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المقدمــة
ــى  ــدف إل ــة، ته ــر ربحي ــة غي ــام ٢007 كمنظم ــكا ع ــي بلجي ــم ف ــي التعلي ــودة ف ــان الج ــة لضم ــة العربي تأسســت المنظم
النهــوض بجــودة التعليــم فــي الوطــن العربــي عــن طريــق تقديــم خدمــات، تتعلــق بضمــان الجــودة واالعتمــاد وتحســين 
ــي  ــز ف ــم المتمي ــص التعلي ــرات ونشــر الوعــي، حــول خصائ ــادل الخب ــدرات وتب ــاء الق ــى بن ــة إل ــم، إضاف مســتوى التعلي

ــة.  ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــد ودعــم األمي ــى تأيي ــت عل ــد حصل ــة. وق ــة العربي المنطق

ينتمــي إلــى المنظمــة 6٤ عضــوا مــن الجامعــات العربيــة والمؤسســات التعليميــة، وتعمــل مــن خــال العديــد مــن اتفاقيــات 
ــة فــي  ــم تأســيس أنظمــة ضمــان الجــودة لمؤسســات تعليمي ــة، التــي تعنــى بتعلي ــة والدولي التعــاون مــع المنظمــات العربي
الــدول العربيــة إضافــة إلــى تنظيــم عــدد مــن المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل، لنشــر الوعــي وبنــاء القــدرات فــي 

مجــال جــودة التعليــم. 

نحـو تعزيـز جـودة التعليـم فـي المنطقـة العربيـة
إن التحديــات التــي تعصــف بالتعليــم فــي المنطقــة العربيــة فــي الوقــت الراهــن ســاهمت فــي التشــجيع نحــو أنظمــة الجــودة 
التعليميــة، ولعــل مــن أبــرز هــذه التحديــات: الربيــع العربــي، زيــادة الوعــي وتأثيــر التكنولوجيــا، وظهــور أنــواع جديــدة 
ــداع  ــم باالب ــة ورغبته ــات الطلب ــقف توقع ــع س ــودة، ورف ــي الج ــم عال ــة لتعلي ــة الملح ــى الحاج ــا أدى إل ــم، مم ــن التعلي م

واالنجــاز مــن خــال تعليــم أفضــل.

وقــد أدخلــت مفاهيــم جديــدة ونظريــات لتعزيــز التعليــم مــن أجــل مواكبــة المتطلبــات التكنولوجيــة واالجتماعيــة والسياســية. 
واســتحدثت هــذه النظريــات أسســا لمعاييــر الجــودة، وأســاليب التعلــم المتنوعــة كالتعليــم الرقمــي، واالبتــكار التكنولوجــي 

وصنــع المعرفــة.

ــدأت  ــث ب ــرار، حي ــاب الق ــة أصح ــي توعي ــة ف ــات التعليمي ــاملة للمؤسس ــة ش ــة تعليمي ــة لسياس ــة الملح ــاهمت الحاج وس
ــم، فضــا عــن إعــداد المهنييــن  ــذ إجــراءات الجــودة فــي عمليــات التعليــم والتعل المؤسســات تــدرك أهميــة تطويــر وتنفي

ــل. ــوق العم ــة لس ــارات المطلوب ــاءات والمه ــة والكف بالمعرف

أهميـة المؤتمـر السنـوي الـذي تعقـده المنظمـة
ــة  ــر المنصــة العلمي ــى توفي ــم إل ــي التعلي ــان الجــودة ف ــة لضم ــة العربي ــا المنظم ــي تعقده تهــدف المؤتمــرات الســنوية الت
ــف  ــم، والتعري ــي التعلي ــودة ف ــان الج ــة لنظــم ضم ــاذج فاعل ــق نم ــى تطبي ــل عل ــن للعم ــاء والمتخصصي ــن والعلم للباحثي
بالتحديــات واآلفــاق المتعلقــة بهــا، وتوســيع المشــاركة الفعالــة والتعــاون بيــن المؤسســات التعليميــة والمنظمــات والهيئــات 
المتخصصــة بالجــودة واالعتمــاد. وتعقــد المؤتمــرات الســنوية بحضــور العديــد مــن الباحثيــن والعلمــاء والخبــراء لمناقشــة 
قضايــا التعليــم والجــودة واالعتمــاد وتبــادل الخبــرات وعــرض التجــارب والدراســات واالبحــاث المتعلقــة بالجــودة علــى 

مســتوى المنطقــة العربيــة.

أهـداف المؤتمـر
يهــدف المؤتمــر إلــى توفيــر المنصــة العلميــة للباحثيــن واألكاديميــن والخبــراء لتبــادل الخبــرات وعــرض األبحــاث العلميــة 
والتجــارب حــول جــودة التعليــم واالعتمــاد ومناقشــة التحديــات واآلفــاق التــي ستســهم فــي رفــع ســوية التعليــم وتعزيــز 

دوره فــي التنميــة والرفــاه االقتصــادي.

هيكيلية المؤتمر
أتــاح المؤتمــر فرصــة فريــدة لألكاديمييــن والباحثيــن العــرب والقــادة والقائميــن علــى جــودة التعليــم فــي العالــم العربــي 
ــد  ــم. وعق ــة المســتقبلية للتعلي ــى التنمي ــم وأثرهــا عل والخبــراء لمناقشــة التحديــات التــي تواجــه ضمــان الجــودة فــي التعلي
المؤتمــر بالتزامــن مــع الملتقــى الثامــن للربــط التقنــي للبنــى التحتيــة اإللكترونيــة العربيــة فــي إطــار البنــى العالميــة الــذي 
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ــم )http://eage2018.asrenorg.net(  وبحضــور أكثــر مــن ٢00  ــة لشــبكاث البحــث والتعلي ــه المنظمــة العربي عقدت
مشــارك مــن الــدول العربيــة والعالــم.   

وركز المؤتمر على توفير فرص مالئمة للتفاعل والنقاش بين المشاركين من خالل:
كلمات رئيسية لمتحدثين رئيسيين.	 
جلسات مناقشة وعرض للمعايير واألسس في االعتماد وجودة التعليم.	 
اجتماعات وجلسات تشاورية ومتخصصة.	 
ورشات عمل وعرض لخبرات إقليمية وعالمية ناجحة في جودة التعليم.	 

المشاركـون فـي المؤتمـر 
ــن  ــن والمختصي ــر لمشــاركة الباحثي ــام كبي ــم مــن اهتم ــي التعلي ــان الجــودة ف ــة لضم ــة العربي ــه المنظم ــا تولي ــاً مم انطاق
ــق  ــات المناســبة لتوســيع المشــاركة مــن أجــل تحقي ــر األلي ــى توفي ــد نهجــت المنظمــة إل ــرار، فق ــراء وصانعــي الق والخب
رســالتها التنمويــة فــي نشــر المعرفــة وإثرائهــا وتعزيــز ثقافــة الجــودة ورفــع ســوية التعليــم والمعرفــة. وحرصــت المنظمــة 

إلــى دعــوة ممثليــن وباحثيــن مــن المؤسســات والمنظمــات التاليــة:  
هيئات االعتماد وضمان الجودة الوطنية في الدول العربية.	 
المؤسسات التعليمية العربية واألجنبية.	 
اتحاد الجامعات العربية.	 
مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات التي تعنى بالتعليم والجودة واالعتماد.	 

وتحــدث فــي المؤتمــر عــدد مــن الخبــراء والمتخصصيــن العالمييــن مــن خــال تقديــم العــروض والمشــاركة فــي حلقــات 
النقــاش حــول تطويــر جــودة التعليــم ومســتجدات االعتمــاد األكاديمــي وتحدياتــه، كمــا وتحــدث عــدد مــن الخبــراء وممثلــي 

الهيئــات الوطنيــة لضمــان الجــودة واالعتمــاد والباحثيــن وصانعــي السياســات علــى المســتويين العربــي والعالمــي.

كمــا شــارك فــي المؤتمــر صنــاع القــرار مــن الحكومــات والمؤسســات واألوســاط األكاديميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــع  ــة، وم ــن جه ــوف م ــن الضي ــاش بي ــة للتفاعــل والنق ــرص مائم ــر ف ــى توفي ــز عل ــي، ورك ــع المدن ومؤسســات المجتم

المتحدثيــن مــن جهــة أخــرى. 

المحــاور والمواضيــع
ــى المســتوى اإلقليمــي، وطــرح عــدة موضوعــات فــي ٣6  ــم عل بحــث المؤتمــر بشــكل أساســي فــي تفعيــل جــودة التعلي

ورقــة علميــة محكمــة حــول:
معايير وأطر أنظمة ضمان الجودة واالعتماد في التعليم.	 
ضمان الجودة واالعتماد في التعليم المدرسي، والتعليم العالي، والتدريب المهني.	 
برامج التقييم المؤسسي وعوامل تقييم الجودة وأسس االعتماد.	 
نماذج ضمان جودة واالعتماد األكاديمي.	 
التخطيط المؤسسي للجودة واالعتماد األكاديمي.	 
أية مواضيع اخرى لها عاقة بالتعليم وانظمة الجودة واالعتماد المؤسسي واألكاديمي.	 

المشاركـون فـي المؤتمـر 
انطاقــاً ممــا توليــه المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة مــن اهتمــام كبيــر فــي مشــاركة أهــل االختصــاص والــرأي، الــذي 
تعــده مــن أولــى أولوياتهــا ومــن أهدافهــا الرئيســية والــذي تطمــح مــن خالــه إلــى تحقيــق رســالتها التنمويــة، فــي نشــر 
المعرفــة وإثرائهــا، فقــد نهجــت المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة وســائل عديــدة الســتقطاب الخبــراء والمتخصصيــن مــن 

مختلــف العالــم ممــا سيســاهم فــي تعزيــز ثقافــة الجــودة ورفــع ســوية التعليــم والمعرفــة.  
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المتحدثـون
تحــدث فــي المؤتمــر عــدد مــن الخبــراء والمتخصصيــن مــن مختلــف الــدول مــن خــال تقديــم العــروض والمشــاركة فــي 
حلقــات النقــاش حــول آخــر تطــورات االعتمــاد األكاديمــي، وضمــان الجــودة والتطبيقــات المتعلقــة بهــا، كمــا وتحــدث عــدد 
مــن الخبــراء والباحثيــن علــى المســتويين العربــي والعالمــي، وشــارك بــدور رئيســي خــال الجلســة االفتتاحيــة، كل مــن:

عطوفة األستاذ الدكتور غيث عبندة، رئيس منظمة  IEEE في األردن - األردن.	 
سعادة األستاذ الدكتور عبدالرحيم الحنيطي، األمين العام المساعد، اتحاد الجامعات العربية - األردن.	 
سعادة األستاذ أندريا ماتيو فونتينا، سفير االتحاد األوروبي في األردن - األردن	 
المستشــارة األســتاذة دعــاء خليفــة،  مديــر إدارة التربيــة والتعليــم والبحــث العلمــي بجامعــة الــدول العربيــة - جمهوريــة 	 

مصــر العربية.
معالي الدكتور صبري صيدم، وزير التربية والتعليم - دولة فلسطين.	 
سعادة الدكتور طال أبوغزاله، رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم - األردن.	 

