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 المقدمة
كمنظمة غير ربحية تيدؼ إلى  2112تأسست المنظمة العربية لضماف الجودة في التعميـ في بمجيكا في العاـ 

النيوض بجودة التعميـ في الوطف العربي عف طريؽ تقديـ خدمات تتعمؽ بضماف الجودة واالعتماد وتحسيف 
خصائص التعميـ المتميز في المنطقة مستوى التعميـ إضافة إلى بناء القدرات وتبادؿ الخبرات ونشر الوعي حوؿ 

 . لعاـ لجامعة الدوؿ العربية آنذاؾوقد حصمت عمى تأييد ودعـ األميف االعربية. 
عضوا مف الجامعات العربية والمؤسسات التعميمية وتعمؿ مف خالؿ العديد مف  22ينتمي الى المنظمة حاليا 

عنى بالتعميـ عمى تأسيس أنظمة لضماف الجودة لعدد مف اتفاقيات التعاوف مع المنظمات العربية والدولية التي ت
مؤسسات التعميـ في الدوؿ العربية إضافة إلى تنظيـ عدد مف المؤتمرات والندوات وورش العمؿ لنشر الوعي وبناء 

 القدرات في مجاؿ جودة التعميـ . 
 

ةأىمية المؤتمر السنوي الذي تعقده المنظم  
تعقده المنظمة العربية لضماف الجودة في التعميـ دومًا مف استشعارنا  نطمؽ أىمية المؤتمر السنوي الذيت

بالمسؤولية تجاه مستقبؿ التعميـ في وطننا العربي، األمر الذي يحتـ عمينا رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات 
 البمداف العربية.التعميمية العربية بأىمية االعتماد وضماف الجودة والعمؿ عمى بناء ودعـ وتعزيز جودة التعميـ في 

ييدؼ المؤتمر إلى تعزيز الوعي بشأف معايير ضماف الجودة ومعايير االعتماد في المؤسسات التعميمية، كما 
بحث طرؽ التعاوف العربية والدولية مف أجؿ تطوير جودة التعميـ، و مواجية التحديات التي تحوؿ دوف تنفيذ  و

نظـ ضماف الجودة في التعميـ، ومناقشة السبؿ الكفيمة لمتغمب عمى ىذه التحديات، باإلضافة إلى توسيع اطر 
. حيث يمتقي الباحثوف والمتخصصوف لمناقشة المشاركة الفاعمة والتعاوف المشترؾ بيف ىيئات االعتماد العربية

محاور المؤتمر، وتبادؿ الخبرات و الخروج بتوصيات وقرارات مف شأنيا تعزيز جودة التعميـ واإلرتقاء بالمستوى 
 التعميمي لمجامعات العربية و تشجيع البحث والتعميـ في العالـ العربي. 

 

الذي ظيرت مؤخرًا كالتعميـ المفتوح/ التعميـ أنماط التعميـ  التعرؼ عمىإلى  2104 لسادسالمؤتمر السنوي ا سعى
الرقمي/ اإلفتراضي واإللكتروني ومعرفة معايير الجودة المتبعة لمرقابة عمييا خاصة مع اإلنتشار الواسع إلستخداـ 

عقد تقنيات اإلتصاالت والمعمومات في المؤسسات التعميمية، لذا أوصت الجمعية العامة في اجتماعيا الذي 
بضرورة نشر الوعي حوؿ  2101ديسمبر  02بالتزامف مع المؤتمر السنوي الخامس لممنظمة في تونس بتاريخ 

ىذه األنماط والعمؿ عمى تطوير جودة التعميـ اإللكتروني وتسميط الضوء عمى األمثمة الناجحة والتحديات التي 
 .عايير وتطبيؽ أنظمة إدارة الجودةتواجييا لتحقيؽ افضؿ الم

فرصة مميزة لمباحثيف العرب والقائميف عمى جودة  قدـ التي غطاىا المواضيعفي ىذا المؤتمر في طرحو و  ا أفكم
والخبراء في  التعميـ في العالـ العربي لالستفادة مف ىذا التجمع مف الباحثيف واألكاديمييف والفنييف والمتخصصيف

ابع لمربط التقني لمبنى التحتية االلكترونية العربية في ظؿ عقد بالتزامف مع الممتقى الدولي الر ىذه المجاالت، حيث 
 (http://eage2014.asrenorg.net) البنى العالمية الذي تنظمو المنظمة العربية لشبكات البحث والتعميـ
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 اىداؼ المؤتمر
المستجدات حوؿ مناقشة و االعتماد في المؤسسات التعميمية، الجودة و معايير حوؿ الوعي  نشرالمؤتمر إلى ىدؼ 

لتشمؿ أنواع التعميـ المختمفة، باإلضافة إلى إيجاد السبؿ الكفيمة لمتغمب عمى ىذه العالمية الجديدة المعايير 
 .التحديات التي تواجو تطبيؽ نظـ الجودة

 

 المحاور الرئيسية
ـ تتـ التركيز بشكؿ رئيسي عمى أنماط التعميـ ومعايير الجودة واإلعتماد لمرقابة عمييا، ومف أىـ المحاور التي 

 مناقشتيا وطرحيا في الممتقى: 
 لكترونياالفتراضي واإل /التعميـ المفتوح، التعميـ الرقمي -
 التعميـ المفتوح.  /طرؽ تقييـ ادارة الجودة في المؤسسات التعميمية االفتراضية -
 فضاء التعميـ العربي وأثره في توحيد المؤىالت االكاديمية و نماذج اعتمادىا. -
 نماذج إدارة الجودة في التعميـ العالي. -
فػي المؤسسػات التعميميػة التػي تػوفر  واالعتمػادالتحديات التي تواجو  تطبيؽ نظػـ ضػماف الجػودة  -

 عدة انماط لمتعميـ.
 

  المشاركوف في المؤتمر
، السودافوالجامعات العربية في كؿ مف مصر، االردف، ذة مف المؤسسات التعميمية تشارؾ في المؤتمر اسا

جامعات عالمية  باإلضافة إلى اليمف وليبياالعراؽ، قطر، اإلمارات، ُعماف، لبناف، فمسطيف، السعودية،  الكويت،
. وقدموا ابحاثا عديده حوؿ ، ايطاليا وأمريكاسويسرافي كؿ مف ألمانيا، بريطانيا،  تعنى بجودة التعميـمؤسسات و 

التي توفر عدة أنماط في التعميـ والتحديات التي  في المؤسسات التعميمية  نظـ وآليات ضماف الجودة واإلعتماد
 في وبرامجيا التعميمية لمؤسساتيذه ال واالعتماد الجودة ضماف إجراءاتو تواجييا في تطبيؽ ىذه االنماط، 

تواجو نظـ ضماف والدولية والفرص والتحديات التي  الوطنية واإلعتماد الجودة العربية وربطيا بأنظمة المنطقة
 التالية: والعالمية العربية والمؤسسات ، ومثؿ المشاركوف والباحثوف الجامعاتالجودة واإلعتماد

 
 ألمانيا -جامعة آخف    السعودية -األميرة نورة بنت عبدالرحمفجامعة  

  األردف -جامعة الشرؽ األوسط  اليمف -جامعة صنعاء  

  فمسطيف  – بيت لحـجامعة   مصر  –المنوفيةجامعة 

 السعودية – لقصيـجامعة ا   كويت ال –جامعة الكويت 

 مصر – الجامعة األمريكية    لبناف -الجامعة اإلسالمية في لبناف 

  ألمانيا -جامعة ماغدبرغ لمعمـو التطبيقية   سمطنة ُعماف –التعميـ العالي وزارة 
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  العراؽ –جامعة ديالي   األردف -المدارس العمرية 

  األردف –جامعة اإلسراء   السعودية –جامعة الطائؼ 

 قطر – كمية المجتمع في قطر   األردف –جامعة جرش 

  فمسطيف  –جامعة البوليتكنؾ   اإلمارات –منظمة ايزوف 

 السوداف -األندلس لمعمـو والتقنية  جامعة   السعودية –جامعة حائؿ 

 السوداف -جامعة السوداف المفتوحة   ليبيا –كمية التقنية الطبية مصراتو 

  ىيئة إعتماد المدارس، المدرسة الغربية لممدارس
 امريكا –والكميات 

  السوداف -اتحاد مجالس البحث العممي العربية 

  األردف –جامعة الزيتونو   السعودية -جامعة نايؼ العربية لمعمـو االمنية 

  العراؽ –الجامعة التكنولوجية   السوداف -أكاديمية السوداف لمعمـو 

 ُعماف -الجامعة الُعمانية األلمانية لمتكنولوجيا   األردف -جامعة الطفيمة التقنية 

  السوداف -جامعة افريقيا العالمية   لبناف –جامعة المنار 

  السعودية  -حائؿجامعة  األردف  – جامعة البترا 

   جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية- 
 السعودية

  سويسرا -برف لمعمـو التطبيقيةجامعة 

  العراؽ –جامعة بابؿ   ليبيا -جامعة الزيتونو 

 
اء الجودة واإلعتماد وزراء التعميـ في الدوؿ العربية، خبر  ممثمو باإلضافة إلى ىيئات وخبراء مف كافة الدوؿ منيـ

تحاد مجالس البحث العممي العربية ومؤسسات المجتمو ، وىيئات ضماف الجودة و االعتماد الوطنية، مف أوروبا ع ا 
 بالتعميـ. المدني والمنظمات التي تعنى
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 المتحدثوف
والمشاركة  تقديـ العروضتحدث في ىذا الممتقى عدد مف الخبراء والمتخصصيف مف مختمؼ الدوؿ مف خالؿ 

االعتماد االكاديمي وضماف الجودة والتطبيقات المتعمقة بيا ، كما وتحدث  آخر تطورات حمقات النقاش حوؿ في
فتتاحية، كؿ وشارؾ بدور رئيسي خالؿ الجمسة االعدد مف الخبراء والباحثيف عمى المستوييف العربي والعالمي، 

 مف:
 ُعماف سمطنة العممي، البحث لمجمس العاـ األميف الينائي، ىالؿ الدكتور معالي 
  السيد ادـ كوالؾ، رئيس الوفد األوروبي في البحريف والكويت وُعماف وقطر والمممكة العربية السعودية

 واإلمارات العربية المتحدة 
 سمطنة ُعماف، زينة جموعةم التنفيذي، لمديرا الفرعي، األستاذ محمد 
 المعمومات في جامعة نيويورؾ، الواليات المتحدة األمريكية. األستاذ توماس ديالني، نائب الرئيس لتقنية 
 الدكتور طالؿ أبوغزالو، رئيس المنظمة العربية لضماف الجودة في التعميـ والمنظمة العربية  سعادة

 لشبكات البحث والتعميـ

 جمسات المؤتمر
ورشة العمؿ، وفي ما يمي تفاصيؿ إضافة إلى الجمسة اإلفتتاحية والجمسة الختامية و  أربع جمساتعقد المؤتمر 

 الجمسات:
  اليـو األوؿ

 )مشتركة لمؤتمري أروكا واسرف(: االفتتاحيةالجمسة 
لمػػربط التقنػػي لمبنػػى  رابػػعلالممنظمػػة العربيػػة لضػػماف الجػػودة فػػي التعمػػيـ و الممتقػػى  سػػادسانطمقػػت أعمػػاؿ المػػؤتمر ال

 برعايػةالػذي عقدتػو المنظمػة العربيػة لشػبكاث البحػث والتعمػيـ  التحتية اإللكترونيػة العربيػة فػي إطػار البنػى العالميػة 
اعد لإلتصػػاالت لمجمػػس البحػػث العممػػي فػػي لمسػػاألمػػيف العػػاـ ا ،صػػاحب السػػمو السػػيد تيمػػور بػػف أسػػعد آؿ سػػعيد

 سمطنة ُعماف.
 

