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املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي مؤسسة تعليمية اماراتية برؤية دولية أنشئت يف إطار االتفاقية املوقعة بني 
حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة واملنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يف عام 2003، وإلى 
جانب الدعم املالي واللوجستي املقدم للمركز من قبل احلكومة، فإنه تربطه (باليونسكو) شراكة وثيقة يف املجاالت 
واإلدارة  والقيادة  وسياساته،  التعليم  تخطيط  مجال  يف  واإلقليمية  الوطنية  القدرات  ببناء  املتعلقة  الفنية 
دول  يف  التعليمية  املؤسسات  بتطوير  املتعلقة  االستشارات  وتقدمي  التربوية،  والثقافة  املعرفة  ونشر  التربوية، 
االستراتيجية  خطته  خالل  من  املركز  يعمل  حتديدًا  أكثر  وبشكل  العربية.  والدول  اخلليجي  التعاون  مجلس 

وبرامجه على حتقيق الغايات اآلتية: 

تيسير االنتفاع باملعلومات املتعلقة بتخطيط التعليم وسياساته، وإدارته يف الدول األخرى وباملعلومات 
واملؤشرات والدراسات التي تنشرها املنظمات واملؤسسات الدولية، وذلك عن طريق توفير املواد املالئمة 

باللغتني العربية واإلجنليزية، إضافة إلى ترجمة مواد مختارة إلى اللغة العربية ونشرها وتوزيعها.

كبار  على  بالتركيز  وذلك  وسياساته  التعليم  تخطيط  مجال  يف  واإلقليمية  الوطنية  القدرات  بناء 
احمللي،  الصعيد  على  املناطق  يف  التربية  وإدارات  التربية  وزارات  يف  الفنيني  واملوظفني  املسؤولني 

والوزارات األخرى املرتبطة مباشرة بقطاع  التعليم مثل وزارات املالية.

توطيد أطر التعاون مع املعنيني الرئيسيني والشركاء يف مجال تخطيط التعليم وسياساته وإدارته على 
املستوى الوطني واإلقليمي والدولي، مع التركيز على دعم تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية 

املستدامة واملتعلق بالتعليم 2030.

تنفيذ أية أنشطة أخرى تلزم لدعم عمليات تخطيط التعليم وسياساته وإدارته وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.
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نشأة املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي وغاياته



قدرات خليجية عربية متميزة يف التخطيط النوعي 
ملستقبل التعليم

ملستقبل  واالبتكاري  النوعي  التخطيط  يف  الريادة 
التعليم اخلليجي والعربي

الشفافية واملساءلة

الكفاءة والفعـالية  

سعادة املتعـاملني

 االنفـتاح والتعـاون 

 املهـنية وااللتـزام

 التجـدد املستمر

الرؤية

الرسالة

القيم

األهداف االستراتيجية للمركز 2021-2017

تنمية القدرات 
املؤسسية يف تخطيط 
التعليم وصوًال ألداء 

متميز للكوادر 
واملؤسسات

إنتاج ونشر املعرفة 
الداعمة لسياسات 
التعليم واملمكنة 
لتخطيط النظم 

التعليمية

تقدمي الدعم الفني 
بالشراكة مع 

منظمة اليونسكو 
والشركاء 

االستراتيجيني يف 
املنطقة ضمن 
مبادرة التعليم 

2030

رفع الكفاءة 
املؤسسية للمركز 

اإلقليمي 
للتخطيط التربوي 

بناء الشراكات مع 
املؤسسات واملنظمات 

ذات العالقة على 
املستويات الوطنية 

واإلقليمية والدولية 



 منهجيات عمل املركز

 مجاالت عمل املركز

الدراسات وملخصاتإنتاج ونشر املعرفةالتدريب والتأهيل
السياسات

برامج تبادل اخلبراتبناء الشركات الفعالة



 نبذة عن مشروع حوار السياسات
يأتي مشروع حوار السياسات ضمن الهدف الثاني من أهداف اخلطة االستراتيجية للمركز االقليمي للتخطيط 
التربوي لألعوام 2017-2021، والتي تتكون من خمسة أهداف أستراتيجية ومبادرات استراتيجية وأخرى تشغيلية 
يف خمسة مجاالت رئيسة، تتضمن أدوات التخطيط واستشراف املستقبل، والسياسات التربوية، ورصد وتقييم 
االستراتيجية  واملبادرات  األهداف  اآلتي  اجلدول  ويوضح   ،2030 والتعليم  التعليمية  واملؤشرات  التعليم 

والتشغيلية:

تنمية القدرات 
املؤسسية يف 

مجال تخطيط 
التعليم وصوًال 

ألداء متميز 
للكوادر 

واملؤسسات

 التدريب 
التخصصي 
قصير  املدى

 برامج بنائية 
ممتدة

برامج خليجية 
مشتركة

الندوات
املؤمتر الدولي
حوار السياسات

دراسات
اصدارات

شبكة 
املخططني 

شبكة املنظمات 
واملؤسسات 
واجلامعات 

احمللية 
واإلقليمية 

والدولية

لقاءات تعليم 
2030

تنمية القدرات 
يف مجال  

التعليم 2030

تطوير بنية 
املركز بشريًا 

ترقية الكوادر 
فنيًا وإداريًا

تعميق الشراكة 
مع املؤسسات 
واملنظمات ذات 
العالقة على 

املستوى 
الوطني 

واإلقليمي 
والدولي

تقدمي الدعم 
الفني بالشراكة 

مع منظمة 
اليونسكو 
والشركاء 

االستراتيجيني 
يف مبادرة 

التعليم 2030

رفع الكفاءة 
املؤسسية 
للمركز 

اإلقليمي 
للتخطيط 

التربوي

هدف 
استراتيجي

إنتاج ونشر 
املعرفة الداعمة 

لسياسات 
التعليم واملمكنة 

لتخطيط 
النظم 

التعليمية

املبادرة 
االستراتيجية 

واملبادرات 
التشغيلية

إنتاج املعرفة
 ونشرها

شراكات لتطوير
 التعليم 

تعزيز وتقوية املركز
 بشريا ومؤسسيا

معًا إلى التعليم 
2030

دراسات ونشرات 
وملخصات 
السياسات

كفاءات يف 
التخطيط

 والسياسات 
التربوية

السياسات  إحدى  وتتناول  أكثر،  أو  ليومني  التي متتد  التفاعلية  الورش  من  عن  مجموعة  عبارة  السياسات  حوار 
التعليمية يف دول مجلس التعاون اخلليجي للمناقشة والتحليل، حيث يختار املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي 
موضوع تلك السياسة بناء على املستجدات العاملية وأولويات التعليم يف الدول، ويتم خالل يومي "حوار السياسات" 
تبادل اخلبرات بني املعنيني يف الدول من ناحية، واخلبراء يف مجال السياسة من ناحية أخرى. يف اليوم األول تطرح كل 
دولة السياسة اخلاصة موضوع احلوار ومميزاتها وحتديات تطبيقها، ويعرض اخلبير أفضل التجارب يف مجال تلك 
السياسة، أما يف اليوم الثاني فتتم مناقشة آليات تطوير السياسات على مستوى الدول مبعاونة اخلبراء املشاركني يف 

الورشة، حيث تخرج الورشة بتقرير حول الفعالية والقضايا الرئيسة التي مت طرحها. 



روجت دول عدة حول العالم للتعريفات الرسمية وغير الرسمية ملا يعنيه أن يكون الطالب موهوًبا. ومع ذلك، ال 
يوجد حتى اآلن تعريف متفق عليه عاملًيا للطالب الذين يتم تصنيفهم كموهوبني. وعلى الرغم من وجود بعض 
األمر  يتعلق  عندما  أنه  إال  البراعة.  االستثنائية،  القدرة  العبقرية،  مثل:  تداولها  يتم  التي  املقبولة  املصطلحات 
الذكاء  يف  الطلبة  مستويات  بني  مختلفة  تباينات  توجد  الدول،  بني  واملمارسات  والسياسات  التصورات  مبقارنة 
تصميم  وبالتالي  املوهبة،  نوع  حتديد  على  مباشر  تأثير  له  أنه  يف  املوهب  تعريف  يف  التعقيد  ويكمن  والقدرات. 
البرامج للطالب املوهوبني، مبا يتناسب مع موهبتهم. وكما ذكرنا من قبل، فإن حتديد الطالب املوهوبني ليس علًما 
دقيًقا، عالوة على ذلك، ال ميكن قياسه يف مجال واحد فقط. ففي املاضي اعتاد املختصون تعريف الطالب املوهوب 
بالنظر إلى مستوى ذكائه وإجنازه األكادميي - مما أدى الى عزل الطالب املوهوبني يف املواد غير األكادميية. ولكن 
والقدرات  واإلبداع  القيادة  فنون  يف  املوهوبني  الطالب  ليشمل  التعريف  وسع  فقد  املاضيني،  العقدين  مدى  على 
الفنية. ويرجع ذلك الى التطور املتسارع يف املجاالت االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية الذي شهده العالم 

مؤخرًا، مما أدى إلى خطاب إضايف ومنظور جديد يف تنمية املواهب.

