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المقدمـــة

إلى  تهدف  ربحية  غير  كمنظمة   2007 العام  في  بلجيكا  في  التعليم  في  الجودة  لضمان  العربية  المنظمة  تأسست 
النهوض بجودة التعليم في الوطن العربي عن طريق تقديم خدمات تتعلق بضمان الجودة واالعتماد وتحسين مستوى 
التعليم إضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات ونشر الوعي حول خصائص التعليم المتميز في المنطقة العربية. وقد 

حصلت على تأييد ودعم األمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك. 

من  العديد  خالل  من  وتعمل  التعليمية،  والمؤسسات  العربية  الجامعات  من  عضوا   76 حاليا  المنظمة  إلى  ينتمي 
اتفاقيات التعاون مع المنظمات العربية والدولية التي تعنى بتعليم تأسيس أنظمة ضمان الجودة لمؤسسات تعليمية 
في الدول العربية إضافة إلى تنظيم عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل لنشر الوعي وبناء القدرات في مجال 

جودة التعليم. 

أهمية المؤتمر السنوي الذي تعقده المنظمة

التعليمية واألساليب  التعليم في جميع جوانب المؤسسة  التركيز على جودة  إلى  سعى المؤتمر السنوي السابع 2015 
الناجحة لتعزيزها باالضافة إلى أثر االعتماد على تحسين وتطوير مخرجات التعليم لتحقيق كافة المتطلبات واحتياجات 
في  للمنظمة  السادس  السنوي  المؤتمر  مع  بالتزامن  عقد  الذي  اجتماعها  في  العامة  الجمعية  أوصت  لذا  المجتمع، 
القوة  الضوء على نقاط  الجودة ألهدافها وتسليط  10 ديسمبر 2014 بضرورة معرفة مدى تحقيق  بتاريخ  سلطنة ُعمان 
في  المقبل  واالجتماع  السابع  السنوي  المؤتمر  عقد  على  حينها  االتفاق  وتم  لمعالجتها،  الضعف  ونقاط  لتطويرها 

المملكة المغربية.

وقدم هذا المؤتمر في طرحه وفي المواضيع التي غطاها فرصة مميزة للباحثين العرب والقائمين على جودة التعليم 
هذه  في  والخبراء  والمتخصصين  والفنيين  واألكاديميين  الباحثين  من  التجمع  هذا  من  لالستفادة  العربي  العالم  في 
المجاالت، حيث عقد بالتزامن مع الملتقى الدولي الخامس للربط التقني للبنى التحتية االلكترونية العربية في ظل البنى 

العالمية الذي تنظمه المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم.

أهداف المؤتمر

ناقش األكاديميون والباحثون وممثلو هيئات ضمان الجودة واالعتماد العربية وخبراء الجودة والمشاركون في المؤتمر 
أثر الجودة واالعتماد في التعليم، ومفاهيم القياس، ومختلف انماط التعليم لجميع المراحل، ومعايير االعتماد، حيث 
يهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة الجودة واالعتماد وتأثيرهما على المؤسسات التعليمية، وكيف يمكن لالعتماد من رفع 

كفاءة المؤسسات وتحسين مخرجاتها.

المحاور الرئيسية

التي تم طرحها ومناقشتها في  المحاور  التعليم، ومن أهم  الجودة واالعتماد في  أثر  التركيز بشكل رئيسي على  تم 
الملتقى:

• احتياجات ومتطلبات الجودة واالعتماد	
• أثر اإلعتماد على تطوير وتحسين المؤسسات التعليمية	
• مفاهيم القياس وتطوير المؤسسات والتصنيف	
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• تحديات التعلم الرقمي ودوره في بناء مجتمع المعرفة واالقتصاد	
• التعليم التحولي على الصعيد العالمي من أجل تنمية المهارات واالبتكار	
• فضاء التعليم العربي ومعايير االعتراف بالمؤهالت ومعادلة الساعات المعتمدة.	

المشاركون في المؤتمر 

إنطالقًا مما توليه المنظمة العربية لضمان الجودة من إهتمام كبير في مشاركة أهل اإلختصاص والرأي الذي تعده 
المعرفة  نشر  في  التنموية  رسالتها  تحقيق  إلى  خالله  من  تطمح  والذي  الرئيسية  أهدافها  ومن  أولوياتها  أولى  من 
وإثرائها فقد نهجت المنظمة العربية لضمان الجودة وسائل عديدة من بينها استقطاب ذوي الخبرة واإلختصاص من 
مختلف العالم مما ساهم في تعزيز ثقافة الجودة ورفع سوية التعليم والمعرفية. حيث شارك في المؤتمر أساتذة 
العربية في كل من مصر، واالردن، والسودان، ولبنان، وفلسطين، والسعودية،  التعليمية والجامعات  من المؤسسات 
والجزائر، وليبيا، والمغرب باإلضافة إلى جامعات عالمية ومؤسسات تعنى بجودة التعليم في كل من ألمانيا والنمسا 
لضمان  الالزمة  واإلجراءات  التعليمية  المؤسسات  في  واإلعتماد  الجودة  أثر  حول  عديدة  أبحاثا  وقدموا  وسويسرا. 
واإلعتماد  الجودة  بأنظمة  وربطها  العربية  المنطقة  في  وبرامجها  التعليمية  المؤسسات  لهذه  واالعتماد  الجودة 
الوطنية والدولية والفرص والتحديات التي تواجه نظم ضمان الجودة واإلعتماد، ومثل المشاركون والباحثون الجامعات 

والمؤسسات العربية والعالمية التالية:

• جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن- السعودية	 • جامعة آخن- ألمانيا	
• جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - السودان	 • جامعة الشرق األوسط – األردن	
• جامعة كفر الشيخ– مصر	 • جامعة عبد المالك السعدي–  المغرب	
• جامعة مستغانم– الجزائر	 • جامعة بيشة – السعودية	
• الجامعة االلمانية األردنية-األردن	 • جامعة المنصورة– مصر	

• جامعة البويرة – الجزائر	 • جامعة ماغدبرغ للعلوم التطبيقية – ألمانيا	

• المدارس العمرية – األردن	 • جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا - لبنان	
• جامعة الملك خالد– السعودية	 • جامعة اليرموك – األردن	
• جمعية العروة الوثقى– األردن	 • جامعة عبد الحميد بن باديس–الجزائر	

• جامعة محمد األول – المغرب	 • جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية– السعودية	
• الجامعة األردنية – األردن	 • جامعة عبد المالك السعدي-المغرب	
• الجامعة األورومتوسطية – المغرب	 • جامعة الحسن الثاني-المغرب	

• النيابة اإلقليمية-المغرب	 • جامعة طيبة – السعودية	
• جامعة بنها-مصر	 • جامعة الزرقاء – األردن	
• المجموعة االستشارية المتحدة – السودان	 • جامعة اإلسكندرية – مصر	

• جامعة البلقاء التطبيقية – األردن	 • جامعة أبو بكر بلقايد جامعة تلمسان-الجزائر	

• جامعة باجي مختار– الجزائر	 • جامعة افريقيا العالمية – السودان	

• جامعة آل البيت – األردن	 • جامعة أم القرى-السعودية	

• جامعة برن للعلوم التطبيقية-سويسرا	 • جامعة محمد خيضر-الجزائر	
• جامعة الزيتونة – ليبيا	 • جامعة القاضي عياض– المغرب	
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المتحدثون