 ُعماف سمطنة العممي في البحث لمجمس العاـ األميفكممة  
ُمرحبػًا بالحضػور كممتػو  ىالؿ الينػائي  الدكتورمعالي بدأ 

ييػػدؼ إلػػى إيجػػاد آليػػات لمتعػػاوف التقنػػي  وقػػاؿ أف الممتقػػى
بيف الشبكات العالمية وربطيا إلكترونيا لتسػييؿ احتياجػات 

معػػػالي وقػػػد اكػػػد بػػػاحثيف والدارسػػػيف مػػػف مختمػػػؼ الػػػدوؿ، ال
شػػػػبكات االتصػػػػاؿ أصػػػػبحت مػػػػف أىػػػػـ الػػػػدكتور ىػػػػالؿ أف 

عوامػػػػؿ النجػػػػاح فػػػػي ىػػػػذا العصػػػػر الػػػػذي يعػػػػرؼ بعصػػػػر 
المعرفة، ويتضح ذلؾ جميا إذا ما قارنا تطور ورقػي الػدوؿ 
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 في االقتصاد المعرفي بجودة وانتشار شبكات المعمومات األخرى عمى مستوى المنطقة والعالـ.
روع الشػػػبكة العمانيػػػة لمبحػػػث العممػػػي والتعمػػػيـ وأكػػػد عمػػػى أف مجمػػػس البحػػػث العممػػػي سػػػعى مػػػف خػػػالؿ اعتمػػػاد مشػػػ

(OMREN إلى إنشاء بنية أساسية قوية تساعد عمى تطػوير البحػث العممػي والتعمػيـ بالسػمطنة، وذلػؾ بيػدؼ بنػاء )
السػػػعة البحثيػػػة والقػػػدرات المحميػػػة فػػػي المجػػػاالت العمميػػػة المختمفػػػة، وسػػػوؼ تػػػربط الشػػػبكة العمانيػػػة لمبحػػػث العممػػػي 

يات البحثية واالكاديميػة بالسػمطنة مػف خػالؿ شػبكة الكترونيػة عاليػة السػرعة والكفػاءة، تحتػوي عمػى والتعميـ بيف الج
تطبيقات وحـز الكترونية تساعد عمى تطوير مستوى وكفاءة التعمـ والبحث والتواصػؿ االلكترونػي، كمػا أنيػا سػتكوف 

ؼ البنػػى التحتيػػة الرقميػػة ىػػو أف تسػػمح وأضػػاؼ إف مػػف أىػػـ أىػػدابوابػػة السػػمطنة إلػػى الشػػبكات العالميػػة المماثمػػة. 
لمبػػػاحثيف واألسػػػاتذة والطمبػػػة باالتصػػػاؿ والتواصػػػؿ والتعػػػاوف وأف تػػػزودىـ بالمعرفػػػة والقػػػدرة عمػػػى اسػػػتخراج وتحميػػػؿ 
واسػػػتخداـ المعمومػػػات البحثيػػػة والتعميميػػػة والحوسػػػبة التقنيػػػة السػػػحابية عاليػػػة النطػػػاؽ، متمنيػػػًا أف تكػػػوف الجامعػػػات 

يػػة والبحثيػػة بالسػػمطنة جػػزءا ال يتجػػزأ مػػف شػػبكات البحػػث والتعمػػيـ العربيػػة والعالميػػة، مػػف خػػالؿ والمؤسسػػات التعميم
احتضػػاف الكفػػاءات البحثيػػة والتقنيػػة ودعػػـ البحػػث والتعمػػيـ والبنػػى التقنيػػة المسػػتدامة واالسػػتفادة مػػف طاقػػات العػػالـ 

 الرقمي. 
ليـ طيب اإلقامة في بمػدىـ الثػاني سػمطنة ُعمػاف ،  واختتـ كممتو بشكر الحضور عمى مشاركتيـ بيذا الحفؿ متمنياً 

 .ؤتمر بالنجاحداعيًا المولى عز وجؿ أف تكمؿ المساعي والجيود الحثيثة  ليذا الم
 

 العربية لشبكات البحث والتعميـ كممة رئيس المنظمة العربية لضماف الجودة في التعميـ والمنظمة
والتقدير جزيؿ الشكر واالمتناف أعرب د.ابوغزالو عف 

لصاحب السمو السيد تيمور بف أسعد آؿ سعيد، األميف 
العاـ المساعد لالتصاالت في مجمس البحث العممي 
العماني عمى رعايتو الكريمة لمؤتمر اليـو حوؿ ربط 
البنية التحتية اإللكترونية العربية في إطار البنى العالمية. 
وتعتبر ىذه الرعاية الكريمة مف صاحب السمو دعما 

لبنية ستضافة نشاطات البحث والتعميـ وشبكات اال
المنطقة العربية في سمطنة  التحتية االلكترونية لكامؿ

عماف، كما قدـ شكره لسعادة السيد آدـ كوالج، رئيس بعثة االتحاد األوروبي إلى سمطنة عماف والبحريف والكويت 
وزير التعميـ العالي والبحث العميـ في فمسطيف،  وقطر والمممكة العربية السعودية، ولمعالي الدكتورة خولة شخشير

وسعادة السيد دوالي آدـ، وزير الثقافة والتعميـ العالي الصومالي واألمناء العاميف لوزارات التعميـ العالي في كؿ 
مف اليمف وتونس لحضورىـ ىذا المؤتمر، وسعادة السيدة ماجده زكي مدير إدارة التربية والتعميـ والبحث العممي 

والمنظمة العربية لضماف  شركاؤنا في تطوير المنظمة العربية لشبكات البحث والتعميـ -في جامعة الدوؿ العربية
، كما تقدـ  بجزيؿ الشكر واالمتناف والتقدير لوزراء التخطيط وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجودة في التعميـ
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يطاليا ، وسعادة الدكتور منصور العور، انيا وجميورية قبرصوبريط في سمطنة عماف وسفراء كؿ مف فرنسا وا 
 رئيس جامعة حمداف بف محمد الذكية.

وأعرب عف االمتناف والتقدير لمضيفي المؤتمر، مجمس البحث العممي العماني، بدعـ كبير مف سعادة الدكتور 
 شبكة مشروع ىالؿ الينائي اميف عاـ مجمس البحث العممي والميندس جمعة البموشي، مدير

. وشكرىـ عمى حسف االستضافة وعمى الدعـ الكبير الذي قدموه لعقد OMREN -والتعميـ العممي لمبحث ُعماف
 ىذا المؤتمر. 

وأكد عمى استمرار تواصؿ المنظمة العربية لشبكات البحث والتعميـ خدمة المنطقة العربية في مجاؿ تطوير أفضؿ 
ر إتصاؿ البنى التحتية االلكترونية بيف الدوؿ العربية عمى الممارسات لمشبكة الوطنية لمبحث والتعميـ وتوفي

المستوى اإلقميمي. وقد قمنا بدعـ تطوير الشبكة الوطنية لمبحث والتعميـ في كؿ مف البحريف ولبناف والعراؽ وليبيا 
 .  واليمف

 

والتي  AROQA -بأنو يدعـ تطوير جودة التعميـ مف خالؿ المنظمة العربية لضماف الجودة في التعميـ وقاؿ
يركز مؤتمرىا السنوي السادس الذي ينعقد ىذا اليـو عمى معايير الجودة واالعتماد في التعميـ االلكتروني. كما 

معات اإللكترونية في كؿ مف اإلمارات العربية أعمف عف إنشاء "اتحاد الجامعات العربية االلكترونية" بعضوية الجا
المتحدة واألردف وفمسطيف والسوداف والبحريف واليمف وتونس كشركاء مؤسسيف. ودعا سعادة الدكتور منصور 
العور، رئيس جامعة حمداف بف محمد الذكية، الستضافة ىذا االتحاد والعمؿ كأميف عاـ لو. ووعده بتقديـ كؿ 

  لالتحاد.    رئيسا ولدعـ لو بصفتا
 

طالؽ معايير الجودة  وأعمف عف إطالؽ المجمة العربية لجودة التعميـ وىي مجمة دورية محكمة ومفيرسة وا 
واإلعتماد في التعميـ المدرسي وأنو يجري حاليا تطبيؽ ىذه المعايير في المدارس العمرية في األردف، وأشكر 

 وره في المؤتمر .مديرىا العاـ األستاذ ىشاـ الصالح الذي يشرفنا حض
وفي الختاـ قاؿ باف ىذا المؤتمر فرصة لتضافر جيودنا نحو تطوير بنية تحتية أفضؿ وتعميـ ذو جودة عالية 

 .لمستقبؿ زاىر لشبابنا
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  درع المنظمة العربية لضماف الجودة في التعميـ تكريما لمداعميف
 درع ليـ لممؤتمر والممتقى وقدـ والداعمة الراعية والمؤسسات والوزارات الشخصيات أبوغزالو طالؿ الدكتور كّرـ

 :وىـ المؤتمر أعماؿ نجاح في ودورىـ لجيودىـ وتكريماً  تقديراً  المنظمتيف
 

 سمطنة ُعماف.،  األميف العاـ المساعد لإلتصاالت، صاحب السمو السيد تيمور بف أسعد آؿ سعيد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ، جامعة الدوؿ العربيةالتربية والتعميـ والبحث العممي إدارة رمدي، السيدة ماجدة زكيسعادة 
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التحديات التي تواجو تطبيؽ نظـ  ضماف الجودة واإلعتماد في المؤسسات التعميمية التي توفر  الجمسة األولى:
 عدة أنماط في التعميـ 

 الدكتور تيرنس كميفورد اموس، مستشار دولي، بريطانيا رئيس الجمسة:

 
 ، مستشار دولي، بريطانياتيرنس كميفورد اموس د. الرئيسي: المتحدث

 " المستقبمية األنماط  -والمعايير الجودة في والتحسيف التنوع" الكممة الرئيسية:

وسرعة شاكؿ التي يواجييا ضماف الجودة في المستقبؿ رئيسية عف جودة التعميـ والمتحدث د. تيرنس في كممتو ال
قاـ باستعراض بعضا  ثوتجاوز العقبات حيسياسات ادارة المعرفة والمتطمبات الالزمة لممؤسسات لتحقيؽ الجودة 

مف معايير التعميـ االوروبية وامكانية تطبيقيا في المنطقة العربية ومناقشة االختالؼ في المعايير بيف الدوؿ 
 العربية و الغربية.

 

 األبحاث التي تـ تقديميا:
 .ضػػماف جػػودة العمميػػة التعميميػػة التعماميػػة فػػي الجامعػػة: مػػف وجيػػة نظػػر الطمبػػة ، " محمػػد الحيمػػةد. أ،" 

 ردف، األ شرؽ األوسطجامعة ال
ىدفت الدراسة إلى استقصاء جودة البيئة الجامعية وجودة األداء التدريسي لألستاذ الجامعي في ضوء متطمبات 

ؽ األوسط في األردف ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة سحبت عينة ضماف الجودة مف وجية نظر طمبة جامعة الشر 
عشوائية مف طمبة كميات الجامعة ، و تـ تطوير استبانة لمبيئة الجامعية واخرى لألداء التدريسي لألستاذ 

 الجامعي و تـ التأكد مف صدقيما وثباتيما.

