ﻧﺸﺮة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺣﺰﻳﺮان  ،2016اﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻤﻨﺢ أﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ وﺳﺎم اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اوﻟﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

إﺻﺪار اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺠﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻋﻤﺎن –  26أﻳﺎر 2016

”ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ" ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
دور ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻃﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻣﻨﺢ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﻌﻈﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺳﻌﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﺎم اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ
اﻟﺪرﺟﺔ اوﻟﻰ.
وﺟﺎء اﻟﻮﺳﺎم ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ًا ¥ﺳﻬﺎﻣﺎت
أﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة واﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ا¥ﻧﺠﺎزات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

aroqa.org

ودوره في إبراز صورة األردن المعرفية ورسالته الحضارية عربي ًا ودولي ًا ،فض ً
ال عن مبادراته في تنمية المجتمعات
المحلية في إطار المسؤولية المجتمعية.
وأعرب سعادة الدكتور أبوغزاله عن شكره وامتنانه لجاللة الملك على هذا التكريم الملكي ،وهذه الثقة الغالية،
مضيفا أنه بهذا التكريم يصبح أكثر حرصا على تنفيذ رسالته ،وأكثر شعورا بالمسؤولية.
وأضاف أنه جاء إلى هذا الوطن الجئا قرر أن يصنع من نقمة المعاناة الفلسطينية نعمة وقرر أن يصنع من نعمة
المواطنة األردنية رسالة خدمة المجتمع ،وقال "لقد أعطيتموني وطنا ثانيا أعتز به وعلمتموني حب أهله شكرا
لكم".
وقد جاء هذا التكريم في االحتفال الوطني الكبير ،الذي أقيم في قصر رغدان العامر يوم أمس ،بمناسبة عيد
استقالل المملكة السبعين ،بحضور جاللة الملكة رانيا العبداهلل ،وسمو األمير الحسين بن عبداهلل الثاني ولي
العهد ،حيث تم خالل الحفل تكريم عددا من المتميزين تقديرا لتميزهم وعطائهم ومساهماتهم الريادية في
مسيرة البناء والعطاء للمملكة.
وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو األمراء واألميرات ،والسادة األشراف ،وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين،
وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة ،وعدد من ممثلي الفعاليات الشعبية واألحزاب والهيئات
والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

تنظيم المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
بعنوان «تفعيل جودة التعليم على المستوى اإلقليمي»

تعقد المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم مؤتمرها السنوي الثامن في الجامعة األميركية في بيروت -
لبنان خالل الفترة من  2-1كانون األول  2016تحت عنوان «تفعيل جودة التعليم على المستوى اإلقليمي».
ويعقد المؤتمر برئاسة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس المنظمة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية،
وهيئات الجودة واالعتماد الوطنية في البالد العربية ومجموعة طالل أبوغزاله.

وانطالق ًا من اهتمام المنظمة في مشاركة أهل االختصاص والرأي الذي يعتبر من ضمن أولوياتها وأهدافها
الرئيسية ،فقد انتهجت وسائل عديدة الستقطاب الخبراء والمتخصصين من مختلف العالم ،بهدف تحقيق
رسالتها التنموية في نشر المعرفة وإثرائها مما سيساهم في تعزيز ثقافة الجودة ورفع سوية التعليم والمعرفة.
وسيشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات والمنظمات المعنية بجودة التعليم تشمل هيئات االعتماد وضمان
الجودة الوطنية في الدول العربية ،وممثلو مراكز الجودة والباحثين في الجامعات العربية ،وممثلو وزراء التعليم
في الدول العربية ،وخبراء الجودة واالعتماد من االتحاد االوروبي وامريكا ،واتحاد مجالس البحث العلمي العربية،
والبنك الدولي وغيرهم.
ويهدف هذا المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي حول الجودة واالعتماد ،وتأثيرها على المؤسسات التعليمية ،ودور
االعتماد في رفع الكفاءة وتحسين النتائج وتعزيز المعلومات من خالل تبادل الخبرات ،كما سيتم تسليط الضوء
على أهمية الشراكات في إيجاد حلول إقليمية ومحلية للتحديات المشتركة.