العروض والمشاركة في  الدول من خالل تقديم  الخبراء والمتخصصين من مختلف  الملتقى عدد من  تحدث في هذا 
حلقات النقاش حول آخر تطورات االعتماد األكاديمي وضمان الجودة والتطبيقات المتعلقة بها، كما وتحدث عدد من 

الخبراء والباحثين على المستويين العربي والعالمي، وشارك بدور رئيسي خالل الجلسة االفتتاحية، كل من:
• سعادة الدكتور طالل أبوغزاله، رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم.	
• معالي الدكتور صبري صيدم، وزير التربية والتعليم العالي، فلسطين.	
• االستاذ ياسر عبدالمنعم وزير مفوض، مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي، جامعة الدول العربية، مصر.	
• معالي روبرت جوي، رئيس وفد االتحاد األوروبي، المغرب.	
• الدكتور ادريس أبوتاج الدين، المدير التنفيذي للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، المغرب.	

جلسات المؤتمر

تفاصيل  يلي  وفيما  عمل،  وورشتي  الختامية  والجلسة  االفتتاحية  الجلسة  إلى  إضافة  جلسات  ثالثة  المؤتمر  عقد 
الجلسات:

اليـــوم االول

الجلسة االفتتاحية

انطلقت أعمال المؤتمر السابع للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم والملتقى الخامس للربط التقني للبنى 
برعاية  والتعليم  البحث  لشبكاث  العربية  المنظمة  عقدته  الذي  العالمية  البنى  إطار  في  العربية  اإللكترونية  التحتية 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس ملك المغرب.

كلمة رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم والمنظمة العربية 
لشبكات البحث والتعليم

أعرب د.ابوغزاله عن جزيل الشكر واالمتنان والتقدير لصاحب الجاللة الملك محمد السادس على 
رعايته الكريمة للمؤتمر حول جودة التعليم وربط البنية التحتية اإللكترونية العربية، واعتبر هذه 
الرعاية الكريمة من صاحب الجاللة  دعما الستضافة نشاطات البحث والتعليم وشبكات البنية 
التحتية اإللكترونية لكامل المنطقة العربية في المغرب، كما قدم شكره لمعالي األستاذ روبرت 
الدكتور  المؤتمر، ولمعالي  أعمال  المغرب لمشاركته في  إلى  األوروبي  االتحاد  بعثة  جوي، رئيس 
صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي في فلسطين، ولمعالي السيد ياسر عبد المنعم، مدير 
إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي في جامعة الدول العربية- شركاء المنظمة في تطوير جودة التعليم والمنظمة 
المركز  خالل  من  المؤتمر  لمستضيفي  والتقدير  واالمتنان  الشكر  بجزيل  وتقدم  والتعليم،  البحث  لشبكات  العربية 
حسن  على  الشكر  لهم  ووجه  الدين،  أبوتاج  ادريس  الدكتور  سعادة  من  كبير  بدعم  والتقني،  العلمي  للبحث  الوطني 
المؤتمر، كما تقدم بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير للجهات  الذي قدموه لعقد هذا  الكبير  الدعم  االستضافة وعلى 
الفضي، والمنظمة األوروبية لألبحاث  الراعي  البالتيني، شركة ميديتل-  الراعي  المؤتمر: نسيج-  القائمة على رعاية هذا 
لدعمهم  لالتصاالت  تاتا  وشركة   ICANN المخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنترنت  وهيئة  البرونزي،  النووية-الراعي 

المؤتمر، وأخيرا Digital Cultue  - الرعاية اإلعالمية، كما ثمن وقدر عاليا ما قدموه من دعم سخي. 
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EUMED�  كما رحب ببعثة المفوضية األوروبية والشركاء األوروبيين من الشبكة األورومتوسطية للبحث والتطوير
CONNECT3، ومشروع الربط االفريقي 2، ومشروع MAGIC،، وتقدم منهم بعظيم االمتنان والتقدير على ما قدموه 
واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة   – العربية  الدول  من  المشاركة  وبالوفود   ،2004 عام  منذ  ومالي  فني  دعم  من 
العربية المتحدة وقطر والبحرين واليمن ولبنان ومصر وتونس والجزائر والصومال والمغرب وليبيا وفلسطين واألردن 
التعليم  والتعليم، وجودة  البحث  العربية لشبكات  المنظمة  الشركاء في تطوير  وسوريا والعراق والسودان، كونهم 
في المنطقة العربية. وبوفد منظمة US Internet2 وممثلي الشبكات اإلقليمية للبحث والتعليم في آسيا والمحيط 

الهادي وأوروبا وأمريكا الالتينية وكندا.

واكد سعادته ان المؤتمر فرصة لتضافر الجهود نحو تطوير بنية تحتية أفضل وتعليم بجودة عالية لمستقبل زاهر 
لشبابنا. 

كلمة معالي وزير التربية والتعليم العالي في فلسطين
بدأ معالي الدكتور صبري صيدم كلمته بالشكر الجزيل واالمتنان لكل المحاوالت السابقة لربط 
البنى التحتية اإللكترونية العربية إقليميا وعربيا وأروبيا ودوليا لتحقيق تطوير معرفي لالستفادة 

من العصر االلكتروني الجديد.

وقال: »ال شك بأن إنجازات معرفية مهمة قد رشحت من هذا الجهد وأسست لعالقات أكاديمية 
بعد حوالي عقدين من  الذات. هل نجحنا  الجرأة في سؤال  أن نمتلك  لكننا يجب  وتقنية مهمة 
الزمن في تغيير الواقع التنموي في دولنا واالنتقال بشعوبنا من حالة المراوحة المعرفية إلى حالة 
اإلنجاز التنموي المهم نحو تحقيق المنافسة العالمية الفكرية واالقتصادية المهمة والتي تنعكس على مجتمعاتنا؟«. 
شركائنا  بعض  مع  أو  دولنا  في  االوصال  متقطعة  معرفية  وجزر  محلية  نجاح  لقصص  أسسنا  قد  نكون  »ربما  وأضاف 
المتاحة كاملة  الموارد  المنشود ولم نستخدم  العربي  المعرفي  االنتصار  لكننا حتما لم نحقق  والدوليين  اإلقليمين 
المناخ، فصول  الويالت موشحة بفصل  نرى  بتنا  الجوع والفقر والحرمان ونصد االطماع والمآرب حتى  ننتصر على  ولم 
من االنهيار والقتل والدماء. مجتمع يصنع معرفة ال يجوع وال يقع فريسة للتخلف والتطرف واالنهيار، لذا فإن لقاء اليوم 
ليس لقاء عابرا وال فرصة للنحيب وإنما للترحيب بحياة أكثر كرامة مرتبطة بالتشبيك والتواصل بين صناع المعرفة«.
اليوم كأصدقاء وخبراء ومختصين أن نخرج من هذا المؤتمر متسلحين بخطة عمل واضحة نُساءل  انه علينا  وأكد 
عنها خالل العامين القادمين. وفي هذا السياق يقول »إننا جميعا قد مللنا الشعارات والحديث عن األمنيات وقد سئمنا 
أيضا الحديث االستعراضي البراق وقتنا نبحث عن النتائج«، وعليه أعلن عن فتح أبواب الجامعات الفلسطينية والمدارس 
والمؤسسات للجميع سواء في عالقة فلسطينية مغربية مباشرة أو فلسطينية أوروبية أو فلسطينية دولية تخدم 
برامج الحكومة االلكترونية ورقمنة التعليم المهني في التعليم النظامي وتعزيز الربط الشبكي البحثي وتطوير البحث 

العلمي وخدمة التطور البيئي عبر مفهوم المدارس والجامعات وغيرهم مما تطبقه اآلن.

