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تقنني اختبارات الوودكوك جونسون
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قياس وتقييم
ذكاء الطلبة
وتحصيلهم
األكاديمي

مقدمة

ما هي اختبارات
الوودكوك
جونسون؟

•اختبارات الوودكوك جونسون بنسختها العربية هي األولى ،علما ً بأن النسخة
األمريكية منها قد انتشرت في كافة ارجاء العالم ومت ترجمتها الى  17لغة
أخرى.
•اختبارات الوودكوك جونسون هي أداة القياس النفس -تربوية األولى في العالم
العربي.
•اختبارات الوودكوك جونسون هي األهم في العالم حالياً ،وذلك نظرا ً
الستخدامها النظرية األكثر تطورا ً في القياس النفسي ،والنظرية األحدث في
الذكاء والتي تغطي تسع ذكاءات شاملة لكافة القدرات املعرفية والتحصيلية.
•اختبارات الوودكوك جونسون هي واحدة من أهم اختبارات الذكاء والتحصيل
املستخدمة في حتديد مستويات الطلبة ذوي القدرات املتوسطة واخلاصة في
الواليات املتحدة األمريكية والعالم.
•اختبارات الوودكوك جونسون هي مقياس معياري املرجع تتميز بصدق عال
وبثبات ظاهر.
•قُننت اختبارات الوودكوك جونسون على عينة ممثلة تتكون من  2300طالب
وطالبة تتراوح أعمارهم بني  4سنوات و  22سنة.
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استخدامات
اختبارات
الوودكوك
جونسون

•يتحدد التطبيق الفردي أو اجلمعي الختبارات الوودكوك جونسون حسب نوع اإلختبار،
وتتنوع استخدامتها بني املسحية والتشخيصية تبعا ً حلاجة املؤسسة التعليمية.
•اختبارات الوودكوك جونسون هي األولى املعدة لإلستخدام في املدارس اخلاصة واحلكومية
املسحية هي التالية:
في نظام التعليم العربي ،وأهم استخدماتها
ّ
حتدد املدرسة ّ
الطلبة الذين يحتاجون دع ًما تعليميًّا إضافيًّا.
— ّ
حتدد املدرسة ّ
الطلبة ذوي صعوبات ال ّتعلم ،أو املوهوبني الذين يحتاجون خدمات التربية
— ّ
اخلاصة.
—حتدد املدرسة ّ
الطلبة ذوي ال ّتحصيل املتدنّي.
—نتائج التقييم علمية وموضوعية ومستق ّلة عن وجهات نظر املعلمني الشخصية.
تقدم ّ
الطلبة املطلوب مع نهاية الفصل
—تضع املدرسة معايير
قياسية؛ لتحديد مستوى ّ
ّ
أو العام الدراسي.
—تساهم نتائج التقارير النفس تربوية في وضع األهداف املستقبلية للمدرسة والطلبة.
—تساهم النتائج في حتديد مستوى املوارد الالزمة لتلبية االحتياجات اخلاصة لطلبة
املدرسة.
ولية.
اإلجمالية باملدارس األخرى
—مقارنة نتائج املدرسة
الوطنية أو ّ
الد ّ
ّ
ّ
—تطوير لغة تواصل علمية بني أهالي األطفال الذين يحتاجون خدمات التربية اخلاصة
وكادر املدرسة التعليمي.
•كما أظهرت نتائج الدراسات العلمية أن اختبارات الوودكوك جونسون العربية هي اختبارات
صادقة وثابتة ومن املمكن استخدامها بثقة ل( :أ) التنبؤ في التحصيل األكادميي للطلبة
الناطقني باللغة العربية( ،ب) تشخيص الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة( ،ج) حتديد التباينات بني
الذكاء والتحصيل األكادميي( ،د) إعداد البرامج التربوية( ،هـ) التخطيط للبرامج الفردية( ،و)
التوجيه التربوي واملهني( ،ز) تقييم النمو( ،ح) البحث ،و (ط) التدريب السيكومتري.
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حقيبة اختبارات الوودكوك جونسون

حقيبة
الوودكوك
جونسون

•للراغبني واملنتسبني إلى مؤسسات تعليمية أو مهنية ،والتي تضمن اإلستخدام املهني
املالئم لالختبارات ،ميكن طلب حقيبة اختبارات الوودكوك جونسون العربية بشكل مسبق
قبل انعقاد امللتقى التدريبي بفترة ال تقل عن أسبوعني ،وشراؤها من قبل األفراد واملؤسسات
حسب الطلب مببلغ  1000دوالر ( )709دينار أردني.

