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التعرف على معايير اعتماد ABET : خطوات عملية لتنفيذ 
عمليات التحسين المستمر

بتنظيم من
المنظمــة العربيـــة لضمـــان الجـــودة فـــي التعليـــم 

ورشـــة عمــل



التعريــف واألهــداف
تتنــاول هــذه الورشــة الخطــوات المنهجيــة لتأهيــل برامــج الهندســة، وعلــوم الحاســوب وتكنولوجيــا المعلومــات لالعتمــاد 
األكاديمــي ABET. كمــا أنهــا توضــح عمليــات اإلعتمــاد مــن خــالل تقديــم ومناقشــة المعاييــر األكاديميــة التســعة الالزمــة 
بالتفصيــل للحصــول علــى اعتمــاد مــن ABET. والتــي تمثــل مــا يتعلــق بالطلبــة وأهــداف البرنامــج ونتائــج البرنامــج والتقييــم 
ــا  ــر البرنامــج. كم ــرا معايي ــق والدعــم المؤسســي، وأخي ــس والمراف ــة التدري والتحســين المســتمر والمناهــج وأعضــاء هيئ
ســتناقش الورشــة جوانــب هامــة أخــرى تتعلــق بمشــاركة عناصــر أساســية: كالمهنييــن والمؤسســات، وممثليــن مــن قطاعــي 

الصناعــة والحكومــة.

ABET هــي الهيئــة المخولــة إلعتمــاد برامــج علــوم الكمبيوتــر والهندســة و التكنولوجيــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
و اآلن فــي بقيــة العالــم.

المحاضر

الدكتــور شــاكر أحمــد العــدوان يحمــل درجــة الدكتــوراه فــي االدارة تخصــص ادارة الجــودة والتميز 
ــى درجتــي البكالوريــوس  ــة ال المؤسســي مــن جامعــة بيرمنجهــام فــي المملكــة المتحــدة، باالضاف
ــي.  ــى التوال ــنة 2002 و 2006 عل ــة س ــة األردني ــن الجامع ــرف م ــة الش ــع مرتب ــتير م والماجس
ــن  ــد م ــدوان العدي ــور الع ــوك- األردن. للدكت ــة اليرم ــة بجامع ــم االدارة العام ــي قس ــا ف ــم حالي يع
االبحــاث المنشــورة فــي مجــالت عالميــة معتمــدة فــي حقــول متعــددة منهــا الجــودة الشــاملة والتميــز 
ــن االداري  ــكار والتمكي ــة،  واالبت ــة الحكومي ــي، وجــودة الخدم ــم العال المؤسســي،  وجــودة التعلي
والحاكميــة المؤسســية وغيرهــا. للدكتــور العــدوان خبــرة واســعة فــي التقييــم المؤسســي وجوائــز 
الجــودة كمقيــم رئيــس وكقائــد فــي العديــد مــن الجوائــز منهــا: جائــزة الملــك عبــدهللا الثانــي لتميــز 
ــي  ــالداء الحكوم ــي ل ــو ظب ــزة اب ــي، وجائ ــز الحكوم ــد للتمي ــن راش ــد ب ــيخ محم ــزة الش ــفافية، وجائ ــي والش االداء الحكوم
ــد مــن  المتميــز، وجائــزة الملــك عبدالعزيــز للجــودة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. الدكتــور العــدوان عضــوا فــي العدي
الجمعيــات المهنيــة والمنظمــات الدوليــة منهــا: الجمعيــة األردنيــة للجــودة، واتحــاد المدربيــن العــرب، وجمعيــة المدربيــن 
ــالدارة،  ــة ل ــة البريطاني ــة، وعضــوا فــي االكاديمي ــة للمســوؤلية االجتماعي ــر معتمــد فــي المنظمــة العربي األردنييــن، وخبي
والجمعيــة االمريكيــة للجــودة. وللعــدوان خبــرة عمليــة فــي الجــودة واالعتمــاد المؤسســي فــي عــدد مــن الجهــات الحكوميــة 

.The TQM Journal والخاصــة، باالضافــة الــى كونــه محكمــا معتمــدا فــي عــدد مــن المجــالت البريطانيــة ابرزهــا

برنامــج الورشــة

الجلســـة األولــــى:
االعتماد المستند إلى النتائج  

تركــز ورشــة العمــل علــى تأهيــل القائميــن علــى اعتمــاد البرامــج االكاديميــة فــي الجامعــات للعمــل علــى تأســيس نظــم 
الجــودة وتطبيــق اليــات االعتمــاد المتعلقــة ب ABET  وفهــم اســس تقييمهــا وذلــك مــن خــالل عــروض لتجــارب ســابقة 

وامثلــة عمليــة علــى اســتخدام المعاييــر المســتندة إلــى النتائــج وتطويــر الوعــي  المتعلــق بهــا.



