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 بالتعاون مع احتاد اجلامعات العربية

 تاليندس أوف إنديرمنتتنظم 
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التعليم العالي في الوطن العربي  في  "تطوير منهجيات 

 وآفاقه المستقبلية"

07/05/2022 – 08/06/2022 

 

 
 

 أهداف الورشة 

ي التعليم فالورشة الى تطوير حلول واقعية من قبل المشاركين قابلة للتطبيق  تهدف  

 : تشمل، والتي العالي في العالم العربي تحاكي الحاضر والمستقبل 

متطلبات   • مع  وموائمتها  التعلّم  ونظم  العالي  التعليم  مخرجات  تطوير 

وأسواق العمل وأصحاب رؤوس األموال والمجتمعات  أجيال المستقبل  

المحلية، لتكون قادرة على مواجهة تحديات العصر وأية صعوبات قد 

 . تواجهها منظومة التعليم في المستقبل

 . تعزيز تنافسية الجامعات العربية عالميا •

ذات   • والتطوير  العلمي  البحث  في  وإمكانياتها  الجامعات  قدرات  رفع 

 . ؤسسات االقتصادية والتجارية حول العالمعالقة واهتمام الم

تطوير شراكات استراتيجية تسهم في إستدامة تمويل وتطوير منظومة   •

التعليم وبرامجه التعليمية والتنموية لتصبح قادرة على االكتفاء الذاتي  

 ماليا. 

رفع قدرات المشاركين على أفضل الممارسات في التعليم اإللكتروني   •

لتعليم  عبر تطويع الممارسات التعليمية والبيداغوجية لطبيعة التعلم وا

 عن بعد أو الهجين. 

 آليات التدريب 

تكون آلية التدريب في الورشة تطبيقية ليخرج المشاركين منها بحلول   •

 حقيقية نتاج عملهم التطبيقي خالل فترة ورشة العمل. 

الى مجموعات   • الورش اإللكترونية  المشاركون خالل فترة هذه  يقسم 

المناسب المواضيع  اختيار  منها على  كل  تعمل  عالقة  عمل  ذات  لها  ة 

 بمنظومة التعليم في العالم العربي.

تعقد الورشة باللغة اإلنجليزية مع وجود مساعدين في اللغة العربية  - لغة الورشة

 والفرنسية. 

 المدربين 

 Talents ofد. عبد بيدس، الرئيس التنفيذي والمؤسس  •

Endearment 

 SP Jain School ofأ.د. كريستوفر أبراهام، رئيس فرع دبي  •

Business Management 

 خبير جودة تعليم عالي.أ.د. نبيل القاضي،  •

 .سيحصل المشاركون على شهادات إنجاز :شهادة اإلنجاز

 

 

 

 مدة الورش 

 ساعات التدريب المتوقعة خالل الفترة:  -يوم  33

 أيام، وثم 3ساعتان تدريب في اليوم في أول  •

 أسابيع، 4ساعتان تدريب في األسبوع لمدة  •

ساعة من إرشادات المدربين متوفرة لمساعدة المشاركين خالل فترة   35 •

الرئيسية    -الورشة   الساعات  خارج  لمساعدة  المشارك  احتاج  متما 

 المحددة لورش العمل. 

عرض المشاريع النهائية في اليوم األخير وتقيمها من قبل المشاركين   •

 لمدربين. وا

 أهمية طول المدة 

هذه  • يجعل  ما  وهذا  النتائج.  من  ذاتيا  التحقق  من  المشاركين  لتمكين 

أي   أخرى.  تدريب  أو  عمل  ورش  أية  عن  مختلفة  التطبيقية  الورش 

سيكون عمل المشاركين خالل جلسات العمل مبنيا على تجارب حقيقية  

ه الورش  سيخرجون بها من على أرض الواقع ومما سيكتسبونه خالل هذ

ولكي يتمكن كل مشارك من إمكانية التطبيق محليا وعربيا وعالميا، لكي  

 يخرج المشاركون بمعطيات هذه الورش بنموذج عربي الى العالمية.

ما  • هو  الورشة  جلسات  خالل  المشاركون  سيقضيه  الذي  الوقت 

أمكانية تطبيقها   التحقق من  تم  سيساعدهم على تطوير تجارب وخبرة 

وكي   المهنية  ونجاحها  المشاركون  بمستقبل  صلة  ذات  تكون 

 ومؤسساتهم. 

عند االنتهاء من الورشة بنجاح سيمنح المشاركون انخراط مجاني   -  قيمة إضافية

مدى الحياة لمنظومة تفاعلية تسمح لهم بمواصلة اإلستفادة من استشارات خبرائنا  

مثل هذه الدورات الدوليين والتفاعل عبر منصة متميزة مع جميع المشاركين في  

 عبر العالم.

 :  رسوم المشاركة في هذا الورشة اإللكترونية

الجامعات    200 • اتحاد  الواحد ألعضاء  دوالر أميركي للشخص 

 العربية ومنتسبيها.

أعضاء  أميركي  دوالر    300 • لغير  الواحد  اتحاد  للشخص 

 الجامعات العربية ومنتسبيها.

 

 



 

 

 

 للتفاصيل والتسجيل 
 secgen@aaru.edu.jo •      info@talentsofendearment.com  

WhatsApp: +971503815868 

www.talentsofendearment.com 

 

 

 نموذج التسجيل 

 " التعليم العالي في الوطن العربي وآفاقه المستقبليةفي تطوير منهجيات "اإللكترونية  ورشةال في للتسجيل  

 إلكتروني االنعقاد: مكان        08/06/2022  –  2022/ 07/05االنعقاد: تاريخ 

على  عبر الواتس آب  االتصالأو  info@talentsofendearment.com  يرجى تعبئة النموذج التالي وإرساله عبر البريد اإللكتروني إلى 

 للمزيد من المعلومات.   971503815868+

 : بيانات المشارك

ــ سيد ــ آنسة ــ  __________________________________الكامل: االسم   ____________________ الجنسية:  دكتور)ة( 

 __________________________________________ :المؤسسة اسم  _____________________ المسمى الوظيفي: 

 ____________  : الدولة_________  لرمز البريدي: ____________ ا____المدينة:  _____________________ العنوان:

 ___  ____________________  الهاتف المتنقل: ____________________ الفاكس: _____________________الهاتف: 

 ____________________________: _الموقع اإللكتروني _______________________________اإللكتروني: البريد 

   (قبل بدء الورشة يجب أن يتم استالم الدفعة  )  الدفع:إجراءات 
 

 أحدهما(  اختيارالرجاء )   دوالر أميركي ___  300غير أعضاء      دوالر أميركي ___ 200أعضاء الرسوم: 

 : وسيلة الدفع 

 أو  اإللكترونيالدفع  .1
 تحويل بنكي .2

 
  .للدفع المباشر أو الرابط اإللكترونيالبنكي تعليمات الدفع عبر التحويل إلرسال وسيلة الدفع المفضلة يرجى إعالمنا *

 سياسة اإللغاء 

 . المدفوعة  الرسوم كافة  تعاد، الورشة بدايةتاريخ  من  أيام 7أكثر من  اإللغاء حال  في •

 .ترد  ال  المدفوعة الرسوم  الورشة، بداية منأيام  7خالل اإللغاء حال  في •

 
  ___________________________________________   / ____ / ____2022 

 التاريخ          توقيع المسجل
 

 مع أطيب األمنيات 


