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تحت رعاية

معايل حسني  بن ابراهيم احلمادي 



نشأة المركز ا�قليمي للتخطيط التربوي وغاياته
المركز ا�قليمي للتخطيط التربوي مؤسسة تعليمية اماراتية برؤية دولية أنشئت في إطار االتفاقية الموقعة بين 
حكومة دولة ا�مارات العربية المتحدة والمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) في عام ٢٠٠٣، وإلى 
جانب الدعم المالي واللوجستي المقدم للمركز من قبل الحكومة االماراتية فإنه تربطه باليونسكو شراكة وثيقة 
في المجاالت الفنية المتعلقة ببناء القدرات الوطنية وا�قليمية في مجال تخطيط التعليم وسياساته، والقيادة 
وا�دارة التربوية، ونشر المعرفة والثقافة التربوية، وتقديم االستشارات المتعلقة بتطوير المؤسسات التعليمية 
في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. وبشكل أكثر تحديدا يعمل المركز من خالل خطته االستراتيجية 

وبرامجه على تحقيق الغايات التالية: 

1

ا®خرى  الدول  في  وإدارته  وسياساته  التعليم  بتخطيط  المتعلقة  بالمعلومات  االنتفاع  تيسير 
عن  وذلك  الدولية،  والمؤسسات  المنظمات  تنشرها  التي  والدراسات  والمؤشرات  وبالمعلومات 
طريق توفير المواد المالئمة باللغتين العربية وا�نجليزية، إضافة إلى ترجمة مواد مختارة إلى اللغة العربية 

ونشرها وتوزيعها.

كبار  على  بالتركيز  وذلك  وسياساته  التعليم  تخطيط  مجال  في  وا�قليمية  الوطنية  القدرات  بناء 
المحلي،  الصعيد  المناطق على  التربية في  وإدارات  التربية  وزارات  الفنيين في  والموظفين  المسؤولين 

والوزارات ا®خرى المرتبطة مباشرة بقطاع  التعليم مثل وزارات المالية.

توطيد أطر التعاون مع المعنيين الرئيسيين والشركاء في مجال تخطيط التعليم وسياساته وإدارته 
على المستوى الوطني وا�قليمي والدولي، مع التركيز على دعم تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية 

المستدامة والمتعلق بالتعليم ٢٠٣٠.

تنفيذ اية أنشطة أخرى تلزم لدعم عمليات تخطيط التعليم وسياساته وادارته وطني¼ وإقليمي¼ ودولي¼.
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ا�هداف ا�ستراتيجية للمركز
٢٠١٧ - ٢٠٢٠

قدرات خليجية عربية متميزة في التخطيط النوعي 
لمستقبل التعليم

الريادة في التخطيط النوعي واالبتكاري لمستقبل 
التعليم الخليجي والعربي

الشفافية والمساءلة

الكفاءة والفعـالية  

سعادة المتعـاملين

تنمية القدرات 
المؤسسية في 
تخطيط التعليم 

وصوال ®داء متميز 
للكوادر 

والمؤسسات

انتاج ونشر المعرفة 
الداعمة لسياسات 

التعليم والممكنة 
لتخطيط النظم 

التعليمية

بناء الشراكات مع 
المؤسسات 

والمنظمات ذات 
العالقة على 

المستويات الوطنية 
وا�قليمية والدولية 

تقديم الدعم الفني 
بالشراكة مع 

منظمة اليونسكو 
والشركاء 

االستراتيجيين في 
المنطقة ضمن 

مبادرة التعليم ٢٠٣٠

رفع الكفاءة 
المؤسسية للمركز 
ا�قليمي للتخطيط 

التربوي 

 االنفـتاح والتعـاون 

 المهـنية وااللتـزام

 التجـدد المستمر
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مجاالت عمل المركز

 منهجيات عمل المركز
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الدراسات وملخصات
السياسات

إنـــتاج ونشر المعرفةالتـدريب والتــأهيل

برامج تـــبادل الخبرات بناء الشراكات الفعالة
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كلمة معالي وزير التربية والتعليـــــم

رئيس مجلس إدارة المركز ا�قليمـي للتخطيط التربوي

ضيوفنا  الكرام،

يسعدني أن أرحب بكم في ندوة طلبة المستقبل والتي ينظمها المركز ا�قليمي للتخطيط التربوي، وهي مؤسسة 
إماراتية رائدة تعمل على تطوير  عمليات ومنهجيات التخطيط للتعليم ورسم سياساته وادارته في الخليج والدول 
الدولة  هذه  مؤسس  بعام  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  تحتفل  حيث  العام،  هذا  وفي   .٢٠٠٣ عام  منذ  العربية 
ا®صيلة "عام زايد"، نستلهم حكومة وافرادا من حكمته ورؤيته وادارته رحمه اÃ في عملنا على اعداد ابناءنا خير 
اعداد للحياة والعمل من خالل استشرافنا لمستقبل التعليم، وقد أوصانا أبانا المؤسس رحمه اÃ بالتعليم واذكر 

قوله"التعليم أكبر ثروة يمكن االستفادة منها واستثمارها في خلق أجيال من الناس المتعلمين والمدربين".

