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المقدمة
تأسست المنطقة االوروبية للتعليم العالي (EHEA)1 نتيجة إلرادة سياسية لـ 48 دولة، والتي قامت و خالل السنوات الثمانية 

عشر الماضية ببناء هذه المنطقة خطوة خطوة باستخدام أدوات مشتركة. وقامت هذه الدول الـ 48 بتنفيذ اإلصالحات في 
الطالبية  واالتحادات  للمؤسسات  الذاتي  واالستقالل  التعبير،  حرية  مثل  المشتركة -  األساسية  القيم  من  أساس  على  العالي  التعليم 
وأصحاب  والمؤسسات  الدول  هذه  قامت  العملية،  هذه  خالل  ومن  والموظفين.  انتقال الطلبة  حرية  األكاديمية،  والحرية  المستقلة، 

بعضها  مع  تطابقا  أكثر  لجعلها  بها  الخاصة  العالي  التعليم  أنظمة  بتبني  مستمر  وبشكل  قامت   ، األوروبية  المنطقة  في  المصلحة 
وتسهيل  والطلبه  الموظفين  انتقال  عملية  زيادة  هو  الدول،  هذه  لجميع  الرئيسي  والهدف  الجودة.  بضمان  الخاصة  آلياتها  وتعزيز 

العمل. فرص  ايجاد 

وخالل العقدين األخيرين تم وضع وتبني و تنفيذ مختلف االدوات ، على المستوى االوروبي والوطني و االقليمي و على مستوى 
المؤسسات التعليمية ، التي تهدف إلى تسهيل االعتراف العادل بالمؤهالت الخارجية و / أو مدد الدراسة في الخارج. ومن بين هذه 

االدوات شبكة المركز االوروبي الوطني للمعلومات ENICوشبكة مكتب معلومات االعتراف االكاديمي الوطني  NARIC، ونظام 
تحويل الساعات المعتمدة االوروبي  ECTSوملحق الدبلوما(DS) ، و أطر المؤهالت الوطنية(QFS) ، والمعايير والتوجيهات 

األوروبية لضمان جودة التعليم العالي (ESG)، الخ.

http://www.ehea.info/ 1
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وقد تم وضع مشروع ( تيوننغ) كأداة من ادوات مبادرة بولونيا و كمشروع2 ضمن سياق أوسع من اإلصالحات المستمرة ألنظمة 
التعليم العالي األوروبية، عندما كان المجتمع بأسره يشهد تغييرات سريعة. وقد تم اختيار اسم «تيوننغ» لهذا المشروع ليعكس فكرة 

أن الجامعات ال تبحث عن التوحيد في برامجها الجامعية أو أي نوع من المناهج االوروبية الموحدة أو االلزامية أو النهائية وانما 
لمجرد ايجاد نقاط مرجعية وتقارب و تفاهم مشترك. وقد تم ايالء االهمية القصوى لحماية التنوع الغني للتعليم األوروبي في مشروع 

« تيوننغ» من البداية وال يسعى المشروع بأي حال من االحوال تقييد استقالل األكاديميين أو االساتذة المتخصصين ، وال تقويض 
السلطة األكاديمية المحلية والوطنية. 

http://unideusto.org/tuningeu/ 2
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ما هو مشروع «تيوننغ» ؟
مع مرور الوقت، تطور مشروع « تيوننغ» ليصبح عملية ونهج العادة تصميم وتطوير وتنفيذ وتقييم وتعزيز الجودة في 
برامج الدرجات الجامعية االولى و الثانية و الثالثة 3 . ان مشروع «تيوننغ « ومنهجيتة تتفقان تماما مع مشروع (مبادرة 

بولونيا) ويشكالن واحدة من األدوات األكاديمية النشاء المنطقة االوروبية للتعليم العالي EHEA . ان الحاجه الى نظام تعليم 
كلما  وانتقالهم  الطالب  حركة  ازدادت  فكلما   . فيها  الطلبة  احتياجات  تعكس  أوروبا  في  وتنافسي  للمقارنة  وقابل  متوافق  عالي 