مكونات اختبارات الوودكوك جونسون العربية

تضم احلقيبة ،التي تأتي بتصميم جلدي عملي وأنيق ،ما يأتي:
•كتاب االختبار :يحتوي كتاب االختبار على عشرة اختبارات على شكل هرمي ذي وجهني،
يكون الوجه األول ظاهرا ً للمفحوص ،وفيه محفزات معينة مثل الكلمات والصور ،بينما
يكون الوجهه الثاني ظاهرا ً فقط للفاحص ،وفيه تعليمات تطبيق االختبار ومفتاح اإلجابة.
•دليل الفاحص :يحتوي على كافة التفاصيل الدقيقة لتطبيق ،وتصحيح ،وتفسير نتائج
اإلختبارات.
•سجل االختبار ( 25نسخة) :هو كراس يقوم به الفاحص بتسجيل إجابات املفحوص فور
اإلجابة عليها باإلضافة إلى معلومات تعريفية باملفحوص ومالحظات خاصة بتطبيق
االختبار.
•كتيب إجابة املفحوص ( 25نسخة) :هو كراس يستخدمه املفحوص نفسه لتسجيل
إجاباته عليه ويكون موجود باختبارات محددة.
•البرنامج احملوسب حلساب الدرجات املشتقة واصدار الصفحة النفسية التربوية :هذا
البرنامج مدعوم مبوقع اإلنترنت اخلاص باالختبارات.
•التسجيالت الصوتية احملفوظة على القرص املضغوط ()CD
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الفئة
المستهدفة

•مدراء املدارس اخلاصة الدولية والوطنية واحلكومية ،ومساعديهم.
•املعلمني بكافة تخصصاتهم.
•مدراء مراكز القياس والتشخيص في الوطن العربي ،وفريق عملهم.
•مدراء األقسام واملشرفون التربويون في وزارات التربية والتعليم.
• الفاحصون وأخصائيو القياس والتقييم.
•منسقو برامج الرعاية وغرف املصادر ومراكز صعوبات التعلم.
•املشرفون على برامج التربية اخلاصة والدمج في املناطق التعليمية واملدارس.
•معلمو التربية اخلاصة وغرف املصادر في املدارس واملراكز وصفوف ذوي االحتياجات اخلاصة
ملرحلتي رياض األطفال ،واحللقة األساسية الدنيا ،واملعلمون املساعدون (.)Shadow Teachers
•األخصائيون النفسيون واالجتماعيون.
•منسقو برامج تعليم الطلبة ذوي اإلعاقات في املدارس واملراكز.
•العاملون في قطاع تربية الطفل في منظمات النفع العام ومؤسسات اجملتمع املدني وفي
مجال صعوبات التعلم.
•التربويون العاملون في قطاع الطفولة والتعليم املبكر ومرحلتي رياض األطفال ،والطفولة
الوسطى في املراكز اخلاصة ،والروضات األهلية واحلكومية.
•أخصائيو العالج الوظيفي ،وأخصائيو العالج الطبيعي ،والنطق واللغة.
•طلبة كليات التربية وطلبة الدراسات العليا في التخصصات العلمية التربوية.
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أهداف التدريب