لما يزيد عن سبعين عاما، اعتبرت القيادة الرشيدة في دولة ا�مارات التعليم الجيد أولوية قصوى والطريق الوحيد 
نحو التنمية واالزدهار والرخاء، وقد انعكست هذه الرؤية على االنجازات في قطاع التعليم كما ونوعا وبرزت من 
خالل توفير مجموعة واسعة من الخيارات التعليمية، ومنهج عالمي يركز على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وريادة 
ا®عمال والبحث والتطوير. وفي هذا السياق تمثل ا®جندة الوطنية لدولة ا�مارات العربية المتحدة  "رؤية ا�مارات 
٢٠٢١" خارطة الطريق التي تجسد عمل الحكومة ا�ماراتية وسياساتها ومبادراتها في السنوات المقبلة، وتهدف إلى 
أربعة  اليوبيل الذهبي لالتحاد من خالل  العالم بحلول  جعل دولة ا�مارات العربية المتحدة واحدة من أفضل دول 
ركائز تترجم هذه الرؤية إلى واقع يجعل ا�ماراتيين متحدون في المسؤولية والمصير والمعرفة والرخاء، وفي مجال 
٢٠٢١ من خالل استهداف  عام  بحلول  المستوى  رفيع  تعليمي  نظام  إلى  الوصول  الوطنية  االجندة  التعليم تهدف 
ا®طفال والطلبة والشباب في المدارس والجامعات والعمل على تزويدهم بالتعليم الجيد والمهارات المتقدمة من 
خالل بيئة تمكينية من النظم وا®جهزة الذكية كأساس لجميع أساليب التدريس، والمشاريع وعمليات البحث، 
ولقد سخرت الدولة مواردها المالية والبشرية لتمكين المدرسة ا�ماراتية لتصبح بؤرة للمعرفة العلمية المتقدمة.

اخواني وأخواتي، تطمح دولة ا�مارات العربية المتحدة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة بحلول عام ٢٠٢١ 
حيث تشجيع االبتكار ودعم البحث والتطوير، كما وللدولة خريطة طريق حتى عام ٢٠٧١ تركز على االستدامة وا�نجاز 
في مختلف المجاالت  مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والسياحة والعلوم والبيئة وتحقيق أهداف ا®مم المتحدة 
للتنمية المستدامة، وتعد السعادة واالبتكار والتسامح والشباب وتغير المناخ مجاالت تركيز الحكومة في دولة 
صالحة  بشرية  مستوطنة  أول  إنشاء  إلى  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  وتهدف  المتحدة.  العربية  ا�مارات 
الحكومية  الخدمات  جميع  في  االصطناعي  الذكاء  على  الدولة  وستعتمد   ،٢١١٧ عام  بحلول  المريخ  في  للسكن 

والقطاعات والبنية التحتية في المستقبل.

رؤى  وتقديم  معرفتنا  تعزيز  خالل  من  الوطني  برنامجنا  تحقيق  في  الندوة  هذه  تساعدنا  أن  نأمل  وأخواتي،  اخواني 
رئيسية حول كيفية دعم المعلمين وقادة المدارس في إعداد طلبتنا للمستقبل. إن التفكير في مهارات المعلمين 
أطر  وتطوير  الصلة،  ذات  ا®نشطة  رعاية  من  ستمكننا  الطلبة  تنمية  تعزز  التي  المدرسية  القيادة  ومهارات 
وسياسات من شأنها إعداد المعلمين لمهماتهم الصعبة. وأنا على ثقة تامة بحرصكم الشديد على مواءمة أفضل 
ما في  التجارب الدولية المميزة والناجحة لسياقنا ا�ماراتي  بما من شأنه اطالق طاقات ابناءنا وشبابنا لرفعة بالدنا 

ورخاءها.



كلمة ا�ستاذة/ مهرة هالل المطيوعي  

مدير المركز ا�قليمي للتخطيط التربوي

ــة  ــي المدين ــد ف ــاب أرض المعاه ــي رح ــم  ف ــب بك ــوي أن يرح ــط الترب ــي للتخطي ــز ا�قليم ــرف المرك يتش
ــدوة  ــات الن ــور فعالي ــة لحض ــياحة العربي ــة والس ــة الثقاف ــارقة مدين ــة الش ــوع مدين ــي رب ــة ف الجامعي
للعــام  للمركــز  التنفيذيــة  الخطــة  ضمــن  تأتــي  والتــي  المســتقبل"،  "طلبــة  حــول  التربويــة 

٢٠١٨، ضمن مبادرة نشر المعرفة كمحور استراتيجي للمركز خالل الفترة ٢٠١٧-٢٠٢١. 

