


نمو يتخطى الدرجات

محور البحث الرئيسي لملتقى 
مهارات المعلمين 2018 تحت عنوان 

)نمو يتجاوز الدرجات( ُيشجع كافة 
التربويين على تفحص الممارسات 
)عدا العالمات( التي من شأنها أن 

م  تترك أثرًا طويل األمد على تعلُّ
الطلبة، وتعمل على تزويدهم 

بالمهارات الحياتية التي يحتاجونها 
في القرن الواحد والعشرين. 





عام مضى على ملتقانا الّسابق. عام 
حمل في طياته الكثير من األحداث.. 

االقتصاد العالمي راكد، والعالم 
يعيش حالة من االستقطاب، وإن 
نظرنا من حولنا نجد أّدلة على أّن 

اإلنسانية تخذل اإلنسان أحيانا. في 
زماننا هذا نجد اإلحباط والّشك 

وعدم اليقين في كّل صفحة وعلى 
كّل لسان. وما أحوجنا اليوم إلى بناء 

مستقبل مشرق وما أحوجنا إلى 
األمل، فبه تزدهر الحياة.

ورجاؤنا من بعد الله فيكم، في 
المعلمة والمعلم...فأنتم األمل 
الذي يقف في مقدمة الفصل.



 جاللة الملكة رانيا العبدالّله المعظّمة
ملتقى مهارات المعلمين 2017

تستفتحون يومكم باسم الله؛ 
وبصباح الخير وصباح الورد... ما زال 

األمل يستقبل أبناءنا وأحالمهم 
كّل يوم ليغرس فيهم مبادئ 

العلوم ويعلمهم أبجديات الحياة.



كيف بدأت 
الرحلة



ملتقى مهارات المعلمين هو حدث إقليمي سنوي 
تنظمه أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بالتعاون 
مع منظمة البكالوريا الدولية. وقد صمم هذا الملتقى 

ليزود المعلمين في الوطن العربي باستراتيجيات التعلم 
الحديثة وأساليب التدريس المبتكرة.

 يعتبر الملتقى منصة للمعلمين تسمح لهم 
باالستكشاف والتعلم ومشاركة خبراتهم مع أشهر 

الباحثين والخبراء التربويين من حول العالم.

تم اطالق ملتقى مهارات المعلمين في 
عام 2014 ليكون حدث خاص وليس كأي 

ملتقى تعليمي آخر.



اكتسب الملتقى مكانة اقليمية وعالمية ألسلوبه 
التعليمي االبتكاري للمعلمين وسعيه لتحسين 

أساليب التدريس داخل الغرفة الصفية، حيث يستند 
الملتقى الى فكرة بسيطة وهي التصدي لتحديات 

التعليم في المنطقة على أول وأهم المستويات 
في صفوفنا المدرسية.

نستهدف إحداث ثورة تعليمية 
في الوطن العربي ورفع مستوى 

التدريس في المنطقة.



المنظمون



أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعّلمين مؤسسة مستقلة 
تتبّنى رؤية جاللة الملكة رانيا العبدالله لالرتقاء بنوعية 

التعليم في األردن والمنطقة من خالل تمكين المعّلمين 
بالمهارات الالزمة، وتقدير دورهم وتقديم الدعم الالزم 
لهم للتمّيز داخل الغرفة الصفّية. تعمل األكاديمية التي 

انطلقت رسمّيا في حزيران 2009 على تطوير برامج 
التدريب وبرامج التنمية المهنّية لتستجيب لالحتياجات 
التعليمية في األردن بشكل خاص وفي العالم العربي 
بشكل عاّم، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم 

األردنية وكلية المعّلمين- جامعة كولومبيا في نيويورك 
باإلضافة لمركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي 

لألبحاث. تسعى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين 
لتقديم أفضل فرص النمو المهني للمعلمين، وتبذل 
جهودًا دؤوبة ومتواصلة لتحقيق الجودة والتمّيز في 

األداء، واالرتقاء بمستوى التعليم وسياسة الحوار في 
األردن والمنطقة.



شركاؤنا



تأسست منظمة البكالوريا الدولية عام 1968. وتعتبر 
منظمة البكالوريا الدولية منظمة غير ربحية تقدم برامج 
تعليمية تحفيزية ذات جودة عالية للمدارس حول العالم 
وحصلت هذه البرامج على شعبية كبيرة لصرامة وجودة 

مقاييسها في إعداد الطلبة لمواكبة الحياة في القرن 
الواحد والعشرين.



ملتقى مهارات المعلمين 2018 – مواَصلة اإلرث منذ 
عام 2014

الهدف الرئيسي لملتقى مهارات المعلمين 2018 
هو تمكين المعلمين والتربويين من تحويل تعليمهم 

وخبراتهم في الغرفة الصفية، وتزويدهم بخبرات 
تعلم مهنية يمكنهم من خاللها االطالع على أحدث 

التوّجهات والممارسات  في مجال التربية، إضافًة إلى 
التواصل مع زمالئهم المعلمين والخبراء وبناء عالقات 

م من بعضهم البعض، وكذلك  مستدامة معهم، والتعلُّ
اكتشاف طرق ُمبتكرة لتلبية حاجات كافة المتعّلمين، 

وأخيرًا التفكر في ممارستهم في التعليم.

 استنادًا إلى مخرجات الملتقى عام 2017، ستتضمن 
االتجاهات المحورية لملتقى عام 2018 محور بحث 

رئيسي بعنوان “نمو يتخطى الدرجات”. حيث سيندرج 

ملتقى مهارات المعلمين 2018: 
إعادة بناء طريقة التعليم



تحت كل اتجاه أساليب تعليم مبتكرة باالضافة الى 
استخدام التكنولوجيا لتحسين مخرجات التعلم.