جلسـات المؤتمـر
عقد المؤتمر ثاث جلسات إضافة إلى الجلسة االفتتاحية، وفيما يلي تفاصيل الجلسات:

اليــوم األول

الجلســــة االفتتاحيـــة:
انطلقــت أعمــال المؤتمــر الســنوي العاشــر للمنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم والملتقــى الثامــن للربــط التقنــي 
للبنــى التحتيــة اإللكترونيــة العربيــة فــي إطــار البنــى العالميــة الــذي عقدتــه المنظمــة العربيــة لشــبكاث البحــث والتعليــم 

برعايــة معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي االردن.

عطوفـة األستـاذ الدكتـور غيـث عبنـدة
رئيـس منظمـة  IEEE فـي األردن

رحــب عطوفــة األســتاذ الدكتــور غيــث عبنــدة بجميــع الخبــراء واألكاديميــن والمتحدثيــن 
والســادة الحضــور مشــيداً بجهــود ســعادة الدكتــور طــال أبوغزالــه رئيــس المنظمــة 
العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم  و المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم علــى 

ــن. ــن الفعاليتي ــم هاتي تنظي

كمــا أشــار ســعادته إلــى جهــود منظمــة ASREN فــي ربــط المؤسســات التعليميــة علــى مســتوى الوطــن العربــي ودور  
AROQA  لتعزيــز الجــودة ورفــع مســتوى التعليــم فــي الوطــن العربــي وبنــاء القــدرات.

ــكالها،  ــة اش ــة بكاف ــز التنمي ــية لتعزي ــم ضــرورة أساس ــودة التعلي ــه ج ــي عصــٍر أصبحــت في ــا ف ــى أنن ــه إل ــوه عطوفت ون
ــب.  ــم والتدري ــوث والتعلي ــتويات البح ــين مس وتحس

 وعــرف عطوفــة األســتاذ الدكتــور غيــث عبنــدة، بمنظمــة IEEE وهــي مؤسســة عالميــة لتطويــر وابتــكار أحــدث التقنيــات 
فــي عالــم الكهربــاء واإللكترونيــات تــم أنشــاؤها عــام ١96٣، وقــد تــم انشــاء فــرع فــي االردن عــام ١999.
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ــي  ــة، ومقرهــا الرئيســي ف ــن فــي ١60 دول ــد عــن ٤00,000 عضــو موزعي ــى أن هــذه المنظمــة فيهــا مــا يزي يشــار إل
نيويــورك وتكمــن أهميــة هــذه المنظمــة فــي أنهــا تعتبــر أحــد أهــم مصــادر البحــث العلمــي واالختراعــات والتطويــرات 
التــي تتــم علــى التقنيــة الكهربائيــة واإللكترونيــة ، فهــي تقــوم بعقــد أكثــر مــن ١٨00 مؤتمــر علمــي، وتنتــج عــدد كبيــر مــن 
المجــات والكتــب والمقــاالت والنشــرات العلميــة المهمــة جــدا ســنويا ، كمــا أنهــا تملــك عــدد هائــل وضخــم مــن المراجــع 
المهمــة والنــادرة المختصــة بالهندســات الكهربائيــة واإللكترونيــة ، اليمكــن الوصــول إليهــا ســوى للمشــتركين بالمنظمــة.

وفــي الختــام شــكر عطوفــة األســتاذ الدكتــور غيــث عبنــدة القائميــن علــى المؤتمريــن حيــث تمنــى ســعادته أن تتكلــل أعمــال 
ــي البحــث  ــترك ف ــاون المش ــر التع ــز وتطوي ــى تعزي ــل عل ــة تعم ــة عربي ــا رؤي ــاح وأن تتلخــص عنهم ــن بالنج المؤتمري

والتعليــم.

سعادة األستاذ الدكتور عبدالرحيــم الحنيطــي
األميـن العـام المساعـد، اتحـاد الجامعـات العربيـة - األردن

عبــر ســعادة األســتاذ الدكتــور عبدالرحيــم الحنيطــي، األميــن العــام المســاعد التحــاد 
الجامعــات العربيــة  عــن ســعادته بتــرأس ســعادة الدكتــور طــال أبوغزالــه -رئيــس 
المنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم والمنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم  
ــمبر  ــون األول / ديس ــي كان ــق ف ــذي أطل ــروع ASREN وال ــاد بمش ــا أش ــات كم للجلس
٢0١0 فــي جامعــة الــدول العربيــة، حيــث أشــاد ببرنامــج e-AGE الــذي يُعقــد ســنويا فــي 

بلــد عربــي، حيــث يتطابــق برنامــج e-AGE مــع أهــداف االتحــاد كمــا اشــار الــى ان اتحــاد الجامعــات العربيــة ســيتعاون 
مــع المنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم فــي نشــر مفهــوم ودور شــبكات البحــث والتعليــم، وكذلــك تشــجيع بنــاء 
ــن  ــة والباحثي ــى الطلب ــز عل ــة مــع التركي ــة واألكاديمي ــا البحثي ــر مجتمعاتن واســتخدام هــذه الشــبكات بمــا يســهم فــي تطوي

الشــباب فــي المنطقــة.

ــث أســس  ــة، حي ــة والتعليمي ــة البحثي ــر العملي ــي تطوي ــم ف ــة ودور شــبكات البحــث والتعلي ــى أهمي ــا شــدد ســعادته عل كم
وتــرأس شــبكة الجامعــات األردنيــة فــي عــام ٢00٥ ، والتــي كانــت مــن الشــبكات الرائــدة فــي حينــه، وكان لهــا دور بــارز 

فــي تأســيس المنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم وتطويــر البنيــة التحتيــة علــى مســتوى المنطقــة.

ــا وخصوصــا جامعــة  ــي إنجاحهم ــي أســهمت ف ــن وشــكر كل الجهــات الت ــام النجــاح للمنظمتني ــي الخت ــى ســعادته ف وتمن
ــي. ــه واالتحــاد األوروب ــة ومجموعــة طــال أبوغزال ــدول العربي ال

سعادة األستاذ أندريـا ماتيـو فونتينـا 
سفير االتحاد األوروبي في األردن

رحــب ســعادة األســتاذ أندريــا ماتيــو فونتينــا، ســفير االتحــاد األوروبــي فــي األردن 
بجميــع الحضــور كمــا شــكر ســعادة الدكتــور طــال أبوغزالــه لرئاســته منظمتيــن رائدتيــن 

ــي. ــان بالجــودة والبحــث العلم مختصت

ووضــح أن هــذان المؤتمــران يتماشــيان مــع التطــور الكبيــر الــذي تشــهده منطقتنــا موضحــاً 
أن تأثيــر التكنولوجيــا فــي التعليــم العالــي جعــل الطــاب متعطشــين للتعلــم وهــذا بالطبــع ال يلغــي دور المعلميــن والتربوييــن 
فــي تقديــم أحســن الخدمــات التعليميــة للطــاب، ولهــذا ال بــد مــن وجــود تشــارك وتعــاون مــع جميــع الشــركاء وأن نعمــل 
معــا لخلــق جميــع الفــرص لتحقيــق ذلــك.  حيــث تكمــن التحديــات فــي اســتثمار المعرفــة وتســخير جميــع الســبل واألبحــاث  

لتصــب فــي مصلحــة التعليــم والبحــث العلمــي فــي المنطقــة. 
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وأشار سعادته إلى التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم في الوطن العربي عموما في ظل األوضاع الراهنة.  

ــز التعــاون البحثــي واألنشــطة المشــتركة، وإنشــاء شــبكات البحــوث  ــى اجــراءات ضمــان الجــودة، وتعزي كمــا شــدد عل
فــي المنطقــة العربيــة والعالــم. حيــث أكــد ســعادة الســفير عــن دعمــه لبرنامــج ASREN مــن قبــل االتحــاد األوروبــي مــن 

خــال مشــاريع مختلفــة.

ــا المعلومــات  ــة تكنولوجي ــى أهمي ــز عل ــم، مــع التركي ــى موضوعــات خاصــة بالبحــث والتعلي وتطــرق ســعادة الســفير إل
ــات  ــى ملتقي ــن عل ــم. كمــا شــكر القائمي ــر البحــث والتعلي ــة، والشــبكات مــن أجــل تطوي ــى اإللكتروني واالتصــاالت، والبن

ــم.  ــع أنحــاء العال ــن مــن جمي ــن المميزي ــت مســتوى عــال والمتحدثي ــث جذب ــة الســابقة، حي e-AGE اإللكتروني

ــادل الخبــرات والتعــاون فــي مجــال  وأشــاد ســعادة الســفير بالمؤتمــر حيــث ســيوفر فرصــا مثمــرة إلقامــة الشــبكات وتب
ــا أيضــا. ــدول العربيــة وأوروب ــدة بيــن ال ــم والبحــوث واالبتــكار ولتحقيــق آفــاق جدي التعلي

وأشــار ســعادته أن االتحــاد األوروبــي وجامعــة الــدول العربيــة تعمــان معــا بشــكل وثيــق للتصــدي للتحديــات اإلقليميــة 
المشــتركة.

واختتــم ســعادة الســفير متمنيــاً عقــد مؤتمــرات ناجحــة ومناقشــات مثمــرة، وعبــّر عــن ثقتــه مــن أن نتائــج االجتماعــات 
الخاصــة بالمؤتمــرات ســتكون ذات قيمــة كبيــرة وتأثيــر علــى مســتقبل شــبابنا واقتصادنــا، وأكــد حرصــه علــى الحصــول 

علــى التوصيــات التــي ســيخرج بهــا المؤتمــر.

المستشارة األستاذة دعــاء خليفــة
مديــر إدارة التربيــة والتعليــم والبحــث العلمــي بجامعــة الــدول العربيــة - جمهوريــة 

مصــر العربيــة
 

ــم والبحــث  ــة والتعلي ــر إدارة التربي ــة، مدي ــاء خليف ــتاذة دع ــارة األس ــعادة المستش ــت س نقل
العلمــي بجامعــة الــدول العربيــة  تحيــات معالــي الســيد/ أحمــد أبــو الغيــط - األميــن العــام 
لجامعــة الــدول العربيــة وتمنياتــه بــأن تتكلــل أعمــال هــذا المؤتمــر بالنجــاح وأن تتمخــض 
ــم  ــي مجــال التعلي ــاون المشــترك ف ــر التع ــز وتطوي ــى تعزي ــل عل ــة تعم ــة عربي ــه رؤي عن

والبحــث العلمــي. 