عية عمى الدرجة الكمية وعمى جميع أشارت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع لمعايير جودة البيئة الجام
لى مستوى جودة مرتفع لمجاالت األداء التدريسي لألستاذ الجامعي ككؿ،  مجاالت معايير البيئة الجامعية، وا 
ولكؿ مجاؿ عمى حدة، وأوصى الباحث بإعتماد قائمة معايير ضماف جودة البيئة الجامعّية وقائمة معايير جودة 

 . األداء التدريسي
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  .التحديات التي تواجو نظـ ضماف الجودة واالعتماد لمبرامج االفتراضية في ضوء التجارب ، الكعكيسياـ د"

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف، المممكة العربية السعودية "،الدولية
ىدؼ البحث إلى إلقاء الضوء عمى واقع نظـ ضماف الجودة واالعتماد لمبرامج اإلفتراضية في مؤسسات التعميـ 
الجامعي والتحديات التي تواجييا عف طريؽ اإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة : ما التحديات التي تواجو نظـ ضماف 

ي في ضوء التجارب الدولية؟ والذي يتفرع منو الجودة واالعتماد لمبرامج االفتراضية في مؤسسات التعميـ الجامع
عدد مف األسئمة والتي تبحث في واقع تطبيؽ تفعيؿ نظـ ضماف الجودة واالعتماد لمبرامج االفتراضية، والتعرؼ 

 عمى التحديات التي تواجييا بالجامعات السعودية.     
قاء بنظـ ضماف الجودة واعتماد البرامج واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ، ولمتعرؼ عمى آليات االرت

االفتراضية بالتعميـ العالي قامت الباحثة بمراجعة نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة ذات العالقة وما كتب 
مف تقارير عف طبيقاتيا في مؤسسات التعميـ العالي ، توصمت الى عدد مف اآلليات ،  وىي كما يمي:  إف 

عادة توجيييا ، ودور ضماف جودة اعتماد  البرامج االفتراضية ستكوف أحد آليات إدارة تكاليؼ التعميـ العالي وا 
التطور االلكتروني الرئيسي في االرتقاء بجودة البرامج االفتراضية، والتواصؿ المباشر مع أعضاء ىيئة التدريس 

طبيؽ أكثر مف مقياس لمتأكد مف كفاءتيا الراغبيف في العمؿ بالبرامج االفتراضية، واختبار البرامج االفتراضية وت
مف جيات مختمفة، والمحاسبة بشفافية عمى أداء البرامج اإلفتراضية بيدؼ تحسينيا واالرتقاء بجودتيا، وقناعة كؿ 
مف القيادات العميا واألفراد بفعالية تطبيؽ البرامج االفتراضية أو المقررات االفتراضية تبعًا لمعايير الجودة في 

 والتطبيؽ، والدعـ المعنوي الموضوعي ألعضاء ىيئة التدريس المشاركيف في البرامج االفتراضية. التصميـ
 
   .مػػدى تػػوافر مؤشػػرات المعػػايير األكاديميػػة والتربويػػة لػػدى متدرجػػي برنػػامج اعػػداد "  أحمػػد حسػػاف  الػػبد

 جامعة صنعاء، اليمف "،معممي المغة العربية بكمية التربية بصنعاء 
ث إلى تحديد مؤشرات المعايير األكاديمية والتربوية القياسية ومدى توافرىا لدى متخرجي برنامج ىدؼ ىذا البح

إعداد معممي المغة العربية بكمية التربية صنعاء، ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وشبو 
ألكاديمية والتربوية القياسية، وطبقت التجريبي، وصمـ لذلؾ بطاقة مالحظة أداء المتخرجيف لمؤشرات المعايير ا

 وبناًء عمى النتائج التي توصؿ إلييا الباحث لقد أوصى بما يمي: ( متخرجًا، 41عمى عينة قواميا )
تطوير برنامج إعداد معممي المغة العربية في ضوء مؤشرات المعايير األكاديمية والتربوية القياسية التي  -

 أعدىا الباحث ليذا البحث.
برنػػػامج ومقػػػررات إعػػػداد معممػػػي المغػػػة العربيػػػة فػػػي ضػػػوء مخرجػػػات الػػػتعمـ الالزمػػػة لمتخرجػػػي توصػػػيؼ  -

 البرنامج.
تطوير الخطط الدراسية وأنشطتيا وتسكيف مخرجات تعمـ البرنامج لرفع أداء مؤشرات المعايير األكاديمية  -

 .والتربوية القياسية لممتخرجيف التي أظيرتيا نتائج ىذا البحث
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  .جامعػة األميػرة نػورة بنػت عبػد ، " مشػاري  التدػرج البحثيػة أزمػة اإلعػداد واالعتمػاد "  القحطػانيعواطؼ د
 الرحمف، المممكة العربية السعودية

موضػػػوع مشػػػاريع التخػػػرج البحثيػػػة مػػػف حيػػػث جػػػودة اإلعػػػداد مػػػف قبػػػؿ طػػػالب التخػػػرج ، ومعػػػايير  تناولػػػت الدراسػػػة
 االعتماد مف قبؿ االساتذة المتخصصوف المشرفوف عمى ىذه المشاريع البحثية.

حيث أف الباحث أكد عمى أف البحث العممػي مػزيج مػف المعػارؼ العمميػة النظريػة و االجرائيػة، لػذلؾ تظيػر خبػرات 
ممزوجػػة بأفكػػارىـ فػػي بحػػوثيـ العمميػػة، واالصػػؿ فػػي البحػػث العممػػي بصػػفة عامػػة سػػواء كػػاف فػػي مجػػاؿ البػػاحثيف 

فقامػػت د. عواطػػؼ بتعريػػؼ مشػػاريع التخػػرج  العمػػـو الطبيعيػػة او العمػػـو االجتماعيػػة واالنسػػانية ىػػو اف يػػأتي بجديػػد،
 لبحث العممي.ومؤشرات الحكـ عمى جودة االبحثية ومتطمبات اختيار موضوع مشاريع التخرج، 

 
  تصػور مقتػرح لمتطػوير المينػي ألعضػاء الييئػة األكاديميػة كلحػد متطمبػات ضػماف جػودة " د.محمد العػوفي

 وزارة التعميـ العالي، ُعماف"، التعميـ العالي العربي المفتوح 
التدريس وىدفت ىذه الورقة إلى التركيز عمى متطمبات تطبيؽ ضماف الجودة المتعمقة بتطوير أعضاء ىيئة 

لتحقيؽ جودة الييئة األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي العربية التي تقّدـ برامج التعميـ المفتوح مف خالؿ بياف 
فمسفة التعميـ المفتوح ومبررات زيادة الطمب االجتماعي عميو، والكشؼ عف أىمية تطبيؽ ضماف الجودة عمى 

بي المفتوح، وتحديد مجاالت التطوير الميني التي تتطمبيا جودة الييئة األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي العر 
أعضاء ىيئة التدريس بالتعميـ العالي العربي المفتوح. واستخدـ الباحث لتحقيؽ أىداؼ الورقة المنيج الوصفي 

ألكاديمية التحميمي، وذلؾ مف خالؿ الرجوع إلى األدب التربوي ذي العالقة، واستقراء واقع التطوير الميني لمييئة ا
لتحقيؽ ضماف جودة أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي المفتوح في الدوؿ العربية. وقّدمت الورقة 
البحثية تصورا مقترحا يتضمف متطمبات ضماف الجودة ومجاالت التطوير الميني لمييئة األكاديمية في سبيؿ 

برامج التعميـ المفتوح، كما خمصت الدراسة إلى مجموعة  االرتقاء بجودة أعضاء ىيئة التدريس الذيف يتعامموف مع
مف التوصيات التي يمكف أف ترتقي بالتطوير الميني ألعضاء الييئة األكاديمية وتحقؽ ضماف جودتيا بمؤسسات 

  التعميـ العالي المفتوحة في الدوؿ العربية.
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  االعتماد نماذج و االكاديمية المؤىالت توحيدالجمسة الثانية: 

 فمسطيف بيت لحـ،جامعة  -ايريف ىزوالدكتورة  رئيس الجمسة:

 
 

 التي تـ تقديميا:األبحاث 
  .رؤية مستقبمية لتطوير منظومة التعميـ العالي  مف دالؿ نماذج إدارة الجودة الشاممة " عمرو الكشكيد

 مصر – المنوفيةجامعة ، "
إدارة الجػػػودة الشػػػاممة وأيضػػػًا مػػػف أجػػػؿ النيػػػوض قػػػاـ الباحػػػث بتطػػػوير منظومػػػة التعمػػػيـ العػػػالي مػػػف خػػػالؿ نمػػػاذج 

يجػػػاد  بػػػالمجتمع ومشػػػاركتو ولتطػػػوير بنػػػاءه الثقػػػافي والعممػػػي بػػػأدوات المسػػػتقبؿ وأسػػػاليبو المتعػػػددة، لتحقيػػػؽ التميػػػز وا 
نموذج متكامؿ لموصػوؿ بػو إلػى أعمػى المسػتويات العالميػة لػألداء المتميػز لمجامعػات والمؤسسػات العمميػة المختمفػة 

 سوؽ العمؿ والمجتمع.وربطيا ب

وأكد الباحث أنو البد مف تطوير المػدخالت ومتابعػة العمميػات بشػكؿ مسػتمر بيػدؼ الحصػوؿ عمػى مخرجػات ذات 
جػػػودة عاليػػػة، ألف التعمػػػيـ ىػػػو جػػػوىر الحيػػػاة ومسػػػتمر مػػػدى الحيػػػاة، فالبػػػد مػػػف تطبيػػػؽ إدارة الجػػػودة الشػػػاممة فػػػي 

 .العمؿ والمجتمعمؤسسات التعميـ العالي لتحقيؽ النجاح في أسواؽ 

 .أثر إستدداـ التكنولوجيا الحديثة في االدتبارات والتقييـ االلكتروني لمطالب كلحد وسائؿ ، "ىدى ابراىيـد
 مممكة العربية السعودية.، الالقصيـجامعة ، "تطوير جودة التعميـ الجامعي في المممكة العربية السعودية 

 
مف  باىتماـ كبير في معظـ دوؿ العالـ وحظيت الجودة الشاممةاوضح الباحث أف عمميات إصالح التعميـ حظيت 

فى تطوير جودة التعميـ الجامعي  بجانب كبير مف ىذا االىتماـ إلى الحد الذي جعؿ إستخداـ التقنيات الحديثة خالؿ 
ج اإلدارة المفكريف يطمقوف عمى ىذا العصر عصر تكنولوجيا جودة التعميـ باعتبارىا إحدى الركائز األساسية لنموذ

الجديدة الذي تولد لمسايرة المتغيرات الدولية والمحمية، ومحاولة التكيؼ معيا فأصبح المجتمع العالمي ينظر إلى 
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فى تطوير جودة التعميـ الجامعي  والجودة الشاممة باعتبارىـ وجييف لعممة واحدة ، بحيث إستخداـ التقنيات الحديثة 
فى تطوير جودة التعميـ الجامعي  ىي التحدي الحقيقي الذي ستواجيو األمـ ديثة إستخداـ التقنيات الحيمكف القوؿ أف 

في العقود القادمة، فسمطت الدراسة الضوء عمي استخداـ التقنيات الحديثة فى تقيـ أداء الطالب فى تحقيؽ جودة 
ة والتميز في التعميـ العالي، التعميـ المطموبة المممكة العربية السعودية وذلؾ بيدؼ تطويرىا، تحسينيا، تحقيؽ الجود

 متطمبات ومعوقات أستخداـ التقنيات الحديثة فى تقيـ أداء الطالب. مناقشة تـ كما

و تحقيؽ جودة تطوير التعمـ  في  وجود عالقة ارتباط معنوية بيف أستخداـ التقنيات الحديثة الدراسة تثبتوأ
 التقنيات الحديثة وتحقيؽ جودة مخرجات التعمـ فى الجامعات.أستخداـ  الجامعات، ويوجد تأثير معنوي لمتطمبات

أىمية أستخداـ  العالي التعميـ لمؤسسات توضح التيضع الباحث مجموعة مف التوصيات وبناء عمى ذلؾ و 
 لمتعميـ الجامعى فى المممكة العربية السعودية. التقنيات الحديثة

 
  .جامعة ، "دة واالعتماد المؤسسي بجامعة حائؿ رؤية مستقبمية لتحقيؽ ضماف الجو " رضا المميجيد

 حائؿ، المممكة العربية السعودية
استيدفت ىذه الورقة البحثية التعرؼ عمى األسس النظرية لضماف الجودة واالعتماد المؤسسى، والتعرؼ عمى أىـ 

واالعتماد المؤسسى نظـ ضماف الجودة واالعتماد المؤسسى لمجامعات، والوقوؼ عمى إجراءات ضماف الجودة 
لمجامعات، والتعرؼ عمى آليات ضماف الجودة واالعتماد المؤسسى لمجامعات، ومحاولة وضع رؤية مستقبمية 

 لضماف جودة واعتماد جامعة حائؿ، وتوصمت إلى مجموعة مف النتائج ومنيا:
خالؿ التوعية بيف  يتطمب تطبيؽ ضماف الجودة واالعتماد وضع خطة لنشر ثقافة ضماف الجودة واالعتماد مف -

 العامميف داخؿ المؤسسات الجامعية.
المراجعة المستمرة ألساليب ضماف الجودة وتقييـ األداء والمعايير األكاديمية، وتحسيف الجودة، ومتابعة إجراءات  -

 تحقيؽ ىذه المعايير.
جراء عممية التقييـ فى سياؽ ال - بيئة التنظيمية تحديث ونشر الممارسات الجيدة الخاصة بضماف الجودة، وا 

 لمجامعة، لمتأكد مف فعالية اإلجراءات، وتقييـ المخرج التعميمى.
 
