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U م/ تقرير ايفاد
 
 
 

تحية طيبة 
 

نرفق لكم طيا التقرير المعد عن ايفاد كل من أ. م . د. اسماء نيازي طاهر و د.سعاد خليل ابراهيم 

الى المؤتمر التدريبي السنوي الرابع المنظم من قبل بترا للمؤتمرات بعنوان : " ضمان الجودة 

واالعتماد للجامعات العربية ودور التصنيفات الدولية في تطوير الجامعات في الوطن العربي ـ 

   ولغاية 3/6نحو جامعات عربية ريادية " المنعقد في  عمان - خمسة ايام - خالل الفترة من 

  م7/6/2012

 مع التقدير. 
 
 
 
 
 
 
 

د. سعاد خليل  ابراهيم                                        أ. م . د. اسماء نيازي طاهر                                        
                                                                          

                                                                             10/6/2012 
 
 
 

المرفقات : 
شهادة مشاركة في المؤتمر للدكتورة اسماء نيازي طاهر  -

 
 شهادة مشاركة في المؤتمر للدكتورة سعاد خليل ابراهيم -

 
 االهداف والمحاور الرئيسية للمؤتمر -

 
 
 



     حضر المؤتمر كل من أ.م. د. اسماء نيازي طاهر و د. سعاد خليل ابراهيم  مع عدد من 
 الباحثين في مختلف االختصا صات التي تهتم بموضوع الجودة في الجامعات العربية

     تضمن المؤتمر عددا من المحاور ناقشت موضوع الجودة واالعتماد للجامعات العربية ودور 
التصنيفات الدولية في تطوير الجامعات في الوطن العربي، وقد تم توزيع المحاور الخمسة 

(مرفقة بالتقرير) على مدى اربعة ايام (اليوم الخامس استراحة وتضمن رحلة الى البحر الميت )، 
وقد قام عدد من االساتذة المتخصصين بالقاء المحاضرات وعلى النحو االتي : 

 
 

 7/6/2012- 3/6 -عمان/االردن-

المحاضــــــــر  التـــــــــوقيت  الموضـــــــــــــــوع اليوم و 
التاريخ 

االستاذ/ محمد الحباشنة       -    10:00 تخطيط سياسات التعليم العالي
األحد  12:00

3 / 6  / 
2012 

الـــــــــــــمشاركـــــــــــين  اســــــــــــــــــــتراحـــــــــــــــــــة   12:00   -   
12:30 

االستاذ/ محمد الحباشنة   جودة التعليم وأثرها على االعتماد 
والتصنيف العالمي 

12:30    -  
14:00 

الدكتور رامي الحديثي  تطبيقات نظام ضبط الجودة في 
مؤسسات التعليم العالي 

10:00    -    
االثنين  12:00

4 / 6 / 
2012 

الـــــــــــــمشاركـــــــــــين  اســــــــــــــــــــتراحـــــــــــــــــــة  12:00   -   
12:30 

الدكتور رامي الحديثي  سجما وتطبيقاتها في التعليم العالي 6 12:15  -   
14:00 

االستاذ الدكتور وليد عبد 
الحي  

استشراف المستقبل للتعليم العالي 
في الوطن العربي  

10:00    -    
الثالثاء  12:00

 5 / 6 / 
2012 

الـــــــــــــمشاركـــــــــــين  اســــــــــــــــــــتراحـــــــــــــــــــة  12:00   -   
12:30 

االستاذ الدكتور وليد عبد 
الحي  

متابعة - استشراف المستقبل للتعليم 
العالي  

12:15  -   
14:00 

االستاذ/ محمد الحباشنة   رؤيا مستقبلية للتعليم العالي في 
الوطن العربي / امثلة تطبيقية 

10:00    -    
االربعاء  12:00

6 /  6 / 
 2012  

الـــــــــــــمشاركـــــــــــين  اســــــــــــــــــــتراحـــــــــــــــــــة  12:00   -   
12:30 

االستاذ/ محمد الحباشنة – 
مدير عام بترا للمؤتمرات 

التخريـــــــج وتوزيـــــع 
الشهـــــــــادات 

12:15  -   
14:00 

الـــــــــــــمشاركـــــــــــين  رحلــــــــــة سياحيــــــــــــــة  10:00    -    
16:00 

الخميس 
7 /  6 / 
 2012 

 
  

 
 



  

 

 :0T تنظم المؤتمر التدريبي السنوي الرابع بتــــرا للمؤتمـــرات
 

ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية ودور التصنيفات 
الدولية في تطوير الجامعات في الوطن العربي 

 –نحو جامعات عربية ريادية  -
 

  م7/6/2012   ولغاية 3/6 خالل الفترة من – خمسة ايام – فندق الهوليدي ان –عمان 
 

 ة:ــــــمقدم

أصبحت قضية جودة التعليم العالي والبحث العلمي موضع اهتمام كبير على الصعيد اإلقليمي والعالمي 
 فقط على تزويد تعتمد حيث أن الجامعة تمثل مجتمع الريادة في السلوك اإلنساني والمعرفة ألنها ال 

التعليم والمعارف داخل القاعات الدراسية بل تتعداها الى النهوض بإعداد األجيال لتولي قيادة عمليات 
التغيير والتطوير لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في المجتمعات العربية من خالل التعليم العالي والبحث 

