استراتيجية اليونسكو التعليمية لالستجابة لجائحة كورونا
ندوة إقليمية – الدول العربية

ُ

"تقييم التعلم خالل فترة التعلم عن بعد في الدول العربية"
ً
صباحا إلى الساعة  12:45بعد الظهر (بتوقيت بيروت)
التاريخ 28 :كانون الثاني/يناير  2021من الساعة 10:30
من الساعة ً 12:30
ظهرا إلى الساعة  14:45بعد الظهر (بتوقيت دبي)
التسجيل https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_cbjoyO03TL29J-ALHarFmw :
البث املباشرعبر https://www.youtube.com/unescobeirutoffice :YouTube

جدول األعمال

ً
صباحا إلى الساعة  12:45بعد الظهر (بتوقيت بيروت)
الخميس  28كانون الثاني/يناير  2021من الساعة 10:30

10:35-10:30
االفتتاح

الكلمة االفتتاحية ومقدمة الندوة
● الدكتور حجازي إدريس إبراهيم ،مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية
بالوكالة
● األستاذة مهرة هالل املطيوعي ،مديرة املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي (من مراكز
اليونسكو من الفئة الثانية)

10:45-10:35

الجلسة األولى :ملحة عاملية عن تقييم التعلم في سياق أزمة كوفيد19-

جلسة عامة

ّ
ماذا تعلمنا عن تقييم التعلم في زمن كوفيد19-؟
• األستاذة هوونغ لي تو ،أخصائية برامج في شعبة السياسات التعليمية ،قسم السياسات
ونظم التعلم مدى الحياة ،اليونسكو باريس
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11:30-10:45

الجلسة الثانية :التجارب الدولية في مجال تقييم التعلم في زمن كوفيد19-

جلسة دولية

مديرة الجلسة :داكمارا جورجيسكو ،أخصائية البرامج املعنية باملناهج ،مكتب اليونسكو اإلقليمي
للتربية في الدول العربية
موريشيوس – التعليم عبراإلنترنت والتقييم التكويني خالل فترة اإلغالق :من منظور
موريشيوس
● األستاذ ريكود أوكبور ،كبير املسؤولين الفنيين باإلنابة في وزارة التربية والتعليم،
جمهورية موريشيوس
اململكة املتحدة – إلغاء االمتحانات في ظل جائحة كوفيد ،19-بعض الدروس املستفادة
من تجربة بلدان اململكة املتحدة في تقييم التعلم ونصائح للمعلمين
● الدكتورة لينا غراي ،مديرة البحوث والتحليل ،هيئة  AQAللتقييم واملؤهالت،
اململكة املتحدة
هونغ كونغ  -جمهورية الصين الشعبية – االستفادة من االمتحانات العالية املخاطر
لتوفيرالتغذية الراجعة للتالميذ واملعلمين
• السيدة شياوتينغ هوانغ ،مديرة ،االمتحانات ،التقييم والبحوث في هيئة التقييم
واالمتحانات في هونغ كونغ

12:15-11:30

الجلسة الثالثة :التجارب اإلقليمية في مجال تقييم التعلم في زمن كوفيد19-

جلسة إقليمية

مديرة الجلسة :األستاذة مهرة هالل املطيوعي ،مديرة املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي (من
مراكز اليونسكو من الفئة الثانية)
األردن
• الدكتورة نجوى ضيف هللا منصور القبيالت ،أمين عام للشؤون االدارية واملالية،
وزارة التربية والتعليم
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البحرين
اإلمارات العربية املتحدة
• سعادة الدكتور حمد اليحيائي الوكيل املساعد لقطاع املناهج والتقييم ،وزارة
التربية والتعليم

12:30-12:15

الجلسة الرابعة :تجارب املعلمين في مجال تقييم التعلم في زمن كوفيد19-

جلسة تفاعلية

مديرالجلسة :الدكتور حجازي إدريس إبراهيم ،مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول
العربية بالوكالة
• معلمون من املنطقة العربية:
 oالسيدة أسماء محمد عبد الرحمن ،اإلمارات العربية املتحدة
 oالسيدة لين حديب ،لبنان

12:40-12:30

جلسة األسئلة واألجوبة
مديرالجلسة :الدكتور حجازي إدريس إبراهيم ،مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول
العربية بالوكالة

13:45-12:40
الختام

الكلمة الختامية
● الدكتور حجازي إدريس إبراهيم ،مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية
بالوكالة
● األستاذة مهرة هالل املطيوعي ،مديرة املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي (من مراكز
اليونسكو من الفئة الثانية)
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املتحدثون ومديرو الجلسات