وبغض  العالي.  التعليم  مؤسسات  مختلف  تقدمها  التي  العلمية  الدرجات  حول  وموضوعية  موثوقة  معلومات  على  الطلب  ازداد 
النظر عن هذا، فان أرباب العمل داخل وخارج أوروبا بحاجة الى معلومات موثوقة عن المؤهالت الممنوحة وعن ما تعنيه هذه 
المؤهالت في حقيقة االمر وفي سياق سوق العمل. وعلى ذلك ، فإن عملية إنشاء أطر للمؤهالت الوطنية هي جزء ال يتجزأ من 

.  EHEA العالي للتعليم  االوروبية  المنطقة  تنمية  عملية 

http://tuningacademy.org/what-is-tuning/ 3

Middle East and
North Africa
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على  بولونيا  مبادرة  لتنفيذ  ثابت  نهج  وتقديم  التعليمية،  والهياكل  المؤسسات  احتياجات  تلبية  الى  تيوننغ»   » مشروع  يهدف 
لتطوير  كمنصة  يعمل   « تيوننغ   » مشروع  فان  ذلك،  على  وعالوة  فيها.  والتخصصات  العالي  التعليم  مؤسسات  مستوى 

وذات  متوافقة  ،و  للمقارنه  قابلة  الدراسات  برامج  بجعل  تتصل  وهذه   . الدراسة  تخصصات  مستوى  على  المرجعية  النقاط 
على  الجامعية  البرامج  و  الدراسية  بالتخصصات  الخاصة  و  عليها  المتفق  المرجعية  النقاط  عن  التعبير  تم  وقد   . شفافية 

التعلم. ومخرجات  كفاءات  شكل 

و عموما فقد برز مشروع « تيوننغ» من مفهوم ان مبادرة بولونيا تعني بالجامعات و طلبتها وهيئتها االكاديمية و االدارية وهم بدورهم 
و بمعرفتهم و خبرتهم هم الذين يجب ان يبتوا في االستراتيجيات االبتكارية في التعليم العالي . 

العالي  التعليم  مؤسسات  من  فعل  رد  بمثابة  جاء  حيث  الجامعات  تديرها  حركه  و  مشروع  هو  «تيوننغ»  مشروع  ان 
للتعليم  االوروبية  المنطقة  وإنشاء  األوروبي  التكامل  عملية  إطار  في  برزت  التي  والفرص  الجديدة  التحديات  لمواجهة 

EHEA. العالي 

وتتم ادارة نشاطات مشروع « تيوننغ » من قبل اكاديمية « تيوننغ » 4وهي عبارة عن مركز تعليم عالي و ابحاث دولي يقوم على 
تطوير و تحسين جودة التعلم والتعليم والتقييم في التعليم العالي، مع التركيز على كفاءة التطوير الفكري و امكانية التوظيف والمواطنة 

في سياق عالمي .

http://tuningacademy.org/tuning-academy/ 4
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مشروع « تيوننغ» في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وقد انتشرت منهجية مشروع « تيوننغ» كأداة عالمية لتحديث المناهج في سياق تحقيق الكفاءات المتخصصة خارج حدود االتحاد 
األوروبي واكتسبت أهمية دولية.ولتوسيع مجال التعاون مع الجامعات االخرى فقد لجأت الجامعات في مختلف البلدان والقارات الى 
استعمال منهجية هذا المشروع وذلك لوضع برامج مشتركة تشتمل على التنقل االكاديمي و التعليم المتكامل و ادخال نظام الساعات 

المعتمدة و تبادل النماذج التعليمية و االعتراف المتبادل بالمؤهالت. 

 تتقن جامعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا أيضا مبادئ منهجية مشروع « تيوننغ» من خالل دمج وصف الكفاءة الخاصة و العامة 
للموضوع في التخطيط االكاديمي على مستوى الدرجات الجامعية بكاملها و مكونات كل درجة جامعية لوحدها.