محور البحث الرئيسي لملتقى مهارات المعلمين 
2018 تحت عنوان )نمو يتخطى الدرجات( ُيشجع كافة 

التربويين على تفحص الممارسات )عدا العالمات ( 
م  التي من شأنها أن تترك أثرًا طويل األمد على تعلُّ

الطلبة، وتعمل على تزويدهم بالمهارات الحياتية التي 
يحتاجونها في القرن الواحد والعشرين.

سيحفز القادة والمعلمون على النظر في األمور 
التالية:

•تنفيذ أساليب إبداعية لمساعدة الطلبة على 
استيعاب التعّلم الذي سيتم في الغرفة الصفية 

بغض النظر عن العالمات التي يحصلون عليها.
•مساعدة الطلبة على مهارة التفكر وفهم تطّورهم 

الفردي الذي نشأ كنتيجة لرحلة تعلمهم.
•تعزيز النمو الذي من شأنه تحسين الفضول الفكري 

ومهارات حل المشاكل واتخاذ القرارات األخالقية 
والتفكر عبر كافة المباحث التعليمية.



المحاور 



م في  ترسيخ التعلُّ
الصفوف األولى

يهدف هذا االتجاه إلى توفير األدوات والمصادر 
م الالزمة لنمو  والمعلومات ومهارات التعلُّ

المتعّلمين الصغار عاطفيًا واجتماعيًا وحّسيًا ضمن 
بيئة تعلمية غنية. 

ستبحث الجلسات في أثر هذه المرحلة التعليمية 
على التطّور المستقبلي للطفل ورفاهيته. سيعمل 

معلمو الطفولة المبكرة على تحديد المجاالت التي 
تحتاج إلى دعم لدى كل طفل، ومن ثم بناء برامج 

وأنشطة لتلبية تلك الحاجات.
سيشمل هذا االتجاه ورشات عمل لكافة التربويين 

في الروضة والصفوف االبتدائية.



م  فهم التعلُّ
والمتعّلم

يجيب هذا االتجاه على أسئلًة هامًة حول ماهّية 
م األطفال، لماذا ومتى يحدث  م وكيفية تعلُّ التعلُّ

م، وكيف يبدو التعّلم النوعي وماذا يؤثر  التعلُّ
على التعّلم. يشجع هذا الموضوع المعلمين على 
م  البدء ببناء معرفة عميقة حول العالقة بين التعلُّ
والمتعّلم، وكيفية بناء عالقات إيجابية بين الطلبة 

م. والمعلمين، وإيجاد بيئة إيجابية للتعلُّ
سيقدم هذا االتجاه ورشات عمل لكافة التربويين 

للصفوف من الرابع وحتى التوجيهي، ويمكن أن 
يكون مرتبطًا بالمباحث أو باألمور التربوية عامًة 

من أجل تلبية حاجات المتعّلمين المختلفة.



القيادة التحويلية

تعمل القيادة التحويلية على إلهام األشخاص 
لتحقيق نتائج مميزة أو غير متوقعة. األشخاص 

المعنيون بهذا الموضوع هم المعلمون والطلبة 
والموظفون اإلداريون.

ستبحث ورشات العمل في كيفية تحقيق النتائج 
المميزة من خالل وجود قائد ُملهم يشجع على 
اإلبداع وُيعزز االستقالل الذاتي وُيحفز الفضول 
الفكري واإلبتكار، ويطور مسؤوليات مشتركة 
لتحسين ثقافة المدرسة وبيئتها بشكٍل يدعم 

تحصيل الطلبة.



م والتعليم  التعلُّ
باستخدام التكنولوجيا

ستبحث ورشات العمل ضمن هذا االتجاه  في 
ما يمكن للتكنولوجيا أن تقدمه للغرفة الصفية، 

وكيف توفر التكنولوجيا أدوات متعددة يمكن 
للمعلمين استخدامها داخل الغرفة الصفية 

م الطلبة وتزويدهم بالمهارات  وخارجها لتعزيز تعلُّ
الرقمية التي من شأنها تسهيل تعلمهم.



أالن 
نوفمبر

المتحدث الرئيسي



“المهارة األكثر أهميًة لتعليمها 
للطالب في عصر اإلنترنت هي 

م” كيفية التعلُّ

أالن نوفمبر - 2016



أالن نوفمبر هو قيادي دولي في مجال تكنولوجيا 
التعليم. بدأ مسيرته المهنية كُمدّرس في مجال علم 

المحيطات ومستشار سكن الطالب في مدرسة إصالح 
لألوالد في ميناء بوسطن. ويشغل  حاليًا منصب مدير 
مدرسة ثانوية بديلة، وُمنّسق للحاسوب ومستشار في 

 التكنولوجيا وُمحاضر في الجامعة. 

يعمل أالن على مساعدة المدارس والحكومات وقادة 
القطاعات الصناعية على تحسين جودة التعليم من خالل 

التكنولوجيا.

يتمّتع أالن بروح فكاهة عالية تالقي إعجاب ُمستمعيه 
حيث أنه يعمل على تحفيز عملية تحسين التدريس 
م. تشتمل مجاالت خبرته على التخطيط عبر  والتعلُّ

المناهج وتطوير الموظفين وتصميم المدارس الجديدة 
 وبناء المجتمع وتطوير القيادة. 

وقد كان متحدثا رئيسيا ومقّدم ورش عمل في مختلف 
أنحاء الواليات الواليات األمريكية إضافًة إلى كندا 

والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا الوسطى. 



تم تسمية أالن كواحد من 15 شخصًا هم المفكرون 
األكثر تأثيرًا على مستوى األمة خالل العقد الحالي من 

ِقبل مجلة ِتك آند ليرنينغ. تشتمل كتاباته على عدد كبير 
من المقاالت والكتب األكثر مبيعًا. وُيعد كتاب أالن 
م؟” واحدًا من كتب التعليم  األخير “من يمتلك التعلُّ
األكثر مبيعًا وفقًا لمجلة نيويورك تايمز لعام 2013. 