حجازي إدريس إبراهيم

مهرة املطيوعي

األخصائي اإلقليمي لبرامج التربية األساسية ومحو األمية ،مكتب اليونسكو اإلقليمي
للتربية في الدول العربية
h.idris@unesco.org
حائز على شهادة الدكتوراه في مجال التربية املقارنة واإلدارة التربوية ودراسات السياسات
من جامعة بيتسبرغ ،الواليات املتحدة األمريكية ( )1996وشهادة املاجيستير في مجال
التقييم التربوي ( )1993من نفس الجامعة .إنضم الدكتور حجازي إلى اليونسكو في عام
 1996في منصب "خبير معاون "في مقر املنظمة في باريس .وانتقل في عام  1999إلى مكتب
اليونسكو اإلقليمي في بيروت وتبوأ منصب األخصائي اإلقليمي لبرامج التربية األساسية
ومحو األمية .خالل مساره املنهي في مكتب اليونسكو بيروت ،قاد الدكتور حجازي العديد
من املبادرات واملشاريع في لبنان والدول العربية ،منها ما يهدف إلى تعزيز جودة تعليم
الطفولة املبكرة وتعزيز التعليم الجامع والقدرات في مجال تعليم الكبار وتعلمهم وإنشاء
مسارات تعلم بديلة في البلدان التي تشهد نزاعات وتعزيز التربية على املواطنة العاملية في
ً
وعددا
محتويات التعلم والتعليم .وقد نشر الدكتور حجازي العديد من األدلة للمعلمين
من الكتب في مجال اختصاصه .وقبل أن ينضم إلى اليونسكو ،عمل الدكتور حجازي
معلما في مرحلة التعليم الثانوي ومخط ًطا ً
ً
تربويا في مصر واململكة العربية السعودية.
ِ
مديراملركزاالقليمي للتخطيط التربوي ،اإلمارات العربية املتحدة
mahra.hilal@rcep-unesco.ae
تشـغل االسـتاذة مهـرة املطيوعـي مديـرة للمركـز اقليمـي للتخطيـط التربـوي ،وهـو احد
مراكـز اليونسـكو مـن الفئـة الثانيــة والــذي تســتضيفه دولــة االمــارات بموجــب
االتفاقيــة املوقعــة بيــن حكومــة الدولــة واليونســكو ،وتمتلــك االسـتاذة مهـرة املطيوعـي
خبـرة فـي تخطيـط التعليـم وادارتـه وسياسـاته ومؤشـراته فـي دولـة امـارات إضافة
لخبراتهـا فـي نفـس املجـال فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي والـدول العربيـة بحكـم
املهـام املناطـة باملركـز والشـراكات التـي كونهـا خليجيـا وعربيـا وعامليـا ،وقـد تلقـت
األسـتاذة مهـرة العديـد مـن البرامـج والـدورات التدريبيـة التـي تدعـم هـذه الخبـرات الفنيـة
وهـي احدى خريجـي برنامـج قيـادات امـارات ،وشـغلت منصـب مديـر مشـروع تطويـر
وتنميـة القيـادات التربويـة بـوزارة التربيـة والتعليـم ،وقـد عملـت ضمـن الفريـق الوطنـي
علـى إعداد تقريـر دولـة امـارات حـول مبـادرة اليونسكو التعليم للجميع  ،2015وهـي
نائـب رئيـس الفريـق الوطنـي االماراتـي للهـدف الرابـع مـن أهداف التعليـم /التعليـم
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 .2030وهـي عضـو مشـارك لعـدد مـن لجـان التحكيـم العلميـة باملؤسسـات التربويـة
مثـل :جائـزة حمـدان بـن راشـد لـداء التعليمـي املتميـز ،وجائـزة الشارق ــة .بإضافة الى
نشـاطها كمقيـم للجـودة .وتمثـل االسـتاذة املطيوعـي دولـة امـارات العربيـة املتحـدة فـي
اللجنـة التوجيهية الدولية العليا املعنية بالهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة /
التعليم .2030
أخصائية البرامج املتعلقة باملناهج ،مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية
d.georgescu@unesco.org

