
 
 

ن�ت: "ب�انات تتكلم واصالحات مدرس�ة تليها" KIX EAP: ندوة 2022مايو   31  ع�ب ان�ت
ن والُمّ���ن  نبذة عن الس�ي الذات�ة للمتحدثني

 
 
 

 

 

ي ك��ي 
ي مقر  متحدثة: د. ب���

ي قسم الب�انات والتحال�ل ��
ي اإلحصاءات والرصد (تعل�م) ��

و�ي متخصصة ��
ي ني��ورك. 

ي مركز رافاز�ن للدراسات اليون�سف الرئ�س ��
وقبل االنضمام ا� يون�سف، كانت مديرة البحوث ��

ي قسم الشؤون االقتصاد�ة 
ي جامعة فوردهام والمسؤولة عن الشؤون االجتماع�ة ��

� األج�ال �� كة بني المش�ت
ي جن�ف. كتبت

ي منظمة العمل الدول�ة ��
ي الحوار االجتما�ي ��

ي األمم المتحدة ومتخصصة ��
 واالجتماع�ة ��

ي عدد من تقار�ر األمم المتحدة والمقاالت الصحاف�ة والمنشورات حول سلسلة من المواضيع الس�اس�ة 
ب���

ا� ع� التعل�م.    االجتماع�ة، مركزًة أخ�ي

  

ق آس�ا  متحدثة: اي��ن تان�ي  ي مجال التعل�م، تعمل مع مكتب يون�سف اإلقل��ي ل�ش
و�ي متخصصة ��

ي ذلك والمح�ط الهادئ. ُيركز عملها 
ي المدارس االبتدائ�ة بما ��

ع� مواضيع جودة التعل�م واالنصاف ��
 ع� مواضيع التعل�م الشامل لألطفال ذوي 

�
المواضيع المرتبطة بتقي�م التعل�م والمنهج. تعمل أ�ضا

ف ع� تنسيق مقاي�س التعلم  االحت�اجات الخاصة والتعل�م بلغات متعددة ومنصات التعل�م الرق�ي كما و��ش
ق آس�ا األ  ي آس�ا. وقبل االنضمام ا� منطقة �ش

ق آس�ا وهو التقي�م الُمقارن األّول �� ي جنوب �ش
سا�ي ��

ي رواندا والمكتب اإلقل��ي ألورو�ا ووسط آس�ا. و�ي 
والمح�ط الهادئ، عملت الس�دة تانر لصالح يون�سف ��

ي التعل�م. 
ي ماج�س�ت ��

 مجازة �شهاديتَ

 

 
 

ي  ي مكتب يون�سف للبحوث تعمل ع� بحث حول و�ي  متحدثة: ي�فا رودونييت
ي مجال التعل�م ��

باحثة ��
ي "ع� الب�انات أن تتكلم". �ي مسؤولة عن ق�ادة عن� البحث النو�ي للدراسة. وقبل  االنحراف اإل�جايب

ي المعهد 
ي ف��ق البحث والتنم�ة ��

االنضمام ا� يون�سف، شغلت ي�فا مركز معاونة المسؤول عن البحوث ��
�وي التابع لليو�سكو ح�ث أدارت أ�شطة البحث المرتبطة باستخدام ب�انات تقي�م الدو�ي  للتخط�ط ال�ت

� البلدان حول تنظ�م و�دارة مهنة  ي دراسات بني
�� 

�
التعل�م وموض�ع التعل�م والتعلم األوسع. انخرطت أ�ضا

� اهتماماتها جودة التعل�م وتقي� �وي التعل�م والال مرك��ة المال�ة للتعل�م. ومن بني م التعلم والتخط�ط ال�ت
 واستخدام الب�انات و�دارة المعلم. 

 



 

 

ي قطاع التعل�م  �عمل ج��ي   
ي نيبال لدعم تع��ز النظام واإلنصاف ��

ي ت��وي مع اليون�سف ��
وم كأخصايئ أوس�ت

ي مبادرة  Jimmyلما �قرب من عقد من الزمان. كجزء من هذا ، شارك 
��Data Must Speak  ي

منذ إطالقها ��
ي نيبال و�دخال بطاقات  2015عام 

ات�ج�ة اإلنصاف الموحدة لقطاع التعل�م المدر�ي �� ودعم تط��ر اس�ت
التقار�ر المدرس�ة وآل�ات التغذ�ة الراجعة ل��ادة الجودة واستخدام ب�انات التعل�م للتخط�ط ع� أساس 

ك ا ، �دعم ج��ي ف��ق اإل�شاء المش�ت ي ، مما �ضمن أن  الحاجة. حال�� ي إجراء البحث المنحرف اإل�جايب
ي نيبال ��

��
ا بتط��ر و�دء خطة قطاع التعل�م الجد�دة ط��لة األجل لنيبال.  ا وث�ق� ا ارتباط�  �ظل هذا مرتبط�

ي الوال�ات  ُم��ة الجلسة: غیتا ستی�� خام�ي و�ي  
ي جامعة كولومب�ا ��

�� � ي كل�ة المعلمني
��ة �� ي ال�ت

أستاذة ��
ي  المتحدة

ي المعھد العا�ي للدراسات الدول�ة و اإلنمائ�ة ��
امج المتعددة التخصصات �� األم��ك�ة وأستاذة ال�ب

 EAP KIXومركز   NORRAGس���ا ومدیرة 

 

 
 

لبوتان وكمبود�ا وجمهور�ة الوس  KIX EAPرفة هو قائد المع المنسق: إ��ي كرومبتون
ي 

ة متنوعة �� ق�ة. لديها خ�ب الد�مقراط�ة الشعب�ة ونيبال و�ابوا غين�ا الجد�دة وت�مور ال�ش
ي 

�� � ي لتع��ز النتائج التعل�م�ة للمتعلمني
البحث وتط��ر الحلول ذات الصلة بالس�اق والثقا��
تها العمل مع مجمو  ي ذلك معهد جميع أنحاء العالم. �شمل خ�ب

عة متنوعة من المنظمات بما ��
ووزارة الخارج�ة  Tetra Tech ARDو  Save the Childrenالتعل�م الدو�ي ومنظمة 

. Ed.Dاألم��ك�ة. �ي حاصلة ع� شهادة  � ي تط��ر التعل�م الدو�ي من كل�ة المعلمني
�� . 

 

  

 


