•آخر موعد للتسجيل هو اخلميس  2014/4/30م
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يرجى تعبئة النموذج وإرساله بإلربيد اإللكرتونيa_hejaen@hotmail.com :

رسوم االشرتاك

 4000جنيه سوداني شاملة الوجبات.

تدفع بشيك بإسم «عمادة التطويرواجلودة/
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا»

يعقد احتاد اجلامعات العربية
(جملس ضمان اجلودة واالعتماد)

بالتعاون مع

للمراسلة واالستفسار
د.عبدالرمحن إبراهيم /عميد التطويرواجلودة
بريد إلكرتوني a_hejaen@hotmail.com :
هـــــــاتف + 249912292474 :

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
(عمادة التطوير واجلودة)

ورشة عمل
إعداد املقومني اخلارجيني والزيارة امليدانية
()External Reviewers & Site Visit
 2014 /5 / 13 - 11م
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
اخلرطوم  -السودان

التعريف واألهداف
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل اليت أطلقها جملس
ضمان اجلودة واالعتماد يف احتاد اجلامعات العربية لتعزيز منهجية
ومعايري وآلية اجمللس يف تقويم الربامج األكادميية اجلامعية،
واستكما ًال للورشة اليت عقدت أيضًا يف جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا يف الفرتة  / 18 -16فرباير 2014 /م ،بعنوان «التقويم
الذاتي للربامج األكادميية».
وتهدف هذه الورشة إىل تأهيل وإعداد املقومني اخلارجيني لتقويم
جودة الربامج األكادميية يف ضوء املعايري اليت اعتمدها االحتاد
لضمان اجلودة ،وكذلك للتعرف على نشاطات وإجراءات فريق
التقويم اخلارجي خالل الزيارة امليدانية .وتتناول الورشة كافة
النشاطات واإلجراءات املتعلقة بفريق التقويم والزيارة امليدانية،
ابتدا ًء من تشكيل الفريق ،مروراً بالزيارة امليدانية وكافة
نشاطاتها ،وانتها ًء بكتابة التقرير النهائي من قبل فريق التقويم.
ويتخلل الورشة تدريبات عملية على كافة األنشطة واإلجراءات
املتعلقة مبوضوع الورشة.
ونظراً لإلقبال الشديد من اجلامعات السودانية للمشاركة يف مثل
هذه الورشة لالستعداد لتقويم براجمها األكادميية ،فقد تقرر عقد
هذه الورشة باستضافة من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا يف
اخلرطوم ،حيث حيصل املشارك على شهادة ّ
مقوم معتمد من االحتاد
بعد حضوره هلذه الورشة والورشة األوىل «التقويم الذاتي للربامج
األكادميية»  ،وممارسته العملية للمادة العلمية للورشتني.

الفئات املستهدفة
•	
•	
•	
•	

عمداء الكليات يف اجلامعات.
أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعات.
ممثلو مراكز ضمان اجلودة يف اجلامعات.
املهتمون واملتخصصون يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد.

برنامج الورشة

احملاضرون
•	  أ .د .عبدالسالم غيث :دكتوراة يف الفيزياء من بريطانيا ،ويعمل
حاليًا مستشاراً جمللس ضمان اجلودة واالعتماد يف احتاد اجلامعات
العربية ،عمل مديراً لوحدة ضمان اجلودة واالعتماد ونائبًا للرئيس يف
جامعة الزرقاء يف األردن ،مقيّم معتمد لدى هيئة االعتماد األكادميي يف

اليوم األول

9:00-8:30

التسجيل


جلسة االفتتاح

9:30 - 9:00





الجلسة األولى

اإلمارات العربية املتحدة ،وهو الرئيس السابق جلامعة طرابلس يف لبنان.

00:30 - 9:30

•  	أ .د .علي ياغي :دكتوراة يف علم احلاسوب من بريطانيا ،ويعمل
حاليًا مديراً عامًا لصندوق احلسني لإلبداع والتفوق يف األردن.

11:00 - 10:30
الجلسة الثانية

عمل مديراً مساعداً ملشروع التعليم العالي بربنامج األمم املتحدة
اإلمنائي( ، )UNDPوعميداً لكلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة

0:30 - 03:30

البرتاء يف األردن ،وهو عضو سابق يف جملس ضمان اجلودة واالعتماد يف

الجلسة الثالثة

احتاد اجلامعات العربية ،وعضو يف جملس إدارة املنظمة العربية لضمان
اجلودة يف التعليم ( ،)AROQAEومستشاراً ملكتب اليونسكو لبعض

الجلسة الرابعة






مشاريع تطوير جودة التعليم والتعليم العالي يف املنطقة العربية.

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

اللغة

12:30 – 11:00

3:30 - 0:30
11:00 - 9:00
11:30 - 11:00
الجلسة الخامسة

0:30 – 00:30













0:30 - 3:30

الجلسة السابعة

00:00 – 9:00




الجلسة الثامنة

3:30 - 0:30
الجلسة التاسعة

0:30 - 3:30
















الجلسة الختامية

0:30 – 0:30

اليوم الثاني
فحص وتدقيق الوثائق وأعمال الطلبة في غرفة فريق التقويم
تدريبات من خالل مجموعات العمل
تقويم محور المنهاج ومخرجات التعلم
تدريبات من خالل مجموعات العمل

االجتماع مع أعضاء الهيئة التدريسة
تدريبات من خالل مجموعات العمل
اليوم الثالث
االجتماع مع الطلبة
تدريبات من خالل مجموعات العمل
استراحة



•  لغة ورشة العمل املعتمدة هي اللغة العربية.

التحضير للزيارة الميدانية وتحليل تقرير التقويم الذاتي
تدريبات من خالل مجموعات العمل

الصالة والغداء

11:30 - 11:00
0:30 - 00:30

جدول الزيارة الميدانية
النشاطات المرافقة للزيارة الميدانية
نقاش وحوار
الصالة والغداء

استراحة

3:30 - 0:30
الجلسة السادسة

االفتتاح
آيات من الذكر الحكيم
كلمة األمين العام التحاد الجامعات العربية
كلمة رئيس جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
تعريف بمجلس ضمان الجودة واالعتماد
مقدمة عن الدورة
الغاية واألهداف
دور المقوم الخارجي
إجراءات ما قبل الزيارة الميدانية
استراحة




تقويم محور التعليم والتعلم
تقويم محور إدارة الجودة وتحسينها
تدريبات من خالل مجموعات العمل
الصالة والغداء
إصدار األحكام
االجتماع النهائي والتقرير الشفوي
كتابة التقرير النهائي
نقاش وحوار
التوصيات
توزيع الشهادات

