نشرة المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
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برعاية وزير االتصاالت اللبناني وبرئاسة الدكتور طالل أبوغزاله
المؤتمر السنوي الثامن لجودة التعليم

انعقاد االجتماع السنوي
للجمعية العمومية
للمنظمة العربية
لضمان الجودة في
التعليم
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بيروت  -افتتح وزير االتصاالت في مقر الجامعة
ورشة عمل حول
المقارنة المعيارية
لعمليات االعتماد

األمريكية في بيروت المؤتمر السنوي الثامن

٥

لجودة التعليم بعنوان «تفعيل جودة التعليم
على المستوى اإلقليمي» الذي تنظمه المنظمة
العربية لضمان الجودة في التعليم برئاسة سعادة
الدكتور طالل أبوغزاله رئيس المنظمة .وعقد
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المؤتمر وورش العمل بحضور مدير إدارة التربية والتعليم والبحث
العلمي في جامعة الدول العربية الدكتور ياسر عبد المنعم،
ووكيل وزارة التعليم العراقي فؤاد قاسم ،وبمشاركة باحثين
وأكاديميين وممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات
التعليمية من مختلف الدول العربية.
وثمن سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رعاية معالي وزير االتصاالت
السيد بطرس حرب وأشاد بدور لبنان في رعاية التعليم والجودة
واالعتماد والعمل مع المؤسسات االكاديمية للتحول من التعليم
إلى التعلم وأن يكون توجه التعليم هو لإلبداع بهدف صنع
المعرفة طريق لصنع الثروة.
وقدم الباحثون من الجامعات العربية واالجنبية أكثر من  ٦٥ورقة علمية متخصصة في جودة التعليم واالعتماد
تم تقييمها من خالل اللجنة العلمية للمؤتمر وفقا لمعايير البحث العلمي ،وقبل منها  20ورقة علمية تم
عرضها في جلسات المؤتمر ونشرها في كتيب المؤتمر .وسيتم استخالص التوصيات والقرارات التي من
شأنها المساهمة في التوعية ورفع سوية التعليم وجودته على مستوى المنطقة العربية.
حيث تمحورت األوراق العلمية حول معايير ونظم الجودة.

د .هناء الغالي

أ .ستيفان هالبروك

ٔا .د .رجأيي اخلاجني

ٔا .محمود الربيعي

ٔا ..د .صاحلة عيسان

أ .لبنى كمال طوقان

د .احمد ابراهيم

2

كما تطرق الباحثون إلى أفضل الممارسات ،والدراسات ،والمنهجيات البحثية للجودة

ا .د .زياد السعد

األستاذة ريبيكا لوثر

أ .د .محمد احليلة

ٔا .د .تقي عبدواني

د .خادم اهلل الكناري

أ.م .د .حمزة املعموري

واستعرض الباحثون ايض ًا أدوات وأساليب ونظم الجودة في التعليم

د .كرمي نصر

األستاذ تيمو ستوب

د .جوزيف كريتيروس

د .إدريس علي

د .مروان عاشور

د .هشام الصالح
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وفي الختام سلم الدكتور أبوغزاله الدروع التذكارية لراعي الحفل وزير االتصاالت ،وكبار الحضور.

