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وتأتي هذه التعديالت والتحديثات للمعايير انسجاماً مع رسالة
ورؤية وأهداف المنظمة التي تعمل وفقها ،وانسجاما مع رؤى
وتوجيهات رئيسها سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،والمتمحورة
حول المساهمة الفعالة في تحسين نوعية التعليم والنهوض
بالجودة في العالم العربي.

وأعدت المنظمة نموذجا لتقرير التقييم الذاتي وقوائم مرجعية
تشمل كافة المعايير والمؤشرات وذلك لمساعدة المدارس في
عملية إعداد التقرير الذاتي للحصول على االعتماد األكاديمي.
ويتم ذلك من خالل إعداد وتهيئة الكادر األكاديمي واإلداري
في المدارس لتطبيق المعايير العالمية واإلجراءات المحلية
والدولية لجودة التعليم ،وصو ًال لتحقيق المدارس لمستويات
متميزة من الخدمات التعليمية ،واستكما ًال لمهامها وإنجازاتها
في مساعدة المؤسسات التعليمية في الدول العربية على
تأسيس أنظمة لضمان الجودة ،وتقديم االستشارات للتأهيل
وبناء القدرات في مجال ضمان جودة التعليم والتميز األكاديمي.

وقال الدكتور طالل أبوغزاله أننا نسعى دوما إلى تطوير
كافة خدماتنا انسجاما مع التطورات المتسارعة ،في مختلف
القطاعات ،منوها إلى أن تعديل معايير االعتماد إلى األفضل
من ضمن الوسائل واألساليب التي تحفز الجهات المعنية
والمهتمة لتطوير خدماتها وتقديم األفضل من تلك الخدمات
يشار إلى أن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
وخاصة الخدمات التعليمية.
(أروكا) هي جمعية دولية غير ربحية مستقلة تأسست في
وتم إضافة معيار جديد خاص باإلبداع والتميز ،ويكون اختياريا ،بلجيكا في يوليو  2007غايتها األساسية النهوض بمستوى
يتضمن عدة مؤشرات تتمحور حول توفير بيئة اإلبداع والتميز جودة التعليم العالي بشكل عام مع التركيز على العالم العربي
للطلبة والمعلمين وتحفيز ريادة األعمال والمبادرة واالختراع ،بشكل خاص ،وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ورئيسها
وفي حال تمكنت المدرسة المتقدمة لالعتماد من تحقيق هذا الفخري األمين العام للجامعة.
المعيار فإنها ستحصل على االعتماد األكاديمي مع درجة التميز.

أمين عام مجلس الوحدة االقتصادية وأبوغزاله يبحثان آليات التعاون االقتصادي والتعليمي

استضاف سعادة الدكتور طالل أبوغزاله أمين عام مجلس
الوحدة االقتصادية المنبثق عن جامعة الدول العربية سعادة
السفير محمد الربيع ،وبحثا عددا من القضايا والمشاريع التي
تقوم مجموعة طالل أبوغزاله الدولية بتنفيذها في مجال
اختصاصها لتخدم األمة العربية ،وكذلك عدة مشاريع مشتركة
جديدة.

وقدّم سعادة الدكتور طالل أبوغزاله الشكر الجزيل لسعادة
السفير الربيع ،على تخصيص الوقت للقائه وأعضاء مجموعة
طالل أبوغزاله وطرح ما يمكن أن تقدمه المجموعة في مجال
تخصصها فيما يخدم األمة العربية في إطار العمل العربي
المشترك.

