جدول فعاليات الورشة اإلقليمية

ملشروع "واقع الرتاخيص املهنية للمعلمني يف الدول العربية وسبل تطويرها"
التاريخ :اخلميس 2021/9/9م

التوقيت 11 :ص –  1:30م بتوقيت السعودية

من خالل التواصل املرئي واملسموع

برنامج الورشة اإلقليمية لمشروع
واقع التراخيص المهنية للمعلمين في الدول العربية وسبل تطويرها
التاريخ :اخلميس 2021/9/9م
التوقيت 11 :ص –  1:30م بتوقيت السعودية

فعاليات الندوة
م

الفعالية

1

بدء الفعالية

2

الكلمة الرتحيبية

3

الكلمة االفتتاحية

املتحدث
مدير الورشة اإلقليمية

د .عبد الرمحن بن عمر الرباك
وكيل التخطيط والتطوير بوزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية
د .عبد الرمحن بن إبراهيم املديرس
مدير عام مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم

الوقت
11:05 – 11:00
11:10-11:05

السيد سعيد أمزازي
معايل وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث

11:20-11:10

العلمي ابململكة املغربية
4

د .كوستانزا فارينا
مدير عام مكتب اليونسكو اإلقليمي للدول العربية ببريوت

5

معايل د .عبدالرمحن بن حممد العاصمي
مدير عام مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج

6

معايل د.خالد بن عبدهللا السبت
رئيس جملس إدارة هيئة تقومي التعليم والتدريب ابململكة العربية السعودية

جلسة حوارية (مستقبل متهني التعليم

 7والرخصة املهنية للمعلم يف الدول العربية)

سعادة د .جواهر شاهني املضحكي
الرئيس التنفيذي هليئة جودة التعليم والتدريب مبملكة البحرين

8

سعادة .أ.د .يوهانسن حيي عيد
رئيس اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد جبمهورية
مصر العربية

9

أ.م.د فالح حممود القيسي
وكيل الوزارة للشؤون اإلدارية بوزارة الرتبية يف مجهورية العراق

12:10 -11:20

برنامج الورشة اإلقليمية لمشروع
واقع التراخيص المهنية للمعلمين في الدول العربية وسبل تطويرها
التاريخ :اخلميس 2021/9/9م
التوقيت 11 :ص –  1:30م بتوقيت السعودية

فعاليات الندوة
م
10

11

الفعالية
جلسة حوارية (مستقبل متهني التعليم

والرخصة املهنية للمعلم يف الدول العربية)
خالصة نتائج اجللسة احلوارية

12
استعراض مشروع مركز اليونسكو اإلقليمي
13

للجودة والتميز يف التعليم (واقع الرتاخيص
املهنية للمعلمني يف الدول العربية وسبل
تطويرها)

املتحدث

الوقت

السيد أمحد مجعة جسيماين
مدير إدارة شؤون املعلمني بوزارة التعليم والتعليم العايل
بدولة قطر

12:10 -11:20

مدير الورشة اإلقليمية

د .عبد الرمحن بن عمر الرباك
وكيل وزارة التعليم للتخطيط واملعلومات ابململكة العربية السعودية
عرض أهداف املشروع ،ومنهجية املشروع وعينته
د.إقبال زين العابدين درندري

12:15 – 12:10

12:25 – 12:15

اإلطار املقرتح اإلقليمي للرتاخيص املهنية للمعلمني
يف الدول العربية
د.إقبال زين العابدين درندري
أ.د .مسر عبدالعزيز الشلهوب

12:40 - 12:25

اخلالصة والتوصيات
أ.د .مسر عبدالعزيز الشلهوب

12:45 - 12:40

15

نقاش ومداخالت احلضور

اجلميع

1:20 - 12:45

16

عرض توصيات الورشة اخلتامية

أ .فاطمة بنت إبراهيم رويس
مستشار مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم

1:30 – 1:20

14

