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 مقدمة 
 
 

نت وذلك يوم  KIXتم إطالق مركز  ي الساعة ٢٠٢٠مايو/أيار  ٢٧لمحاور أوروبا | آسيا | المحيط الهادئ عبر اإلنبر
 
بتوقيت   ١٢:٣٠-١١، ف

 يمثلون    ٨٥جنيف. وجمع اللقاء أكبر من  
ً
ي مركز    ١٨مشاركا

 
يكة ف وعدد قليل من الضيوف    KIX EAPدولة، باإلضافة إىل جميع المنظمات الشر

كة نوراج ) يك التعلم اإلقليمي للمركز، وترجمت  NORRAGالمدعوين لهذا اللقاء بطريقة خاصة. وقد نظمت هذه الدورة شر (، بصفتها شر
 فعاليات هذا الحدث إىل اللغتي   الروسية والعربية.  

 
 

كة نورج، ق ة من مويرا فاول، المدير التنفيذي لشر سون، أحد مسئوىل وبعد كلمة ترحيب قصب  اكة العالمية   KIXدم كل من إيان ماكفب  ي الشر
 
ف

ي مركز أبحاث التنمية الدولية )  KIX، واشنطن(، وتريشيا ويند، قائد فريق  GPEللتعليم ) 
 
، أوتاوا(، نظرة عامة عالمية عن أصول وأهداف  IDRCف

ي البلدان KIX مبادرة
 
ي الوزارة ف

 
ورت استجابة لمطالب المسؤولي   ف

ُ
اكة العالمية للتعليم. كما حددوا أدوارهم ككيان   التر ط ي الشر

 
يكة ف الشر

يك منفذ.   تمويلي وشر
 

وفيسور غيتا شتايب   كة  -وقامت البر ، مديرة شر حت  KIX-EAPو مركز  NORRAGخامسي بتقديم المركز والفريق واألنشطة المقبلة. وشر
اتيجية  ي حددها المركز ) Feedback Loop - أسلوب ردود الفعل االسبر

ي Hubالذي تبنته نوراج واألهداف الثالثة التر
 
اح (، كما ورد ف   االقبر

ي  اتيجر  :االسبر

ي تحليل السياسات الوطنية وتخطيطها  -١
 
 تعزيز استخدام المنافع العامة العالمية ف

ي مجال السياسات  -٢
اء الوطنيي   لوضع جداول األعمال وتحليل السياسات وتقديم المشورة ف   حشد الخبر

 التعرف عل االبتكارات القابلة للتطوير والتعلم منها  -٣

و  ي البلدان  KIXخامسي إىل المبدأ األساسي الذي تقوم عليه مجموعة  - فيسور شتايب  وأشار البر
، وهو أن المعرفة واالبتكار موجودان بالفعل ف 

 للتعليم، ستعمل المنظمة عل    KIXوأن مجموعة  
ً
 إقليميا

ً
يكا ي إظهار المعرفة وتحليل كيفية زيادة االبتكار. وباعتبار نوراج شر

تقوم بالمساعدة ف 
ي بناء أنظمة تعليمية أكبر قوة. تعبئ

ي كل البلدان المشاركة لتحقيق هذا الهدف والمساهمة ف 
ي مجال التعليم ف 

 ة ودعم أصحاب المصلحة ف 

ي شكل "دورات تعليمية"    إنتاج المعرفة وتبادلها وتشمل األنشطة القادمة للهيئة  
ي    ونشر المعرفة ف 

نت والبث الصوتر من خالل ندوات عبر اإلنبر
نت، ومنصة    اء الوطنيي   الكتساب  KIXعل اإلنبر ها. وستكون دورات التعلم هي الفرص الرئيسية للخبر الرقمية ومنشورات المدونات وغب 

، و  ي إنتاج المعرفة ذات الصلة عل الصعيدين القطري واإلقليمي
ي والمشاركة بشكل أقوى ف 

ي التطور المهت 
بالتاىلي استفادة البلدان المشاركة ف 

 . KIXمنصة  
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ي تستمر لمدة أربعة أشهر هو توفر بنية أساسية وطنية لمنصة  
ي دورات التعلم التر

