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"القدس المفتوحة" واتحاد الجامعات العربية يفتتحان ورشة تدريبية

رام هللا - معا- افتتحت دائرة الجودة بجامعة القدس المفتوحة ومجلس ضمان الجودة واالعتماد في األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة،

يوم الثالثاء الموافق  08 /05 /2018م، ورشة عمل بعنوان: "توظیف التكنولوجیا في التقويم المؤسسي والبرامجي في مؤسسات التعلیم

العالي"، وذلك في العاصمة األردنیة عمان.

وتستھدف الورشة التي تستمر على مدار ثالثة أيام، رؤساء الجامعات ونوابھم ومساعديھم، ومسؤولي ضمان الجودة واالعتماد والتخطیط

والتطوير في الجامعات العربیة، وعمداء الكلیات، ورؤساء األقسام، وكبار الموظفین في الوحدات اإلدارية المختلفة.

وتھدف الورشة التي يحضرھا (15) مسؤوالً في الجامعات العربیة، إلى التعريف بدور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في جودة التعلیم

بشكل عام، وفي عملیات التقويم بشكل خاص، كذلك تدريب المشاركین على كیفیة استخدام تطبیق (الويب) في التقويم المحوسب

بشقیه الذاتي والخارجي، ونقل الخبرات والممارسات الجیدة في تنفیذ التقويم المؤسسي والبرامجي المحوسب.

ونقل أ. د. سمیر النجدي نائب رئیس جامعة القدس المفتوحة للشؤون األكاديمیة، تحیات رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو واعتذاره عن

عدم الحضور النشغاالته، مشیراً إلى أن جامعة القدس المفتوحة تتبنى نظام التعلیم المفتوح، وھي واسعة االنتشار في فلسطین، ولھا

(20) فرعاً في محافظات الوطن، بینھا (5) في قطاع غزة، ووصل عدد طالبھا نحو (60) ألف طالب وطالبة، وخرجت حتى نھاية العام

األكاديمي (2016/2017م) نحو (140) ألف طالب.

وقال أ. د. النجدي إن الورشة تتمة مسیرة طويلة وتعاون ممتد على مدار سنوات مع اتحاد الجامعات العربیة، وتنبع من حرص الجامعة

على خلق جسور أكاديمیة مع نظیراتھا في العالم العربي، لتطوير كوادر الجامعات والطلبة وتمكینھم من التمیز والمنافسة في سوق

العمل المحلیة والعالمیة.

وتابع أ. د. النجدي: "إن جامعة القدس المفتوحة تجاوزت كثیراً من العقبات والتحديات، حتى أصبحت الیوم أكبر مؤسسة تعلیمیة

فلسطینیة من حیث االنتشار وعدد الملتحقین بھا، ونحن سعداء بھذه الورشة لنقل خبرات القدس المفتوحة إلى زمالئنا في الجامعات

العربیة بغیة التكامل والرقي بجامعاتنا وطلبتنا".

وشدد أ. د. النجدي على أن جامعة القدس المفتوحة تھتم بالجودة والتقويم بشكل كبیر في عملھا، من أجل تطوير البرامج األكاديمیة

وتطوير الخدمات التي تقدمھا ضمن أفضل معايیر جودة التعلیم، مبیناً أن القدس المفتوحة أدخلت التكنولوجیا في جمیع مناحي عملھا،
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من أنظمة أكاديمیة تتعلق بالتسجیل واالمتحانات والنواحي اإلدارية والمالیة، بحیث أصبحت أعمال الجامعة مؤتمتة بالكامل، وكان آخرھا

التقويم المؤسسي والبرامجي. أما المجال األكاديمي فقد قطعت فیه شوطاً كبیراً يظھر من خالل التدريب الذي تقدمه في ھذه الورشة.

من جانبه، قال أ. د. عبد الرحیم الحنیطي مستشار مجلس ضمان الجودة واالعتماد في اتحاد الجامعات العربیة، إن مختلف الجامعات تتجه

نحو تطوير عملھا وتحسین الجودة فیھا، ونحو تطوير عملیات توظیف تكنولوجیا المعلومات، وكذلك في التقويم المؤسسي والبرامجي.

