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الجامعة االمريكية في بيروت تكرم طالل أبوغزاله خالل احتفالها
بالعيد الـ  150على تأسيسها
أبوغزاله :مجموعتنا من بين أهم  20شركة عالمية في مجال الخدمات المهنية
وبناء القدرات واألولى عالمي ًا في الملكية الفكرية
«أروكا» تعقد ورشة عمل
حول المقارنة المعيارية
لعمليات االعتماد
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دعوة لالنضمام
الى عضوية
المنظمة العربية
لضمان الجودة
في التعليم
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بيروت  -أقامت الجامعة األميركية في بيروت ،بمناسبة
الذكرى  150على تأسيسها احتفاال تكريميا لخريجي
الجامعة من كافة أنحاء العالم في ذكرى تخرجهم
الذهبي ال 50والفضي ال 25لصفوف سنتي 1966
و ،1991في قاعة «أسمبلي» بالجامعة ،أعقبه حفل
استقبال وتخلله تكريم رجل االعمال الدكتور طالل
أبوغزاله.

www.aroqa.org
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وألقى أبوغزاله كلمة رئيسية خالل الحفل قال فيها :سنوات الدراسة وألكون الطالب األول المتفوق بين
«أشكر لبنان على استضافته لي كالجئ فلسطيني الطالب الالجئين في لبنان ألحظى بالمنحة الوحيدة
ومدرسة المقاصد االسالمية لسنوات الدراسة الثانوية التي قدمتها األونروا عام .»1956
فيها ،والجامعة االميركية ألنها علمتني أهمية الجودة
علي أن
في التعليم وأتاحت لي مقابلة زوجتي نهى في عام وأردف« :كان شعوري منذ عام  1948بأن
ّ
أؤدي رسالة تحققت في  21تشرين الثاني 2001
.1956
عندما انتخبتني االمم المتحدة رئيسا لفريق تقنية
وأضاف« :شكرا للجامعة األميركية ألنها أتاحت المعلومات واالتصاالت لرسم استراتيجية العالم،
الفرصة لي في عام  1978إلقامة كلية طالل أبوغزاله وأريد أيضا أن أشكر ممثلي الدول والمنظمات
للدراسات في األعمال ،والتي أصبحت فيما بعد باسم والشركات النتخابهم لي رئيسا عليهم ،رغم علمهم
العليان ،وشكرا للجامعة النتخابي في مجلس امنائها بأنني فلسطيني  -اردني عربي مسلم».
في نيويورك في عام .»1980
وختم« :شكرا للقادة واألصدقاء واألفراد داخل مجموعة
وتابع« :شكرا ألني عشت حياتي في ظل نعمة طالل أبوغزاله الدولية ،الذين ساعدوني من أجل أن
المعاناة ،إذ كان علي أن أعاني ألكون الطالب نصبح من بين أهم  20شركة على مستوى العالم
المتفوق في كل صفوف دراستي بين عامين  1948في مجال الخدمات المهنية وبناء القدرات ،والشركة
 ،1960 -لكي أحصل على منحة دراسية كاملة طيلة االكبر في العالم في مجال حقوق الملكية الفكرية».

«أروكا» تعقد ورشة عمل حول المقارنة المعيارية لعمليات االعتماد
تعقد المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
ورشة عمل حول «المقارنة المعيارية لعمليات االعتماد»
في مؤسسات التعليم العالي تقدمها الدكتورة ريبيكا
لوثر من جامعة آخن في ألمانيا وذلك على هامش
المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة الذي سيعقد في
الجامعة األمريكية في بيروت.
وسيتم خالل الورشة التعريف بطرق التحليل ونمذجة
الترابط في الهياكل التنظيمية وتنفيذ نظم إدارة الجودة،
وعلى كيفية تنفيذ وتطوير إدارة الجودة وأنظمتها في
مؤسسات التعليم العالي.
كما ستتناول الورشة آلية وضع معايير االعتماد وتحديد
المعايير األكثر أهمية فيما يتعلق بتخصيص تصنيف
مؤسسات التعليم العالي إلى برامج و /أو اعتماد النظام
ككل.
للتسجيل :اضغط الرابط
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دعوة لتقديم أوراق علمية ودراسات متخصصة لإلصدار الثاني
من المجلد الثالث للمجلة العربية لجودة التعليم