درع املنظمة للدكتور كرمي نصر

درع املنظمة للدكتور وليد كرم

درع ٔا .د زياد السعد

درع املنظمة لألستاذة ريبيكا لوثر

درع املنظمة للدكتور موفق العتوم

درع املنظمة للدكتورة هناء الغالي

انعقاد االجتماع السنوي للجمعية العمومية للمنظمة العربية
لضمان الجودة في التعليم
تحت رعاية معالي وزير االتصاالت اللبناني السيد بطرس حرب األكرم وبرئاسة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
الرئيس والمؤسس لمجموعة طالل أبوغزاله ورئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لضمان الجودة في
التعليم  ،عقد االجتماع السنوي للجمعية العمومية للمنظمة في الجامعة األميركية في بيروت  -لبنان.
وحضر االجتماع ممثلين عن أعضاء المنظمة من االردن ولبنان والسودان ومصر وسلطنة عمان والعراق حيث تم
مناقشة المواضيع المتعلقة بالتطورات التعليمية واالعتماد وجودة التعليم والعديد من القضايا االستراتيجية
الموجهة نحو تأسيس خطط عمل مستقبلية لتسهم بشكل كبير في تطوير التعليم في الوطن العربي من
خالل عدة مقومات أهمها التركيز على جودة التعليم وتطبيق معايير الجودة واالعتماد االكاديمي للمنظمة
العربية لضمان الجودة في التعليم.
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وأصدر خالل االجتماع مجموعة من القرارات التي من شأنها أن تخدم أعمال وأهداف المنظمة ،حيث أكد على
ضرورة إعداد خطة عمل لنشر الوعي وثقافة الجودة والبحث العلمي وعمل مستند تعريفي للتوعية بموضوع
الجودة في التعليم.كما وبين أهمية الحاجة لدعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم ،وتنفيذ
المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالجودة واالعتماد.
وأوعز سعادة 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.

ورشة عمل حول عمليات وإجراءات االعتماد لدى مجلس االعتماد
للهندسة والتكنولوجيا
عقدت المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم على هامش المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة حول
«عمليات وإجراءات االعتماد لدى مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا ( - »ABETالتدريب العملي على
الخطوات لتنفيذ عمليات التحسين المستمر) ،قدمها البروفيسور كريم نصر مساعد الرئيس للبحث والتطور
العلمي في جامعة البلمند ،والدكتور موفق العتوم ،مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي في
جامعة اليرموك  -األردن وذلك في رحاب الجامعة األميركية في بيروت  -لبنان .وحضر الورشة العديد من
االساتذة والمختصيين من الجامعات العربية ،تم خاللها التعريف باجراءات الجودة واالعتماد لبرامج الهندسة
والعلوم.
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وتناولت الورشة الخطوات المنهجية لتأهيل برامج الهندسة ،وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
لالعتماد األكاديمي  .ABETكما أنها وضحت عمليات االعتماد من خالل تقديم ومناقشة المعايير األكاديمية

التسعة الالزمة بالتفصيل للحصول على اعتماد من  .ABETوالتي تمثل ما يتعلق بالطلبة وأهداف البرنامج
ونتائج البرنامج والتقييم والتحسين المستمر والمناهج وأعضاء هيئة التدريس والمرافق والدعم المؤسسي،
ومعايير البرنامج.

ورشة عمل حول المقارنة المعيارية لعمليات االعتماد
عقدت المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم على هامش المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة ورشة
عمل حول «المقارنة المعيارية لعمليات االعتماد» في مؤسسات التعليم العالي قدمتها االستاذة ريبيكا لوثر
من جامعة آخن في ألمانيا حيث تم 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 وتناولت الورشة آلية وضع معايير االعتماد وتحديد المعايير األكثر أهمية فيما يتعلق بتخصيص تصنيف
مؤسسات التعليم العالي إلى برامج و /أو اعتماد النظام ككل .وحضر الورشة عدد من االساتذة والمختصيين
من الجامعات والمؤسسات العربية.
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اجراءات االعتماد االكاديمي لمدارس الرضوان
تقوم المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
باجراءات االعتماد األكاديمي لمدارس الرضوان من
خالل تطبيق معايير ضمان الجودة واالعماد وتقييم
تقرير التقييم الذاتي الذي تقدمت به المدارس وذلك
لتحقيق درجات عالية من الجودة وضمان البيئة
التعليمية المستدامة ،ضمن إطار حرص المنظمة
على توفير البيئة التعليمية المالئمة والمتميزة
وتحسين المخرجات التعليمية واألداء األكاديمي
والمهني والسلوكي لضمان أفضل الممارسات
والمؤشرات التعليمية.
ويجري التقييم لإلجراءات الفنية واإلدارية واألكاديمية التي اتخذتها ونفذتها مدارس الرضوان والشواهد
التحسينيـة التـي قامـت بهــــا بعــد تقديمهـا لتقريـر التقييـم الذاتـي ضمـن مراحـــل برنامـــج االعتمـــاد االكاديمـــي.

E-mail: office@aroqa.org

aroqa.org
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