•أن يتعرف املتدرب على النظرية األحدث للذكاء في العالم (،)CHC Theory of Intelligence
وتطبيقاتها العملية على األطفال.
•أن يتقن املتدرب تطبيق اختبارات الوودكوك جونسون العربية (للذكاء والتحصيل واألكادميي)
حسب معايير جمعية علم النفس األمريكية لعام .2017
•أن يتقن املتدرب تفسير نتائج اختبارات الوودكوك جونسون العربية (للذكاء والتحصيل
واألكادميي) حسب معايير جمعية علم النفس األمريكية لعام .2017
•أن يتقن املتدرب بناء قاعدة البيانات اخلاصة مبدرسته أو مؤسسته التعليمية لنتائج تقييم
الطلبة ،وباستخدام برنامج االختبارات احملوسب على اإلنترنت.
•أن يتقن املتدرب تشخيص الطلبة ذوي القدرات املتوسطة واخلاصة حسب معايير املمارسة
األفضل الختبارات الوودكوك جونسون في الواليات املتحدة األمريكية.
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الخطة
التدريبية

توزيع الموضوعات على أيام التدريب
تشتمل موضوعات البرنامج التدريبي على:
اليوم األول:

 2018/2/22م [1439/6/6هـ]

•التقييم النفسي التربوي
•استخدامات اختبارات الوودكوك جونسون للذكاء والتحصيل األكادميي
•إجراءات التقييم والتشخيص
•أخالقيات استخدام اختبارات الذكاء ،واالختبارات النفس-تربوية
•النظرية األحدث للذكاء في العالم ()CHC Theory
•اختبار املفردات املصورة (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار املترادفات (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار املتضادات (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار السالسل العددية (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار تشكيل املفهوم (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)

اليوم الثاني:

 2018/2/23م [1439/6/7هـ]

•اختبار مطابقة أمناط احلروف (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار االنتباه اللفظي (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار العالقات املكانية (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار تدوير املكعبات (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار مدخل املفردات (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار االستبدال الصوتي والقياس (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار ذاكرة األسماء (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار الطالقة املفرداتية (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار التعرف على احلروف والكلمات (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار كتابة احلروف والكلمات (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
•اختبار احلساب (التقدمي النظري ثم التطبيق العملي)
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الخطة
التدريبية

اليوم الثالث:

 2018/2/24م [1439/6/8هـ]

•عناصر التقرير النفس-تربوي حسب معايير جمعية علم النفس األمريكية
•الدرجات املشتقة من اختبارات الوودكوك جونسون العربية
•أنواع تقارير الذكاء املعرفية والتحصيلية املستخرجة من برنامج اإلنترنت احملوسب الختبارات
الوودكوك جونسون
•دراسة حالة (-)1
استخدام البرنامج احملوسب إلدخال وإصدار تقارير االختبارات ،ثم تفسير النتائج
•دراسة حالة (-)2
استخدام البرنامج احملوسب إلدخال وإصدار تقارير االختبارات ،ثم تفسير النتائج
•دراسة حالة (-)3
استخدام البرنامج احملوسب إلدخال وإصدار تقارير االختبارات ،ثم تفسير النتائج
•دراسة حالة (-)4
استخدام البرنامج احملوسب إلدخال وإصدار تقارير االختبارات ،ثم تفسير النتائج
•دراسة حالة (-)5
استخدام البرنامج احملوسب إلدخال وإصدار تقارير االختبارات ،ثم تفسير النتائج
•دراسة حالة (-)6
استخدام البرنامج احملوسب إلدخال وإصدار تقارير االختبارات ،ثم تفسير النتائج
•بناء قاعدة البيانات اخلاصة باملدرسة أو املؤسسة التعليمية لنتائج تقييم الطلبة ،وباستخدام
برنامج اإلنترنت احملوسب الختبارات الوودكوك جونسون
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مميزات امللتقى








برامج تدريبية نوعية
مدربون مؤهلون ومتميزون
أعلى معايير اجلودة والتنافسية التربوية وتطبيقات التدريب العملي
شهادة مشاركة صادرة من املركز الدولي
تبادل اخلبرات التربوية بني املشاركني
خدمات راحة املشاركني
خصومات خاصة على رسوم التسجيل

نسب توزيع زمن ورشة العمل على منهجية أعمالها

فعاليات
الملتقى

%20
%15
%65

العرض واحملاضرة
النقاش واحلوار مع املشاركني
األنشطة التدريبية والتطبيقات العملية على االختبارات