 وقد تم تصميم مشروع «تيوننغ» الخاص بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(T-MEDA)5 كمشروع مستقل تحركه الجامعة مع 
مساهمات من موظفي الجامعة من مختلف البلدان. ويعكس مشروع (T-MEDA) فكرة أن الجامعات ال تسعى الى تناسق برامجهم 
الجامعية أو اي نوع من المناهج الموحدة أو االلزامية او المعتمدة بشكل نهائي انما تسعى الى ايجاد نقاط التقاء وتفاهم مشترك . ان 

الحفاظ على التنوع الغني في التعليم يحظى باالهمية القصوى في سياق مشروع « تيوننغ» منذ البداية . وان مشروع «تيوننغ» للشرق 
اوسط وشمال افريقيا ال يسعى ابدا الى تقييد استقاللية االكاديميين و المتخصصين كما انه ال يسعى الى اضرار بهيئات التعليم المحلية 

أو الوطنية ، و على ذلك فان اهداف هذا المشروع تختلف عن ذلك حيث ان هذا المشروع يسعى الى ايجاد نقاط مرجعيه مشتركة ، 
وستعتبر هذه النقاط المرجعية بانها مؤشرات غير الزامية تهدف الى تعزيز ربط الدرجات العلميه ببعضها . 

http://tuningmeda.org/ 5
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ويحاول هذا المشروع تنفيذ منهجيته في طريقة عمل مؤسسات التعليم العالي في الشرق االوسط وشمال افريقيا من خالل بناء اطار 
للبرامج الدراسية يكون قابال للمقارنة و متوافقا و ذو شفافية . كما يهدف هذا المشروع الى تنفيذ منهجيته في الجامعات ووضع نقاط 

مرجعية في اربعة مواضيع هي : هندسة العمارة و القانون و التمريض و السياحة . ان وضع و تنفيذ ومراقبة و تحسين الدرجات 
الجامعية في المرحلة االولى في المواضيع االربعة المذكورة اعاله هي من بين اهم نتائج المشروع ، حيث تم تصميمه خصيصا لتعزيز 

التعاون االقليمي و الدولي بين جامعات منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا و االتحاد االوروبي .





T-MEDA 
مشروع



1010
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اسم المشروع

مشروع ”تيوننغ ” للشرق األوسط وشمال 
افريقيا .

المؤسسة المنسقة للمشروع

جامعة دويستو 

مدة المشروع

من 2013/12/1 ولغاية 2016/11/30 

الدول المشاركة

اسبانيا ، هولندا ، المملكة المتحدة ، اليونان 
، فرنسا ، ايطاليا ، مالطا ، قبرص، 

الجزائر ، مراكش ، مصر ، االراضي 
الفلسطينية المحتلة ، الجمهورية العربية 
السورية ، المملكة االردنية الهاشمية ، 

تونس ، لبنان ، و ليبيا . 

المواضيع الدراسية

القانون ، التمريض ، هندسة العمارة ، و 
السياحة . 

الموقع االلكتروني

 http://tuningmeda.org/

نبذة حول المشروع



1111

تيوننج الشرق األوسط و شمال أفريقيا

ان مشروع « تيوننغ» للشرق االوسط وشمال افريقيا يهدف الى تنفيذ ادوات (مبادرة بولونيا) في جامعات المناطق الجنوبية المجاورة 
من خالل بناء اطار برامج دراسية قابلة للمقارنة و متوافقة وذات شفافية .

و لتحقيق ذلك فقد تم تحديد اربعة اهداف وهي

تطبيق منهجية مشروع ” تيوننغ ” في جامعات المناطق الجنوبية المجاورة ، المواضيع االربعة : هندسة العمارة و القانون و   
التمريض و السياحة .

وضع النقاط المرجعية لمشروع ” تيوننغ“ الخاصة بالمواضيع االربعة المذكورة اعاله .  

وضع وتنفيذ و مراقبة وتحسين البرامج الجامعية للمرحلة االولى من البرنامج.   

تنشيط التعاون االقليمي و الدولي بين جامعات المناطق الجنوبية المجاورة و جامعات دول االتحاد االوروبي .  

لقد تم تصميم المشروع لتسهيل انظمة التعليم العالي في المناطق الجنوبية المجاورة وذلك بتطبيق منهجية مشروع «تيوننغ» لتطوير 
البرامج الجامعية في الجامعات الشريكة ، و كذلك تطوير النواحي التالية : تصميم المناهج و تقديمها ، سهولة توظيف الخريجين ، 

االعتراف بالبرامج الجامعية و جودة التعليم العالي و تدريب العاملين . 
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اغراض المشروع

االغراض العامه :

تنفيذ دورات مبادرة بولونيا في المناطق الجنوبية المجاورة من خالل انشاء اطار برامج قابلة للمقارنة و متوافقة و ذات شفافية .  