أالن هو أحد مؤسسي معهد ستانفورد للقيادة التربوية 
من خالل التكنولوجيا، ويفتخر الختياره أحد المعّلمين 

.Christa McAuliffe األصليين الخمسة لـ

يقود أالن في كل صيف مؤتمر بناء مجتمعات التعّلم 
الصيفي والذي يضم متحّدثين ومعلمين على مستوى 

عالمي من أكثر من 25 دولة.



المتحدثون



أالن نوفمبر

دايان أولمان

تينا باليث

المؤسس المشارك لمعهد 
ستانفورد للقيادة التربوية 

من خالل التكنولوجيا - 
نوفمبر للتعلم

مدير برنامج القيادة 
التعليمية المتقدمة - 

جامعة كونيتيكت

ُمحاضرة في مواضيع 
التعليم ومديرة مشروع في 

)بروجكت زيرو – المشروع 
صفر( في جامعة هارفارد



كارولين آدامز
مديرة قسم اإلستراتيجيات 

والتطوير والتنفيذ - 
البكالوريا الدولّية

توني مكاليفي
مدير قسم األبحاث 

واالستشارات - مركز 
تطور التعليم

جيسون ستريكر
المدير التنفيذي - 

مجموعة إنسايت للتعليم



روبرت هاريسون

نيكي ويلش

مدير تطوير برنامج المرحلة 
المتوسطة - البكالوريا 

الدولية

مدير المناهج، 
فريق تطوير برنامج 
السنوات االبتدائية

فيديليس نثينج
رئيس قسم - دائرة 

مدارس البكالوريا الدولية 
- البكالوريا الدولية



غادة معلوف

لينا مشنتف

مستشارة

مدير مرحلة الروضة 
والمرحلة االبتدائية الدنيا 

- الكلية الدولية

جو سايرز
مدير - المجلس الثقافي 

البريطاني



دارن أربور

جون ليستلر

مساعد مدير المدرسة 
االبتدائية - الكلية الدولية

عميد الشؤون األكاديمية 
- كينغز أكاديمي

وئام حمدان
معلم لغة انجليزية 
- المجلس الثقافي 

البريطاني / فلسطين



سارة هوروكس

جيسون كلبرتسون

مدير - مركز تطور التعليم

الرئيس - مجموعة 
إنسايت للتعليم

تيريزا سمارت
باحث أول - كلية لندن 

الجامعية – معهد التربية



لينا التل

روان روبرتس

المدير العام - المركز 
الوطني للثقافة والفنون/ 

مؤسسة الملك الحسين

مستشار التعليم والتعلم 
- مركز تطور التعليم

فيونا رودجر
مدربة - كلية لندن 

الجامعية – معهد التربية



أنا ريجال

بيان التل

رئيس قسم األبحاث - مركز 
تطور التعليم

مستشارة - معهد 
اإلعالم األردني

كاثرين مارتنكيفيتش
معلم - المجلس الثقافي 

البريطاني / أوكرانيا



فيريشته خوسرافيان

تابسي تشهابرا

الرئيس التنفيذي / محاضر 
جامعي - المجلس الثقافي 

البريطاني / كلية بهبهان 
للعلوم الطبية

المدير األكاديمي - المجلس 
الثقافي البريطاني | بي 

سي لالمتحانات والخدمات 
اإلنجليزية / الهند

راديكا سيستا
معلم - المجلس الثقافي 

البريطاني | نيودلهي، 
الهند



شونالي خانا

كريستي فولسوم

المدير األكاديمي - المجلس 
الثقافي البريطاني | بي 

سي لالمتحانات والخدمات 
اإلنجليزية / الهند

مدرب تعليمي - كينغز 
أكاديمي

لورا جريفين
مدير المناهج، فريق 

تطوير برنامج السنوات 
االبتدائية - البكالوريا 

الدولية



دينا خلف

سمية اليوسف

مديرة التطوير واالعتماد 
لشهادة البكالوريا الدولية - 

البكالوريا الدولية

مدير المناهج - البكالوريا 
الدولية

جون هاليجان
رئيس لتطوير واالعتراف 

بشهادة البكالوريا في 
أفريقيا وأوروبا ومنطقة 

الشرق األوسط - 
البكالوريا الدولية



آالن رافتر

هيلينا الصايغ

مدير - دائرة مدارس 
البكالوريا الدولية

مستشارة ارشادية

دوللي وانجيكو
مدير مشارك لقسم 
التطوير - البكالوريا 

الدولية



ماري هايدن

باول دينلي

بروفيسور التعليم الدولي - 
جامعة باث

محاضر في قسم 
التعليم - جامعة باث

ريتشارد تشيرشز
مستشار أول - مركز 

تطور التعليم



فعاليات ما قبل الملتقى
الجمعة، 2 آذار



Pedagogical Leadership Teams:   
A Key Lever to Improving Learning

English

Diane Ullman, 
Jason Stricker, 
Jason Culbertson 

Research tells us that there is no greater 
school-related impact on student learning 
than a teacher in the classroom. The second 
greatest school-related impact on student 
learning is school leader effectiveness.  This 
research has implications for how school 
leaders support teacher growth and feedback 
and focus the work of pedagogical leadership 
teams on learning.  The objectives of this 
institute are to clearly define what 21st 
Century learning looks like and identify 



concrete ways in which a pedagogical 
leadership team can support learning.  
School leaders will walk away with three key 
levers to promote critical thinking, problem 
solving and a joy for learning and bring about 
instructional change and improvement 
that they can implement in their schools 
immediately after the session. 