تدعو المجلة العربية لجودة التعليم الخبراء والمتخصصين إلى تقديم أوراق علمية ودراسات متخصصة لإلصدار
الثاني من المجلد الثالث للمجلة العربية لجودة التعليم الذي بوشر العمل على إعداده للنشر.
والمجلة 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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دعوة لالنضمام الى عضوية المنظمة العربية
لضمان الجودة في التعليم
تتيح المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
عضويتها لمؤسسات التعليم للمساهمة في رفع
سوية التعليم ونشر ثقافة الجودة واالعتماد علما بأن
رسوم العضوية هي خمسون يورو سنويا ،وتشمل
الخدمات التالية:
» »تطبيق أسس ومعايير جودة التعليم والحصول
على االعتماد الذي تمنحه المنظمة بعد التقييم
» »الحصول على نسخة من المجلة العربية لجودة
التعليم التي تصدرها المنظمة وهي مجلة
علمية محكمة ومفهرسة ومتخصصة في جودة
التعليم واالعتماد
» »الحصول على النشرات والتقارير التي تصدرها
المنظمة
» »المشاركة في المؤتمر السنوي وورش العمل
المتخصصة التي تعقدها المنظمة برسوم
مخفضة
ومن خالل االنضمام إلى المنظمة العربية لضمان
الجودة في التعليم ،يصبح األعضاء وبشكل تلقائي
جزءاً من شبكة المنظمة الواسعة في مجال
ضمان جودة التعليم ،األمر الذي سيتيح لهم االلتقاء
بنظرائهم لمناقشة تجاربهم وتبادلها وتقييمها
والمشاركة في النشاطات والمؤتمرات التي تهدف
إلى نشر ثقافة الجودة وتبادل الخبرات في مجال
ضمان وادارة الجودة واالعتماد.
أعضــاء المنظمــة العربيــة لضمان الجودة
في التعليم
الجزائر:
 .1جامعة محمد خيضر
البحرين:
 .2جامعة الخليج
 .3كلية طالل ابوغزاله الجامعية لألعمال

جمهورية مصر العربية
 .4أوشا الشرق األوسط
 .5جامعة المنيا
 .6جامعة طنطا
 .7الجمعية العربية لمحترفي وخبراء السالمة والصحة
المهنية
 .8جمعية المستشارين القانونيين المصريين
 .9مؤسسة الجسور الرقمية
 .10مؤسسة السندس لأليتام ذوي االحتياجات الخاصة
العراق:
 .11جامعة األنبار
 .12الجامعة العراقية
 .13جامعة الكوفة
 .14جامعة النهرين
 .15جامعة بابل
 .16جامعة بغداد
 .17جامعة تكريت
 .18جامعة ذي قار
 .19كلية المستقبل الجامعة
 .20معهد الفارابي للدراسات العليا
ايرلندا:
 .21شبكة العلماء العراقيين في الخارج
المملكة األردنية الهاشمية:
 .22األكاديمية األردنية للدراسات البحرية
 .23جامعة آل البيت
 .24الجامعة األردنية
 .25جامعة االسراء
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 .26جامعة البتراء
 .27جامعة الزرقاء الخاصة
 .28جامعة الزيتونة االردنية
 .29جامعة الشرق األوسط
 .30جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
 .31الجامعة الهاشمية
 .32جامعة اليرموك
 .33جامعة جرش
 .34جامعة عمان العربية
 .35جامعة مؤتة
 .36الجمعية األردنية للجودة
 .37كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة
األعمال
 .38المجمع العربي لإلدارة والمعرفة

المملكة العربية السعودية:
 .59جامعة الجوف
 .60جامعة نايف للعلوم األمنية
 .61جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -عمادة
التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد
 .62كلية إدارة األعمال األهلية
 .63مجموعة بيان العالمية للتدريب واالستشارات
 .64مدارس خط العلم العالمية
 .65مدرسة رند األهلية
 .66مركز الدراسات الصحية بمدينة األمير سلطان
الطبية العسكرية
 .67مركز روح اإلبداع للتدريب