ويف اآلونة األخيرة، أصبح تشجيع الطالب املوهوبني أولوية يف جداول أعمال العديد من البلدان. حيث تلعب رعاية 
املوهوبني دورًا حيويًا يف تنمية بلدانهم يف جميع اجلوانب؛ أكادمييًا واجتماعيًا واقتصاديًا.  فركزت برامج تنمية 
املوهوبة على النمو الفكري واألخالقي للطالب املوهوبني، مؤدية بالتالي التأثير يف البيئة االجتماعية للمجتمع 
العائدات  يف  استثمار  كسياسة  االقتصاد  لتعزيز  كوسيلة  الدول  بعض  يف  املوهوبني  الطالب  دعم  برز  كما  ككل. 
لدولة  بالنسبة  أما  وبرامجهم.  املوهوبني  الطالب  رعاية  يف  الصناعية  الشركات  إشراك  مت  وبالتالي  االقتصادية، 
اإلمارات العربية املتحدة، فإن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ السياسة املكتوبة يف اكتشاف ورعاية املوهوبني، ويأتي 

هذا احلوار كجزء من آليات بناء ومراجعة وتطبيق هذه السياسة. 

1. بناء منصة تفاعلية  للحوار بني اخلبراء واملختصني واملعنيني يف قطاع التعليم.
حتسني  شأنه  من  ما  التعليمية  السياسات  ووضع  صياغة  جهود  يف  املساهمة   .2

عمليات التخطيط للتعليم وإدارته وتنفيذ برامجه.
ونشر  توثيق  خالل  من  وسياساته،  التعليم  بتخطيط  املتعلقة  املعرفة  نشر   .3

املناقشات واحلوارات واخلبرات يف هذا املجال. 
4. تعزيز التواصل ودعم شبكة العالقات املؤسسية بني املؤسسات والوازرات املختصة 

بالشأن التعليمي على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي.

 أهداف مشروع حوار السياسات

اكتشاف ورعاية املوهوبني



البرنامج الزمني

التوقيت

9:00 – 8:30

9:15 – 9:00

09:45 – 9:15

أ.د. تيسير صبحي يامني 
(ICIE) املوهبة واإلبداع: التجارب العاملية واألجندة الوطنية مدير عام املركز الدولي لالبتكار يف التعليم

أ.د. عمر بن محمد آل معمر
مستشار األمني العام يف  مؤسسة موهبة

وكيل جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل لالبتكار وريادة األعمال، اململكة 
العربية السعودية  

دول اخلليج جتارب اكتشاف و رعاية املوهوبني بني الواقع 
والطموح 

تربية املوهوبني: مدخل إلى تطوير منظومة التربية والتعليم

 

تسجيل املشاركني

انتهاء فعاليات اليوم

أ.د  هاينز نيبر
جامعة دويسبورغ إيسن  

اكتشاف ورعاية املوهوبني يف أملانيا أ.د. هايدرون شتويغر
جامعة ريغنسبورغ  

اكتشاف ورعاية الطالب املوهوبني يف ماليزيا: جتربة العقد أ.د.  نورية إسحاق
جامعة ماليزيا الوطنية، ماليزيا

التجربة الكورية  يف تطبيق سياسات اكتشاف و رعاية املوهوبني  د. كيم جو آه
مدير مركز أبحاث تعليم املوهوبني - املعهد الكوري لتطوير التعليم 

(KEDI)، كوريا اجلنوبية

الفعاليات

الكلمة االفتتاحية ملعالي/حسني  بن إبراهيم احلمادي 
 وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

الكلمة الرئيسية ملعالي الفريق ضاحي خلفان بن متيم 
نائب رئيس الشرطة واألمن العام بدبي – رئيس جمعية اإلمارات للموهوبني 

(رعاية املوهوبني وحتقيق مئوية دولة اإلمارات العربية املتحدة 2071)
سياسات اكتشاف ورعاية املوهوبني عاملياً وإقليمياً

ميسر اجللسة: د. فاطمة اجلاسم
جامعة اخلليج العربي 

مناقشة اجللسة وطرح األسئلة
استراحة

ممارسات اكتشاف ورعاية الطلبة املوهوبني
مهرة املطيوعي

اجللسة األولى 

اجللسة الثانية

مناقشة اجللسة وطرح األسئلة

-



حاصل على بكالوريوس يف الفيزياء، ماجستير يف التربية اخلاصة، وشهادة الدكتوراه يف تعليم املوهوبني يف التعلم 
األردن  من  دراسية  ومنح  أكادميية  جوائز  على  حاصل  إجنلترا.  يف  النكستر  جامعة  من  الكمبيوتر  مبساعدة 
 ،(2013) (WCGTC) وإجنلترا والواليات املتحدة، ومنها جائزة فولبرايت (1996)، القيادة يف تعليم املوهوبني من
ومنحة دراسية يف املجلس الثقايف البريطاني. البروفيسور يامني نشط يف مجال تعميم العلوم، وقد كتب 20 كتاًبا، 
وعدٍد كبيٍر من املقاالت، وفصوًال يف كتب، وأوراقًا بحثية. باإلضافة إلى ذلك، قام بتطوير عدد من حزم التدريب 
النقدي، حل املشكالت اإلبداعي، وحل مشكالت  التفكير  التفكير اإلنتاجي ملهارات (التفكير اإلبداعي،  لتطوير 

املستقبل . 