 .تدطيط االستراتيجي مددؿ لتطوير كمية التربية بجامعة الكويت"، المعيد العالي لمفنوف " مبارؾ البرازيد

 عوديةسرضا المميجي، اللدكتور وقدـ البحث بالنيابة عنو االمسرحية، الكويت 

الورقة البحثية وضع رؤية مستقبمية لتطوير كمية التربية بجامعة الكويت باستخداـ مدخؿ التخطيط استيدفت 
اإلستراتيجى، وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى أساسيات التخطيط اإلستراتيجى مف حيث مفيومو، وأىدافو، ومبادئو، 

تربية، وتوصؿ الباحث إلى مجموعة وأسسو، ومراحمو، وأىـ المعوقات التى تواجو عممية التخطيط لجودة كميات ال
 مف النتائج ومنيا:

تواجو كمية التربية بجامعة الكويت مجموعة مف المعوقات التى تحوؿ دوف تقديـ خدمة تعميمية متميزة، لذا  -
 يجب العمؿ عمى التخطيط لجودة األداء بيا.
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 يتطمب تطوير كمية التربية بجامعة الكويت توافر بعض المتطمبات ومنيا: -
 تنفيذىا  عمي المستمر والعمؿ اإلستراتيجية، الخطة وضع بالمؤسسة الجامعية في العامميف جميع مشاركة

 .لمجامعة اإلستراتيجية الخطة مع يتوافؽ بما وتطويرىا
 ،والحاكمة فى  نشر ودعـ ثقافة التخطيط اإلستراتيجى والتميز فى كمية التربية، والكشؼ عف العوامؿ المؤثرة

 الجامعى فى ظؿ التوجيات اإلستراتيجية. تطوير التعميـ
  دراسة وتحميؿ الوضع الراىف لممؤسسات الجامعية، وصياغة ما اتفؽ عميو مف أىداؼ، وستقـو المؤسسات

 بالعمؿ عمى تحقيقيا فى خطتيا، وترجمة كؿ ىدؼ إلى فعاليات محددة قابمة لمتنفيذ والقياس.
 

  الجودة إدارة نماذج : الجمسة الثالثة

 مدير التعميـ التنفيذي في كمية إدارة األعماؿ، الجامعة األمريكية،  مصر، الدكتور عمرو حمديرئيس الجمسة: 

 
 د. باتريؾ بيوجيف، جامعة آدف، ألمانيا :المتحدث الرئيسي
   نظـ إدارة الجودة المتكاممة لمؤسسات التعميـ العالي" -التمكيف نحو التغييرالكممة الرئيسية: "

 تفرديةمثؿ العولمة واالتصاالت وال الكبيرة توجياتالسوؽ التعميـ العالي بيئة تنافسية مع زيادة التقمبات. يعتبر 
لتعميـ العالي لزيادة قدرتيا عمى التغيير. وقد أثبتت نظـ األعماؿ، ومؤسسات اتثير تغييرات إضافية في مجاؿ 

األدوات الرئيسية والنظريات أف التقميدية. في حيف ( لتسييؿ ىذه العممية لشركات الصناعات QMSإدارة الجودة )
التي أنشئت ليذه الصناعات يمكف أف تستخدـ كأساس لتمكيف مؤسسات التعميـ العالي لتحقيؽ ىذه المتطمبات 

يمكف استخداميا تـ تطوير حموؿ الجديدة، يجب تكييفيا لتمبية االحتياجات المحددة في مجاؿ التعميـ العالي. 
التي ىي  Q.Wikiىو نظاـ إدارة الجودة التفاعمية المتكاممة التي تقـو عمى أساس و لمؤسسات التعميـ العالي 

 بمثابة منصة مركزية لممعرفة وعممية اإلدارة.
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 األبحاث التي تـ تقديميا: 

  .جامعة ضماف الجودة والتدطيط االستراتيجي في جامعة البتراء "نموذج إدارة الجودة "  يوسؼ بكرد ،"
 البترا، األردف

مف  دريستىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ جدوؿ أعماؿ ضماف الجودة في جامعة البتراء، وأثره عمى التعميـ وال
ة ضماف ئيلضماف الجودة و معايير ى. حيث يتـ مناقشة الخطة االستراتيجية وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

 البريطانية و ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي االردنية. (QAA)الجودة 

ستبياف كأداة رئيسية لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عمى أسئمة البحث. تتكوف العينة مف عدد اإل استخدـ الباحث
والطالب وأفراد المجتمع المحمي. بينت النتائج أف تأثير عمى أعضاء ىيئة التدريس فقط ال تقتصر و المعنييف مف 

يعتمد مباشرة عمى درجة تنفيذ معايير ضماف الجودة. قد تكوف  دريسضماف الجودة عمى فعالية التعميـ والت
تتـ متابعتيا إنيا يجب أف تنفذ بصرامة، و أف تكوف معتمدة فولكف بمجرد ة أو دولي ةمعايير ضماف الجودة وطني

خطوة حيوية نحو  الجودة يعتبر ثقافة أف نشر اإلستناجات التي توصمت إلييا الدراسةبانتظاـ. وقياسيا ا تحديثيو 
عمى المدى  يكوف ليا أثر إيجابي عمى تميز مؤسسات التعميـ العاليسوؼ ( والتي QMEتعزيز إدارة الجودة )

 .الطويؿ

 ىندسة نشر ثقافة الجودة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي: نموذج مقترح "  د. محمد الزكري
 جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية، السعودية"، 

أف المتتبػع لمؤسسػات التعمػيـ العػالي فػي الػوطف العربػي يجػد أنيػا تواجػو مصػاعب حقيقيػة تحػد مػف الػدكتور  وضحأ
فييػػػا، ومػػػف إحػػػداث تميػػػز داخػػػؿ وحػػػداتيا التنظيميػػػة المختمفػػػة. قػػػد تكػػػوف ىػػػذه  نشػػػر ثقافػػػة الجػػػودة الذاتيػػػة الشػػػاممة

المصػاعب إداريػة أو اجتماعيػة أو كمييمػػا، ومػف ىنػا أكػػد أف ىػذه المؤسسػات بحاجػة إلػػى تطبيػؽ فكػر إداري يحػػوي 
عمػػػػى منيجيػػػػة وطػػػػرؽ وتقنيػػػػات وأدوات تسػػػػاعدىا عمػػػػى نشػػػػر ثقافػػػػة ذاتيػػػػة شػػػػاممة لمجػػػػودة فػػػػي جميػػػػع نشػػػػاطاتيا 

اراساتيا. وحتى ينجح ىذا الفكػر اإلداري، ال بػد أف تطبػؽ ىػذه األدوات بشػكؿ يضػمف ممارسػة الجػودة مػف قبػؿ ومم
األفػػراد والمجموعػػات فػػي نفػػس الوقػػت، وبمػػا يضػػمف أف تكػػوف ىػػذه الجػػودة سػػمة روتينيػػة لممؤسسػػة  فتصػػبح ذاتيػػة 

. أي أف تكػػوف جػػودة ذاتيػػة شػػاممة، وعميقػػة مػػف جيػػة، وعمػػى المسػػتوى الفكػػري والمسػػتوى التطبيقػػي مػػف جيػػة ثانيػػة
تنطمػػؽ مػػف المبػػادئ والقػػيـ الثقافيػػة والفكػػر والرؤيػػة، وُتطبػػؽ تطبيقػػًا عمميػػًا عمػػى كافػػة المسػػتويات ومػػف جميػػع االفػػراد 
والجماعات. ولذا نقدـ ىنا نموذجا مقترحا لنشر ثقافة الجودة الذاتية الشاممة فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي، أسػميناىا 

ثقافػػة الجػودة الذاتيػػة الشػاممة فػي مؤسسػػات التعمػيـ العػػالي". وحتػى نشػرح النمػػوذج ومتطمبػات تطبيقػػو،  "ىندسػة نشػر
فاننا قدـ نبذة عف نموذج "ىندسة إدارة األعماؿ" الػذي يرعػاه المعيػد االجتمػاعي واالقتصػادي لمشػركات والمنظمػات 

(ISEOR.الذي استفادوا منو في بناء النموذج المقترح ) 
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  .تبني أـ بناء؟ تجربة جامعة الزيتونة   -نظاـ إدارة الجودة في  مؤسسات التعميـ العالي" عزه فراس الد
 جامعة الزيتونة، األردف"، األردنية 

ييدؼ البحث إلى تطوير آلية عممية لبناء نظاـ إدارة الجودة في مؤسسات التعميـ العالي ينسجـ مع خصوصية 
الصناعية والتجارية والخدمية األخرى التي يصمح فييا تبني نماذج  ىذه المؤسسات لكونيا تختمؼ عف المؤسسات

عالمية جاىزة لتطبيؽ نظاـ إدارة الجودة. وقد استند الباحثاف عمى تجربتيما الشخصية في المشاركة في بناء نظاـ 
ة المطبقة في إدارة الجودة في جامعة الزيتونة األردنية، بعد أف قاما بدراسة العديد مف نماذج الجودة العالمي

مؤسسات التعميـ العالي.  كما يعرض البحث الخطوات العممية في بناء وتطبيؽ نظاـ إدارة جودة في مؤسسات 
التعميـ العالي بتبنى المعايير العالمية لضماف الجودة، وىو نظاـ قابؿ لمتطبيؽ والقياس ويحقؽ معايير ضماف 

راءاتيا، ونوعية مخرجات العممية التعميمية فييا، وتطوير الجودة عمى مدخالت المؤسسة التعميمية، وآليات إج
نتائج البحث العممي وتطبيقاتيا العممية، وتعزيز عمميات التفاعؿ مع المجتمع والمساىمة الفعالة في تنميتو 
 وتطويره، كمياـ رئيسة ألي مؤسسة تعميمية. وقد اثيتت نتائج التجربة العممية في تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة أنو
فعاؿ في تطوير مقاييس العمؿ في الجامعة ويسيـ بكفاءة عالية في تحقيؽ رؤيتيا ورسالتيا. ويركز البحث عمى 
أىمية توفر خطة استراتيجية ومؤشرات أدآء رئيسة لممؤسسة التعميمية تستند الى توثيؽ اإلجراءات المتبعة، 

، وتساعد عمى تحديد نقاط القوة ونقاط الضعؼ في واستخداـ نماذج دقيقة ومتكاممة تسيؿ عممية المتابعة والتقييـ
درة عمى المنافسة في األداء، مما يوفر آلية عممية لمتطوير المستمر وتحسيف اآلداء وتحقيؽ مخرجات تعميـ قا

 سوؽ العمؿ. 