ونوه إلى أنه من أشد المؤمنين بأن التعليم تحرير وأن التكنولوجيا وسيلة لالنتصار، لذا »ال بد وأن نمد أيدينا إلى كل من 
يشاركنا الرؤية واإلصرار«.



|    ملخص التقرير 6

كلمة االستاذ ياسر عبدالمنعم الوزير المفوض ومدير إدارة التربية والتعليم 
والبحث العلمي- جامعة الدول العربية

أعرب االستاذ ياسر عبد المنعم عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، 
لمعالي  شكره  قدم  كما  المغرب،  إلى  األوروبي  االتحاد  بعثة  رئيس  جوي،  روبرت  األستاذ  ولمعالي 
الدكتور طالل ابوغزاله، ولمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين صبري صيدم، 

ولسعادة الدكتور ادريس ابوتاج الدين.

طالل  لمجموعة  وامتنانه  شكره  عن  وعبر  المشاركين  وبجميع  األكاديميين  بالخبراء  ورحب 
ابوغزاله على حسن التنظيم والضيافة. وبين معاليه ان التعليم هو المنارة التي يستهدي بها الناس والطريقة القويمة 
والتقدم  الرخاء  تعزيز  في  أساسي  بشكل  يسهم  فهو  ضرورة  والمعرفة  فالتعليم  الحياة،  في  الناس  يسلكها  التي 
االجتماعية  المجاالت  جميع  في  تتفوق  التي  الدولة  هي  التعليمي  نظامها  تطوير  على  تعمل  التي  فالدولة  للشعوب، 

والثقافية واالقتصادية والسياسية.

فال  والعلمية،  التقنية  الطالب  مهارات  تطوير  على  تعمل  وأن  بد  ال  والتعليمية  التربوية  المؤسسة  على  أن  على  وأكد 
يمكن تحقيق التطوير في مجال التعليم بدون التطوير العلمي وال يمكن تحقيق التطوير العلمي دون تطوير منظومة 
التعليم، وأكمل: يجب علينا التركيز على جودة التعليم في عالمنا العربي لتحسين وتطوير المخرجات وتحقيق كافة 

المتطلبات واحتياجات المجتمع من متطلباته المجتمعية.

التقدم والنجاح، داعيًا المولى عز وجل أن تتكلل  واختتم كلمته بشكر الحضور على مشاركتهم بهذا الحفل متمنيًا 
المساعي والجهود الحثيثة لهذا المؤتمر بالنجاح. 

معالي روبرت جوي، رئيس وفد االتحاد األوروبي في المغرب
رحب معالي روبرت جوي بسعادة الدكتور طالل أبوغزاله وبمعالي الوزير الفلسطيني صبري صيدم، 
وبجميع  الدين  تاج  ادريس  باالستاذ  رحب  كما  حضوره،  على  المنعم  عبد  ياسر  األستاذ  وشكر 
المستوى  على  سامية  أهداف  من  يحمله  لما  المؤتمر  بحضور  فخره  عن  وعبر  الكريم  الحضور 

اإلقليمي للمنطقة.

بين جوي انه في الوقت ذاته الذي يحاول الكثير خلق الفروقات بين الغرب والشرق، وبين المسيحية 
واالسالم وحتى بين المرأة والرجل، تركز رؤية االتحاد األوروبي على مد الجسور لسد هذه الثغرات، 

وجذب اشخاص من مختلف الثقافات.
ووضح أننا جميعا نريد تقديم أحسن الخدمات المعلوماتية للمواطنين، ولهذا نحتاج أن نعمل معا لخلق جميع الفرص 
التنمية  مصلحة  في  لتصب  واألبحاث  السبل  جميع  وتسخير  المعرفة  استثمار  في  التحديات  وتكمن  ذلك.  لتحقيق 

والتطوير في المنطقة. 

وأكد أن االتحاد األوروبي  يحرص على التعاون والعمل مع الدول الشركاء بهدف االرتقاء بالمجتمعات.  
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الدكتور ادريس أبوتاج الدين، المدير التنفيذي للمركز الوطني للبحث العلمي 
والتقني في المغرب

أعرب الدكتور ادريس عن جزيل الشكر واالمتنان والتقدير لصاحب الجاللة الملك محمد السادس 
الشكر  جزيل  له  وقدم  ابوغزاله  طالل  الدكتور  بسعادة  ورحب  للمؤتمر،  الكريمة  رعايته  على 
والتقدير الهتمامه بقضايا تخدم المجتمع المحلي والعربي أجمع، كما قدم شكره لمعالي األستاذ 
روبرت جوي، رئيس بعثة االتحاد األوروبي إلى المغرب لمشاركته في أعمال المؤتمر، ورحب بمعالي 
الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي في فلسطين، وجميع الوفود من مصر، تونس، 
المنعم،  عبد  ياسر  السيد  وبمعالي  وموريتانيا،  اإلمارات،  العراق،  السودان،  الصومال،  الجزائر،  لبنان، 
التعليم والمنظمة  العربية- الشركاء في تطوير جودة  الدول  العلمي في جامعة  التربية والتعليم والبحث  إدارة  مدير 

العربية لشبكات البحث والتعليم، كما رحب بالجهات القائمة على رعاية هذا المؤتمر. 

درع المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم 
تكريما للداعمين

كّرم الدكتور طالل أبوغزاله الشخصيات والوزارات والمؤسسات الراعية والداعمة للمؤتمر والملتقى وقدم لهم درع 
المنظمتين تقديراً وتكريمًا لجهودهم ودورهم في إنجاح أعمال المؤتمر وهم:

الدكتور ادريس ابوتاج الدين،
 المدير التنفيذي

 للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في المغرب

معالي روبرت جوي
رئيس وفد االتحاد األوروبي في المغرب
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األستاذ ياسر عبدالمنعم، 
وزير مفوض، مدير إدارة التربية والتعليم والبحث 

العلمي، جامعة الدول العربية

األستاذ باتريك فاسنتش
 مندوب عن شركة سيرن

األستاذة لينا ادريس
 مندوبة عن شركة اليكسو

األستاذ يوسف واألستاذ الين
 مندوبان عن شركة ميديتيل
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األستاذ هشام درويش 
مندوب شركة نسيج

األستاذ ديفد ويست 

الجلسة األولى: تطوير وتحسين المؤسسات التعليمية وأثر االعتماد على ذلك

رئيس الجلسة: انتوني سيبلك، نسيج للنظم المتطورة، أوستن
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المتحدث الرئيسي: انتوني سيبلك، نسيج للنظم المتطورة، أوستن
الكلمة الرئيسية: »تجاوز تحديات التقييم المؤسسي واالعتماد والتوثيق«

ناقش المحاضر أهمية التقييم واالعتماد ونموه جنبا إلى جنب مع الطلب لضمان الجودة في التعليم العالي، والعديد 
من المؤسسات يدركون أن األدوات والعمليات الراهنة لم تعد كافية. وبين أن TK20 تهدف إلى مساعدة المؤسسات 
واستعراض  والمهني،  اإلقليمي  لالعتماد  أفضل  إلعداد  وتجهيزهم  والتقارير  البيانات  إدارة  تحديات  على  التغلب  على 

البرامج وتقديم التقارير للجهات الداخلية والخارجية، مثل وزارات التربية والتعليم.

