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 الصفوف في والریاضیات   العربیة  باللغة   الكتابة القراءة تعلیم  حول   الدولي  لمؤتمرا
 االبتدائیة 

 المغرب  الرباط|  2019رأكتوب  30 إلى 28 من

:األھداف

 . رصد التقدم الحاصل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ما یتعلق بالمھارات القرائیة باللغة العربیة والریاضیات .1
 . القرائیة باللغة العربیة و الریاضیات في المستویات  االبتدائیةتحدید فرص تحقیق المزید من التقدم في مجال  .2
 . تحدید أصناف التھمیش و معیقات التعلم التي تواجھ كل فئة .3
 . بما یتناسب مع كل سیاق" التصمیم الشامل للتعلم"اقتراح الخطوات الالزمة لتعزیز تطبیق  .4
 . عند التخطیط  للمراحل المقبلة إلصالح تعلم القراءة والریاضیات ذات األولویة والتي َسیسترشدُ بھا" الدروس المستقاة"تحدید  .5

التسجیل  8:30- 8:00

 الترحیب و الكلمات االفتتاحیة 8:50 -8:30

 RTIلویس كراوتش،  : المیسر ●

 كلمات االفتتاح 9:30 -8:50
سعید أمزازي، وزیر التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي بالمغرب و  السید افتتاح المؤتمر من طرف

وتسلیط الضوء على الممارسات الواعدة والتحدیات المرتبطة بتعلم  دایفید غرین، القائم باألعمال لدىالسفارة االمریكیة بالمغرب،
 . السید یوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربیة الوطنیةبحضورالقراءة  باللغة العربیة والكتابة  والریاضیات، 

 فاطمة وھمي، وزارة التربیة الوطنیة و التكوین المھني  والتعلیم العالي والبحث العلمي بالمغرب: المیسر ●

 ومصر تسلیط الضوء على تجربة المغرب واألردن   11:00- 9:30
سیناقش ممثلو البلدان من المغرب واألردن تطور برامج القراءة والریاضیات للمستویات  االبتدائیة والمجاالت التي عرفت    

 . وسیتم اختتام الجلسة باألسئلة واألجوبة. تطورا كبیرا  والتحدیات الرئیسیة

 : المشاركون في حلقة النقاش ●
 والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي بالمغربفؤاد شفیقي، وزارة التربیة الوطنیة  ●
 حفص محمود أبو ملوح، وزارة التربیة والتعلیم األردنیة ●
 ، وزارة التعلیم المصریة.ي الزیاتلنی ●

 ستیفاني كیندال، مكتب الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في الشرق األوسط: المیسر ●

 استراحة شاي  11:00-11:30

 مناقشات بین ممثلي وزارات التعلیم 11:30-12:00
من مختلف بلدان   ممثلو وزارات التعلیم سیقومكما ، تجارب الدول التي تم عرضھا -في مجموعات صغیرة– المشاركونسیناقش 

 . یسیر النقاش ضمن جمیع المشاركینوت األسئلة واألجوبةعلى  منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا باإلجابة

 ستیفاني كیندال، مكتب الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في الشرق األوسط : المیسر

 الحصیلة واآلفاق : لكلمة الرئیسیةا 12:00-13:00
تعرض ھذه الكلمة الرئیسیة نتائج ورقة بحثیة تم إعدادھا حول التقدم الحاصل  في جمیع أنحاء المنطقة في مجال  بناء مھارات 

 . و یلي العرض أسئلة وأجوبة. القراءة والكتابة والریاضیات 

2019أكتوبر  28 :االثنینالیوم األول:   

الموضوع: رصد النجاحات
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 ھیلین بویل، مركز تطویر التعلیم : المتحدث الرئیسي ●
 مارات العربیة المتحدةھنادة طھ ثومور، جامعة زاید،اإل : المسیر ●

 استراحة غداء 14:00-13:00

 وتطبیقھ في مجال الریاضیات " READING MATTERS"مدخل إلى اإلطار المرجعي للقراءة : الجلسة العامة 15:00-14:00
نقاشات ، سیكتشف المشاركون إطار العمل من خالل  "مدخل إلى اإلطار المرجعي للقراءة"بعد تقدیم العرض العام حول 

.، كما سیتم تخصیص الوقت لألسئلة واألجوبةصغیرةالجموعات الم

 ریبیكا رودس، مكتب التنمیة االقتصادیة والتعلیم والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة: المتحدث ●

