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"القدس المفتوحة" واتحاد الجامعات يختتمان ورشة حول التوظيف

عمان - معا- اختتمت دائرة الجودة بجامعة القدس المفتوحة ومجلس ضمان الجودة واالعتماد في األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة،

الیوم الجمعة، ورشة عمل بعنوان: "توظیف التكنولوجیا في التقويم المؤسسي والبرامجي في مؤسسات التعلیم العالي"، التي عقدت

على مدار ثالثة أيام في العاصمة األردنیة عمان.

واستھدفت الورشة رؤساء الجامعات ونوابھم ومساعديھم، ومسؤولي ضمان الجودة واالعتماد والتخطیط والتطوير في الجامعات العربیة،

وعمداء الكلیات، ورؤساء األقسام، وكبار الموظفین في الوحدات اإلدارية المختلفة. وھدفت إلى التعريف بدور تكنولوجیا المعلومات

واالتصاالت في جودة التعلیم بشكل عام، وفي عملیات التقويم بشكل خاص، ثم تدريب المشاركین على كیفیة استخدام تطبیق (الويب)

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

وأوصى المشاركون، في ختام الورشة، باعتماد مثل ھذا التطبیق المحوسب في ھیئات االعتماد والجودة العربیة وجھات االعتماد

المختلفة، لما له من أھمیة كبیرة في توفیر الوقت والجھد في تنفیذ التقويم المؤسسي والبرامجي بشكل فعال. وتطرق المشاركون إلى

ضرورة تطوير المعايیر والمؤشرات بما يتالءم مع متطلبات تصنیف الجامعات اإلقلیمي والدولي.

وتقدم المشاركون بطلب الستضافة مدربي جامعة القدس المفتوحة في جامعاتھم لعقد ورش عمل مماثلة بشكل مفصل لالستفادة من

تجربة جامعة القدس المفتوحة.

وفي الیوم األخیر، تم التطرق إلى آلیات استخدام تطبیق التقويم البرامجي المحوسب، ثم تقويم مجموعة من البرامج األكاديمیة

باستخدام التطبیق عبر مجموعات عمل للمشاركین، ثم قدمت المجموعات عروضھا، واختتمت الورشة بمجموعة من التوصیات.

وشارك في التدريب من جامعة القدس المفتوحة، إضافة إلى المدرب الرئیس د. م. يوسف صبّاح مساعد رئیس الجامعة لشؤون الجودة/

مدير دائرة الجودة، م. سونیا عمر رئیسة قسم ضمان الجودة، وم. فتح هللا الجیوسي رئیس قسم االعتماد األكاديمي، وأ. مجد أبو جودة

منسق الجودة في دائرة الجودة بجامعة القدس المفتوحة. وحضر افتتاح الورشة د. رشدي القواسمة مدير مكتب جامعة القدس المفتوحة

بعمان.


