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م
اجلدول الزمني املقرتح ملؤمتر
"التعليم يف الوطن العربي يف األلفية الثالثة"
القاهرة  -مجهورية مصر العربية 17- 16 :فرباير 2019
اليوم األول
9:15 -9:00
10:30-9:15

10:45-10:30

االستقبال
الجلسة االفتتاحية
▪ كلمات الجهات املنظمة.
▪ كلمة ُممثل راعي املؤتمر
▪ اإلطاراملفاهيمي للمؤتمر(أ.د .دارم البصام –كبيراملستشارين  -برنامج األمم املتحدة اإلنمائي)
▪ التعليم العربي في ظل مقتضيات الحداثة والعوملة
أ.د .محمود محي الدين– (نائب الرئيس األول لبرنامج التنمية  - 2030البنك الدولي)
د .محمد بن عيس ى (وزيرالخارجية والتعاون األسبق  -رئيس بلدية أصيلة  -األمين العام ملؤسسة منتدى أصيلة  -املغرب)
استراحة
التعليم واحتياجاته يف الوطن العربي يف ضوء اجملتمعات القائمة على املعرفة
▪ الجلسة األولى :التعليم في الوطن العربي :الو اقع والتحديات.
رئيس الجلسة :د .عبداللطيف عبيد (األمين العام املساعد لجامعة الدول العربية  -رئيس مركزالجامعة بتونس)
ُمقدم الورقة ( :)1د .تيسير النعيمي (مستشار وزير التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة  -وزير التربية والتعليم األسبق
باململكة األردنية الهاشمية  -اإلمارات)
ُ
إشكاليات إصالح التعليم في الوطن العربي :متطلبات النهوض بالتعليم العربي
ُمقدم الورقة ( :)2أ.د .نهى الخطيب (أستاذ اإلدارة العامة والعميد السابق  -كلية العلوم اإلدارية بأكاديمية السادات-مصر)
ُمتطلبات إصالح املنظومة التعليمية كمدخل لتحقيق األهداف األمية اإلنمائية والتنمية املستدامة في ظل املجتمعات القائمة على

12:30-10:45

املعرفة.
ُمقدم الورقة ( :)3أ.د .زينات طبالة (أستاذ بمركزالتخطيط االجتماعي والثقافي  -مصر)
تحديات التعليم في الوطن العربي :قراءة تحليلية للمؤشرات
▪ الجلسة الثانية :االحتياجات التعليمية للعبور إلى مجتمعات املعرفة.
رئيس الجلسة :أ.د .دارم البصام (كبيراملستشارين  -برنامج األمم املتحدة اإلنمائي)
ُمقدم الورقة ( :)1أ.د .جيهان كمال محمد (مديراملركزالقومي للبحوث التربوية والتنمية -مصر)
االحتياجات التعليمية في مجتمع املعرفة
ُمقدم الورقة ( :)2د .بدرالعمر(عميد كلية التربية  -جامعة الكويت  -الكويت)
ُمتطلبات التغييرالتربوي للدخول في مجتمع املعرفة
ُمقدم الورقة ( :)3د .محمد غانم الرميحي (أستاذ في علوم التنمية ودراسات مجتمع الخليج في قسم االجتماع  -كلية العلوم
االجتماعية  -جامعة الكويت)
التعليم العالي الجامعي الرسمي في الكويت بعد نصف قرن من انطالقة :املعوقات والفرص

12:45-12:30

استراحة
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احتياجات تعليم الغد
▪ الجلسة األولىُ :متطلبات تطويراملناهج والتحول من التعليم إلى التعلم.
رئيس الجلسة :أ.د .عثمان محمد عثمان (وزيرالتخطيط األسبق  -مصر)
ُمقدم الورقة ( :)1د .محمد بن فاطمة (أستاذ تعليم عالي في علوم التربية  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -جامعة تونس)
تطويرإستراتيجيات اإلصالح للنظم التربوية في األقطارالعربية
ُمقدم الورقة ( :)2أ.دُ .محب الر افعي (وزير التربية والتعليم املصري األسبق  -أستاذ املناهج وطرق التدريس ورئيس قسم
العلوم التربوية واإلعالم البيئي بمعهد الدراسات والبحوث البيئية  -جامعة عين شمس  -مصر)
تطويراملناهج في الوطن العربي في ضوء مهارات القرن الحادي العشرين للتحول من التعليم إلى التعلم
ُمقدم الورقة ( :)3أ .حصة مال هللا (الكويت)
Creating Leaders: Evolving the Process of Learning from Directive to Participative

▪ الجلسة الثانية :تجارب ناجحة
رئيس الجلسة :أ.د .عالء زهران (رئيس معهد التخطيط القومي – مصر)
ُمقدم الورقة (ُ :)1ممثل اليونسكو (املعهد الدولي للتخطيط التعليمي)
ُمقدم الورقة (ُ :)2ممثل عن البنك اآلسيوي للتنمية
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اليوم الثاني
قضايا إعادة هيكلة قطاع التعليم وحوكمته

▪

الجلسة األولى :و اقع ُ
ومستقبل إدارة املنظومة التعليمية وضرورة حوكمتها.

رئيس الجلسة :د .مساعد الهارون (وزيرالتربية األسبق  -الكويت)
ُمقدم الو رقة ( :)1أ .د .صالح الدين عبد العزيز غنيم (أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي  -رئيس شعبة بحوث التخطيط التربوي
باملركزالقومي للبحوث التربوية والتنمية  -مصر)
و اقع إدارة املنظومة التعليمية في مصر وضرورة حوكمتها
ُمقدم الورقة ( :)2د .برهان الخطيب (رئيس املؤسسة اللبنانية للتأهيل والتطويرومركزدعم القرارالبلدي  -لبنان)

10:45-9:00

قضايا إعادة هيكلة قطاع التعليم وحوكمته
ُمقدم الورقة ( :)3د .بلقاسم العباس (كبيراملستشارين  -املعهد العربي للتخطيط  -الكويت)
▪ الجلسة الثانيةُ :مرتكزات نموذج لحوكمة القطاع التعليمي.
رئيس الجلسة :د .هيفاء أبو غزالة (األمين العام املساعد  -رئيس قطاع الشؤون االجتماعية  -جامعة الدول العربية  -مصر)
ُمقدم الورقة ( :)1د .طارق يوسف (مديرمركزبروكنجز)

ُمقدم الورقة ( :)2أ.د .محمد ماجد خشبة (أستاذ إدارة أعمال :تخطيط استراتيجي ودراسات مستقبلية  -معهد التخطيط القومي
– مصر)

نماذج وخبرات مقارنة لحوكمة التعليم  -بالتركيزعلى التجربة املصرية

11:15-10:45

استراحة
قضايا متويل التعليم واالستثمار فيه :بدائل التمويل احلديثة

13:00-11:15

ودور القطاع اخلاص واجملتمع املدني
رئيس الجلسة :د .بدرعثمان مال هللا – ( ُمديرعام املعهد العربي للتخطيط  -الكويت)

ُمقدم الورقة ( :)1د .وليد عبد مواله – ( ُمستشار -املعهد العربي للتخطيط  -الكويت)
ُمتحدث ( :)1د .نوال الدجوي (مصر)
ُمتحدث ( :)2د .أشرف العربي – ( ُمستشار -املعهد العربي للتخطيط  -الكويت)

13:30-13:00

م
مناقشة توصيات املؤمتر
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