كمــا رحبــت ســعادتها  بالســادة الخبــراء واألكاديمييــن وجميــع المشــاركين، وعبــرت عــن شــكرها وامتنانهــا  لمجموعــة 
ــع مســتوى  ــز الجــودة ورف ــة وأشــادت بجهــود )AROQA( لتعزي ــم وكــرم الضياف ــى حســن التنظي ــه عل طــال أبوغزال
ــد ورش  ــدرات وعق ــاء الق ــات وبن ــد والجامع ــدارس والمعاه ــي للم ــى المســتوى األكاديم ــي عل ــي الوطــن العرب ــم ف التعلي
العمــل المتخصصــة والمؤتمــرات الســنوية، باإلضافــة إلــى جهــود منظمــة )ASREN( التــي تركــز علــى البنيــة التحتيــة 

االلكترونيــة واســعة النطــاق لربــط الجامعــات والمؤسســات التعليميــة والبحثيــة علــى مســتوى الوطــن العربــي.

وأشــادت ســعادتها كذلــك بالتعــاون المثمــر والبنـّـاء مــع مجموعــة طــال أبــو غزالــه واســتضافة المؤتمــر الســنوي الســابق 
للمنظمــة فــي دورتــه التاســعة بمقــر االمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي شــهر ديســمبر مــن العــام الماضــي، والــذي 
أوصــى بتطويــر التعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة لتطويــر التكامــل االلكترونــي لشــبكات البحــث والتعليــم  فــي الــدول 
العربيــة، وتعزيــز الشــراكات مــن اجــل تطويــر مشــاريع مســتدامة نحــو الربــط التقنــي والبحــث العلمــي وتطويــر البنــى 
ــي لتحســين  ــم العرب ــي العال ــم ف ــى جــودة التعلي ــز عل ــع التركي ــن، م ــاء والباحثي ــم الدعــم للعلم ــة وتقدي ــة االلكتروني التحتي
وتطويــر مخرجاتــه لتتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل، فــي ظــل التغيــرات المتســارعة وثــورة المعلومــات والتقــدم 

التقنــي .
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وأشــارت المستشــارة إلــى أن جامعــة الــدول العربيــة تعمــل مــن خــال إدارة التربيــة والتعليــم والبحــث العلمــي وبالتعــاون 
والتنســيق مــع المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم علــى تحســين جــودة التعليــم المقــدم الــى المواطــن العربــي علــى 

كافــة المســتويات والمراحــل التعليميــة.

وســيكون عــام ٢0٢٤ عقــداً للقضــاء علــى االميــة فــي جميــع انحــاء الوطــن العربــي بجميــع اشــكالها )االبجديــة ، الرقميــة 
ــا  ــة التنســيق العلي ــة اجتماعــات لجن ــة فــي كاف ــه فــي المشــاركة الفاعل ــة دور مجموعــة طــال أبوغزال ــة( ، مثمن ، الثقافي
للعقــد العربــي لمحــو االميــة، وجــاري التنســيق مــع المجموعــة حاليــاً إلنشــاء الموقــع االلكترونــي الخــاص بالعقــد العربــي.
وأشــارت إلــى أن االمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة لــم تغفــل أهميــة النهــوض بالبحــث العلمــي وهــي تعمــل علــى 
ــة الهاشــمية،  ــدة بالمملكــة االردني ــم 700 المتخــذ فــي دورتهــا ) ٢٨ ( عــام ٢0١7 المنعق ــة رق ــذ قــرار القمــة العربي تنفي
باعتمــاد االســتراتيجية العربيــة للبحــث العلمــي والتكنولوجــي واالبتــكار، لبلــورة رؤيــة عربيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي 

والتكنولوجــي والتطويــر واالبتــكار وربطهــا بالتنميــة واالقتصــاد فــي الوطــن العربــي.

وفــي الختــام أكــدت ســعادتها ان جامعــة الــدول العربيــة علــى اســتعداد للتعــاون مــع كافــة المؤسســات التعليميــة والبحثيــة 
والمنظمــات االقليميــة والدوليــة المعنيــة بهــدف تحســين جــودة التعليــم المقــدم الــى المواطــن العربــي، كمــا أكــدت ان نتائــج 
اعمــال وتوصيــات المؤتمــر ســتكون محــط اهتمــام االمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ومتابعتهــا للعمــل علــى تنفيذهــا، 
متمنيــة التوفيــق والنجــاح لمجموعــة طــال أبوغزالــه فــي الــدور الهــام الــذي تقــوم بــه مــن اجــل النهــوض بجــودة التعليــم 

فــي الوطــن العربــي .

معالي الدكتور صبـري صيـدم
وزير التربيـة والتعليـم العالي - دولـة فلسطيـن

 
بــدأ معالــي الدكتــور صبــري صيــدم كلمتــه بالشــكر الجزيــل واالمتنــان لســعادة الدكتــور 
طــال أبوغزالــه - رئيــس المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم  AROQA  و 
ــه  ــم ورؤيت ــادرات التعلي ــه لمب ــى دعم ــم – ASREN عل ــة للبحــث والتعلي ــبكة العربي الش
االستشــرافية للمســتقبل  لتحقيــق تطويــر معرفــي لاســتفادة مــن العصــر االلكترونــي 

ــد. الجدي

وشــّدد وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي د. صبــري صيــدم علــى أن وزارتــه ماضيــة قدمــاً فــي مســاعيها الراميــة إلــى تطويــر 
التعليــم، وتســجيل المزيــد مــن اإلنجــازات وتطبيــق البرامــج النوعيــة التــي تســتهدف إحــداث نقلــة نوعيــة علــى صعيــدي 

التعليــم العــام والعالــي.

أّمــا أبــرز الخطــوات الخاصــة بقطــاع التعليــم العــام/ المدرســي، فأوجزهــا معاليــه بمــدارس التعلــم الذكــي عبــر مــدارس 
بــا واجبــات، وبــا حقائــب وبــا امتحانــات، وتوســيع نطــاق دمــج التعليــم المهنــي والتقنــي بالتعليــم العــام؛ وتعميــم النشــاط 
الحــر، واالرتقــاء بواقــع الكشــافة المدرســية بمــا يؤســس لصقــل شــخصية الطالــب ، وتنفيــذ برنامــج ضبــط جــودة التعليــم 

بتوفيــر آليــات متابعــة حثيثــة للمــدارس.

وجــدد معاليــه االلتــزام بمواصلــة تطويــر منهــاج الصفــوف وفــق منحــى يعّمــق الــروح الوطنيــة، ويســتلهم روح التطــورات 
ــاء المعرفــي وتعزيــز »منظومــة  ــن البن ــا لمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، ويــزاوج بي المتســارعة وبمــا يعــدُّ طلبتن
القيــم« علــى حــد تعبيــره، داعيــاً أبنــاء فلســطين للدفــاع عــن مناهجهــم الوطنيــة فــي ضــوء الهجمــة اإلســرائيلية المتصاعــدة 

واالدعــاءات بالتحريــض.

وأكــد معاليــه ان المؤتمــر فرصــة لتضافــر الجهــود نحــو تطويــر بنيــة تحتيــة أفضــل وتعليــم بجــودة عاليــة لمســتقبل زاهــر 
لشــبابنا فمــن يقبــض علــى العلــم يقبــض علــى المســتقبل.
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سعادة الدكتور طـالل أبوغزالــه
رئيــس المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم والمنظمــة العربيــة لشــبكات 

البحــث والتعليــم 
 

ــان  ــل الشــكر واالمتن ــه عــن جزي ــور طــال أبوغزال ــة ســعادة الدكت ــس المنظم ــر رئي عب
لمعالــي الدكتــور وزيــر التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي لرعايتــه للملتقى 
الســنوي الثامــن حــول ربــط البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة العربيــة فــي إطــار البنــى العالميــة 
والمؤتمــر الســنوي العاشــر حــول جــودة التعليــم، حيــث تعتبــر هــذه الرعايــة الكريمــة دعمــا 
لنشــاطات البحــث والتعليــم وشــبكات البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة لكامــل المنطقــة العربيــة. 

كمــا وجــه ســعادته جزيــل الشــكر لجامعــة الــدول العربيــة علــى دعمهــا المســتمر والتــي تعمــل المنظمتــان تحــت مظلتهــا و 
لاتحــاد األوروبــي علــى تمويلهــا الســخي لتطويــر شــبكات البحــث والتعليــم ولمســاهماته فــي تطويــر المشــاريع العلميــة 
ــن ســتعقد عــدة  ــه وخــال المؤتمري ــى ان ــر وأشــار إل ــي المؤتم ــة ف ــات العربي ــاد الجامع ــن مشــاركة اتح ــة وثم والمعرفي

فعاليــات إقليميــة تركــز علــى البحــث والتعليــم: 
 	.)ASREN( الملتقى الدولي الثامن للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم
 	.)AROQA( المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
ورش عمل حول البنى التحتية.	 
ورش عمل حول ضمان الجودة.	 

ونــوه ســعادته  إلــى تطويــر موقــع شــبكة آســرن فــي لنــدن وزيــادة الســعة بيــن شــبكة آســرن وشــبكة جيانــت األوروبيــة 
إلــى ١0 جيجــا بــت فــي الثانيــة وذلــك لتلبيــة الحاجــة المتزايــدة للربــط علــى شــبكة آســرن.

ــت بســعة ١  ــى شــبكة آســرن وشــبكة جيان ــة عل ــي المملكــة المغربي ــط شــبكة األبحــاث ف ــن ســعادته عــن اتمــام رب  وأعل
جيجابــت فــي الثانيــة كمــا تــم ربــط مركــز الخوارزمــي وهــي شــبكة األبحــاث فــي جمهوريــة تونــس علــى شــبكة آســرن 
ــاد  ــر ومؤشــرات االعتم ــل معايي ــن ســعاته أيضــا  عــن اطــاق دلي ــة وأعل ــي الثاني ــت ف ــت بســعة ١ جيجاب وشــبكة جيان
للمــدارس للعــام ٢0١9 الخــاص بــأروكا حيــث تــم ادخــال التعلــم الرقمــي كمؤشــرات فــي معيــار التعليــم والتعلــم وإدخــال 
ــار التميــز  ــة وذلــك كمؤشــر مــن مؤشــرات جــودة الطلبــة والمخرجــات، واعتمــاد معي البحــث بمــا يناســب أعمــار الطلب

ــا. ــارا أساســيا بعــد أن كان اختياري ــداع معي واإلب

وعبــر ســعادته عــن فخــره  بانجــازات شــركاءنا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفــي ســلطنة عمــان وفــي لبنــان وفــي 
ــة المتحــدة. االمــارات العربي

وثمــن ســعادته عاليــا التواصــل مــن كل مــن العــراق وســوريا لمســاعدتهم فــي بنــاء شــبكات بحــث وتعليــم فــي تلــك البــاد 
والربــط علــى شــبكة آســرن حيــث هنــاك تفاعــل وتعــاون علــى أعلــى المســتويات فــي هاتيــن الدولتيــن فــي مجــال أنشــطة 

الربــط التقنــي وايضــا النشــاطات الخاصــة بجــودة التعليــم.

