
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 لندوة اإلقليمية ا   جدول فعاليات   
 
 
 
 
 
 
 

جودة التعليم من أجل مستقبلنا المشترك: مساهمة القطاع غير الحكومي في  

 جودة التعليم في العالم العربي 
   

 م 9/2020/ 29التاريخ: 
 بتوقيت السعودية  م  2:30  –ص   11التوقيت:  

 
 

 واملسموعمن خالل التواصل املرئي 
 

 
   

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 

 الوقت  املتحدث الفعالية م
 فاطمة رويسأ. رئيس اجللسة الرئيسة 

 مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليممستشارة 

 الرمحن املديرس عبدد.  الكلمة الرتحيبية 1
 مدير عام مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم

11:00-11:05 

 د. عبري الدغيثر كلمة الشريك الرئيس 2
 رئيسة جامعة دار احلكمة

11:05- 11:010 

 حممد ولد أعمرد. أ. املتحدث الرئيس 3
 والثقافة والعلوم )األلكسو(للمنظمة العربية للرتبية عام الدير معايل امل

11:10 – 11:15 

4 
 توقيع مذكرة التفاهم للشراكة بني مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم 

 واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(
11:15 – 11:20 

 رئيس اجللسة األوىل د. حممد امللحم
 رامكو السعوديةأبإثراء مركز األحباث يف رئيس 

 )Mr Werner Mauch) ويرنري ماوتش وتعلمهم اجلودة يف تعليم الكبار (UIL)جتربة دولية  5

 (UILأخصائي الربامج اخلاصة مبعهد اليونسكو للتعلم مدى احلياة )
11:20 – 11:35 

6 
 امليزة التنافسيةدور القطاع غري احلكومي يف تعزيز 

 للتعليم يف الدول العربية 
 أ. اهلامشي العرضاوي

 القائم أبعمال إدارة الرتبية ابملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(
11:35 – 11:50 

 مسامهة القطاع غري احلكومي يف جودة  7
 التعليم يف العامل العريب

 د. خالد اجلار هللا
 اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليممركز 

11:50 – 12:05 

 د. رندة احلريري مية املتميزة يف املؤسسات التعليميةالفرص التعل   8
 والتعلم جبامعة دار احلكمة التعليممديرة مركز التميز يف 

12:05- 12:20 

 12:50 -12:20 نقاش ومداخالت 9
 املزروعرئيس اجللسة الثانية د. هيا 

 ركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليمعضو اللجنة العلمية مب

 املبادرة العربية للتمكني االجتماعي   10
 واالقتصادي للمتحررات من األمية

 سهام جنم أ.
 للمتحررات من األمية العربية رئيس جملس إدارة مجعية املرأة واجملتمع ومؤسس اجلائزة 

12:50-1:05 

 د. زايد الشلتوين جودة التعليم وربطها ابحتياجات سوق العمل 11
 املدير األكادميي للمدرسة اإلسالمية للرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة

1:05-1:20 

 د. حممود حناس برانمج املدارس الصحية 12
 املدرسية بوزارة الصحةاملدير العام للصحة 

1:20-1:35 

13 
 مركز عبد اللطيف الفوزان للتوحد )آفاق( 

 منوذج ملسامهة القطاع الغري حكومي يف دعم جودة التعليم
 د. تركي البطي

 املدير التنفيذي ملركز آفاق )مركز عبد اللطيف الفوزان للتوحد( اململكة العربية السعودية
1:35- 1:50 

 2:20-1:50 ومداخالتنقاش  14

 أ. إميان الذيب اإلقليمية الندوةعرض النتائج اخلتامية وتوصيات  15
 ركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليممسؤولة املشاريع مب

2:20-2:30 

 

 ة اإلقليمية فعاليات الندو 
 م29/9/2020التاريخ: 

 بتوقيت السعودية  م 2:30 –ص  11التوقيت: 
 