منهجية وأساليب التدريب







احملاضرة والعروض التقدميية
استراتيجيات العصف الذهني والنقاش مع املشاركني
التعلم التعاوني والعمل ضمن مجموعات صغيرة
دراسة احلالة
األنشطة والنماذج التطبيقية العملية والتدريب على االختبارات
عرض مقاطع فيلمية محترفة ومتخصصة

عدد الساعات التدريبية

 24ساعة تدريبية ،من التدريب املباشر والتفاعلي والتطبيق العملي وتبادل اخلبرات مع
املشاركني بواقع  8ساعات تدريبية في اليوم الواحد | موزعة عى  4جلسات رئيسة يومياً،
باإلضافة إلى استراحات الشاي والغداء واجللستني االفتتاحية واخلتامية

مكان انعقاد امللتقى

فندق (( Le Grand Amman (AccorHotelsامليريديان سابقاً)

تاريخ انعقاد امللتقى

اخلميس – اجلمعة  -السبت

لغة امللتقى

اللغة العربية ومصطلحات االختبارات

 24 - 22فرباير  2018م  8 - 6 /جمادي الثاين  1439هـ
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الباحث الرئيس واملدير التنفيذي ملشروع تقنني اختبارات الوودكوك جونسون العربية في
الشرق األوسط
املؤلف األول الختبارات الوودكوك جونسون للذكاء والتحصيل األكادميي
حاصل على شهادة الدكتوراه في التربية اخلاصة تخصص «قياس وأساليب بحث» من جامعة
أريزونا في الواليات املتحدة األمريكية
حصــل على شهـادة ما بعــد الدكتوراه ،وعمــل باحثا ً مشاركــا ً ما بني عامي  2009و2010
في مشروع تقييمي كبير على مستوى الواليات املتحدة األمريكية بإشراف جامعة أريزونا
تتركز اهتماماته البحثية على تطوير اختبارات القياس والتقومي في مجاالت القراءة ،الكتابة،
الرياضيات ،والقدارات املعرفية (الذكاء)
طور وقنن العديد من البرامج التعليمية العاملية إلى اللغة العربية
حول العديد من االختبارات والبرامج التقليدية إلى اختبارات وبرامج تعليم الكترونية (E-
 )Learningعلى اإلنترنت
نشر أكثر من  35بحثا ً علميا ً محكما ً في مجالت عاملية صادرة في الواليات املتحدة األمريكية
وأستراليا وكندا وبريطانيا
املتحدث الرئيس لعدد من املؤمترات الدولية ()Keynote Speaker
نشر أيضا ً كتابا ً في أملانيا وفصل كتاب للتقييم والتشخيص في الواليات املتحدة األمريكية
وفصل كتاب في دليل جمعية علم النفس األمريكية عن التقييم الفردي للتحصيل األكادميي
للطلبة ذوي صعوبات التعلم
الباحث الرئيس لستة مشاريع عاملية في مجال االختبارات والبرامج العالجية املصممة
ملساعدة الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة في املدراس الدامجة
عمل خالل مسيرته املهنية أستاذا ً محاضرا ً ومعلما ً في مجال التربية اخلاصة
حاصل على العديد من اجلوائز واملنح الوطنية والدولية
عضو في العديد من اجملالس واجلمعيات العاملية
شارك ودرب في عشرات املؤمترات والبرامج التدريبية
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البرنامج
اليومي
للدورة
التدريبية

البرنامج التدريبي :الخميس الجمعة والسبت
تاريخ  2018/2/24-22م [1439/6/8-6هـ]
الفعالية

الوقت

 10:30-10:10صباحا ً

استراحة شاي

 12:10-10:30صباحا ً

جلسة ()2

 12:30-12:10ظهرا ً

استراحة صالة

 02:10-12:30عصرا ً

جلسة ()3

 02:30-12:10عصرا ً

استراحة شاي

 04:00-02:30مسا ًء

جلسة ( )4

 04:30-04:00مسا ًء

استراحة غداء

اليوم األول والثاني والثالث
2018/2/24-22م
[1439/6/8-6هـ]

