتزازه بالتعاون
مع المنظمة العربية لضمان الجودة في ويشمل تطبيق معايير الجودة واالعتماد
التعليم لتطبيق إجراءات االعتماد في األكاديمي محاور تتعلق بتطوير الرؤية
عدد من المدارس اللبنانية.
واألهداف بما يتماشى مع التطورات
التعليمية المتسارعة في عالم المعرفة،
وأشار مدير مدرسة األمان الدولية وتطوير الحوكمة والقيادة بحيث تدعم
األستاذ أحمد الغوراني إلى أهمية جهود التحسين المستمر ،وتطبيق
التعاون مع المنظمة لتطبيق معايير أساليب حديثة ومتطورة للتدريس
الجودة داخل المدرسة ،مبديا الرغبة والتعليم بحيث توفر المناهج فرص
في البدء بإجراءات االعتماد.
جيدة للطلبة الكتساب المعرفة
والمهارات الالزمة ،واستخدام نظام
وأشاد مدير مدرسة ثانوية الجنان تقييم شامل وتوثيق النتائج لقياس مدى
األستاذ ســـالم يكن بأهميــة ورشـــة التطور والتحسن ،باإلضافة إلى توفير
العمل التي حضرها فريق عمل الموارد التقنية والمصادر الالزمة
مدرسة ثانوية الجنان حول المعايير لدعم العملية التعليمية وااللتزام بعملية
والمؤشرات والخطوات الضرورية التحسين المستمر لضمان الجودة
لتطبيق الجودة في التعليم ،معلنا وتطويرها.

أبوغزاله يترأس اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية
لضمان جودة التعليم
بيروت – ترأس سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس
المنظمة العربية لضمان جودة التعليم اجتماع الجمعية
العمومية للمنظمة الذي عقد في مقر الجامعة األمريكية في
بيروت ،بحضور األعضاء من مختلف الدول العربية.
وخالل االجتماع الذي عقد على هامش المؤتمر السنوي
الثامن للمنظمة ،وجه سعادة الدكتور أبوغزاله الشكر
الجزيل إلى معالي السيد بطرس حرب وزير االتصاالت
اللبناني على رعايته الكريمة للمؤتمر ،كما وجه الشكر
الجزيل ألمين عام جامعة الدول العربية معالي السيد وصدر خالل االجتماع مجموعة من القرارات المتعلقة
احمد أبوالغيط لتوجيهاته والنتدابه سعادة الوزير المفوض بأعمال وإدارة المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
بالجامعة الدكتور ياسر عبدالمنعم للحضور.
للمساهمة في تعزيز جودة التعليم ،حيث تم إقرار الميزانية
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للسنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر  ،2015وموازنة
المنظمة العربية للعام  ،2017والتقرير السنوي لعام ،2016
ومناقشة خطة المنظمة العربية للعام  2017والمستجدات
حول معايير ومؤشرات جودة التعليم واالعتماد بحضور
عدد من أعضاء المنظمة وخبراء التعليم في المنطقة العربية.

في المؤسسات التعليمية العربية للتوعية بثقافة الجودة،
ومواصلة الحوار والتعاون بين مؤسسات التعليم وهيئات
االعتماد ومنظمات الجودة في التعليم من أجل ترسيخ
مفاهيم الجودة واالعتماد على المستوى اإلقليمي العربي.
وأوعز الدكتور أبوغزاله بضرورة انضمام المنظمة إلى
فريق اتحاد الجامعات العربية الرقمية في جامعة الدول
العربية ،حاثّا الجميع على مواصلة الحوار والتعاون
بين مؤسسات التعليم وهيئات االعتماد ومنظمات الجودة
في التعليم من أجل ترسيخ مفاهيم الجودة واالعتماد على
المستوى اإلقليمي العربي.