إصدار العدد الرابع من المجلة العربية لجودة التعليم
أصدرت المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم «اروكا» العدد
الرابع من المجلة العربية لجودة التعليم.
وتصدر المجلة «الدورية والمحكمة» بإشراف هيئة تحرير برئاسة
سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس المنظمة ومجموعة من
المحكمين والمقيمين من البالد العربية والعالم ،وجميعهم خبراء
ّ
ومتخصصون في الجودة بكافة مراحل التعليم.
وأوضح سعادة الدكتور أبوغزاله بأن الهدف من هذه المطبوعة
المتخصصة الفريدة أن تكون منصة للباحثين وص ّناع السياسات في
المنطقة العربية والعالم ،لمناقشة التطورات والقضايا المتعلقة
بتعزيز جودة التعليم.
وبين أن هيئة التحرير تلقت العديد من األبحاث والموضوعات من خبراء في المؤسسات التعليمية في العالم،
وخضعت جميعها لعملية تقييم دقيقة من قبل المحكم ّين الذين يمثلون عددا من الشخصيات العربية
والعالمية من المشهود لهم في مجاالت التعليم حيث تم قبول األبحاث التي حصلت على أعلى تقييم.
وأضاف ،بأن من األهداف الرئيسية للمجلة هو اإلجابة على الكثير من األسئلة المتعلقة بخدمات التعليم ،ووضع
نتائج وتوصيات األبحاث بين يدي صناع القرار لقطاع التعليم ،ومراكز األبحاث لالستفادة منها والبناء عليها،
باإلضافة إلى تعزيز المعرفة في مجال جودة التعليم واالعتماد في البالد العربية.
وتضمن اإلصدار الرابع مجموعة من األبحاث القيمة ومنها السياسات التعليمية وجودة أداء مديري المدارس،
والجودة والتعليم المفتوح وأطر ضمان عمليات الجودة في أنظمته ،وعمليات التغيير الناجحة في مؤسسات
ً
إضافة إلى دراسات لحاالت علمية من مختلف الجامعات وغيرها
التعليم العالي من خالل اتباع معايير ممنهجة
من الموضوعات واألبحاث القيمة.
ودعا سعادة الدكتور طالل ابوغزاله الخبراء في المدارس والجامعات وكافة مؤسسات التعليم إلى المشاركة،

وإرسال أبحاثهم ودراساتهم ومقاالتهم لإلسهام من خاللها بكل ما يعود بالنفع والفائدة على برامج التعليم في
بالدنا.
يشار إلى أنه تم وضع ملخصات اإلصدار الرابع على الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلة  ajqe.aroqa.orgوسيتم
توفير نسخة مطبوعة من اإلصدار وبسعر رمزي لدى إدارة المنظمة ،في مقر جامعة طالل أبوغزاله.

«مؤشر تنافسية المواهب العالمي» يسلط الضوء على دور مجموعة طالل
أبوغزاله في تطوير التعليم
دافوس–  18أيار 2016
صدر مؤخرا تقرير «مؤشر تنافسية المواهب العالمي ()GTCI
« »2016-2015في دافوس وسنغافورةُ ،مسلطا الضوء على دور
مجموعة طالل أبوغزاله في تطوير التعليم والسعي لجعل
التعليم العالي متاحا للجميع في كافة دول العالم.
ويأتي المؤشر الذي يتم إطالقه سنويا على شكل تقرير ،نتائج
لدراسة تقيس وتقارن بين قدرة الدول على التنافس على
المواهب ،حيث صدر التقرير لهذا العام بعنوان «استقطاب
المواهب والتنقل الدولي».
وجاءت نتائج التقرير استنادا إلى بحوث أجرتها كلية األعمال في
العالم (إنسيد) ،حيث لفت التقرير إلى دور المجلس االستشاري
المساهم في تأليف فصول العدد للعام الحالي ،حيث يعتبر
الدكتور أبوغزاله عضوا طويل األمد في المجلس االستشاري
للمؤشر.
وألقى التقرير الضوء على دور مجموعة طالل أبوغزاله في جعل
التعليم حق من حقوق اإلنسان للجميع ،من خالل جامعة طالل
أبوغزاله الدولية( ،)TAGI-UNIوالتي هي بوابة افتراضية إلى
أفضل تعليم في العالم.
كما أسست المجموعة وفقا للتقرير كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال ( )TAGSBوهي أول
كلية من نوعها تمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص ،وكلية طالل أبوغزاله الجامعية لألعمال في البحرين
التي تأسست في العام  2012بهدف تطوير قادة األعمال في المستقبل ليكونوا قادرين على المنافسة والنجاح
في العالم الذي يتميز بتوسع نطاق المعرفة فيه وصعوبة اقتصادياته.
ويغطي التقرير  109دول باإلضافة إلى إصدار «بروشور» يوضح الدور الرئيس للشركاء ،وأعضاء المجلس االستشاري.
وتم إطالقه بالتعاون ما بين «إنسيد» وأديكو ،ومعهد القيادة في سنغافورة.
ويضم المجلس االستشاري ،باإلضافة إلى الدكتور أبوغزاله ،كل من تيري بريتون رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لشركة أتوس ،ووزير الماليةالفرنسي السابق وبيتر كوبيلي ،وجورج دابليو تيلر أستاذ اإلدارة ومدير مركز
الموارد البشرية في وارتن بجامعة بنسلفينيا ،ويوكو إذيشيكورا ،أستاذ فخري في جامعة هيتوتسوباشي والمدير
العام السابق لمكينزي طوكيو ،وماتس كارلسن ،نائب الرئيس السابق للبنك الدولي ،وأرنود دي مييه ،رئيس
جامعة سنغافورة لإلدارة ،وفينيت نايار ،نائب رئيس شركة إتش سي إل تكنولوجيز ومؤسس مؤسسة سامبارك.

المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم

مبنى جامعة طالل أبوغزاله ،الشميساني-شارع عبد الرحيم الواكد-عمارة رقم 5
هاتف)+ 962( 5100250 :
Email: office@aroqa.org

