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 مشاورات حول مستقبل التدريس في الدول العربية

 التسجيل

  البرنامج 

 )بتوقيت وسط أوروبا    14:30إىل الساعة    13:00نيسان/أبريل من الساعة    20الثالثاء،   التاري    خ والوقت  
ً
  -ظهرا

 بتوقيت باريس( 

ي عبر تقنية الفيديو )باستخدام برنامج زوم "   المكان 
 "(  Zoomمؤتمر مرئ 

ية والفرنسية والعربية   اللغات  ز رة  -اإلنجلب 
ّ
جمة الفورية متوف  البر

ي ضوء الجائحة العالمية  يهدُف االجتماع التشاوري إىل دراسة مستقبل مهنة   الهدف الرئيسي 
التدريس، فز

تبة عنها  ز وطبيعة مهنة التدريس.     - ذلك  وراء  وما - والعواقب المبر  وتأثب  ذلك عىل أدوار المعلمي 

 بتوقيت وسط أوروبا(   14.30إىل    13.00نيسان/أبريل )   20الثالثاء،  
ً
 ظهرا

 بنود جدول األعمال والمتحدثون:  الوقت  

13.00  -13.10  
 دقائق(   10)

حيب والمقدمات   البر
 

 تقديم صبحي الطويل   
بية والتعليم، اليونسكو   مدير مبادرة مستقبل البر

13.10  -  13.55 
 دقيقة(   45)

 حلقة نقاش 

 
 ملك زعلوك )مديرة الجلسة(   

ي الجامعة األمريكية بالقاهرة  
ق األوسط للتعليم العاىلي واألستاذة فز  مديرة معهد الشر

 

 أنطونيو نوفوا 
تغال لدى اليونسكو   سفب  البر

 
 إليسا غويرا  
س،    فاىلي دي فيالدلفيا، المكسيك   يةكلالمؤسِّ

 
ي 
 نجوى الحوسنز

بية ي جامعة اإلمارات  باإلنابة عميد كلية البر
 فز

ز صفوت    كريستي 
"، مرصالمدير التنفيذي ل ي

منز
ّ
 مؤسسة "عل

 
 حلمي حمدان

ز   ي االتحاد العام للمعلمي 
خبب  ومدرب تربوي فز

ز  ، فلسطي  ز  الفلسطينيي 

13.55  -  14.25 
 دقيقة(   30)

 أسئلة وإجابات 
 

 ملك زعلوك )مديرة الجلسة( 
 

14.25  -  14.30 
 دقائق(   5)

 مالحظات ختامية  
 

ز   تقديم كارلوس فارغاس تامب 
ي المقر الرئيسي لليونسكو ئيس  ر 

ز فز ورئيس أمانة فريق العمل الدوىلي الخاص    قسم تطوير المعلمي 
ي إطار التعليم حنر عام  

ز فز ي بالمعلمي 
 2030المعنز

https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tJcsf-qhrj0pEtELjNxj2pUik15sZOJDrVcV
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 املتحدثون 

 نجوى الحوسني  تعمل الدكتورة 
ً
كأستاٍذ مساعٍد ملادة املناهج وطرق التدريس، وتشغل حاليا

الدكتورة  وقد حصلت منصب عميد كلية التربية باإلنابة في جامعة اإلمارات العربية املتحدة. 

نجوى الحوسني على درجَتي املاجستير والدكتوراه في املناهج وطرق التدريس من جامعة والية  

كية. وتتمتع كذلك بعضوية مجلس األمناء في أكاديمية ربدان،  كانساس، الواليات املتحدة األمري

وعضوية مجلس أمناء كلية اإلمارات للتطوير التربوي، وعضوية مجلس أمناء املركز العربي 

للبحوث التربوية لدول مجلس الخليج، بدولة الكويت، وعضوية مجلس إدارة دار زايد للثقافة  

األمومة والطفولة. وسبق لها املشاركة   ألبحاث ضو مؤسس ملركز فاطمة بنت مباركاإلسالمية. والدكتورة نجوى  الحوسني ع 

كعضو في وفد القيادات النسائية اإلماراتية إلى واشنطن العاصمة حيث التقت بنظيراتها من نساء الواليات املتحدة األمريكية في  

 البيت األبيض والكونغرس األمريكي. 

سة  إليسا غويرا  ِّ
فالي دي فيالدلفيا باملكسيك، ومديرة مكتب أمريكا الالتينية ملعاهد   كلية مؤس 

  2015تحقيق اإلمكانيات البشرية. وقد حصلت على جائزة "أفضل معلم في أمريكا الالتينية" لعام  

(، ونجحت في  Fundación ALASمن قبل مصرف التنمية للبلدان األمريكية ومؤسسة أالس )

فت إليسا  صفيات النهائية لجائزة املعلم العاملي.الوصول إلى الت
 
 بين تخصصات  26وقد أل

ً
كتابا

 عامة ومدرسية، وهي شغوفة بالتعليم املبكر واملواطنة العاملية والتدريس املبتكر. 