 
ط الُمسبق للمشاركة ف : KIXإن الشر  ، كما يتم اختيار المشاركي  

 ( LEGمن  ٢أعضاء من الحكومة، وال يزيد عن  3أعضاء )ال يزيد عن   ٥لجنة توجيه وطنية تتألف من    ●
 من مؤسسة البحوث )وظيفة مدفوعة األجر(    KIXُيفضل أن يكون المنسق الوطت  لمنصة   ●
 مشاركي   لكل دورة تعلم )واحد من الحكومة، وباحث واحد، وواحد حر ال ينتم ألى هيئة(  ●

ة لالهتمام.  اور بي   الدورات للتعرف عل إبداعات كل منها والمشاري    ع الرائدة المثب   
ة للبر وع المنح الصغب   كما يوفر المشر

 
 
 

 

 

 

 

 

اء وجد لدى مر  ي  EAPكز خبر
اء الوطنيي   عل إعداد دراسات تجريبية وورقات   KIXف  اليا، لمساعدة الخبر

ي أوروبا وأسبر
، مقره ف  ي

فريق تقت 
ها. باإلضافة إىل ذلك، يحتوي المركز عل مكتب اتصاالت   ي تحليل البيانات وعرضها وتحريرها ونشر

مناقشة. وهي تساعد بشكل أساسي ف 
ي توفب  ندوات عبر  يدعم إنتاج منشورات المد

اتيجيون ف  كاء االسبر ة. كما يساعد الشر نت ومقاطع الفيديو القصب  ي عل اإلنبر
ونة والبث الصوتر

ي خالل المؤتمرات اإلقليمية السنوية. 
نت والتطوير المهت   اإلنبر

 
 

KIX EAP  كاء  ُمداخالت من شر

اتيجيي   ا 
كاء االسبر ي بلدان آسيا الوسىط: المجموعة األوىل من الشر

ي ف  اتيجر كاء مركز برنامج التعاون االسبر ي  وأعطيت الكلمة بعد ذلك لشر
لتر

ي جنيف كجزء من FHI360، وACERتتألف من جامعة 
ي بانكوك والمكتب اإلقليمي لليونيسيف ف 

، ونزارباييف، فضال عن مكتب اليونسكو ف 
اكة الموسعة.   الشر

 
 

ال   المجلس
بوية للبحوث  األستر   الحاصلة عىل زمالة البحث المتقدم  التر

ابيث كاسيتر ن ن سبنك مدير البحوث، وإلت   ممثال بجياني 

ي مجال األبحاث ا   Acerإن  
 تعمل بشكل حرصي ف 

ً
ي قياس تعلم الطالب  منظمة غب  ربحية ومستقلة تماما

تها األساسية ف  لتعليمية. وتتمثل خبر
، وتحليل المناهج الدراسية من بي   أمور أخرى. ك  ي تطوير المعلم، ومعايب  المعلمي  

ة ف   الدعم والخبر
ً
ما وتحسي   التعلم، ولكنها توفر أيضا

ي تعزز إصالح السياسات وفهمها. وبوجود قوي  Acerتهدف  
ي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يركز نهجها    إىل جمع وتنسيق األدلة التر

للغاية ف 
اكة مع الحكومات والهيئات اإلقليمية. وقد طورت  ي شر

اكة تقنية لمدة  Acerعل العمل ف  ي منطقة المحيط الهادئ )  ١٠شر
 ١٥سنوات ف 

ي منطقة المحيط الهادئ( لتلبية األهداف التعليمية للمناطق. 
 حكومة ف 

0FHI 36   كارينا أومويفا مديرة البحوث والتقييم  
ن
 ُمَمثلة ف

كز نشاط هيئة   ي حافظتها. وتركز    -عبر   FH360يبر
 ف 
ً
 رئيسيا

ً
ية، حيث يلعب التعليم دورا ي مجال التنمية البشر

القطاعات المختلفة ف 
 عن اإلصالحات الواسعة النطاق والبحوث التعليمية بشأن تغيب  

ً
امج عل تعزيز أنظمة التعليم وبناء القدرات، فضال هذه البر

ي إطار دور  
ي   FHI 360األنظمة. وف 

يك فت  ي سياق برنامج كوفيدكشر
ي المركز يمكنها أن تقدم الدعم لمراقبة وجمع البيانات ف 

