
Zoom.us

الهدف العام:
إعداد وتأهيل المشاركين ليكونوا مقيمي جودة التعليم، ومؤهلين للعمل في إدارات جودة التعليم.

 
النتاجات:

عند انتهاء الدورة سيكون المتدرب قادًرا على:
۱.      اكتساب مهارات المقيم "فنًيا ومهنًيا وشخصًيا" وكتابة التقارير.

۲.      اكتساب مهارات الزيارة الميدانية والتحقق من فحص ا�دلة.
۳.      التطبيق العملي لكيفية توظيف نموذج أدوات جمع البيانات استعداًدا للزيارة الميدانية "تقييم تقرير 

 افتراضي للتقييم الذاتي لمؤسسة تعليمية". ( ورشة تطبيقية افتراضية).
معايير   ومنها  المعايير  مع  المقيم  يتعامل  "كيف  لالعتماد:  وعربية  عالمية  معايير  على  التعرف    .٤

 المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم – أروكا-".
٥.     تقييم بيئات التعليم والتعلّم من خالل زيارات صفية (ورشة عمل تطبيقية افتراضية).

٦.     التعرف على مجاالت عمل مسؤول جودة في هيئة اعتماد - مقيّم لجامعة أو كليّة – مسؤول 
          جودة في جامعة أو كليّة – مقيّم تعليم في مدرسة – مسؤول جودة في مدرسة.

۷.     ورشة عمل افتراضية لتطبيق وتثبيت جميع المهارات العملية وما يطرحه المشاركون من احتياجات.

للمهتمين في جودة التعليم في الدول العربية
نعلن عن انعقاد دورة:

"مقيم ضمان الجودة في التعليم
بنسختها الحاديـــة عشرة"

بالتعاون مع طالل أبوغزاله العالمية



الفئات المستهدفة:
۱.    مسؤولو الجودة في :(هيئة اعتماد – جامعة – كليّة – مدرسة).

۲.     أصحاب المؤهالت الجامعية، والتخصصات التي لها عالقة بالتعليم أو بالجودة.
۳.     أصحاب المؤهالت ا�خرى إذا كانوا حاصلين على دورات جودة.

٤.     المهتمون ذوو الخبرة في مجال التعليم بالمدارس أو الجامعات أو ا¸دارة المدرسية أو الجودة (ال تقل    
 عن ٣ سنوات).

موعد الدورة: 
•        الجمعة والسبت الموافق ٥-٦ شباط فبراير ۲۰۲۱

•        الجمعة والسبت الموافق ۱۲-۱۳ شباط فبراير ۲۰۲۱
•        الجمعة والسبت الموافق ۱۹-۲۰ شباط فبراير ۲۰۲۱

•        الجمعة الموافق ۲٦ شباط فبراير ۲۰۲۱

أيام الجمعة سيكون توقيت الدورة: من الساعة ۸ صباًحا إلى الساعة ۱۱ ظهًرا
أيام السبت سيكون توقيت الدورة: من الساعة ۸ صباًحا إلى الساعة ۱۲ ظهًرا

بمجموع ۲٤ ساعة تدريبية.
بتوقيت عّمان / المملكة ا�ردنية الهاشمية.

يرجى عدم حضور غير المشاركين وسيجري التدقيق على المشاركين المسجلين.

مزايا التسجيل في دورتنا التدريبية: 
•        البرنامج التدريبي يناسب العاملين في الجامعات والمدارس وقطاع التعليم.

•        الحصول على شهادة مقيم من المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم.
•        الحصول على المادة العلمية ونماذج التدريب العملي.

•        إمكانية التدريب الفعلي مع المنظمة في المؤسسات التعليمية من خالل زيارات ميدانية مستقبًال 
ووفق إمكانات المؤسسات التعليمية.

 Zoom.us الدورة تفاعلية عن بُعد عن طريق        •

مالحظة:
 سيكون االختبار على التطبيقات العملية والمشاركة أثناء الدورة

رسوم الدورة ۲٥۰ دينار أردني أو ما يعادلها بالدوالر ا�ميركي

لالستفسارات أو التسجيل
المشاركة  طلب  وتقديم  بالتسجيل  المشارك  يقوم 

 office@aroqa.org :عبر البريد ا¸لكتروني

وتأكيد التسجيل باالتصال على أحد ا�رقام التالية:

۰۰۹٦۲۷۹۰۸۲۱۷٥٥
۰۰۹٦۲۷۹۹٤۹٥۹۳۲