العلمي . إن هذا يتطلب رسم استراتيجيات وأهداف محددة وواضحة ذات معايير ومقاييس تتوافق مع 
منظور الجودة الشاملة وتتمثل بوضع تصور واضح للمجاالت واألهداف التي تسعى إدارات الجامعات 

 لتحقيقها .
ان المتغيرات السريعة الذي يشهده عالمنا اليوم ومنه وطننا العربي في مختلف المجاالت وعلى رأسها 
استخدامات التكنولوجيا المعاصرة تفرض على الجامعات لعربية مواكبة هذه التطورات واستخدام هذه 

التكنولوجيا في مختلف اعمالها االدارية واالكاديمية والمعرفية فلم يعد مقبوالً االستمرار في 
استخدامات التقنيات القديمة ومن المهم ادراك ان الجامعة التي ال تتطور بالقدر الذي تتغير فيها البيئة 

من حولها فمصيرها الى الزوال. 
ان الواقع الفعلي للجامعات في الوطن العربي ال ينفصل عن واقع حالنا في مختلف القضايا االخرى فال 

يمكن ان تتصور ان تكون جامعاتنا متميزة وباقي احوالنا على درجة عالية من عدم الرضاء رغم ان 
م وجامعة الزيتونة 796اول ظهور للجامعات كان في مدننا العربية كجامعة قرطبة في االندلس عام 

 م في حين ان اقدم جامعة في اوروبا كانت جامعة بولونا في ايطاليا 979في تونس وجامعة االزهر 
 م ، اما بخصوص الجامعات الحديثة في الوطن العربي فقد بلغ عددها في اتحاد الجامعات 1088عام 

 . 500 جامعة ويقدر عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدول العربية بأكثر من  215العربية
 جامعة في 500لقد برزت ظاهرة تصنيف الجامعات في االعوام االخيرة كأعلى مئة جامعة او اعلى 

ن جامعاتنا العربية من هذه التصنيفات. يالعالم . والسؤال الذي يجب طرحه والتعامل معه بكل جدية ا
 
 

 
 
 

 



 
 
 

داف: ـــــهاأل

  دراسة وتحليل تحديات القرن الحالي والعولمة والتطورات التكنولوجية والمعرفية التي تواجه
  .في الوطن العربيالتعليم العالي 

  االتجاهات الحديثة لتخطيط السياسات للتعليم العالي والبحث العلمي للجامعات وفق احتياجات
 خطة التنمية الشاملة  في وطننا العربي وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

  تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة إلدارة المؤسسة التعليمية طبقا للمفاهيم
الحديثة في اإلدارة وكذلك إكسابه القدرة على إدارة مشروع الجودة وتطبيقه والتطوير لنظم 

 اإلدارة بمؤسسته التعليمية طبقا لمواصفات الجودة والمقاييس العالمية.
  عالمياً وواقع الجامعات العربية في ظل هذه تسليط الضوء على معايير  تصنيف الجامعات

 .التصنيفات واساليب وادوات تحسين ورفع تصنيف هذه الجامعات على ضوء هذه المعايير 
 

 :ـةــاور الرئيسيـــالمح

 : ( الواقع والطموح )في الجامعات العربية  التعليم العالي المحور األول:
  في الجامعات العربيةواقع التعليم العالي . 
  . تحديات تطوير التعليم العالي في الوطن العربي
  لتعليم العالي في الوطن العربي.لرؤيا مستقبلية 

 
 

 :وتقويم جودة االداء الجودة في التعليم العالي المحور الثانـي:
  .دور الجودة في تحسين واقع التعليم العالي
  .االتجاهات الحديثة لتخطيط سياسات التعليم العالي وفق احتياجات سوق العمل
  الجامعات في الوطن العربيمؤشرات ومعايير جودة األداء في .
 الجامعات العربية. وأساليب تقويم جودة األداء في  ومتطلباتمفاهيم 

 

 

التصنيف العالمي للجامعات ومنهجياتها:  المحور الثالـث:
 . تصنيف شنغهاي - الصين 
  اسبانيا.–تصنيف ويب ماتريكس  
  بريطانيا .–تصنيف التايمز  
  تصنيفICU 4–. استراليا  

 



 

 

ملخص عن تصنيف الجامعات العربية وتحليل النتائج.   المحور الرابع:
 

 تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين التصنيف  المحور الخامس:

العالمي للجامعات : 
 .واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجامعات العربية 
 .تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين التصنيف العالمي للجامعات العربية 
 . ًخارطة الطريق ( الخطة االستراتيجية ) لرفع وتحسين تصنيف الجامعات العربية عالميا 
  .اطار عمل للخطة االستراتيجية

 

 زيارة ميدانية .

 

 : دونــــــالمستفي

  .القيادات االكاديمية واالدارية في وزارات التعليم العالي في الوطن العربي
  .رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات و رؤساء االقسام في الجامعات العربية
  العربيةمدراء اقسام ودوائر ضبط الجودة في الجامعات . 
  الجامعات  البحثية واإلدارات المعنية بالتطوير اإلداري والتنمية البشرية في المراكزرؤساء

 العربية.
 .اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات العربية 
  ومراكز الحاسوب والمواقع االلكترونية والعاملين فيها في تكنولوجيا المعلوماتمدراء 

 الجامعات العربية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 



 


