
يعقد احتاد اجلامعات العربية
)جملس ضمان اجلودة واالعتماد(

ورشة عمل
»التقويم الذاتي للربامج األكادميية«

15 - 16  / 6/  2013 م
يف مقر احتاد اجلامعات العربية

عمــــــان - األردن

 رسوم االشرتاك

200 دوالر أمريكي       لألردنيني املقيمني
500 دوالر أمريكي    	  لألعضاء يف االحتاد

600 دوالر أمريكي   	  لغري األعضاء يف االحتاد 
       شاملة اإلقامة والوجبات والتنقالت

حساب احتاد اجلامعات العربية
البنك العربي احملدود / فرع الشميساني  /عمان - األردن

حساب رقم                                               بالدوالراألمريكي
 SWIFT Code: ARABJOAX118

املراسالت 

يرجى االستفسار على العناوين اآلتية: 
األمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية

may@aaru.edu.jo   أو  secgen@aaru.edu.jo

هاتف:   5062048 6 962+  
فاكس:5062051 6  962+ 
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إرسال النموذج

يرجى تعبئة النموذج وإرساله بإحدى الطرق اآلتية:
الفاكس: 5062051 6 962+ 

 secgen@aaru.edu.jo :الربيد اإللكرتوني
بالربيد العادي على العنوان:

احتاد اجلامعات العربية
ص.ب: 401 اجلبيهة /عمان- األردن.

سياسة إلغاء طلب التسجيل

		 الورشة ترد كافة  أيام من بدء  • يف حال اإللغاء قبل عشرة 
الرسوم  املدفوعة. 	

		 50% من  الورشة يرد  أيام من بدء  • يف حال اإللغاء خالل عشرة 
الرسوم املدفوعة. 	

الرسوم. الورشة ال ترد  • يف حال اإللغاء قبل يوم من بدء 



التعريف واألهداف

اجلامعات  احتاد  يف  واالعتماد  اجلودة  ضمان  جملس  أصدر  لقد 
الدول  والربامج يف  اجلامعات  لضمان جودة  األدلة  العربية عددًا من 
يف  األكادميية  الربامج  جودة  »ضمان  دليل  ضمنها  ومن  العربية، 
كليات اجلامعات العربية«. ويهدف هذا الدليل إىل وضع إطار منوذج 
اعتمادًا  العربية  اجلامعات  يف  األكادميية  الربامج  جودة  لتقويم 
أن  على  االحتاد  حرص  وقد  الربامج.  هلذه  الذاتي  التقويم  مبدأ  على 
ميتاز اإلطار النموذج بالشمولية حبيث حيتوي على كافة العناصر 
قياس  خالل  من  واملوضوعية  وبالوضوح  الرباجمي،  للتقويم  الرئيسة 
وتقويم جمموعة من املؤشرات اخلاصة بكل من هذه العناصر، كما 
إمكانية  واملرونة من حيث  بالشمولية  اإلطار  أن ميتاز  حرص على 
وتعد  األكادميية.  احلقول   كافة  يف  الربامج  مجيع  على  تطبيقه 
اليت تضمن عملية تقويم  أهم اإلجراءات  الذاتي من  التقويم  عملية 
عملية  ضمن  األوىل  اخلطوة  وهي  األكادميي،  الربنامج  ومراجعة 

التقويم واملراجعة. 
سلسلة  من  أوىل  كحلقة  هذه  العمل  ورشة  وتأتي  	
للتعريف  واالعتماد  اجلودة  ضمان  جملس  يطلقها  اليت  العمل  ورش 
إىل  وتهدف  اجلامعية،  الربامج  تقويم  يف  اجمللس  ومعايري  مبنهجية 
تقديم شرح مفصل عن كيفية إعداد تقرير التقويم الذاتي يف إطار 
وحتديد  االحتاد،  من  واملعتمدة  األكادميية  للربامج  العشرة  املعايري 
نقاط القوة والضعف للمحاور املختلفة وسبل حتسينها،  والتعرف على 
املنبثقة عنها  املعايري واحملاور  املمارسات احلسنة يف ضوء هذه  أفضل 
احلصول  آلية  على  التعرف  وكذلك  امليدانية،  املمارسات  خالل  من 
اجلودة  ضمان  جملس  من  األكادميية  للربامج  اجلودة  شهادة  على 

واالعتماد يف احتاد اجلامعات العربية.

احملاضرون

ويعمل  بريطانيا،  من  الفيزياء  يف  دكتوراة  غيث:  عبدالسالم  •  أ.د. 
اجلامعات  احتاد  يف  واالعتماد  اجلودة  ضمان  جمللس  مستشارًا  حاليًا 
العربية، عمل مديرًا لوحدة ضمان اجلودة واالعتماد يف جامعة الزرقاء 

يف األردن، وهو الرئيس السابق جلامعة طرابلس يف لبنان.

ويعمل  بريطانيا،  من  احلاسوب  علم  يف  دكتوراة  ياغي:  علي  أ.د.   •
األردن.  يف  والتفوق  لإلبداع  احلسني  لصندوق  عامًا  مديرًا  حاليًا 
املتحدة  األمم  بربنامج  العالي  التعليم  ملشروع  مساعدًا  مديرًا  عمل 
اإلمنائي)UNDP(، وعميدًا لكلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة 
البرتاء يف األردن، وهو عضو يف جملس ضمان اجلودة واالعتماد يف احتاد 
لضمان  العربية  املنظمة  إدارة  جملس  يف  وعضو  العربية،  اجلامعات 
اليونسكو  ملكتب  ومستشارًا   ،)AROQAE( التعليم  يف  اجلودة 
لبعض مشاريع تطوير جودة التعليم والتعليم العالي يف املنطقة العربية.

املتحدة  الواليات  أبوالرب: دكتوراة يف علم احلاسوب من  • أ.د. عماد 
األكادميي  االعتماد  هيئة  يف  مفوضًا  حاليًا  ويعمل  األمريكية، 
اإلمارات  لكلية  السابق  العميد  وهو  املتحدة،  العربية  اإلمارات  يف 
واالعتماد  اجلودة  ضمان  جملس  يف  وعضو  أبوظيب،  يف  للتكنولوجيا 
األردني  االعتماد  العربية، وعضو سابق يف جملس  اجلامعات  احتاد  يف 
ويف جملس إدارة الشبكة العربية لضمان جودة التعليم. ويعمل خبريًا 
العربية  واملؤسسات  واجلامعات  االعتماد  هيئات  من  لعدد  ومستشارًا 
اجلودة  ضمان  وكالة  لدى  معتمد  مقيم  اجلودة.  وضمان  االعتماد  يف 

.)EFQM( واملؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة )QAA( الربيطانية

اللغة 

العربية.  اللغة  املعتمدة هي  العمل  •  لغة ورشة 

بـــرنـــامـــج الـــورشـــة

الفئات املستهدفة

العربية  •  عمداء الكليات يف اجلامعات 
العربية •  رؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعات 

العربي الوطن  •  ممثلو هيئات االعتماد يف 
العربية  •  ممثلو مراكز ضمان اجلودة يف اجلامعات 

•  الباحثون يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد 

 –

 

 
 
 

 

 
 
 

–

 
 
 

 
 
 

 
 
 

–

 
 
 
 
 


