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للمنظمة األولى حول «عمليات وإجراءات االعتماد
لدى مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا
( - »ABETالتدريب العملي على الخطوات لتنفيذ
عمليات التحسين المستمر) ،يقدمها البروفيسور
كريم نصر مساعد الرئيس للبحث والتطور العلمي
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في جامعة البلمند ،والدكتور موفق العتوم ،مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة
اليرموك  -األردن وذلك في رحاب الجامعة األميركية في بيروت ـ لبنان في الثاني من كانون أول المقبل.
وستتناول الورشة الخطوات المنهجية لتأهيل برامج الهندسة ،وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات لالعتماد األكاديمي  .ABETكما أنها توضح 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.
يشار إلى أن  ABETهي الهيئة المخولة العتماد برامج علوم الكمبيوتر والهندسة والتكنولوجيا في الواليات
المتحدة األمريكية ،واآلن في بقية العالم.
كما وستعقد المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ورشة عمل ثانية 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 في الورش اضغط الرابط التالي
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إطالق العدد الثاني من اإلصدار الثالث للمجلة العربية لجودة التعليم

أصدرت المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم «اروكا» العدد الثاني من اإلصدار الثالث من المجلة
العربية لجودة التعليم ،وتستعد إلطالق العدد األول من اإلصدار الرابع قريبا.
والمجلة هي مجلة دورية محكمة بإشراف هيئة تحرير برئاسة سعادة الدكتور طالل ابوغزاله رئيس المنظمة
المحكمين والمقيمين من البالد العربية والعالم ،وجميعهم خبراء ومتخصصون في الجودة
ومجموعة من
ّ
بكافة مراحل التعليم.
وأوضح الدكتور ابوغزاله بأن الهدف من هذه المجلة المتخصصة الفريدة هو توفير منصة للباحثين وص ّناع
السياسات في المنطقة العربية والعالم ،لمناقشة التطورات والقضايا المتعلقة بتعزيز جودة التعليم.
وأطلقت المجلة الدعوة لألوراق العلمية استعدادا للعدد األول من اإلصدار الرابع ،كما وتستعد هيئة التحرير
لتلقي األبحاث والموضوعات من الخبراء في المؤسسات التعليمية في العالم.
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وتخضع جميع األبحاث لعملية تقييم دقيقة من قبل المحكم ّين وهم شخصيات عربية وعالمية من المشهود
لهم في مجاالت التعليم حيث يتم قبول األبحاث التي تحصل على أعلى تقييم.
يشار إلى أن االهداف الرئيسية للمجلة هو اإلجابة على الكثير من األسئلة المتعلقة بخدمات التعليم ،ووضع
نتائج وتوصيات األبحاث بين يدي صناع قرار التعليم ومراكز األبحاث لالستفادة منها والبناء عليها ،ويتم استقبال
األبحاث واألوراق العلمية عبر البريد االلكتروني الخاص بالمجلةajqe@aroqa.org :

أبوغزاله :نسعى للوصول ألفضل الخدمات التعليمية

عمان ــ استقبل سعادة الدكتور طالل
أبوغزاله المنظمة رئيس المنظمة العربية
لضمان الجودة في التعليم في مكتبه
رئيس جامعة جرش الدكتور عبد الرزاق بني
هاني ،وبحثا بعض مجاالت التعاون.
وقال سعادة الدكتور طالل أبوغزاله أننا
نسعى من خالل المجموعة إلى اإلسهام
في تقديم أفضل الخدمات التعليمية
بأفضل الوسائل وفق أحدث المعايير،
للطلبة في كافة مناطق المملكة خاصة
والدول العربية عامة.
وبين أننا نسعى دوما ومن خالل توجيهات
سيد البالد الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين إلى تقديم أفضل الخدمات التعليمية ذات الجودة ،ومواكبة
ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،التي تنعكس و بشكل مباشر على عالم األعمال.
من جانبه أعرب رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق بني هاني عن فخره واعتزازه بهذا التعاون مع أحد الرجاالت
الوطنية العالمية ،التي يشهد لها بالتميز والخبرة والمعرفة على مختلف األطر.
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وأضاف أننا نسعى للتعاون بشكل أكبر وفي مجاالت عدة ،معرب ًا عن سعادته لهذا التعاون خاصة وأن جامعة
جرش من الجامعات الناشئة التي تحتاج إلى الدعم والمساندة ،على كافة األصعدة وال سيما التقنية منها.
وبحث الجانبان بعض مجاالت التعاون والتي تتضمن إنشاء محطة معرفة وتزويدها بكافة ما يلزم من أجهزة
حاسوبية وبرامج تدريبية وانترنت مجاني من السحابة االلكترونية الخاصة بمجموعة طالل أبوغزاله الستخدامها
من قبل الجميع من طالب الجامعة وأبناء المجتمع المحلي في المحافظة على أن يتم تجهيز المركز وتدريب
وتأهيل المدربين من قبل المجموعة.
وستشمل برامج التعاون أيض ًا أتمتة عمليات الجودة داخل الجامعة وقياسها من خالل نظام برمجي متكامل
يعتمد على تطبيقات البرمجيات المفتوحة انطالق ًا من رسالة المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
في تكريس كافة الموارد والخبرات لتعزيز الجودة في المؤسسات التعليمية؛ انسجام ًا مع رسالة ورؤية واهداف
المنظمة والتي تتلخص بإعداد وتهيئة الكادر األكاديمي واإلداري لتطبيق المعايير العالمية واإلجراءات المحلية
والدولية لجودة التعليم ،إليصال المؤسسات التعليمية لمستويات متميزة من الخدمات التعليمية.

E-mail: office@aroqa.org

aroqa.org
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