املتحدثون يف سطور

9:00 – 8:30

9:15 – 9:00

09:45 – 9:15

أ.د. عمر بن محمد آل معمر
مستشار األمني العام يف مؤسسة موهبة/

وكيل جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل لالبتكار وريادة األعمال، 
اململكة العربية السعودية  

دول اخلليج جتارب اكتشاف ورعاية املوهوبني بني الواقع 
والطموح 

أ.د. تيسير صبحي يامني 
(ICIE) مدير عام املركز الدولي لالبتكار يف التعليم

يعمل وكيًال لالبتكار وريادة األعمال ومديرًا تنفيذيًا ملركز القيادة باجلامعة. وحاصل على زمالة مركز القيادة 
التعليم  للتطوير  عميد  عمل  بتقدير ممتاز.   2006 عام  أريزونا  جامعة  من  الدكتوراه  على  األكادميية. حاصل 
اجلامعي، ورئيسا ومؤسسا لقسم التربية اخلاصة باجلامعة. يعمل مستشارًا  يف مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله 
املناصب  العديد من  اململكة. شغل  واإلبداع يف  للموهبة  االستراتيجية  للخطة  واإلبداع، وعمل مديرا  للموهبة 
اختيار  مشروع  على  العام  املشرف  والدولية،  احمللية  الصيفية  موهبة  برامج  على  العام  املشرف  منها  القيادية 
الطالب املوهوبني. طور العديد من اخلطط لبرامج املوهوبني، وحضر العديد من برامج املوهوبني واملبدعني على 
فلندا،  سويسرا،  البرتغال،  بريطانيا،  كوريا،  ماليزيا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  كندا،  يف  العالم:  مستوى 
سنغافورة، أستراليا. شارك يف تنفيذ بعض برامج املوهوبني يف اململكة والعالم. منح جائزة وليام، فلبرايت كأستاذ 
 .2001 زائر يف أكادميية إنديانا للعلوم والرياضيات واإلنسانيات للموهوبني يف الواليات املتحدة األمريكية عام 
حصل على درجة البكالوريوس يف تعليم الرياضيات من كلية املعلمني بالدمام 1992، وحصل على درجة املاجستير 

يف املوهبة والتفوق العقلي من جامعة اخلليج العربية يف البحرين عام 1998. 

وأعد  محكمة،  علمية  مجالت  يف  املنشورة  والدراسات  الكتب  بعض  تأليف  يف  شارك  البحوث،  من  العديد  أنتج 
العديد من احملاضرات وأوراق العمل لقطاع العمل اخليري.

املوهبة واإلبداع: التجارب العاملية واألجندة الوطنية 



تربية املوهوبني: مدخل إلى تطوير منظومة التربية والتعليم أ.د. هاينز نيبر
جامعة دويسبورغ إيسن  

اكتشاف ورعاية املوهوبني يف أملانيا أ.د. هايدرون شتويغر
جامعة ريغنسبورغ  

حاصل على درجات علمية عليا يف التعليم وعلم النفس، ويقدم حالًيا حلقات دراسية حول التعلم والتعليم، وورش 
عمل للمعلمني يف جامعة دويسبورغ إيسن، وهو مؤلف ألكثر من 50 كتابًا وفصًال عن التعلم باالكتشاف، التعلم 
املوهوبني؛  برامج  للطالب حول  املعلم  تعريف  البحثية حول:  الدراسات  من  عدد  لديه  املشكالت.  وحل  الذاتي، 
الترشيحات للمدرسة الصيفية؛ املعرفة القابلة لالستخدام من خالل التفسيرات الفنية املشروطة والوظيفية؛ 
التعلم العلمي املنظم ذاتيًا مع الطالب املوهوبني؛ ودور املتغيرات املعرفية والتحفيزية والبيئية يف تقييم برنامج 
املدرسة الصيفية لطالب املدارس الثانوية للموهوبني. ومن بحوثه: تعزيز توليد املعرفة من قبل الطالب (مجلة 
كوريا للتفكير وحل املشكالت، 2009)؛ طالب املدارس الثانوية الصينيون يف الفصول الدراسية للفيزياء كمتعلمني 
نشطني منظمني ذاتًيا (املجلة الدولية لتعليم العلوم والرياضيات، 2008)؛ التعلم القائم على حل املشكالت يف 

تعليم االبتكار.