- ف 
ي صميم عمل ٩١

ي   FHI 360. كما أن مسألة اإلنصاف هي أيضا ف 
بوصف هذه الهيئة رائدة لمبادرة البحوث المتعلقة بالمساواة ف 

ي التعليم
اك التعليم )إنتاج البيانات، وجمعها وتحليلها بشأن قضايا اإلنصاف ف  ي وضعت الكثب  من األدوات والمقاييس باالشبر

( التر
 مع منظمات مختلفة. 

https://www.acer.org/au/
https://www.acer.org/au/
https://www.acer.org/au/
https://www.acer.org/au/
https://www.acer.org/au/
https://www.acer.org/au/
https://www.acer.org/au/
https://www.fhi360.org/
https://www.fhi360.org/


 

 

 ويمثلها عايدة ساغينتاييفا، عميد الكلية ، نزارباييف بجامعة العليا  الدراسات كلية

اكات مع جامعات    50بحثية قوية للغاية وأساتذة من    جامعة نزارباييف هي جامعة كالسيكية لها أجندة دولة مختلفة. فقد عملت عل إقامة شر
ي بناء قدراتها فحسب، بل وأيض

 
ي سنغافورة.  إن مهمة هذه الجامعة ليس ف

 
يدج والجامعة الوطنية ف ي مختلف أنحاء العالم، مثل جامعة كمبر

 
  ف

ً
ا

ي تعزيز القدرات البحثية الوطنية للجامعات األخ
 
ي اللجان القومية ف

 
ي مجال البحوث التعليمية. واألساتذة هم أعضاء ف

 
ي ذلك ف

 
رى، بما ف

ي م
 
ة ف ي بلدانهم. كما تقوم الجامعة بتنفيذ مشاري    ع كبب 

 
ي قطاع التعليم ف

 
ي تحويل التنمية المهنية ف

 
ي السياسات التعليمية وف

 
جال لإلصالح ف

 التعليم الشامل والتعليم المتعدد اللغات. 

 
 ، يمثلها ماىك هايشيكاوا رئيس القسم بانكوك اليونسكو 

اك  ٤٦ويغىطي المكتب اإلقليمي للتعليم  ي آسيا والمحيط الهادئ. وباالشبر
 
ي رئاسة أمانة  بلدا ف

 
مع المكتب اإلقليمي لليونيسيف، تشارك ف

وع التعليم  كاء عل النهوض ٢٠٣٠الفريق وتستضيف سكرتارية المواضيع المعنية بمشر ، وتنسق الجهود اإلقليمية لمساعدة البلدان والشر
نامج التعليم لعام  : الدعوة وا  3. ويرتكز الفريق العامل عل ٢٠٣٠ببر اتيجية هي ، وتوفب   ركائز اسبر ي

لتواصل، وبناء القدرات والدعم التقت 
ي بانكوك بنشر  

 
المعارف وإدارتها. وتتسم إدارة المعارف بأهمية قصوى عل وجه الخصوص بالنسبة للمنطقة اليوم، وستقوم اليونسكو ف

ي تخرج من المركز من أجل توسيع نطاق الرسائل. 
 منتجات المعرفة التر

 

 ، يمثلها بارموسيفيا سوبرايان، مستشار التعليم اإلقليم  لليونيسيف الوسط  وآسيا   ألوروبا  اإلقليم   المكتب

ي أكبر من 
كب   عل   150ويوجد لدى اليونيسيف وجود قطري ف 

ي كل البلدان، ينصب البر
نامج األساس. وف  بلدا، حيث يشكل التعليم البر

ي تعزيز األنظمة. المعرفة واالبتكار  إصالحات التعليم النظامي الرام 
ية إىل معالجة قضية المساواة وإحتواء الجميع، وتتمثل الطريقة الرئيسية ف 