لقــد جــاءت كلمــة ســمّو الشــيخ عبــد اÃ بن زايــد آل نهيــان فــي القمــة العالميــة للحكومات ٢٠١٨ لترســم 
مالمــح جديــدة لمســتقبل النظــام التعليمــي فــي الدولــة، وتضــع إطــارÔ متكامــًال لخارطــة تحــول الشــباب 
ــ¼  ــتزداد ارتباط ــي س ــتقبل الت ــف المس ــي وظائ ــن تول ــم م ــة لتمكينه ــاد المعرف ــو اقتص ــن نح المواط
بالمهــارات الرقميــة ومفاهيــم الــذكاء االصطناعــي وأنظمــة الروبــوت والعلــوم الجينيــة وغيرهــا مــن العلــوم، 
ــز  ــة تمّي ــر عصري ــن معايي ــه ضم ــرافه وبنائ ــى استش ــة ال ــا الحبيب ــعى دولتن ــذي تس ــتقبل ال ــك المس ذل
التجربــة ا�ماراتيــة وتصنــع عالمــة فارقــة "للمدرســة ا�مارتيــة" تميزهــا علــى المســتوى العالمــي، وهــذا 
لــن يتحقــق ســوى بإحــداث قفــزات نوعيــة غيــر مســبوقة بفكــر خــارٍج عــن ا®طــر وا®ســاليب المتبعــة 
ــة  ــازات نوعي ــن إنج ــة م ــي الدول ــي ف ــاع التعليم ــه القط ــا يحقق ــع م ــة، فم ــدارس التقليدي ــي الم ــ¼ ف حالي
ملموســة قفــزت بــه خــالل بضعــة عقــود ليتفــوق علــى المســتوى ا�قليمــي والدولــي ويتخطــى أنظمــة 
تعليميــة عريقــة، إال أن الطمــوح الــذي عودتنــا عليــه قياداتنــا يقودنــا الــى رفــع ســقف االنجــاز وتســخير 
ــي  ــي رق ــة تحاك ــة ا�ماراتي ــات التعليمي ــة للمؤسس ــر راقي ــروج بمعايي ــة للخ ــات المتاح ــة ا�مكاني كاف
شــعبنا وأصالتــه وتؤهــل ا®جيــال الجديــدة للمنافســة علــى المســتوى العالمــي والحفــاظ علــى منجــزات 
الدولــة وقيادتهــا بــكل ثقــة الــى صــدارة ا®مــم، فرؤيــة قيادتنــا الرشــيدة وأوجــه دعمهــا لنــا ال تقتصــر 
 Ôداب وأن تكــون مركــزÚعلــى الريــادة التعليميــة فحســب بــل أن تصبــح دولتنــا منبعــ¼ لالبتــكار والعلــوم وا
عالميــ¼ رائــدÔ للثــورة الصناعيــة الرابعــة ليســاهم ابناءنــا وشــبابنا بشــكل ملمــوس فــي صناعــة مســتقبل 

حافٍل با®مل والتطور والسعادة.

ــة  ــاء بالبيئ ــة مــن خــالل االعتن ــز الطلب ــة بتحفي ــى الســبل الكفيل ــدوة لتســلط الضــوء عل تأتــي هــذه الن
ــًال  ــوا جــزءÔ أصي ــة ومخيلتهــم ليكون ــان للطلب المدرســية ورفدهــا بكافــة مقومــات نجاحهــا �طــالق العن
فــي مســيرة االبتــكار العالميــة، حيــث ســتناقش هــذه النــدوة أفضــل الممارســات حــول كيفيــة اختيــار 
واعــداد المعلــم القــادر علــى اكســاب الطلبــة مهــارات المســتقبل   ولعــل الحــراك والتغيــرات فــي هــذه 
ــتجابة  ــى االس ــه عل ــدى قدرت ــم وم ــودة التعلي ــة وج ــط ونوعي ــي نم ــر ف ــكل مباش ــر بش ــاالت تؤث المج
لمتطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة الــذي يشــهد تطــورات متالحقــة فــي مجــال المعلومــات والتقنيــة 
الرقميــة والتــي تتطلــب بالضــرورة تطــورÔ موازيــ¼ فــي مجــال التعليــم �حــداث التنميــة المســتدامة القائمــة 
علــى المعرفــة، وابتــداع تعليــم مبتكــر واالســتجابة لمتطلبــات التخصــص والمهــن التــي يحتاجهــا ســوق 

العمل في المستقبل.

ــد  ــدوة ستســاهم فــي تحدي ــات هــذه الن ــي ســتطرح مــن خــالل فعالي ــأن ا®وراق الت ــى ثقــة ب ــا عل إنن
نوعيــة المــدارس والقيــادات المدرســية القــادرة علــى تولــي مهمــة إعــداد طلبــة المســتقبل وإكســابهم 

المهارات التي يحتاجونها.
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تهــدف التنميــة بمفهومهــا الشــامل ومحاورهــا االساســية لتطويــر التعليــم علــى اعتبــار أنــه حــق انســاني 
ومتطلــب أساســي لدخــول ســوق العمــل، كمــا وأن التنميــة وســيلة لتحقيــق هــذا التطويــر بمــا تقــدم 
للتعليــم مــن مــوارد متنوعــة حيــث ال ينظــر إلــي التعليــم باعتبــاره ســبيال للتنميــة البشــرية فحســب، وإنمــا 
ــاته  ــوء سياس ــي ض ــؤول ف ــو مس ــاج، فه ــز ا�نت ــن ركائ ــزة م ــا وركي ــة أيض ــاره أداة للتنمي باعتب
ــة  ــي تنمي ــدرة عل ــر ق ــوا أكث ــة ليكون ــارات متنوع ــرية ذات مه ــوادر بش ــج ك ــن  تخري ــتراتيجياته  ع واس
اوطانهــم وتحقيــق الرفــاه والنمــو االقتصــادي إضافــة المتالكهــم قيمــا أساســية مثــل التســامح واحتــرام 

التنوع ومساعدة اÚخرين ومعرفة الحقوق والواجبات والمسؤوليات وااليفاء بها.  