 أىمية قياس تصورات ومواقؼ العمػالء الػدادمييف فػي مجػاؿ التعمػيـ العػالي ونمػوذج جػودة ، " د. مناؿ دميؿ
 الجامعة اإلسالمية في لبناف، لبناف"، الددمة 
لتمبيػػػة احتياجػػػات ورغبػػػات المسػػػتخدميف لكنػػػو  ييػػػدؼ أف التعمػػػيـ مثػػػؿ أي صػػػناعو أخػػػرى أيضػػػا الباحثػػػةأوضػػػحت 

صػعوبة تحديػد ثانيػا: مػى األقػؿ أواًل : ال يوجػد منػتج مػادي ، و يختمؼ عف معظـ الخػدمات األخػرى فػي اختالفػيف ع
 العميؿ ليذه الخدمة.

أف مؤسسات التعميـ العػالي شػعرت بضػغط شػديد لتنفيػذ جميػع التػدابير الالزمػة لتػوفير خػدمات عاليػة الجػودة  تشعر
أىػداؼ اإلدارة  محػاذاةبدرؾ المػوظفيف أف الجػودة الجيػدة . حيػث يمكػف تحقيػؽ ذلػؾ عنػدما يػالمعنيػيفوارضاء جميع 
 ، باإلضافة الى سموؾ الموظفيف نحو التغيير.الجودةو نظاـ ضماف 

والمػػوظفيف اإلداريػػيف قبػػؿ تنفيػػذ نظػػاـ ضػػماف  فييكػػؿ مػػف األكػػاديم سػػموؾأىميػػة قيػػاس إدراؾ و  ىػػذه الورقػػة تاولػػتن
كػػؿ مػػف لتصػػورات  ًا أكثػػرمػػتفيمتقيػػيـ يمكػػف أف يحقػػؽ لبمثابػػة نمػػوذج  "جػػودة الخدمػػة" اسػػتخداـوأكػػدت أف الجػػودة. 
 لتحسيف خدماتيا. مفيـواستخداـ ىذا الدارة لإل و يمكفوأنيف والموظفيف اإلدارييف ياألكاديم
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 ومية السنوي ألعضاء المنظمة العربية لضماف الجودة في التعميـمالييئة الع اجتماع  
 

 

برئاسػة مسػقط  –سػمطنة ُعمػاف عقدت الييئة العمومية لممنظمػة العربيػة لضػماف الجػودة فػي التعمػيـ اجتماعاتيػا فػي 
   سعادة الدكتور طالؿ أبوغزالو رئيس المنظمة وحضور أعضاء الييئة.

 ة:استيؿ د. طالؿ أبوغزالو ىذا االجتماع مرحبا بالحضور وشكرىـ عمى جيودىـ وتمت مناقشة البنود التالي

 إقرار جدوؿ األعماؿ  -1
 تـ اقرار جدوؿ أعماؿ اجتماع الجمعية العمومية عمى النحو االتي:

 باألعضاء والترحيب االفتتاح 
 2101 ديسمبر 10 بتاريخ المنتيية المالية لمسنة الميزانية إقرار 
  2104-2101إقرار التقرير السنوي لعاـ 
 2101 - 2104 لمعاـ العربية المنظمة خطة 
  معايير و مؤشرات جودة التعميـ.حوؿ المستجدات 
 ما يستجد مف أعماؿ 
 المقبؿ اإلجتماع وتاريخ مكاف 

 
 2014و موازنة عاـ  2013الميزانية لعاـ  -2

  فػي  الػربحمػع العمػـ بػأف صػافي ضاء عمما بأف الميزانية قد أظيرت ربحًا اعتماد الميزانية واحيط االعتـ
 ..ال يوجد عجز وأي أن يورو 2206بمغ  2101عاـ 

 غزالو بتسديد اي عجز في الموازنة. أكد الدكتور طالؿ ابو غزالو التزاـ مجموعة طالؿ ابو 
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 2014 -2013 إقرار التقرير السنوي لعاـ -1
 استعرض اعضاء الجمعية وأقروا ما ورد في التقرير السنوي مف برامج وانشطة وفعاليات والتي تتضمف:

 :الفعاليات واألنشطة 
لممنظمػػة العربيػػة لضػػماف جػػودة التعمػػيـ بمشػػاركة الخبػػراء فػػي ضػػماف  خػػامسنتػػائج المػػؤتمر ال -

حػوؿ جػودة واختتـ اعمالو باصػدار ميثػاؽ تػونس  تونسالجودة مف الدوؿ العربية الذي عقد في 
التعميـ حيث كمؼ المؤتمر المنظمة بصياغة معػايير عربيػة لجػودة التعمػيـ أسػوًة بتمػؾ الموجػودة 

اعتمػػػدىا المحكمػػػوف لعرضػػػيا عمػػػى  عشػػػروف بحثػػػاً كمػػػا تػػػـ طػػػرح ومناقشػػػة  .بالػػػدوؿ المتقدمػػػة
 المؤتمر.

التػي عقػدت تعزيز الجودة مف خالؿ ضماف الجودة الداخميػة والخارجيػة نتائج ورشة عمؿ حوؿ  -
 بالتعػػاوف مػػع مؤسسػػة اإلعتمػػاد والتػػرخيص وضػػماف الجػػودة فػػي ألمانيػػا 2101ديسػػمبرفػػي 

(ACQUIN) وف موسػير، نائػػب المػػدير التنفيػػذي فػيألقػت فييػػا األسػػتاذة مػػاري ACQUIN 
محاضػػػرة حػػػوؿ انظمػػػة ضػػػماف الجػػػودة الخارجيػػػة والداخميػػػة وكيفيػػػة ربطيػػػا لتعزيػػػز الجػػػودة فػػػي 
المؤسسػات باإلضػػافة إلػػى أمثمػػة حػوؿ إجػػراءات ضػػماف الجػػودة عمػى مسػػتوى البرنػػامج الدراسػػي 

 والمؤسسي.

بالتعػاوف مػع قسػـ إدارة الجػودة  ي عقػدت والتػ نتائج ورشة عمؿ" ورشة عمؿ "نظـ إدارة الجودة" -
في الجامعة التكنولوجية في آخف، في مبنى جامعة طالؿ أبو غزالػة فػي WZLوىندسة اإلنتاج 

تناولػػػت ىػػػذه الورشػػػة مػػػنيج إعػػػداد نظػػػاـ إدارة الجػػػودة فػػػي ، حيػػػث 2101فػػػي حزيػػػراف األردف 
ة، والعقبػػػػػات الجامعػػػػػات خطػػػػػوة بخطػػػػػوة، مػػػػػع التركيػػػػػز عمػػػػػى اإلجػػػػػراءات، والظػػػػػروؼ المحيطػػػػػ

 كمثاؿ لمتطبيؽ التفاعمي.   Q Wikiوالتحديات. حيث يتـ عرض 
 :معايير االعتماد 

اطالؽ معػايير االعتمػاد األكػاديمي لممػدارس بمػا يتماشػى مػع المعػايير العالميػة. وقػد تػـ اعػداد   -
األكػػػاديمي لممػػػدارس و دليػػػؿ لمتقيػػػيـ الػػػذاتي و دليػػػؿ لممعػػػايير و  دلػػػياًل خاصػػػًا حػػػوؿ اإلعتمػػػاد

المؤشػػػرات. و قػػػد تقػػػدمت كػػػؿ مػػػف المػػػدارس العمريػػػة و مػػػدارس كميػػػة السػػػعادة لطمػػػب اعتمػػػاد 
 المنظمة.

تـ تشكيؿ فريؽ عمؿ تنحصر ميمتو في العمؿ عمى تطوير معايير التعميـ الرقمي حيث  -
الرقمي كاقتراح مف فريؽ خبراء يقدـ الى وزارة التعميـ  اعداد معايير اعتماد الجودة في التعميـ

العالي في االردف، وعقد فريؽ خبراء إعداد معايير التعميـ الرقمي اجتماعاتو في ممتقى طالؿ 
أبو غزالو لبحث المراحؿ التي انجزت في إعداد معايير التعميـ الرقمي والتي تبمورت حوؿ 

عمية المؤسسية، الحوكمة واالدارة، التعمـ والتدريس، تسعة محاور اساسية ىي: الرسالة والفا
الموارد المتكاممة، البيئة الجامعية، المصادر المادية، المسؤولية المجتمعية، التقييـ والتحسيف، 

  البحث العممي والتطوير.
 االعتماد و ضماف الجودة: خدمات 

بعد أف تقدمت المدارس العمرية بطمب اعتماد المنظمة و حققت شروط التقدـ لالعتماد، تـ  -
عقد جمسة تمييدية بحضور االدارة وقسـ الجودة و مدراء األقساـ في المدرسة حيث قامت 
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المنظمة بالتعريؼ بمتطمبات واجراءات االعتماد وتوضيح المعايير والمؤشرات و كيفية قياسيا 
 دليؿ التقييـ الذاتي وكيفية السير بإجراءات التقييـ.و التعريؼ ب

في  WZLفي إطار سعي المنظمة لتعزيز الشراكة مع قسـ إدارة الجودة وىندسة اإلنتاج  -
في كؿ مف  Q.Wikiجامعة آخف التكنولوجية، عقدت ورش عمؿ حوؿ نظاـ إدارة الجودة 

الجامعتيف وعدد مف العمداء الجامعة األلمانية األردنية وجامعة البتراء بحضور رئيسي 
في جامعة آخف  WZLوأعضاء ىيئة التدريس ووفد مف قسـ إدارة الجودة وىندسة اإلنتاج 

التكنولوجية، وتركزت أعماؿ الورشة عمى كيفية تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة في أقساـ الجامعة 
ديات، حيث خطوة بخطوة، مع التركيز عمى اإلجراءات، والظروؼ المحيطة، والعقبات والتح

 بيف أقساـ الجامعة المختمفة والطمبة.   مثاؿ لمتطبيؽ التفاعمي Q.WIkiيعتبر 
 :المطبوعات و المنشورات 

المنظمة العدد األوؿ مف المجمة العربية لمجودة في التعميـ، وىي مجمة دورية محكمة  أصدرت -
لبالد العربية وتنشر ومفيرسة تيدؼ إلى تعزيز المعرفة في مجاؿ جودة التعميـ واالعتماد في ا

ابحاث عممية ودراسات في جودة التعميـ والسياسات التعميمية واإلعتماد االكاديمي والتطوير 
المستمر لتحسيف جودة التعميـ بجميع أنماطو، كما وتوفر المجمة منصة لمباحثيف والخبراء 

ويشرؼ عمى المجمة  وصّناع القرار لمناقشة التطورات والقضايا المتعمقة بتعزيز جودة التعميـ،
ىيئة تحرير تضـ خبراء وأكاديميف عالمييف وتخضع جميع األبحاث المقدمة الى تقييـ دقيؽ 

تـ وضع ممخصات اإلصدار األوؿ عمى الموقع و  مف قبؿ نظراء في تخصص البحث.
ويتـ توفير نسخة مطبوعة مف اإلصدار  ajqe.aroqa.orgاإللكتروني الخاص بالمجمة 

 وبسعر رمزي وتطمب مف إدارة المنظمة.
  باالضافة الى مشاركة المنظمة في كؿ مػف مػؤتمر البنػؾ الػدولي "مػف الرؤيػة الػى العمػؿ: تعزيػز عالقػة

 العمػؿ ورشػة الحوكمة وضماف الجودة في التعميـ العالي في منطقة الشػرؽ االوسػط و شػماؿ افريقيػا" و
 '' الشريؼ القدس مدينة في التعميـ '' حوؿ ةالسابع

 
 2015 - 2014 لمعاـ العربية المنظمة دطة -4

 جرى اعتماد خطة المنظمة كما ىي مبينة في التقرير السنوي ، ومف ابرز بنودىا:             

 مع أعضاء المنظمة الحالييف في تطوير وتنشيط الفعاليات والبرامج وذلؾ مف خالؿ التعاوف في  التعاوف
 عقد المؤتمرات والندوات وورش العمؿ في الوطف العربي بشكؿ عاـ. 