Agenda

08:30 – 09:30

09:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

Registration

Session 1 / Defining 
effective learning

Coffee Break

Session 2 / The role of 
pedagogical leadership teams 
in supporting a learning culture

Lunch

Session 3 / Aligning learning 
priorities to the work of the 
pedagogical leadership team



15:30 – 16:00

16:00 – 17:30

Coffee Break

Session 4 / Launching a 
pedagogical leadership 
team and identifying 
structures for regular, 
effective team meetings



في هذه الورشة، سوف يختبر ويفهم المشاركون 
كيفية دمج الرياضيات والعلوم في األعمال اليومية 

في صفوف الطفولة المبكرة. سوف يقومون بالتفّكر 
كيف أن الرياضيات تستخدم كلغة في حين أن العلوم 

ترتبط بحياة المتعلمين وذلك في كافة نواحي التعليم. 
سيخطط المشاركون العمل الذي يتم من خالله 

دمج مبادئ الرياضيات والعلوم وربطها في السياق 
الطبيعي لألعمال والنشاطات اليومية للطالب. سيتم 
تعزيز الفضول الطبيعي للمتعلمين من خالل التخطيط 

ألعمال تؤدي إلى التعّمق بمفاهيم الرياضيات والعلوم. 
سيقوم المشاركون بالتفكر حول الواقع أن تخطيط 

البيئة الحسية والعاطفية يؤدي إلى السياق الطبيعي 
لتعلم الرياضيات والعلوم.

الرياضيات والعلوم في الحياة 
اليومية لصفوف الطفولة المبكرة 

تقدم بالعربية

غادة معلوف 



التسجيل

الجلسة األولى/ العلوم والرياضيات 
جزء ال يتجزء من روتين الصف

استراحة

الغذاء

استراحة

الجلسة الثانية/ دمج العلوم 
والرياضيات عند التخطيط 

الجلسة الثالثة /  التعّمق بمفاهيم 
الرياضيات والعلوم من خالل األنشطة 

09:30 – 08:30

11:00 – 09:30

11:30 – 11:00

13:00 – 11:30

14:00 – 13:00

15:30 – 14:00

16:00 – 15:30

األجندة



17:30 – 16:00
الجلسة الرابعة / تخطيط 
البيئة الحسية والعاطفية 
لتعلم الرياضيات والعلوم



Learning that matters!

English

Darren Arbour , 
Lina Mouchantaf

The participants will develop an 
understanding of what authentic learning 
is and what does it look like in the Early 
Childhood classroom. Teachers play a major 
role in creating classroom environments that 
invite experiential learning opportunities 
that support real-life experience inside and 
outside of the classroom. This approach 
necessitates planning and reflection that 
targets the connection between subjects. 
Participants will also explore the assessment 
tools and strategies most relevant to 
authentic learning. This exciting and 



interactive session will have participants 
experience authentic learning and take away 
strategies and understanding that they may 
apply in their own classrooms.



Agenda

08:30 – 09:30

09:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

Registration

Session 1 / What is 
authentic learning?

Coffee Break

Session 2 / How do we plan 
for authentic learning?

Lunch

Session 3 / What environments 
support authentic learning?

15:30 – 16:00 Coffee Break



16:00 – 17:30
Session 4 / How do we 
assess authentic learning?



تهدف الورشة الى تمكين المشاركين من استخدام 
الدراما كوسيلة مبدعة وخالقة لتحقيق أغراض تعليمية 
بطريقة تطبيقية ممتعة ومفيدة من خالل استخدامهم 
نماذج عملية عن الصور الثابتة واالرتجال ولعب االدوار. 

سيتعرف المشاركون على تجربة المركز الوطني للثقافة 
والفنون في استخدام الفنون والدراما التعليمية داخل 

الغرفة الصفية في تنمية اإلبداع واكتساب المهارات 
المتمثلة في التفكير الناقد وحل المشكالت واحترام 

االختالف وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التعبير 
االبداعي وتنمية الخيال.

كيف نستخدم الدراما كوسيلة لتعزيز 
مهارات القرن الواحد والعشرين

تقدم بالعربية

لينا التل



التسجيل

 الجلسة األولى/ نبذة تعريفية عن 
المركز الوطني للثقافة والفنون 

وفعالياته + انشطة تدريبية 

استراحة

الغذاء

 الجلسة الثانية/ تطبيقات عملية 
للدراما في عملية التعليم حول 
التعبير األبداعي وتنمية الخيال 

الجلسة الثالثة / تطبيقات عملية 
للدراما في عملية التعليم حول ٕاحترام 

األختالف وتعزيز الثقة في النفس 

09:30 – 08:30

11:00 – 09:30

11:30 – 11:00

13:00 – 11:30

14:00 – 13:00

15:30 – 14:00

األجندة



الجلسة الرابعة / تطبيقات عملية 
للدراما في عملية التعلم حول 
التفكير الناقد وحل المشكالت

17:30 – 16:00

استراحة15:30 – 16:00



Computational Thinking in the 
English National Curriculum

English

Rowan Roberts, 
Sarah Horrocks

During this session computing specialists 
from London Connected Learning Centre 
will explain how a new curriculum subject, 
computing, has changed teaching and 
learning in English primary schools. 
Participants will take part in hands on 
activities which allow them to practice their 
computational thinking skills. The session 
will include a range of classroom-ready 
activities which can be used to support 
children’s learning across the curriculum.



Agenda

08:30 – 09:30

09:30 – 11:00

Registration

Session 1 / How and why 
computing has become a new 
curriculum subject in England, 
and the impact it has had on 
teaching and learning

11:00 – 11:30

11:30 – 13:00

Coffee Break

Session 2 / A range of fun 
games and activities designed 
to teach computational 
thinking skills without the use 
of technology



13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

Lunch

Session 3 / Learning to 
program can be daunting, and 
before attempting to write a 
complicated piece of code 
it’s important to understand 
what it all means. This session 
will show how, without even 
testing a piece of code, 
it’s possible to use logical 
thinking to work out what it 
does. This understanding can 
then be used to design and 
create your own

Session 4 / Practical 
programming Using a range of 
software we will apply 

15:30 – 16:00

16:00 – 17:30

Coffee Break



the computational thinking 
concepts we have acquired 
throughout the day to design 
and create our own pattern 
drawing programs