ــد  ــي تع ــارات الت ــا للمه ــرية وامتالكه ــا البش ــودة مخرجاته ــى ج ــة عل ــة التعليمي ــودة ا®نظم ــد ج تعتم
متطلبــات ضروريــة للتمكيــن مــن التقنيــة والتطــور، فالتعليــم الجيــد يخلــق أفــراد يمتلكــون مهــارات عاليــة، 
ــم  ــد إعداده ــوا عن ــن أن يدرك ــى التربويي ــذا فعل ــل، ل ــاة أفض ــى وحي ــور أعل ــالل أج ــن خ ــا م ــون ثماره يجن
انهــم أمــام خياريــن: إمــا أن يتركــوا مــا يأتــي بــه المســتقبل يطغــى عليهــم، أو  يبذلــون الجهــد  للمشــاركة  
ــة، وفــي ســبيل ذلــك  ــة التنمي فــي تشــكيل هــذا المســتقبل وإعــداد طلبتهــم للمشــاركة فــي عملي
فعليهــم البحــث عــن إجابــات ®ســئلة صعبــة مــن خاللهــا يســتطيعون تأهيــل طلبتهــم للمشــاركة فــي 
صنــع المســتقبل و التفاعــل معهــم بشــكل إيجابــي ومثمــر ، ومــن هــذه االســئلة علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر: مــا الــذي يجــب أن نفعلــه اليــوم �عــداد طلبتنــا للثــورة الصناعيــة الرابعــة  والمســتقبل؟ ومــا الــذي 
يحتاجــه طلبتنــا مــن معــارف ومهــارات؟ ومــا المهــارات  التــي ســتكون مهمــة فــي المســتقبل، والتــي 
ــن  ــن المطلوبي ــة المعلمي ــا نوعي ــاة؟ م ــي الحي ــاح ف ــي للنج ــب أساس ــة كمتطل ــا الطلب ــب أن يتقنه يج
�عــداد هــؤالء الطلبــة؟ مــا نوعيــة المــدارس وقياداتهــا التــي يجــب أن يتعلــم فيهــا هــؤالء الطلبــة؟ مــا 

الدور الذي يقع على عاتق ا®هالي والمجتمع ليساهموا بفاعلية في إعداد الطلبة للمستقبل ؟  

و لßجابــة عــن هــذه االســئلة، يعقــد المركــز  ا�قليمــي للتخطيــط التربــوي النــدوة التربويــة المتخصصــة 
ــدف  ــت اله ــوي تح ــي تنض ــرها والت ــة ونش ــاج المعرف ــادرة إنت ــن مب ــتقبل ) ضم ــة المس ــوان ( طلب بعن
االســتراتيجي للمركــز  والمتعلــق بإنتــاج ونشــر المعرفــة الداعمــة لسياســات التعليــم والممكنــة لتخطيــط 
 ،٢٠١٧-٢٠٢١ لàعــوام  للمركــز  الجديــدة  االســتراتيجية  الخطــة  فــي  التعليميــة   النظــم 
ــادرات اســتراتيجية وأخــرى  وتتكــون خطــة المركــز االســتراتيجية مــن خمســة أهــداف اســتراتيجية ومب
تشــغيلية خاصــة بالعـــام ٢٠١٨، وتنــدرج جميعهــا ضمــن خمســة مجــاالت رئيســة هــي أدوات التخطيــط 
واستشــراف المســتقبل والسياســات التربويــة ورصــد وتقييــم التعليــم والمؤشــرات التعليميــة والتعليــم 

٢٠٣٠، ويوضح الجدول التالي تلك ا®هداف والمبادرات االستراتيجية والتشغيلية:

6

  الندوة التربوية حول : طلبة المستقبل
المقدمة
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تنمية القدرات 
المؤسسية 
مجال تخطيط 
التعليم وصوال 