ي إستخدامها، وأ
 ف 
ً
ي تم إثباتها وتكون أكبر تحديدا

ل أن يكون نمطها قائم عل األدلة التر
ُ
كف
َ
ن تركز  هامان للغاية، حيث تحاول اليونيسيف أن ت

ي برامجها تركب   
ي تواجهها أيضا ف 

ايد يتمثل أحد أكبر التحديات التر  
ي تمت تجربتها وثبت نجاحها. وعل نحو مبر

ا رصيحا عل إستخدام الطرق التر
ي الفجوة بي   جيل البحوث من جانب وبي   االستفادة من البحوث باإلستخدام من جانب آخر، وهو الدور الذى تتعامل معه  

ي التوسط ف 
ف 

KIX  .بشكل خاص 

 

 

 يسية من إجتماعات ورش العملالرسائل الرئ
 

 جنوب آسيا
 البلدان المشاركة: باكستان )السند( وبوتان وملديف ونيبال وأفغانستان  

نت وإدارة البيانات ووضع خطة  كانت اإلستجابة لكوفيد  كب   عل مسائل التدريس عل اإلنبر
كا لجميع البلدان، مع البر شاغال مشبر

ي مدتها 
سنوات   10للطوارئ. وأعربت نيبال عن اهتمامها بتبادل اآلراء بشأن كيفية إدراج االستجابة الوبائية لخطة التعليم التر

ي يجري وضعها حاليا. ومن بي   التحديات األ 
خرى وجود األطفال خارج المدرسة، وأنظمة إدارة البيانات، عملية التعليم والتر

والتعلم، وحصيلة التعلم وأنظمة التقييم الوطنية، وجودة التعليم، وتوجه هيئات تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة  
ي )STEMوالرياضيات )

ي والمهت 
لبة عبر المستويات  (,TVET( وتوجه هيئات التعليم والتدريب التقت 

ّ
, انتقال الط إدارة المدّرسي  

كب   عل 
م البديلة للمناطق الّريفّية والنائية, والحاجة للبر

ّ
عل
ّ
, نظم الت

ً
بية والتعليم رقميا

المختلفة للمدرسة, تحويل محتوى البرّ
 .  األطفال المعوقي  

 

ق آسيا والمحيط الهادئ  جنوب شر
  وكمبوديا وميانمار  -ة وتيمور  البلدان المشاركة: بابوا غينيا الجديد

 ليشتر

كب   عل وباء كوفيد
. وتواجه جميعها تحديات متعددة تتعلق   ١٩- وقدم المشاركون نظرة عامة عل نظام التعليم الخاص بهم مع البر الحاىلي

ي التعليم وص 
ها ف  ي ذلك التكنولوجيا والتعلم عن بعد، وإدراج قضايا الصحة والنظافة وتأثب 

عوبات بدء التعليم مرة أخرى بعد  بالوباء، بما ف 
 خالل األ 

ً
 قويا

ً
، فقد شهدت كافة األنظمة التعليمية تعطال شهر أشهر من االنقطاع. وحتر إذا لم تتأثر الدول المشاركة بهذا المرض بشكل كبب 
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ي الحصول عل نوع من الدعم من خالل مبادرة 
 
ا، تم التشديد علKIXالقليلة الماضية، وهي تأمل ف أهمية وجود بنية أساسية قوية   . وأخب 

 داخل البلد والحاجة إىل تعيي   شخص اتصال بشعة. 

 

 أوروبا
 البلدان المشاركة: ألبانيا وجورجيا ومولدوفا

 بشأن 
ً
ي االعتبار   KIXوكان المشاركون متحمسي   جميعا

 
ي يلزم أخذها ف

واألنشطة القادمة. وركزت المناقشة أساسا عل المسائل العملية التر
وع. وطلبت هذه البلدان، عل وجه الخصوص، اختصاصات أكبر تفصيال للجنة التوجيهية بالن والمنسق   KIXسبة للخطوات التالية للمشر

 كجزء من محور برنامج مساعدة السكان 
ً
. وهناك سؤال رئيسي آخر هو ما إذا كان التمويل متاحا ي الذي سيعي  

بر أن من  EAPالوطت 
ُ
. واعت

وري التوصل إىل فه ي يمكن أن تعود عل البلدان المشاركة من خالل مبادرة الرص 
وع   KIXم جيد للفوائد المحتملة التر من أجل تنفيذ المشر

 بنجاح. 