  السعي إلى ضـ اكبر عدد مف المؤسسات التعميمية العربية المتواجدة في الوطف العربي بشكؿ خاص
 وية الكاممة. ليتـ انضماميـ إلى العض

 .السعي لتوسيع عضوية المؤسسات التعميمية ومنظمات المجتمع المدني في المنظمة العربية 
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  السعي لتوسيع شبكة التعاوف مع عدد مف المؤسسات العربية والدولية حيث يجري اإلعداد لمتوقيع عمى
 آخف جامعة في WZL اإلنتاج وىندسة الجودة إدارة قسـعدد مف اتفاقيات التعاوف نذكر منيا 

إعتماد المدارس، المؤسسة الغربية لممدارس والكميات، امريكا  ىيئة المانيا، و – التكنولوجية
(ACSWASC) 

  في المممكة المغربية، باإلضافة الى ورش عمؿ  2101السعي لعقد مؤتمرىا السنوي السابع عاـ
 متخصصة في مجاؿ ضماف الجودة و االعتماد.

 إلى التعريؼ بخدمات االعتماد وضماف الجودة التي تقدميا وذلؾ مف خالؿ االتصاؿ بالمؤسسات  السعي
 التعميمية وىيئات ضماف واعتماد الجودة في مختمؼ أنحاء الوطف العربي. 

 .البدء بتقديـ خدمات االعتماد لعدد مف المدارس في العالـ العربي 
 الجودة لوضع سجؿ مف المقيميف المعتمديف. التعاوف مع المؤسسات العربية والدولية لضماف 
 .تطوير معايير الجودة و االعتماد لمتعميـ الرقمي 
  إصدار نشرة خاصة تفصيمية عف المؤتمر السنوي السادس الذي سيعقد في مسقط خالؿ شير ديسمبر

2104 . 

 جودة التعميـ.اصدار العدد الثاني مف المجمة العربية لجودة التعميـ وىي مجمة دورية محكمة خاصة ب 
 

 المستجدات حوؿ معايير و مؤشرات جودة التعميـ -5

  اقترح سعادة د. طالؿ ابوغزالو العمؿ عمى سياسات تصنيؼ خاصة بالمنطقة العربية كما طمبت جامعة
 الدوؿ العربية.

 عمى ذلؾ تـ تشكيؿ لجنة مف  كما اقترح بدء العمؿ عمى وضع معايير اعتماد لمدورات التدريبية. وبناء
 الخبراء المتطوعيف لوضع ىذه المعايير و تتضمف:

 أ.د تركي عبيدات -
 أ.د بوؿ ليفريري -
 أ.د سالـ األقطش -
 د. فواز الزبوف -
 د. تيرينس كميفور -
 أ. سارا العيسوي -

 تمت التوصية بعمؿ قوائـ بالمعاىد المعتمدة لمتدريب. اكم
 فب مجاؿ جودة التعميـبالتعميـ االساسي والتعميـ العالي  ـسيتـ االىتما 
 .سيتـ تعميـ مسودة معايير اعتماد الدورات التدريبية عمى األعضاء العتمادىا 

 المقبؿ اإلجتماع وتاريخ مكاف -6
وسػيحدد المكػاف و ، المغربلممنظمة واجتماع الجمعية العمومية القادـ فى  بعتقرر عقد المؤتمر السنوي السا

 الزماف الحقا.
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 الثانياليـو 

التعميـ المفتوح  والرقمي برئاسة األستاذ الدكتور سالـ  /معايير الجودة و االعتماد  الجمسة الرابعة :
 األقطش،الجامعة االلمانية ، األردف

 
 الرئيسيوف:  وفالمتحدث

 أ.د آف ليكوي، جامعة ما دبرغ لمعموـ التطبيقية، ألمانيا   .1
   "الفيؿ في الغرفة -التعمـ اإللكتروني في التعميـ العالي " : ()الكممة الرئيسية

وجود الفيؿ ل كبيرا مساو  تحديا اصبح في التعميـ العالي  برامج تعميمية باساليب مختمطة )كالتعميـ المفتوح(ـ يتقد
لمعمـو التطبيقية الجامعات األوروبية  ةطريقتركز عمى رئيسية ىذه الكممة ال  لدرجة ال يمكف تجاىمو. في الغرفة

لدى الجميع  ليسىذه المسألة، ولكف  عمييـ معالجةمع التعمـ اإللكتروني. وىـ يعرفوف أف في تعامميا حذرة ال
 .االستراتيجية الصحيحة لمتعامؿ معيا في سياؽ العولمة وتزايد المنافسة بيف مؤسسات التعميـ العالي

مناقشة  تتـثانيا،  التعمـ اإللكتروني. تطبيؽ برامجلتعزيز  اؿ بعض األدوات المستخدمة في أوروبيحمت يتـأوال، 
 مفتوحة.البيئة الفي  المتكاممةؿ"ترويض" الفيؿ في الغرفة، مف خالؿ تجميع الخبرات  الممكنة االستراتيجيات

كتروني تعاوني لمتعمـ اإللالنيج الوموثوؽ بيا. في النياية، نحف نشير إلى إمكانات ضخمة مف  ةلعوبو  قويةالفيمة 
 .عمى النقيض مف الجامعات التقميدية، والتي ىي أكثر تركيزا عمى "التميز البحثي" -"خبرة التعمـ" مع 
 
 المؤسسة الغربية لممدارس والكميات، امريكا -باركر، ىيئة اعتماد المدارس الدكتور دايفيد أوتافيانو، باربرا .2

كيؼ تستددـ المؤسسة الغربية لممدارس والكميات عممية اإلعتماد لمتركيز عمى تعمـ "  )الكممة الرئيسية( :
   "الطالب وتعزيز التحسيف المستمر 

( ىي واحدة مف ستة ىيئات اعتماد ACS WASCىيئة اعتماد المدارس، المؤسسة الغربية لممدارس والكميات )
عمؿ مع تمدرسة، و  4611خدماتيا ألكثر مف WASC ساقميمية في الواليات المتحدة. تقدـ ىيئة اعتماد المدار 

 تعاوف مع المؤسسات التعميمية األخرى.تمشتركة، و الفي عمميات االعتماد ىيئة  01
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 لمدارساتعزز التميز في التعميـ االبتدائي والثانوي، والبالغيف مف خالؿ تشجيع  ACS WASCعممية اعتماد 
معايير لمقبوؿ مف الجودة، وفقا المستوى ال تحقؽلمدارس التي با WASC يعترؼ اعتماد. عمى التطوير

WASC  ستخدـ تكيؼ توضح الكممة الرئيسية القائمة عمى البحوث. الدوليةWASC  متركيز لعممية االعتماد
 ممدرسة.المستمر لتحسيف العمى تعمـ الطالب وتعزيز 

 األبحاث التي تـ تقديميا: 

   م  التركيز بشكؿ داص عمى التعمـ االلكتروني وجامعة  -سويسرا د. تيمو ستوب "  تعمـ الجودة في
 بيرف لمعموـ التطبيقية "، جامعة برف لمعموـ التطبيقية، سويسرا

أف إدارة الجودة ليا أبعاد كثيرة، وخاصة في جامعة العمـو التطبيقية حيث تتـ ادارة الجودة عف  أوضح د. تيمو
طريؽ مجموعة متكاممة مف المينييف في العديد مف البيئات المختمفة. كما انيا تشمؿ المحاضرات والبحوث 

 والمشاريع االستشارية.
السؤاؿ البحثي ثنائي أكثر إلدارة الجودة. ومف ىنا جاء  ميةتقنية وتعميأبعاد  والمتنوعيضيؼ التعمـ االلكتروني 

ىؿ ىناؾ أي مف و : أوال، كيؼ يتـ العمؿ بإدارة الجودة في المجاؿ األكاديمي السويسري، ليذه الورقة األبعاد
 ؟ االلكترونيثانيا، ىؿ ىذه األنماط مناسبة لمتعمـ ، األنماط المتكررة؟ 

 ثالثة فصوؿ:يتـ تناوؿ ىذا السؤاؿ البحثي في 
في الفصؿ األوؿ، تقديـ لمحة عامة عف ممارسات إدارة الجودة الحالية في سويسرا مع التركيز عمى  -

 جامعة برف لمعمـو التطبيقية.
وفي الفصؿ الثاني، تقديـ لمحة عامة عف مشاريع التعمـ المتنوعة التي يجري تقديميا مف خالؿ جامعة  -

 برف والجامعات السويسرية األخرى.
ذا وكيؼ الفصؿ األوؿ والنظر في ما إالموضحة في الفصؿ الثالث، يتـ تحديد عناصر إدارة الجودة  وفي -

ي جامعة برف لمعمـو التطبيقية. وسوؼ يستند التحميؿ فالحالية االلكترونية  يمكف تطبيقيا عمى البرامج
 عمى نظاـ بسيط حددىا )دونالد كيركباتريؾ(.

 
حوؿ أفضؿ الممارسات في مجاؿ مف ىذه الفصوؿ الثالثة مثيرة لالىتماـ الاستخالص بعض االستنتاجات يمكننا 

 مراقبة الجودة في سويسرا. وسيتـ عرض ىذه االستنتاجات في الفصميف االخيريف مف ىذه الورقة.
اإللكتروني مف عدة  وتستند الورقة عمى تحميؿ مفصؿ لعدة وثائؽ مثؿ القانوف السويسري واستراتيجيات التعمـ

التحميؿ تخدميا جامعة برف. تـ الجمع بيف جامعات، وأخيرا مبادئ إدارة الجودة واالستبيانات والعمميات التي تس
 المقابالت، ونوقشت نتائج البحوث في العديد مف االستعراضات مع أعضاء مختاريف مف إدارة الجامعة.و المفصؿ 
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   اعتماد متعددة في المؤسسة التي تقدـ العديد مف أنماط التعميـ : حالة د. عمرو حمدي " إدارة مشاري
 ، الجامعة األمريكية في القاىرة، مصر "الجامعة االمريكية في القاىرة

تسمط ىذه الورقة الضوء عمى التحديات التي تواجييا إدارة نظـ االعتماد في المؤسسة التعميمية التي تقدـ عدة 
 ج المرحمة الجامعية وبرامج الدراسات العميا والتعميـ التنفيذي(.أنماط مف التعميـ )برام

في  0لتصبح مف بيف تمكنت كمية إدارة األعماؿ في الجامعة األميركية في القاىرة اوضح الدكتور عمرو أف 
 مف خالؿ (التاج الثالثيتحصؿ عمى اإلعتماد الثالثي )المائة مف المدارس التجارية في جميع أنحاء العالـ ل

عادة اإل 2116( في عاـ AACSBالحصوؿ جمعية تطوير كميات إدارة األعماؿ ) ، 2100في عاـ  عتمادوا 
( عمى حد سواء في عاـ EQUISتحسيف الجودة )ل( والنظاـ األوروبي AMBAورابطة ماجستير إدارة األعماؿ )

مف أصؿ ما يقرب  -عالـ كميات إدارة األعماؿ في جميع أنحاء المف  21مف  ت الكمية الوحيدة ، أصبح2104
وكذلؾ ألوؿ مرة في الشرؽ األوسط والثالثة في أفريقيا، لتحقيؽ االعتماد التاج الثالثي. وباإلضافة  - 04،111

إلى ذلؾ، وكمية إدارة األعماؿ التعميـ التنفيذي حصمت عمى اعتماد مف قبؿ مجمس اعتماد التعميـ المستمر 
 .2100( في عاـ ACCETوالتدريب )

تدير اثنيف مف مستويات مختمفة مف التعميـ  انيا كمية إدارة األعماؿ بالجامعة األمريكية بالقاىرة عف  وتحدث
وأوضح صعوبة األكاديمية )البكالوريوس والدراسات العميا عمى حد سواء(، وغير األكاديمية )التعميـ التنفيذي(. 