األبحاث التي تم تقديمها:

• د. عبدالرحمن إبراهيم مصطفى، »أثر تطبيق معايير الجودة واالعتماد المؤسسى فى جامعة السودان للعلوم 	
والتكنولوجيا«، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان

ناقش البحث أثر االعتماد على رفع كفاءة األداء في المؤسسة األكاديمية في العملية التعليمية من حيث أعضاء 
هيئة التدريس والمناهج الدراسية واستخدام التقنيات الحديثة والبنية التحتية، بما يتوافق مع التطور السريع في 
أنماط التعلم والمنافسة العالمية، مما يسهم في تحول التعليم المادي إلى بنية التعلم الواقعي ليواكب عالم 

العولمة الحديثة.

وهدف البحث إلى تحليل تجربة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في عملية االعتماد المؤسسي من قبل اتحاد 
االعتماد  في  الجامعة  تجربة  وكذلك  االتحاد.  معايير  دليل  تطبق  العربي  الوطن  في  جامعة  كأول  العربية  الجامعات 
أن  الدراسة  المراجعين أظهرت  أعدت من قبل  التي  التقارير  UNDB. ومن  الجامعة من قبل  برامج  لبعض  األكاديمي 
شؤون  وإدارة  الجودة  ضمان  وإدارة  واألهداف  الرسالة  وهي  االتحاد  دليل  حددها  التي  بالمعايير  اهتمامًا  تولي  الجامعة 
الطالب. والتخطيط المالي وتوظيف أعضاء هيئة التدريس وخدمة المجتمع. بينما تبين أن هنالك خطط تحسين في 
مجال المرافق وخدمات الطالب والرضى الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي منذ تسلم الجامعة للتقارير 

إلى تاريخ إعداد الورقة.

• أثر الجودة واالعتماد على تطوير وتحسين المؤسسات التعليمية«، المدارس العمرية، 	  « د.هشام عبدالمعطي، 
األردن

أعداد  تزايدت  حيث  التعليم،  مجال  في  متسارعًا  تطوراً  وتطورها  الحالي  العصر  في  التربوية  الساحة  البحث  ناقش 
المؤسسات التعليمية، وتنوعت البرامج والخدمات المطروحة فيها، وتطورت تقنياتها وأنماطها التعليمية، فلم 
ظهرت  حيث  الدول،  لكافة  ملحة  ضرورة  المعرفي  االقتصاد  وأصبح  حياتية  ضرورة  بل  فكريًا  ترفًا  المعرفة  تعد 
شبكات المعرفة المفتوحة، وبذلك تحول مجال المعرفة إلى محور للتنافس بين الدول والمجتمعات التي تتسابق 
فيما بينها الكتساب مصادر القوة والتفوق الحضاري، إضافة إلى ظهور مجتمعات المعرفة والتي أصبحت في ضوء 
التطورات االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية والثورة المعلوماتية التي حدثت في العقود األخيرة من المؤثرات 

القوية التي تمارس تأثيراً كبيرا وواسعا على مختلف جوانب الحياة المعاصرة .

الزمن  من  طويلة  لفترة  ظلت  العربية  التعليم  نظم  ألن  العربي  بالعالم  التعليم  في  الجودة  أهمية  الباحث  وبين 
بالمخرجات  خلل  في  تسبب  مما  النوعية  بالكفاية  كبير  اهتمام  دونما  لمخرجاتها،  الكمية  الكفاية  على  تعتمد 
التعليم والحصول على  الجودة في  إدارة  إلى  التوجه  إلى  العربية  التعليم  أنظمة  العديد من  الذي دعا  األمر  الطالبية، 

االعتمادات من قبل منظمات دولية ومحلية.  
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• د. عمر الخرابشة، »إدارة الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي )تجارب عربية وعالمية(»، جامعة البلقاء 	
التطبيقية، األردن

هدفت الدراسة إلى التعرف على إدارة الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي العربية والدولية وصوال إلى تحقيق 
مخرجات  في  الجودة  ضمان  من  مقبولة  درجة  تحقيق  يضمن  الذي  األمر  والخاص  العام  بنوعيه  األكاديمي  االعتماد 
هذه المؤسسات من الطلبة الخريجين والذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على سوق العمل وضمان الجودة بالنتيجة. 

واستعرضت الدراسة بعض التجارب العالمية والعربية في إدارة الجودة في التعليم العالي.

األنظمة  وضع  الذي  األمر  التعليم  بجودة  ومتزايدا  ملحوظا  اهتماما  العشرين  القرن  من  األخيران  العقدان  شهد  وقد 
التعليمية أمام تحد كبير يتطلب منها العمل على تحسين جودة التعليم ونوعيته، وقد نبه إلى ذلك التقرير الشهير 
الموسوم )أمة في خطر( الصادر في الواليات المتحدة عام )1983( والذي أكد تصميم الواليات المتحدة على السير نحو 
التعليم مؤتمر  إلى أهمية جودة  التعليم وحق المساواة والتعليم للجميع، ثم نبه  تحقيق السبق والتفوق في نوعية 
للتعليم بل  الفرص  إتاحة  العملية مقتصرة على  التعليم للجميع، ولم تعد  )1990( والذي رفع شعار  آذار عام  جوميتان 
تعدى ذلك إلى ضرورة رفع كفاية التعليم وفعاليته والتوجه إلى معايير الجودة، فأضحت جودة التعليم هي المالذ واألمل 
معدالت  إلى  للوصول  الدول  جميع  فسعت  والعشرين،  الحادي  القرن  في  ومتين  قوي  اقتصاد  لبناء  تسعى  دولة  ألي 
ومستويات عالية لجودة األنظمة التعليمية فيها نظريا وعمليا، األمر الذي يؤهلها إلى خوض غمار المنافسة العالمية 

للنجاح.

• د. صالح عليمات، »الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات األردنية«، جامعة اليرموك، األردن	
في  المنافسة  على  قادرا  وأصبح  متسارعا  نموا  االردن  في  الخاص  الجامعي  التعليم  قطاع  يشهد  كيف  البحث  بين 
المستويين العربي والدولي، واستقطاب المزيد من الطالب العرب واألجانب. ويشير البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة عن 
التنمية اإلنسانية العربية )ص57،2003( الموسوم بـ »نحو إقامة مجتمع المعرفة« إلى أن »الجامعات الخاصة في الدول 
التعليم ليست رهنا  إلى »أن نوعية  التقرير )ص.55(  األداء«. كما ويشير  العامة في  الجامعات  العربية بوجه عام تفوق 
بتوفر الموارد أو حتى باإلنجاز الكمي في نشر التعليم وانما تعود إلى خصائص أخرى لصيقة بتنظيم العملية التعليمية 

وأساليب التعليم والتقييم«. 