 

 آسيا الوسط ومنغوليا 
ستان، طاجيكستان، منغوليا ن غت   البلدان المشاركة: أوزبكستان، جمهورية قت 

ت االستجابة التعليمية ل كوفيد ي    أولوية رئيسية لجميع  ١٩-اعتبر
 
. ومن التحديات الشائعة إنشاء التعليم الشامل لجميع األطفال ف المشاركي  

ي مجال التعلم عن   ١٩-أوقات مرض كوفيد
 
كب   عل األطفال المعرضي   للخطر. كما أعرب المشاركون عن اهتمامهم بتبادل المعرفة ف

مع البر
، ومنصات التعلم،  نت، وموارد التعلم الرقمي نت ومشاركة قطاع  بعد والتعلم عبر اإلنبر  عن الجوانب الفنية والتنظيمية للتعلم عبر اإلنبر

ً
فضال

تكنولوجيا المعلومات. ومن بي   المواضيع المهمة الرئيسية األخرى تحسي   إستخدام التقييمات التعليمية لتحديد الطالب المعرضي   للخطر  
دام البيانات الضخمة لتحسي   كفاءة التعليم، وتحسي   مهارات  واالحتياجات التعليمية للطالب، والحاجة إىل اكتساب القدرة عل استخ

 الحساب لدى الطالب. 

 

ق األوسط وشمال أفريقيا  الشر
 الدول المشاركة: السودان واليمن

ا بمبادرة   ي بلدانهم  KIXأبدى جميع المشاركي   اهتماما كبب 
تحديات . وأكدوا عل تطلعهم إىل التعلم المتبادل، حيث تواجه قطاعات التعليم ف 

ي هذا 
ورة تنفيذ السياسات التعليمية وصعوبة تنفيذها ف  ة تتطلب الكثب  من القدرة عل التعامل معها. وأكد العديد من الوفود عل رص    كثب 

ورة تحديد األولويات من خالل الرد عل الدراسة االستقصائي ة الوقت الحرج. وأشار عدد آخر إىل الطابع المبدأى لهذه المشاورات وإىل رص 
ي هذا المجال التعليم والتعلم والتقييم

ي ذكرت ف 
ي مؤسساتهم. ومن بي   المواضيع األساسية التر

نت ومن خالل التشاور الداخلي ف  ات،  عل اإلنبر
ي أداء األنظمة التعليمية. 

ي مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسي   جودة البيانات واستخدامها ف 
 والتعليم ف 

 

كاء  الشر

 Acer, FHI360, GPE, IDRC, NORRAG, UNESCO Bangkok, UNESCO IIEP, UNICEFالمنظمات المشاركة: 
Regional Office Geneva, UNICEF Regional Office EAPRO 

احات والمواضيع ذات األهمية لمركز  يكة بالتعليقات التقييمية واالقبر . وكان هناك تركب   عل واجهة KIX EAP Hubاهتمت المنظمات الشر

يك لتحقيق هذه الغاية. واتفق  سياسة البحث وكيف يمكن بناء القدرة المؤسسية عل البحث والتواصل بي   الجانب الحكومي والشر
ورة ي إجراء البحوث بما يتفق مع المعايب  الدولية ومنهجيات البحث، بل وضمان استخدام المعارف.    المشاركون عل رص 

ضمان بناء القدرات ف 
ي الدعوة اإلقليمية وناقش تأثب  كوفيد

ي كيفية تناول مسألة نوع الجنس ف 
ي منطقة  ١٩-كما نظر الفريق ف 

ي ذلك كيفية تغيب   EAPف 
بما ف 

 األولويات. 

