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 فيمة الجودة ظعلى إتمام عمليات االعتماد وفحص أن نيقادر الاملراجعين النظراء العرب إعداد قاعدة من  .1

 .  الجودة واالعتماد املعتمدةالتعليم العالي طبقا ملعايير 

 تعزيز قدرات القيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية في عمليات مراجعة أنظمة الجودة  . .2

 .مليدانيةا عدد من املهارات الالزمة للمساهمة بفعالية فى نجاح زيارة االعتماد تدريب املشاركين على استخدام .3

تحسين جودة إعداد تقارير زيارات املراجعة الخارجية وذلك من خالل اكتساب املتدربين للمهارات الالزمة  .4

ثائق استخدام الو إلعداد ومراجعة التقارير وتوضيح أهمية تناسب محتوى التقرير مع أهدافه وبيان كيفية 

 واألدلة والبيانات للوصول للقرار.

التي سيتم تناولها وكيفية التعامل معها أثناء زيارات االعتماد  لزيارةلالتعرف على اإلجراءات والعمليات  .5

 للجامعات العربية. والبرامجياملؤسس ي 

ين ثقافة توطعتماد و أفضل املمارسات في تطبيق التقييم الذاتي للجودة واال متطلبات و ترسيخ مفاهيم  .6

 الجودة للمتدربين.

 املراجعون الخارجيون املرشحون لالنضمام لفرق زيارات االعتماد بجامعات الدول العربية املختلفة. .1

 الجودة واالعتماد في الجامعات العربيةووحدات مراكز وأعضاء عمادات و مديرو  .2
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o  

o  التعليم العالي إقليميا ودوليا فيمبادئ وتطبيقات انظمة ضمان الجودة  علىالتعرف. 
o  والضوابط املشتركة بينهم والدوليعلى املستوى االقليمي  األكاديميالتعرف على هيئات ومؤسسات وشبكات االعتماد. 
o  والسمات املميزة  لكل من االعتماد املؤسس ي واالعتماد البرامجي األكاديميتوضيح انواع االعتماد .  

o توضيح معايير االعتماد لدى بعض هيئات االعتماد بالدول العربية. 
o راجعامل فيوالصفات الواجب توافرها  الخارجياملراجع  اریالتعرف على ضوابط اخت  . 

o األكاديميزيارة ناجحة لالعتماد  فياملهارات الالزمة للمشاركة كمراجع   اكتساب. 
o على نماذج جداول زيارات االعتماد وما تتضمنه من لقاءات واجتماعات وزيارات التعرف . 

o الوثائق الواجب االطالع عليها من قبل املراجعين قبل وأثناء زيارة االعتماد تحديد.   

o رة استخدام ومراجعة مؤشرات االداء الرئيسية على املستوى املؤسس ي والبرامجيمها اكتساب. 
o التعليم العالي فيوتطبيقات املقارنات املرجعية املختلفة   أسس توضيح. 

o  

o  األكاديميعمليات االعتماد  فيالتعرف على التخطيط االستراتيجي ودورة. 
o  ة: قبل واثناء وبعد زيارة املراجعاألكاديمياالعتماد  فيالتعليمية  ةدور املؤسستوضيح. 
o  توضيح أهمية الدراسة الذاتية للمؤسسة والبرنامج : دورها في عملية تقييم الجودة-

 .فحصها من قبل املراجعين الخارجين -إلجرائهااالستراتيجيات العامة 
o توضيح اهداف واجراءات زيارات االعتماد املؤسس ي / البرامجي.  

o ة  وكيفية استخدامهموصف األنواع املختلفة من األدلة في عمليات املراجعة الخارجي.. 

o تحسين عمليات تحليل البيانات واملؤشرات واعداد تقاريرها.  

o  الخارجية ةلتقرير املراجعتحديد العناصر الرئيسية. 
o  تحسين جودة تقارير املراجعة الخارجية واكتساب املهارات الالزمة إلعدادها بصورة

 .مناسبة
o  اجعة بالدول العربية وتحديد الطرق التي يتم بها اتخاذ قرارات االعتمادتوضيح االنواع املختلفة لقرارات االعتماد واملر.  