®داء متميز 
للكوادر 

والمؤسسات

 التدريب 
التخصصي 
قصير  المدى

 برامج بنائية 
ممتدة

برامج خليجية 
مشتركة

الندوات
المؤتمر الدولي

حوار 
السياسات

دراسات
اصدارات

شبكة 
المخططين 

 
شبكة 

المنظمات 
والمؤسسات 

والجامعات 
المحلية 

وا�قليمية 
والدولية

لقاءات تعليم 
٢٠٣٠

تنمية القدرات 
في مجال ٢٠٣٠

تطوير بنية 
المركز

ترقية الكوادر 
فنيا واداريا

تعميق الشراكة 
مع 

المؤسسات 
والمنظمات 

ذات العالقة 
على المستوى 

الوطني 
وا�قليمي 

والدولي

تقديم الدعم 
الفني بالشراكة 

مع منظمة 
اليونسكو 
والشركاء 

االستراتيجيين 
في مبادرة 
التعليم ٢٠٣٠

رفع الكفاءة 
المؤسسية 

للمركز االقليمي 
للتخطيط التربوي

هدف 
استراتيجي

انتاج ونشر 
المعرفة الداعمة 

لسياسات 
التعليم والممكنة 
لتخطيط النظم 

التعليمية

المبادرة 
االستراتيجية 

والمبادرات 
التشغيلية

انتاج المعرفة
 ونشرها

شراكات لتطوير
 التعليم 

ــارة عــن لقــاءات هادفــة مخطــط لهــا بطريقــة تعــزز الحــوارات التربويــة، واســتثارة الفكــر  ــدوات عب الن
حــول القضايــا التــي تواجــه نظــم التعليــم، ودراســة مــدى امكانيــة مغالبــة القضايــا والتحديــات عبــر تلــك 
ــم  ــم. ويت ــات التعلي ــة سياس ــط وصياغ ــة التخطي ــي بأهمي ــث الوع ــن ب ــال ع ــذا فض ــاءات، ه اللق
ــة  ــادات التربوي ــا القي ــى له ــدوات، ويدع ــك الن ــي تل ــم االوراق ف ــن لتقدي ــن والتربويي ــتقطاب المفكري اس
ــد  ــي تعتم ــتقبلية والت ــا المس ــق رؤاه ــي تحقي ــدول ف ــا لل ــك دعم ــة وذل ــة المختلف ــتوياتها التنظيمي بمس
ــر  ــي يعتب ــة والت ــة الرابع ــورة الصناعي ــارات الث ــن مه ــة م ــرية المتمكن ــوارد البش ــى الم ــر عل ــكل كبي بش

االساس لتمكينها هي النظم التعليمية.

تعزيز وتقوية المركز
 بشريا ومؤسسيا

معا إلى التعليم 
٢٠٣٠

دراسات ونشرات 
وملخصات 
السياسات

كفاءات في 
التخطيط

 والسياسات التربوية
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أهداف الندوة

محـــــاور النــــــدوة

 

التعريف بمهارات 

الثورة الصناعية ودورها في 

إعداد الطلبة للمستقبل، 

طلبة المستقبل: 
المهارات والمعارف

المعلم المناسب 
العداد طلبة المستقبل

المدارس والقادة 
المناسبين العداد طلبة 

المستقبل

عرض 
أفضل الممارسات 

حول كيفية اختيار  واعداد 
المعلم القادر على اكساب 

الطلبة مهارات 
المستقبل 

 
تحديد نوعية 

المدارس والقيادات 
المدرسية القادرة على 
تولي مهمة إعداد طلبة 
المستقبل وإكسابهم 

المهارات التي 
يحتاجونها 

١

٢

٣



9

طلبة المستقبل: المهارات والمعارف

تشــير العديــد مــن الدراســات إلــى وجــود فجــوة بيــن المهــارات التــي يتعلمهــا الطلبــة فــي المدرســة 
وتلــك التــي يحتاجونهــا فــي الحيــاة الحقيقيــة والعمــل فــي المجتمعــات التــي تتحــول إلــى اقتصــاد قائــم 
علــى المعرفــة. هنــاك أيضــا اتفــاق علــى أن المنهجيــات الحاليــة للتعليــم لــم تعــد كافيــة �عــداد الطلبــة 
ــى  ــات إل ــن المؤسس ــد م ــعى العدي ــك، تس ــة لذل ــريعة. ونتيج ــة الس ــورات التكنولوجي ــة التط لمواجه
وضــع أطــر وسياســات تحــدد المهــارات الالزمــة وتدمجهــا فــي المناهــج الدراســية، مــع مواءمتهــا مــع 

متطلبات سوق العمل.

تشــهد العديــد مــن الدراســات علــى تأثيــر جــودة المعلــم علــى أداء الطلبــة فــي التحصيــل وا�نجــاز. كمــا 
ــن  ــات بي ــات الرياضي ــي درج ــات ف ــى أن االختالف ــوص إل ــه الخص ــى وج ــات عل ــدى الدراس ــير إح تش
مجموعتيــن مــن الطلبــة يمكــن أن يعــزى إلــى مهــارة المعلــم. وتكشــف الدراســة أنــه علــى مــدار عــام 
دراســي واحــد، حصــل الطلبــة الذيــن كان معلمهــم عالــي الجــودة علــى نتائــج  أعلــى مــن نظرائهم بنســبة 
٤٠٪ مــن الذيــن لديهــم معلــم أقــل مهــارة. ونتيجــة لذلــك يمكــن القــول أنــه لكــي يتمكــن الطلبــة مــن 
ــذه  ــل ه ــى نق ــن عل ــن قادري ــم معلمي ــن أن لديه ــد م ــب أن نتأك ــتقبل ، يج ــارات المس ــاب مه اكتس

المهارات. 

