
التعريف و ا�هداف
تتناول هذه الورشة اخلطوات املنهجية لتأهيل برامج الهندسة، وعلوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات  لالعتماد األكادميي ABET. كما أنها توضح 
عمليات اإلعتماد من خالل تقدمي ومناقشة املعايير األكادميية التسعة الالزمة بالتفصيل للحصول على اعتماد من ABET. والتي متثل ما يتعلق بالطلبة 
وأهداف البرنامج و نتائج البرنامج و التقييم و التحسني املستمر و املناهج و أعضاء هيئة التدريس و املرافق والدعم املؤسسي، وأخيرا معايير البرنامج. 

كما ستناقش الورشة جوانب هامة أخرى تتعلق مبشاركة عناصر أساسية: كاملهنيني واملؤسسات، وممثلني من قطاعي الصناعة و احلكومة.
 ABET هي الهيئة اخملولة إلعتماد برامج علوم الكمبيوتر والهندسة و التكنولوجيا في الواليات املتحدة األمريكية، و اآلن في بقية العالم.

المحاضر
الدكتور عدنان نايفة خبير دولي في مجال ضمان اجلودة وإعتماد البرامج األكادميية اجلامعية ، هو الرئيس السابق جلامعة الزرقاء اخلاصة في األردن، وأستاذ 
فخري في الهندسة من جامعة سينسيناتي بوالية أوهايو، الواليات املتحدة األمريكية. خالل فترة عمله ثالثني عاما في جامعة سينسيناتي شارك عدة 
مرات في االعتماد األكادمييABET  . منذ تقاعده املبكر من جامعة سينسيناتي شارك في جميع جوانب ضمان اجلودة واالعتماد وخاصة للمؤسسات 
 ABET في الشرق األوسط. و له العديد من احملاضرات و ورشات العمل في مجال جودة التعليم في عدة مؤسسات. له دور رائد في جناح االعتماد األكادميي
لكلية الهندسة في جامعة قطر، وإعتماد ABET  لكلياة الهندسة و العلوم الطبية و احلاسوب في جامعة امللك سعود، وعمل كعضو من ثالثة خبراء 
ً يعمل كمستشار لبرامج كلية احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات في جامعة امللك عبدالعزيز وكلية الهندسة  في جلنة وطنية لالعتماد في األردن. حاليا

.ABET في جامعة النجاح في إعدادهما لالعتماد األكادميي

الفئات المستهدفة
ـ عمداء الكليات ورؤساء األقسام في كل من: كليات الهندسة، علم الكمبيوتر، العلوم التطبيقية

ـ ممثلني من مراكز ضمان اجلودة و اإلعتماد في اجلامعات.
ـ ممثلني من هيئات االعتماد في الدول العربية.

اللغة 
لغة ورشة العمل املعتمدة هي اللغة اإلجنليزية.

رسوم ا�شتراك
٥٠٠ دوالر أمريكي لغير األعضاء

٤٠٠ دوالر أمريكي ألعضاء املنظمة العربية لضمان اجلودة في التعليم
* سيتم منح خصومات خاصة للمجموعات املكونة من ٣ مشاركني أو أكثر 

**  تشمل رسوم التسجيل املادة العلمية والوجبات خالل الورشة والشهادات 

تعقد المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
بالتعاون مع إتحاد الجامعات العربية

"ABET ورشة عمل "كيفية التأهل للحصول على اعتماد
٤-٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٢

المكان: عمان  ـ  ا�ردن



برنامج الورشة 

اليوم ا�ول: المعايير المستندة إلى النتائج
تركز ورشة العمل على تأهيل القائمني على  اعتماد البرامج االكادميية في اجلامعات  للعمل على تأسيس نظم اجلودة وتطبيق اليات االعتماد املتعلقة ب 
ABET وفهم اسس تقييمها وذلك من خالل عروض لتجارب سابقة وامثلة عملية على استخدام املعايير املستندة إلى النتائج  وتطوير الوعي  املتعلق بها.