األهلية  الجامعات  إن  القول  يمكن  األردن،  في  خاصة  جامعات  إلنشاء  والمعارضة  المؤيدة  النظر  وجهات  بين  ومن 
التقليل مما تقدمه  أو  العالي في األردن ال يمكن تجاهله  التعليم  األردنية قد أصبحت تشكل عنصرا مهما في قطاع 
الجامعية.  الراغبين في إكمال دراستهم  الطلبة  الكبيرة من  األعداد  األردني وخدمة  من مساهمة في تعزيز االقتصاد 
ومن أجل ذلك يصبح ضمان الجودة لمخرجات هذه الجامعات من خريجين متميزين ومزودين بالمهارات التكنولوجية 
والمعرفية مطلبا رئيسيا ألنه من المؤشرات الحقيقية للتنمية والنهضة ومن أجل مواجهة متطلبات سوق األعمال 

المحلية واإلقليمية والدولية.
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الجلسة الثانية: التعلم الرقمي: تحدياته ودوره في بناء مجتمع المعرفة

رئيس الجلسة: تيمو ستوب، جامعة بيرن للعلوم التطبيقية، سويسرا 

المتحدث الرئيسي: تيمو ستوب، جامعة بيرن للعلوم التطبيقية، سويسرا

الكلمة الرئيسية: »التعليم اإللكتروني: البحث عن األشياء البسيطة الممكن عملها في الجامعات«

بين الباحث أن الجامعات لديها العديد من المهام في قائمة المهام الخاصة بهم، التعلم اإللكتروني هو واحد منهم 
فقط - وعادة ال تتمتع بأولوية قصوى على القائمة. هذا ينطبق بشكل خاص على جامعات للعلوم التطبيقية التي تركز 
اتخذت  لقد  الوضع.  هذا  تغيير  أجل  من  نسبيا،  صغيرة  فصول  في  المشروع  في  والعمل  التدريس  مواقع  على  تقليديا 
العديد  الحظ،  اإللكتروني. ولكن، لسوء  التعلم  الماضية بهدف تعزيز  العشرين  السنوات  المبادرات االستراتيجية خالل 

من هذه المبادرات لم تسفر عن نتائج مستدامة.

ومع ذلك، فإن األمور آخذة في التغير - والمثير لالهتمام هو مراقبة هذه التغيرات، ومن جهة أخرى برزت بعض الحلول 
صغيرة نوعا ما، وهذه الحلول قد غيرت الطريقة التي يتم إعطاء المحاضرات بها، وربما إلى األبد. من ناحية أخرى، فإن 

بعض المبادرات االستراتيجية التي أجريت خالل السنوات الماضية في الواقع قد ولدت نتائج دائمة.

تضمنت هذه الورقة مسألة التعليم الرقمي من خالل النظر في الوضع كما هو عليه اليوم. لهذا الغرض سيتم النظر 
الورقة  ألمانيا، واالخرى في سويسرا. وفي هذا الصدد، تظهر هذه  التطبيقية - واحدة منهما في  في جامعتين للعلوم 
ممارسات التعلم اإللكتروني الناجحة، وكيف تسعى إلى فهم ما يحتاج إلى مبادرة استراتيجية لتغيير ممارسات التعليم 
والتعلم بطريقة مستدامة، كما توضح األشياء البسيطة التي تعمل على إنجاح النظام التعليمي وتسعى جاهدة لفهم 

كيف يمكن دمجها في التدريس الجامعي اليومي والتعلم.
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األبحاث التي تم تقديمها:

• د. كحيط إيمان،»تعزيز ثقافة الجودة بالجامعة الجزائرية«، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر	
بالجزائر كونها مؤسسات خدماتية  العالي  التعليم  الفعلية للجودة في مؤسسات  الممارسة  استعرض موضوع 
ثقافة  أنها  زاوية  من  وأخذها  الجودة  معنى  على  التعريج  حاول  كما  اإلنتاجية.  أو  الصناعية  المؤسسات  غرار  على 
جميع  في  المستمرين  والتحديث  التطوير  ظل  ففي  منها،  الخدماتية  واآلن  اإلنتاجية  المؤسسات  على  دخلت 
التعليم،  استدعى  بيئات تعليمية غير تقليدية دخلت وبقوة على مختلف نظم  اإلنسانية وظهور  الحياة  مجاالت 
ذلك من المؤسسات التعليمية وفي كافة المراحل إعادة النظر في بنية التعليم ومناهجه وأهدافه، وفي مقدمتها 
مؤسسات التعليم العالي التي بادرت إلى إعادة النظر بجدية في وظائف المؤسسات التعليمية وأهدافها ووسائلها 
وأهميتها للنهوض بها واللحاق بالركب العالمي للجامعات بغية الوصول إلى مخرجات تنسجم ومتطلبات سوق 

العمل والتطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي المنشود. 

وتم تقديم التطبيق الفعلي للجودة في مؤسسات التعليم العالي وتحديدا بجامعة باجي مختار- عنابة، وبرامج نشر 
هذه الثقافة. 

• د. محمد الحراحشة، »تقويم األداء الجامعي في ضوء إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين واالداريين«، 	
جامعة آل البيت، األردن

في  اإلداريين  العاملين  نظر  وجهة  من  الشاملة  الجودة  إدارة  ضوء  في  الجامعي  األداء  تقويم  إلى  الدراسة  هدفت 
جامعة آل البيت، وأثر كل من النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي، على تقويم 
األداء الجامعي. وتكونت عينة الدراسة من)122( فرداً، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: جاء مستوى تقويم األداء 
تقويم  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدراسة  أظهرت  كما  متوسطة.  تقدير  بدرجة  الجامعي 
األداء الجامعي في ضوء إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين اإلداريين في جامعة آل البيت تعزى إلى متغير 
تدريبية على  الباحث بعقد دورات  الوظيفي. وأوصى  الخبرة، والمسمى  العلمي، وسنوات  االجتماعي، والمؤهل  النوع 
إدارة  تعد تطبيقات  الشاملة.  الجودة  إدارة  ثقافة  لنشر  الجامعة  العاملين في  الشاملة تشمل جميع  الجودة  إدارة 
الجودة الشاملة من المهمات االستراتيجية في المنظمات المعاصرة إذ يتطلب األداء االستراتيجي الفاعل حشداً 

للجهود واإلمكانيات البشرية بهدف استثمار الموارد المادية والمالية استثماراً يحقق التميز في األداء التنظيمي.