االغراض المحددة :

تطبيق منهجية مشروع « تيوننغ» في جامعات المناطق الجنوبية المجاورة في مواضيع هندسة العمارة و القانون و التمريض و   
السياحة .

وضع النقاط المرجعية الخاصة بمواضيع الدراسة المذكورة اعاله.  

وضع وتنفيذ و مراقبة و تحسين البرامج الجامعية في المرحلة االولة من المشروع .  

تنشيط التعاون األقليمي بين جامعات المناطق الجنوبية المجاورة و جامعات االتحاد االوروبي .
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مواضيع الدراسة التي سيطبقها 
المشروع

سيتم اسناد العمل الرئيسي من اعمال المشروع الى مجموعات االكاديميين الذين يعملون في مواضيع هندسة العمارة و القانون و 
التمريض و السياحة .
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مخرجات المشروع
الكفاءات العامه   

الكفاءات الخاصة بكل موضوع .  

التشاور مع اصحاب العالقة : نتائج استطالع .  

وضع الملفات الخاصة بالمبرامج الجامعية .  

وضع النقاط المرجعية .  

تصميم البرامج الجامعية .  

وضع مناهج البرامج الجامعية ويشمل ذلك : دليل الطالب للتعلم و المنهاج للسنة االولى .  

تطبيق البرامج الجامعية التي تستند على نظام تحويل الساعات المعتمدة االوروبي .  
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نشاطات المشروع
تحديد الكفاءات الخاصة بمواضيع الدراسة .  

التشاور مع اصحاب العالقة و تحليل نتائج االستطالع .  

وضع النقاط المرجعية ووضع ملفات البرامج و تحديد مخرجات التعلم .  

تصميم الدرجات الجامعية وتطوير البرامج الجامعية وتسجيل الطالب .  

تطبيق البرامج و الشروع بالتدريس للسنة االولى .   

مراجعة الزمالء للنقاط المرجعية و ملفات البرامج وبرامج الدرجات الجامعية .   

التغذية الراجعة من الطالب و العاملين ومراقبة نظام تحويل الساعات المعتمدة األوروبي / حجم العمل .   

القيام بالمتابعة الداخلية والخارجية و التقييم .  

تصميم موقع الكتروني تفاعلي و متعدد اللغات .   

عقد اجتماعات توعية محلية و اجتماعات توعية اقليمية و مؤتمرات توعية دولية و انشاء منتدى سياسة دولية على مستوى عال.  
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الشركاء

جامعة دويستو
اسبانيا

www.deusto.es

جامعة انجرز
فرنسا

www.univ-angers.fr

جامعة مولود معمري
الجزائر

www.ummto.dz

جامعة القاهرة
مصر

cu.edu.eg

جامعة جروننجين
هولندا

www.rug.nl

جامعة بادوفا
ايطاليا

www.unipd.it

جامعة الجزائر
الجزائر

www.univ-alger.dz

جامعة قناة السويس
مصر

scuegypt.edu.eg

جامعة ذيسالونيكا
اليونان

https://www.auth.gr

جامعة قبرص
قبرص

www.ucy.ac.cy

جامعة موالي اسماعيل
المغرب

www.umi.ac.ma

الجامعة االسالمية غزة
المناطق الفلسطينية المحتلة

www.iugaza.edu.ps

 جامعة لندن للعلوم االقتصادية
و السياسية

المملكة المتحدة
www.lse.ac.uk

جامعة مالطا
مالطا

www.um.edu.mt

جامعة محمد االول
المغرب

www.ump.ma

 جامعة فلسطين االهلية - بيت
لحم

المناطق الفلسطينية المحتلة
paluniv.edu.ps 1616
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 الجامعة السورية الدولية
الخاصة للعلوم و التكنولوجيا
الجمهورية العربية السورية