الكويت:
 .39جامعة الكويت
 .40معهد الحرير للتدريب

السودان
 .68جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
 .69جامعة أفريقيا العالمية

لبنان:
 .41ثانوية قصر الثقافة الحديثة
 .42جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان
 .43الجامعة اللبنانية الكندية
 .44الدولية لخدمات الجودة

سلطنة عمان:
 .70جامعة السلطان قابوس
 .71كلية الخليج
 .72كلية مسقط

ليبيا:
 .45االتحاد العربي للتعليم التقني
 .46جامعة الزيتونة
 .47الجامعة الليبية للعلوم الطبية
 .48جامعة بنغازي
 .49جامعة عمر المختار
 .50كلية التقنية الطبية مصراته
 .51مركز التدريب على السالمة والصحة المهنية
هولندا:
 .52جامعة الهاي الدولية
فلسطين
 .53جامعة االقصى
 .54جامعة القدس المفتوحة
 .55جامعة النجاح الوطنية
 .56جامعة فلسطين التقنية
قطر:
 .57شركة صناعة الحياة للتدريب واالستشارات

 .58المجموعة الدولية للتدريب واالستشارات

سوريا:
 .73جامعة البعث
 .74جامعة الحواش الخاصة للصيدلة
 .75الجامعة السورية الدولية الخاصة للعلوم
والتكنولوجيا
 .76الجامعة العربية العالمية
 .77جامعة تشرين
االمارات العربية المتحدة:
 .78منظمة ايزون
الواليات المتحدة األميركية:
 .79األكاديمية العربية الدولية للتدريب والتطوير
اليمن:
 .80أكاديمية رفد للتدريب والتنمية
 .81جامعة األندلس للعلوم والتقنية
 .82الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى لكليات
المجتمع
 .83روضة ومدرسة منارات صنعاء الدولية

6

«أروكا» تتعاون مع وزارة التربية والتعليم االردنية لتنفيذ مشروع الجودة
واالعتماد األكاديمي في المدارس الحكومية
تعمل المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم وبالتعاون
مع وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية على
تنفيذ مشروع تطوير الجودة واالعتماد في المدارس الحكومية.
وسيتم من خالل هذا التعاون تطبيق معايير الجودة واالعتماد
األكاديمي والتي تتعلق بتطوير الرؤية واألهداف للوصول
لصيغة تشاركية لتحقيق جودة التعليم بما يتماشى مع
المعايير واالجراءات المحلية والعالمية.
وسيتم تحديد عدد من المدارس الحكومية من مختلف المحافظات للبدء بتطبيق الجودة والسير بإجراءات
االعتماد األكاديمي ،ومن المتوقع إطالق المشروع قبل بدء العام الدراسي القادم في أيلول .٢٠١٦

توثيق التاريخ التطوري للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
وثقت المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم التاريخ
التطوري لها ضمن الجهود التي تقوم بها مجموعة طالل
ابتداء من نشأتها في عام
أبوغزاله لتوثيق التاريخ التطوري
ً
 ١٩٧٢إلى وقتنا الحاضر وصو ًال إلى رؤيا مستقبلية لألعوام
القادمة.
ويعكس التاريخ التطوري إنجازات المنظمة منذ تأسيسها
عام  ،2007حيث تضمنت النشاطات والخدمات التي
قدمتها المنظمة بما في ذلك اإلصدارات والمطبوعات،
والمنشورات والمؤتمرات وورشات العمل والندوات التي
ً
إضافة إلى عضوية المنظمة العربية
تعقدها المنظمة
لضمان الجودة في التعليم والمجلة العربية لجودة
التعليم ،ومشاريع االعتماد األكاديمي.
لالطالع اضغط الرابط
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المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم

مبنى جامعة طالل أبوغزاله ،الشميساني-شارع عبد الرحيم الواكد-عمارة رقم 45
هاتف)+ 962 6( 5100250 :
Email: office@aroqa.org

www.aroqa.org

