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 EAP: تقييمات التعلم وإصالح التعليم ف

 

رسين 
ّ
 نبذة عن السبر الذاتية للمتحدثير  والُمي

 
 

 
 

 

  جانير  سبينك  : متحدثة
بوية ) الي للبحوث التر

ي المجلس األستر
ي برنامج التعليم والتطوير فن

ن مديرة البحوث فن (. لها  ACERجاني 
يونيسف   20أكتر من   ومنها  المنظمات  من  الدولية حيث ساعدت عدد  التنمية  قطاع  ي 

فن ة  سنة ختر
ها عىل   ن والوكالة األمريكية للتنمية الدولية وغت  والبنك الدولي ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي 

بوي عىل نطاق واسع. وت ركز الجزء األكتر من  تصميم وتطبيق ورصد وتقييم برامج اصالح القطاع التر
ن الهندي   ي 

َ
ي بلدان المحيط

بوي والتعليم الشامل وجودة التعليم فن عملها عىل وضع الخطط للقطاع التر
ي بيئات مرنة وانتقالية.  

ي ذلك تصميم وتطبيق برامج تقييم الطلبة فن
 والهادئ بما فن

 

   ميشال بيليسل  : متحدثة
 بمجلس جنوب المحيط الهادئ للتقييم ( EQAPتأسس برنامج تقييم وجودة التعليم )

ً
المعروف سابقا

بوي ) ي العام  SPBEAالتر
ي احتياجاتها عىل مستوى   1980( فن

بهدف مساعدة بلدان المحيط الهادئ فن
. انضمت ميشال ال   ي واإلقليمي

بوي الوطنن ي أبريل    EQAPالتقييم التر
بعد أن شغلت منصب    2015فن

ي كن
فن التعليم  وزارة  ي 

فن التقييم   مديرة 
ً
مقدمة ريجينا  جامعة  برامج  ي 

فن ة  ميشال كمحاضن وعملت  دا. 
ي التعليم  

ات حول تقييم وقيادة الصفوف والتقييم بصورة عامة. حصلت عىل درجة الدكتوراه فن محاضن
ي المناهج والتكنولوجيا من جامعة فينكس  

ي كندا وحصلت عىل إجازة ماجيستر فن
من جامعة ريجينا فن

 فريق  إجازة تعليم الرياضيات للمرحو
ً
الذي يعمل   EQAPلة الثانوية من جامعة ريجينا. تقود ميشال حاليا

ي بناء نظم تربوية قوية 
مع البلدان األعضاء من جنوب المحيط الهادئ وذلك من أجل دعم جهودهم فن

السياسات  وتطوير  بوية  التر والتحاليل  واإلحصاءات  والتقييم  المنهاج  ي 
فن الدعم  تقديم  طريق  عن 

 ية. والمؤهالت التقن

 

     

ويال ايتيل : متحدثة  أغنيس باسكوا فاليب  
ي العام    SEAMEOايتيل أول مديرة امرأة منذ تأسيس    ةدكتور ال

ي لجنة اليونسكو  1965فن
. هي عضو فن

ن   التوجيهية الرفيعة المستوى حول أهداف التنمية المستدامة والرئيس المشارك لفريق عمل المعلمي 
 رئيس  الدولي التابع  

ً
ي بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم عن بعد. هي أيضا

لليونسكو والمعنن
ق آسيا ي جنوب شر

ي فن
نامج مقاييس التعلم االبتدائ  وهو مجلس    SEA PLM مشارك لألمانة العامة لـتر

ادارة   ي مجلس 
فن الحياة وعضو  للتعلم مدى  اليونسكو  لمعهد  تابع  ي 

تقنن قادت دكتور  UISاستشاري   .

واال  فا ن وهي رئيس مشارك للجنة التوجيهية لألمانة   UNICEF EAPROمع    2019للعام    SEA PLMليتن
ق آسيا.   SEA-PLM العامة لـ وع كوريا لرابطة أمم جنوب شر ي فريق إدارة مشر

 وعضو فن
 

  



 

 

 
  أليخاندرو سينون ايبانبر   : متحدث

ي مجال  
فن وع ومتخصص  مدير مشر منصب  أليخاندرو  السيد  األمانة يشغل  لدى  امج  والتر السياسات 

لـ  تعزيز    SEA-PLM العامة  يركز عىل  اليومية،  العامة  األمانة  إدارة عمليات  ال  بانكوك. وباإلضافة  ي 
فن

عىل  والممارسات  والسياسات  المنظومة  ن  تحسي  بهدف  المشاركة  البلدان  ن  بي  والتبادالت  التعاون 
من   وذلك  األساسي  التعليم  مجال  ي 