16:00 – 17:30



التربية اإلعالمية ... أداة للوعي والتطور واإلبداع

تقدم بالعربية

 بيان التل، 
 عنود الزعبي، 

عبدالله الكفاوين

تهدف الورشة الى توضيح مفاهيم التربية اإلعالمية 
والمعلوماتية والتي تشمل مهارات الوصول الى 

المعلومات وكيفية تحليلها ونقدها واستخدامها بحكمة. 
وسيتم ذلك من خالل تدريبات عملية توضح مصادر 

المعلومات وأسس انتاج األخبار وكيفية التعرف على 
األخبار الكاذبة والفرق بين الخبر والرأي وكيف تعمل وسائل 

اإلعالم واإلعالن على التأثير من خالل الصورة والفيديو 
والكلمة. كما تهدف الجلسات الى اكساب المشاركين 

مهارات التعامل مع االنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي 
وكيفية استخدامها بما يخدم العملية التعليمية غير 

التقليدية ونشر الوعي واإلبداع لدى الطلبة. وتشمل 
تدريبات عملية على كيفية صناعة الرسائل والتقاط الصور 

وانتاج الفيديو وفهم األخالقيات التي تحكم هذه العملية.



التسجيل

الجلسة األولى/ مجتمع المعلومات 
والمواطن الصحفي

استراحة

الغذاء

الجلسة الثانية/ العوالم االفتراضية ... 
ٔاساليب التٔاثير وطرق الحماية

 الجلسة الثالثة / األخبار الكاذبة ... 
طرق الكشف ومهارات تحليل 

واستخدام المعلومات

09:30 – 08:30

11:00 – 09:30

11:30 – 11:00

13:00 – 11:30

14:00 – 13:00

15:30 – 14:00

األجندة



استراحة

 الجلسة الرابعة / اإلعالم 
المجتمعي ... ٔاداه لإلبداع 

والتواصل االيجابي

16:00 – 15:30

17:30 – 16:00



Supporting Learners in an 
Increasingly Digital World

English

Jo Sayers

Over the course of the day we will look 
at various aspects of the digital world 
and their impact on different areas of the 
ELT industry. This will include sessions 
looking at general technology trends, 
approaches and best practice in terms of 
product development, syllabus design and 
classroom practice, an in-depth look at 
digital pedagogy and practical tips on how 
we can best equip our learners to be global 
citizens in this digital world.



Agenda

08:30 – 09:30

09:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

Registration

Session 1 / ELT in the 
Digital Age

Coffee Break

Session 2 / The importance of 
Learner Experience Design

Lunch

Session 3 / An Introduction 
to Digital Pedagogy



15:30 – 16:00

16:00 – 17:30

Coffee Break

Session 4 / Critical Thinking in 
an Increasingly Digital World



How Do Teachers Help Students Develop  
Self-directed Learning through Project Work? 

English

Christy Folsom, 
John Leistler  

Self-direction includes a set of skills 
that students can learn through project 
work.  However, teachers must explicitly 
plan and teach students to set criteria, 
make decisions, plan, and self-evaluate 
their work.  Teaching for Intellectual and 
Emotional Learning (TIEL) will provide 
a framework for teaching the thinking 
and social emotional skills that students 
develop through project work.



Participants will learn how to:
•Set criteria with students
•Plan a project over time
•Teach students to use criteria to  

evaluate a project
•Use the TIEL framework for teaching a 

wide range of thinking and social emotional 
processes through project work 



Agenda

08:30 – 09:30

09:30 – 11:00

Registration

Session 1 / What is Teaching 
for Intellectual and Emotional 
Learning? How does it 
support project-based 
learning? How does it help 
teachers teach self-direction? 
How does it make visible a 
wide range of thinking and 
social emotional processes 
that students can develop 
through project-work?

11:00 – 11:30 Coffee Break



11:30 – 13:00

13:00 – 14:00

15:30 – 16:00

14:00 – 15:30

Session 2 / What is the 
purpose of project-based 
learning? What does 
project-based learning look 
like? What conditions are 
required to support project-
based learning? What 
tools can help teachers 
plan and students learn 
through projects? How do 
you assess student learning 
through projects?

Lunch

Coffee Break

Session 3 / Work with 
colleagues to transform 
an existing unit into a 
project-based unit



16:00 – 17:30

Session 4 / Complete the 
planning of your project-
based unit. Share with the 
other teachers. How have 
you planned for students 
to learn self-direction? 
How have you used the 
TIEL model to make visible 
the thinking and social 
emotional learning that 
are necessary for effective 
project work? How does the 
student project assess what
students have learned about 
the content?



Emerging Culture of Teaching 
and Learning

English

Alan November

Access to timely information and 
communication tools can empower 
educators to focus on the individual learning 
needs of their students. These same tools 
can lead to a wealth of benefits, such as 
greater collegiality, stronger relationships, 
self-directed students, curriculum- aligned 
technology, authentic work, rigorous 
and motivating assignments, and the 
development of a strong learning community.



Agenda

08:30 – 09:30

09:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 13:00

Registration

Coffee Break

Session 2 / Making Thinking 
Visible – Powerful tools for 
helping teachers gain insights 
into how their students are 
thinking

Session 1 / Critical Thinking on 
the Web – Teaching students to 
find the best information in the 
world and teaching them to 
fact check

13:00 – 14:00 Lunch



15:30 – 16:00

16:00 – 17:30

Coffee Break

Pulling it all together – This 
is time for participants to 
select existing assignments 
and to apply the concept of 
the workshop to create more 
empowering work

14:00 – 15:30

Session 3 / Student 
Contribution – We can 
empower all students to 
create content such as digital 
tutorials to help classmates 
learn (Based on Alan’s best 
selling book, “Who Owns the 
Learning”)



PYP Update and an Exploration of: 
The Learner, Learning and Teaching, 
The Learning Community

English

Laura Griffin, 
Nikki Welsh

This session will involve an update on the 
enhancements to the IB Primary Years 
Programme. It will give you an opportunity 
to meet members of the PYP team and gain 
a better understanding of the programme.
We will delve deeply into the new organizing 
structure of programme; The Learner, 
Learning and Teaching, and the Learning 
Community and highlight particular areas. 
You will have the opportunity to engage with 
new teacher support materials and reflect 
on their relevance to your context.