 استراحة شاي  15:00-15:30

 فعالیةفھم ومعالجة التھمیش بشكل أكثر : حلقة  النقاش 15:30-17:00
كما . سیناقش أعضاء فریق الخبراء أشكال مختلفة من التھمیش وكیف یؤثر على المتعلمین داخل وخارج النظام التعلیمي

ستستعرض ھذه الحلقة أیًضا أھمیة تحدید المتعلمین المھمشین وكیفیة الوصول إلیھم و إعداد برنامج خاص بھم ودراسة أفضل  
 . للتعلم لمساعدة جمیع المتعلمینممارسات التصمیم الشامل 

 : المشاركون في حلقة النقاش ●
 )إدماج المعاقین(جوشوا جوسا، مكتب التنمیةاالقتصادیة والتعلیم والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  ●
 )الفقر() Save the Children(مجدي رزق، أنقذوا األطفال  ●
 )الالجئین() International Rescue Committee(رفول سعادة، لجنة اإلنقاذ الدولیة  ●
 )التقاطع واإلنصاف( FHI 360مایكل تشیلدریس،  ●

 أنجولي شیفشانكر، مكتب التنمیة االقتصادیة والتعلیم والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  : المیسر ●

 التلخیص و التفكیر في الیوم األول و تقدیم عرض تمھیدي حول الیوم الثاني : عمل مجموعات 17:00-17:30
ألمریكیة للتنمیة الدولیة والشركاء المنفذین، بتلخیص أفكار ستقوم مجموعات، مكونة من مشاركین من وزارات التعلیم والوكالة ا

 . وتختتم الجلسة بتقدیم عرض تمھیدي حول جلسات الیوم الثاني. یةالمستقبل جھودالیوم األول وبدء التخطیط للعمل لتوجیھ ال

 RTIلویس كراوتش،  : المیسر ●

 حفل شرفي  18:00-19:30
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 : األھداف

 . في البیداغوجیا وتقدیم تعلیم فعال للقراءة و الریاضیات في الصفوف المبكرة علمینتعرف الممارسات الفضلى في التنمیة المھنیة للم .1
للنظر في مدى قدرة المنظومات التربویة الوطنیة على مواصلة  تعزیز التقدم " Reading MATTERS"استثمار اإلطار المرجعي للقراءة .2

 . االبتدائیةالحاصل  في تعلم القراءة والریاضیات  في المستویات  
 . تلخیص الخطوات الموالیة  في إصالح تعلم القراءة و الریاضیات التي یقترحھا اإلطار لكل سیاق .3

 التسجیل 8:30- 8:00

 نشاط جماعي 9:00 -8:30

 . یستھل الیوم بنشاط جماعي لتحدید الرسائل الرئیسیة التي یمكن استخالصھا  من الیوم األول

 RTIلویس كراوتش،  : المیسر ●

 التطویر المھني للمعلم : حلقة النقاش 09:00-10:30
یقدم ھذا المنبر الدروس المستفادة و الممارسات الفضلى في التطویر المھني للمدرسین في ما یتعلق بتدریس مھارات القراءة، بما 

س المطلوبة لتنفیذھا في الفصل الدراسي یدرتات الفي ذلك مناقشة استخدام طرق التدریس المنظمة والبیداغوجیا الفارقیة ومھار
. للقراءة

: المتحدثون ●
 RTIبنجامین بایبر،  ●
 نوال شلبي، وزارة التربیة والتعلیم المصریة  ●
 موالي یوسف األزھري، وزارة التعلیم الوطني والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي بالمغرب ●

 والتعلیم والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ةالتنمیة االقتصادیربیكا مارتینیز، مكتب : المیسر ●

 استراحة شاي  10:00-10:30

1الجولة  : الجلسات الفرعیة  10:30-11-25
ثم . یلتئم  المشاركون في جلسة العامة للحصول على لمحة موجزة عن كل موضوع قبل االنتقال إلى مجموعة العمل المختارة

یناقش المشاركون، بتیسیر من قِبل خبراء في الموضوع، خبراتھم في ما یتعلق بكل موضوع فضال عن الممارسات الواعدة 
 . والخطوات المنطقیة المستقبلیة في نظمھم التعلیمیة لتوسیع وتعمیق وترسیخ إصالح القراءة و الریاضیات

المدربون والموجھون :  1.1الجلسة الفرعیة   ●

 FHI 360مایكل تشایلدریس،  ●

 الممارسات الصفیةالمدرس و :  1.2الجلسة الفرعیة   ●
 ربیكا مارتینیز، مكتب التنمیة االقتصادیة والتعلیم والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  ●
 RTIروال الجندي،  ●

