نشرة المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
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أبوغزاله :التعاون مع «الشركة الذكية
للحلول المتكاملة والتدريب» في
مصر لنشر خدمات االعتماد والتدريب
واالستشارات التعليمية

٢

فتح باب التسجيل في برنامج تدريب
لجودة التعليم في المدارس

٤

أبوغزاله :التعاون مع شركة «إبداع بال حدود»
لنشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية

عمان – وقعت المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم «أروقا»
اتفاقية مع شركة «ابداع بال حدود للتدريب واالستشارات» ،بهدف
التعاون في نشر ثقافة الجودة وبناء القدرات في المؤسسات التعليمية.
وأعرب سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس «أروقا» عن سعادته
بالتعاون مع شركة «إبداع بال حدود للتدريب واالستشارات» ،مشيرا
إلى أن المنظمة أطلقت معايير االعتماد للمؤسسات التعليمية بما
يتماشى مع المعايير العالمية.

1

وبين أبوغزاله أن المنظمة كرست جميع
مواردها وخبراتها لنشر ثقافة الجودة
واالعتماد لالرتقاء بالتعليم إلى مستوى
متميز في الدول العربية ،مضيفا أن
المنظمة تعمل باستمرار على تحديث
معاييرها ،حيث تم مؤخرا إدخال معايير
التميز واإلبداع والتعليم الرقمي وتدريب
الطلبة على البحث العلمي بما يمكن الطلبة
من امتالك مهارات التفكير العليا.
من جانبه وجه الدكتور نبيل الزغول
رئيس شركة «ابداع بال حدود للتدريب
واالستشارات» الشكر الجزيل لسعادة
الدكتور طالل أبوغزاله ،الفتا ً إلى أن
الشركة تسعى من خالل توقيع هذه
االتفاقية إلى نشر ثقافة الجودة والتدريب بالتعاون مع مؤسسة من أكبر وأعرق المؤسسات في العالم وهي «طالل أبوغزاله
العالمية».
وثمن الدكتور الزغول دور المنظمة الريادي في تطوير وتحسين المستوى التعليمي في المؤسسات التعليمة في الوطن
العربي.
يشار إلى أن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ( )AROQAجمعية دولية غير ربحية تأسست عام  2007بهدف
النهوض بمستوى جودة التعليم العالي بشكل عام مع التركيز على العالم العربي بشكل خاص.
وشركة إبداع بال حدود للتدريب واالستشارات هي شركة أردنية رائدة في مجال تقديم حلول تدريبية عالية الجودة من
خالل أحدث التقنيات والوسائل واألساليب ،كما تقدم خدمات االستشارات وحلول األعمال ،ولديها العديد من االرتباطات
الدولية حول العالم.

أبوغزاله :التعاون مع «الشركة الذكية للحلول المتكاملة والتدريب» في مصر
لنشر خدمات االعتماد والتدريب واالستشارات التعليمية
مصر – وقعت المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم «أروقا» اتفاقية تعاون مع « الشركة الذكية للحلول المتكاملة
والتدريب» ،للتسويق المشترك وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.
وأعرب سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس «أروقا» عن سعادته بالتعاون مع الشركة ،مشيراً إلى أن المنظمة تركز
على المساهمة الفعالة في تحسين نوعية التعليم وتقديم خدمات الجودة في التعليم واالعتماد في الدول العربية ،وفقا لمعايير

2

عالمية شاملة كما وعملت المنظمة مع عدد من المؤسسات
التعليمية واالرتقاء بجودة التعليم فيها وصوالً لتحقيق مستويات
تعليمية متميزة من خالل تطبيق الجودة واالعتماد وبناء القدرات.
وقامت المنظمة بعقد ورشة تدريبية لفريق عمل الشركة الذكية
حول معايير المنظمة وأنشطتها المختلفة.
من جانبه عبّر األستاذ أيمن القباني رئيس «الشركة الذكية
للحلول المتكاملة والتدريب «عن اعتزازه بالتعاون مع «طالل
أبوغزاله العالمية» ،وهي إحدى الشركات الرائدة في العالم،
مثمنا ً جهود سعادة الدكتور طالل أبوغزاله الرامية إلى مد
جسور التعاون والتواصل وخاصة في مجال توظيف تكنولوجيا
التعليم والتعلم الرقمي ،الفتا ً إلى أن الشركة تسعى من خالل
توقيع هذه االتفاقية إلى التعاون والتشارك والعمل المتبادل في
نشر الخدمات التعليمية المميزة.
وثمن األستاذ القباني دور المنظمة في رفع سوية التعليم ودعم
المؤسسات التعليمية العربية من خالل التوعية وبناء القدرات
وتقديم خدمات ضمان الجودة واالعتماد.
يشار إلى أن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
( )AROQAجمعية دولية غير ربحية تأسست عام  2007بهدف النهوض بمستوى جودة التعليم العالي بشكل عام مع
التركيز على العالم العربي بشكل خاص.
الشركة الذكية للحلول المتكاملة والتدريب – تكنوفيوتشر مصر ،هي مؤسسة مصرية تأسست عام  2005لتطوير مهارات
طالب المدارس ( من 17-3سنة) في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والبحث العلمي  STEMلخلق
جيل عربي متميز قادر على المنافسة العالمية في ظل التطور السريع للتكنولوجيا واالبتكار في العالم .وتقدم المؤسسة
خدماتها لطالب المدارس
من خالل  17فرع
بجمهورية مصر العربية
ومئات المدارس الحكومية
والخاصة والدولية .كما
تنظم الشركة سنويا أكثر
من  5بطوالت لمسابقات
الروبوت العالمية في مصر
والبطوالت العربية التي يتم
تنظيمها في جمهورية مصر
العربية تحت مظلة الجمعية
العربية للروبوت.
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فتح باب التسجيل في برنامج تدريب لجودة التعليم في المدارس
تعلن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم عن
فتح باب التسجيل لبرنامج «التدريب لجودة التعليم في
المدارس» لإلداريين والمعلمين والمعلمات اعتباراً من
بداية شهر حزيران عام  2019وخالل العام الدراسي
 ،2020-2019وفي حالة الرغبة في عقد أي دورة
بموضوعات معينة يمكن للمدرسة طلبها وستقوم
المنظمة بتنفيذها.
علما ً أن المنظمة تستعين بخيرة المدربين لتنفيذ التدريب.
حيث يمنح المشارك في أي دورة أو ورشة عمل شهادة
معتمدة من المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم.
للمزيـد من المعلومــات حول تفاصيـل البرنامج
والتسجيل يرجى التواصل معنا عبر البريد االلكتروني:
office@aroqa.org

مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله ٤٦ ،شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان ،األردن
هاتف)+٩٦٢ ٦ ( ٥١٠٠٩٠٠ :

E-mail: office@aroqa.org

aroqa.org
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