
 
 

 الممتقى التربوي 
 (الواقع والمأمول –عد التعميم عن ب  التعمم و تجربة )

 
 

                                          

 مقدمة:
 أرض المممكة األردنية الياشمية، ويعد   حق التعميم حق دستوري لكل من يقيم عمى

االرتقاء بيذا القطاع الحيوي أولوية وطنية ال سيما في ظل الظروف الراىنة التي يعيشيا األردن 
بما في ذلك ، استدامة التعميم النوعي ، من أجل ذلك تسعى الوزارة إلىفي ظل جائحة كورونا

وبما يحقق الوصول والمساواة لمطمبة عن ُبعد، والتعميم استخدام إستراتيجيات التعميم اإللكتروني 
جميعيم في شتى مناطق المممكة ومختمف المراحل الدراسية، عن طريق منصات تعميمية تبث 

، قناة األردن الرياضية( 2، درسك1)درسكمخصصة تمفازية قنوات المحتوى التعميمي من خالل 
 .والمنصة التعميمية اإللكترونية )درسك(

بيدف تقييم تجربة لمراجعة سياساتيا التعميمية و زارة التربية والتعميم في ضوء توجو و و 
من أجل تطويرىا واالستفادة منيا وجوانب التحسين وتعزيزىا وتحديد نقاط القوة التعميم عن ُبعد 

حول  تربوي ممتقى يجري التجييز لعقد ، لتكون داعمة لمتعميم ومعززة الستراتيجيات التعمم المتنوعة
من خالل عقد جمسات نقاشية  والمأمول الواقع –ة وزارة التربية والتعميم في التعميم عن بعد تجرب

 .التعميمية التعممية بين األطراف القائمة عمى العممية



 
 :الممتقىأهداف 

الطالب، ميعيا )بعناصرىا ج التعميم عن ُبعدالتعمم و تقييم تجربة وزارة التربية والتعميم في   -1
 (..... ،التقييم ،التفاعل، المحتوى المعمم، المدير، ولي األمر، 

 ق التغمب عمييا.ائ، وطر التعميم عن ُبعدالتعمم و طرح التحديات التي تواجو  -2
 التعميم عن ُبعد.التعمم و فاق استشراف آ  -3

 .التعميم عن ُبعدالتعمم و قصص النجاح في  عرض  -4
 محاور المؤتمر:

 ب عد عن التعميمالتعمم و  تجربة في التربوية واإلدارة قيادةال :األول المحور
 :تيةاآل الفرعية المحاور تحتو ويندرج
 .دور القيادة التربوية في إدارة عممية التعمم والتعميم عن ُبعد 
 التعمم والتعميم عن ُبعد.عممية التي تواجو القيادات التربوية في إدارة  تحدياتال 
  لتعمم والتعميم عن ُبعد.االقيادة في تقييم تجربة 

 ب عد عن والتعميم التعمم لتجربة والتقني الفني الدعم المحور الثاني:
 : تيةاآل الفرعية المحاور تحتو ويندرج 

  في التعمم والتعميم عن ُبعد. التعميمي المحتوى 
 التعميم في التعمم والتعميم عن ُبعد. منصات إدارة 
 لتعمم والتعميم عن ُبعدكمفة المالية المترتبة عمى تطبيق اتال. 
 الالزمة لتطبيق التعمم والتعميم عن ُبعد. البنية التحتية 

  المجتمعية المسؤولية :الثالث المحور
  :تيةاآل الفرعية المحاور تحتو ويندرج
 .التعمم والتعميم عن ُبعدفي  تجاه تعمم أبنائيماأولياء األمور مسؤولية  -
 لمطمبة.تنمية الجوانب النفسية واالجتماعية  -

 تعميم عن ب عد تعمم و 
 .هادف مستدام تشاركي

 

 

 الرؤية 

 تىفير خدمة تعليمية رْقمية بجىدة

 .الىصىل والمساواة تحققعالية 

 

 الرسالة



 تعزيز الممارسات الصحية اإليجابية لمطمبة. -
 ب عد عن والتعميم التعمم تجربة خالل والمساواة الوصول: الرابع المحور

