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مناقشة بحوث التعليم في الخليج العربي :الندوة نصف السنوية الثامنة للجمعية الخليجية للتربية المقارنة ستُعقد في إمارة رأس
الخيمة
رأس الخيمة ,اإلمارات العربية المتحدة 1 ,نيسان  /أبريل  – 2018الجمعية الخليجية للتربية المقارنة ستعقد ندوتها نصف
السنوية الثامنة في السابع إلى التاسع من أبريل  2018في فندق هيلتون جاردن إن برأس الخيمة
محور الندوة لهذه السنة هو "دور المؤسسات الخيرية الخاصة والعامة :اكتشاف تأثير الجهات الجديدة الفاعلة على التعليم في دول
مجلس التعاون الخليجي" ,ويسعى هذا المحور إلى جذب انتباه األفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات التي تشهد ازدياداً في
مساهمتها ضمن مجال التعليم في منطقة الخليج العربي ,وتهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على أكثر من  40عرضا ً تقديميا ً
من مختلف أنحاء العالم حول مواضيع التعليم ذات الصلة في الخليج العربي ,ومنها شراكات التعليم الجديدة ,واإلنسانية والتعليم,
والتربية الجديدة الواعدة ,واألطر التنظيمية.
وستشهد الندوة أيضا ً مشاركة أكاديمية بارزة في قسم التعليم ,وتشمل المتحدثين الرئيسين :د .بوب لينجارد من جامعة كوينز الند,
و د .ميغان تومبكنز -ستانغ من جامعة ميشيغان ,و د .أنتوني فيرغر من جامعة أتونوما في برشلونة ,والسيدة ألكساندرا دراكسلر
(.)NORRAG
باإلضافة إلى ذلك ,فإن المؤسسة الوطنية لبحوث التعليم والتي مقرها المملكة المتحدة وتُعنى بإجراء البحوث والتقييمات التعليمية,
ستعقد ورشة عمل ما قبل الندوة ,وستركز هذه الورشة على التقييمات الدولية ذات النطاق الواسع مثل برنامج تقييم الطلبة الدوليين,
إلبراز سياسة التعليم في منطقة الخليج العربي.
وصرح د .عبدهللا العجمي ,وهو أكاديمي كويتي ويشغل منصب رئيس الجمعية الخليجية للتربية المقارنة ,بأن المتحدثين الرئيسيين
لهذه الندوة في هذا العام سيعرضوا تحليالً دقيقا ً جدا ً حول التوجهات الحالية في مجال التعليم الخليجي ,وأضاف العجمي بأنه يتطلع
إلى عروض تقديم متميزة وحوارات نقاشية مثمرة حول تأثيرات الجهات الفاعلة الدولية والخاصة ,وكيفية خلق أفضل الممارسات
المستدامة والحصرية في المجال الخيري للتعليم في منطقة الخليج العربي.
تهدف الندوة إلى فتح المجال الكتشاف التفاؤالت والعوائق وراء تب ّني التحوالت السريعة في مجتمعنا الحالي وتأثيرها على
التوجهات في المنطقة ,وذلك من خالل جمعها لألكاديميين وصناع القرار والتربويين لمقارنة السياسات والممارسات التعليمية في
الخليج العربي.
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الندوة نصف السنوية الثامنة للجمعية الخليجية للتربية المقارنة برعاية مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة
العامة.
لمزيد من التفاصيل ,بما في ذلك الجدول الرسمي وتفاصيل البرنامج وللتسجيل في الندوة و/أو ورشة عمل ما قبل الندوة ,يرجى
زيارة الموقع اإللكترونيhttp://gces.ae/gces-symposium-2018-2/ :
يُغلق التسجيل بتاريخ  1أبريل .2018

نبذة عن الجمعية الخليجية للتربية المقارنة:
الجمعية الخليجية للتربية المقارنة هي جمعية غير ربحية تم إنشاؤها في عام  2008لتمكين حوارات التعليم األكاديمي والمهني من منظور المقارنة في
منطقة الخليج العربي.
http://gces.ae

نبذة عن مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة:
تُعد مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة ,األمانة للجمعية الخليجية للتربية المقارنة ,وقد تأسست مؤسسو القاسمي في عام 2009
من أجل المساعدة في التنمية اإلجتماعية و الثقافية و اإلقتصادية إلمارة رأس الخيمة و اإلمارات الشمالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة و ذلك من
خالل مرسوم أميري ,وتسعى مؤسسة القاسمي إلى إصدار مجموعة من البحوث العالية الجودة على المستوى العالمي حول رأس الخيمة واإلمارات العربية
المتحدة على نطاق أوسع ،وتطوير القدرات المحلية في القطاع العام ،وإشراك المجتمع في أعمالها .في البداية ،تمركزت جهود المؤسسة األولية حول
التعليم ،ومع مرور الزمن ،قامت المؤسسة بتوسعة مجاالتها األولوية لتشمل الصحة ،والتنمية العمرانية والمجتمعية ،والفنون والثقافة .تتضمن أحد أبرز
مبادرات المؤسسة منح البحوث الدولية التنافسية ،وبرامج التطوير المهني للمعلمين والطلبة ،ومهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية السنوي.
www.alqasimifoundation.com
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