مجموعة متنوعة بااللتزاـ يجب عتماد، وبالتالي يتمقى شكال مختمفا مف االحيث أف كؿ نمط كؿ نمط مف التعميـ 
تتطمب مزيدا مف الجيد وتزامف لضماف تمبية المعايير المختمفة لكؿ التي مف المعايير أو المبادئ التوجييية ، 

 األكاديمي.غير الضمف ىذا النمط نفسو األكاديمي، أو حتى  سواءوكالة اعتماد، 
 
  المواطنة الرقمية وتطبيقاتيا في المناىج الدراسية"،  جامعة د. صبحي شرؼ " معايير التربية عمى

 المنوفية، مصر
استيدفت ورقة العمؿ تحديد معايير التربية عمى المواطنة الرقمية، وتطبيقاتيا في المناىج الدراسية، وذلؾ مف 

وؿ ورقة العمؿ اإلجابة خالؿ مراجعة األدبيات المرتبطة بيذه المعايير وتمؾ التطبيقات، وتحقيًقا ليذا اليدؼ تحا
 عف األسئمة اآلتية:

 ـ المواطنة الرقمية وما مكوناتيا؟ما مفيو  .0
 ما المعايير التي يستند إلييا التربويوف في تنمية المواطنة الرقمية؟ .2
 ما مفيـو التربية عمي المواطنة الرقمية وما مراحؿ تنميتيا؟ .1
 في بعض المناىج الدراسية؟كيؼ يمكف تضميف معايير التربية عمى المواطنة الرقمية  .4

 وقد تناولت الورقة اإلجابة عف األسئمة السابقة فيما يأتي:
تحديد مفيـو المواطنة الرقمية، ومكوناتيا التسع )اإلتاحة الرقمية لمجميع، التجارة الرقمية، االتصاؿ الرقمي،  .0

والمسئوليات الرقمية، الصحة والسالمة الرقمية، محو األمية الرقمية، المياقة الرقمية، القوانيف الرقمية، الحقوؽ 
 األمف الرقمي.
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مراجعة األدبيات المتعمقة بمعايير المواطنة الرقمية، والتي أمكف عرضيا في تصنيفيف: أحدىما يعتمد عمى  .2
دارة تعميمية محًكا  محؾ المحتوى والعمميات واآلخر يتخذ أفراد المجتمع المدرسي مف طالب ومعمميف وا 

 ا.لتحديدى
تحديد مفيـو التربية عمى المواطنة الرقمية ومراحؿ تنميتيا، والتي تشمؿ: مرحمة الوعي، مرحمة الممارسة  .1

عطاء المثؿ والقدوة، مرحمة التغذية الراجعة وتحميؿ السموؾ.  الموجية، مرحمة النمذجة وا 
راسية لمدراسات االجتماعية تقديـ بعض النماذج التطبيقية في التربية عمى المواطنة الرقمية في المناىج الد .4

 .والعمـو
 
  ،" د.ىشاـ عبدالمعطي " تجربة عممية في االنتقاؿ مف النموذج التقميدي إلى النموذج التكنولوجي الحديث

 المدارس العمرية، األردف
أوضح الدكتور ىشاـ أف الخطط التطويرية لتفعيؿ دور استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وحوسبة  
المدارس  تواجو مجموعة مف المتغيرات كانت ومازالت تسبب الكثير مف اإلزعاجات لصانعي القرارات التطويرية 

الؾ العديد مف ىذه المتغيرات التي تؤخر عمى مستوى المدارس، فمع الرغبة الشديدة لمتطوير والتحديث يبقى ىن
االستفادة الكبيرة مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والحاسوب في العممية التعميمية مثؿ التقدـ الكبير في 
صناعة التكنولوجيا، وتطور االجيزة السريع ،وعدـ القدرة عمى متابعة ىذا التطور ، وحجـ الميزانية المرصودة 

كنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المدارس، وضيؽ الوقت بالنسبة لمطمبة والمعمميف واالدارييف لالستفادة مف ت
وزخـ العمؿ عمييـ، والمناىج والمقررات الدراسية ومدى فعالية توظيؼ التكنولوجيا في ثناياىا، والمخرجات 

 المتوقعة مف تدريس مادة معينة. 
عوبة االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المدارس،  وبناء عمى المتغيرات السابقة يظير مدى ص

لذلؾ واجيت العديد مف المدارس نجاحًا بسيطا لـ يكف متوافقا مع حجـ االنفاؽ واالستثمار، ولـ تكف  نتائجو في 
 ارتباط الخطط التطويرية :ياأغمب االحياف مرضية لصانعي القرارات في المدارس  وذلؾ لعدة أسباب من

بأشخاص ) مدير القسـ ، أو المنسؽ ....، الخ ( وانتياء ىذه الخطط مع خروج الواضع ليا، وبذلؾ تجبر 
لمدارس وىذه المدرسة عمى تغيير خطتيا والبدء بخطة جديدة كمما تغير االشخاص كما حصؿ مع الكثير مف ا

س عممية وفنية متطورة تدـو ألكثر عدـ وجود استراتيجية تطويرية واضحة مبنية عمى أسعممية مكمفة نوعا ما، و 
راء قمة الخبرات وعدـ وجود البرامج التدريبية الفاعمة . وضيؽ الوقت بالنسبة لممعمميف والطمبة والمد، مف عاـ

 وزخـ العمؿ المدرسي التقميدي وغيرىا مف األسباب.
 
 ي التحصيؿ الدراسي د.جاسـ التميمي " اثر أنموذج البرمجة الدطية بإستدداـ الجداوؿ االلكترونية ف

 الجامعي لمادة بحوث العمميات "، جامعة ديالي، العراؽ
أوضح الدكتور جاسـ أف كثير ما تعاني القطاعات الحكومية، والقطاع الخػاص عمػى وجػو التحديػد، مػف ضػعؼ أو 

تمػػؾ  تػػدني المينػػي أو الحرفػػي أو فػػي القػػدرات السػػموكية تجػػاه اإلعمػػاؿ عنػػد خريجػػي الجامعػػات. ويعػػزو عػػدـ جػػودة
المخرجات لعدـ مالئمة برامج الجامعة إلى ما تتطمبو تمؾ القطاعات مف قدرات تمبي الحاجػة التػي تػـ تػوظيفيـ مػف 

 اجميا وضعؼ الجانب العممي الستخداـ الحاسوب  في جودة التعميـ.



 

 
 26                                                                                                 © 2014ودة في التعليم  جالمنظمة العربية لضمان ال     

ييػػدؼ البحػػث  الحػػالي معرفػػة أثػػر أنمػػوذج البرمجػػة باسػػتخداـ الجػػداوؿ االلكترونيػػة فػػي جػػودة التعمػػيـ لطمبػػة  حيػػث 
  عمػػـو الحيػػاةاختيػػر عشػػوائيا قسػػـ  التربيػػة الػػرازي كميػػة   -  وعمػػـو الحيػػاة–المرحمػػة الثالثػػة لقسػػمي عمػػـو الحاسػػبات 

 ( طالبًا وطالبًة  11المجموعة الضابطة  ) ياةعمـو الح( طالبًا وطالبًة  وقسـ 11المجموعة التجريبية  )
 ولتحقيؽ  ىذا اليدؼ , وضع الباحث الفرضية الصفرية التالية : 

(  فػػػي جػػػودة التعمػػػيـ  بػػػيف طػػػالب المجموعػػػة 1,11)) ال يوجػػػد  فػػػرؽ ذو داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )
موعػػػة الضػػػابطة الػػػذيف يسػػػتخدموف  الطريقػػػة  التجريبيػػػة  الػػػذيف يسػػػتخدموف  الجػػػودة فػػػي التعمػػػيـ وبػػػيف طػػػالب المج

 االعتيادية(( . 
 بعد االنتياء مف تجربة البحث  حصؿ الباحث عمى نتائج كما يمي :

( , 01.42( درجػػة, وبػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره        )21.10بمػػغ متوسػػط درجػػات طػػالب المجموعػػة التجريبيػػة ) 
( 2.00( درجػة, وبػانحراؼ  معيػاري مقػػداره )62.11)فػي حػيف  بمػغ متوسػط  درجػات طػالب المجموعػة الضػابطة 

, 1.110( عنػػد مسػػتوى 1.121( فػػي  حػػيف  )ت( الجدوليػػة  تسػػاوي )6.212وكانػػت  )ت( المحسػػوبة  تسػػاوي )
ولصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة التػػي اسػػتخداـ افرادىػػا   1.11وىػػذا يعنػػي وجػػود  فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى 

,  ويبػػػدو مػػػف النتػػػائج أف اسػػػتخداـ الجػػػودة فػػػي التعمػػػيـ   قػػػد اسػػػيـ فػػػي رفػػػع مسػػػتوى  الحاسػػػوب  فػػػي جػػػودة التعمػػػيـ
تحصيؿ الطمبة .كما أوصػى  الباحػث  بػاف تعمػؿ الجامعػة  عمػى برمجػة المقػررات الدراسػية  لتسػيؿ عمػى األسػاتذة 

اسػػوبية  حديثػػة , التػػدريب عمييػػا واسػػتخداميا.و اف تعمػػؿ الجامعػػة  عمػػى تػػوفير  وتجييػػز كافػػة الكميػػات   بػػأجيزة ح
وتػػػدريب الطمبػػػة عمييػػػا  بغيػػػة تنميػػػة اتجاىػػػاتيـ  نحػػػو التعمػػػيـ    واسػػػتخداماتو. كمػػػا قػػػاـ الباحػػػث بإيضػػػاح التطبيػػػؽ 
التعميمػػي والتربػػوي لممواصػػػفة الدوليػػة لمجػػػودة، والتعػػرؼ عمػػػى أىػػـ الخطػػػػوات التطبيقيػػة لعناصػػػر المواصػػفة الدوليػػػة 

، ومػػػف ثػػػـ تػػػـ وضػػػع التصػػػور المقتػػػرح لتطبيػػػؽ معػػػايير الجػػػودة فػػػي ( فػػػي التربيػػػة والتعمػػػيـISO 9002لمجػػػودة )
 المؤسسات التربوية والتعميمية.
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أفضؿ ممارسات المقارنة المعيارية لمتميز في التعميـ العالي في الشرؽ االوسط برئاسة :  الجمسة الدامسة :
 األستاذة ليزا جراسمر، جامعة آدف ، ألمانيا.

 

 المتحدثوف الرئيسيوف : 
 TELL ME  األستاذ الدكتور بوؿ ليفريري، المدير التنفيذي العممي، المشروع األوروبي .1

كيؼ يمكف لالبتكارات في مجاؿ التعمـ اإللكتروني ونماذج األعماؿ تعزيز التميز في  "( : الكممة الرئيسية)
 " TELL MEالتدريب والتعمـ مدى الحياة والعمؿ، أمثمة مف مشروع 

تحدث د. بوؿ حوؿ الممارسات الجيدة و السيئة واألفضؿ في التعميـ العالي، باالضافة الى كيفية تعريؼ الجودة 
وتحقيؽ التميز مف خالليا بحيث تشمؿ تعزيز ثقافة الجودة وبأف تكوف جزء مف العمميات واالنظمة الرئيسية 

 ياتيا خالؿ تنمية القدرات لجميع المراحؿ.والفرعية في المؤسسة وما ىي الخطوات والممارسات الالحقة وتحد

كما تـ عرض نماذج عف أفضؿ الممارسات في استخداـ تقنية المعمومات واالتصاالت في مؤسسات التعميـ 
   لمتعميـ العالي. JISCالعالي منيا مشروع 

 األستاذة ليزا جراسمر، جامعة أدف، ألمانيا .2

إدارة الجودة في التعميـ العالي ، يتمثؿ في الجامعات في منطقة المقياس الموحد لنظـ " ( : الكممة الرئيسية)
   "الشرؽ االوسط و شماؿ افريقيا

عرض العوامؿ الداخمية والخارجية التي تؤثر عمى تـ في التعميـ العالي و  اىمية الجودةركزت ىذه الكممة عمى 
لتواكب المتغيرات المستجدة. كما تمت المؤسسة التعميمية والتي تفرض عمى الجامعة تطبيؽ نظاـ ادارة الجودة 

مجاالت المقارنة والقياس و ما يجب عمى مؤسسات التعميمية وتحديد جوانب و مناقشة كيفية تحديد مقياس لم
المؤسسة تنفيذه خالؿ عممية المقارنة لمحصوؿ عمى نتائج واقعية، باإلضافة الى عرض تفاصيؿ عممية المقارنة 
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ما ىي النقاط الميمة في المؤسسات التعميمية العربية و س الموحد لنظـ ادارة الجودة و تقديـ مقترح لمشروع المقيا
 واالساسية لنجاح المشروع.

