نشرة المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
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أبو غزاله يمنح شهادة االعتماد األكاديمي
لمدارس الرضوان

في ختام أعمال المؤتمر
السنوي الثامن للمنظمة
العربية لضمان جودة
التعليم أبو غزاله يعلن
عن أهم النتائج

دعوة لتقديم أوراق
علمية ودراسات
متخصصة لإلصدار
االول
من المجلد الرابع
للمجلة العربية لجودة
التعليم
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عمان  -منح الدكتور طالل أبوغزاله  -رئيس المنظمة
العربية لضمان الجودة في التعليم  -شهادة اإلعتماد
األكاديمي لمدارس الرضوان لتحقيقها متطلبات
ضمان الجودة وإلتزامها بمعايير اإلعتماد وذلك وفقا
لقرار لجنة االعتماد األكاديمي في المنظمة العربية
لضمان الجودة في التعليم التي يرأسها معالي
الدكتور أمين محمود.
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ويأتي منح إعتماد المنظمة العربية األكاديمي لمدارس
الرضوان وفقا للعمل المتفاني الذي قامت به المدارس
خالل عامي  ٢٠١٦ - ٢٠١٥لتطبيق معايير الجودة ومؤشرات
األداء المتعلقة بالجودة والتميز في الرؤى واالهداف
والمخرجات والحوكمة والتعليم والتدريس واإلبداع
والموارد والتواصل والتوثيق والتحسين المستمر وبيانها
في التقرير الذاتي التفصيلي الذي تقدمت به المدارس
مبينا فيه التطبيق والممارسات والشواهد والذي تم
تقييمهما تقييما مفصال حققت بها المدارس معايير
الجودة في التعليم من كافة النواحي اإلدارية واالكاديمية
والبيئية واألدائية والموارد واالنظمة.
التعليمية باإلضافة الى توفير البيئة التعليمة المتميزة
وقال سعادة الدكتور طالل أبو غزاله خالل حفل منح وتقديم التجربة التعليمية عالية الجودة للطلبة ،وتحسين
االعتماد الذي أقيم في مدارس الرضوان أن المنظمة نشأت ادائهم األكاديمي والمهني والسلوكي بما يتوافق مع
تحت مظلة جامعة الدول العربية ويرأسها فخري ًا معالي المتطلبات التعليمية العالمية.
األمين العام لجامعة الدول العربية ،وهي المؤسسة
الوحيدة في الوطن العربي التي تمنح شهادات االعتماد من جانبها قالت الدكتورة مهدية الزميلي  -مديرة
االكاديمي العربي وفقا لثقافتنا ومناهجنا ،وتسعى المدارس  -يعد هذا اإلنجاز الذي يتوج مسيرة مباركة من
المنظمة إلى تطوير مستوى التعليم وجودته لتحقيق عمر المدارس الذي امتد لنحو عشرين عام من العطاء
والبذل والجهد المتواصل لتحقيق إنجازات كبيرة في
هدف توفير التعليم الجيد للجميع وليس التعليم فقط.
مسيرة التربية والتعليم على الصعيد المحلي والعربي
جميعا  -ونبارك لهم
وأكد الدكتور طالل أبوغزاله على أن مدارس الرضوان وتقدر المدارس جهود منتسبيها
ً
ّ
بذلت مجهودا كبيرا في سبيل النهوض بمستوى جودة هذا اإلنجاز .
التعليم لطالبها ،الفتا إلى أن حصولها على االعتماد
االكاديمي من المنظمة جاء بعد ذلك الجهد لتحسين وأشاد االستاذ منذر الزميلي عضو هيئة المديرين
الجودة التعليمية وضمان مخرجاتها المتميزة في والشريك المفوض لمدارس الرضوان بجهود المنظمة
أفرعها المختلفة ،وأضاف أن االعتماد هو عقد شراكة العربية لضمان الجودة في التعليم ولتميزها في العمل
بين المنظمة والمدارس للعمل المستمر للتميز في المهني لجودة التعليم واالعتماد وفقا للمعاير النوعية
جهدا كب ًيرا في دراسة
التعليم حيث سيتم التواصل للعمل المشترك في ولفريق التقييم الخارجي الذي بذل ً
تطبيق معايير الجودة بكافة جوانبها وتطويرها وإدخال تقرير التقييم الذاتي والتي أثرت بشكل كبير العملية
التعليم النوعي للطلبة والنهوض بقدراتهم العلمية التعليمية في المدارس  ،وتعد التوصيات التي تقدمت
والتطبيقية واالبداعية كثروة وطنية تقوم على خدمة بها المنظمة االلية التي ستعمل من خاللها المدارس
االردن بقيادة سيدي صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني للتحسين المستمر.
بن الحسين حفظه اهلل ورعاه.
يشار إلى أن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
وبين معالي الدكتور أمين محمود أن معايير الجودة هي جمعية دولية غير ربحية مستقلة تأسست في بلجيكا
واالعتماد األكاديمي تضمن توفير فرصة التعلم الذاتي في يوليو  2007غايتها األساسية النهوض بمستوى جودة
وتحسين المخرجات التعليمية في المدرسة من خالل التعليم العالي بشكل عام مع التركيز على العالم
الفعالة والتدقيق وإعداد التقييم الذاتي العربي بشكل خاص ،وتعمل تحت مظلة جامعة الدول
المشاركة
ّ
للجودة وفقا ألفضل الممارسات والمعايير والمؤشرات العربية ورئيسها الفخري األمين العام للجامعة.