وأعلــن ســعادته عــن تنظيــم عــدة جلســات حواريــة، ســيتم خالهــا عــرض لخبــرات وأبحــاث علميــة وتطبيقيــة يشــارك 
فيهــا خبــراء مــن حــول العالــم حــول شــبكات البحــث والتعليــم والجــودة واإلعتمــاد، يمكــن أن نســتنبط منهــا أفــكارا هامــة 
ونتائــج عمليــة تســتحق التطبيــق. متمنيــاً أن يخــرج المؤتمــر بقــرارات تمكــن الجميــع مــن االســتثمار فــي التعليــم والنهــوض 
بجودتــه وتطويــر روابــط تقنيــة عابــرة للحــدود بيــن الشــبكات الوطنيــة للبحــث والتعليــم العربيــة، وذلــك للمســاعدة فــي دعــم 

التعــاون بيــن العلمــاء العــرب والعمــل نحــو إيجــاد مجتمعــات علميــة تتســم باالبتــكار واالبــداع.
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الكلمــة الرئيسيــة: آســرن

إريك هويزر
NRENs هولندا ، قوة التحوالت في - GÉANT ، الرئيس التنفيذي

ــم  ــال التعلي ــي مج ــه ف ــال أبوغزال ــة ط ــهامات مجموع ــزر باس ــك هوي ــر إري ــاد الخبي أش
كجهــود منظمــة )ASREN( التــي تركــز علــى البنــى التحتيــة االلكترونيــة واســعة النطــاق 
لربــط الجامعــات والمؤسســات التعليميــة والبحثيــة علــى مســتوى الوطــن العربــي، وكذلــك 
بنــاء القــدارت وعقــد ورش العمــل المتخصصــة والمؤتمــرات الســنوية فــي مجــال التعليــم.

وفــي هــذا اإلطــار، عبــر الخبيــر هويــزر عــن ســعادته بالمشــاركة فــي الملتقــى الدولــي الثامــن للربــط التقنــي للبنــى التحتيــة 
االلكترونيــة العربيــة للمنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم والمؤتمــر الســنوي العاشــر للمنظمــة العربيــة لضمــان 

الجــودة فــي التعليــم.

كمــا تحــدث الخبيــر هويــزر عــن مجموعــة مــن الخدمــات الفريــدة للبحــث والتعليــم والتــي تشــكل فــي مجملهــا مشــاريع 
)ASREN( ناجحــة مــن األعضــاء أو مــن شــركات أو منظمــات غيــر حكوميــة أو أي كيــان آخــر وغير هــادف للربح مثــل
وبيــن الخبيــر الحاجــة إلــى اتصــاالت شــبكية مناســبة للتأكــد مــن إشــراك جميــع الخبــراء والباحثيــن فــي العالــم فــي الوصول 
للمعلومــة، وتحفيــز المهــارات الرقميــة حيــث أكــد أن الشــبكات اإلقليميــة والبحثيــة والتعليميــة الوطنيــة )NRENs( هــي 
نمــوذج فريــد حبــث تمكــن الباحثيــن والطــاب والمعلميــن مــن الوصــول إلــى الشــبكة والخدمــات الصحيحــة فــي بلدهــم 
 NRENs وبقيــة العالــم مــن خــال تســهيل التعــاون والتواصــل بيــن الباحثيــن والطــاب فــي جميــع أنحــاء العالــم وتعــزز

نتائــج جهودهــا فــي النمــو االقتصــادي كمــا وتعمــل علــى تعزيــز الثقافــة التعاونيــة والتكنولوجيــة حــول العالــم.

وفــي الختــام، توجــه الخبيــر هويــزر بالشــكر لاتحــاد األوروبــي علــى دعمــه وإلــى القائميــن علــى المؤتمــر لحســن التنظيــم 
وكــرم الضيافــة، متمنيــاً النجــاح والتوفيــق للمؤتمــر.

درع المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم تكريمــا للداعميــن
كــّرم الدكتــور طــال أبوغزالــه الشــخصيات والــوزارات والمؤسســات الراعيــة والداعمــة للمؤتمــر وقدم لهــم درع المنظمة 

تقديــراً وتكريمــاً لجهودهــم ودورهــم فــي إنجــاح أعمــال المؤتمــر وهم:

معالي الدكتور صبري صيدم، وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين – دولة فلسطين
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المستشارة األستاذة دعاء خليفة، مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية - جمهورية مصر 
العربية

وزارة التربية والتعليم - األردن

أ .هاني الحامد، مركز التطوير التربوي Pedagogy  - لبنان

أ .د. محمد الحيلة، جامعة الشرق األوسط - األردن

جامعة طرابلس - ليبيا
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الجلسـة الثانيـة: نمــاذج ضمــان الجــودة واالعتمــاد المدرســي والمؤسســي والبرامــج االكاديميــة

رئيس الجلسـة:
 أ. د. عصـام جلهـم

الجامعـة األردنيـة - األردن

ــة. نشــر  ــة األردني ــي الجامع ــة ف ــام هــو أســتاذ الهندســة الصناعي ــح جله أ .د. عصــام صال
أكثــر مــن 70 ورقــة بحثيــة ، والتــي تعتبــر نقطــة مرجعيــة للعديــد مــن الباحثيــن فــي جميــع 
أنحــاء العالــم ، البروفيســور عصــام هــو اآلن عضــو فــي هيئــة تحريــر ثــاث مــن المجــات 
العلميــة المعروفــة فــي العالــم فــي مجــاالت أبحاثــه باإلضافــة إلــى المجلــة العربيــة لضمــان 
الجــودة فــي التعليــم. كان نائــب رئيــس هيئــة اعتمــاد وضمــان جــودة التعليــم العالــي فــي 

المملكــة األردنيــة الهاشــمية لمــدة أربــع ســنوات.

 
األبحـاث التـي تـم تقديمهــا:

أ .د. عمـر الخرابشـة
 جامعــة البلقــاء التطبيقيــة - األردن

 )حوكمة مؤسسات التعليم العالي كمتطلب لتحقيق جودة وتميز األداء(

تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة التعــرف إلــى مفهــوم الحوكمــة فــي مؤسســات التعليــم 
ــد اســتعرض الباحــث  ــز األداء، وق ــودة وتمي ــق ج ــا لتحقي ــه متطلب ــة بوصف ــي العربي العال
ــت  ــي بعــد أن أثب ــم العال ــى مؤسســات التعلي ــه إل ــال تطبيق ــه، وانتق نشــأة المفهــوم وتعريفات
ــادئ التســعة للحوكمــة  ــم عــرض الباحــث للمب نجاحــا فــي قطــاع الشــركات واألعمــال، ث

والتــي اعتمدهــا برنامــج األمــم المتحــدة االنمائــي )UNDP(، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتعان 
بالدراســات واألدب النظــري المتعلــق بموضــوع الدراســة، ثــم بيــن الباحــث أســباب ظهــور الحوكمــة فــي مؤسســات التعليــم 
العالــي العربيــة، ثــم عــرض لنمــاذج حوكمــة الجامعــات، وتطرقــت الورقــة إلــى أخاقيــات الحوكمــة فــي مؤسســات التعليــم 
العالــي، ومعوقــات تطبيــق مفهــوم الحوكمــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي العربيــة، وانتهــت الورقــة بعــدد مــن التوصيــات.

أ. سميـرة عثمـان
مدارس الحجاز األهلية - األردن

ــة  ــرؤى جالل ــاً ل ــم وتحقيق ــودة التعلي ــاً لج ــدارس ضمان ــي للم ــاد األكاديم )اإلعتم
ــي( ــد هللا الثان ــك عب المل

ــه األمــم فــي تقدمهــا ونهضتهــا،  ــاة للمجتمعــات، وترتكــز علي ــم شــريان الحي ــر التعلي يعتب
وهــو أســاس التطــور والتقــدم فــي عصــر اقتصــاد المعرفــة كمــا يــرى جالــة الملــك عبــد 
ــرية  ــا البش ــاء قدراتن ــوان )بن ــت عن ــي حمل ــابعة والت ــية الس ــه النقاش ــي ورقت ــي ف هللا الثان

وتطويــر العمليــة التعليميــة جوهــر نهضــة األمــة( عنــوان يتضــح لنــا مــن خالــه رؤيــة ملكيــة للتعليــم تنبثــق مــن الفكــر 
النهضــوي لألمــة.
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فــإذا كانــت األوراق النقاشــية الخمســة األولــى طرحــت موضــوع اإلصــاح السياســي ودعــت لتحقيــق الســام واألمــان 
واإلزدهــار والكرامــة للشــعب األردنــي، وجــاءت الورقــة السادســة لتؤكــد علــى ســيادة القانــون وتطويــر القضــاء ومحاربــة 
الواســطة والمحســوبية، فــإن الورقــة الســابعة قــد جــاءت برؤيــة رســمت لنــا طريــق اإلصــاح والتطويــر للعمليــة التعليميــة 

والتــي تعتبــر الركيــزة األساســية لإلصــاح الشــامل بمختلــف القطاعــات المؤثــرة فــي مســتقبل األردن.

ــي  ــاف المجتمــع األردن ــع أطي ــا جمي ــق عليه ــة مشــتركة يتف ــاء فلســفة وطني ــة بن ــذه الورق ــد كان الهــدف األساســي له ولق
نحــو مســتقبل التعليــم حيــث وضــع جالــة الملــك مــن خالهــا إطــاراً وطنيــاً لتوضيــح األهــداف الحقيقيــة لقضيــة تطويــر 
التعليــم وعاقتــه باللغــة والديــن والحداثــة والمعرفــة. فإصــاح وتطويــر منظومــة التعليــم ســيؤدي إلــى بنــاء قــدرات إداريــة 

واقتصاديــة وسياســية وعســكرية وصــروح ومؤسســات تقــود لنهضــة األردن.

ــد مــن ترجمتهــا علــى أرض الواقــع  وبمــا ان هــذه الورقــة قــد حظيــت بالتوافــق واالجمــاع حولهــا وإدراك أهميتهــا فاب
بــأدوات معرفيــة واضحــة وخطــط تحقــق األهــداف التــي ســعى لهــا جالــة الملــك والمبنيــة علــى منظومــة خطة اســتراتيجية 
ــى رأســها وزارة  ــد مــع مؤسســات الوطــن والمجتمــع العامــة وعل ــداً بي ــد مــن العمــل ي ــل، لهــذا الب أساســها الفكــر والعق
التربيــة والخاصــة كالمنظمــة العربيــة لضمــان جــودة التعليــم التابعــة لمجموعــة طــال ابــو غزالــة لإلنخــراط معــا بعمليــة 

اإلصــاح التعليمــي .

