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 سیرة المتحدثون الذاتیة
 

التطویر المھني للمعلمین (عضو المجلس االستشاري في تحالف  لیم شیر بینغ
 في بلدان الجنوب)

دكتور لیم أستاذ متخصص في مجال المناھج واالبتكارات في كلیة التعلیم 
في ھونكونغ وكان المحقق الرئیسي ورئیس شبكة التعلیم الرقمي من أجل 

بین  من مركز بحوث التنمیة الدولیة وإدارة التنمیة الدولیة ةالممولالتنمیة 
مجلة . یشغل د. لیم أیضاً منصب رئیس تحریر 2018و 2015العامین 

انترنیت والتعلیم العالي. كان أستاذ مادة التعلیم ومدیراً لشراكات دولیة 
لتعلیم المعلمین واالبتكارات في المحیط الھادئ  –آسیا  تمیّزال ومدیر مركز

. تمكن، خالل 2010غرب أسترالیا قبل االنتقال الى ھونكونغ في یولیو 
لیم العالي على المستوى العقَدین الماضیَین، من اشراك أبرز فعالیات التع

المؤسساتي والوطني والعالمي. وأصبحت منظمات عدیدة ومنھا الیونسكو، 
ة، مؤسسة بوتیرا سامبویرنا میكروسوفت، البنك الدولي، بنك آسیا للتنمی

وھیئات حكومیة شریكةً لھ في البحوث ومشاریع التطویر التي قادھا في 
 مجال التعلیم

 

 

التطویر المھني برنامج/ مدیرة األمانة العامة لتحالف مدیرة ( ویتوریا تینفیك
 في بلدان الجنوب)للمعلمین 

لمؤسسة تعلیم وتطویر تكنولوجیا تشغل السیدة تینیو منصب المدیر التنفیذي 
المعلومات وشغلت منصب مدیرة مركز شبكة مشروع التعلم الرقمي من 

الدولیة وإدارة التنمیة مركز بحوث التنمیة أجل التنمیة في آسیا الممول من 
. وشاركت السیدة تینیو، خالل السنوات 2018و 2015بین العامین  الدولیة

مروحة الواحدة والعشرین الماضیة، في تصمیم وتطویر وتطبیق وتقییم 
واسعة من برامج التعلیم الرقمي ومشاریع في المدارس ومساحات التعلیم 

مركز شبكة التعلم الرقمي دیرة وطّورت بصفتھا مالبدیل في الفلبین وآسیا. 
في بدایة األلفیة استراتیجیة للمؤسسة وشبكت شركات مع منظمات فلبینیة 
أخرى للوصول الى اتفاق بین أبرز شركات االتصاالت في البالد بھدف 

وصممت وأدارت برنامج تقدیم انترنیت مجاناً أللف مدرسة ثانویة رسمیة. 
مستدامة إلدماج تكنولوجیا  تجریبي لشركة كوكا كوال أرسى نماذج

المعلومات في المناھج في سیاقات المدارس المختلفة. وقادت من العام 
ستراتیجیات جدیدة لتحسین نوعیة عملیة تطویر ا 2015حتى العام  2005

تقدیم برامج تعلیم التكنولوجیا في الفلبین خاصةً من خالل ادراج مقاربة 
حتى  2015تكنولوجیا المعلومات. ومن العام  إلدراجتشمل المدرسة كلھا 

وإدارة المشروع التجریبي لنموذج مدمج ، شاركت في تصمیم 2017العام 
لتطویر المعلمین المھني في قسم التعلیم في الفلبین. وقادت السیدة تینیو أیضاً 

في  WorldLinks لـبصفتھا منسق إقلیمي  –مشاریع تعلیم رقمیة عالمیة 
ومسؤولة الفلبین عن مشروع جسور التعلیم بین االتحاد  جنوب شرق آسیا

 



 األوروبي وآسیا
 

 متخصص في برامج التعلیم، یونیسكو طشقند)( باختیور نامازوف
، وھو متخصص في برامج التعلیم، عمل الیونسكو باختیور نامازوفیقود 

في مجال سیاسات التنمیة والتخطیط والتنسیق والقیادة وبناء القدرات 
قضى أكثر من عقد في  والبحوث والتحلیل في میدان التعلیم في أوزبكستان. 

تطور المعلم الیونسكو یدافع عن السیاسات والبرامج اآلیلة الى تسریع 
والسیاسات التربویة والسیاسات المتعلقة بالمعلم وبرامج  مركزاً على الخطط

تطویر قدرات المعلم حول تكنولوجیا المعلومات والنوع االجتماعي ووسائل 
االعالم واكتساب المعلومات والتعلیم من أجل تحقیق المواطنة العالمیة 

وغیرھا. وأشرف على برنامج الیونسكو حول البحث المستند الى نموذج 
مول من الشراكة لمعلم المھني على نطاق واسع في أوزبكستان والمُ تطویر ا

 معرفة واالبتكارالعالمیة من أجل التعلیم ومركز تبادل ال

 

 
 

 غیتا ستینر خامسي :رئیس الجلسة
أستاذة التربیة في كلیة المعلمین بجامعة كولومبیا بالوالیات المتحدة 

األمریكیة وأستاذة البرامج متعددة التخصصات في المعھد العالي للدراسات 
 KIX EAP ومركز NORRAGالدولیة واإلنمائیة بسویسرا ومدیرة 

 
 

 مارینا درو فروتي:رئیس الجلسة
 KIX EAP Hub، ونقطة اتصال NORRAGمنسقة البرامج في 

للرصد والتقییم والتعلم. تتمتع مارینا درو فروتي بخبرة واسعة في إجراء 
البحوث وبحوث السیاسات التطبیقیة حول موضوع التمویل المبتكر للتعلیم 

)IFE شاركت مؤخًرا في تألیف مراجعة شاملة لألدبیات المتعلقة بقطاع .(
IFE یم الفتیاتودراسة حالة حول سندات التنمیة لتأثیر تعل 
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