وقال من خالل ھذه الورشة: "إنه آن األوان أن ندخل تكنولوجیا المعلومات بشكلھا الجید في أنظمة الجودة في الجامعات العربیة، وأن

تكون أحد المتطلبات ألغراض العضوية واالعتماد، ومدى تطبیق الجودة لتكنولوجیا المعلومات في برامجھا وأعمالھا، وجاءت الورشة لفتح

ملفات بین مختلف الجامعات العربیة من أجل تبادل المعلومات واالستفادة من اآلخرين".

وأضاف إن جامعة القدس المفتوحة تبرعت بوضع برمجیة تسھم في تطوير عمل الجامعات العربیة في مجال الجودة، وستعمم ھذه

البرمجیة على الجامعات العربیة المختلفة، مقدماً شكره لجامعة القدس المفتوحة على المعرفة التي تضیفھا للجامعات العربیة في مجال

الجودة.

إلى ذلك، قدم مساعد رئیس الجامعة لشؤون الجودة/ مدير دائرة الجودة د. م. يوسف صبّاح، شكره لرئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو على

دعمه المتواصل لتطوير الجودة في الجامعة والسعي لتطوير كادر القدس المفتوحة في مجال الجودة من أجل الرقي بالجامعة إلى

المعايیر العالمیة. ثم تابع: "إن انطالقة فكرة الورشة والتعاون مع اتحاد الجامعات العربیة بدأ في العام 2013م، وكان االتحاد يسعى إلعداد

أدلة للجودة، وكانت القدس المفتوحة مشاركة في إعداد جمیع ھذه األدلة، ثم قدمت الجامعة مبادرة ذاتیة إلعداد دلیل للجودة يتواءم مع

التعلیم المفتوح في الوطن العربي، وصدر دلیل معايیر الجودة واالعتماد لجامعات وبرامج التعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد، ودلیل ضمان

جودة البرامج األكاديمیة في كلیات الجامعات العربیة".

وقال د. م. صباح إن النظام المقترح ھو تطبیق (ويب) لمختلف مراحل عملیة التقويم التي تستند إلى الدلیلین (معايیر الجودة واالعتماد

لجامعات وبرامج التعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد)، و(ضمان جودة البرامج األكاديمیة في كلیات الجامعات العربیة).

وأوضح د. م. صباح أن دائرة الجودة بجامعة القدس المفتوحة وضعت نموذجاً الحتساب األوزان والدرجات لمعايیر التقويم، وھو نموذج

دينامیكي يسھل تطويره وتطويعه حسب احتیاجات الجامعات للتقويم، ويسھم في مساعدة ھیئات االعتماد والجودة في تسھیل عملیة

التقويم الخارجي والزيارات المیدانیة واالطالع على الجودة، مشیراً إلى أن النظرية تحاكي نظام التقويم األوروبي الذي جرى االسترشاد

به، مشیراً أيضاً إلى أن التقويم المؤسسي يوفر معلومات عن المؤسسة ككل، في حین أن التقويم البرامجي يقدم معلومات حول البرامج

األكاديمیة في الجامعات موزعة على كلیاتھا وأقسامھا المختلفة.

شارك في التدريب من جامعة القدس المفتوحة، إضافة إلى المدرب الرئیس د. م. يوسف صباح، كل من: م. سونیا عمر رئیسة قسم

ضمان الجودة، وم. فتح هللا الجیوسي رئیس قسم االعتماد األكاديمي، وأ. مجد أبو جودة منسق الجودة في دائرة الجودة. وحضر افتتاح

الورشة أ. د. رشدي القواسمة مدير فرع جامعة القدس المفتوحة في عمان.

وخالل الیوم األول ُقدم عرض حول التقییم المؤسسي والبرامجي ومعايیره، ثم دراسة حالة وھي نشاط تفاعلي للتقويم المؤسسي في

جامعة القدس المفتوحة، كما قدم المدربون القادمون من جامعة القدس المفتوحة تدريباً حول آلیة استخدام تطبیق التقويم المؤسسي

المحوسب، ثم تطبیقاً عملیاً لتقويم مجموعة من المحاور باستخدام تطبیق التقويم المؤسسي المحوسب.


