
 

 

 

 

 

 
 الندوة اإلقليمية الحوارية 

 "وتحديات فرص: في المدارس والجامعات "جودة التعليم العربي
 

 الورقة المفاهيمية 
 

 7/2/2023التاريخ: 
  12:00 – 10:00الوقت: 

 
 من خالل التواصل المرئي المسموعللحضور 

 
 

 
 اوجاهي  للحضور 

 -شارع عبدالرحيم الواكدامة لمجموعة أبو غزاله العالمية اإلدارة الع -ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي
 شميساني -عمان

 
 



 

 

 

 

 

 تعريف بالندوة 
 .()ضعوا أمامي منهجها في الدراسة أْنبئكم بمستقبلهاُسئل أحد الساسة عن رأيه في مستقبل أمة فقال: 

ال بد  ، لذاهي محك نجاح الدولة وتقدمها وصحوتها بعد كبوتها، حالة التعليم في دولة ماأن يدل على  اوهذ
تسعى نظم التعليم في العالم في وقتنا الراهن نحو تعزيز جودة نظم تعليمها، لالستجابة لمستجدات وتحديات أن 

تسببت بها جائحة فيروس  بشكل خاص بعد األزمة غير المتوقعة التي وومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، 
بدأت تساؤالت كبرى تطرح لدى حيث وانعكاساتها على واقع ومستقبل التعليم عالمي ا.  (Covid-19) كورونا

تطلع الدول العربية في الوقت ذاته لالستجابة لتحديات معقدة ومزدوجة حول  و صناع السياسات والقرار التربوي 
ني جودة أنظمتها التعليمية وتحديات المستقبل سعي ا لدعم التنميـة نتيجة حالة جودة التعليم، المتمثلة بتد

المسـتدامة عربي ا وعالمي ا وتحسين نتائج أداء أنظمتها التعليمية وتعزيز جودة االستثمار في رأس المال البشري 
  .العربي استجابة لتطلعاتها الى اقتصاد مزدهر ورفاهية اجتماعية

"، فرصتحديات و : في المدارس والجامعات جودة التعليم العربيعنوان "الندوة الحوارية تحت ولهذه الغاية تقام 
 -إلى: والتي تهدف 

 ضمان جودة التعليم العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. .1
 تعميق الحوار والتفكير بين قادة الفكر وصناع القرار. .2
 العربي وتوحيد معاييره.تقديم توصيات لدعم التوجه نحو جودة التعليم  .3

 محاور الندوة
 التعليم العربي بين الواقع والطموح المستقبلي.  -1
 استشراف معايير جودة موحدة للتعليم العربي "روئ وتطلعات".  -2
 البنية التحتية التكنولوجية.  -3
 التعليم العربي: الى أين؟   -4
 تأهيل وبناء قدرات طلبة الكليات األدبية واإلنسانية للحقل التعليمي.  -5



 

 

 

 

 

 الشراكة بين القطاعين: العام والخاص لتطوير التعليم.  -6
 تطوير المناهج بما يوافق التحول في التعليم.   -7

 ندوة المدمجةال حول
 على مدى ساعتين االردن، -ندوة الحوارية برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تعقد الس

تتاح الفرصة س، و وبحضور رؤساء جامعات ومدراء مدارس وهيئات الجودة  ،بمشاركة نخبة من المفكرين
، في 2023فبراير/شباط  7للحوار للوصول الى سبل رفع سوية التعليم العربي، وذلك يوم الثالثاء الموافق 

ا، في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي المية_ اإلدارة العامة لمجموعة أبو غزاله الع -تمام الساعة العاشرة صباح 
 شميساني -عمان -شارع عبدالرحيم الواكد

 
 ندوةلغة ال
 العربية اللغة

 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 

0096265100250  Ext 1234     

 

 موبايل

 

00962 799951533   

 

  البريد االلكتروني 

 

Office@aroqa.org 


