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معهد اللغة و
والبيداغوجية

INSERT PICTURE

ِؼٙذ اٌٍغخ ٚ ٚاٌجيذاغٛعيخ

برنامج لتطوير أعضاء هيئة تدريس التعليم العالي الدولي
بزَبيج نتطىيز أعضبء هيئت تدريس انتعهيى انعبني اندوني

ِؼٙذ اٌٍغخ ٚاٌجيذاغٛعي ثغبِؼخ ديجٛي ػجبسح ػٓ ثشٔبِظ ِىضف ٌّذح سجؼخ أسبثيغ  -أسثؼخ ِٕٙب ػجش اإلٔزشٔذ ٚصالصخ أسبثيغ في اٌحشَ اٌغبِؼي  -يزُ فيٗ
رطٛيش اٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ ِٙٚبساد ٚاٌجيذاغٛعيخ ثيٓ عّيغ أػضبء ٘يئخ اٌزذسيس ِٓ عّيغ أٔحبء اٌؼبٌُ .رُ رصّيُ ٘زٖ اٌذٚسح ألػضبء ٘يئخ اٌزذسيس
اٌذٌٚييٓ اٌّٙزّيٓ ثزذسيس ػٍّ ُٙثٍغخ صبٔيخ ٚثزطٛيش ِٕب٘ظ أسبسيخ ِٚزشٚيخ ٌٛضغ إٌّب٘ظ اٌذٌٚيخ.
أهداف هذِ اندورة:
ِٙبساد اٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ :يطٛس أػضبء ٘يئخ اٌزذسيس اٌّ ٙبساد ٚاٌٛػي األػٍ ٝثبسزخذاَ اٌٍغخ في ِحبٌٚخ ٌٍزحضيش ٌٍزذسيس ٚإعشاء اٌجحش في اٌٍغخ
اإلٔغٍيضيخ وٍغخ ػبٌّيخ.
اٌّٙبساد ٚاٌجيذاغٛعيخ :يطٛس أػضبء ٘يئخ اٌزذسيس اٌّٙبساد ٚاٌجيذاغٛعيخ ِغ اٌزشويض ػٍ ٝرطٛيش إٌّٙظ اٌذٌٚي ثّب في رٌه رحذيذ طشق ِشبسوخ
اٌطالة ٚاٌزؼبًِ ِغ احزيبعبر ُٙفي ثيئخ أوبديّيخ دليمخ.
األثؼبد اٌؼبٌّيخ :اٌمشاءاد ٚاألسئٍخ ثبٌذٚسح رطشػ األسئٍخ حٛي ليّخ ِٕٚبفغ اٌؼٌّٛخ ٚاٌٙذف ِٓ اٌزؼٍيُ اٌذٌٚي في ػبٌُ ِؼ .ٌُٛيٕز ٝٙأػضبء ٘يئخ
اٌزذسيس ِٓ اٌذسٚح ثؼذ أْ يسزحٛرٚا ػٍٔ ٝظشح أسبسيخ حٛي اٌؼٌّٛخ ٚدٚس اٌف ُٙاٌضمبفي اٌّزجبدي في رطٛيش إٌّب٘ظ ٚوزٌه اٌحصٛي ػٍِ ٝؼشفخ ػٍّيخ
ثىيفيخ رطٛيش إٌّب٘ظ اٌذٌٚيخ.
رؼب ْٚأػضبء ٘يئخ اٌزذسيس .يؼجش أػضبء ٘يئخ اٌزذسيس ػٓ سؤيخ ٌٍزطٛيش اٌّسزّش ٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ ٚرؼٍيُ اٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ ٚاٌزؼٍيُ اٌّسزّش ٚاٌزؼبْٚ
اٌجحضي.
يحتىي اندورة


اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ اٌّىضفخ ثبٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ ٚأٔشطخ ٔمبشيخ ِغ اٌزشويض ػٍ ٝاٌزحٍيً األسبسي ٚاٌزفىيش اٌّشرجظ ثبٌزؼٍيُ ثبٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ ٚرذٚيً
إٌّب٘ظ



ِالحظبد ِؼشفيخ في اٌفصً اٌذساسي ٌٚمبءاد ِٕٙيخ



رؼٍيُ إٌىزشٔٚي ِغ أٔشطخ ِزضإِخ ٚال ِزضإِخ ٚرطٛيش رغّغ إٌىزشٔٚي



أٔشطخ ٌالٔذِبط اٌضمبفي



حٍمبد ثحش ٚفشص ٌٍزؼب ْٚاٌجحضي



رطٛيش اٌزذسيس /ٚأ ٚاٌّششٚػبد اٌجحضيخ ٚاٌذػُ ثؼذ أزٙبء اٌفصٛي

هذِ نيست دورة يبدئيت في انهغت اإلَجهيزيت .ال بد يٍ أٌ يتًتع انًشبركىٌ بًستىي يتىسط إنً يزتفع يٍ انطالقت في انهغت اإلَجهيزيت كهغت ثبَيت.
يٕجغي أْ يزّزغ اٌّشبسو ْٛثخٍفيخ في اٌىزبثخ ٚاٌمشاءح ٚإٌطك ثبٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ ٚيٕجغي أْ يّزٍىٛا أ٘ذافًب طٛيٍخ اٌّذٚ ٜيجذٚا االٌزضاَ ٔح ٛاٌجشٔبِظ.
سٛف يىًّ أػضبء ٘يئخ اٌزذسيس اٌّٙزّ ْٛرميي ًّب ٌٍٕطك ثبٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ ِٙٚبساد اٌىزبثخ لجً اٌمجٛي.