• ناثالي بوزيريس،»عالقة التعليم العالي: حالة ضعف النظر«، الجامعة األلمانية األردنية، األردن	
الحياة لمجموعة معينة في  تأثير مباشر على نوعية  التأهيل  الجامعية في تخصصات  للبرامج  أن  البحث  بين هذا 
المجتمع. في حين جودتها ومالءمتها لهما أهمية خاصة. وبين أن عمليات التقييم واعتماد هذه البرامج ال تأخذ 
رؤية خدمات  توفير  يتم  الرؤية. عادة  تأهيل  إعادة  بالفعل، ويتمثل هذا في مجال  السكان  احتياجات  االعتبار  بعين 
هذه  في  الطالب  تدريب  يتم  األردن  في  ولكن  الخاصة،  والتربية  الوظيفي  العالج  أخصائيي  خالل  من  التأهيل  إعادة 
البرامج منذ عام 2007، حيث وضعت الجامعة األلمانية األردنية البرامج المختلفة )الدبلوم المهني، والتدريب السريري 
والماجستير من خالل مشروع يموله االتحاد األوروبي( التي تهدف إلى تحسين الخدمات لألشخاص ضعيفي البصر. 
المنطقة وخارجها، في حين  العيون من  النظر والمعلمين والمعالجين وكذلك أطباء  وقد جذبت دورات فاحصي 
ظلت البرامج الجامعية دون تغيير. إن إنتاج المواد التعليمية عالية الجودة المتاحة من خالل MOOC قد يكون حال 
المجتمع. وتشير تجربتنا  التي تخدم جزء صامت من  الجامعية  البرامج  أهمية  التكلفة لتحسين  فعاال من حيث 
إلى أن معايير جودة التعليم في برامج الجامعة في مجاالت التأهيل وينبغي أن تتضمن اتصاال أوثق مع مستخدمي 

الخدمة.



|    ملخص التقرير 14

الجلسة الثالثة: متطلبات الجودة واالعتماد، طرق القياس، المؤشرات 

رئيس الجلسة: األستاذ الدكتور محمد الحيلة، جامعة الشرق األوسط، األردن 

المتحدث الرئيسي: ا.د. محمد الحيلة، جامعة الشرق األوسط، األردن
الكلمة الرئيسية: »الحوكمة مرتكز لتطبيق معايير ضمان الجودة«

هدف هذا البحث إلى استقصاء دور الحوكمة في تطبيق معايير الجودة في جامعة الشرق األوسط بهدف ضمان جودة 
عملياتها ومخرجاتها وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

السؤال األول: ماذا نعني بحوكمة الجامعات؟ 
السؤال الثاني: كيف جعلت جامعة الشرق األوسط الحوكمة مرتكزاً رئيسًا لتطبيق معايير الجودة فيها؟

وقد خُلص البحث إلى أهمية تطبيق مبادىء الحوكمة ومعايير ضمان الجودة في إيجاد بيئة تفاعلية تكاملية يتم من 
ر يبين كيف تعمل الحوكمة ومبادئها على ترابط وتفاعل  ل إلى تصوُّ خاللها ضمان جودة العمليات والمخرجات، وقد توصَّ

المدخالت معًا من أجل ضمان جودة العمليات ومن ثمَّ المخرجات. 
تشابكها  إلى  النظر  خالل  من  يتّم  أن  يجب  بل  حدة  على  كّل  الجودة  ضمان  معايير  معالجة  عدم  إلى  الباحثان  وأوصى 

وتداخلها وتفاعلها معًا ومع المدخالت جميعًا، على أن تكون الحوكمة هي أداة التفاعل بينها.  

األبحاث التي تم تقديمها:

• الجامعة«، 	 التعليمية في  الخدمة  التدريس وتأثيرها على جودة  المهنية لعضو هيئة  د. عطااهلل احمد،»الكفاءة 
جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم، الجزائر

هدفت الدراسة إلى التعرف على الكفاءات التي يتميز بها عضو هيئة التدريس في الجامعة وقوة تأثيرها على جودة 
متباين  مستواها  وأن  آخر  إلى  بعد  من  تختلف  الكفاءة  بأن  فرضنا  الغرض  ولهذا  المتعلم.  عند  التعليمية  الخدمة 
 80 من  متكونة  عينة  على  مسحية  دراسة  في  الوصفي  المنهج  استخدمنا  هذا  وألجل  التدريس.  هيئة  عضو  عند 
طالبا يدرسون في السنة األولى ماجستير تخصص تربية بدنية ورياضية تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع 
متكون من 120 طالب أي بنسبة 66.66% في نفس التخصص، ولغرض الوقوف على الظاهرة محل الدراسة قمنا ببناء 
النتائج ومعالجتها إحصائيا وتوصلنا إلى ما  أداة )استبيان( لقياس كفاءة التدريس عند األستاذ الجامعي. بعد جمع 

يلي: 
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كفاءة عضو هيئة التدريس تقع على العموم في المستوى المتوسط. 1
عدم رضا الطالب بما يقدمه له عضو هيئة التدريس. 2

وعليه أوصى:
ضرورة الرفع من الكفاءة التدريسية لعضو هيئة التدريس. 1

 الحرص على توفير القدر الكافي من العمل على تحسين جودة خدمة العملية التعليمية لعضو هيئة التدريس بما . 2
يتماشى ومتطلبات التكوين.

• الرئيسية للجودة«، 	 القرى في ضوء مؤشرات األداء  البرامج األكاديمية في جامعة أم  د.عائشة أبوشنب، »تطوير 
جامعة أم القرى، السعودية

هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
اإلدارة . 1 قسم  طالب  نظر  وجهة  من  األكاديمية  البرامج  في  للجودة  األداء  مؤشرات  تطبيق  واقع  على  التعرف 

التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى في مكة المكرمة.
التربوية . 2 اإلدارة  بقسم  األكاديمية  البرامج  في  األداء  مؤشرات  تفعيل  بشأن  المتبعة  األساليب  على  التعرف 

والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى في مكة المكرمة.
الكشف عن التحديات التي قد تحول دون تطبيق معايير الجودة في ضوء مؤشرات األداء الرئيسية بقسم اإلدارة . 3

التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى في مكة المكرمة.
أتت أهمية هذه الدراسة بالتركيز على تطوير البرامج األكاديمية في جامعة أم القرى في ضوء مؤشرات اآلداء . 4

والمستوى  العالمي بشكل عام  المستوى  الحديثة نسبيًا على  الموضوعات  تعد من  والتي  للجودة،  الرئيسية 
العربي بشكل خاص.

• د.عادل حيدر،» العوامل المرتبطة بالسلوك التعاوني ألعضاء وحدات ضمان الجودة واالعتماد بمؤسسات التعليم 	
العالي في مصر«، جامعة كفر الشيخ، مصر

بين البحث أنه تم إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في مصر عام 2006م استجابة لالحتياجات 
القومية في تطوير التعليم واالرتقاء بجودته، وفي ضوء التكليفات المنوطة بالهيئة والتي تستوجب وضع السياسات 
الالزمة لضمان جودة التعليم، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة باعتماد مؤسسات التعليم العالي في مصر، قامت الهيئة 
المستفيدين  ممثلي  بكافة  باالستعانة  واالعتماد،  للتقويم  الالزمة  القياسية  القومية  المعايير  وإعداد  بتصميم 
النهائيين، واألطراف المجتمعية المختلفة ذات العالقة واالهتمام بتطوير التعليم، إضافة إلى التجارب العالمية في 
هذا الصدد. كما حددت الهيئة آلية تطبيق نظم إدارة الجودة بمراكز ووحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم 
إلى هذه العملية  أو الوحدات، ويشار  العالي، مما استلزم تجميع بعض األعضاء معًا ليصبحوا أعضاء بتلك المراكز 
لمراكز  العمل  وتحليل  األداء  وبتقييم  وإنتاجية.  فاعلية  وله  متماسك  عمل  فريق  بناء  أو  تشكيل  محاولة  بأنها 
ووحدات ضمان الجودة واالعتماد بمؤسسات التعليم العالى فى مصر، يمكن التوصل إلى أن هناك البعض قد حصل 
على االعتماد، وهي المراكز أو الوحدات التي تعمل وفق أهداف محددة ومعايير مشتركة واضحة ومعروفة لجميع 
األعضاء بحيث تحكم سلوك الفريق وأعضاؤه، وأن هناك دور محدد ومعروف ومقبول من كل عضو عليه أن يؤديه 
واليوجد أي تعارض مابين هذه األدوار. بينما هناك بعض المراكز أو الوحدات لم تحقق أي تقدم، وبناء عليه تم إعادة 

التشكيل، بترك بعض األعضاء للعمل، وبعض وانضمام أعضاء جدد. 

