
ملخص تنفيذي لمشروع

تراجم الجودة

المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم

مبادرة يقودها المركز بهدف إثراء المحتوى العربي من خالل 
ترجمة مجموعة كتب متنوعة في المجال التعليمي المختص 

بالجودة ولبيئة التعليمية إلى اللغة العربية. 



السياسات  التعليمية، وحث صناع  الممارسات  المعرفة وأفضل  التعليم، ونشر  الجودة والتميز في  ترويج ثقافة 
التعليمية على االستفادة من الخبرات الدولية، وتعزيز جودة المعلمين وقياس جودة األنظمة التعليمية، تطوير 

أفكار ورؤى جديدة في المجتمع العربي، وإثراء المحتوى العربي في مجال التعليم والثقافة.  

أهداف المشروع 

معالم المشروع
على  الترجمة  بعد  الكتب  عرض  وتميزه،  التعليم  لجودة  أفضل  فهما  توفر  التي  الكتب  من  منتقاة  مجموعة  ترجمة 

المتخصصين في المجال التعليمي للمراجعة والتدقيق، عقد ورش عمل لمناقشة الكتب المترجمة والتعريف بها.

الكتب المترجمة:
مخرجات المشروع

يهدف هذا الكتاب إلى توفير إطار عمل نظري وتطبيقي حول إمكان استخدام ملفات الكفايات كدليل إرشادي لتحقيق 
بيانات  جودة المعّلمين، وتوضيح االتجاهات الدولية فيما يتعلق باستخدام ملفات الكفايات في هذه المهنة، كما يوفر 
وتحليالت قائمة على مجموعة كبيرة من األدلة. ويوضح أيضا أن ملفات الكفايات إذا ما ُأحسن استخدامها يمكن أن تكون 
أداة قّيمة للمعلمين ونقاباتهم، والمؤسسات المختلفة، وصانعي السياسات الذين يسعون إلى تعزيز إعداد المعّلمين، مع 

األخذ في الحسبان التحديات والفرص المعاصرة.

(The Moral University) الجامعة األخالقية

ناقش الكتاب في فصوله السبعة وجهات نظر األكاديميين والقائمين على مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة 
األمريكية حول أهمية الدور األخالقي المفترض للجامعات، وتجلياته في السياسات والبرامج األكاديمية، وتطبيقاته على 
المجتمعي  التغيير  الجامعة في قيادة  المناهج، ودور  الجامعة، وأخالقية  المؤسسي داخليًا من حيث أخالقية  المستوى 
المحلي  المجتمع  الخارجي سواء على مستوى  المجتمع  تجاه  للجامعة  المسؤولية األخالقية  الكتاب  يتناول  وإدارته. كما 

بخاصة أو الوطني بعامة. 

جودة الُمعلمين: دراسة دولية حول كفايات ومعايير المعلمين
 Quality Educators: An International Study of Teacher Competences)
(and Standards
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األكاديميون الشباب في القرن الحادي والعشرين: آفاق دولية
Young Faculty in the Twenty-First Century: International Perspectives

يتناول هذا الكتاب فئة األكاديميين الشباب الملتحقين بالمهنة حديثًا، ويسعى إلى تحقيق هدفين مختلفين؛ يتمثل الهدف 
بينما يتمثل الهدف  التي تواجه األكاديميين الشباب في بداية مزاولتهم للمهنة،  األول في توفير منظور عام للتحديات 

الثاني في إظهار ما يمكن أن توضحه الحقائق في الدول محل الدراسة (١٠ دول) من موضوعات أوسع نطاًقا. 

أصغر، أسرع، أقل تكلفة ... تحسين تقييمات التعلم في الدول النامية
 Smaller, Quicker, Cheaper: Improving Learning Assessments for
Developing Countries

يسعى هذا الكتاب إلى توفير فهم أفضل لدور عمليات التقييم في تحسين التعلم، وهو أمر يمثل أهمية حيوية (وجدًال 
تم  التي  النتائج  وتدعم  بعامة.  والجمهور  والمختصين  السياسات  واضعي  وبين  بالتعليم  المعنية  الوكاالت  داخل  قائًما) 
التوصل إليها فكرًة تقول إن االستخدام الفعال لعمليات التقييم أمر أساسي لتحسين التعلم، وأّن من المفيد تنوع منهجيات 

عمليات التقييم ومالءمة كل منها لتحقيق هدف معين. 

كتاب المعلم ذو التأهيل العالي: ما هي جودة المعلمين وكيف نقيسها؟ 
 The Highly Qualified Teacher: What Is Teacher Quality and How Do We
?Measure It
وصف  وتقديم  وفعاليتهم،  المعلمين  بجودة  المتعلقة  والموضوعات  لألبحاث  مراجعة  توفير  إلى  الكتاب  هذا  يهدف 
لمشروع المؤلف الخاص بوضع أداة قياس جديدة لتقييم المعلمين من خالل المراقبة. ويسعى الكتاب إلى بلورة رؤية عامة 
العلمية، ونماذج  التجريبية ونتائج األبحاث  البيانات  التحركات السياسية ضمن سياق  للنظر في  الصلة،  حول األبحاث ذات 
الواعدة  الطرق  إحدى  بوضوح  يشرح  بالمؤلف،  الخاص  العمل  نتائج  تقديم  خالل  ومن  المعلمين.  جودة  قياس  وطرق 
الفعالية األعلى واألقل، وفًقا لقدرتهم على رفع درجات االختبارات، من خالل مراقبة  المعلمين ذوي  لتحديد  والعملية 
الفصول المدرسية، مما يسمح بتزويد مديري المدارس بمعلومات مفيدة لمساعدتهم في خططهم المتعلقة بالتطوير 

المهني، وفيما يتعلق باتخاذ قرارتهم التعليمية. 
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لمزيد من المعلومات

صندوق بريد 94966 مبني 6943 شارع عمرو الضمري
حي السفارات، الرياض 11614  المملكة العربية السعودية

هاتف : 966115629700+
فاكس :  966115629701+

info@rcqe.org
 www.rcqe.org

مدته :٦ أشهر 
بعت ثالثة (٣) كتب،  وثالثة (٣) كتب تحت إجراءات الطباعة.

ُ
رجمت جميع الكتب، ط

ُ
حالة المشروع : ت

الدليل اإلرشادي لمجالس إدارة المؤسسات التعليمية عن االعتماد: األساسيات 
والقضايا والتحديات

 A BOARD MEMBER’S GUIDE TO ACCREDITATION: THE BASICS, THE
ISSUES, THE CHALLENGES

يقدم لمحة عامة عن االعتماد وقيمه، وأدواره، وكيفية عمله، وعالقته بالحكومة، كما يتناول تأثير االعتماد على الكلية أو 
الجامعة، ودور مجالس اإلدارة في استحداث االعتماد، ويلقي الضوء على التحديات الحالية التي يواجهها االعتماد. والغرض 
من هذا اإلصدار هو أن يكون بمثابة مرجٍع وأداٍة مفيدة لمجالس اإلدارة وأعضائها ألداء جميع مهاّمهم الموكلة إليهم، 
االعتماد  مؤسسات  أنواع  مثل  الجوهرية  الموضوعات  من  العديد  اإلرشادي  الدليل  هذا  ويتناول  األكاديمية.  وأدوارهم 
وغير  المبتكرة  االعتماد  ووسائل  المؤسسي،  المنظور  من  االعتماد  مراجعة  إجراء  وكيفية  بينها،  المشتركة  والقواسم 

التقليدية، باإلضافة إلى قضية االعتماد الدولي. 
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