فن المدرسة  مسوحات  مستوى  من    SEA-PLMخالل  ها  وغت 
ن وذلك ألكتر من عقد من   الفلبي  ي 

التقييم فن ي مجال 
المنصب، عمل فن الدراسات. قبل أن يشغل هذا 

ن العام التنفيذي للرابطة الفلبينية لقياس وتقييم التعليم    منصب األمي 
ً
  (. PEMEA)الزمن.  يشغل حاليا

  

 

 

 

         
 

 

 
   جميلبايال رضا   : متحدثة

بايال رضا جميل هي المدير العام التنفيذي لمركز إدارة التعليم. تقود التقرير السنوي حول حالة التعليم 
(ASER)    ي باكستان منذ العام
. ونسقت بايال حراك اجتماعي عىل مستوى الوطن إلصالح التعليم  2009فن

ج الفرصة الثانية لتعليم الفتيات والتعلم التأسيسي والبحوث واالبتكارات خالل السنوات األول وبرام
المجالس   ي 

فن الطوارئ. هي عضو  حاالت  التعلم خالل  مجال  ي 
فن ي 
والتعافن العيش  وسبل  مهارات  عىل 

ي وزارة  
بالتعليم فن المعنية  التوجيهية  اللجنة  ي 

المقاطعات وهي عضو فن الفيدرالية ومجالس  الحكومية 
ي مجلس مكتب    التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة/ لجنة التخطيط. 

تشغل بايال منصب عضو فن
( وشغلت منصب نائب الرئيس لتقرير اليونسكو حول رصد  UNESCO IBEاليونسكو الدولي للتعليم )

( التعلم  لرصد  العالمي  التحالف  عمل  وفريق  العالم  ي 
فن التنمية UIS GAMLالتعليم  هدف  حول   )

حول  4.2.1المستدامة   البحوث  برنامج  ي 
فن عضو   

ً
حاليا هي   .( التعليم  نظم  ن  واللجنة  RISEتحسي   )

 .  PALاالستشارية لمؤسسة جائزة ييدان ومديرة مجلس شبكة 

 

 

 

 
ما  : متحدث    كيتان فبر

ي جامعة ماساتشوستس أمهرست حيث يركز عىل مشاريــــع  
بوي فن  مع مركز التقييم التر

ً
يعمل كيتان حاليا

ي مركز  
ن مبادرات تقييم واسعة النطاق فن ن الراشدين. قاد كيتي  التقييم عن طريق التكنولوجيا للمتعلمي 

ASER  ( التعلم  أجل  من  الشعب  بوية وشبكة عمل  التر براتام  للتقيPALومؤسسة  أسس  الدولي (.  يم 
ك للحساب ) ي  ELANA( وتقييم اللغة المبكرة ومحو األمية والحساب )ICANالمشتر

 فن
ً
( الُمطبق حاليا

  . ن ي 
َ
ن األمريكيت ي 

َ
 عشر بلدان من حول أفريقيا وآسيا والقارت

 

  



 

        

 سيلياوسيه لويس كانج : ُميرس الجلسة
ي يوليو    KIX EAPكمدير لمركز    NORRAGإل    سيلياوسيه لويس كان ج   انضم

وسيه ج . يتمتع  2020فن
ي االستشارات اإلدارية وأدوار التطوير الدولية. عمل    لويس

ة فن ة كبت  ي القطاع الخاص   وسيه لويسجبختر
فن

ي التخطيط التعليمي عىل مستوى 
ته المهنية إل استشارات دولية فن للخدمات المالية قبل أن تتطور مست 

وأد واألنظمة  اكة  المدارس  الشر لجنة  ي 
فن عمل  آسيا. كما  ق  وجنوب شر إفريقيا  ي 

فن والتقييم  الرصد  وار 
 والتمويل.  ،والمخاطر  ،واألخالقيات  ،الحوكمةالعالمية للتعليم حول 

 

 

ي  ا مارين  ُميرسة الجلسة: 
 درو فروت 

ي   ا مارين
ي    درو فروئر

امج فن للرصد والتقييم والتعلم.   KIX EAP Hub، ونقطة اتصال  NORRAGمنسقة التر
التطبيقية حول موضوع   السياسات  البحوث وبحوث  إجراء  ي 

فن ة واسعة  ي بختر
مارينا درو فروئر تتمتع 

ي تأليف مراجعة شاملة لألدبيات المتعلقة بقطاع  IFEالتمويل المبتكر للتعليم )
  IFE(. شاركت مؤخًرا فن

 . ودراسة حالة حول سندات التنمية لتأثت  تعليم الفتيات

 
 

 