اليوم الثاني: نتائج تقييم البرنامج
التركيز على إعداد القائمني على اعتماد البرامج االكادميية في اجلامعات  للعمل على وضع وتنفيذ خطط التحسني املستمر للبرامج االكادميية وذلك

من خالل إستخدام عروض لتجارب سابقة وامثلة عملية.

9:30-9:00
10:00- 9:30

الجلسة ا�فتتاحيه

التسجيل9:00-8:30

11:30-11:00

11:00-10:00

إستراحة

إستراحة الغداء14:00-13:00

ABET معلومات أساسية عن ¤
¤ التعريف برسالة  و رؤية المؤسسة و الكلية و برامجها

¤ انشاء أهداف البرنامج بالتعاون مع عناصر مختلفة
¤ تحديد المخرجات التعليمية

¤ التعريف  بأصول التقييم
(CQI) التعريف بأساسيات تحسين الجودة المستمر ¤

إدارة الجودة الشاملة

11:30-9:00

دراسة حاالت16:00-14:30

إستراحة 12:00-11:30

إستراحة 14:30-14:00

14:00-12:00

13:00-11:30

¤ دور معايير برنامج محدد
¤ تحديات التطبيق

¤ إستيفاء معايير مختلفة تتعلق با�هداف والنتائج
¤ التقييم ا�كاديمي لABET  (الزيارة) والنتائج

16:00-14:00

¤ مقدمة لدورة خطة التقييم
¤ وضع معايير قياس ا�داء

¤ تبسيط رسم تفاصيل المناهج
¤ استعراض واختيار أدوات التقييم

¤ تطوير عمليات ذات كفاءة عالية
¤ إستعراض مصفوفة  تخطيط التقييم

¤ ا�بالغ عن النتائج



معلومات المشترك

هل أنت عضو في املنظمة العربية لضمان اجلودة في التعليم؟ �         نعم          �ال
أخر موعد للتسجيل ٢٠١٢/١٠/٣١، علما بأن املقاعد محدودة.

طريقة الدفع
ً للمنظمة العربية لضمان اجلودة في التعليم  * نقدا

 * عن طريق التحويل املباشر للبنك: 
حلساب جمعية خبراء التراخيص - الدول العربية

رقم احلساب:  ١٥١٤٠٨
البنك األهلي األردني

هاتف: ٥٦٨١٣٨٢/٤-٦-٩٦٢+
فاكس: ٥٦٢٢٨١-٦-٩٦٢+

JONBJOAX :JOSWIFT رمز
office@aroqa.org :يرجى تزويدنا بوصل التحويل عبر البريد اإللكتروني إلى

سياسة ا�لغاء:
 * في حال إلغاء طلب التسجيل قبل ١٠ أيام من بداية الورشة تعاد كافة الرسوم املدفوعة

 * في حال إلغاء طلب التسجيل خالل ١٠ أيام من بداية الورشة تعاد ٥٠٪ من قيمة الرسوم املدفوعة
 * في حال اإللغاء قبل يوم من بداية الورشة، الرسوم املدفوعة ال ترد.

إرسال النموذج:  
الرجاء تعبئة النموذج وإرساله عن طريق أحد الطرق التالية: 

الفاكس:  ٠٠٩٦٢٦٥٥٠٩١٠٢
office@aroqa.org  :البريد االلكتروني

إرساله عبر البريد إلى:  املنظمة العربية لضمان اجلودة في التعليم
١٠٤، شارع مكة 

ان ١١١٩٢ األردن ص.ب: ٩٢١٩٥١ عمّ
هاتف: ٥٥٠٩٢٢٢ ٦ ٠٠٩٦٢   فرعي: ٢٤٠٣

توقيع املشترك:.............................     التاريخ:..............................

إسم المؤسسة

الدولة

فاكس

البريد االلكتروني

االسم   الكامل

العنوان الوظيفي

صندوق البريد

هاتف

الهاتف الخلوي