د. معمـر اشتيــوي
الهئية الوطنية لاعتماد والجودة - فلسطين

)التقييم الذاتي لبرنامج اعداد المعلمين قبل الخدمة(

ــتقبلية  ــات المس ــى التطلع ــة )PRESET( عل ــل الخدم ــن قب ــداد المعلمي ــة إع ــز رؤي ترتك
ــل  ــواردة  فــي اســتراتيجيات وخطــط وبرامــج إعــداد وتأهي للحكومــة فــي هــذا الشــأن وال

ــن. المعلمي

وتوفــر عمليــة االعتمــاد تقويمــاً خارجيــاً مســتقاً لفعاليــة برامــج اإلعــداد التــي تقدمهــا مؤسســات التعليــم العالي، وتشــخيصاً 
لمــا يجــب علــى هــذه المؤسســات عملــه لتحســينها. وتعــّرف هيئــات االعتمــاد والجــودة مصطلــح )االعتمــاد( بأنــه عمليــة 
التحقــق مــن المقبوليــة المهنيــة لبرنامــج اعــداد المعلميــن  قبــل الخدمــة، الــذي يــؤدي إلــى منــح مؤهــل فــي التعليــم. وتجــدر 
ــو  ــاده ه ــم اعتم ــا يت ــي، أي أن م ــم العال ــى مؤسســات التعلي ــس عل ــج ولي ــى البرام ــق عل ــاد ينطب ــى أن االعتم اإلشــارة إل
البرنامــج الــذي تنفــذه مؤسســة التعليــم العالــي، وليــس المؤسســة نفســها، وتعتقــد الهيئــات أن كل برنامــج يجــب تقويمــه بدقــة 
علــى أســاس فــردي وتقديــم تقريــر مهنــي بذلــك، كمــا يوفــر اإلعتمــاد علــى وجــه الخصــوص )للطلبــة المعلميــن(، ولمــن 
يُحتمــل التحاقهــم فــي المســتقبل مــن طلبــة معلميــن، تقييمــاً متخصصــاً مســتقاً لجــودة أداء برنامــج اإلعــداد فــي الشــراكة، 
وجــودة التدريــب المقــدم. كمــا تقــدم هــذه العمليــة ضمانــات لوزارتــي التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي، ولهيئــات االعتمــاد 
والجــودة، بأنــه يجــري تلبيــة الحــد األدنــى مــن المعاييــر، كمــا تعــزز االرتقــاء بــكل مؤسســة تقــدم برامــج التعليــم العالــي، 

وبالنظــام التعليمــي برمتــه.

ــن.  ــة للحكومــة بشــأن إعــداد المعلمي ــة التوقعــات العالي ــل الخدمــة، تلبي ــع برامــج اإلعــداد قب ــر اعتمــاد جمي وتكفــل معايي
ــة الجــودة مــن  ــة عالي ــذاب نوعي ــرام شــراكات عمــل، واجت ــي والمــدارس بإب ــم العال ــام مؤسســات التعلي ــك قي ويشــمل ذل
ــان  ــن«، وضم ــن للمعلمي ــة »معلمي ــوا بمهم ــن المدرســين ليقوم ــة الجــودة م ــة عالي ــذاب نوعي ــم، واجت ــى التعلي ــة إل الطلب
االتســاق فــي جــودة مــا تقدمــه جميــع برامــج اإلعــداد، وتخريــج طلبــة معلميــن أكفــاء قادريــن علــى توفيــر فــرص تعليميــة 

ــة الصفــوف ١-٤. ــع طلب ــازة لجمي ممت
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د. ايميلــي سلكـوك
 مدرسة باريس لاقتصاد - فرنسا

)مخاطر ضبط الجودة(

أدى التحــرك نحــو ضمــان الجــودة فــي التعليــم إلــى زيــادة فــي توحيــد األهــداف التعليميــة. 
إن حالــة التعليــم غيــر الرســمي فــي األردن مثــال علــى مخاطــر الخلــط بيــن ضبــط الجــودة 
ــد  ــر الناق ــل التفكي ــخصية مث ــارات الش ــر المه ــوق تطوي ــد يع ــذا ق ــي: ه ــد القياس والتوحي
واالبتــكار ؛ وقــد يكــون ضــاًرا اجتماعيًــا ألولئــك الذيــن يقعــون خــارج المعيــار المحــدد ؛ 

وقــد يــؤدي إلــى فــرض معاييــر تعليميــة مــن قبــل طــرف ثالــث. فــي نهايــة المطــاف ، يــؤدي اســتخدام التوحيــد القياســي 
كطريقــة لمراقبــة الجــودة إلــى خفــض الجــودة الفعليــة للتعليــم.

أ. د. تقــي العبدوانــي
 رئيس الجمعية العمانية للجودة في التعليم العالي - سلطنة عمان

)مؤشرات أداء الجودة  الرئيسية في التعليم العالي: االدوار والتحديات(

ــن العــام  أصبــح اســتخدام مؤشــر األداء الرئيســي )KPI( واســًعا ومنتشــًرا فــي كل مــن القطاعي
 )HIs( والخــاص. علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة ، تــم تكليــف مؤسســات التعليــم العالــي
بتتبــع مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة بهــا لضمــان الجــودة مــن حيــث اإلدارة الداخليــة 
ــل أن  ــن الضــروري بالفع ــق. م ــاد والتدقي ــات االعتم ــل عملي ــة مث ــال الخارجي وألغــراض االمتث

تحــدد كل مؤسســة تعليميــة مؤشــرات KPI الحيويــة والتــي يمكــن تحقيقهــا. وبذلــك ، يمكــن أن يســاعد هــذا المؤسســة فــي فهــم أفضــل 
ــات األساســية الازمــة إلبــراز جهــود التحســين المســتمر والنجــاح. للبيان

ــة  ــات والظــروف الحيوي ــأدوار مؤشــرات األداء الرئيســية والتحدي ــن ب ــن التربويي ــادة والمديري ــى إعــام الق ــة إل تهــدف هــذه الورق
 .)KPI( ــذ الناجــح لمؤشــر األداء الرئيســي للتنفي

د. محمــد القــداح
جامعة البلقاء التطبيقية - األردن

)المنحــى التكاملــي إلدارة المعرفــة وإدارة الجــودة الشــاملة فــي المؤسســات 
التعليميــة(

ــة وإدارة الجــودة  ــة بيــن إدارة المعرف ــة االرتباطي ــد مامــح العاق ــى تحدي ــة إل هدفــت هــذه الورق
الشــاملة فــي المؤسســات التعليميــة بصــورة عامــة، والجامعــات بصــورة خاصــة، وبنــاء أنمــوذج 
مقتــرح يتضمــن المبــادئ األساســية للمنحــى التكاملــي لإلدارتيــن وصــوال إلــى مخرجــات تعليميــة 

عاليــة الجــودة ينعكــس أداؤهــا علــى أســواق العمــل باإلنتاجيــة العاليــة، وعلــى المجتمعــات بالتقــدم والرفــاه االجتماعــي . 
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توصيــات الجلســة:
العمل على بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس الذين يحتاجون التدريب والجدد منهم خاصة وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية.. ١
تعزيز مفهوم الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي العربية بوصفه متطلبا لتحقيق جودة وتميز األداء.. ٢
ــم لتعتمدهــا المنظمــة . ٣ ــد هللا الثانــي ابــن الحســين ورؤيتهــا لتحقيــق جــودة التعلي ــة الملــك عب ــة النقاشــية لجال االســتعانة بالورق

ــم العربــي ككل. ــم فــي العال ــم كخارطــة طريــق تحقيــق الجــودة بالتعلي ــة لضمــان الجــودة فــي التعلي العربي
تطوير مؤشرات األداء الرئيسية )KPI( لضمان الجودة. . ٤
تعزيز التعاون بين الجامعات العربية ومؤسسات جامعة الدول العربية المعنية بجودة التعليم والبحث العلمي.. ٥

الجلسة الثالثة: برامج التقييم المؤسسي وعوامل تقييم الجودة وأسس االعتماد

رئيس الجلسـة:
أ. د. عمــر الخرابشــة

جامعة البلقاء التطبيقية - األردن

ــه  ــة لدي ــاء التطبيقي ــة البلق ــي جامع ــة ف ــدهللا الخرابشــة اســتاذ االدارة التربوي ــد عب ــر محم أ .د. عم
كتابــان منشــوران واكثــر مــن ثاثيــن بحثــا منشــورا فــي مجــات علميــة محكمــة، شــارك فــي اكثر 
مــن اربعيــن مؤتمــرا علميــا فــي امريــكا واليابــان وبريطانيــا وماليزيــا والهنــد وتركيــا واالمــارات 
ــرات  ــى عش ــرف عل ــرواالردن اش ــن ومص ــرب والبحري ــراق  والمغ ــوريا والع ــعودية وس والس

رســائل الماجســتير وناقــش عشــرات اطاريــح الدكتــوراه والماجســتير فــي جامعــات مختلفــة.

 
األبحـاث التـي تـم تقديمهـا:

د. إينــاس عــوض
وزارة التربية والتعليم - األردن

)درجــة رضــا المعلميــن عــن الخدمــات التــي يقدمهــا المشــرف التربــوي فــي 
المــدارس الحكوميــة فــي تربيــة قصبــة مادبــا(

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة درجــة رضــا المعلميــن عــن الخدمــات التي يقدمهــا المشــرف التربوي 
ــم إعــداد اســتبانة  ــا، ولتحقيــق هــدف الدراســة ت ــة مادب ــة فــي تربيــة قصب فــي المــدارس الحكومي
تكونــت مــن )٤٤( فقــرة؛ لقيــاس درجــة الرضــا، وتــم التأّكــد مــن صدقهــا وثباتهــا، وطٌبّقــت علــى 

ــم اختيارهــم بشــكل عشــوائي، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة الرضــا  ــة الدراســة التــي شــملت )١١6( معلمــا ومعلمــة ت عين
للمعلميــن عــن الخدمــات اإلشــرافية كانــت عاليــة فــي مجــاالت اإلدارة الصفيــة والمناهــج والتخطيــط والتعليــم والتقويــم وأخاقيــات 
ــة إحصائيــة فــي درجــة الرضــا الكليــة  ــه ال توجــد فــروق ذات دالل مهنــة التعليــم وكانــت متوســطة فــي مجــال النمــو المهنــي، وأنّ
لمعلميــن عــن الخدمــات التــي يقدمهــا المشــرفون التربويــون تعــزى إلــى متغيــر جنــس المدرســة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة 
ــة  ــروق ذات دالل ــا لوحــظ وجــود ف ــي، بينم ــم والنمــو المهن ــة التعلي ــات مهن ــم وأخاقي ــط والتعلي ــي مجــاالت التخطي α ≥ 0.05 ، ف
إحصائيــة فــي مجــاالت المناهــج واإلدارة الصفيــة والتقويــم لصالــح اإلنــاث. وقــد أوصــت الدراســة بعــدة توصيــات مثــل تصميــم 

برامــج تدريبيــة متخصصــة للمشــرف التربــوي تتعلــق بالمهــارات الازمــة لعملــه.
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د. هشــام الصالــح
المدارس العمرية - األردن

)مشاريع تحقق الميزة التنافسية  في المدارس العمرية لضمان جودة التعليم(

تعتبــر الجــودة أحــد أهــم الوســائل واألســاليب لتحســين نوعيــة التعليــم واالرتقــاء بمســتوى أدائــه 
الــى اإليجابيــة والكفــاءة فــي العصــر الحاضــر والــذي يطلــق عليــه بعــض المفكريــن بأنــه )عصــر 

الجــودة(.