داكمارا جورجيسكو

هوونغ لي تو

انضمت السيدة داكمارا جورجيسكو إلى مكتب اليونسكو بيروت في نيسان/أبريل 2012
بصفتها أخصائية البرامج املعنية باملناهج واملعلمين والتعليم العالي .وهي اآلن ّ
تنسق
البرامج اإلقليمية املرتبطة بالتعلم واملناهج واملعلمين التي يقوم بها مكتب اليونسكو
بيروت ،وفي الوقت نفسه ،تساهم في برامج ومشاريع التعليم في حاالت األزمات .وقبل
ذلك ،قامت داكمارا بتنسيق الدعم التقني لتطوير مناهج مكتب التربية الدولي لليونسكو
(مكتب التربية الدولي لليونسكو ،جينيفا ،سويسرا.)2012-2003 ،
تخصصت السيدة داكمارا في مجال الفلسفة في جامعة بوخارست وتخرجت في عام
 .1982وحصلت على شهادة الدكتوراه في الفلسفة في عام  2017من جامعة في رومانية،
وكانت أطروحتها عن "نماذج التعليم الفلسفيةُ .
الن ُهج الحالية للتعلم".
عملت السيدة داكما ا ً
سابقا كمعلمة في املرحلة الثانوية وككبيرة الباحثين ف ي قسم
ر
املناهج في املعهد الروماني للعلوم التربوية Romanian Institute for Educational
 .Sciencesوبين كانون األول/ديسمبر  1997وكانون األول/ديسمبر  ،2000كانت
مستشارة الوزير (إصالح التعليم االبتدائي والثانوي) في وزارة التربية والتعليم في رومانيا.
أخصائية برامج في شعبة السياسات التعليمية ،قسم السياسات ونظم التعلم
مدى الحياة ،اليونسكو باريس
h.le-thu@unesco.org
هي أخصائية برامج في شعبة السياسات التعليمية في قسم السياسات ونظم التعلم مدى
الحياة في اليونسكو .وقبل أن تنضم السيدة هوونغ لي تو إلى اليونسكو ،عملت مع منظمة
األغذية والزراعة واملركز الثقافي البريطاني ومنظمة  Action Aid Internationalفي فيتنام
على مجموعة واسعة من البرامج اإلنمائية والتربوية التي تمولها جهات مانحة .ومنذ أن
انضمت السيدة هوونغ لي تو إلى اليونسكو في عام  ،2001تبوأت عدة مناصب وأدت ً
دورا
ً
أساسيا في بناء القدرات الفنية في سياسة قطاع التعليم والتخطيط على املستويين
املركزي والالمركزي إلدارة التعليم في فيتنام ()2006-2001؛ وقدمت املشورة والدعم
لبلدان منطقة آسيا واملحيط الهادئ في ما يتعلق بالسياسات واإلصالحات التعليمية ،وال
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سيما في كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وميانمار ،وأوزبكستان وتايلند
()2013-2006؛ وساهمت في تعزيز وإصالح الشراكات املتعددة األطراف عن طريق تنسيق
الجهود العاملية لتنفيذ إطار العمل لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة
الخاص بالتعليم حتى عام  ،2030وال سيما اللجنة التوجيهية املعنية بهدف التنمية
املستدامة الخاص بالتعليم حتى عام  2030وشراكة البلدان التسعة E-9 partnership
()2018-2014؛ وصححت وضع برنامج البحوث التربوية واالستشراف لتعزيز ريادة
ً
اليونسكو الفكرية في مجال التعليم (ّ .)2019-2017
برنامجا
وتنسق السيدة هوونغ لي تو
حول تقييم التعلم لتعزيز نتائج التعلم في اليونسكو ،ما يشمل ،على سبيل املثال ال
ّ
الحصر ،دراسة االستجابات لتعطل التعليم ( Responses to Educational Disruption
 )Surveyبالتعاون مع الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي.

لينا غراي

مديرة البحوث والتحليل ،هيئة  AQA 1للتقييم واملؤهالت ،اململكة املتحدة
lgray@aqa.org.uk
الدكتورة لينا غراي مديرة البحوث والتحليل في هيئة  AQAللتقييم واملؤهالت ،الهيئة
الكبرى للشهادات العامة للتعليم الثانوي وشهادات املستويات املتقدمة في اململكة
ّ
املتحدة .وتوفر الدكتورة غراي التوجيه االستراتيجي لشعبة البحوث والتطوير ،وشعبة
الدراسات التحليلية وعلم البيانات ،وشعبة املعايير واملنح ،وشعبة أثر البحوث واملشاركة.
لقد انضمت الدكتورة غراي إلى هيئة  AQAللتقييم واملؤهالت في عام  2014بصفتها مديرة
البحوث ،وعملت منذ ذلك الحين مع شعبات البحوث واملعايير والدراسات التحليلية .وهي
زميلة فخرية من قسم التربية في جامعة أوكسفورد .من اهتماماتها في مجال البحوث ُ
وضع
معايير االمتحانات الوطنية للسنة النهائية من التعليم املدرس ي.
قبل أن تنضم الدكتورة غراي إلى هيئة  AQAللتقييم واملؤهالت ،عملت في هيئة املؤهالت
اإلسكتلندية  ، 2حيث كانت مسؤولة عن إجراء البحوث ووضع السياسات واالبتكار
واالبداع في املؤهالت وتصميم التقييمات .وتتمتع الدكتورة غراي بخبرة في تعليم املرحلة
الثانوية والتعليم الجامعي.