 10:10-08:30صباحا ً

جلسة ()1

(ميكن إعادة جدولة يوم  2018 / 2 / 23لصالة اجلمعة بالتنسيق ما بني املدرب واملشاركني)
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رسوم
المشاركة

رسوم المشاركة في البرنامج التدريبي
التسديد قبل
 2018/2/15م
املوافق
 29جمادي األول 1439هـ

التسديد بعد
 2018/2/15م
املوافق
 29جمادي األول 1439هـ

 800دوالر أمريكي

 950دوالر أمريكي

تشمل:
 -حقيبة الملتقى -المادة التدريبية -استراحات الشاي والغداء- -شهادة مشاركة معتمدة من المركز الدولي

لمن يرغب بشراء

احلقيبة اخلاصة باختبارات الوودكوك
جونسون العربية ( -اختبارات الذكاء
واختبارات التحصيل األكادميي)

يضاف مبلغ  1000دوالر (  709دينار)
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آل ّية املشاركة والتسجيل
اخلصومات واملزايا التفضيلية

طريقة التسجيل وتسديد الرسوم

حلجز مقعدك في البرنامج التدريبي  ،يتوجب القيام ب ِـ:
 تعبئة منوذج املشاركة
 تسديد رسوم املشاركة املقررة والبالغة  800دوالر للمشارك الواحد بواسطة:
 حوالة بنكية أو إيداع باحلساب البنكي املبني تفاصيله أدناه:
 رقم حساب املركز بالدينار والدوالر مع التاكد من الرقم كامل
املركز الدولي للطفولة والتعليم املبكر والتطوير
)Childhood International Center for Early Learning and Development ( CICELD
عمان – األردن  -البنك العربي  -فرع احلسني
سويفت كود ARABJOAX100
حساب جاري رقم  0116-625698-510بالدوالر األمريكي
IBAN: JO82ARAB1160000000116625698510
(أو)
حساب رقم  0116-625698-500بالدينار األردني
IBAN: JO61ARAB1160000000116625698500

حوالة ويسترن يونيون أو إكسبرس لدى أي صراف بحسب املعلومات اآلتية:
( Name: ABDELRAHMAN MAH’D IBRAHIM ALTA’MARIعبدالرحمن محمود ابراهيم التعمري )
ID Number: IQH48490
Mobile Number: +962-79-5812657

 إرسال منوذج املشاركة وإشعار احلوالة برسوم املشاركة احملددة كاملة بعد خصم أية عموالت أو مصاريف بنكية بالسرعة املمكنة وفي
موعد أقصاه 2018/2/15م [1439/5/29هـ] ،،وذلك بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان  info@ciceld.com :أو omaima.amour@gmail.
 ،comأو  abdulrahamn.tamari@gmail.comأو بواسطة  WhatsAppعلى أي رقم من األرقام التالية:
 Mobile: +962-79-5852584او  Mobile: +962-79-5812657أو Mobile +966558700437
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قياس وتقييم ذكاء الطلبة وتحصيلهم األكاديمي











يتم منح خصومات تشجيعية على رسوم التسجيل األساسية املباشرة كحوافز إضافية بحسب اآلتي:
 %30للمشاركني السابقني في دورات سابقة مع املدرب /د .بشير أبو حمور ( باالسم واجلهة املوفدة)
 %15للتسجيل والتسديد املبكرين قبل  2018/2/15م املوافق  29جمادي األول 1439هـ
 %15للمجموعات الكبيرة التي يبلغ عدد املشاركني فيها  7مشاركني فأكثر
 %10للتسجيل والتسديد املبكرين قبل  2018/2/15م املوافق  29جمادي األول 1439هـ
 %10للمجموعات املتوسطة التي يبلغ عدد املشاركني فيها  6-4مشاركني
 %5ألعضاء املركز الدولي (عضوية فاعلة وسارية)
 %10للمجموعات الصغيرة التي يبلغ عدد املشاركني فيها  3-2مشاركني
 ُينح اخلصم مرة واحدة فقط ،وال يجوز اجلمع بني أكثر من خصم واحد

