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"األردنیة" و"القدس المفتوحة" تناقشان تطویر أنظمة التربیة والتعلیم العربیة
عمان– الغد- التأمت أمس أعمال مؤتمر "التعلیم في الوطن العربي: نحو نظام تعلیمي متمیز" في الجامعة األردنیة، وتنظمھ كلیة العلوم التربویة في الجامعة بالتعاون

مع جامعة القدس المفتوحة، بمشاركة 171 باحثا وباحثة من 14 دولة، تبحث فیھ 116 ورقة بحثیة حول ما یواجھ األنظمة التربویة العربیة من تحدیات، واستشراف
آفاق مستقبل التعلیم. 

نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة؛ أكد 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 الدكتور عزمي محافظة؛ إنھ بات واضحا أن معظم الدول العربیة تجاوزت مسألة الكم وھمھا الكیف
والتمیز، مبینا "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 آرىاء مبنیة على التجربة العمیقة والدراسة الدقیقة والبحث الرصین، في سیاق ممارسات مواقع التواصل
االجتماعي والصحف أیضا بتسطیح األمور والتعمیم، واختالف اآلراء وتشوش الصورة، في وقت لم یبق فیھ مختص أو غیر مختص، لم یدل بدلوه في مستوى التعلیم،

وبنجاحھ أو إخفاقھ. 
رئیس جامعة القدس المفتوحة الدكتور یونس العمرو؛ قال إن مواجھة تحدیات النظام التربوي، تتطلب البحث عن مواطن الخلل ومعالجتھا بما یمكن النظام من التقدم

ومواكبة األنظمة العالمیة. 
ودعا العمرو لاللتفات إلى التعلم عن بعد والوسائل التعلیمیة الحدیثة، ومواكبة آخر المستجدات على صعیدي التربیة والتعلیم، للمحافظة على مكاسب التعلیم مرحلیا،

وتطویره والبناء علیھ مستقبال. 
إلى ذلك؛ قالت األمین العام للجمعیة العلمیة لكلیات التربیة في الجامعات العربیة الدكتورة أمل األحمد "ال بد من االعتراف بوجود مشكالت تعترض وتتحدى المنظومة

التربویة، أكان مصدرھا األسرة أم المدرسة أو سواھا". 
عمید كلیة العلوم التربویة في الجامعة الدكتور صالح الرواضیة رئیس المؤتمر، أكد أن المؤتمر یسعى لوضع تصورات علمیة واقعیة للكیفیة التي یمكن أن تنھض بھا
األنظمة التربویة، سعیا للنھوض بمجتمعاتنا العربیة. ویستمر المؤتمر لیومین، اذ یتیح التعرف لما یواجھ النظام التربوي العربي من تحدیات، وواقع المناھج المدرسیة

والجامعیة وآفاقھا المستقبلیة، واالطالع على بعض التجارب العربیة في مجاالت العلوم التربویة المختلفة والمستجدات النظریة والتطبیقیة.
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