iust.edu.sy

 جامعة العلوم و التكنولوجيا
االردنية

المملكة االردنية الهاشمية
www.just.edu.jo

 جامعة جندوبه
تونس

www.uj.rnu.tn

الجامعة العربية الدولية
الجمهورية العربية السورية

www.aiu.edu.sy

الجامعة الهاشمية
المملكة االردنية الهاشمية

hu.edu.jo

جامعة تونس
تونس

www.utunis.rnu.tn

جامعة اليرموك
المملكة االردنية الهاشمية

www.yu.edu.jo

 جامعة المنستير
 تونس

www.um.rnu.tn

 جامعة الروح القدس الكسليك
لبنان

www.usek.edu.lb

 المكتب االستشاري السوري
للتنمية و االستثمار

الجمهورية العربية السورية
www.scbdi.com

اتحاد الجامعات العربية
المملكة االردنية الهاشمية

www.aaru.edu.jo

 الجامعة الحديثة لالدارة و
 العلوم
لبنان

www.mubs.edu.lb

 جامعة البلمند
لبنان

www.balamand.edu.lb

 جامعة بيروت العربية
لبنان

www.bau.edu.lb

 الجامعة الليبية
 الدولية للعلوم الطبية

ليبيا
limu.edu.ly

 جامعة عمر
 المختار
 ليبيا

www.omu.edu.ly

 المديرية العامة للتعليم
 العالي
 لبنان

www.higher-edu.gov.lb1717
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االجتماعات
يعتبر المشروع بان العديد من النشاطات والتي تم تنفيذها على مدار خمسة اجتماعات عامه بانها معالم المشروع . و ان االجتماعات 

العامه الى جانب النشاطات االكاديمية حول تطوير محتويات المشروع تتضمن نشاطات حول ادارة المشروع وضمان الجودة و 
التوعية . 

والى جانب ذلك فانه تم عقد خمس ورش عمل خاصة للهيئة التدريسية في الجامعات التي تطبق البرامج الدراسية التجريبية تبعته ورشة 
عمل نهائية حول حجم العمل (العبءالدراسي ) ونظام تحويل الساعات المعتمدة االوروبي .

1818
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االجتماعات
العامة
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االجتماع العام االول 
المكان : اتحاد الجامعات العربية – عمان - االردن

التاريخ : 2- 6 مايو 2014

تم عقد االجتماع العام األول في مبنى منسق المشروع وهو اتحاد الجامعات العربية 
في عمان – االردن ، بهدف تهيئة بيئة المشروع و تشكيل مجموعات المواضيع 

الدراسية و اللجان و البدء بالعمل حول المناقشات الخاصة بالكفاءات العامة و 
الكفاءات الخاصة بالموضوع . وقد شمل ذلك التدريب على طرق و منهجيات 

مشروع « تيوننغ « و التعلم المبني على الكفاءة و تكنولوجيا اعمال االستطالع و 
اجراءات عملية التشاور مع اصحاب العالقة . 
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االجتماع العام الثاني 
المكان : جامعة دويستو في بلباو – اسبانيا 

التاريخ : 9/28 الى 10/2/ 2014 

تم عقد االجتماع العام الثاني في جامعة دويستو- منسق المشروع في مدينة بلباو في 
اسبانيا ، و كان الغرض من االجتماع هو عرض نتائج االستطالع و الموافقة على 

قوائم الكفاءات ، و قد تم اثناء ذلك التدريب على انشاء ملفات البرامج الجامعية و كذلك 
االطالع على خبرة جامعة دويستو في تطبيق التعلم القائم على الكفاءة .



2525

تيوننج الشرق األوسط و شمال أفريقيا



2626

تيوننج الشرق األوسط و شمال أفريقيا

االجتماع العام 
الثالث 

المكان : جامعة قبرص- نيقوسيا – قبرص
التاريخ : 15 - 02/19/ 2015 

تم عقد االجتماع العام الثالث في جامعة قبرص- نيقوسيا – قبرص – وتم خالل 
االجتماع تقديم المسودة االولى للنقاط المرجعية وكذلك ملفات برامج الدرجات 

الجامعية ، كما تم عقد جلسات تدريبية حول تصميم مناهج البرنامج استنادا الى 
خبرة جامعة قبرص في هذا الصدد. 
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االجتماع العام الرابع
المكان : جامعة مالطا – فاليتا ( مالطا ) 