)Assessment and Qualifications Alliance (AQA
Scottish Qualifications Authority
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ريكود أوكبور

شياوتينغ هوانغ

كبيراملسؤولين الفنيين باإلنابة في وزارة التربية والتعليم ،جمهورية موريشيوس
rauckbur@govmu.org
درس السيد ريكود بمنحة من الحكومة الفروسية ،وهو حاصل على إجازة وماجستير في
الفيزياء من جامعة في مرسيليا في فرنسا .كما أنه حصل على شهادات مهنية في مجال
التعليم :شهادة دراسات عليا في التربية والتعليم (معهد موريشيوس للتعليم Mauritius
 ،)Institute of Educationوشهادة في التخطيط التربوي وإدارة التعليم (نيودلهي)،
وشهادة دراسات عليا في التعليم والتدريب التقني واملنهي (ملبورن) ،وشهادة في مجال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومجتمع املعرفة (دبلن).
بدأ السيد ريكود حياته املهنية كمدرس للفيزياء في مرحلة التعليم الثانوي .ثم ّ
تبوأ مناصب
متوسطة وعليا في وزارة التربية والتعليم العالي في موريشيوس ،حيث عمل في إدارة التعليم
وشارك في التخطيط التربوي واإلدارة على املستويين الجزئي والكلي.
وهو اآلن كبير املسؤولين الفنيين باإلنابة في وزارة التربية والتعليم .ويشارك ،بحكم منصبه
األساس ي واملتعدد التخصصات ،في توفير استشارات في السياسة وإدارة ورصد جميع
املبادرات التعليمية في موريشيوس.
مديرة ،االمتحانات ،التقييم والبحوث في هيئة التقييم واالمتحانات في هونغ كونغ
 ،HKEAA3الصين
xthuang@hkeaa.edu.hk
تتمتع السيدة شياوتينغ هوانغ بخبرة واسعة في تطوير وتنفيذ تقييمات مراقبة جودة
التعليم .وهي تعمل في هيئة التقييم واالمتحانات في هونغ كونغ ،حيث تقود ً
فريقا ً
معنيا
بتنفيذ مشروع لتقييم تالميذ َّ
الص َّفين الثالث والسادس االبتدائي والصف الثالث
الثانوي ً
سنويا في هونغ كونغ.
تغطي أبحاثها مجموعة واسعة من املسائلً ،
بدءا من مسألة موثوقية االختبارات
وصالحيتها ،ونماذج االستجابة ،إلى مسائل السياسة العامة املتعلقة باستخدام
بيانات التقييم.
وقبل أن تنضم السيدة شياوتينغ هوانغ إلى هيئة التقييم واالمتحانات في هونغ كونغ،
كانت من الكادر التعليمي في جامعة بكين (الصين) .ولديها شهادة دكتوراه من جامعة
كاليفورنيا في بركلي مجال التقييم الكمي واألساليب الكمية.
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أمين عام للشؤون االدارية واملالية ،وزارة التربية والتعليم ،األردن
Najwaqbelat@yahoo.com
الدكتورة نجوى ضيف هللا منصور القبيالت حاصلة على رتبة خبير تربوي ،وقد شاركت
ُ
في العديد من املؤتمرات ونشرت أوراق بحثية في التعليم ،وهي عضو في لجان عدة تعنى
باإلعداد ألنشطة تعليمية وتربوية مختلفة.
نجوى ضيف هللا منصور
القبيالت

حمد اليحيائي

الوكيل املساعد لقطاع املناهج والتقييم ،وزارة التربية والتعليم ،اإلمارات العربية
املتحدة
hamad.alyahyaei@moe.gov.ae
سعادة الدكتور حمد اليحيائي هو الوكيل املساعد لقطاع املناهج والتقييم في وزارة التربية
والتعليم في اإلما ات العربية املتحدة .وقد كان ً
سابقا مدير إدارة مناهج الصفوف العليا
ر
في وزارة التربية والتعليم ( )2016-2015للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر ،وعمل مع
مستشارا ملراجعة املنهج ( .)2015وشارك ً
ً
أيضا في جائزة خليفة
دائرة التعليم واملعرفة
التربوية .ويقوم الدكتور اليحيائي ،إلى جانب مساهماته في تطوير املناهج ،بإدارة صندوق
البحوث لتعزيز فعالية تعلم الطالب في دورات الفيزياء التمهيدية .قدم العديد من
العروض في الفيزياء في اجتماعات دولية ونشر العديد من الكتابات في مجالت الفيزياء التي
يراجعها النظراء.
حصل الدكتور اليحيائي على شهادة دكتوراه في مجال علوم املواد والهندسة من جامعة
كاليفورنيا ،وماجستير في الفيزياء من جامعة كاليفورنيا الحكومية ،و بكالوريوس في العلوم
في مجال الفيزياء العامة من جامعة األمارات العربية املتحدة.
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