2

في ختام أعمال المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربية لضمان جودة
التعليم أبو غزاله يعلن عن أهم النتائج
بيروت  2 -ديسمبر  ،2016اختتم المؤتمر السنوي
الثامن للمنظمة العربية لضمان جودة التعليم
أعماله في الجامعة األميركية في بيروت  -لبنان
باصدار نتائج المؤتمر حول جودة التعليم.
وبرعاية كريمة من معالي السيد بطرس حرب وزير
االتصاالت اللبناني ،اختتم المؤتمر السنوي الثامن
للمنظمة العربية لضمان جودة التعليم ،الذي
عقد برئاسة سعادة الدكتور طالل أبو غزاله رئيس
المنظمة ،وبمشاركة الخبراء في ضمان الجودة من
الدول العربية ،يومي  2-1ديسمير  ،2016حيث تم طرح » »دعوة الجامعات العربية لالنضمام إلى المنظمة
ومناقشة ثالثون بحث ًا اعتمدها المحكمون لعرضها
العربية لضمان الجودة في التعليم كأعضاء
على المؤتمر.

بهدف تحسين الجودة واالعتماد.
» »تعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص باتجاه

وبعد سماع كلمة السيد حرب وكلمة السيد ياسر

تطوير مجتمعات البحوث في مختلف المجاالت.

عبدالمنعم الوزير المفوض ،مدير إدارة التربية » »عقد المؤتمر السنوي التاسع للمنظمة العربية
والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية.

لضمان الجودة في التعليم  2017-AROQAبرعاية

وكلمة د .محمد الحراجلي ،وكيل الشؤون األكاديمية

معالي السيد أحمد أبو الغيظ امين عام جامعة

بالوكالة ،الجامعة األميركية في بيروت ،وكلمة رئيس

الدول العربية في جمهورية مصر العربية خالل

المنظمة العربية لضمان جودة التعليم تابع الخبراء

شهر كانون األول \ ديسمبر  2017وذلك بالتزامن

تقديم المحاضرات والمداوالت بشأنها.

مع الملتقى الدولي السابع حول ربط البنى
التحتية العربية في إطار البنى العالمية 2017 eAGE

وتزامن مع المؤتمر عقد اجتماع الجمعية العمومية » »العمل على متابعة تنفيذ التوصيات لتسهم في
للمنظمة والذي يمثل الدول العربية المشاركة.

تطوير التعليم واالرتقاء بالجودة.

وخلص المؤتمر والجمعية العمومية إلى التوصيات
التالية :

وختاما التوجه بالشكر الجزيل وجميل العرفان إلى

» »إعادة إنتخاب رئيس المنظمة:

كل من ساهم في نجاح المؤتمر آملين أن يكون

» »أجمع أعضاء الجمعية العمومية على أن يستمر المؤتمر بمثابة منصة علمية فعالة تقوم على
سعادة الدكتور طالل أبوغزالة برئاسة المنظمة تحقيق األهداف المرجوة نحو تطوير جودة التعليم
العربية لضمان الجودة في التعليم.

في المنطقة العربية.
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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
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» »المساهمة في التوعية وتبادل الخبرات من خالل نشر االبحاث العلمية واألدبية والدراسات في جودة التعليم
واالعتماد على مستوى عدة قطاعات بما في ذلك:
*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 محكم ّين اثنين على األقل من العلماء والباحثين والمتخصصين
من المنطقة العربية والعالم.
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E-mail: office@aroqa.org

aroqa.org
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