هيكم انبزَبيج:
٘زٖ اٌذٚسح ِمسّخ إٌ ٝلسّيٓ:
عبز اإلَتزَت
أسثؼخ أسبثيغ وبٍِخ* ِٓ اٌؼًّ ػجش اإلٔزشٔذ .خالي عٍسبد اإلٔزشٔذ ،يطٍت ِٓ اٌّشبسويٓ اسزىّبي لطغ لشاءاد ِؼيٕخ ٚاٌّسبّ٘خ في
ِٕبلشبد إٌىزشٔٚيخ ِٙيىٍخ ِٚزضإِخ .وّب يشبسو ْٛأيضًب في عٍسخ إٌىزشٔٚيخ ِزضإِخ ػٍ ٝاأللً .عٍسبد اإلٔزشٔذ ِطٍٛثخ ٚال يّىٓ
االسزغٕبء ػٕٙب.
في انحزو انجبيعي
صالصخ أسبثيغ* ثحشَ عبِؼخ ديجٛي ٌيٕى ٌٓٛثبسن في شيىبغ ،ٛاٌٛاليبد اٌّزحذح .في وً أسجٛع ،يطٍت ِٓ اٌّشبسويٓ حضٛس صالس عٍسبد
رٛعيٗ ثبٌفصً اٌذساسي رّزذ وً ِٕٙب ألسثغ سبػبد ٚعٍسزيٓ ٌٍجحش في اٌّىزجخ ٚوزٌه ِشالجخ فصٛي اٌذساسخ األوبديّيخ٘ .زٖ اٌذٚسح ِىضفخ
في اٌىزبثخ ٚإٌمبشبد حيش يشبسن اٌّشبسوٚ ْٛيسزغيجٌ ْٛىزبثبد ثؼض ُٙاآلخش ِغ رٛعيٗ ٔمبش أوبديّي ٚاحذ ػٍ ٝاأللً ثبٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ
ٚرحٍيً اٌّمبالد األوبديّيخ حٛي اسزخذاَ اٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ ٚاٌزذٚيً ٚاٌؼٌّٛخ.
*اٌزٛاسيخ لبثٍخ ٌٍٕمبش ٚرزغيش ِٓ ػبَ إٌ ٝآخش.
انتكبنيف:
سس َٛاٌجشٔبِظ رشًّ :عٍسبد ػجش اإلٔزشٔذ ٚفي اٌحشَ اٌغبِؼي ٚوزٌه ٌ 12يٍخ ِٓ اإللبِخ في اٌسىٓ اٌغبِؼي ٚصالس ٚعجبد يِٛيًب ٚثطبلخ
ٌألرٛثيس/اٌمطبس ٚصالس أٔشطخ ٌالٔذِبط اٌضمبفي.
ٌٍحصٛي ػٍ ٝاٌزىبٌيف اٌحبٌيخ ِٛٚاػيذ اٌجشٔبِظ اٌذليمخ ،يشع ٝاالطالع ػٍِ ٝؼٍِٛبد االرصبي أدٔبٖ.
جهت االتصبل
ٌٍحصٛي ػٍ ٝاٌّضيذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزمذَ ،يشع ٝاالرصبي ثأحذ األفشاد أدٔبٖ:
الشرق األوسط
د .خبٌذ اٌضيبد
اٌّذيش اٌّسبػذ ٌٍّجبدساد اإللٍيّيخ  -اٌششق األٚسظ
kelzayya@depaul.edu
الصين

باقي العالم

أمريكا الالتينية

الشرق األوسط

أيزيكب انالتيُيت
د .جيان ماريو بيسانا

د .باتريك ميرفي

استر كوينترو جوزمان

د .خالد الزيات

العالمية والتعليم
للمشاركة
اسزش مساعد
رئيس
عٛصِبْ
وٛيٕزشٚ

المدير المساعد للمبادرات اإلقليمية -

المدير المساعد للمبادرات اإلقليمية -

المدير المساعد للمبادرات اإلقليمية -

اإللكتروني
الصين اٌالريٕيخ
اٌّسبػذ ٌٍّجبدساد اإللٍيّيخ  -أِشيىب
اٌّذيش
equinte1@depaul.edu
gbesana@depaul.edu

profpjm@gmail.com

انصيٍ
د .ثبرشيه ِيشفي
اٌّذيش اٌّسبػذ ٌٍّجبدساد اإللٍيّيخ  -اٌصيٓ
CONTACT USprofpjm@gmail.com
GianMario Besana

Associate Provost for Global Engagement
ببقي انعبنى

and Online Learning
د .عيبْ ِبسي ٛثيسبٔب
DePaulٚ University
اٌزؼٍيُ اإلٌىزشٔٚي
سئيس ِسبػذ ٌٍّشبسوخ اٌؼبٌّيخ
1 E. Jacksongbesana@depaul.edu
Blvd.
Chicago IL 60604-2201 USA
Telephone: +1 (312) 362-5554
Email: gbesana@depaul.edu
Skype: gbesana

أمريكا الالتينية

الشرق األوسط

equinte1@depaul.edu

kelzayya@depaul.edu