وأكد أن المجموعة مستعدة للتعاون مع مجلس الوحدة 5.5إعداد المجموعة دراسة حول دعم التجارة في الصومال
وجيبوتي وجزر القمر على غرار الدراسات التي أعدتها
االقتصادية في العديد من الخطط والمشاريع بما يخدم األمة
ومرتقب إطالقها حول فلسطين واليمن والسودان.
العربية وشعوبها ،معربا عن ترحيبه بأية فكرة قد يطرحها
المجلس ومن الممكن أن تصب في مصالح االقتصاد والتعليم
6.6اعتماد امتحان “الطالقة في اللغة العربية“ لغير الناطقين
العربي.
بها ،حيث أن جامعة الدول هي الجهة األنسب العتماد
هذا االمتحان ،مع التأكيد على أن هذا االمتحان والذي
ومن جانبه ،أعرب سعادة السفير محمد الربيع عن فخره
يأتي تحت اسم (اطلع) هو برنامج امتحان وليس برنامجا
واعتزازه باللقاء بقامة عربية ارتبط اسمها بالتطوير والتحديث
تعليميا.
وخدمة الشباب .موضحا ان المجلس بدأ مسيرته في دفع
الوحدة االقتصادية العربية الى األمام بعقد دورته األولى في 7.7بلورة مشروع يخدم االحتياجات العربية المتعددة،
لالستفادة من الفرصة التي تقدمها حكومة جمهورية
القاهرة في يونيو عام .1964
الصين الشعبية للشعوب العربية بتخصيص  55مليار
دوالر لدعم وتنمية منطقة الشرق األوسط.
ولفت الربيع إلى أن جهاز الوحدة االقتصادية مسؤول عن
إدارة اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية واخراجها الى الواقع8.8 .تنشئ مجموعة طالل أبوغزاله محطة معرفة في مقر
كما أنه يحتوي ويعمل تحت مظلته  58اتحادا عربيا يشارك فيه
مجلس الوحدة مجانا ،مجهزا بالكامل ليكون مركزا معرفيا
كافة الدول العربية.
تستفيد منها جامعة الدول العربية وزوارها باآللية التي
تراها مناسبة.
وتم خالل االجتماع بحث عدد من القضايا والموضوعات التي
9.9مذكرة تفاهم ثالثية بين مجموعة طالل أبوغزاله
تشمل:
واإليسكوا والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
1.1نشاطات المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم،
لتطبيق المبادرة العربية لتطويع علوم وتقنيات النانو
وبحث سبل تعزيز التعاون فيما يخص اتحاد الجامعات
والتقنيات المتالقية واستغالل التقنيات إلنتاج الطاقة
الرقمية.
وتحلية المياه.
2.2العمل على المشاريع الثالث التي أعدتها مجموعة طالل
أبوغزاله حول محو األمية بمحاورها الثالث( ،تكنولوجيا 1010استضافة اتحاد الصناعات العربية الغذائية في ملتقى طالل
أبوغزاله المعرفي في عمّان لوضع صيغة تعاون لدعم
المعلومات ،واللغة ،والثقافة) ،حيث تم تحديد العقد
جميع الصناعات في موضوع الجودة وتطوير برامجها في
الحالي بـ “العقد العربي لمحو األمية“ ،وباشرت المجموعة
الجودة والتسويق.
بتطبيقه في فلسطين.
3.3إنشاء قائمة بالشركات التابعة لمجلس الوحدة ،لبحث 1111تخصيص فقرة يومية للحديث عن مجلس الوحدة
االقتصادية إلحياء فكرة الوحدة عبر إذاعة طالل أبوغزاله
كيفية التعاون معهم كال حسب اختصاصه ،وإعداد قائمة
االقتصادية والثقافية المنتظر إطالقها قريبا.
باالتحادات العربية التي تقع تحت مظلة مجلس الوحدة
االقتصادية ودراسة التحديات التي تواجها هذه االتحادات.
1212التعاون في مجال إنشاء شركة عربية متخصصة في الطاقة
البديلة.
4.4عقد االجتماعات السنوية للمنظمات المتعددة التي
يرأسها الدكتور أبوغزاله والتي لها عالقة بقضايا التعليم
وبناء القدرات في مقر الجامعة.

المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم تشارك في اللقاء التربوي "برامــج الجــودة والتميــز"
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شاركت المنظمة العربية لضمان الجودة في
التعليم ،خالل اللقاء التربوي “برامج الجودة
والتميز“ الذي نظمتها إدارة التعليم الخاص-
في وزارة التربية والتعليم األردنية برعاية مدير
إدارة التعليم الخاص األستاذ أمين شديفات
واستضافتها المدارس العمرية ،بحضور أكثر من
 100مدرسة من مختلف انحاء المملكة األردنية
الهاشمية.

وتأتي مشاركة المنظمة في إطار حرصها على االطالع على كل ووجه األستاذ أمين شديفات الشكر والتقدير إلدارة المدارس
ما هو جديد في مجال االعتماد األكاديمي ،في إطار حرصها العمرية على استضافتها اللقاء وأشاد بخطوة المدارس العمرية
وحرص االدارة على تطبيق معايير الجودة والتميز.
على دعم جودة وتطور نظم خدمات التعليم.
وخالل اللقاء استعرضت مديرة المنظمة األستاذة سارا
العيسوي معايير وإجراءات االعتماد األكاديمي للمدارس،
مبينة أن المنظمة تعمل دوما وبتوجيهات رئيس المنظمة
سعادة الدكتور طالل أبوغزاله إلى مواكبة كل ما هو جديد في
مجال االعتماد األكاديمي وتطبيقه ضمن أعمالها في تطوير
معاييرها وتعليماتها.