ــية  ــارات ا®ساس ــة بالمه ــى دراي ــتقبل عل ــة للمس ــد الطلب ــي تع ــدارس الت ــادة الم ــون ق ــب أن يك يج
للقــدرات العلميــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة. كمــا يتعيــن عليهــم المشــاركة فــي االنشــطة المجتمعيــة 
ــج  ــى النتائ ــول إل ــة للوص ــط بفعالي ــات والتخطي ــات وإدارة ا®زم ــد ا®ولوي ــف وتحدي ــى التكي ــدرة عل والق
المرجــوة. الــى جانــب ذلــك يجــب أن تكــون هنــاك محفــزات للتغييــر والمشــاركة فــي التواصــل الفعــال 
ــادر  ــى مص ــاد عل ــالل االعتم ــن خ ــكار م ــر ا®ف ــم تطوي ــجيع ودع ــم، وتش ــيهم ومجتمعه ــع مرؤوس م
ــم  ــن دع ــدارس م ــادة الم ــات ق ــذه الصف ــتمكن ه ــن. وس ــة والمعلمي ــن الطلب ــة ع ــات المختلف البيان
ــم  ــى التعل ــجع عل ــية تش ــة مدرس ــر بيئ ــتقبل وتوفي ــم للمس ــم واعداده ــم طلبته ــي تعلي ــن ف المعلمي

والتطوير المهني.

١

المعلم المناسب العداد طلبة المستقبل ٢

المدارس والقادة المناسبين العداد طلبة المستقبل ٣
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تستهدف هذه الندوة التربويين وا�كاديمين إضافة إلى كل من:

 الفئات المستهدفة

المعلمين 

مدراء النطــاق 
ومســاعديــهم

القيادات المدرسية   

المتخصصين في اعداد  
 المناهج

القيادات على مستوى وزارة
التربية والتعليم  



البرنامج الزمني

11

الندوة التربوية حول
طــلـبة المـستـــقــــبل 

البــرنــامــــج الـــزمــــنــــي

الفـــعـــاليـــاتالتوقيت
التــســجـــــيل

مناقشــــــــــة عامة حول الجلســـــة

مناقشــــــــــة عامــــــــــــة حول الجلســـــة  ..  والنـــدوة.

 نهاية الندوة  ..  وتكريم المحاضرين ومدير الجلســــات

مناقشــــــــــة عامة حول الجلســـــة

المتحدث : الدكتور عبد اللطيف الشامسي (مدير عام مجمع كليات التقنية) 
مدير الجلسة : المهندس خلفان جمعة المراشدة  

المتحدث : الدكتور ماثيو فاربر (استاذ مساعد في التكنولوجيا واالبتكار والتربية في جامعة شمال كولورادو)

اســـــــــــــــتـــــــــــــــــراحــــــــــــــــــــــة

  الكلمــة االفتتاحيــة لمعالــي حســين الحمــادي، وزيــر التربيــة والتعليــم رئيس مجلــس إدارة
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يشــغل الدكتــور عبداللطيــف محمــد الشامســي منصــب مديــر مجمــع كليــات التقنيــة العليــا بموجــب مرســوم اتحــادي رقــم 
ــة دوك  ــن جامع ــة م ــة الميكانيكي ــص الهندس ــى تخص ــوراه ف ــهادة الدكت ــى ش ــل عل ــو حاص ــنة ٢٠١٥، وه (٢٩) لس
ــل  ــد عم ــطن. وق ــة بوس ــن جامع ــوس م ــتير والبكالوري ــهادتي الماجس ــام ١٩٩٧ وش ــة ع ــدة االمريكي ــات المتح بالوالي
ــات  ــيس ثانوي ــا بتأس ــام خالله ــنوات، ق ــبع س ــدة س ــة لم ــا التطبيقي ــد التكنولوجي ــ¼ لمعه ــرÔ عام ــي مدي ــور الشامس الدكت
التكنولوجيــا التطبيقيــة وكليــة فاطمــة للعلــوم الصحيــة وبوليتكنيــك أبوظبــي. وقــد بــدأ الدكتــور الشامســي حياتــه المهنيــة 
كأســتاذ مشــارك فــي جامعــة االمــارات العربيــة المتحــدة، وتولــى العديــد مــن المناصــب االداريــة منهــا مســاعد نائــب مديــر 
ــم التكاملــى. وللدكتــور الشامســي  الجامعــة للبحــث العلمــى، وكذلــك عمــل علــى تأســيس وحــدة التدريــب المهنــى والتعلّ
ــرات  ــة والمؤتم ــة العلمي ــالت الدوري ــى المج ــة ف ــة محكم ــرات علمي ــب ونش ــن كت ــا م ــن مؤلف ــس وثالثي ــن خم ــر م أكث

العالمية، وآخر مؤلفاته سلسلة كتب باللغة العربية بعنوان: صناعة التعليم.