املتحدثون يف سطور

حاصلة على الدكتوراه، ولديها مقعد يف البحث املدرسي والتطوير املدرسي والتقييم، وهي نائبة رئيس الرابطة 
الدولية لبحوث تنمية املواهب ومتيزها (IRATDE) وتدير العديد من املشاريع البحثية املمولة من املنح.  عملت 
2007-2014 رئيسة حترير ملجلة دراسة القدرات العالية (High Ability Studies).  وقد نشرت أكثر من 250 مقالة 
وتعليم  الهوية  وحتديد  الدقيقة،  احلركية  واملهارات  والتحفيز  ذاتًيا  املنظم  والتعلم  املوهبة  عن  وكتابًا  وفصًال 
املعلمني.  وهي عضو يف العديد من املجالس العلمية الوطنية والدولية وجلان اخلبراء يف مجال أبحاث املوهوبني 

وتعليم املوهوبني.



املتحدثون يف سطور

الدكتورة نورية لديها خبرة عملية تزيد على 30 عاًما كمستشار ومعلم ومحاضر وباحث ومسؤول. بدأت مشوارها 
معلمة مدرسية قبل أن تصبح أكادميية يف UKM. وهي حاصلة على درجة الدكتوراه يف علم النفس االستشاري 
أستاذة  ويلز. وهي  نيو ساوث  املوهوب من جامعة  التعليم  ذلك  العليا،  مبا يف  الدراسات  دبلومات  والعديد من 
مشهورة وعاملة اجتماعية مرموقة يف ماليزيا، وحصلت على العديد من اجلوائز مبا يف ذلك جائزة العالم املتميز 
من وزارة التعليم العالي يف عام 2005، واجلائزة املمتازة ملعرض سيؤول الدولي لالختراعات (SIIF) ومن جمعية 
UKM يف عام  العلوم االجتماعية من جانب  2004، جائزة محاضر ممتاز يف  لترويج االختراعات يف عام  كوريا 
2001.  وباعتبارها باحثة بارزة يف مجال العلوم االجتماعية، ولديها براءات اختراع متعددة، والعديد من العالمات 
التجارية وحقوق النشر يف أعمالها، حصلت أيًضا على العديد من ميداليات الذهب والفضة ، وتقود العديد من 
املشاريع البحثية وتنشر مجموعة من املقاالت يف املجالت األكادميية املختلفة، متت دعوتها كمتحدثة رئيسة يف 
العديد من املؤمترات. وهي الشخصية الرئيسية يف تطوير برنامج املوهوبني املاليزيني، كما أنها تلعب دوًرا رئيسًا 
التعليم لتنفيذ عملها يف مجال تعليم املوهوبني يف ماليزيا.  وتعمل عن كثب مع العديد من  يف متابعة وزارة 
وأكادميية  لندن،  يف  امللكية  واجلمعية  املوهوبني،  الشباب  مركز   - هوبكنز  جونز  جامعة  ذلك  يف  مبا  املنظمات 
نيويورك للعلوم.  الدكتورة نورية مدربة وخبيرة استشارية، وقد متت االستفادة من خبرتها بشكل مستمر يف مجال 

علم النفس وتعليم املوهوبني والقيادة.

املعهد الكوري للتطوير التربوي، هو معهد متوله احلكومة ويلعب دوًرا رئيسًا يف بناء السياسات التعليمية. د.  كيم 
جو آه هي باحثة ومعلمة أجرت أكثر من 40 مشروًعا بحثًيا يف مجال املناهج والسياسة التعليمية.  تولت مسؤولية 
تطوير املناهج الدراسية للمدارس املتخصصة للموهوبني (أكادميية سيجونغ للعلوم والفنون وأكادميية إنتشون 
25 عاًما لتعليم املوهوبني  أيًضا دراسة طولية مدتها  2014-2015.  وقد قادت  للعلوم والفنون) التي أنشئت يف 
الكوريني كمحقق رئيس لتتبع اخلبرات الشخصية والتعليمية للموهوبني، وتقييم فعالية تعليم املوهوبني مع 
وتعليم  مناهج  درست    .(2017) عام  حتى  الثانوية  املدارس  مستوى  على  متخصصة  مدارس   8 على  التركيز 
املوهوبني كأستاذ مساعد ومحاضر يف جامعة Ewha Womans (2012-2015) ، وجامعة سيؤول الوطنية (2014) ، 
إلى  املوهوبني كمتحدث مدعو.  باإلضافة  التعليم  برامج تدريب معلمي  (2018)، وشاركت يف   Kunkuk وجامعة 
ذلك، عملت عضوًا يف جلنة مراجعة املناهج الوطنية، وجلنة ترويج التعليم املوهوب التي تديرها وزارة التعليم 
الكورية. وهي حالًيا يف هيئة حترير املجلة الكورية للبحوث التربوية.  تشمل اهتماماتها البحثية متايز املناهج 
الدراسية واملناهج متعددة التخصصات، واملناهج القائمة على الكفاءة والدراسات الطولية واملدارس املتخصصة 

والبالغني املوهوبني واإلبداع العلمي واإلبداع الفني.

