ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺪوة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟــــﺘـــﺤــــــــــﺪﻳـــﺎت وإﻋــــــــــﺎدة

اﻟﺘــــﻔـــــﻜـــــﻴــﺮ ﺑﺎﻵﻟــــﻴـــــﺎت
اﻷرﺑﻌــــــﺎء  31ﻣــــــــــــﺎرس  2021م

 11:00ص –  2:30م

ﺑﺘـــــــﻮﻗﻴﺖ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع
ﻋـــﺒــــــﺮ ﺑـــــﺮﻧـــﺎﻣـــــﺞ

م

الفعــــــاليــــــة

1

الكلمة الترحيبية

مدير الندوة :فاطمة بنت إبراهيم رويس
مستشار مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم

المتحدث

د .عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس
مدير عام مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم

رئيس الجلسة األولى :د .يوهانسن يحي عيد
رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر العربية

الوقت
11:05 – 11:00
11:10-11:05

12:10-11:10

2

تجربة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
في مجال حوكمة التعليم

د .خالد بن سليمان الحماد
وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية

11:25 – 11:10

3

الحوكمة والتميز في التعليم بدولة اإلمارات :تجارب وخبرات

السيدة العنود آل علي
وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة

11:40 – 11:25

4

الحوكمة بالتعليم  -وزارة التربية والتعليم بجمهورية العراق
نقاش ومداخالت

5

أ.م.د .أحمد عبدالسالم محمد
وزارة التربية والتعليم بجمهورية العراق

رئيس الجلسة الثانية :م .إبراهيم نياز
المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة بالمملكة العربية السعودية
6

التقويم في حوكمة التعليم

7

اإلطار العام لمعايير ضمان وتصنيف المؤسسات التعليمية في
المملكة األردنية الهاشمية في ظل وجود قوانين وتشريعات ناظمة
تضمن جودة مؤسسات التعليم العام والخاص

8

تحديات حوكمة التعليم في جنوب أفريقيا

9

11

حوكمة التعليم في مملكة البحرين

12

تحديات حوكمة التعليم بالدول العربية

13

العالقة التكاملية بين الحوكمة الجامعية ومعايير ضمان الجودة

1:10-12:10

د .منصور بن عبدالعزيز الدعجاني
هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية
السيد إيهاب بن علي فتيحة
وزارة التربية والتعليم بالمملكة األردنية الهاشمية

12:40 -12:25

البروفيسور جورج كواكو توكو أودورو
معهد التخطيط واإلدارة التربوي بغانا –أحد مراكز الفئة الثانية التابعة
لليونسكو ()IEPA

12:55 – 12:40

رئيس الجلسة الثالثة :د .ناصر الهتالن القحطاني
المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية

10

12:10 -11:55

12:25 – 12:10

نقاش ومداخالت

تطوير الجامعات السعودية في ضوء الرؤية الوطنية ومفهوم
الجامعة المبتكرة :تصور مقترح

11:55 – 11:40

1:10 – 12:55
2:15-1:10

أ.د .أماني بنت خلف الغامدي
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية
د .شيخة مفيز
وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين

معالي د .عبد السالم محمد الجوفي
مكتب التربية العربي لدول الخليج
أ.د .محمد محمود الحيلة
اتحاد الجامعات العربية

1:25 – 1:10
1:40 – 1:25
1:50 – 1:40
2:05 -1:50

14

نقاش ومداخالت

2:15-2:05

15

عرض النتائج الختامية وتوصيات الندوة اإلقليمية :د .إبراهيم عبد الكريم الحسين
مستشار مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم

2:30-2:15

اﻟـــــﻤـــــﺮﻛــــــﺰ اﻹﻗــــــﻠـــــﻴـــﻤـــﻲ
ﻟﻠﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