 : تيةاآل الفرعية المحاور تحتو ويندرج 
 اإلعاقة،  وو ذ، الطمبة الطفولة المبكرة)  في التعمم والتعميم عن ُبعد الوصول والمساواة 

 .مناطق الميمشة، وغيرىا...(الالنوع االجتماعي، 
 وكيفية تعويضو لمطمبة. يفاقد التعميمال 

 ب عد عن والتعميم التعمم تجربة في والطمبة المعممين أدوار: الخامس المحور
 : تيةاآل الفرعية المحاور تحتو ويندرج
 التعمم والتعميم عن ُبعد. عممية في التدريس استراتيجيات 
 التعمم والتعميم عن ُبعد. عممية في ووأدوات التقييم استراتيجيات 
 الذاتي التعمم استراتيجيات. 
 برامج األنشطة اإلثرائية واالستدراكية. 

 ب عد عن والتعميم التعمم جودة: السادس المحور
 .(قييم تجربة التعمم والتعميم عن ُبعدت محور ) تحتو ويندرج
 

 الجهة المنظمة وزارة التربية والتعليم

 المشاركىن

 وزارة التربية والتعليم.دارات إ -

 .مديريات التربية والتعليم -
   الميدان التربىي ) مدير / معلم / طالب( -

 وزارة التربية والتعليم 

 

 .في تجربة التعلم عه بُعد مشاركات خارجية مه شركاء وزارة التربية والتعليم  -

 مه الجامعات الرسمية. ىنيكاديمأ -

 .أولياء األمىرعه  لىنممث -

 .مجالس التطىير التربىيعه  ممثلىن -

 شركاء خارجيىن

 

 

 

 

 

 



 

 الحضور

 في  مركز الوزارة. والمديرون المختصون  اإلدارات مديرو -
 التربية والتعميم. مديرو -
 ن.المشرفون التربويو -
 ممثمون عن المعممين والطمبة وأولياء األمور من القطاع العام والخاص. -
 .يون شركاء خارج -

 
 :الممتقىشروط المشاركة في 

 الرئيسة المحددة محاور الممتقى المشاركة ضمنكون أن ت. 
  ومعاييره البحث العمميشروط  الورقةأن تتوافر في. 
 .أن تجتاز المشاركة التحكيم العممي 
 .أن تكون المشاركة غير منشورة 
 يالوظيفالمسمى جية، حة األولى )االسم، التدوين المعمومات األساسية اآلتية عمى الصف ،

 مشتركة. وعنوان المشاركة( سواء كانت المشاركة فردية أ
 مالحظات مهمة:

  غيرها، عناوين أخرى المحاور الفرعية هي عناوين استرشادية يمكن لممشارك أن يكتب في
 وبما يتصل بالمحور الرئيس.

   م28/1/2221خر موعد الستالم المشاركات آتاريخ. 
    ن بالموافقة عمى مشاركاتيم.سيبمَّغ المشاركو 
    ممحق تربوي خاصالمشاركات في  جسُتدر. 

 المراسالت:
 اآلتي اإللكتروني البريد طريق عن ترسل المشاركات إلى المجنة التحضيرية: 

elearning.conf2221@gmail.com  

 اآلتية األرقام عمى االتصال لالستفسار : 

2772355328 /2781868765/2795245946 /2796731825 

mailto:elearning.conf2021@gmail.com
mailto:elearning.conf2021@gmail.com


 التربوي الممتقى في  المشاركة نموذج
 

:االسم 
................................................................................. 

:المؤهل العممي 
................................................................................. 

:التخصص 
................................................................................. 

 :جهة العمل 
................................................................................. 

:المسمى الوظيفي 
................................................................................. 

هاتف: 
................................................................................. 

بريد إلكتروني:ال 
................................................................................. 

نوع المشاركة : 
................................................................................. 

 مشاركة ببحث: العنوان: .....................................................

 مشاركة بورقة عمل: العنوان: .................................................. 

 ................................................الذي ينتمي إليه البحث :  المحور الرئيس

 ...................................................المحور الفـرعي الذي ينتمي إليه البحث : 