وأكد الدكتور هشام عبدالمعطي المدير العام للمدارس العمرية
استعداد الكادر األكاديمي واالداري في المدارس العمرية
لتطبيق معايير الجودة والحرص على االلتزام بتطوير نظم
وخدمات التعليم في المدارس ،معرباً عن اعتزازه بالتعاون مع
المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم لتطبيق اجراءات
االعتماد.

وأوضحت بأن تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي وتخلل اللقاء التربوي كلمة وزارة التربية والتعليم التي ألقتها
الدكتورة بلسم المعايطة ،أكدت فيها على أهمية الجودة
يضمن توفير فرصة التعلم الذاتي وتحسين المخرجات
والتميز والدور المهم الذي تضطلع به وزارة التربية والتعليم
التعليمية في المدرسة من خالل المشاركة الفعّالة والتدقيق في تعزيز معايير الجودة والتميز في جميع المراحل انطالقاً من
وإعداد التقييم الذاتي للجودة وفقا ألفضل الممارسات دور الوزارة في تسهيل اإلجراءات المتعلقة بالخدمات التعليمية
واإلرشادية والصحية لالرتقاء بالخدمات التعليمية وإعداد
والمعايير والمؤشرات التعليمية باإلضافة الى توفير البيئة
مواطنين فاعلين لمجتمع المعرفة.
التعليمة المتميزة وتقديم التجربة التعليمية عالية الجودة كما استعرضت مدارس الرضوان تجربتها في جائزة الحسن
للطلبة ،وتحسين ادائهم األكاديمي والمهني والسلوكي بما للتميز ،إضافة لتجارب مدارس متميزة أخرى كمدرسة عين
جالوت ،ومدرسة ظهر السرو ،ومدرسة أكاديمية الحضارات
يتوافق مع المتطلبات التعليمية العالمية.
العالمية.

زيــارة التقييــم للمــدارس العمريــة
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نفذ فريق من المقيميين الخارجيين بتكليف من المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم زيارة دورية للمدارس العمرية
لمراجعة جهود التطوير واإلجراءات التحسينية لتحقيق درجات عالية من الجودة وضمان البيئة التعليمية المستدامة ،وذلك في
إطار حرص المنظمة على توفير البيئة التعليمية المالئمة والمتميزة وتحسين المخرجات التعليمية واألداء األكاديمي والمهني
والسلوكي لضمان أفضل الممارسات والمؤشرات التعليمية.
وراجع المقيمون خالل الزيارة اإلجراءات الفنية واإلدارية واألكاديمية التي اتخذتها ونفذتها المدارس العمرية والشواهد
التحسينية التي قامت بها خالل العام األول من حصولها على اإلعتماد األكاديمي.

انعقــاد االجتمــاع التنسيقـــي لمشــروع تطويــر المــدارس في األردن
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اجتمع ممثل المنظمة العربية لضمان الجودة والتعليم مع
أمين عام وزارة التربية والتعليم األردنية عطوفة الدكتور
محمد العكور ،بحضور عدد من المديرين المعنيين بالوزارة
لمناقشة اإلجراءات التنفيذية لمشروع تطوير المدارس في
المملكة.
وجرى خالل االجتماع اقتراح عدد من المدارس الحكومية من
مختلف المحافظات لبدء تطبيق إجراءات االعتماد األكاديمي
عليها ،وتم وضع جدول أعمال لبدء العمل مع وزارة التربية
والتعليم وتشكيل فريق من الوزارة.

وناقش الجانبان بنود مذكرة التفاهم التي تتضمن تطبيق
معايير الجودة واالعتماد األكاديمي ومحاور تتعلق بتطوير
الرؤية واألهداف للوصول لصيغة تشاركية لتحقيق جودة
التعليم بما يتماشى مع المعايير واالجراءات المحلية والعالمية.

جاء ذلك وفقا لتطلعات وتوجهات معالي وزير التربية والتعليم
لتطوير جودة التعليم في األردن الدكتور محمد الذنبيات،
وتوجهات سعادة الدكتور طالل أبوغزاله لدعم وتعزيز جودة
التعليم في المنطقة العربية.

Email: office@aroqa.org