o  ع املؤسسات التعليمية بعد اعالن القرارموصف الطرق التي تتابع بها هيئات االعتماد. 
o اقتراح االليات التي يمكن بها ملؤسسات ووحدات ضمان الجودة تقييم وتحسين عملياتها الخاصة في إجراء املراجعات. 
o  يفتحديد العقبات التي تحول دون االستفادة من انظمة الجودة وقرارات االعتماد في التعليم العالي 

 .بعض الحاالت واقتراح التوصيات لتفاديها.
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 املوضوع الوقت النشاط

 اليوم االول 

  coffee break 09:00-08:30 +التسجيل

بادئ وتطبيقات انظمة ضمان الجودة فى التعليم العالي إقليميا ودوليا.م 09:00-10:45 الجلسة االولى  

  coffee break” 11:15-10:45 ”استراحة

 

 الجلسة الثانية
هيئات ومؤسسات وشبكات االعتماد االكاديمي على املستوى االقليمي  01:00-11:15

 والدولى والضوابط املشتركة بينهم.

  01:00-02:00 استراحة غذاء

 تطبيقات وانشطة تدريبية 02:00-03:30 الجلسة الثالثة

          اليوم الثاني                                      

  coffee break” 09:00-08:30 ”استراحة

 

 الجلسة االولى
10:45-09:00 

زيارات االعتماد االكاديمي : انواعها و نتائجها. -  

السمات املميزة  لكل من االعتماد املؤسس ي -  

 واالعتماد البرامجي

  coffee break” 11:15-10:45 ”استراحة

 معايير االعتماد لدى بعض هيئات االعتماد بالدول العربية 11:15-01:00 الجلسة الثانية

  01:00-02:00 استراحة غذاء

 02:00-03:30 الجلسة الثالثة
ضوابط اختیار املراجع الخارجى والصفات الواجب توافرها فى املراجع 

 وفريق الزيارة.
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 اليوم الثالث

  coffee break” 09:00-08:30 ”استراحة

 الوثائق الواجب االطالع عليها من قبل املراجعين قبل وأثناء زيارة االعتماد. 09:00-10:45 الجلسة االولى

  11:15 -10:45 استراحة

 االجتماعات واملقابالت خالل زيار ة االعتماد. 11:15-01:00 الجلسة الثانية

  01:00-02:00 استراحة غذاء

 تطبيقات وانشطة تدريبية 02:00 -03:30 الجلسة الثالثة

 اليوم الرابع

  - coffee break” 09:00-08:30 ”استراحة

 09:00-10:45 الجلسة االولى

مؤشرات االداء الرئيسية على املستوى املؤسس ي والبرامجي: أهميتها و  -

 أنواعها.

 كيفية تحديد ومتابعة مؤشرات االداء. -

  coffee break” 11:15-10:45 ”استراحة

 11:15-01:00 الجلسة الثانية
 وكيفية اختيارها. املقارنات املرجعية فى التعليم العالي:  أنواعها  -

 تطبيق املقارنة املرجعية على املستوى املؤسس ي  والبرامجي. -

  01:00-02:00 استراحة غذاء

 تطبيقات و مشاركات. 02:00-03:30 الجلسة الثالثة

 توزيع الشهادات 04:00-03:30
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حسين محمود المغربيأ.د.   
 التعليم العالي في األكاديميخبير الجودة واالعتماد 

كة خريج الشب، استراليا -جامعة ملبورن –التعليم العالي  في األكاديميدبلوم الجودة واالعتماد 

عضو لجنة االعتماد ، (INQAAHE Alumni)  التعليم العالي فيالعاملية لضمان الجودة واالعتماد 

القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، باململكة العربية السعودية (NCAAA) بهيئة تقويم التعليم -األكاديمي

 مصر –رئيس جامعة بنها للتعليم والطالب السابق ونائب 

AArU members Non AArU members 

 من داخل تونس:

 الجمعية العلمية والثقافية بجامعة املنستير

البنكي: رقم الحساب 

04508045004506816082 

AArU members 
Non AArU members 
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