ــح ضــرورة ملحــة تمليهــا حركــة  ــل أصب ــة ب ــه المؤسســات التعليمي ــاً تطبق ــم تعــد الجــودة بدي فل
الحيــاة المعاصــرة ويفرضهــا التقــدم العلمــي والتفجــر المعرفــي ومواكبــة التطــور التقنــي والتــي 
تعتبــر مــن أهــم ســمات عصرنــا الحالــي إن تحقيــق الجــودة الفاعلــة إنمــا يــدل علــى كفــاءة العمليــة 
التعلميــة وفعاليــة المؤسســة التعليميــة فــي تحقيــق أهدافهــا العامــة والســلوكية بشــكل فاعــل وتحقيــق 

التعلــم اإليجابــي.

ومــع التفجــر المعرفــي والتطــور التقنــي المتســارع فــي المعرفــة والمعلومــة والمهــارة اصبــح لزامــا علــى اإلدارة التربويــة مواكبــة 
كل جديــد ومتطــور للرقــي بالعمليــة التعلميــة الــى مســتوى يلبــي احتياجــات عصــر المعلوماتيــة وثــورة اإلتصــاالت بإعــداد الكــوادر 

البشــرية المؤهلــة تأهيــا يواكــب هــذا العصــر المتطــور.

وفــي هــذه الورقــة تــم التطــرق إلــى عــدة مواضيــع منهــا المفاهيــم المطروحــة لمعنــى الجــودة فــي التعليــم  ومتطلباتهــا وأهميتهــا، والميــزة 
التنافســية كمفهــوم واســتراتيجية للمــدارس العمريــة مــن خــال مجموعــة مــن المشــاريع  المميــزة التــي تحقــق ضمــان جــودة التعليــم 

فــي المــدارس ومــا لهــا مــن أثــر واضــح فــي تطويــر وتحســين أداء المــدارس والعامليــن فيهــا.

أ .د. زيــد العــدوان
جامعة البلقاء التطبيقية - األردن

)درجــة تطبيــق معاييــر ضمــان الجــودة  فــي الجامعــات األردنيــة مــن وجهــة نظــر 
أعضــاء الهيئــة التدريســية(

هدفــت الدراســة التعــرف إلــى درجــة تطبيــق معاييــر ضمــان الجــودة  فــي الجامعــات األردنيــة 
ــة عشــوائية مــن مجتمــع  ــان بأخــذ عين ــام الباحث ــة التدريســية. وق مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئ
الدراســة، تكونــت مــن )٢٥٣( عضــو هيئــة تدريــس ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم إعــداد اســتبانه 

تكونــت مــن )٤0( فقــرة، واظهــر نتائــج الدراســة أن درجــة تطبيــق معاييــر ضمــان الجــودة  فــي الجامعــات األردنيــة مــن وجهــة 
نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية كانــت بدرجــة متوســطة.

أ .د. هديـل بكـر
وزارة التربية والتعليم - األردن

)نمــاذج ضمــان الجــودة واالعتمــاد المدرســي والمؤسســي والبرامــج االكاديميــة - 
االعتمــاد كمؤشــر للجــودة فــي الســياقات العالميــة(

انتقــل مصطلــح الجــودة مــن مجــال الصناعــة إلــى مجــال التعليــم لعــدة أســباب مــن أهمهــا؛ التعليــم 
ــح  ــات. يغطــي مصطل ــر في المجتمع ــوارد البشــرية، وإحــداث التغيي ــة الم ــل تنمي ــم عوام من أه
ــة  ــم أنظم ــي تصمي ــاف ف ــن االخت ــم.  وبالرغــم م ــن المفاهي ــداً م ــدى واســعاً ج ــم م جــودة التعلي

ضمــان الجــودة )األدوات، والعمليــات، والعامليــن( حســب الســياقات الوطنيــة، فــإّن هدفهــا المشــترك هــو تحســين التعليــم والتعلــم 



17

مــع تحقيــق الهــدف النهائــي فــي دعــم أفضــل نتاجــات التعلــم. ويعــد اعتمــاد المؤسســات التعليميــة شــكل مــن أشــكال ضمــان جــودة 
ــم الخارجــي. طرحــت  العمليــات التــي تقــوم بهــا هــذه المؤسســات والخدمــات التــي تقدمهــا. أو اعتمــاد البرامــج عــن طريــق التقيي
الورقــة ســؤاالً رئيســاً: هــل اإلعتمــاد مؤشــر للجــودة فــي الســياقات العالميــة؟ وانبثــق عــن الســؤال الرئيــس األســئلة الفرعيــة اآلتيــة: 
ف الجــودة بشــكل ثابــت فــي عمليــة التعليــم؟ )٢( مــا العاقــة بيــن اإلعتمــاد، وجــودة التعليــم، والمســاءلة؟ )٣( مــا هــي  )١( هــل تُعــرَّ
مبــادئ ومعاييــر نمــاذج ضمــان الجــودة واالعتمــاد المدرســي والمؤسســي فــي بعــض الــدول؟ لإلجابــة عــن هــذه األســئلة انتهجــت 
الدراســة المكتبيــة المنهجيــة الوصفيــة المقارنــة. وتوصلــت إلــى إجابــات عــن أســئلة الدراســة فــي ســياق اإلعتمــاد كمؤشــر للجــودة.

أ .د. عصـام جلهـم
الجامعة األردنية - األردن

)تطويــر مؤشــرات األداء الرئيســية لبرامــج التعليــم الهندســي فــي األردن: الجامعــة 
األردنيــة كدراســة حالة(

ــل  ــع أن تعم ــن المتوق ــياً وم ــاً هندس ــي األردن تعليم ــة ف ــات التقني ــات / الكلي ــم الجامع ــدم معظ تق
باســتمرار علــى تحســين أدائهــا إلعــداد مهندســين ذوي جــودة عاليــة. لــذا ، مــن الضــروري إنشــاء 
مؤشــرات أداء جيــدة التنظيــم وحديثــة للبرامــج. فــي هــذه الدراســة، تــم تقســيم كل مــن المعاييــر 

الثمانيــة ABET إلــى معاييــر فرعيــة وتــم إعطــاء كل معيــار فرعــي مؤشــرات KPI مناســبة. تــم تطويــر ٣7 مــن مؤشــرات األداء 
الرئيســية )KPIs( ، والتــي تســتند إلــى النتائــج ومتوافقــة مــع معاييــر اعتمــاد ABET. بعــد ذلــك تــم إرســال اســتبيان بمــا فــي ذلــك 
مؤشــرات األداء الرئيســية المقترحــة إلــى أصحــاب العاقــة بنــاًء علــى التحليــل ، يوصــى بشــدة باســتخدام KPIs 37 مطــورة لجميــع 

البرامــج الهندســية فــي األردن.

توصيات الجلسة:
ــم طمــوح . ١ ــة وتائ ــة تواكــب العالمي ــدول العربي ــن ال ــي متوافــق عليهــا بي ــم العال ــي التعلي ــر ومؤشــرات للجــودة ف ــد معايي توحي

ــة.  ــا العربي ــي بدولن ــم العال مؤسســات التعلي
اعتماد حزمة معايير عربية موحدة للتعليم العربي الجامعي والنوعي والفني.. ٢
تعميم أسلوب التقييم الذاتي بالمؤسسات التعليمية كافة بالعالم العربي للوصول الى أفضل مستويات الجودة.. ٣
تعزيز التعاون والتنسيق مع إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي في جامعة الدول العربية.. ٤
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الجلسة الرابعة: اثر جودة التعليم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة

رئيس الجلسـة:
أ. د. زيــد العــدوان

جامعة البلقاء التطبيقية - األردن

االســتاذ الدكتــور زيــد العــدوان حاصــل علــى الدكتــوراه فــي المناهــج وأســاليب التدريــس، 
وهــو أســتاذ دكتــور فــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، وعمــل مســاعد عميــد لشــؤون التخطيــط 
ــة  ــد كلي ــب عمي ــرعية، و نائ ــة والش ــوم التربوي ــم العل ــس قس ــودة، و رئي ــر والج والتطوي
األميــرة عاليــة الجامعيــة،  ولــدي )٣٣( بحــث علمــي محكــم ومنشــور فــي مجــات 
علميــة، وشــاركت فــي )١6( مؤتمــر محلــي وعالمــي، ولــدي )6( مؤلفــات علميــة محكمة، 

وأشــرفُت علــى )٣٢( رســالة ماجســتير ودكتــوراه،  وخبيــر تطويــر المناهــج المدرســية وتقويمهــا، وحاصــل علــى جائــزة 
أفضــل مشــرف جامعــي فــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، وحاصــل علــى جائــزة المعهــد الوطنــي لتدريــب المدربيــن.

 
األبحـاث التـي تـم تقديمهـا:

أ .محمــد خضيـر
شركة كتاتيب للحلول التقنية - األردن

)أثــر التواصــل الفَعــال بيــن المدرســة وأوليــاء األمــور فــي تقــدم الطلبــة أكاديميــاً 
وتربويــاً(

ــاء  تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة العاقــة التــي تجمــع المدرســة بأولي
ــى  ــذا التفاعــل عل ــر ه ــد أث ــع تحدي ــن، م ــن الطرفي ــادل بي ــم التفاعــل المتب ــور، وحج األم
ــم مقترحــات  ــة والســلوكية، وتقدي ــم التحصيلي ــى قدراته ــد عل ــع العائ ــة والنف ــوس الطلب نف

ــام. ــر لاهتم ــي المثي ــي التعليم ــق التواصل ــب( التطبي ــا ) كتاتي ــذا التفاعــل يقدمه ــز ه ــي تعزي ــة تســاهم ف تكنولوجي

وتشــكلت الدراســة مــن المقدمــة واإلجــراءات المنهجيــة وثمانيــة محــاور، كان مــن بينهــا الدراســة الميدانيــة التــي تكونــت 
ــة  ــة األربع ــة التعليمي ــراف العملي ــن أط ــخص م ــتهدفةً )٤7١١( ش ــة مس ــى )١6( مدرس ــت عل ــؤاالً وطُبق ــن )٢9( س م
)الطالــب وأوليــاء األمــور والمعلميــن واإلدارييــن( وخلصــت إلــى مجموعــٍة مــن النتائــج والتوصيــات التــي يمكــن تطبيقهــا 

فــي المــدارس بهــدف تطويــر مســتوى التواصــل والتعليــم فيهــا.

