
 
 

 سیرة المتحدثون الذاتیة
 

 تریستان ماكووین
أستاذ مادة التعلیم الدولي في معھد التعلیم في جامعة لندن، ویركز عملھ ھو 

على التعلیم العالي والتنمیة الدولیة خاصةً في أمریكا الالتینیة وأفریقیا جنوب 
الصحراء بما في ذلك مسائل الوصول الى التعلیم ونوعیتھ واالبتكار 

من أجل أھداف التنمیة كتابھ األخیر بعنوان التعلیم العالي أصدر والتأثیر. 
حتى  2015). كان من العام 2019المستدامة وأبعد (بالغراف ماكمیلین، 

محرر مجلة التعلیم الدولي والُمقارن. یقود حالیاً مشروع متعدد  2021العام 
البلدان حول الجامعات والتغییر المناخي ممول من صندوق البحث حول 

 التحدیات العالمیة
 

 
ف  رشا �ش

ي م� ومسؤولة عن 
ي جامعة حلوان �ف

ي التعل�م الدو�ي والُمقارن �ف
أستاذة �ف

ي 
لبنغالدش ومالد�ف و�ا�ستان والسودان وال�من  KIX EAPشق المعرفة �ف

لإلصدارات الخاصة باللغة  NORRAGو�ي المحررة اإلقل�م�ة لشبكة 
�وي والتخط�ط  ي مجال تحل�ل القطاع ال�ت

ة واسعة �ف ي الع���ة. لرشا خ�ب
 �ف

يو�سكو ومنظمة التعاون االقتصادي العدد من البلدان الع���ة بالتعاون مع 
ي 

ف نائب رئ�س قسم شؤون الطالب �ف . وكانت �ش والتنم�ة والبنك الدو�ي
ي الممل�ة المتحدة 

اض�ة ومراسلة م� الثقاف�ة �ف الجامعة الوطن�ة االف�ت
 وايرلندا. 

 
 سجید علي

ر سلطان وعمید سابق لمعھد التنمیة أستاذ في كلیة أمی الدكتور سجید علي
في مجال التعلیم في جامعة آغا خان في باكستان. ھو مجاز بشھادة دكتوره 

في دروس السیاسات التعلیمیة من جامعة إدنبرة وبماجستیر في القیادة 
والسیاسات في مجال التعلیم من جامعة موناش وماجیستیر في العلوم 

ألمین العام لمؤسسة باكستان للبحث في . ھو اكراشياالجتماعیة من جامعة 
مجال العلوم. ویركز في بحوثھ على العولمة والسیاسات التعلیمیة وأشكال 

الحوكمة التربویة الجدیدة وشبكات السیاسات واإلصالح التربوي 
 وخصخصة قطاع التعلیم ودور مصادر المعرفة في تحدید السیاسات

 



 أل�سندر دورمي�ه ف��ري
ي هو 

امج المتعددة االختصاصات لمحا�ف �ف معهد العا�ي للدراسات لال�ب
ي تنم�ة الس�اسات 

الدول�ة واإلنمائ�ة ومدير الماجست�ي التنف�ذي �ف
اع والهشاشة منذ العام  ف . هو 2013والممارسات وفرعه الجد�د حول إدارة ال�ف

اعات والتنم�ة و�ناء  ف ي بال�ف ي مركز المعهد العا�ي المعئف
عضو هيئة التدر�س �ف

ي علم االجتماع و�عمل �شكل (CCDP)الم الس
. د. دورمي�ه ف��ري متخصص �ف

ف  ف ع� العالقات بني ك�ي خاص ع� تح��ل نظم التعل�م المعا� مع ال�ت
األطفال/ المدرسة/ العائلة وتدو�ل التعل�م والفوارق االجتماع�ة والعالقات 

ف التعل�م والتشغ�ل والخ�ارات التعل�م�ة والت�ب. أجرى أغلب أ عماله بني
ق األوسط).  ي البلدان الناشئة (جنوب غرب آس�ا وال�ش

 الم�دان�ة �ف
  

 
 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 میة لتأثیر تعلیم الفتیاتودراسة حالة حول سندات التن 
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