معايير التعميـ الرقمي برئاسة :  -االجتماع التلسيسي التحاد الجامعات العربية الرقمية الجمسة السادسة:
 الجودة في التعميـ. سعادة الدكتور طالؿ ابو زالو، رئيس المنظمة العربية لضماف

 

  :الرئيسيوف المتحدثوف
 األردف والمصرفية، المالية لمعموـ العربية األكاديمية رئيس زعبالوي، عصاـ الدكتور معالي .1

 بيئة التعمـ االلكتروني والسياسات و االجراءات و الفاعمية المؤسسية:  )الكممة الرئيسية(
في التعميـ العالي والتي تشمؿ االقتصاد المعرفي والعولمة و تحدث في كممتو عف التحديات ودوافع التغيير 

المتغيرات والتطورات التكنولوجية. حيث تـ استعراض النموذج الحديث لمؤسسات التعميـ العالي وتحوؿ التعميـ الى 
 تعمـ والبحث الى االبداع.

ج المقدمة مف قبؿ الجامعات االلكترونية وتطرؽ خالؿ كممتو الى اىداؼ التعمـ االلكتروني والبيئة التعميمية والبرام
ضافة الى سياسات التعميـ االلكتروني باإلوكيفية توفير مصادر التعمـ ومميزات المكتبات و المختبرات الرقمية. 

 وكيفية تحقيؽ الفاعمية المؤسسية.
 
نيابة عف   /الذكية محمد بف حمداف جامعة في والحوكمة التميز مركز مديرة، الدكتورة سوما الحاج عمي .2

 الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمداف بف محمد الذكية ، اإلمارات العربية المتحدة
 :  اطار التعمـ الرقمي في الشرؽ االوسط )الكممة الرئيسية(

تحدثت في كممتيا عف االطار التعميمي المخصص لجميع المؤسسات التعميمية والتدريبية الرقمية وىو نظاـ شامؿ 
. يشمؿ ىذا االطار ستة ابعاد الجودة والتعميـ في جميع جوانب المؤسسة في منطقة الشرؽ األوسطيركز عمى 

 التغيير، واالقتصادي، والتكنولوجي. والمؤسسي، و  االستراتيجي، والتعمـ والتدريس،  ;لمجودة
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كيؼ يتـ تطويرىا. باالضافة الى شرح وكيفية استخداميا لمعرفة نقاط الضعؼ و كما تـ طرح اداة التقييـ الذاتي 
   التعميـ المعززة تكنولوجيًا. بيئةجودة واستخداـ اداة التقييـ في كيفية تطبيؽ ال

 
ىذا االجتماع الجامعات االلكترونية العربية مف عدة دوؿ منيا: سمطنة ُعماف، السوداف، اليمف،  حضرقد و 

االمارات، الكويت والبحريف. حيث أعمف سعادة الدكتور طالؿ أبوغزالو عف إطالؽ اتحاد الجامعات العربية 
التحاد مف قبؿ جامعة حمداف بف الرقمية وترحيبو بانضماـ الجامعات الحاضرة الى االتحاد حيث سيتـ استضافة ا

رئيس جامعة حمداف بف ، وبإشراؼ الدكتور منصور العور، دولة االمارات العربيةمحمد الذكية ويكوف مقرىا في 
 .محمد الذكية

  "التعميـ في الجودة ضماف بيف نظـ التوافؽ ورشة العمؿ "

 
 

الذي قاـ بتقديميا "التعميـ  في الجودة ضماف بيف نظـ التوافؽبالتزامف مع المؤتمر تـ عقد ورشة عمؿ بعنواف " 
حيث ىدفت ىذه الورشة إلى تحديد الممارسات  المستشار الدولي الدكتور تيرينس كميفورد اموس مف بريطانيا

موبة الالزمة لتصميـ وتنفيذ أنظمة الجودة التي تعزز التوافؽ بيف ضماف الجودة الداخمية والخارجية والمعايير المط
 .وحضر ىذه الورشة عدد مف خبراء التعميـ مف مختمؼ الدوؿ العربيةلتحقيؽ رؤية المنظمة، 

ثقافة  مف مختمؼ دوؿ العالـ  لمحة عامة حوؿ مشاركاً  11ورشة العمؿ ىذه والتي شارؾ فييا عرضت في 
 باإلضافة إلى التقييـ الذاتي لكال مف المؤسسات والطالب. المصادقة واإلعتماد والجودة الشاممة في المؤسسات، 

 
 الجمسة االولى لمورشة:

   شممت ما يمي: التعميـ"  في الجودة ضماف بيف نظـ لورشة " التوافؽالجمسة األولى 
o ثقافة الجودة الشاممة في المؤسسات 
o المصادقة واالعتماد 
o التقييـ الذاتي لمطالب 
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o التقييـ الذاتي لممؤسسة 
o  .مسؤوليات االكاديمييف و االدارييف وخدمات الدعـ واإلدارات والوحدات 
o .المراجعات الدورية الداخمية )العمميات وكتابة التقارير(، وتصميـ الجودة الداخمية 

 الجمسة الثانية لمورشة:
   : استعرضت الجمسة الثانية لمورشةو 

o جمع األدلة ومعالجتيا 
o أصحاب المصمحة 
o تشكيؿ الجودة 
o .ضماف الجودة الداخمية وتنمية الشفافية والخضوع لمتدقيؽ، والتأكيد عمى ضماف الجودة الخارجية 

 المشاركوف في الورشة:

الجامعػػات العربيػػة فػػي كػػؿ مػػف مصػػر، االردف، السػػعودية،  شػػارؾ فػػي الورشػػة أسػػاتذة مػػف المؤسسػػات التعميميػػة و
  . و مثؿ المشاركوف الجامعات العربية التالية:وفمسطيف، اليمف، ألمانيا، سمطنة ُعماف، لبناف، السوداف ليبيا
 

  االردف -جامعة الطفيمة التقنية   السعودية –جامعة القصيـ 
  سودافال -السوداف المفتوحةجامعة  العراؽ -جامعة بابؿ 
 السعودية  -ألميرة نورة بنت عبدالرحمف جامعة ا  األردف -جامعة الشرؽ األوسط 
  األردف -الزرقاءجامعة   فمسطيف -بيت لحـ جامعة 
 مصر -جامعة المنوفية     األردف  – اإلسراءجامعة 
 السوداف -جامعة افريقيا العالمية   األردف -جامعة جرش 

 لبناف -الجامعة اإلسالمية  ُعماف -الجامعة الُعمانية األلمانية لمتكنولوجيا .3
  لبناف     –جامعة المنار   ليبيا -جامعة الزيتونو 
 األردف - جامعة البترا   السعودية –جامعة حائؿ 
  العراؽ -الجامعة التكنولوجية  السوداف - أكاديمية السوداف لمعمـو 
 اإلمارات -منظمة ايزوف   لبناف –الجامعة اإلسالمية في لبناف 
  اليمف  –جامعة اليمف   اليمف -جامعة االندلس لمعمـو والتقنية 
  فمسطيف -جامعة البوليتكنؾ   األردف –جامعة الزيتونة 
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 لجمسة الدتامية ا
 مسقط إعالف

 
برئاسة سعادة الدكتور طالؿ أبو غزالو، اختتـ المؤتمر السنوي السادس لممنظمة العربية لضماف الجودة في التعميـ 
 أعمالو حوؿ "أنماط التعميـ ومعايير الرقابو عمى الجودة فيو"  بمشاركة واسعة مف مختمؼ الدوؿ العربية والعالـ. 

في جودة التعميـ في المنطقة العربية وال بد لممنظمة العربية لضماف الجودة في  حيث تـ االشادة بمستوى التطور
مكاناتيا الحالية في تعزيز نظـ الجودة وتطبيؽ االعتماد مف خالؿ التعاوف مع  التعميـ مف تسخير طاقاتيا وا 

 مؤسسات االعتماد الدولية. 
 وأطمقت المنظمة خالؿ المؤتمر:

  اتحاد الجامعات العربية الرقمية تحت مظمة جامعة الدوؿ العربية، وسيتـ استضافتو في جامعة حمداف بف
 .حمد الذكية في دولة االمارات العربية 

 نظـ ومعايير االعتماد والجودة لمتعميـ المدرسي ويجري تطبيقو حاليا في عدد مف المدارس. 
 إطالؽ المجمة العربية لضماف الجودة في التعميـ وىي مجمة دورية ومفيرسة ومحكمة. 

وقد وضعت المنظمة العربية لضماف الجودة في التعميـ ضمف أولوياتيا تطوير أنظمة الجودة العربية واالعتماد 
لمتعميـ العالي، ومعايير الجودة واالعتماد لمجامعات الرقمية والتنسيؽ مع ىيئات ضماف الجودة واالعتماد الوطنية 

 ية المتخصصة في الجودة واالعتماد. في الدوؿ العربية، وتعزيز التعاوف مع المنظمات الدول
 وفيما يمي تمثؿ التوصيات الرئيسية لممؤتمر: 

 تطوير معايير الجودة واالعتماد لمتعميـ الرقمي والتدريب. 
  مواصمة الحوار والتعاوف بيف مؤسسات التعميـ وىيئات االعتماد ومنظمات الجودة في التعميـ مف أجؿ ترسيخ

  .المستوى اإلقميمي العربي مفاىيـ الجودة واالعتماد عمى
 ىناؾ حاجة ممحة لنشر ثقافة نظـ الجودة واالعتماد وتحسيف جودة التعميـ في المؤسسات التعميمية العربية.  
 ىناؾ حاجة لحوار مستمر ومتواصؿ لنشر أفضؿ الممارسات المتعمقة بالجودة في التعميـ.  
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 لعمؿ عمى إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث دعـ المبادرات التي تيدؼ إلى تحسيف نوعية التعميـ وا
  .المتعمقة بالجودة واالعتماد

  طالؽ المبادرات تعزيز التعاوف المستداـ بيف المؤسسات والييئات المتخصصة في الجودة واالعتماد وا 
  .التعميمية لتعزيز البحوث المشتركة التي تتناوؿ الجودة واالعتماد

 ة الدوؿ العربية والمنظمة العربية لمتربية والعمـو والثقافة والمنظمة العربية تعزيز دور األمانة العامة لجامع
لضماف الجودة في التعميـ والتنسيؽ بيف ىذه المؤسسات لمعمؿ عمى دعـ إنشاء نظاـ شامؿ لجودة التعميـ 

 .واالعتماد عمى مستوى المنطقة العربية
 مؤسسات التعميمية العربيةتحديد األولويات المشتركة مف الجودة واالعتماد في ال.  
 وضع خطط عمؿ إلنشاء الفضاء التعميمي العربي مف أجؿ تعزيز االعتراؼ األكاديمي المتبادؿ. 

 

نيابة عف مجمس البحث العممي العماني وجامعة الدوؿ العربية والمنظمة العربية لضماف جودة التعميـ والمنظمات 
ف الى كؿ مف ساىـ في نجاح المؤتمر ونأمؿ أف يكوف الممتقى بمثابة المشاركة، نتقدـ بالشكر الجزيؿ وجميؿ العرفا

 منصة عممية فعالة تقـو عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة نحو تطوير جودة التعميـ  في المنطقة العربية وخارجيا. 
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