يعمــل م. خلفــان المراشــدة كمديــر إدارة تنميــة المهــارات الطالبيــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم فــي أبوظبــي منــذ عــام ٢٠١٦. 
وقبلهــا عمــل خــالل الفتــرة (٢٠١٠-٢٠١٦) كمهنــدس أبحــاث وتطويــر فــي شــركة ا�مــارات لàبحــاث المتقدمــة والتكنولوجيــا، 
وأخصائــي تطويــر ا®عمــال فــي مجموعــة ا�مــارات المتقدمــة لالســتثمارات (٢٠٠٩-٢٠١٠)، وخبير تشــفير فــي العالميــة لالتصاالت 

وأنظمة البرمجة خالل الفترة ( ٢٠٠٨-٢٠٠٩). 
وقــد حصــل المهنــدس المراشــدة علــى العديــد مــن الجوائــز المتعلقــة باالســتخدام اÚمــن والمبتكــر للتكنولوجيــا والهواتــف 
الذكيــة، كمــا وفــاز بجائــزة أفضــل مبــادرة للشــباب للتنميــة المجتمعيــة والتــي تعــزز مشــاركة الشــباب فــي تنميــة المجتمــع. 
قــدم المراشــدة أوراق عمــل عــن أمــن الفيديــو والســرية فــي المؤتمــرات الدوليــة. وهــو حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي 
ا®مــن والتشــفير والترميــز مــن جامعــة غرينوبــل فــي فرنســا وبكالوريــوس فــي الهندســة فــي االتصــال مــن جامعــة خليفــة 

في دولة ا®مارات العربية المتحدة.
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ــن،  ــم المعلمي ــي تعلي ــاث ف ــه أبح ــورادو. ل ــمال كول ــة ش ــي جامع ــة ف ــكار والتربي ــا واالبت ــي التكنولوجي ــاعد ف ــتاذ مس أس
وتقنيــات التعلــم، والتعلــم المبنــي علــى اللعــب. الدكتــور فاربــر هــو معلــم مدرســي ســابق ولــه جهــود رياديــة فــي جلــب 
ا®لعــاب للفصــول الدراســية، تلقــى علــى أثرهــا دعــوة إلــى البيــت ا®بيــض �لقــاء كلمــة أمــام رئيســة اليونســكو، وتمــت 
مقابلتــه حــول ا®لعــاب والتعلــم مــن قبــل العديــد مــن ا�ذاعــات والبرامــج التلفزيونيــة مثــل الراديــو الوطنــي ( 
NPR) ، وإذاعــة فوكــس نيــوز ( Fox News Radio )، وأمريــكا اليــوم ( USA Today )، وصحيفــة وول ســتريت جورنــال. شــارك فــي 
ــوان محــددات  ــع لليونســكو بعن ــم مــن أجــل الســالم ( (MGIEP التاب ــدي للتعلي تأليــف ورقــة عمــل فــي معهــد مهاتمــا غان
The Limits and Strengths of Using Dig-  " ــن ــع اÚخري ــف م ــة كأدوات للتعاط ــاب الرقمي ــتخدام ا®لع ــي اس ــوة ف ــاط الق ونق
ital Games as Empathy Machines“، كمــا ولــه كتــاب فــي ٢٠١٧ بعنــوان  "اجعــل صفــك يلعــب: دليــل ميدانــي للتعلــم القائــم على 
 Game وهــو أيًضــا المحرر المشــارك فــي دليل جام للعب ، "Gamify Your Classroom: A Field Guide to Game-Based Learning" اللعــب

Jam ، وأحدث كتاب له بعنوان "التعلم القائم على ا®لعاب": كيف تعلم ذوي الخبرة مع ا®لعاب قدمه جيمس بول.

تحمــل د. فاليريــا روتشــا درجــة الدكتــوراه فــي التربيــة واالدارة والتخطيــط والسياســة االجتماعيــة، مــع التركيــز  علــى البحــث 
مــن كليــة التربيــة فــي جامعــة هارفــرد، وحاصلــة علــى ماجســتير فــي التنميــة البشــرية وعلــم النفــس، وبكالوريــوس اÚداب 

الحرة من جامعة هارفرد .
لــدى الدكتــورة روتشــا خبــرة تصــل إلــى ١٩ عامــا فــي المتابعــة والتقييم فــي برامــج التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي للمجموعات 
ــا،  ــد، وكمبودي ــال، والهن ــا ا®ردن، ونيب ــدول  وهم ــن ال ــدد م ــي ع ــاريع ف ــة ومش ــة االنفعالي ــة االجتماعي ــة والتنمي المهمش
والصيــن، وموزمبيــق، وبوليفيــا .. حيــث كانــت مســؤولة عــن مجموعــة متنوعــة مــن أنشــطة المتابعــة والتقييــم مــن تخطيــط 

وتصميم دراسات التقييم الكمية والنوعية وحتى بناء أنظمة رصد ومتابعة لبرامج مؤسسات غير ربحية وحكومات.

عملــت الدكتــورة روتشــا مــع فريــق المركــز الوطنــي فــي تصميــم جوانــب متنوعــة فــي النظــام التعليمــي مثــل تحليــل الفجــوة 
ــت  ــا وقام ــدارس . كم ــغال الم ــة وأش ــة الصفي ــي الغرف ــن ف ــات المعلمي ــاث ، ممارس ــور واالن ــن الذك ــروق بي ــة والف الجندري

