
مدينة شريكة - موسكو

ا�مـارات العـربيــة الـمتـحـدة
دولــــة شــريـكـة

االطار العام لمحاور اجندة  ملتقى موسكو العالمي 

) مالحظة: جدول أعمال منتدى موسكو العالمي وورش العمل  المصاحبة  مغاير لجدول أعمال قمة اقدر العالمية وورش  المصاحبة ( 

ســيقوم منتــدى موســكو العالمــي علــى مــدار أيــام انعقــاده بمناقشــة عــدٍد مــن القضايــا واإلنجــازات والمواضيــع 
ــواء  ــم س ــاط بالتعلي ــه ارتب ــأنه ل ــن ش ــا م ــار كل م ــي اط ــاركين ف ــن المش ــة م ــة معين ــة بمجموع ــة المتعلق ذات األهمي

التكنولوجيــا أو المجتمــع أواالمــن أو النظــم الماليــة واالداريــة أو النظــم االجتماعيــة واالســرية .

ــاءات   ــرات واللق ــمل المؤتم ــة وتش ــطته المتنوع ــالل انش ــن خ ــى م ــام للملتق ــار الع ــن االط ــك ضم ــذ ذل ــم تنفي ــوف يت وس
العلميــة المصاحبــة فــي مختلــف القاعــات العشــر المخصصــة لذلــك أو مــن خــالل الــورش التدريبيــة المتنوعــة أو 
ــة  ــة المتنوع ــورش التدريبي ــة وال ــع الثري ــة« والمواضي ــدر العالمي ــة أق ــب »قم ــن جان ــام م ــذا الع ــزة له ــاركة المتمي بالمش

المصاحبــة والجهــات الوطنيــة المتنوعــة مــن دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة » دولــة شــريكة«.

واجمــاال ســوف تشــمل مجــاالت النقــاش وفــق االتــي , علمــا بانــه ســيتم تزويــد المشــاركين بجــدول تفصيلــي لــكل 
اللقــاءات العلميــة والــورش التدريبيــة المصاحبــة.

اليوم األول
مناقشــة النظــام التعليمــي العالمــي وفــرص االســتثمار الحقيقــي وتفعيــل ادوار مختلــف الجهــات الوطنيــة والعالميــة 
ــدن  ــي دول وم ــة ف ــم التعليمي ــاء النظ ــن ورؤس ــراء دوليي ــة وخب ــلطات الدول ــن س ــن م ــاركة ممثلي ــك بمش ــة  وذل المعني

ــة. ــاريع التعليمي ــات والمش ــري المؤسس ــم ومدي العال

اليوم الثاني
تنظيم األساليب التعليمية واألساليب الداعمة بمشاركة معلمين وخبراء وشركات ومشاريع تعليمية ناشئة.

اليوم الثالث
مناقشة مسائل متعلقة بمستخدمي النظام التعليمي بمشاركة أولياء األمور والشباب من الطالب والخبراء.

اليوم الرابع
إشراك جميع مشاركي المنتدى في عمليات وإجراءات »مدينة التعليم« )التعليم بالترفيه حق للجميع(

محاور العمل الرئيسية
• المحتوى )ما ينبغي تدريسه ولماذا يجب تدريسه –خلق الدافعية والحافز(	
• أفضل الممارسات )آلية التعليم(	
• استثمار األدوات التعليمية  )مكان التعليم، المعلمون، أدوات التعليم(	
• تنظيم األمور اإلدارية والمالية )آلية إدارة العملية التعليمية(	
• خلق مدن  للتعليم )نظام تعليمي بيئي يغطي المدينة بأكملها(	
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العناوين  الرئيسية التي يمكن طرحها للنقاش والحوار
في منتدى موسكو العالمي.

• آليات التطبيق الفريدة	
• التوجيه المهني	
• العالقات األسرية )علم النفس( 	
• لخدمات اإللكترونية	
• المنصات اإللكترونية 	
• التطوير المهني 	
• مهارات القرن الواحد والعشرين	
• الرياضة	
• الصحة	
• تقييم جودة التعليم	
• البرامج التعليمية	
• النماذج التربوية )مثال: مدرسة جديدة(	
• التوسع الحضري	
• الثقافة	
• األدب والفن	
• التربية الوطنية	
• القيم األسرية	
•  التنمر والتنمر اإللكتروني	
• محو األمية المعلوماتية	
• العصر الفضي )عمر أطول بفعالية(	
• الدولة	
• المشاريع الوطنية	
• التمويل والنماذج المالية	

• المعايير التعليمية	
• التعليم المنزلي	
• التعليم عبر اإلنترنت	
• اإلدراج	
•  الرقمنة	
• المهارات والتعليم المهني	
• األدوات والمعدات الجديدة	
• الذكاء العاطفي االجتماعي	
• أفضل الممارسات	
• الخبرة اإلقليمية	
• التفكير الناقد	
• التعاون	
• اإلبداع والعمل الجماعي	
• مشاريع موسكو ) التعليم المهني(	
• ريادة األعمال	
• المشاريع االجتماعية	
• تعليم إضافي 	
• المشاريع الثقافية والتعليمية 	

الحضرية
• تعليم البالغين	
• إعادة التدريب المهني	
• التعليم البيئي	
• التطوع	
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الشركاء االستراتيـجيون

الشركاء ا�عالميون الشريـك العلمي

من تنظيم

الشركاء الرسميون الشريـك المعرفي

الرعاة البالتينيون الراعي الذهبي

شريك السفريات الرسميالناقل الرسمي

الرعاة الرئيسيون

الرعاة الفضيون

الشركاء الثقافيون
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