Agenda

08:30 – 09:30

09:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 17:30

Registration

Session 1 / PYP Update

Coffee Break

Session 2 / The Learner

Lunch

Session 3 / Learning & Teaching

Coffee Break

Session 4 / The Learning 
Community



Turning Experience into Expertise: Professional 
Learning through the Collaborative 
Assessment of Student and Teacher Work

English

Tina Blythe

The most powerful evidence of the quality 
of teaching and learning is the student and 
teacher work that occurs in the classroom.  

Protocols (or guided conversations) are 
tools that enable a group of colleagues 
to collaboratively examine that work in 
ways that generate profound professional 
learning. In this workshop, participants will 
engage in several protocols in order to learn:
 



While the focus throughout the workshop 
will be on the creation of powerful 
learning conversations for teachers and 
administrators, we will also address briefly 
how these same tools and strategies might 
be applied, with modifications, to support 
student learning in the classroom.

•Key qualities that transform a meeting into a 
learning conversation.
•How to choose and use protocols to support 
professional learning.  
•How protocols can be used in an ongoing 
collaborative inquiry process.
•Facilitation strategies for leading such 
conversations effectively.



Agenda

08:30 – 09:30

09:30 – 11:00

11:30 – 13:00

Registration

Session 1 / What makes for 
powerful professional learning 
conversations and how do 
protocols help? Examining 
student and teacher work in 
order to provide evaluative 
feedback: The Tuning Protocol

Session 2 / Examining student 
work in order to better 
understand the learner: The 
Collaborative Assessment 
Conference

11:00 – 11:30 Coffee Break



13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 17:30

Lunch

Session 3 / Learning from 
professional dilemmas: 
The Consultancy Protocol

Coffee Break

Session 4 / Facilitation 
challenges and strategies for 
meeting them. Concluding 
reflections and notes



الملتقى
السبت، 3 آذار و

األحد، 4 آذار



البرنامج



التسجيل

جلسة التهيئة

ورش عمل 1

فترة االستراحة والمعرض

ورش عمل 2

استراحة الغذاء والمعرض

جلسة رئيسية: بحوث

ورش العمل 3

09:00 – 08:00

10:30 – 09:00

15:00 – 14:00

12:00 – 10:30

15:45 – 15:00

12:30 – 12:00

17:15 – 15:45

14:00 – 12:30

اليوم األول



جلسة رئيسية: بحوث 2

ورش العمل 4

فترة االستراحة والمعرض

ورش العمل 5

استراحة الغذاء والمعرض

ورش العمل 6

ورش العمل 7

11:54 – 10:15

16:15 – 14:45

12:15 – 11:45

17:45 – 16:15

13:45 – 12:15

14:45 – 13:45

اليوم الثاني

10:15 – 08:45



األجندة العامة

 ورشات العمل: 
اليوم األول – 3 آذار 2018

ورشات العمل المقدمة باللغة العربية

فعاليات ما قبل الملتقى

 ورشات العمل: 
اليوم الثاني – 4 آذار 2018

األجندة التفصيلية

ورشات العمل المقدمة باللغة االنجليزية

الفعاليات الجانبية

األجندة حسب اليوم والقاعة

https://teacherskillsforum2018.sched.com/
https://teacherskillsforum2018.sched.com/2018-03-03/overview/
https://teacherskillsforum2018.sched.com/2018-03-04/overview/
https://teacherskillsforum2018.sched.com/grid/
https://teacherskillsforum2018.sched.com/overview/type/Pre-conference+Institute
https://teacherskillsforum2018.sched.com/overview/type/Workshop+in+Arabic+-+%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://teacherskillsforum2018.sched.com/list/descriptions/
https://teacherskillsforum2018.sched.com/overview/type/Plenary+-+Main+Session
https://teacherskillsforum2018.sched.com/overview/type/Workshop+in+English+-+%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9


نشاطات أكاديمية 
 الملكة رانيا 

لتدريب المعلمين 



برنامج التطوير االحترافي

برنامج علم بثقة

الدبلوم المهنّي في القيادة 
التعليمّية المتقّدمة

12:30 – 12:15

برنامج معايير تعلم اللغة العربية 
للناطقين بها

15:00 – 14:45

14:15 – 14:00

تدريس اللغة اإلنجليزية للصفوف 
الثالثة األولى

14:30 – 14:15

14:45 – 14:30

الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل 
المعلمين قبل الخدمة

12:15 – 12:00

3 آذار, 2018اليوم األول -



برنامج علم بثقة

برنامج التطوير االحترافي

الدبلوم المهنّي في القيادة 
التعليمّية المتقّدمة

12:30 – 12:15

14:45 – 14:30

برنامج شبكات المدارس لتحسين 
ممارسات التدريس

14:00 – 13:45

برنامج شبكة التربية من أجل 
بيئة مستدامة

14:15 – 14:00

14:30 – 14:15

الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل 
المعلمين قبل الخدمة

12:15 – 12:00

4 آذار, 2018اليوم الثاني -



الّرعاة
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 ســارة هوروكس وروان روبرتس
تدريب تأسيســي قبل المؤتمر: 

التفكير الحســابي في المنهج 
الوطني اإلنجليزي

اســتخدام األدوات القائمة على 
الويــب المتاحة مجاناً في دعم 

التدريس والتعلُّم

  آنــا ريغال
كيفية تحقيق تحّســن سريع في 

المدارس الضعيفة األداء

تحّدي طريقــة فهم المعلّمين للجودة: 
وجهــة نظر أحد التالميذ حول 

التعلّم

يسّر مركز تطوير التعليم )Education Development Trust( أن يتوّلى برعايته 20 
ُمشرفاً تربوياً من األردن لحضور فعالّيات هذا المنتدى المرموق. نحُن في مركز تطوير 
التعليم نعملُ على تغيير حياة األفراد عن طريق تحسين التعليم حول العاَلم. وسواًء كّنا 

نعمل مع الجهات الحكومية في إصالح التعليم الوطني أو مباشرًة مع مجموعات الَمدارس 
إلحداث تغييٍر إيجابي، فإّن المعارَف التي يتحّلى بها المختّصون لدينا تعني أننا ُنصّمم 

وُنقّدم حلوالً تعليمية تتصف بالفعالّية واالستدامة، وموضوعة خّصيصاً بما يتناسب مع 
سياقها المحّلي.