• الجودة 	 معايير  ضوء  في  العالي  التعليم  بمؤسسات  الداخلية  الكفاءة  مؤشرات  تطوير  القحطاني،»  منصور  د. 
واالعتماد األكاديمي: دراسة تطبيقية على جامعة الملك خالد«، جامعة الملك خالد، السعودية

الجودة واالعتماد  العالي في ضوء معايير  التعليم  الداخلية بمؤسسات  الكفاءة  إلى تحديد مؤشرات  البحث  هدف 
األكاديمي، وتم بناء أداة علمية اشتملت على خمسة معايير رئيسة، وكل معيار يحوي العديد من المؤشرات التي 
تقيسه، وطبقت األداة على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الملك خالد بلغت )487( عضواً.
الملك خالد، حيث تم مناقشة  الداخلية بجامعة  الكفاءة  البحث بوضع تصور مقترح لتطوير مؤشرات  انتهى  وقد 
أهدافه وأسسه ومرتكزاته، كما تم وضع اآلليات المناسبة لتحقيقه وفق المعايير الرئيسة التي تتمثل في )القيادة 
الجامعية، والمقررات الدراسية، والموارد البشرية، واألنشطة الطالبية، والتقويم، واالختبارات(، إضافة الى تناول بعض 
المعوقات التي قد تعوق تحقيقه ومن ثم يجب التنبه لها، وأيضًا تم تقديم بعض الوسائل التي يمكن أن تسهم في 

التغلب على صعوبات تطبيقه.
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اجتماع الهيئة العمومية السنوي ألعضاء المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم

البيضاء  الدار   – المغربية  المملكة  في  التعليم  في  الجودة  لضمان  العربية  المنظمة  ألعضاء  السنوي  االجتماع  عقد 
في  التعليم  وخبراء  المنظمة  أعضاء  من  عدد  وبحضور  المنظمة  رئيس  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  برئاسة 
المنطقة العربية حيث تم إقرار الميزانية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون األول 2014، وموازنة المنظمة العربية 
للعام 2015، والتقرير السنوي لعام 2014، ومناقشة خطة المنظمة العربية للعام 2015- 2016 والمستجدات حول معايير 

ومؤشرات جودة التعليم. وقد تمت التوصية بما يلي:

هناك حاجة ملحة لنشر ثقافة نظم الجودة واالعتماد وتحسين جودة التعليم في المؤسسات التعليمية العربية.. 1
في . 2 الجودة  بموضوع  للتوعية  تعريفي  مستند  وعمل  العلمي  والبحث  الجودة  وثقافة  الوعي  لنشر  عمل  خطة 

التعليم.
عقد دورات تدريبية لإلداريين في المؤسسات التعليمية العربية للتوعية بثقافة الجودة ومواصلة الحوار والتعاون . 3

بين مؤسسات التعليم وهيئات االعتماد ومنظمات الجودة في التعليم من أجل ترسيخ مفاهيم الجودة واالعتماد 
على المستوى اإلقليمي العربي 

هناك حاجة لوجود مؤسسة اعتماد عربي مستقلة ونحن جهة رقابية تعمل على تشجيع الجامعات لضبط وتطوير . 4
الجودة.

بحيث . 5 للمدارس،  عمله  تم  ما  نهج  على  الجامعي  األكاديمي  لالعتماد  ومؤشرات  معايير  تطوير  على  العمل  تقرر 
من  وغيرهم  األعضاء  من  العربية  والجامعات  العالمية  والمنظمات  األعضاء  لجميع  رسمي  كتاب  توجيه  سيتم 
مراكز االعتماد والخبراء للعمل معا وتشكيل مجلس مستقل يكون هو المشرف على تأسيس برنامج االعتماد 

األكاديمي بما يتوافق مع المعايير العالمية ويتالئم مع الثقافة العربية.
أن تنضم المنظمة إلى فريق محو االمية في جامعة الدول العربية.. 6
إطالق جائزة طالل ابوغزاله للتميز في التعليم بحيث تكون مسابقة سنوية خالل المؤتمر وسيتم دعوة أعضاء . 7

اللجنة.
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اليـــوم الثاني

»ورشة العمل االولى«  نظم إدارة الجودة

بيوجين  باتريك  الدكتور  بتقديمها  قام  التي  الجودة«  إدارة  نظم   « بعنوان  عمل  ورشة  عقد  تم  المؤتمر  مع  بالتزامن 
واألستاذة ليزا جراسلر، جامعة اخن –المانيا، حيث هدفت هذه الورشة إلى تحديد الممارسات الالزمة لتصميم وتنفيذ 
المنظمة،  رؤية  لتحقيق  المطلوبة  والمعايير  والخارجية  الداخلية  الجودة  ضمان  بين  التوافق  تعزز  التي  الجودة  أنظمة 

وحضر هذه الورشة عدد من خبراء التعليم من مختلف الدول العربية.

تضمنت هذه الورشة منهج إعداد نظام إدارة الجودة في الجامعات خطوة بخطوة، مع التركيز على اإلجراءات، والظروف 
المحيطة، والعقبات والتحديات. حيث تم عرض Q Wiki كمثال للتطبيق التفاعلي، والذي يقوم بعرض سير عملية إدارة 
التدريس والمؤسسة  الجودة بحيث تكون مرتبطة بوثائق ألنظمة الجودة المتعلقة بالطلبة والبرامج وأعضاء هيئة 

التعليمية. وعقدت الورشة بمشاركة 26 مشاركًا من مختلف دول العالم.  

