
 

ي  ي العالم العرئر
 
اء ضمان جودة التعليم ف ي خير

 صباح الخير زمالئ 

 

نظمة الشبكة العربية لضمان تن او منتدي اقدم لكم اليوم اول ويبينار 

ة عن هذه الشبكة  جودة التعليم العالي واحب ان اقدم لكم نبذة صغير

ي انشطه الشبكه
 
اك ف ي االشير

 
 : حيث ان الكثير من المشاركير  جدد ف

ي عام 
 
ي هذه الشبكة ف

 
ي مؤتمر نظمته وزارة  2004بدأ التفكير ف

 
ف

ي مرص 
 
ي انشاء الشبكه التعليم العالي ف

 
ك و بدأت التفكير ف معي واشير

د. عبد هللا المسلم  و العربيه المرحوم د.بدر ابو العال من االمارات 

 عبد الرحيممن السعودية معي  ثم شاركنا بعد ذلك د. يعطيه العافيه 

د.صالح هاشم آ. الجامعات العربية رئيس اتحاد من االردن و  طي الحني

ي رحاب اتحاد الجماعات واتفقا علي دستور الشبكة 
 
ي بدأ العملف

 والتر

ي وجود  ٢٠٠٧عام 
 
كان لديها مجالس او هيئات ضمان دول عربية   8 ف

ي ذلك الوقت
 
ي مولها جوده ف

. وقد كنا احد الشبكات االقليمية التر

ي ذلك الوقت لمدة  6ا البنك الدولي وكانو 
 
سنوات . وقد  3شبكات ف

فت برئاسة هذه الشبكة كما نصت الالئحة ثم    لمدتير  متتالتير   تشر

رأستها ا.د. جواهر شاهير  من البحرين وتالها المرحوم د.بدر ابو العال 



 

ي السادة اعضاء مجلس االدارة بعده 
والذي لم يكمل دورتير  ورشحت 

 لرئاسة الشبكة. 

ي قام د/طارق الس ندي منذ بداية العمل بهذه الشبكة بدور ايجائر

ه احد اعمدة الشبكة العربية وله   ومهم وانا ود/جواهر المضحكي نعتير

ي الحفاظ علي امانة الشبكة حوالي 
 
عاما وهو عمر  ١٦كل الشكر ف

 الشبكة. 

 من اغراض واهداف الشبكة االساسية هي : 

ية .1  تطوير الموارد البشر

 ثقافه جوده ضمان جوده التعليم العالي بير  الدول العربيه  .2
 نشر

 بير  الهيئات المختلفه تبادل المعلومات .3

ات واالستشارات النشاء هيئات ضمان للجودة .4  توفير الخير

 اإلقليمي و الدولي دعم التعاون      .5

من و توفير قاعدة بيانية ومعلومات من الممارسات الجيدة  .6

ي العال
 
اء الجودة ف ي خير  م العرئر

ي بناء قدرات    .7
 
التعاون مع هيئات ضمان جوده التعليم العتاي ف

 العاملير  بها 



 

اكة مع البنك  16نشاط الشبكة اعتمد علي مدي  عاما علي الشر

ي تأسيس و  للشبكه  اليونسكو وكان –الدولي 
 
دعم  العربيه عمل كبير ف

د كان وقلضمان جودة التعليم   فريقيهالشبكة االسالمية والشبكة األ

ي مجالس ادارة الشبكتير  
 
ي المجموعه لنا دائما وضع ف

 
و أيضا ف

. »اال المجلس عملنا مع و  تشاريه الدوليه لضمان جوده التعليم العالي

 . ي الكثير من نشاطنا العلمي
 
ي والذي شاركنا ف

ي وااللمائ 
يطائ  ي الير

 
 الثقاف

ي 
 
ي انشاء هيئات ضمان جودة ف

 
قامت الشبكة العربية بالمساعدة ف

ي اصبحنا من 
الي اكير  2007دول عام  8كثير من البالد العربية حتر

ي كل البالد  دولة بمشاركة فعالة 16من 
 
وقمنا بعمل ورش عمل تقريبا ف

 العربية. 

ي كل المحافل 
 
ي الجنوب وشاركنا ف

 
ي الشمال الي اليمن ف

 
من المغرب ف

ها  الدولية باعضاء من المجالس االستشارية مثل ........ وغير

 خرجات الجيدة للشبكة انها: الم

 سهلت التواصل بير  كل هيئات ضمان الجودة العربية .1

ي التعليم العالي  .2
 
 اصدرت المعايير العامة العتماد المؤسسات ف

ي للمؤهالت .3  اصدرت االطار العرئر



 

الحدود مع أصدرت  .4  ENQAادوات عن جودة التعليم عير

 عن جودة التعليم العالي  scoping studyدراسات   ٣أصدرت  .5

ي البالد العربية
 
 ف

و استعمال تقنيه الشبكات  2019استبيان عن التعليم عن بعد  .6

ي التعليم العالي 
 
ي اداره الجوده و االعتماد ف

 
 العنكبوتيه ف

وعات مع  .7  tempusمشر

ي مجلس ضمان الجودة باتحاد الجامعات العربية .8
 
 اعضاء ف

اتيجية  .9 وجاري التحرص  للخطة التالية  2020الخطة االسير

2025 

ي مواكبة العرص باستعمال 
 
ي التفكير ف

 
بعد ظهور الجائحة بدأنا ف

 التقنيات الجديدة والتواصل عن بعد مثل تطبيق زووم و الذي

ي التواصل بيننا و 
 
نظمنا الكثير من االجتماعات  نستعمله أسبوعيا ف

ي  تجاربعليه وقررنا عمل ويبينار لعرض 
 
هيئات ضمان الجوده ف

 الدول العربيه لنناقش

 علي التعليم العالي  19ثر كوفيد ا  .1

 تجارب هيئات ضمان الجودة لمراجعات الجودة واالعتماد .2



 

التحديات والفرص المرتبطة باألزمة والتوقعات المستقبلية  .3

the new normal ما يسميها العالم االن ك 

ي اجتماع مجلس االدارة االخير  التقدم 
 
وقد عرض علي الدول العربية ف

ي هذا  ير  ثلنا ليكونوا متحد
 
دول و هم مملكه  ٣ الويبينار وقد تقدم لنا  ف

 البحرين و األردن و السعوديه و دوله ليبيا

سيقوم د/طارق السيندي االمير  العام للشبكة العربية لضمان الجودة 

بادارة هذه الجلسة وانتهز هذه الفرصة ألشكره علي المجهود العظيم 

 الذي يقوم به دائما مع الشبكة العربية

 