التاريخ : 27 /9- 10/1/ 2015 

تم عقد االجتماع العام الرابع في جامعة مالطا – فاليتا (مالطا ) وتم خالل االجتماع 
تقديم المسودة النهائية للنقاط المرجعية وكذلك ملفات برامج الدرجات الجامعية ، كما 

تم عقد جلسات تدريبية حول تطبيق البرامج التي تستند على نظام تحويل الساعات 
المعتمدة االوروبي . 
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االجتماع العام 
الخامس

المكان : جامعة دويستو – بلباو ( اسبانيا ) 
التاريخ : 22 - 05/27/ 2016 

تم عقد االجتماع العام الخامس( االجتماع النهائي ) في جامعة دويستو – بلباو ( اسبانيا 
) ، منسق المشروع – والى جانب المناقشات التي جرت فقد أكمل المشروع النسخة 

النهائية من النقاط المرجعية، كما شاركت الجامعات الشريكة في المنتدى الدولي بعنوان 
: « السياسة و االبحاث و الممارسات في التعليم العالي « و الذي جمع صانعي السياسة 
و المسؤولين ذوي المناصب الوزارية العليا ، و القائمين على التعليم العالي اضافة الى 

الباحثين و الخبراء لمناقشة نتائج المشروع وتقديم االقتراحات لتطبيق مبادرة بولونيا في 
الشرق االوسط وشمال افريقيا . 
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ورش العمل
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ورش العمل
لمساعدة الجامعات في وضع البرامج وتأكيد اجراءات التنفيذ فقد تم عقد و متابعة عدة ورش عمل بمشاركة خبراء االتحاد األوروبي و 

حضور الهيئات التريسية في الجامعات التي ستنفذ المشروع و ذلك كما يلي: 

ImplemImplementingenting TuninTuning in tg in thehe
Middle East and North Africa

Development of Degree 
PrograProgramme inmme in ArchiArchitecturtecturee

WoWorkrkshshopop
Middle East and
North Africa

Hashemite University, 
Zarqa (Jordan), 

18-20 May 2015

Hashemite University Aristotle University 
of Thessaloniki

University of Deusto

Deusto

ImplemImplementingenting TuninTuning in tg in thehe
Middle East and North Africa

Development of Degree 
PrograProgramme inmme in LawLaw

WoWorkrkshshopopp
Middle East and
North Africa

Cairo University, 
Cairo (Egypt), 
21-24 May 2015 

University of Deusto

Deusto
Cairo University

ImplemImplementingenting TuninTuning in tg in thehe 
Middle East and North Africa

Development of Degree 
PrograProgramme inmme in NursiNursingng

WoWorkrkshshopop
Middle East and
North Africa

Cairo University, 
Cairo (Egypt), 
20-26 May 2015

University of Malta
University of Deusto

Deusto
Cairo University

ImplemImplementingenting TuninTuning in tg in thehe 
Middle East and North Africa

Development of Degree 
PrograProgramme inmme in TouriTourismsm

WoWorkrkshshopopp
Middle East and
North Africa

Yarmouk University, 
Irbid (Jordan), 
19-21 May 2015

Yarmouk University
University of Deusto

Deusto

« تيوننغ» في الشرق 
األوسط وشمال افريقيا 

بخصوص: وضع برنامج الدرجات 
الجامعية الخاصة بموضوع هندسة العمارة 

– الجامعة الهاشمية – الزرقاء ( االردن ) 
التاريخ : 18-20 مايو 2015 .

تنفيذ مشروع « تيوننغ» 
في الشرق األوسط وشمال 

افريقيا بخصوص: وضع برنامج 
الدرجات الجامعية بموضوع السياحة – 

جامعة اليرموك – اربد 
( االردن ) التاريخ : 19-21 مايو 2015 .

تنفيذ مشروع « تيوننغ» 
في الشرق األوسط وشمال 

افريقيا بخصوص: وضع برنامج 
الدرجات الجامعية بموضوع القانون – 

جامعة الروح القدس كسليك – كسليك (لبنان) 
. التاريخ : 24-25 مايو 2016 .

حجم عمل الطالب / العبء
 الدراسي ونظام تحويل

 الساعات المعتمدة االوروبي 
جامعة جروننغين- جروننغين – هوالنده 

التاريخ : 13-16 نوفمبر 2016.

