
يسر المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
ا عالن عن عقد دورة للحصول على شهادة

" مقيم ضمان الجودة في التعليم " 
في نسختها السادسة " ٢٠ ساعة تدريبية "

وذلك لمدة أربعة أيام بواقع ٥ ساعات يومًيا.

موعد انعقاد الدورة: أيام الثالثاء وا�ربعاء والخميس والسبت ١٨/١٦/١٥/١٤ يناير – كانون الثاني ٢٠٢٠ 
أبوغزاله  وبإشراف  التعليم  في  الجودة  لضمان  العربية  المنظمة  قبل  من  التدريب  يتم  حيث 
بنجاح  للدورة  المقرر  االختبار  واجتيازهم  الحضور  شرط  تحقيق  بعد  المشاركون  ويمنح  العالمية، 

شهادة معتمدة من" المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم".

على  للحاصلين  الفرصة  إتاحة  على  التعليم  في  الجودة  لضمان  العربية  المنظمة  وستعمل 
التدريب العملي بالمشاركة مع فرق المنظمة،  وفق  شهادة مقيم ضمان جودة التعليم على 

امكانات المدارس.



الشروط والتعليمات:

أوًلا: معايير المشاركة في الدورة:
•  المؤهل جامعي، والتخصص له عالقة بالتعليم أو بالجودة

•  يجوز �صحاب المؤهالت ا�خرى االشتراك بالدورة إذا كانوا حاصلين على دورات جودة
•   خبرة ال تقل عن ٣ سنوات في مجال التعليم بالوزارات أو المدارس أو الجامعات أو ا دارات المدرسية أو الجودة 

•  قد مضى على تخرجه من الجامعة ٤ سنوات على ا�قل
ثانًيا: رسوم الدورة : 
٥٠٠ دينار أردني تشمل:

ساعات التدريب، المادة التدريبية، شهادة مقيم ضمان الجودة في التعليم من المنظمة العربية لضمان الجودة 
في التعليم، االستراحات.

ثالًثا: طلب االشتراك في الدورة والحضور:
office@aroqa.org : يقوم المشارك بالتسجيل وتقديم طلب المشاركة عبر البريد االلكتروني  •

     وتأكيد التسجيل باالتصال على أحد ا�رقام التالية :هاتف:  ٠٠٩٦٢٥١٠٠٩٠٠  فرعي: ٤٣٠٩ أو موبايل ٠٧٩٩٤٩٥٩٣٢
•  تعقد الدورة في (مبنى طالل أبوغزاله العالمية، الشميساني، شارع عبدالرحيم الواكد عمارة رقم ٤٦).

•  أن ال يقل حضور المشارك عن ٨٠٪ من ساعات التدريب
رابًعا: برنامج التدريب: 
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