المشاركون في الورشة:

ليبيا،  السعودية،  األردن،  مصر،  من  كل  في  العربية  والجامعات  التعليمية  المؤسسات  من  أساتذة  الورشة  في  شارك 
ألمانيا، سويسرا، لبنان والسودان. ومثل المشاركون الجامعات العربية التالية: 

• جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن- السعودية	 • جامعة محمد األول – المغرب	
• جامعة أفريقيا العالمية – السودان	 • جامعة القاضي عياض– المغرب	
• المدارس العمرية – األردن	 • جامعة عبد المالك السعدي–  المغرب	
• جامعة أم القرى-  السعودية	 • جامعة كفر الشيخ– مصر	
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• جامعة برن للعلوم التطبيقية- سويسرا	 • جمعية العروة الوثقى– األردن	
• الجامعة األورومتوسطية – المغرب	 • جامعة الحسن الثاني- المغرب	
• النيابة اإلقليمية- المغرب	 • جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا - لبنان	
• جامعة االسكندرية – مصر	 • جامعة عبد الحميد ابن باديس–الجزائر	

• جامعة آخن- ألمانيا	

ورشة العمل الثانية »دور القيادة المتميزة في تحسين وتطوير المؤسسة« 

قامت بتقديمها األستاذة فاتن سعيد المسؤولة عن الجودة في »المدارس العمرية/ األردن« والتي حصلت من خالله 
المدارس على أول اعتماد أكاديمي من المنظمة العربية لضمان الجودة على مستوى الوطن العربي، وحضر هذه الورشة 

عدد من خبراء التعليم من مختلف الدول العربية.

تضمنت هذه الورشة الفروق الحقيقية بين اإلدارة والقيادة كما ناقشت المهارات القيادية التي تجعل القيادة قادرة على 
رفع واستثمار كافة اإلمكانات البشرية والمادية للمؤسسة وصوال إلى الجودة وتحقيق التميز. وقد هدفت الورشة الى 
أن تعريف المشاركين على مفاهيم وخصائص القيادة، وإكسابهم مهارة التفكر والتأمل لرؤية المؤسسة باإلضافة إلى 
الورشة بحضور 20 مشاركًا من مختلف دول  الالزمة لتحسين وتطوير المؤسسة، وجاءت  القيادية  المهارات  أن يتقن 

العالم. 

المشاركون في الورشة:

شارك في الورشة أساتذة من المؤسسات التعليمية والجامعات العربية في كل من مصر، األردن، السعودية، ليبيا، لبنان 
والسودان. ومثل المشاركون الجامعات العربية التالية: 

• جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن- السعودية	 • جامعة محمد األول – المغرب	
• جامعة افريقيا العالمية – السودان	 • جامعة القاضي عياض– المغرب	
• المدارس العمرية – األردن	 • جامعة عبد المالك السعدي–  المغرب	
• جامعة ام القرى-  السعودية	 • جامعة كفر الشيخ– مصر	
• جامعة االسكندرية – مصر	 • جمعية العروة الوثقى– األردن	
• الجامعة األورومتوسطية – المغرب	 • جامعة الحسن الثاني- المغرب	
• النيابة االقليمية- المغرب	 • جامعة االداب والعلوم والتكنولوجيا - لبنان	

• جامعة عبد الحميد ابن باديس–الجزائر	
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الجلسة الختامية

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس ملك المغرب وبرئاسة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله، 
الجودة واالعتماد في  »أثر  التعليم أعماله حول  الجودة في  العربية لضمان  السابع للمنظمة  السنوي  المؤتمر  اختتم 
الخبرات  مشاركة  إلى  السنوي  مؤتمرنا  يهدف  حيث  والعالم.  العربية  الدول  مختلف  من  واسعة  بمشاركة  التعليم« 
وتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه عملية تطوير جودة التعليم ووضع خطط عمل عملية لمواجهتها ومتابعتها 

بشكل دوري.

حيث تم االشادة بمستوى التطور في جودة التعليم في المنطقة العربية وال بد للمنظمة العربية لضمان الجودة في 
التعليم من تسخير طاقاتها وإمكاناتها الحالية لتعزيز نظم الجودة وتطبيق االعتماد من خالل التعاون مع مؤسسات 

االعتماد العربية والدولية. 

وأعلنت المنظمة خالل المؤتمر عن إطالق العدد الثالث من المجلة العربية لجودة التعليم وهي مجلة عربية دورية 
محكمة.

ووضعت المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ضمن أولوياتها تطوير أنظمة الجودة العربية واالعتماد للتعليم 
العالي، والتنسيق مع هيئات ضمان الجودة واالعتماد الوطنية في الدول العربية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية 

المتخصصة في الجودة واالعتماد.
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 وفيما يلي التوصيات الرئيسية للمؤتمر: 
• هناك حاجة ملحة لنشر ثقافة نظم الجودة واالعتماد وتحسين جودة التعليم في المؤسسات التعليمية العربية.	
• خطة عمل لنشر ثقافة الجودة والوعي بالبحث العلمي والجودة وعمل مستند تعريفي للتوعية بموضوع الجودة 	

في التعليم.
• عقد دورات تدريبية لإلداريين في المؤسسات التعليمية العربية للتوعية بثقافة الجودة ومواصلة الحوار والتعاون 	

بين مؤسسات التعليم وهيئات االعتماد ومنظمات الجودة في التعليم من أجل ترسيخ مفاهيم الجودة واالعتماد 
على المستوى اإلقليمي العربي. 

• هناك حاجة لحوار مستمر ومتواصل لنشر أفضل الممارسات المتعلقة بالجودة في التعليم. 	
• إعداد ميثاق المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم لممارسات الجودة وضمانها.	
• إعداد كتيب بالمصطلحات الخاصة باالعتماد وضمان الجودة. 	
• هناك حاجة لوجود مؤسسة اعتماد عربي مستقلة والمنظمة جهة رقابية تعمل على تشجيع الجامعات لضبط 	

وتطوير الجودة.
• بحيث 	 للمدارس،  عمله  تم  ما  نهج  على  الجامعي  األكاديمي  لالعتماد  ومؤشرات  معايير  تطوير  على  العمل  تقرر 

وغيرهم  األعضاء  من  العربية  والجامعات  العالمية  والمنظمات  األعضاء  لجميع  رسمي  كتاب  توجيه  سيتم 
ومراكز االعتماد والخبراء للعمل معا وتشكيل مجلس مستقل يكون هو المشرف على تأسيس برنامج االعتماد 

األكاديمي بما يتوافق مع المعايير العالمية ويتالءم مع الثقافة العربية.
• ان تنضم المنظمة الى فريق محو األمية في جامعة الدول العربية.	
• إطالق جائزة طالل ابوغزاله للتميز في التعليم بحيث تكون مسابقة سنوية خالل المؤتمر وسيتم دعوة أعضاء 	

اللجنة.
• المجتمعات 	 في  الكبير  والتغير  العالمية  التطورات  لمواكبة  العربية  الجامعات  في  المناهج  مراجعة  على  التركيز 

المتقدمة.
• ضرورة الربط بين نتائج التحليل في التقويم الذاتي وبين التدريب المستمر.	

ونؤكد أن هذه التوصيات يجب أال تنعكس فقط على تطوير التعليم وإنما االرتقاء بالجودة ودراسة ما جاءت به نتائج 
وتوصيات المؤتمر التي يجب أن تؤخذ بعين اإلعتبار لكي تتم عملية التطوير والبناء المرجوة. 

نيابة عن جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم والمنظمات المشاركة، نتقدم بالشكر 
الجزيل وجميل العرفان إلى كل من ساهم في نجاح المؤتمر ونأمل أن يكون المؤتمر بمثابة منصة علمية فعالة 

تقوم على تحقيق األهداف المرجوة نحو تطوير جودة التعليم في المنطقة العربية وخارجها. 



جهات االتصال
المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم

office@aroqa.org
هاتف:  0096265100250 فرعي: 4303 /2403