وحيث إننا مؤسسة غير ربحّية، فنحن نستثمر سنوياً في برنامجنا الخاص بالبحث 
التعليمي، ألّنه يهّمنا أن يّتخذ صّناع السياسات القرارات المبنّية على اّطالٍع واٍف وأن 
يستفيد المعلِّمون والمعلِّمات من أحدث األساليب الُمثلى في مهنة التعليم. ُتعزز بحوثنا 
أعمالنا مركزنا، ونتطّلع بكل شغٍف واهتماٍم إلى الُمشاركة في النقاش التعليمي العالمي.

ويسّرنا أن نؤّكد حضور بعض خبرائنا التربويين في هذه الفعالية لتقديم جلسات حول 
المواضيع التالية، باللغة اإلنجليزية. ونتطّلع إلى الترحيب بكم في الملتقى.

مركز تطويــر التعليم يفتخر برعاية
ملتقــى مهارات المعلمين 2018

 تونــي مكاليفي
لجنــة البحوث: التدريس بوصفه 

 مهنــة مّطلعة على البحوث
)الترجمــة إلى العربية ُمتاحة(

هوروكس  سارة 
المدّونــات وتأثيرها على الكتابة عند 

التالميذ

 ريتشــارد تشيرشــز وحنين 
)QRTA(  عريقات 

التعلـّـم من الطب والرعاية الصحية 
- تطبيق الممارســات القائمة على 

الدليل داخل النظام اإلشــرافي

 روان روبرتس
تدريــس التفكير الحســابي بوصفه 

جــزءاً من منهــج الترميز

هاتف: 1000 902 118 )0( 44+ 
enquiries@educationdevelopmenttrust.com :البريد اإللكتروني

www.educationdevelopmenttrust.com
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“Titlewave does an excellent 
job of putting IB materials all in 
one place, and the links to book 
lists for librarians to support IB 
courses make our work easier. 
It’s a great place for resources.”

ANDREA 
The American Community School 
at Beirut 

Countless print and digital titles from other 
trusted publishers of IB content



التعلیـــــم أســاســـي الزدھــار األردن
لك عن كنــدا تساھم في تعزیزنظام التعلیم الحكومي في األردن للجمیع وذ

: طریق
رفع جودة التعلیم•
التعلیمیةالبیئات تحسین •
نظر ودة لكل طفل، بغض الجضمان حق الوصول الى تعلیم نظامي ذو •

عن  جنسیتھ

http://bit.ly/2x8RwfX



لكل ا�مهات وا�باء والتربويين

Nakahat Ailiyeh











MEIBA-Executive Team 
Dr. Hana Al Nasser Malhas – President- Jordan 
Ms. Ghada Dajani – Vice President  - Egypt
Ms. Basma Nimri – Treasurer - Jordan
Ms. Cherie Litwiller  - Secretary - UAE

MEIBA-Advisory Board
Ms. Amel Limam, representing Kuwait
Mr. Ean Orlando Alleyne, representing Saudi Arabia
Ms. Hayat Cherrouk, representing Morocco 
Mr. Kamal Abdel-Nour, representing Bahrain
Mr. Kosta Lekanides, representing UAE
Ms. Rasha Daouk, representing Lebanon
Ms. Suha Jouaneh , representing Jordan

Website: http://www.meibaschools.org/
Email: meiba.team@gmail.com
meiba.president@mashrek.edu.jo
Facebook: https://www.facebook.com/meiba.ib

MEIBA is the Middle East North Africa IB Association, 
which provides support for IB Schools through developing
a communication tool and creating a professional 
platform. Membership is open to all Schools which are 
recognized as authorized International Baccalaureate
(IB) World Schools or are in the process of applying to 
become IB World Schools (Candidate Schools). 

Vision
MEIBA aspires to be an influential Middle Easternand 
North African representative body, able to makepositive 
change and provide educational support withinthewider
IB community. 

Mission 
To foster a sense of belonging to the MEIBA community
 which enables members to collaborate and connect by
 providing continuous support and resources.        

MEIBA aims to promote and celebrate regional cultures and 
languages for Students, Educators and all stakeholders.





اإلميان بقّوة التعلم
 إي يت أس جلوبال يب. يف" هي تابعة ملنظمة "إي يت أس" ومملوكة بالكامل لها. وهي الذراع الدويل للمنظمة والتي توظف"

خرباتها يف املجتمعات التعليمية ومجتمعات األعامل حول العامل
 

 نحن يف "إي يت أس" غري الربحية شغوفون مبهمتنا لتطوير جودة التعليم واملساواة فيه لجميع األشخاص حول العامل ألننا نؤمن بقوة
التعلم. كام نسعى جاهدين لتوفري حلول قياس مبتكرة تهدف لتحسني التعليم والتعلم، وتوسيع الفرص التعليمية، وتوجيه السياسات

 
 تعمل "إي يت أس جلوبال" يف 60 دولة يف مختلف أرجاء أوروبا وآسيا والرشق األوسط وأفريقيا وتوفر مجموعة من املنتجات والخدمات

وحلول التعلم الخاصة بها، مبا يف ذلك تقييامت اللغة اإلنجليزية، والتقييامت املعيارية، والتدريب واالستشارات