فعاليات مصاحبة:

يتوافر في مقر انعقاد البرنامج التدريبي
 مركز بيع لكتب تربوية ومدرسية ومؤمترات

تعليمات عامة


احلجز الفندقي وخدمات املواصالت والتسهيالت األخرى
 لغايات تأمني إقامة فندقية مريحه للراغبني من املشاركني من
الدول العربية وللتسهيل عليهم في تنقالتهم ،فقد مت احلصول
على أسعار منافسة تفضيلية من الفنادق في غرف مفردة
ومزدوجة .الرجاء من األخوة املشاركني الراغبني باالستفادة من
خدمات احلجوزات الفندقية التواصل مع الفندق وذلك لغايات
إمتام اإلجراءات الالزمة وتأكيد احلجز مع الفندق ،علما ً بأن
احلجز سيتم ملن يؤكد مشاركته ويسدد رسوم املشاركة في
البرنامج التدريبي “ واإلقامة الفندقية بحسب اآلتي:





 فندق  - Le Grand Ammanمقر انعقاد امللتقى :يقع في
العاصمة عمان مبنطقة الشيميساني .
 فندق لـ جراند (ميريديان سابقا) ( 5جنوم) :يقع في العاصمة
عمان مبنطقة الشيمساني .
 ميكن احلصول كذلك على أسعار خاصة للحجوزات الفندقية
من خالل مراجعة املشاركني لوكالئهم السياحيني في بالدهم
 للمشاركني من خارج األردن ،ميكن استخدام تاكسي املطار
لغايات التنقل بني مطار امللكة علياء الدولي ومقر اإلقامة
والذي يتوافر بأسعار معقولة على مدار الساعة.