2019أكتوبر 29 الثاني: الیوم  

وطني لتعلیم القراءة والكتابة والحساب  إطار عمل الموضوع:   
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 2الجولة  : الجلسات الفرعیة  11:30-12:25
سیقوم . جلسة العامة للحصول على لمحة موجزة عن كل موضوع قبل االنتقال إلى مجموعة العمل المختارةیلتئم المشاركون في 

الخبراء بتسھیل النقاشات المتعلقة بكل موضوع وتحدید الممارسات الواعدة والخطوات المستقبلیة في أنظمة التعلیم لتوسیع وتعمیق 
. وتثبیت إصالح القراءة والریاضیات 

 سیاسات التعلیم والمعاییر: 2.1الجلسة الفرعیة   ●
 میلیسا تشابیتا، مكتب التنمیة االقتصادیة والتعلیم والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ●
 نیللي الزیات، وزارة التربیة والتعلیم المصریة ●

 ةیدارة المدرساإل:  2.2الجلسة الفرعیة   ●
 التربیة والتعلیم األردنیةجمعة السعود، وزارة  ●
  RTIباتریك فیود ●

التقییم المنتظم :  2.3الجلسة الفرعیة   ●

 والتعلیم والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  ةمكتب التنمیة االقتصادیز: ریبیكا مارتین ●

 استراحة الغداء  12:30-13:30

 3الجولة  : الجلسات الفرعیة   13:30-14:30
سیناقش المشاركون، . المشاركون في جلسة عامة للحصول على تقدیم  للموضوعین قبل االنتقال إلى مجموعة العمل المختارةیلتئم 

بتیسیر  من قِبل خبراء في الموضوع، خبراتھم في ما یتعلق بكل موضوع فضال عن الممارسات الواعدة والخطوات المنطقیة 
. عمیق وترسیخ إصالح القراءة والریاضیات المستقبلیة في نظمھم التعلیمیة لتوسیع وت

النصوص والموارد :  3.1الجلسة الفرعیة   ●

 ھنادة طھ ثومور، جامعة زاید ●
 Creative Associatesفتحي العشري،  ●

 العالجیة/ األنشطة اإلثرائیة:  3.2الجلسة الفرعیة   ●
 للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیةریبیكا رودس، مكتب التنمیة االقتصادیة والتعلیم والبیئة التابع  ●
 Creative Associatesإیمان الحدوزي،  ●

 استراحة شاي  14:30-15:00

 تلخیص  أعمال الیوم و التفكیر  في الخطوات الموالیة  : مجموعاتالعمل  15:00-17:00
سوف تختتم . وتطبیقھ حسب أولویات كل مجموعةیعمل المشاركون في فرق العمل بدعم من خبراء لتقدیم إطار عمل في القراءة 

 . الجلسة بعرض كل مجموعة لتقریرھا في الجلسة العامة فیما یتعلق بالخطوات التالیة

 RTIلویس كراوتش،  : المیسر ●

 تلخیص أعمال الیوم الثاني و تقدیم عرض تمھیدي حول الیوم الثالث  17:00-17:30
 . یختتم الیوم الثاني بالتفكیر بشكل میسر وبعرض جدول أعمال الیوم الثالث 

 RTIلویس كراوتش،  : المیسر ●
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 : األھداف

انات والمعاییر في صنع القرارات بشأن الخطوات الموالیة إلصالح التعلیم و لتوسیع نطاق البرامج الناجحة وضمان أھمیة البیفھم  .1
 . استدامتھا

 . استنباط الخالصات  الرئیسیة المستقاة من المؤتمر  وتحدید الخطوات الموالیة على صعید المجموعات  .2

 التسجیل 8:30- 8:00

 استخدام البیانات لتحدید النطاق وتحقیق االستدامة: لقة النقاشرئیسیة وح عروض  10:00 -8:30
ستتطرق  ھذه الجلسة لكیفیة استخدام البیانات لقیاس التقدم نحو المعاییر التي من شأنھا أن تدعم توسیع نطاق النتائج واستدامة 

ت األساسیة التي یمكن استثمارھا النقاش  على الخالصاوسیتم تسلیط الضوء من خالل العروض الرئیسیة وحلقات . البرامج
 . لتعدیل السیاسات والممارسات ذات الصلة ببیانات التعلیم

میلیسا تشابیتا، مكتب التنمیة االقتصادي والتعلیم والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة : المتحدث الرئیسي والمیسر ●
 الدولیة 

 : المشاركون في حلقة النقاش ●
 ربیة الوطنیة والتكوین المھني و البحث العلمي بالمغربمحمد الساسي، وزارة الت ●