 كام ومتتلك "إي يت أس جلوبال"، التي تتخذ من مدينة أمسرتدام يف هولندا مقرًا لها، مكاتب يف فرنسا وبولندا واألردن وكوريا
والصني، وتقدم الدعم ملكتبها الفرعي يف كندا

 "تاريخ "إي يت أس
 أُسست "إي يت أس" عام 1947 عندما ساهم كل من املجلس األمرييك للتعليم، ومؤسسة كارنيغي للنهوض بالتعليم، ومجلس

 امتحان القبول الجامعي بربامج االختبار خاصتها وجزء من أصولها، وعدد من أهم موظفيها إليجاد منظمة غري ربحية ومستقلة بقيادة هرني
تشونيس

 ومن خالل تأسيس "إي يت أس"، حقق املؤسسون مفهوًما اقرتحه رئيس جامعة هارفرد جيمس كونانت قبل عقد من الزمن، إذ كان
 كونانت يؤمن إميانًا راسًخا بأنه من شأن إيجاد منظمة واحدة متخصصة بالبحث والتقييم العلمي أن تقدم إسهامات أساسية بغية تحقيق

تقدم يف قطاع التعليم يف الواليات املتحدة

 نجحت "إي يت أس" عىل مدار العقود املاضية يف التوسع إىل العديد من الدول األخرى بهدف تحسني نوعية التعليم الذي يتلقاه
 (TOEIC®) يف ستينيات القرن املنرصم واختبار تويك (TOEFL®) الطلبة يف مختلف أنحاء العامل. ومن أبرز إنجازاتنا إطالق اختبار التوفل

 يف سبعينياته. كام أدخلت املنظمة االختبار القائم عىل أجهزة الحاسوب يف التسعينيات، واالختبار القائم عىل اإلنرتنت يف العقد
 األول من القرن الحادي والعرشين. وإىل جانب ذلك، يظل باحثو "إي يت أس" يف طليعة البحوث األساسية يف مجال التقييم والقياس

الرتبوي

 تأسست "إي يت أس جلوبال" عام 2001 لرتويج اختبارات "إي يت أس"، وبناء العالقات وتعزيزها مع رواد التعليم والتقييم يف أوروبا،
 إىل جانب توفري تقييامت مخصصة أيًضا. وخالل عدة سنوات، اتسع نطاق "إي يت أس جلوبال"، إذ نجحت يف إدخال اختبارات (تويك) إىل

أكرث من 90 دولة حول العامل ويف بناء شبكة من املكاتب والرشكاء لدعم املتقدمني لالختبارات ومستخدمي االختبارات محليًا

 تنشط "إي يت أس جلوبال" اليوم يف مجال تقديم مجموعة متنوعة من األدوات والتقييامت باللغة اإلنجليزية والتي تدعم بدورها تعلم
 هذه اللغة. كام متيض املنظمة قدًما يف أداء مهامها يف التوعية وتعزيز العالقات مع العمالء، يف قطاع التعليم العايل والحكومات،

 عىل سبيل املثال. وأخريًا ال تزال "إي يت أس جلوبال" تواصل أداء مهمتها بوصفها جًرسا يربط بني مختلف الدول التي تعمل فيها من
جهة وكافة خرباتها يف مجال التقييم، والتي تتمحور حول مهمة تطوير جودة التعليم واملساواة فيه يف كافة أنحاء العامل من جهة أخرى

 رسالة إي يت أس
 خالل مسرية "إي يت أس" التي متتد ألكرث من 6 عقود، وّسعت املنظمة من نطاق تركيزها ليشمل املتعلمني يف جميع أنحاء العامل.

وباتت "إي يت أس" اليوم معروفة بالتزامها بالبحث السليم، ودفع عجلة التعلم، وزيادة الفرص املتاحة للطلبة عىل املستوى الدويل

 رسالة إي يت أس
 النهوض بجودة التعلم واملساواة يف التعليم من خالل توفري تقييامت وبحوث وخدمات ذات صلة تتسم بالعدالة والدقة. إذ تقيس

 منتجاتنا وخدماتنا املعارف واملهارات، وتعمل عىل تعزيز التعلم واألداء الرتبوي، ودعم التعليم والتطوير املهني لجميع األشخاص يف
مختلف أنحاء العامل

 رؤية إي يت أس
 أن نكون منظمة رائدة عامليًا معرتف بها يف مجال توفري تقييامت وبحوث ومنتجات وخدمات ذات صلة تتسم بالعدالة والدقة بهدف

 مساعدة األفراد واألهايل واملدرسني واملؤسسات التعليمية والرشكات والحكومات والدول والواليات واملناطق التعليمية، باإلضافة
إىل توفري متخصصني وباحثني يف مجال القياس

قيم إي يت أس
 املسؤولية االجتامعية واملساواة والفرص والجودة. متارس "إي يت أس" هذه القيم من خالل االستامع إىل املدرسني واألهايل

 والنقاد. إننا ندرك احتياجات الطلبة واملؤسسات التعليمية التي يرتادونها. كام أننا من الجهات الرائدة يف مجال تطوير املنتجات والخدمات
ملساعدة املدرسني عىل التدريس، والطلبة عىل التعلّم، واألهايل عىل قياس التقدم العلمي ألبنائهم

(إي يت أس جلوبال يب.يف)



MA Education 

 Part-time 

The Department of Education at the University of Bath has an 
excellent reputation for research and teaching in international 
education together with strong links with international schools 
and the International Baccalaureate. Our MA Education: 

• Links theory and professional practice 

• Taught by world-leading experts 

• Takes between 2 and 5 years to complete 

• Summer School, online and/or Study Centres  
 (including Amman) 

• Possible specialisation in international education, learning  
 & teaching, leadership & management 

• Possible link to award of IB Educator Certificate(s)

www.bath.ac.uk/education/postgraduate


