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 التدريسمناهج لشبكة الخبراء العرب في تطوير  الملتقى األّول

 تقنيات المعلومات واالّتصال في الّتعلّم توظيفو

 

 :اإلطار العام .1

إلى مع البنك الدولي أوكلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون 

 تنسيقاستضافة ومهّمة  في الّتربية بتونس للتكنولوجياتالمركز الوطني 

البرنامج العربي لتطوير مناهج التدريس وتوظيف تقنيات المعلومات واالتصال 

للبرنامج العربي لتحسين جودة  محاور الخمسة األساسّيةالأحد في التعلم وهو 

التعليم
1
. 

بأهّمية الجودة عنصرا محّددا لنجاعة المنظومات  ومن منطلق اإلدراك

الّتعليمّية ونجاحها في خدمة األهداف الّتنموّية والحضارّية للّدول والشعوب، ومع 

االنتباه إلى أّن تحسين المؤّشرات الكّمّية، على أهّمّيتها، ال يكفي، وحده، لضمان 

مشتركة عربية اعدة قبناء ضرورة وإيمانا ب، تلك الّنجاعة وتحقيق ذلك الّنجاح

العمل الّشبكّي، وضع  وتكريسمتابعة أدوات قيس ووتوفير  لتوحيد المفاهيم

خّطة عمل تقوم على الجمع بين إعداد في الّتربية  للتكنولوجياتالوطني المركز 

الوثائق المنهجّية والمدّعمات التدريبّية ، وبين إرساء شبكة للخبراء وأهل 

 تقنياتاالختصاص العرب، المعتنين بهندسة المناهج الّتعليمّية وبإدماج 

كفايات القرن الحادي والعشرين وبإكساب المعلومات واالّتصال في الّتعلّم 

  .ر في الوسط الّتربويقيادة الّتغييوب

                                                           
1
 http://www.alecso.org.tn/images/stories/EDUCATION/05-07-2012-1.pdf 
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ضمن هذا اإلطار، وفي سياق هذه الّرؤية، يندرج تنظيم الملتقى األّول لشبكة 

تقنيات المعلومات  وتوظيف التدريسالخبراء العرب في تطوير مناهج 

 .3112أفريل  11إلى  11بتونس من واالّتصال في الّتعلّم الذي سيلتئم 

 أهداف الملتقى: .3

 إلى:يهدف الملتقى 

  وتوظيف التدريس البرنامج العربي لتطوير مناهجالتعريف بخطة عمل 

و تحديد مشاريع مشتركة ذات  المعلومات واالّتصال في الّتعلّم تقنيات

 ،يةوأول

 المعلومات  تقنيات وتوظيف التدريسبكة عربّية لخبراء مناهج ش إرساء

 واالّتصال في الّتعلّم،

 األّولّية من الوثائق المرجعّية الخاّصة بالبرنامج العربي  المشاريع دراسة

 المعلومات واالّتصال في الّتعلّم تقنيات وتوظيف التدريس لتطوير مناهج

بالنسبة للمحاور األساسية األربع )هندسة المناهج التعليمّية، كفايات القرن 

، قيادة الحادي والعشرين، توظيف تقنيات المعلومات واالتصال في الّتعلّم

 .التغيير في الوسط التربوي(

 :فعاليات الملتقى .2

من خالل العروض والجلسات الحوارية وورشات ستغطي فعاليات الملتقى 

 :البنود التاليةتفكير 

توظيف مجال في  لدول أجنبيةسياسات البرامج وال عدد مناستعراض  -

 ،تقنيات المعلومات واالّتصال في الّتعلّم
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مقومات لمشروع توظيف تقنيات المعلومات أية " اشكالية:طرح  -

 ،الدول العربية عدد منوذلك من خالل تجارب  "واالّتصال في الّتعلّم؟

البرنامج إطار  المنجزة في المرجعيةالمشاريع األّولية للوثائق  مناقشة -

المعلومات واالّتصال  تقنيات وتوظيف التدريس العربي لتطوير مناهج

 ،في الّتعلّم

 البرنامج العربي لتطوير مناهجإقليميا في إطار  المدرجةاألنشطة  عرض -

مع تحديد  المعلومات واالّتصال في الّتعلّم تقنيات وتوظيف التدريس

 .النتائج المرتقبةوضبط  أولويةورسم مشاريع مشتركة ذات األدوار 

 :المشاركون في الملتقى .4

من المسؤولين والخبراء، في مجال تطوير  61في الملتقى حوالي سيشارك 

المناهج التعليمية وتوظيف تقنيات المعلومات واالتصال وتطوير كفايات القرن 

 دولة عربية هي : 14الحادي والعشرين وقيادة التغيير في الوسط التربوي، من 

 المملكة األردنّية الهاشمّية 

 دولة اإلمارات العربّية المّتحدة 

 مملكة البحرين 

 الجمهورّية التونسّية 

 الجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية الشعبّية 

 المملكة العربّية السعودّية 

 جمهورية الصومال 

 سلطنة عمان 

 دولة فلسطين 

 دولة الكويت 

 ليبيا 

 جمهورّية مصر العربّية 

 المملكة المغربّية 

 الجمهورّية اليمنّية 

سيساهم في فعاليات الملتقى خبراء دوليون وممثلون عن شركاء المركز  كما
الوطني للتكنولوجيات في التربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
والبنك الدولي والمؤسسات الحاضنة لمختلف مكونات البرنامج العربي لتحسين 

 جودة التعليم. 