مينح جميع املشاركني بورشتي العمل التدريبيتني شهادات
مشاركة معتمدة ومصدقة من املركز الدولي للطفولة
والتعليم املبكر والتطوير في نهاية فعاليات كل ورشة،
شريطة عدم تغيب املشارك عن  75%من عدد ساعات التدريب
املقررة .كما مينح جميع املشاركني شهادة مشاركة عامة
بفعاليات البرنامج التدريبي
ً
عدد املشاركني ال يتجاوز  20مشاركا ومشاركة كحد أقصى
وفق األنظمة املعمول بها لدى اجلهة املنظمة ،فيما احلد األدنى
الالزم لعقد أي ورشة عمل تدريبية ضمن بفعاليات البرنامج
التدريبي
حرصا ً على حتقيق الفائدة املرجوة من فعاليات بفعاليات
البرنامج التدريبي وإجناح أعماله وتقدمي أفضل اخلدمات
للمشاركني فيه في جو تربوي مميز ومريح ،فقد تقرر حتديد
املواعيد املذكورة لغايات التسجيل واحلجز الفندقي للراغبني
من املشاركني .مع التقدير جلميع املشاركني التزامهم
وتقيدهم باملواعيد املقررة ،وتقديرهم وقبولهم العتذارنا عن
عدم النظر في أي طلب يصل بعد هذه التواريخ
البريد اإللكتروني هو الوسيلة املتبعة للتواصل الرسمي مع
املشاركني وموفديهم
في حال تقرر عدم انعقاد بفعاليات البرنامج التدريبي املعلن
عنه ألي سبب من األسباب ال قدر اهلل ،تقوم اجلهة املنظمة
بإعالم املشاركني املسجلني بذلك و/أو اجلهات املوفدة لهم في
موعد أقصاه اسبوع قبل موعد امللتقى كذلك تعمل اإلدارة
املالية بإعادة إرسال رسوم املشاركة املدفوعة ملستحقيها في
فترة ال تتجاوز  4-3أسابيع من املوعد املقرر النعقاد امللتقى
ميكن التنسيق مع اجلهة املنظمة في ضوء االتفاق على التبعات
اإلدارية واملالية املترتبة في حال وجود مرافقني للمشاركني
ال يتطلب دخول األراضي األردنية احلصول على تأشيرة (فيزا)
مسبقا حلملة معظم اجلنسيات العربية :حيث يتم ختم
التأشيرة على اجلواز في املطار ،في حني يستلزم حملة
اجلنسيات العراقية والسودانية والوثيقة الفلسطينية وغيرها
التقدم للحصول على التأشيرة قبل نحو  3أسابيع من موعد
السفر مشفوعة بالوثائق والسندات الالزمة
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منظموا امللتقى
املركز الدولي للطفولة والتعليم املبكر والتطوير
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يتمثل استثمار املركز الدولي للطفولة والتعليم
املبكر والتطوير مبرحلة رياض األطفال ملا متثله هذه
املرحلة من عائدات على تطور اجملتمعات في إعداد
جيل قادر على صنع مستقبل هذه اجملتمعات.
وقد أكدت جميع اخلطط التنموية للمجتمعات
واملستنده إلى األبحاث والدراسات العلمية أن
مرحلة رياض األطفال هي من املراحل احلساسة
واحلرجة التى لها األثر األكبر في بناء قدرات اإلنسان،
وتكوين وتشكيل شخصيته .وأكدت هذة البحوث
على أهمية اجلودة في اخلبرات التي تقدم لألطفال
في هذة املرحلة ،باإلضافة إلى أهمية كفاية مقدمي
الرعاية ،ووعي اجملتمعات بأهمية هذه املرحلة :من
أجل ذلك ركز املركز الدولي جميع جهوده وجهود
كوادره وخططه وإمكانياته وخبراته لتقدمي اخلدمات
والرعاية الالزمة.
أنشئ املركز الدولي للطفولة والتعليم املبكر
والتطوير مببادرة من مجموعة من التربويني العرب
واخملتصني في مجال مناء الطفل كمشروع رائد لسد
احلاجة امللحة إلى بنية متطورة وحديثة لتنمية
ورعاية رياض األطفال في العالم العربي.
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الربنامج التدريبي
قياس وتقييم ذكاء الطلبة وحتصيلهم األكادميي
 (يرجى اإلجابة بتعبئة الفراغ أو وضع إشارة  Pفي املكان املناسب وإرسال النموذج رسوم املشاركة بالسرعة املمكنة وفي
موعد أقصاه
 بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان  info@ciceld.com :أو  ،omaima.amour@gmail.comأو بواسطة  WhatsAppعلى
األرقام التالية+962795812657 ;+966558700437 ;+962795892584 :
االسم (رباعياً):
املؤهل العلمي والتخصص:
اجلنسية:
اجلنس:

الوظيفة احلالية ومكان العمل:
تاريخ ومكان الوالدة:
هل مشاركتك ضمن مجموعة يزيد عدد
أفرادها عن 3؟
هل من مرافقني شخصيني معك؟
العنوان:

¡ ذكر

¡ أنثى

¡ نعم

¡ال

¡ نعم

¡ال

املدينة:

الدولة:

الهاتف اجلوال:
االمييل:
طريقة تسديد رسم االشتراك:

حوالة بنكية أو إيداع باحلساب البنكي
أو حوالة ويسترن يونيون أو إكسبرس

مالحظات:
.........................................................................................................................................................................................................
						
االسم:

التوقيع					:

التاريخ:

بالسرعة املمكنة
للمشاركة ،العمل على تعبئة منوذج املشاركة املرفق وإرساله ورسم املشاركة ّ
متطلعني إلى الترحيب بكم ،وشاكرين لكم على الدوام حسن تعاونكم.

16

www.ciceld.com

معلومات اإلتصال:
Amman-Jordan
P.O. Box: 3548 Amman 11821 Jordan
Mobile: +962-79-5892584
+962 79 5812657
+9665 58700437
E-Mail: info@ciceld.com

د .بشير أبو حمور

الباحث الرئيس واملدير التنفيذي ملشروع
تقنني اختبارات الوودكوك جونسون
العربية في الشرق األوسط
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