 في اإلشراف والتدريس والتدريب والبحث في العديد من   18أكثر من  حلمي حمدانأمض ى 
ً
عاما

مثل وزارة التربية والتعليم العالي، جامعة القدس املفتوحة، جامعة   املؤسسات التعليمية؛

بيرزيت، مؤسسة القطان، املركز الوطني للدراسات والبحوث والتدريب، مركز التعليم املستمر،  

مركز التعليم املفتوح في جامعة القدس املفتوحة وبيرزيت، املعهد الوطني للتدريب التربوي 

(NIET وقد ساهم في تدر .)  يب معلمين ومديري مدارس ومشرفين تربويين، وشارك في تنمية

مهارات مئات الطالب واملنظمات لتحقيق تعليمهم الكامل باستخدام استراتيجيات حديثة في  

التعلم والتدريس، وال سيما التعلم اإللكتروني، وطرق التعلم والتدريس التي تركز على الطالب، والتقييمات املوثوقة، والتعلم  

 ائم على املشاريع، والتعليم والتدريب املنهي والتقني. الق

 للجامعة بين   أنطونيو نوفوا  يشغل
ً
منصب الرئيس الفخري لجامعة لشبونة، بعد أن كان رئيسا

. وهو أستاذ في التربية والتعليم، وحاصٌل على درجة الدكتوراه من جامعة  2013و  2006عامي  

،    40وقد عقد ندوات وألقى محاضرات في أكثر من     سوربون الرابعة.-جنيف وجامعة باريس
ً
بلدا

ف أكثر من 
 
 للبرتغال لدى اليونسكو.  كاديمي.عمل أ  200وأل

ً
 سفيرا

ً
 ويعمل نوفوا حاليا

على درجَتي البكالوريوس واملاجستير في هندسة الشبكات من  كريستين صفوت  حصلت

الجامعة األملانية بالقاهرة وعملت باحثة ومحاضرة في الجامعة نفسها. وساهمت كريستين في 

تأسيس أكاديمية سيسكو للشبكات في الجامعة األملانية بالقاهرة، وكذلك مجلس إدارة الجودة 

ة، وعملت كذلك في مجال اعتماد املناهج الدراسية  واالعتماد، املسؤول عن مراقبة الجود

عد   
ُ
للكلية، باإلضافة إلى قيادة لجنة املناهج الدراسية ألعضاء هيئة التدريس لبضع سنوات. وت

 منصب املدير  
ً
بة معتمدة، ولديها خبرة في التدريب وإلقاء املحاضرات. وتشغل حاليا كريستين مدر 

مني" التي
 
زة لتحسين  -فازت بجائزة اليونسكو التنفيذي ملؤسسة "عل حمدان بن راشد آل مكتوم ملكافأة املمارسات والجهود املتمي 

رف بها كواحدٍة من أفضل 2016-2015. وفازت بزمالة منظمة "رايز مصر" لعام 2020أداء املعلمين لعام 
ُ
قائد شاب في  20، واعت

 للمشاركة في   . وأصبحت أول مواطنة مصرية تفوز بعضوية2017أفريقيا لعام 
ً
تحالف هرمبي لرائدي األعمال. واختيرت أيضا

، وتخرجت من برنامج  2018-2017برنامج “صوت املتعلمين”، إحدى مبادرات مؤتمر القمة العاملي لالبتكار في التعليم “وايز” لعام  

 حاالت الطوارئ والهجرة القسرية.  
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 منصب مدير فريق مستقبل التعلم واالبتكار في   يشغلالطويل صبحي 
ً
د. صبحي الطويل حاليا

 عن العمل في  
ً
اليونسكو حيث يقود مدير مبادرة مستقبل التربية والتعليم باليونسكو، فضال

 من الخبرة    30مجال التكنولوجيا واالبتكار في مجال التعليم. يمتلك د. صبحي الطويل حوالي 
ً
عاما

وتحليل السياسات التعليمية، والبحوث وإدارة البرامج مع مؤسسات  في مجاالت التدريس،

 ومنظمات متنوعة. 

عالم اجتماع في مجال التعليم ومتخصص في رسم السياسات التعليمية  كارلوس فارغاس تاميز   

والرفاه؛ على الصعيد العاملي. وتركز أبحاثه ومنشوراته على العالقة بين التعليم وحقوق اإلنسان  

وسبق له العمل في جامعات ومنظمات  وتوجهات السياسة العامة ونقاشاتها وآثارها على املجتمع.

،  2015ومنذ عام  مجتمع مدني ومنظمات دولية وحكومات محلية في أمريكا الالتينية وأوروبا.

ة  يعمل في اليونسكو، حيث قام بتنسيق األبحاث حول األهمية االجتماعية والصلة الثقافي

للتعليم في القارات الخمس. وفي الوقت الحاضر، يترأس قسم تطوير املعلمين في املقر الرئيس ي 

 . 2030لليونسكو وأمانة فريق العمل الدولي الخاص املعني باملعلمين في إطار التعليم حتى عام 

جامعية وتشغل منصب مدير معهد الشرق األوسط  كأستاذة زعلوك الدكتورة ملك تعمل 

 منصب مستشار وشغلت للتعليم العالي في الجامعة األمريكية في القاهرة.  
ً
الدكتورة زعلوك سابقا

نها منصبها من املشاركة  
 
التعليم اإلقليمي األول لليونيسف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومك

الح الوطنية وإنشاء أطر إقليمية للتعليم الجيد  وتقديم املشورة بشأن استراتيجيات اإلص

والتطوير املنهي للمعلمين. وقبل شغلها هذا املنصب، أسست مدارس املجتمع املصري وعززت  

تعليم الفتيات وإصالح التعليم الجيد، وما زالت رائدة عاملية في قضايا حقوق اإلنسان واملساواة 

  الدكتورة زعلوك العديد نشرت بين الجنسين. 
ً
من البحوث املتعلقة بقضايا التنمية باللغتين اإلنجليزية والعربية. وتتولى حاليا

قيادة عدد من مشاريع التنمية الدولية التي تشمل املعلمين.  وحصلت الدكتورة ملك زعلوك على دبلوم في التخطيط التربوي من  

روبولوجيا االجتماعية من جامعة هل وماجستير في علم  املعهد الدولي للتخطيط التربوي في باريس، ودرجة الدكتوراه في األنث 

 االجتماع من الجامعة األمريكية في القاهرة، ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة األمريكية في القاهرة.  