 	.ABET معلومات أساسية عن
التعريف برسالة ورؤية المؤسسة \ الهيئة و برامجها.	  ٩:٣0 - ٩:00

أهداف البرنامج ومدى توافقه مع عناصر مختلفة.	 
تحديد المخرجات التعليمية )للطالب(.	 
التعريف بمعايير البرنامج. 	 

١0:00 - ٩:٣0

دور معايير البرنامج وتلبيته لألهداف والنتائج. 	 
تقييم ABET )الزيارة/ العملية( والنتائج.	 
تحديات التنفيذ )نقاش مفتوح(.	 

١0:٣0 - ١0:00

استراحـــة ١١:00 - ١0:٣0

الجلســـة الثانيــــة:
تقييم مخرجات البرنامج  

ويركــز هــذا الجانــب مــن ورشــة عمــل حــول إعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس لتطويــر وتنفيــذ خطــط تحســين البرنامــج 
المســتمرة مــن خــالل برامجهــم وتنميــة الوعــي حــول أساســيات التقييــم. وذلــك مــن خــالل إســتخدام عــروض لتجــارب 

ســابقة وامثلــة عمليــة.
أساسيات التقييم.	 
 	.)CQI(التعريف بأساسيات تحسين الجودة المستمر
مقدمة لدورة خطة التقييم.	 

١١:٣0 - ١١:00

وضع معايير أداء قابلة للقياس.	 
تبسيط إجراءات تخطيط المناهج.	 
المراجعة واختيار ادوات التقييم. 	 
استعراض مصفوفة تخطيط التقييم.	 
النتائج )نتائج التقارير(.	 
 	.)SSR( كتابة نماذج الدراسة الذاتية

١٢:٣0 - ١١:٣0

استراحة غداء ١٤:00 - ١٢:٣0

اللغــة
لغة ورشة العمل المعتمدة هي اللغة اإلنجليزية.

الفئــات المستهدفــة
عمداء الكليات ورؤساء األقسام في كل من: كليات الهندسة، علم الكمبيوتر، العلوم التطبيقية.	 
ممثلين من مراكز ضمان الجودة واالعتماد في الجامعات.	 
ممثلين من هيئات االعتماد في الدول العربية.	 



النتائــج المتوقعــة
عند االنتهاء من ورشة العمل، سيكون المشاركون قادرين على:

صياغة الرسالة الخاصة ببرامجهم.- 
 -.ABET التعرف على عملية اعتماد
كتابة األهداف التعليمية للبرنامج .- 
تحديد »نتائج البرنامج« / نتائج الطالب واستيعاب المعايير المحددة للبرنامج.- 
تسليط الضوء على أفضل الممارسات في التقييم القائم على النتائج.- 
التحسين المستمر لبرامجهم.- 
اختيار األدوات واجراء العمليات التي تتماشى مع معايير وممارسات التحسين المستمر.- 
إشراك جميع الهيئات في العملية.- 
معرفة وفهم ما يبحث عنه مقيمو ABET أثناء زياراتهم.- 
اعداد العناصر األساسية للدراسة الذاتية.- 

رســوم االشتـــراك
١٢0 يورو لغير المشاركين بالمؤتمر

60 يورو للمشاركين بالمؤتمر 

** تشمل رسوم التسجيل المادة العلمية والوجبات خالل الورشة والشهادات.  
*** خصم 10% للمشاركين من الجامعات األردنية.  



جهات االتصال
المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم

office@aroqa.org
ھاتف:  ۰۰۹٦۲٦٥۱۰۰۲٥۰ فرعي: ٤۳۰۹ 

www.aroqa.org