اكتشاف ورعاية الطالب املوهوبني يف ماليزيا: جتربة العقد أ.د.  نورية إسحاق
جامعة ماليزيا الوطنية، ماليزيا

التجربة الكورية  يف تطبيق سياسات اكتشاف و رعاية املوهوبني  د. كيم جو آه
مديرة مركز أبحاث تعليم املوهوبني - املعهد الكوري لتطوير التعليم 

(KEDI)، كوريا اجلنوبية



يهدف احلوار إلى استعراض التجارب العاملية يف مجال اكتشاف ورعاية الطلبة املوهوبني، وآليات بناء السياسات 
التعليمية املتخصصة يف هذا املجال، ومراجعة سياسة اكتشاف ورعاية املوهوبني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

حيث سيتم انعقاده على مدى يومني، حسب البرنامج اآلتي: 
1. اليوم االول: استعراض التجارب العربية والدولية وعمل مناقشات معمقة حول سياسات اكتشاف ورعاية املوهوبني 

على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

العربية املتحدة بحضور اخلبراء.   الثاني: استعراض سياسة اكتشاف ورعاية املوهوبني يف دولة اإلمارات  اليوم   .2
وإجراء حلقة نقاشية معمقة للحصول على تغذية راجعة حول سبل حتسني السياسات وجوانب تنفيذها.

- ممثلون عن الشركاء االستراتيجيني على املستوى الوطني يف مجال اكتشاف ورعاية املوهوبني.
- ممثلون عن أساتذة اجلامعات املختصني.

- مديرو املدارس.
- أخصائيون املناهج.
-  أخصائيون املوهبة.

-  أخصائيون من وزارات التربية والتعليم يف الدول العربية واملنظمات اإلقليمية والدولية.  

1. توصيات لتحسني سياسة اكتشاف ورعاية املوهوبني احلالية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
2. تقرير قصير عن برنامج حوار السياسات يتضمن جتارب البلدان واملنظمات.

األهداف

املشاركون

املخرجات املتوقعة



للتواصل :

املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

املدينة اجلامعية – الشارقة

ص. ب :  68855  ، هاتف: 5055333 6 971+  ، الفاكس:  5455004 6 971+

Info@rcep-unesco.ae :البريد اإللكتروني

www.rcepunesco.ae :املوقع الرسمي للمركز

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي
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Educational policies are the set of principles and rules that define the 
general framework of the educational system and reflect the 
philosophy, goals and objectives of the various institutions. The 
educational policies show the relationship between the state's 
orientations, strategic plans and needs, and educational institutions' 
programs, interventions and educational initiatives. 

Appropriate, consistent and comprehensive educational policies are 
fundamental to building an efficient and good education system in 
terms of its ability to achieve its strategic objectives and to ensure 
that individuals have access to the knowledge, skills and 
competencies that qualify them for life and work within a safe, 
stimulating and interactive learning environment.

Several countries around the world promoted formal and informal definitions of what it 
means to be a gifted and/or a talented student. Yet, there is not a universally agreed upon 
definition of students who would be assessed as gifted and talented. Although there are 
some accepted terms that have been used recently including; genius, exceptionally able, 
and virtuoso. Nonetheless, when it comes to comparing the perceptions, policies, and 
practices across nations, different constructs of intelligence and abilities will be discovered. 
The complexity in defining giftedness has direct impact on the identification and 
consequently, designing programs for the gifted students.  As once put, “Identifying 
potentially gifted and talented (G&T) students has never been an exact science”, 
furthermore, we cannot measure only one domain of the giftedness. In the past, educators 
used to define gifted or talented student in consideration of their academic intelligence and 
achievement – which isolated students with nonacademic gifts. Meanwhile, over the past 
two decades, the definition expanded to include students with leadership, creativity, and 
artistic abilities. In fact, due to the accelerated development in the social, economic, 
technology, the term gifted has been omitted from several modern definitions, reflecting an 
additional discourse and a new perspective in talent development.

Educational Policy Dialogues Program



Recently, fostering talented students has become a priority in the agendas of so many 
countries. Nurturing giftedness enables the gifted to play a vital role in the development of 
their country in all aspects, more specifically; academically, socially, and economically. 
Policies have also focused on both the intellectual and moral growth of gifted students. 
Consequently, effecting the social environment of the society as whole. Some countries even 
go as far as involving industrial companies in nurturing gifted students and their programs.  
As for the case of the UAE, the country is engaged in the implementation of the written policy 
in identifying and nurturing gifted students. This dialogue comes as part of the mechanisms 
for developing, reviewing and implementing this policy.