كما جرى إعادة انتخاب سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
رئيسا ً للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم لحكمته
وخبرته للعمل على تحسين التعليم ونشر الوعي وثقافة
الجودة والبحث العلمي من خالل المجلة العلمية التي
تصدرها المنظمة والمؤتمر السنوي الذي تقيمه المنظمة
لالستمرار في توفير المنصة العلمية لتبادل الخبرات ونشر
النتائج والدراسات المتعلقة بموضوع الجودة في التعليم وبين أهمية دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين نوعية
واالعتماد.
التعليم ،وتنفيذ المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة
بالجودة واالعتماد والعمل على دعم مسيرة المنظمة وضمان
كما شدد المجتمعون على أهمية الدورات التدريبية لإلداريين ديمومتها ألهمية رسالتها ومهمتها في مجال التعليم.

دعوة لتقديم أوراق علمية ودراسات متخصصة لإلصدار االول
من المجلد الرابع للمجلة العربية لجودة التعليم
تدعو المجلة العربية لجودة التعليم الخبراء والمتخصصين إلى تقديم أوراق
علمية ودراسات متخصصة لإلصدار األول من المجلد الرابع للمجلة ،علما
بأن المجلة دورية محكمة ومفهرسة ومتخصصة تصدر عن المنظمة العربية
لضمان الجودة في التعليم في عددين سنويا ومنذ عام  ،٢٠١٤وتعد المجلة منصة
للباحثين والمتخصصين في جودة التعليم وتقوم على عرض أهم المستجدات
البحثية والتعليمية ومناقشة التطورات والقضايا المتعلقة بجودة التعليم واالعتماد األكاديمي للمؤسسات والبرامج التعليمية.
وتهدف المجلة الى:
» »توفير المنصة للباحثين واألكاديميين والمتخصصين في المنطقة العربية والعالم ،لمناقشة التطورات والقضايا المتعلقة
بتعزيز جودة التعليم واالعتماد
» »تقديم معارف جديدة ووضع نتائج وتوصيات الباحثين والمتخصصين بين يدي صانعي قرار التعليم ومراكز األبحاث
لالستفادة منها والبناء عليها
» »تعزيز المعرفة في مجال جودة التعليم واالعتماد والنهوض بهما في المنطقة العربية
» »المساهمة في التوعية وتبادل الخبرات من خالل نشر االبحاث العلمية واألدبية والدراسات في جودة التعليم واالعتماد
على مستوى عدة قطاعات بما في ذلك:
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*الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية
*المكتبات وقواعد البيانات
*مديري واستراتيجيي خدمات التعليم
*صناع القرار وساسة التعليم
*المؤسسات العاملة في جودة التعليم واالعتماد
وتنشر المجلة العربية لجودة التعليم األوراق العلمية واالدبية والدراسات والنصوص التي لم يتم نشرها سابقا في المواضيع
ذات الصلة ،وهي:
» »معايير وأطر أنظمة ضمان الجودة في التعليم
» »عمليات ضمان الجودة واالعتماد في التعليم االساسي والتعليم الثانوي ،والتعليم العالي ،والتدريب المهني ،والتعلم
اإللكتروني
» »برامج التقييم المؤسسي وعوامل تقييم الجودة وأسس االعتماد
» »نماذج ضمان جودة التي تعتمد بشكل رئيسي على أسس ومعايير األداء
» »تحليالت احصائية حول ضمان جودة التعليم في المؤسسات التعليمية
» »دراسات حاالت ونماذج التطبيق الناجحة
» »التكيف والتحقق من التعليم والتعلم
» »عمليات التقييم الذاتي وتطبيقات التدقيق الداخلي
» »إدارة الجودة ،وتحسين الجودة ،والعمليات المطبقة لتحقيق ذلك
» »فعالية التدريس وتقييم األداء
» »عمليات التعليم االلكتروني ومراقبة الجودة
» »تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطبيق الجودة في التعليم
ويمكن أيضا تقديم أوراق علمية قصيرة ومراجعات الكتب والتعليقات واالنتقادات
تقدم األوراق باللغة العربية أو باللغة االنجليزية إلكترونيا عن طريق موقع المجلة اإللكتروني و/أو بإرسالها إلى مكتب
التحرير بالبريد االلكترونيAJQE@aroqa.org :
ويتم تقييم جميع األوراق تقييما دقيقا من قبل محكميّن اثنين على األقل من العلماء والباحثين والمتخصصين من المنطقة
العربية والعالم.

E-mail: office@aroqa.org

aroqa.org
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