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أخبار ذات عالقة
"األردنیة" تحصل على شھادة اآلیزو 9001:2015

 حفل إفطار رمضاني ینفذه (نشامى األردنیة) لرسم البسمة على
وجوه األطفال األیتام

االردن الثاني عالمیا بااللتحاق بالتعلیم االساسي
جامعات أردنیة تشارك في اسبوع التبادل الدولي بایطالیا

استطالع: 26 % من األردنیین یفكرون بالھجرة بسبب الظروف
االقتصادیة

الملقي: االمل یكبر بالشباب االردني الطموح
نادي أبناء الثورة العربیة الكبري یحتفي بعید االستقالل

"األردنیة" تطلق مشروع "المسار اآلمن" للطلبة ذوي اإلعاقة
البصریة

تأھیل جناح للتعلیم المدمج في "األردنیة"
دراسة: تھوید أسماء 667 موقًعا تراثًیا وأثرًیا في القدس

بمشاركة 171 باحثا وباحثة من 14 دولة 

"األردنیة" و "القدس المفتوحة" تناقشان سبل تطویر أنظمة التربیة والتعلیم في الوطن العربي
Wednesday, April 25, 2018 
 خط كبیر | + خط صغیر +

أخبار الجامعة األردنیة (أ ج أ) زكریا
الغول - التأمت الیوم أعمال مؤتمر "التعلیم
في الوطن العربي: نحو نظام تعلیمي
متمیز" في الجامعة األردنیة بمشاركة
171 باحثا وباحثة من 14 دولة الذي
تنظمھ كلیة العلوم التربویة في الجامعة

بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة.
 
 

والمؤتمر الذي یشھد تنوعا في
الموضوعات وشموال في الطروحات
یبحث في 116 ورقة بحثیة التحدیات التي
تواجھ األنظمة التربویة في الوطن العربي،
بسعیھا نحو التمیز، ومناقشتھا واستشراف

آفاق مستقبل التعلیم في الوطن العربي.
 
 

نائب رئیس الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة أكد في كلمة ألقاھا أن األردن یتبوأ موقعا متمیزا
عربیا وعالمیا وفق مؤشر المعرفة العالمي الذي أعدتھ مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي.
 
 

وقال مجدوبة لدى افتتاحھ فعالیات المؤتمر مندوبا عن رئیس الجامعة إنھ بات واضحا أن معظم الدول العربیة تجاوزت مسألة
الكم وھمھا الكیف والتمیز.

 
 

ولفت مجدوبة إلى أن صورة التعلیم مشرقة بوجھ عام، والمھمة نحو التمیز شاقة وطویلة، قائال: "بید أننا على ثقة بأن خبراءنا
وعلماءنا في كلیات العلوم التربویة في الوطن العربي قادرون على رسم الخرائط المحكمة التي تقودنا إلى بر األمان".

 
 

وشدد على ضرورة تدخل الخبراء المختصین، وطرح الرأي المبني على التجربة العمیقة والدراسة الدقیقة والبحث الرصین في
سیاق ممارسات مواقع التواصل االجتماعي والصحف أیضا بتسطیح األمور وشغفھا بالتعمیم، واختالف اآلراء وتشوش الصورة

في وقت لم یبق فیھ أحد مختص أو غیر مختص لم یدل بدلوه في مستوى التعلیم وبنجاحھ أو إخفاقھ.
 
 

رئیس جامعة القدس المفتوحة الدكتور یونس العمرو قال إن مواجھة التحدیات التي تواجة النظام التربوي تتطلب التوغل في
البحث عن مواطن الخلل ومعالجتھا بالطرق الحدیثة التي تمكن النظام من التقدم ومواكبة األنظمة العالمیة.
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ودعا العمرو إلى ضرورة االلتفات إلى التعلم عن بعد والوسائل التعلیمیة الحدیثھ ومواكبة آخر المستجدات على صعیدي التربیة

والتعلیم سعیا إلى المحافظة على المكاسب التي حققھا التعلیم مرحلیا وتطویره والبناء علیھ مستقبال.
 
 

إلى ذلك قالت األمین العام للجمعیة العلمیة لكلیات التربیة في الجامعات العربیة الدكتورة أمل األحمد إنھ البد من اإلعتراف
بوجود مشكالت تعترض وتتحدى المنظومة التربویة سواء أكان مصدرھا األسرة أم المدرسة أو سواھا ویجب معالجتھا وفقا

للتطور السریع من حولنا عبر تكثیف الحوارات العلمیة لوضع الحلول والبدائل.
 
 

ولفت األحمد إلى ضرورة تظافر الجھود العربیة للعمل على تلبیة االحتیاجات المتنوعة والمتجددة في المنظومة التربویة وتحقیق
خطط التنمیة الشاملة بما یتناسب ومستجدات ما بعد الحداثة.

 
 

عمید كلیة العلوم التربویة في الجامعة الدكتور صالح الرواضیة رئیس المؤتمر أكد أن المؤتمر یسعى إلى وضع تصورات
علمیة واقعیة للكیفیة التي یمكن أن تنھض بھا األنظمة التربویة سعیا للنھوض بمجتمعاتنا العربیة عبر طرح األوراق العلمیة

الرصینة.
 
 

وأضاف الرواضیة أن األنظمة التربویة أمام تحد خطیر یواجھ المنطقة جلھا العتبارات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة تتطلب
تقدیم الحلول والرؤى لتجاوز األزمات.

 
 

وأعرب الرواضیة عن املھ بأن یتیح التنوع والشمول الذي یشھده المؤتمر بمشاركة (171) باحثا وباحثة من 14 دولة الفرصة
للمختصین من مختلف مجاالت العلوم التربویة للقاء واالطالع على المنجزات البحثیة والعلمیة لبعضھم البعض، وبالتالي تكوین

صورة واضحة عن السبل المستقبلیة لتطویر انطمة التربیة والتعلیم.
 
 

والمؤتمر الذي یستمر لیومین یھدف إلى التعرف الى التحدیات التي تواجھ النظام التربوي العربي، وواقع المناھج المدرسیة
والجامعیة وآفاقھا المستقبلیة، واالطالع على بعض التجارب العربیة في مجاالت العلوم التربویة المختلفة والمستجدات النظریة

والتطبیقیة.
 
 

ویناقش المؤتمر في عشرین جلسة التحدیات التي تواجھ القیادات التربویة العربیة واقتراح الحلول لھا وسبل تطویر البیئة
التعلیمیة وفق متطبات االعتماد والجودة وآلیات إبراز دور التقنیات الحدیثة في العملیة التعلیمیة التعلمیة ودور المكتبات
االلكترونیة والبیئة المدرسیة والجامعیة في معالجة التطرف الفكري باإلضافة إلى تبادل الخبرات واالطالع على أحدث البحوث

والتجارب العربیة المیدانیة في حقل التربیة والتعلیم.
 
 

انتھــــــــــــــــــى
 

رجوع 

للتعلیق على الخبر   : إضغط ھنا

التعلیقات
ال یوجد تعلیقات على ھذا الخبر
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