
 
 

  

 

 يف : أمساء املشاركني

 للتعليم تعليمية ومواد برامج تطوير اخلرباء شبه اإلقليمي للمسؤولني واخلرباء حول اجتماع

 م2017 أبريل 4 – 2دولة الكويت:  –الكويت /  املدرسي قبل ما 

 

 املسمى الوظيفي اسم املشارك الدولة

 د. خالد الرشيد الكويت
اللجنة  أمني عام –للمنشآت الرتبوية والتخطيط  الوكيل املساعد

 الوطنية الكويتية للرتبية والعلوم والثقافة بالتكليف

 الوكيل ملساعد للتعليم النوعي واخلاص د. عبد احملسن احلويلة الكويت

 ممثلة منظمة األلكسو د. جليلة اجلويين تونس

 كلية الرتبية األساسية -وطين خبري الربوفسرية د. عزيزة اليتيم الكويت

 د. فاطمة اهلاشم الكويت
 لتطوير الوطين باملركز التعليم تنمية إدارة مدير–خبري وطين 

 الكويت بدولة التعلم

 عمان

 العيسري حممد بن د. عامر
 دائرة مديرمدير عام  – خبري منظميت األلكسو واإليسيسكو

 عمان بسلطنة املدرسي قبل ما التعليم

 أ .رحاب بنت علي الزكوانية

 ومناهج برامج بدائرة املدرسي قبل ما التعليم مناهج قسم رئيسة

 عمان سلطنة اخلاصة املدارس

 د. عاليا حممد العربيات األردن
 األردنية اململكة يف والتعليم الرتبية بوزارة – الطفولة قطاع مدير

 اهلامشية

 البحرين مبملكة والتعليم الرتبية بوزارة األطفال رياض إدارة أ.ليلى عبد اهلل الذوادي البحرين

 اللبنانية باجلمهورية والتعليم الرتبية بوزارة األساسي التعليم مدير أ.جورج داود لبنان

 أ.سارة املهنا السعودية

 األطفال لرياض العامة يف اإلدارة والتطوير التدريب مديرة
 السعودية العربية باململكة التعليم بوزارة

 الكويت

 كلية الرتبية جامعة الكويت –أستاذ جامعي  د. فاطمة دشيت

 مدير املركز اإلقليمي للطفولة واألمومة التابع لوزارة الرتبية د. سعاد السويدان

 األطفال لرياض العامة الفنية املوجهه أ.نادية املسلم

 التعليمية مبارك ملنطقة األوىل الفنية املوجهة أ. أمينة بوكنان

 رياض أطفال -موجهة فنية أ.أماني املكيمي

 رياض أطفال -موجهة فنية أ.موضي الشمري

 رياض أطفال -موجهة فنية أ.شريفة احلربي

 التعليم اخلاص –مراقب  أ.خالد املشعان

 وزارة الرتبية –إدارة املناهج  أ.مها عبد اهلل مرزوق

 وزارة الرتبية –إدارة املناهج  أ.زينب علي البريمي

 مقرر االجتماع / اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو أ.محد عدنان اخلالدي

 



 اللجنة التنظيمية لالجتماع : 

 املسمى الوظيفي االسم

 حصة مرزوقأ. 

مراقب قطاع املنظمات الدولية واإلقليمية والعربية 

 باللجنة الوطنية

 قطاع الربامج واالتفاقيات الرتبوية باللجنة الوطنية مراقب نادية الوزانأ. 

 عواطف العنزيأ. 

 رئيس قسم املنظمات العربية واإلسالمية للجنة الوطنية

 بالتكليف

 اللجنة الوطنية –منسق إداري  هيا السعيدأ. 

 محد اخلالديأ. 

 رئيس قسم مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج

 اللجنة الوطنية –بالتكليف 

 منفذ خدمة حسام متوليأ. 

 مهندس فين وليد املصريأ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