وتضمنــت الدراســة مجموعــةً مــن المصطلحــات والمفــردات الرئيســية التــي جــاء أبرزهــا كاآلتــي: االتصــال، التربيــة، 
األثــر، المدرســة، الطلبــة، أوليــاء األمــور، كتاتيــب، بحيــث احتــوت الدراســة علــى تعريفــات علميــة محــددة لجملــة المفاهيم 

المقدمــة بمــا يضمــن إيصــال المعلومــة بصــورة ســهلة إلــى القــارئ.
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أ .علـي راجحـة
مدرسة أكاديمية عمان - األردن

)برافوبرافـو(

ــّي، وهــي بمســتوييها  ــا العرب ــي عالمن ــة ف ــي ٢٢ دول ــون نســمة ف ــة ٣٥0 ملي ــة لغ العربيّ
والنّشــرات  والمجــّات  والصحــف  اإللكترونــّي  اإلعــام  لغــة  والمقــروء  المكتــوب 
المطبوعــة، فضــًا عــن أنّهــا لغــة األعمــال واألبحــاث والمراســات الّرســميّة والّدســاتير 

ــا... ــون وغيره ــعر والفن ــة والّش ــن واألنظم والقواني

أّمــا العربيّــة بمســتواها المحكــّي )العاّمــّي( فتختلــف كثيــًرا عّمــا نتعلّمــه فــي المــدارس، ورغــم أّن العربيّــة المنطوقــة لهــا 
ــا؛  ــن التّواصــل عبره ــون م ــرب ال يتمّكن ــن الع ــًرا م ــروءة(، إال أّن كثي ــة والمق ــة الفصيحة)المكتوب ــي العربيّ ــا ف جذوره
ــا لغــةً ال يوظّفونهــا  ــم طّابن ــة الفصيحــة، إذن فنحــن نعلّ ــي العربيّ ــًرا لمتعلّم ــا كبي ــة تشــّكل تحّديً ــة العربيّ فالفــروق اللّهجيّ

ــة إال قليــًا. ــا فــي الحيــاة اليوميّ فعليًّ

ــّي متطــّور  ــّي تقييم ــق تعلّم ــة، وتطبي ــو وهــو أداة تعلّميّ ــق براڤوبراڤ ــان، جــاء تطبي ــة عّم ــا وبدعــم مــن أكاديميّ ومــن هن
تكنولوجيـًّـا ومتوفِّــر علــى الهواتــف المحمولــة والّشــبكة اإللكترونيـّـة، مــن خــال لعبــة تفاعليـّـة تعتمــد علــى قاعــدة بيانــات 
ــة مــع إغنائهــا مــن خــال وســائط  ــّم تحريرهــا وتدقيقهــا وتنظيمهــا بصــورة فّعال ــي ت ــة الّت ــم التّكوينيّ ضخمــة مــن التّقايي
ــة جاهــدة الحصــول علــى تطبيــق يســاهم فــي  ــزة، ويأتــي هــذا بعــد أن حاولــت األكاديميّ ــة متعــّددة ذات جــودة مميّ تعليميّ

ــق كثيــًرا مــن أهدافهــا. ــي مطلبهــا وال يحقّ ــة فــكان مــا وجدتــه ال يلبّ ــم طّابهــا العربيّ تعلّ

براڤوبراڤــو يعتمــد علــى اللعــب المفعــم بالمتعــة والتكيـّـف والتّفاعــل الّســمعّي والبصــرّي وهــو مصّمــم للوصــول إلــى الجيــل 
الجديــد مــن متعلّمــي العربيـّـة. هــذه األداة التعلّميـّـة تســمح للمتعلّميــن بتوظيــف العربيـّـة الفصيحــة وممارســتها بشــكل مكثـّـف 
ــا  ــم أبناؤن ــا فــي الواقــع، ومــن خــال هــذه اللعبــة يتعلّ ــا وبناتن ــي تســيطر علــى أوالدن فــي بيئــة تحاكــي بيئــة األلعــاب الّت

العربيـّـة دون أن يتكلّفــوا عنــاء عمليـّـة التّعلـّـم فعليـًّـا.

د. وفــاء الدجانــي 
األردن

)درجــة تطبيــق متطلبــات إدارة الجــودة الشــاملة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي 
قطــاع التعليــم العالــي فــي األردن(

هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى تقصــي درجــة تطبيــق متطلبــات إدارة الجــودة الشــاملة فــي 
تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي قطــاع التعليــم العالــي فــي األردن وذلــك لارتقــاء بالمســتوى 
ــات  ــي مؤسس ــن ف ــية واإلداريي ــة التدريس ــاء الهيئ ــاب وأعض ــن الط ــكل م ــي ل األكاديم

ــق أهــداف هــذه  ــث. ولتحقي ــاءم ومســتجدات العصــر الحدي ــا يت ــم الجامعــي بم ــر التعلي ــي مــن خــال تطوي ــم العال التعلي
الدراســة اتُبــع المنهــج الوصفــي التحليلــي وأعــدت اســتبانه لهــذا الغــرض. وبلــغ عــدد أفــراد الدراســة)٣0( عضــو وعضــوة 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة آل البيــت مــن حملــة درجــة الدكتــوراه جــرى اختيارهــم بطريقــٍة عشــوائيٍة. وقــد 
توصلــت الدراســة إلــى أن درجــة تطبيــق متطلبــات إدارة الجــودة الشــاملة ومتطلبــات التنميــة المســتدامة فــي قطــاع التعليــم 
ــة)α ≥ 0.05( فــي درجــة  ــد مســتوى الدالل ــة عن ــة إحصائي ــم توجــد فــروق ذات دالل ــة ول ــي فــي األردن كانــت عالي العال

تطبيــق متطلبــات إدارة الجــودة الشــاملة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن وجهــة نظرهــم تعــزى لمتغيــر الجنــس.
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أ .نــوال الهوتــي  
جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان

ــي:  ــاد األكاديم ــى االعتم ــول عل ــد الحص ــا بع ــة م ــي مرحل ــتمر ف ــين المس )التحس
ــة( ــة نظري دراس

ــي  ــم العال ــي تســلكها مؤسســات التعلي ــاد األكاديمــي أحــد أهــم المســارات الت ــل االعتم يمث
اليــوم لضمــان جــودة أدائهــا وجــودة مخرجاتهــا، وتشــكل مرحلــة مــا بعــد الحصــول علــى 
االعتمــاد األكاديمــي تحديــا لكثيــر مــن تلــك المؤسســات؛ فالحفــاظ علــى المكتســبات التــي تم 

الحصــول عليهــا مــن االعتمــاد وتعزيــز التحســين المســتمر يحتاجــان إلــى جهــود متواصلــة وخطــط تنفيذيــة محــددة المامح 
ــم  ــى االعتمــاد األكاديمــي إال أن معظــم مؤسســات التعلي ــة مــا بعــد الحصــول عل ــة مرحل واألهــداف. وبالرغــم مــن أهمي
العالــي فــي الوطــن العربــي حســب علــم الباحثتيــن لــم تولــي اهتمامــاً واضحــاً لوضــع الخطــط التطويريــة بعــد حصولهــا 
علــى االعتمــاد لضمــان اســتمرارية االعتــراف مــن قبــل المؤسســات المانحــة لهــا. تســعى هــذه الورقــة إلــى التعــرف علــى 
ــى االعتمــاد األكاديمــي فــي مؤسســات  ــة مــا بعــد الحصــول عل ــة بالتحســين المســتمر فــي مرحل ــب المتعلق ــرز الجوان أب
التعليــم العالــي، كمــا تتنــاول الورقــة أيضــا التحديــات التــي تواجههــا تلــك المؤسســات فــي ســبيل الحفــاظ علــى مكتســبات 
االعتمــاد وتدعيــم عمليــات التحســين المســتمر، ووضــع السياســات واآلليــات التــي تتخذهــا لمواجهــة تلــك التحديــات. وقــد 
تــم توظيــف المنهــج الوصفــي الــذي يعتمــد علــى دراســة وتحليــل األدبيــات ذات العاقــة للوصــول إلــى بعــض المقترحــات 

التــي قــد تســاعد علــى اســتمرارية التحســين.

توصيات الجلسة:
االهتمام بالتعليم االلكتروني عن بعد كركيزة أساسية لتحقيق جودة التعليم.. ١
تضمين محور جديد بالمؤتمر عن الرقمنه واالبداع العربي وتبنى معايير خاصة بهما.. ٢
توظيف معايير لتكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق التدريس.. ٣
اضافــة الجانــب اللغــوي او المهــارات اللغويــة الــى معاييــر جــودة التعليــم العــام والعالــي نظــرا ألهميــة تلــك المهــارات وحقيقــة . ٤

ان ٨0% مــن المعرفــة العالميــة باللغــة االنجليزيــة.
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اجتمــاع الهيئــة العموميــة السنــوي ألعضــاء المنظمــة العربيــة لضمــان 
الجــودة فــي التعليــم

ــم برئاســة ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة الدكتــور  عقــد االجتمــاع الســنوي للمنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعلي
ــرار  ــرى إق ــث ج ــة حي ــة العربي ــي المنطق ــم ف ــراء التعلي ــة وخب ــاء المنظم ــن أعض ــدد م ــور ع ــه وبحض ــال ابوغزال ط
الميزانيــة للســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ ٣١ كانــون األول/ ديســمبر ٢0١7، وموازنــة المنظمــة العربيــة للعــام ٢0١٨، 
ــر  ــتجدات حــول معايي ــام ٢0١٨ -٢0١9 والمس ــة للع ــة العربي ــام ٢0١٨، ومناقشــة خطــة المنظم ــنوي لع ــر الس والتقري

ــم.  ومؤشــرات جــودة التعلي

ــان ومصــر،  ــوريا ولبن ــان وس ــلطنة عم ــر وس ــن األردن والجزائ ــة م ــون عــن أعضــاء المنظم ــاع ممثل وحضــر االجتم
حيــث تــم مناقشــة المواضيــع المتعلقــة بالتطــورات التعليميــة واالعتمــاد وجــودة التعليــم والعديــد مــن القضايــا االســتراتيجية 
الموجهــة نحــو تأســيس خطــط عمــل مســتقبلية لتســهم بشــكل كبيــر فــي تطويــر التعليــم فــي الوطــن العربــي مــن خــال عــدة 
مقومــات، أهمهــا التركيــز علــى جــودة التعليــم وتطبيــق معاييــر الجــودة واالعتمــاد للمنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي 

التعليــم.