 استراحة شاي  10:30  -10:00

المفاھیم الرئیسیة للتعمیم و االستدامة : عمل مجموعات 11:30- 10:30

، یمكن االسترشاد بالمعلوماتواالستدامة، ستناقش المجموعات  كیف  بعد تقدیم لمحة موجزة عن المفاھیم الرئیسیة للتعمیم
 . المستقاة من العروض الرئیسیة ومنابر النقاش في الجلسة الصباحیة، و تكییفھا لتناسب بلدانھم

والتعلیم والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة،  ةأنجولي شیفشانكر، مكتب التنمیة االقتصادی : المیسرون ●
 ة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ومیلیسا تشیابیتا، مكتب التنمیة االقتصادي والتعلیم والبیئ

 نقاشات الخبراء  12:30  -11:30
الریاضیات والرصد والتقییم والتربیة : المواضیع التالیةصغیرة من المشاركین لمناقشة المجموعات السیلتقي الخبراء مع 

یة، وفقا ألھداف التنمیة المستدامة في أفق الدامجة والتعلم االجتماعي الوجداني والتخطیط االستراتیجي والسیاسات التعلیم
2030 . 

 الة األمریكیة للتنمیة الدولیةوالتعلیم والبیئة التابع للوك ةاالقتصادی تنمیةكارنیل، مكتب ال-كریستین كاباسي: المیسر ●

2019 أكتوبر 30 الثالث: الیوم  

 الموضوع: وضع أسس متینة باالعتماد على االدلة
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القراءة 
والتعلیم  ةاالقتصادی تنمیةربیكا مارتینیز، مكتب ال●

 .ة للتنمیة الدولیةوالبیئة التابع للوكالة األمریكی
ربیكا رودس، مكتب التنمیة االقتصادیة والتعلیم  ●

 والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة
 ھنادة طھ ثومور، جامعة زاید●
 Creative Associatesفتحي العشري، ●

 لریاضیاتا
 World Learningدیبا سركانتایا، ●
شیرین لوتفیلي، منظمة أنقذو األطفال ●
 د والتّقییمالرص
 كارول دا سیلفا، منظمة أنقذوا األطفال●
أنجولي شیفشانكر، مكتب التنمیةاالقتصادیة والتعلیم ●

 والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة

التربیة  الدامجة 

جوشوا جوسا، مكتب التنمیة االقتصادي والتعلیم ●
 ةوالبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولی

 التعلم الوجداني االجتماعي       

 FHI 360مایكل تشایلدریس، ●

 التّخطیط االستراتیجّي والسیاسات التعلیمیة

میلیسا تشابیتا، مكتب التنمیة االقتصادي والتعلیم ●
 والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة

 لمعالجةالتقویم و ا

 رفول سعادة، لجنة اإلنقاذ الدولیة  ●

 استراحة غداء 13:30  -12:30

 تلخیص خطط العمل والتفكیر في الخطوات التالیة: عمل مجموعات 13:30-15:00
. ستدون المجموعات خطط عملھا على أوراق حائطیة استنادًا إلى مناقشاتھم ومالحظاتھم والخالصات الرئیسیة من المؤتمر

. ذات أولویة في تعلم  القراءة والریاضیات  ستوضح ھذه الخطط الخطوات المستقبلیة التي تعتبرھا المجموعات

 ستیفاني كیندال، مكتب الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في الشرق األوسط: سرالمی ●

 عرض خطط عمل المجموعات: عمل مجموعات 16:15  -00: 15
 . عامال الفریقستقدم كل مجموعة خطة عملھا  في 

 ادیة والتعلیم والبیئة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیةریبیكا رودس، مكتب التنمیة االقتص : المیسر  ●

 مراجعة و خالصات حول أعمال المؤتمر : الجلسة العامة 45: 16  -15: 16
بالبرمجة المستقبلیة لتعلیم القراءة والكتابة  تھ یتقاسم المشاركون وجھات النظر حول المحتوى الرئیسي للمؤتمر في عالق

ویوجز ھذا النقاش المواضیع التي ینبغي أخذھا بعین االعتبار خالل الجلسات الموالیة  . ة التعلیم المبكروالریاضیات في مرحل
. الخاصة  بالتخطیط على صعید الفرق الوطنیة

 RTIلویس كراوتش،  : المیسر

 المالحظات الختامیة 17:15  -16:45
 . المضي قدما أعمال المؤتمر وتقدیم المالحظات الختامیة حول سبل فيالتفكیر 

 ستیفاني كیندال، مكتب الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في الشرق األوسط: سرالمی •
 والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي بالمغربفؤاد شفیقي، وزارة التربیة الوطنیة •
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