Under this light, RCEP is holding this policy dialogue in the presence of country officials and 
experts to bring together MoE officials, school leaders, and community stakeholders to 
promote improvements in the UAE gifted and talented policy development and programs. 
By the end of the two-day dialogue participants will:

1)Day one: Gain a common understanding of gifted education strategies, and conduct 
in-depth discussions on the policies of Identifying and nurturing gifted students at the 
national, regional and international levels.

2)Day two: Review UAE policy of gifted and talented students, for better programs 
development and implementation.

Objectives



 End of Day

 Professor Taisir Subhi Yamin
General Director of ICIE in Germany

,Opening Speech by HE Hussein Al Hammadi
Minister of Education - Chairman of the Regional Center for Educational Planning 

 Keynote Speech by HE Lieutenant General Dhahi Khalfan Bin Tamim, Deputy Chief of
 Police and Public Security in Dubai - President of the Emirates Association for the Gifted

“Nurturing the Gifted a and Achieving the United Arab Emirates Centennial Plan 2071”

Policies for Identifying and Nurturing Gifted Students Globally and Regionally
Moderator Dr. Fatima AlJasim

Discussion
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Break
Practices for Identifying and Nurturing Gifted Students

Moderator Ms. Mahra AlMutaiwei
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 Professor Omar Muammar
Secretary General Consultant at Mawhiba

 Vice President for Innovation and Entrepreneurship

 Gulf States in Identifying and Nurturing
 Gifted students: Between Reality and

 Expectations

Professor Heinz Neber
University of Duisburg-Essen

 Gifted Education: An Opportunity to Improve the
Quality of Teaching and Learning in Classrooms

 Professor. Heidrun Stoeger
University of Regensburg

 Identifying and Nurturing Gifted and Talented
Students in Germany

 Identifying and Nurturing Gifted Students in
Malaysia: A Decade Experience

 The Korean Experience in Implementing the
 Policies for Identifying and Nurturing Gifted

Students

  Professor. Noriah Ishak
Director of Malysian National Gifted Center

  Univerity Kebangsaan Malayisa

 Dr. Ju-Ah Kim
  Korean Educational Development Institute (KEDI)I



Dr. Taisir Subhi is a professor of gifted education. He has a B.Sc. in Physics, an M.A. in Special Education, and a 
Ph.D. in Gifted Education and Computer Assisted Learning from Lancaster University in England. He is the 
recipient of academic prizes and fellowships from Jordan, England, and the U.S.A. including a Fulbright Award 
(1996), Leadership in Gifted Education from the WCGTC (2013), and the British Council scholarship. Prof. Yamin 
is active in the field of science popularization, and has written 20 books, a large number of articles, chapters in 
edited books, and research papers. In addition, he has developed a number of training packages to develop 
productive thinking skills (Creative thinking, critical thinking, creative problem solving, and future problem 
solving). He is an active member of an impressive list of academic institutions including: the British Educational 
Research Association (BERA), the European Council for High Ability (ECHA), Bahrain Association for the Gifted 
and Talented; Former President, Jordanian Association of Physicists, the National Committee for Gifted Education. 
He is also the National Chancellor and Vice President of the International Association of Educators for World Peace 
(IAEWP). He was a delegate of the World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) for about ten years. 
In 2002 he was elected as a member of the executive committee of the WCGTC.

Dr. Omar Mohammad Muammar Associate Professor of Giftedness, Creativity, and Leadership Fellowship of 
Academic Leadership Center Vice President for Innovation and Entrepreneurship at Imam Abdulrahman bin 
Faisal University Vice President for Innovation and Entrepreneurship, fellow of ALC, associate professor of 
giftedness, creativity, and leadership in special education department, college of education. He was appointed at a 
Dean of academic development chaired the special education department, earn the PhD from University of Arizona 
in 2006. Worked as aconsultant at King Abdulaziz Foundation of Giftedness and Creativity (Mawhiba), he was the 
manager of strategic plan in Mawhibain 2007 with McKinsey Company. He led and supervised many initiatives and 
departmentsin Mawhiba and designed many gifted programs (identification and enrichment). He attended many 
international gifted programs in USA, UK, Canada, Singapore, Korea, Australia, Malaysia, Finland. He was 
awarded a William Fulbright scholarship in 2001. MA in Gifted Education in Arabian Gulf University 1998, BA in 
Math Education. Published many research articles in national and international journals and contributed to books 
in gifted education.
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Prof. Dr. Heinz Neber has received degrees in education, and psychology. Currently, he is providing seminars on 
Learning and Instruction at the University of Duisburg-Essen, and workshops for teachers. Publications: He is 
author of more than 50 publications (books, chapters, and peer-reviewed articles in journals). E. g. about learning 
by discovery; self-regulated learning; problem-solving. Research studies e.g. about: Teacher identification of 
students for gifted programs: nominations to a summer school; Usable knowledge by conditionalized and 
functionalized technical explanations; Self-regulated science learning with highly gifted students: the role of 
cognitive, motivational, epistemological, and environmental variables (co-author M. Schommer-Aikins, 2002); 
Evaluation of a summer school program for highly gifted secondary-school students (co-author K. A. Heller, 2002); 
Epistemic questions: Fostering knowledge-generation by the students (Korea Journal of Thinking & Problem 
Solving, 2009); Chinese high school students in physics classrooms as active, self-regulated learners (International 
Journal of Science and Mathematics Education, 2008); Problem-based Learning (in T. S. Yamin et al., 2018. 
Innovation education).