وأصــدر خــالل االجتمــاع مجموعــة مــن القــرارات التــي مــن شــأنها أن تخــدم أعمــال وأهــداف المنظمــة، كمــا تــم اقتــراح 
خطــة عمــل لســنة 2019 وتتضمــن:

اقتراح خطة عمل لسنة ٢0١9 وتتضمن:
تجديد اتفاقيات التعاون والشراكة مع هيئات االعتماد األروبية ومجالس االعتماد. 	 
تفعيل التواصل مع هيئات االعتماد في الدول العربية.	 
السعي إلى افتتاح مقر للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم في مقر جامعة الدول العربية في مصر.	 
تعزيــز دور المنظمــة فــي مجــال االستشــارات والخدمــات التربويــة لتكــون المنظمــة  بيــت الخبــرة المعتمــد فــي تقديــم 	 

الخدمــات االستشــارية الخاصــة بالتعليــم وجودتــه. 
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تعزيــز الشــراكة والتعــاون مــع بعــض وزارات التربيــة والتعليــم ووزارات التعليــم العالــي فــي الــدول العربيــة فــي 	 
مجــال االعتمــاد والتصنيــف المدرســي، مــن خــال عقــد برامــج مشــتركة.

الدورات تدريبية لإلداريين وللمعنيين في المؤسسات التعليمية العربية للتوعية بثقافة الجودة.	 
ــم 	  ــي ت ــدارس الت ــي للم ــاد األكاديم ــم واالعتم ــي التعلي ــودة ف ــر ومؤشــرات الج ــث معايي ــر وتحدي ــى تطوي ــل عل العم

ــكار.  ــداع واالبت ــي والبحــوث واإلب ــم الرقم ــرات التعل ــق مؤش ــة وف ــل المنظم ــن قب ــنوات م ــذ ٥ س ــا من اعتماده
الســعي إلقامــة شــراكات مــع المنظمــات المحليــة والدوليــة وذلــك بما يتماشــى مــع أنشــطة المنظمــة العربيــة والفعاليات 	 

وليســاعدها فــي الوصــول إلــى تحقيــق أهدافها.
السعي لتقديم خدمات االعتماد لعدد من الجامعات في الدول العربية.	 
ــد مــن الدراســات والبحــوث 	  ــى إجــراء المزي ــم والعمــل عل ــة التعلي ــى تحســين نوعي ــي تهــدف إل ــادرات الت دعــم المب

ــم. ــة لجــودة التعلي ــة العربي ــي المجل ــة بالجــودة واالعتمــاد ونشــرها ف المتعلق

أبـرز التوصيـات وأهمهـا والواجـب العمـل عليهـا:
االهتمــام باالبــداع واالختــراع كركيــزة أساســية لتحقيــق جــودة التعليــم، والعمــل علــى اعــداد معاييــر التعليــم االبداعــي 	 

ليتــم اعتمادهــا فــي إطــار العمــل المشــترك مــع جامعــة الــدول العربيــة.
بيــان الحاجــة الملحــة لتحويــل التعليــم لابــداع واالختــراع والتحديــث المســتمر لمعايير االعتمــاد والمؤشــرات الخاصة 	 

بالمنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم كونهــا جهــة مســتقلة غيــر ربحيــة تعمــل علــى تشــجيع المؤسســات 
التربويــة والتعليميــة لضبــط وتطويــر الجــودة فــي التعليــم.

تطوير برامج لتخريج المبتكرين وليس الباحثين عن عمل.	 
ضرورة تكريم الطلبة المخترعين والمبدعين حيث ان التعليم أداة لاختراع واالبداع. 	 
وضــع المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم الليــة عمــل وتطويــر البرامــج بمــا يحقق جــودة التعليــم العتمادها 	 

فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالي الفلســطينية .
تخصيص الفائض في ميزانية العام القادم لدعم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.	 
ــون االول عــام ٢0١9 وســيتم 	  ــي ديســمبر كان ــى التاســع والمؤتمــر الســنوي الحــادي عشــر ف ــد الملتق ــط لعق التخطي

تحديــد المــكان الحقــا، وبحيــث يتــم إضافــة محــاور جديــدة فــي المؤتمــر الســنوي الحــادي عشــر عــن الرقميــة واالبــداع  
واالختــراع العربــي وتبنــى معاييــر خاصــة بهمــا.

التقديـر
نيابــة عــن المنظمــة العربيــة لضمــان جــودة التعليــم والمنظمــات المشــاركة، تقــدم ســعادة الدكتــور طــال أبوغزالــه 	 

بالشــكر الجزيــل وجميــل العرفــان الــى كل مــن ســاهم فــي نجــاح المؤتمــر متمنيــاً أن يكــون المؤتمــر بمثابــة منصــة 
علميــة فعالــة تقــوم علــى تحقيــق األهــداف المرجــوة نحــو تطويــر جــودة التعليــم فــي المنطقــة العربيــة وخارجهــا.
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اليــوم الثانــي
٣ كانــون األول /  ديسمبــر ٢0١٨

ورشــة العمــل االولــى:
التعرف على معايير اعتمادABET : خطوات عملية لتنفيذ عمليات التحسين المستمر

أهـداف الورشـة:
تتنــاول هــذه الورشــة الخطــوات المنهجيــة لتأهيــل برامــج الهندســة، وعلــوم الحاســوب وتكنولوجيــا المعلومــات لاعتمــاد 
األكاديمــي ABET. كمــا أنهــا توضــح عمليــات اإلعتمــاد مــن خــال تقديــم ومناقشــة المعاييــر األكاديميــة التســعة الازمــة 
ــج البرنامــج  ــة وأهــداف البرنامــج ونتائ ــق بالطلب ــل مــا يتعل ــي تمث ــى اعتمــاد مــن ABET. والت ــل للحصــول عل بالتفصي
والتقييــم والتحســين المســتمر والمناهــج وأعضــاء هيئــة التدريــس والمرافــق والدعــم المؤسســي، وأخيــرا معاييــر البرنامــج. 
كمــا ســتناقش الورشــة جوانــب هامــة أخــرى تتعلــق بمشــاركة عناصــر أســا ســية: كالمهنييــن والمؤسســات، وممثليــن مــن 

قطاعــي الصناعــة والحكومــة.

ــدة  ــات المتح ــي الوالي ــا ف ــة و التكنولوجي ــر والهندس ــوم الكمبيوت ــج عل ــاد برام ــة إلعتم ــة المخول ــي الهيئ ABET ه
ــم. ــة العال ــي بقي ــة، و اآلن ف األمريكي

 
الفئـات المستهدفـة:

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.	 
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المحاضــر:
الدكتــور شــاكر أحمــد العــدوان يحمــل درجــة الدكتــوراه فــي االدارة تخصــص ادارة الجــودة 
والتميــز المؤسســي مــن جامعــة بيرمنجهــام فــي المملكــة المتحــدة، باالضافــة الــى درجتــي 
البكالوريــوس والماجســتير مــع مرتبــة الشــرف مــن الجامعــة األردنيــة ســنة ٢00٢ و ٢006 

علــى التوالــي. يعــم حاليــا فــي قســم االدارة العامــة بجامعــة اليرمــوك - األردن. 

للدكتــور العــدوان العديــد مــن االبحــاث المنشــورة فــي مجــات عالميــة معتمــدة فــي حقــول 
متعــددة منهــا الجــودة الشــاملة والتميــز المؤسســي،  وجــودة التعليــم العالــي، وجــودة الخدمــة 
الحكوميــة،  واالبتــكار والتمكيــن االداري 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 االداء الحكومــي والشــفافية، وجائــزة الشــيخ محمــد بــن راشــد للتميــز الحكومــي، وجائــزة ابــو ظبــي 
لــاداء الحكومــي المتميــز، وجائــزة الملــك عبدالعزيــز للجــودة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. الدكتــور العــدوان عضــوا 
ــن العــرب،  ــة للجــودة، واتحــاد المدربي ــة األردني ــا: الجمعي ــة منه ــة والمنظمــات الدولي ــات المهني ــد مــن الجمعي ــي العدي ف
ــة  ــة، وعضــوا فــي االكاديمي ــة للمســوؤلية االجتماعي ــر معتمــد فــي المنظمــة العربي ــن، وخبي ــن األردنيي ــة المدربي وجمعي
البريطانيــة لــادارة، والجمعيــة االمريكيــة للجــودة. وللعــدوان خبــرة عمليــة فــي الجــودة واالعتمــاد المؤسســي فــي عــدد 
 The مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة، باالضافــة الــى كونــه محكمــا معتمــدا فــي عــدد مــن المجــات البريطانيــة ابرزهــا

.TQM Journal

ورشة العمل الثانية:
دور القيــادة المدرسيــة فــي تحسيــن جــودة التعليــم
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أهـداف الورشـة:
أن يتعرف المشارك على مفاهيم وخصائص القيادة.. ١
أن يكتسب المشارك المهارات الازمة في اعداد سلم خدمة لضمان الجودة.. ٢
أن يتعرف المشارك على الممارسات االدارية المميزة المحققة لضمان جودة التعليم.. ٣

الفئـات المستهدفـة: 
مدراء المدارس و المعلمون واإلداريون.	 
مسؤولو ضمان الجودة في المدارس.	 
المشرفون التربويون.	 

المحاضــر:

د. فاتـن سعيـد محمـد سعـده
المرحلة النهائية في  دكتوراه  إدارة تربوية من الجامعة األردنية.	 
ماجستير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية.	 
مقيم معتمد  ألنظمة الجودة ISO -  900١ - ٢00٨,٢0١٥   منذ ٢009.	 
 	.EFQM مقيم معتمد عالمي وفق معايير الجودة األوروبية
مدرب دولي  معتمد إلعداد مدربين في برنامج التفكير كورت.	 
مسؤولة جودة التعليم برنامج) االعتماد األكاديمي AROQA ( في المدارس العمرية.	 
مدرب دولي معتمد إلعداد مدربين في القيادة التربوية.	 
شاركت في العديد من المؤتمرات والدورات الدولية والمحلية  المتعلقة بالقيادة التربوية وأنظمة الجودة. 	 



جهات االتصال
المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم

office@aroqa.org
ھاتف:  ۰۰۹٦۲٦٥۱۰۰۹۰۰ فرعي: ٤۳۰۹ 

www.aroqa.org

المؤتمر السنوي العاشر
"الجـودة واالعتمـاد فـي التعليـم"

تقريـر ملخـص