تنفيذ مشروع « تيوننغ» 
في الشرق األوسط وشمال 

افريقيا بخصوص: وضع برنامج 
الدرجات الجامعية بموضوع القانون – 

جامعة القاهرة – القاهرة ( مصر ) 
التاريخ : 21-26 مايو 2015 .

تنفيذ مشروع « تيوننغ» 
في الشرق األوسط وشمال 

افريقيا بخصوص: وضع برنامج 
الدرجات الجامعية بموضوع التمريض – 

جامعة القاهرة- القاهرة ( مصر ) 
التاريخ : 20-25 مايو 2015 .
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تنفيذ مشروع 
« تيوننغ» في الشرق 

األوسط وشمال 
افريقيا بخصوص

وضع برنامج الدرجات الجامعية الخاصة بموضوع هندسة 
العمارة – الجامعة الهاشمية – الزرقاء ( االردن ) 

التاريخ : 18-20 مايو 2015 .
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تنفيذ مشروع « تيوننغ» 
في الشرق األوسط وشمال 

افريقيا بخصوص
وضع برنامج الدرجات الجامعية بموضوع السياحة – جامعة اليرموك – اربد 

( االردن ) التاريخ : 19-21 مايو 2015 .
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تنفيذ مشروع 
« تيوننغ» 
في الشرق 

األوسط 
وشمال 
افريقيا 

بخصوص
وضع برنامج الدرجات الجامعية 

بموضوع التمريض – جامعة القاهرة- 
القاهرة ( مصر ) 

التاريخ : 20-25 مايو 2015 .
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تنفيذ مشروع « تيوننغ» 
في الشرق األوسط وشمال 

افريقيا بخصوص
وضع برنامج الدرجات الجامعية بموضوع القانون – جامعة القاهرة – القاهرة ( مصر ) 

التاريخ : 21-26 مايو 2015 .
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تنفيذ مشروع « تيوننغ» 
في الشرق األوسط وشمال 

افريقيا بخصوص
وضع برنامج الدرجات الجامعية بموضوع القانون – جامعة الروح القدس 

كسليك – كسليك (لبنان) . 
التاريخ : 24-25 مايو 2016 .
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حجم عمل الطالب / العبء
 الدراسي ونظام تحويل

 الساعات المعتمدة االوروبي 

جامعة جروننغين- جروننغين – هوالنده 
التاريخ : 13-16 نوفمبر 2016.

بهدف توفير التدريب الخاص بالعبء الدراسي للطالب و نظام تحويل الساعات المعتمدة األوروبي للهيئة التدريسية في الجامعات التي 
تطبق هذا المشروع فقد تم تنظيم دورات تدريبية في مقر اكاديمية « تيوننغ « بجامعة جروننجين تم خاللها تقديم و مناقشة النسخة 

النهائية للبرامج التجريبية وجداول المقارنة الخاصة بنظام تحويل الساعات المعتمدة األوروبي .
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النتائج الرئيسية للمشروع
تشتمل النتائج الريسية للمشروع على ما يلي : 

الكفاءات العامه  

الكفاءات الخاصة بالموضوع .  

التشاور مع اصحاب العالقة   

ملفات برامج الدرجات الجامعية   

النقاط المرجعية   

تصميم برامج الدرجات الجامعية   

وضع مناهج برنامج الدرجة الجامعية ويشمل ذلك دليل تعلم الطالب ، و المنهاج للسنة االولى .  
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لالتصال
السيد بابلو بنياتون 

منسق المشروع ، مدير اكاديمية « تيوننغ» 
جامعة دويستو ( اسبانيا ) 

pablo.beneitone@deusto.es

 السيد ايفان ديوكاريف 
مدير المشروع، اكاديمية « تيوننغ» 

جامعة دويستو ( اسبانيا ) 
 ivan.dyukarev@deusto.es
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الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان

منسق مشارك للمشروع ، أمين عام اتحاد الجامعات العربية
اتحاد الجامعات العربية (األردن)

secgen@aaru.edu.jo

السيدة مي وهبة 
مدير مشارك للمشروع، اتحاد الجامعات العربية 

اتحاد الجامعات العربية (األردن)
may@aaru.edu.jo

 ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة
http://tuningmeda.org
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