Dr. Heidrun Stoeger, PhD, is full professor for educational sciences at the University of Regensburg, Germany. She 
holds the Chair for School Research, School Development, and Evaluation. She is vice president of the International 
Research Association for Talent Development and Excellence (IRATDE) and directs numerous grant-funded 
research projects. She served from 2007 to 2014 as editor in chief of the journal High Ability Studies. She has 
published more than 250 articles, chapters, and books on giftedness, self-regulated learning, motivation, fine motor 
skills, identification, and teacher education. She is a member of several national and international scientific boards 
and expert commissions in the field of giftedness research and gifted education. 

Professor Heinz Neber
University of Duisburg-Essen

 Gifted Education: An Opportunity to Improve the
Quality of Teaching and Learning in Classrooms

 Professor. Heidrun Stoeger
University of Regensburg

 Identifying and Nurturing Gifted and Talented
Students in Germany
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Dr. Noriah has more than 30-years working experience as a consultant, educator, lecturer, researcher, and 
administrator. She started as a school teacher before becoming an academia at UKM.  She is currently the Director 
of the Malaysian National Gifted Center, UKM. She holds a PhD degree in Counseling Psychology and numerous 
post-graduate diploma including in Gifted Education from UNSW. She is a renowned educationist and social 
scientist in Malaysia and has been awarded various recognitions including the Excellent Scientist Award by the 
Higher Education Ministry in 2005, the Excellent Award for Seoul International Invention Fair(SIIF) by Korea 
Invention Promotion Association in 2004, and the Excellent Social Science Lecturer Award by UKM in 2001.  As a 
prominent social scientist researcher, She holds two patents, numerous trademark and copyright on her works. She 
also received many gold and silver medals and leads numerous research projects and publishes collections of articles 
in various academic journals. She has been invited as key note speakers in many conferences. She is the key person 
in developing the Malaysian Gifted Program and instrumental in pursuiding MOE to ammulate her work on gifted 
education for Malaysia. She works closely with various organizations including Johns Hopkins University – Centre 
for Talented Youth, Royal Society London and New York Academy of Science. Dr Noriah is an experienced trainer 
and consultant and her expertise has been continuously sought in the area of psychology, gifted education and 
leadership.

Ju-Ah Kim (Ph.D) is Director of Center for Gifted and Talented Education Research at Korean Educational 
Research Institute, a government-funded institute which plays a central role in educational policy. She is a 
researcher and educator who has conducted more than 40 research projects in the field of curriculum and 
educational policy. She took charge of developing curriculum for the specialized schools for the gifted (Sejoong 
Academy of Science and Arts & Incheon Academy of Science and Arts) established in 2015-2014. She also has been 
leading the 25 Year Longitudinal Study of Korean Gifted Education as a principal investigator to trace the personal 
and educational experiences of the gifted and evaluate the effectiveness of gifted education focusing on 8 Specialized 
Schools at high school level (2017 - present). She taught curriculum and gifted education as an adjunct professor and 
a lecturer at Ewha Womans University (2015-2012), Seoul National University (2014), and Kunkuk University 
(2018) and participated in gifted education teacher training programmes as an invited speaker. In addition, she has 
served as a member of the Committee for National Curriculum Review and the Committee of Gifted Talented 
Education Promotion run by the Korean Ministry of Education. She is currently on the editorial board of Korean 
Journal of Educational Research. Her research interests include curriculum differentiation, interdisciplinary 
curriculum, competency-based curriculum, longitudinal studies, specialized schools, gifted adults, scientific 
creativity, and artistic creativity
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- Representatives of strategic partners at the national level in the field of identifying and 
nurturing gifted students. 
- University professors.
- School principles 
- Curricula specialists
- Giftedness experts
- Experts from Ministries of Education in Arab countries, and from regional and 
international organizations.

1. Recommendations to improve the existing UAE National policy for identifying and 
nurturing gifted students

2. A short report on the policy dialogue program that includes countries and organizations 
experiences.
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