 األخرى: ومن بي   القضايا 

ي   ●
ي مجاالت البحث، وأساليب البحث، والنهج البحتر

 الحاجة إىل الدعم ف 
ي المنطقة ببناء القدرات عل استخدام البيانات ألغراض تتعلق بالسياسات، وكيفية استخدام األدلة،   ●

االهتمام الشديد ف 
 صالح والتأثب  عل السياسات. كيفية تفسب  األدلة وكيفية تحسي   استخدام البيانات للتأثب  عل جداول أعمال اإل 

ز الحاجة   ● مسألة التفاعل بي   أدلة البحث الموثوقة والمتصلة بالسياق من جهة وبي   االستخدام من جهة أخرى، مما يبر
 إىل تطوير بحوث ذات صلة باإلطار الشامل األوسع. 



 

●   
ً
 مستقلة بذاتها. الحاجة إىل إنتاج منتجات تقود السياسات وتعمل عل خلق أجندة أوسع نطاقا بدال

ً
 من منتجات فردية

إن مناقشة إصالح البيانات والسياسات تشكل أهمية بالغة، ولكنها تحدث من دون إجابات واضحة. وهناك حاجة إىل  ●
ه الحكومات المركزية هاما لها.   التمسك بأولويات الحكومات الناشئة ومقارنته بما تعتبر

 

 ابية عل قطاعات التعليم عل نطاق واسع مع إبراز النقاط التالية: ، السلبية وااليج١٩-تمت مناقشة تأثب  كوفيد

 عل تغيب  قطاع التعليم ١٩-يجب أن يكون هناك فهم أفضل لكيفية األزمات مثل كوفيد  ●
/األش ال   ١٩-لقد لفت كوفيد ● نت/عن ُبعد، ولكن يجب أن نتذكر أن العديد من المتعلمي   االنتباه إىل التعلم عبر اإلنبر

ي  يمكنهم 
نت. وبالتاىلي فمن األهمية أن نضع ف  ي التعلم عبر اإلنبر

الوصول إىل التكنولوجيا المطلوبة للمشاركة بفعالية ف 
 الحسبان حلول تعليمية تستخدم تكنولوجيا بسيطة/ال تعتمد عل التكنولوجيا. 

 
 

 الخطوات القادمة 
 
 

 التوجيهية الوطنية  KIXأشخاص من أجل لجنه  ٥: مجموعة التعليم المحلية تعي   يونيو/حزيران ١٠ ●

 ل  KIX: لجنة  يونيو/حزيران  ٢٠ ●
ً
 وطنيا

ً
،    KIXالتوجيهية الوطنية تعي   منسقا ي

    ٢٥٠بأجر وظيفة بدوام جزت 
ً
 أمريكيا

ً
دوالرا

 شهر / 
 

ي الدورة التعليمية األوىل عن االبتكارات  ٣التوجيهية الوطنية تؤكد مشاركة  KIX: لجنة يوليو/تموز  ٢٠ ●
 أشخاص ف 

/أيلول ٧ ●  : بدء الدورة التعليمية األوىل حول االبتكاراتسبتمبر

 
 

 موارد مفيدة 
 
 