بتقديم استراتيجيات وملخصات للسياسة لحكومة ا®ردن.
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ــس  ــل كرئي ــدوام كام ــل ب ــة ( UCL )، ويعم ــدن الجامعي ــة لن ــي كلي ــم ف ــي التعل ــادة ف ــدن للقي ــز لن ــر مرك ــو مدي ه
للبرامــج ا®كاديميــة فــي مركــز لنــدن للقيــادة فــي التعلــم، ومعهــد التعليــم الجامعــي فــي جامعــة لنــدن. وهــو أيضــا قائــد 
ــن  ــد م ــى العدي ــرف عل ــه المش ــن كون ــال ع ــة)، فض ــة (الدولي ــادة التربوي ــي القي ــال ف ــي إدارة ا®عم ــتير ف ــج الماجس برنام
عاًمــا،   ٤٤ منــذ  التعليــم  مجــال  فــي  ويعمــل  الماجســتير.  ورســائل  الدكتــوراه  أطروحــات 
بمــا فــي ذلــك العمــل بــدوام كامــل كأكاديمــي منــذ عــام ١٩٩٣ فــي أربــع جامعــات (برونيــل ولينكولــن وهــول وكليــة لنــدن 
ــم  ــي إدارة التعلي ــا ف ــابقة كان ضابًط ــن س ــي مه ــن، وف ــمين آخري ــي قس ــي ف ــل جزئ ــى عم ــة إل ــة ( UCL )، با�ضاف الجامعي
فــي لندن بــورو هــارو (١٩٨٦-١٩٩٣) ومعلًما في المدرســة (١٩٧٣-١٩٨٦)،  وفــي يوليو ٢٠١٤، أصبــح زميًال في الجمعيــة الملكية للفنون 
وتــم تعيينــه فــي المجمــع التحليلــي التابــع �دارة التعليــم فــي المملكــة المتحــدة. وهــو باحــث نشــط يعمــل فــي العديــد مــن 
المشــاريع الحيويــة، ولــه العديــد مــن المنشــورات. يتمثــل مجــال خبرتــه الرئيســية فــي القيــادة التربويــة حيــث يوجــد لديــه 
كتابــان: "أن يكــون مديــرًا فّعــاًال" و "إجــراء بحــث فــي التعليــم: النظريــة والتطبيــق". حاليــا لديــه اهتمامــات بحثيــة رئيســية فــي 

القيادة التربوية، واستخدام التقنيات الرقمية في التعليم.

تشــغل ا®ســتاذة مهــرة المطيوعــي مديــرة للمركــز ا�قليمــي للتخطيــط التربــوي، وهــو أحــد مراكــز اليونســكو  مــن الفئــة 
ــك  ــكو ، وتمتل ــة واليونس ــة الدول ــن حكوم ــة بي ــة الموقع ــب االتفاقي ــارات بموج ــة ا�م ــتضيفه دول ــذي تس ــة وال الثاني
ــة  ــارات إضاف ــة ا�م ــي دول ــراته ف ــاته ومؤش ــه وسياس ــم وادارت ــط التعلي ــي تخطي ــرة ف ــي خب ــرة المطيوع ــتاذة مه ا®س
لخبراتهــا فــي نفــس المجــال فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول العربيــة بحكــم المهــام المناطــة بالمركــز والشــراكات 
التــي كونهــا خليجيــا وعربيــا وعالميــا، وقــد تلقــت ا®ســتاذة مهــرة العديــد مــن البرامــج والــدورات التدريبيــة التــي تدعــم هــذه 
الخبــرات الفنيــة وهــي إحــدى خريجــي برنامــج قيــادات ا�مــارات، وشــغلت منصــب مديــر مشــروع تطويــر وتنميــة القيــادات 
ــادرة  ــول مب ــارات ح ــة ا�م ــر دول ــداد تقري ــى إع ــي عل ــق الوطن ــن الفري ــت ضم ــد عمل ــم، وق ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ب التربوي

اليونسكو التعليم للجميع ٢٠١٥، 
وهــي نائــب رئيــس الفريــق الوطنــي ا�ماراتــي للهــدف الرابــع مــن أهــداف التعليــم/ التعليــم ٢٠٣٠. وهــي عضــو مشــارك لعــدد 
ــزة  ــز، وجائ ــي المتمي ــàداء التعليم ــد ل ــن راش ــدان ب ــزة حم ــل : جائ ــة مث ــات التربوي ــة بالمؤسس ــم العلمي ــان التحكي ــن لج م
ــة  ــة المتحــدة فــي اللجن ــة ا�مــارات العربي ــل المطيوعــي دول ــم للجــودة. وتمث ــى نشــاطها كمقي الشارقـــــة. با�ضافــة إل

التوجيهية الدولية العليا المعنية بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة/ التعليم  ٢٠٣٠.

 المتحدثون ومدراء الجلسات في سطور

ما نوع المدارس والقيادة التي ستدعم التعلم على أفضل وجه؟ ٣

الدكتور تريفور ميل 
مدير مركز لندن للقيادة في التعلم 

مهــرة هـــالل المطيوعــي 
مدير

 المركز ا�قليمي للتخطيط التربوي

مدير الجلسةالمتحدث

 مهرة هالل المطيوعــي

الدكتور تريفور ميل 

14



للتواصل :
المركز االقليمي للتخطيط التربوي

المدينة الجامعية – الشارقة
ص. ب   :  68855  ، هاتف  : 5055333 6 971+  ، الفاكس :  5455004 6 971+

Info@rcep-unesco.ae :  البريد ا�لكتروني
www.rcepunesco.ae : الموقع الرسمي للمركز

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي


