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أبوغزاله« :معايير الجودة واالعتماد األكاديمي
تضمن توفير فرصة التعلم الذاتي»
تنظيم المؤتمر السنوي الثامن
للمنظمة العربية لضمان
الجودة في التعليم بعنوان
«تفعيل جودة التعليم على
المستوى اإلقليمي»
في الجامعة األميركية
في بيروت

دعوة لتقديم أوراق علمية
ودراسات متخصصة
لإلصدار الثاني
من المجلد الثالث
للمجلة العربية لجودة
التعليم
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عمان  -عقدت المنظمة العربية لضمان الجودة في
التعليم «أروكا» التي يرأسها سعادة الدكتور طالل
أبوغزاله ورشة عمل في مدارس الحصاد التربوي حول
جودة التعليم في المدارس في إطار سعي المنظمة
للمساهمة في جودة التعليم في المدارس.
وتأتي الورشة بهدف تعريف المدارس عن المعايير
المتعلقة بالحوكمة والتعليم والتدريس واالبداع
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والموارد والتواصل والتوثيق والتحسين ،وذلك بهدف الجودة والتميز ،وان دل ذلك فإنما يدل على حرص
الحصول على االعتمـــاد األكاديمــــي الـــذي تمنحـــه مدارس الحصاد التربوي واهتمامها بجودة التعليم
المنظمـــة.
وتطويره.
وأكد الدكتور طالل أبوغزاله أن معايير الجودة
ّ
واالعتماد األكاديمي تضمن توفير فرصة التعلم
الذاتي وتحسين المخرجات التعليمية في المدرسة
الفعالة والتدقيق وإعداد التقييم
من خالل المشاركة
ّ
الذاتي للجودة وفقا ألفضل الممارسات والمعايير
والمؤشرات التعليمية باإلضافة الى توفير البيئة
التعليمة المتميزة وتقديم التجربة التعليمية عالية
الجودة للطلبة ،وتحسين ادائهم األكاديمي والمهني
والسلوكي بما يتوافق مع المتطلبات التعليمية
العالمية.

وتضــــم المنظمـــــة العربيـــــة لضمـــــان الجــــودة في
التعليـــم أكثر من ثمانين عضوا مــــن المؤسســـــات
التعليميــــة العربية وتعمـــل علــــى تقديم خــدمــــات
الجــــودة واالعتماد وتعقد مؤتمرها السنـــوي فـــــي
جودة التعليم وورش عمل متخصصة وتصدر المجلة
العربية للجودة في التعليم كمجلة بحثية دورية
محكمة ومفهرسة ،وعملت المنظمة مــع العديـــد
مــــن المؤسســات التعليميــــــة لالرتقــــــاء بجودة
التعليم فيها وصــــوال لتحقيـــــق مستويات تعليمية
متميزة من خالل تطبيق نظم الجودة واالعتماد وبناء
القدرات.

بدورها وجهت مدارس الحصاد التربوي من خالل مديرها
العام الدكتور أكرم أبو اسماعيل التحية لسعادة
الدكتور طالل أبوغزاله مثمن ًا جهوده المضنية في
تعزيز معايير الجودة والتميز في جميع المراحل انطالق ًا
من دور مجموعة طالل أبوغزاله في تسهيل اإلجراءات
المتعلقة بالخدمات التعليمية لالرتقاء بتلك الخدمات
وإعداد مواطنين فاعلين لمجتمع المعرفة.

المنظمة العربية لضمان جودة التعليم:
تأسست المنظمة العربية لضمان الجودة في
التعليم في بلجيكا خالل شهر تموز لعام 2007م
كمنظمة غير ربحية تهدف إلى النهوض بجودة
التعليم في الوطن العربي عن طريق تقديم خدمات
تتعلق بضمان الجودة واالعتماد وتحسين مستوى
التعليم إضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات ونشر
وأضاف أبو اسماعيل أن مدارس الحصاد التربوي الوعي حول خصائص التعليم المتميز في المنطقة
ومنذ بداية تأسيسها تسعى دائم ًا من خالل تطبيق العربية.
إدارة الجودة الشاملة إلى إحداث تطوير نوعي لدورة
العمل في المدارس بما يتالءم والمستجدات التربوية مدارس الحصاد التربوي:
والتعليمية واإلدارية ،ويواكب التطورات الساعية تأسست مدارس الحصاد التربوي عام  ،200٣ويذكر أن
لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها مدارس الحصاد التربوي حصلت على المركز الثاني
هذه المؤسسة التربوية.
في بطولة العالم للروبوتكس التي عقدت في
اسبانيا للعام 2016م والمركز األول على االردن في
وتعمل مدارس الحصاد التربوي على تعزيز التعاون مع مسابقة الفورموال والتي أهلتها لتمثيل المملكة في
المنظمة لتطبيق معايير الجودة التي تم تطويرها البطولة العالمية التي ستعقد ان شاء اهلل بمدينة
مع منظمات عالمية متخصصة وخبراء وباحثين على أوستن /تكساس في الواليات المتحدة األمريكية
مستوى المنطقة العربية والتي تغطي مناحي تشرين اول المقبل.
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تنظيم المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
بعنوان «تفعيل جودة التعليم على المستوى اإلقليمي»
في الجامعة األميركية في بيروت

تعقد المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم مؤتمرها السنوي الثامن في الجامعة األميركية في بيروت
 لبنان خالل الفترة من  2-1كانون األول\ ديسمبر  2016تحت عنوان «تفعيل جودة التعليم على المستوىاإلقليمي».
ويعقد المؤتمر برئاسة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس المنظمة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية،
وهيئات الجودة واالعتماد الوطنية في البالد العربية ومجموعة طالل أبوغزاله.
ويهدف 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.
كما وستعقد المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ورشتي عمل حول عمليات وإجراءات االعتماد
لدى مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا والمقارنة المعيارية لعمليات االعتماد في مؤسسات التعليم
العالي وذلك بالتعاون مع جامعة بلمند في لبنان وجامعة آخن في ألمانيا وذلك على هامش انعقاد المؤتمر.
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 ،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
» »المساهمة في التوعية وتبادل الخبرات من خالل نشر االبحاث العلمية واألدبية والدراسات في جودة التعليم
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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.

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
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