 KIX EAP Hub  صفحة  ويب   
 

  KIX EAP صفحة األحداث إلطالق  
           

ي  العرض
 EAP KIXل التقت 

 
ي كوفيد  : كوفيد   ةاستجاب حول NORRAG مدونة

"   ٩١-"اضطراب التعليم ف   واالستجابة من قبل مجتمع التعليم العالمي
 

 اختصاصات مراكز  البلدان األعضاء       
 

GPE KIX معلومات إضافية  عن  مبادرة  
 

https://www.norrag.org/kix-eap
https://www.norrag.org/kix-eap
https://www.norrag.org/kix-eap
https://www.norrag.org/kix-eap
https://www.norrag.org/kix-eap
https://www.norrag.org/kix-eap
https://www.norrag.org/kix-eap
https://www.norrag.org/kix-eap
https://www.norrag.org/kix-eap
https://www.norrag.org/kix-eap
https://www.norrag.org/27-05-20-launch-event-kix-hub-europe-asia-pacific-region/
https://www.norrag.org/27-05-20-launch-event-kix-hub-europe-asia-pacific-region/
https://www.norrag.org/27-05-20-launch-event-kix-hub-europe-asia-pacific-region/
https://www.norrag.org/27-05-20-launch-event-kix-hub-europe-asia-pacific-region/
https://www.norrag.org/27-05-20-launch-event-kix-hub-europe-asia-pacific-region/
https://www.norrag.org/27-05-20-launch-event-kix-hub-europe-asia-pacific-region/
https://www.norrag.org/27-05-20-launch-event-kix-hub-europe-asia-pacific-region/
https://www.norrag.org/27-05-20-launch-event-kix-hub-europe-asia-pacific-region/
https://www.norrag.org/27-05-20-launch-event-kix-hub-europe-asia-pacific-region/
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/04/NORRAG_TECH_PROP_KIX_FEB_6_2020.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/04/NORRAG_TECH_PROP_KIX_FEB_6_2020.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/04/NORRAG_TECH_PROP_KIX_FEB_6_2020.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/04/NORRAG_TECH_PROP_KIX_FEB_6_2020.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/04/NORRAG_TECH_PROP_KIX_FEB_6_2020.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/04/NORRAG_TECH_PROP_KIX_FEB_6_2020.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/04/NORRAG_TECH_PROP_KIX_FEB_6_2020.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/04/NORRAG_TECH_PROP_KIX_FEB_6_2020.pdf
https://www.norrag.org/covid-19-education-disruption-and-the-response-by-the-global-education-community-by-arushi-terway-and-marina-avelar/
https://www.norrag.org/covid-19-education-disruption-and-the-response-by-the-global-education-community-by-arushi-terway-and-marina-avelar/
https://www.norrag.org/covid-19-education-disruption-and-the-response-by-the-global-education-community-by-arushi-terway-and-marina-avelar/
https://www.norrag.org/covid-19-education-disruption-and-the-response-by-the-global-education-community-by-arushi-terway-and-marina-avelar/
https://www.norrag.org/covid-19-education-disruption-and-the-response-by-the-global-education-community-by-arushi-terway-and-marina-avelar/
https://www.norrag.org/covid-19-education-disruption-and-the-response-by-the-global-education-community-by-arushi-terway-and-marina-avelar/
https://www.norrag.org/covid-19-education-disruption-and-the-response-by-the-global-education-community-by-arushi-terway-and-marina-avelar/
https://www.norrag.org/covid-19-education-disruption-and-the-response-by-the-global-education-community-by-arushi-terway-and-marina-avelar/
https://www.norrag.org/covid-19-education-disruption-and-the-response-by-the-global-education-community-by-arushi-terway-and-marina-avelar/
https://www.norrag.org/covid-19-education-disruption-and-the-response-by-the-global-education-community-by-arushi-terway-and-marina-avelar/
https://www.norrag.org/covid-19-education-disruption-and-the-response-by-the-global-education-community-by-arushi-terway-and-marina-avelar/
https://www.norrag.org/covid-19-education-disruption-and-the-response-by-the-global-education-community-by-arushi-terway-and-marina-avelar/
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/05/KIX-Hub-Member-TORs.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/05/KIX-Hub-Member-TORs.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/05/KIX-Hub-Member-TORs.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/05/KIX-Hub-Member-TORs.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/05/KIX-Hub-Member-TORs.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/05/KIX-Hub-Member-TORs.pdf
https://www.norrag.org/app/uploads/2020/05/KIX-Hub-Member-TORs.pdf
https://www.globalpartnership.org/what-we-do/knowledge-innovation
https://www.globalpartnership.org/what-we-do/knowledge-innovation
https://www.globalpartnership.org/what-we-do/knowledge-innovation
https://www.globalpartnership.org/what-we-do/knowledge-innovation
https://www.globalpartnership.org/what-we-do/knowledge-innovation
https://www.globalpartnership.org/what-we-do/knowledge-innovation
https://www.globalpartnership.org/what-we-do/knowledge-innovation
https://www.globalpartnership.org/what-we-do/knowledge-innovation
https://www.globalpartnership.org/what-we-do/knowledge-innovation
https://www.globalpartnership.org/what-we-do/knowledge-innovation
https://www.globalpartnership.org/what-we-do/knowledge-innovation

