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)ICET( "مدارس من الرَّوضة حتَّى التَّعليم والثَّانوي" K-12 ويل الثَّاين للتَّعليم والتَّدريس يف مدارس املؤمتر الدُّ

ــى التَّعليــم والثَّانــوي" )ICET(، هــو حــدث تعليمــي  ويل للتَّعليــم والتَّدريــس يف مــدارس K-12 "مــدارس مــن الرَّوضــة حتَّ ــدُّ املؤمتــر ال
.UK Teachers Academy و GEMS Educationو   City & Guilds و Cambridge University Press و Stirling Schools ُمشرتك تُنظُِّمه

بويــن وقــادة املجتمــع مــن املجتمــع  ســيتمُّ تنظيــم ICET للمــرَّة الثَّانيــة يف عــام 2022.  تجمــع ICET بــن مــدرِّيب املعلِّمــن والخــراء الرتَّ
ــة. ــة والكرديَّ ــة والعربيَّ ــة  يف ICET بثــاث لغــات: اإلنجليزيَّ ويل. يتــمُّ تقديــم العــروض التَّقدمييَّ ــدُّ املحــيِّ وال

ــفارة  بيــة والتَّعليــم العراقيَّــة، والسِّ بيــة يف حكومــة إقليــم كردســتان وبدعــم مــن وزارة الرتَّ يتــمُّ تنظيــم مؤمتــر ICET 2022 تحــت رعايــة وزارة الرتَّ
ــل، و املجلــس التِّجــاري الريطــاين يف العــراق - IBBC رشيــك رســمي يف  ــة يف أربي ــة العامَّ ــة الريطانيَّ ــة يف بغــداد، والقنصليَّ الريطانيَّ

.ICET 2022 مؤمتــر

24 جامعــة مرموقــة يف العــراق و كردســتان إىل جانــب 3 مؤسســات دوليَّــة، مبــا يف ذلــك جامعــة لنــدن و Character.org، رســميَّاً يدعمــون 
.ICET 2022 مؤمتــر

ــا عــى  ICET 2022 هــو حــدث افــرتايض يجمــع بــن املتحدثــن والجامهــر مــن مواقــع مختلفــة. ســيتم تقديــم العــروض التقدمييــة افرتاضيً
ــة” ــاب مبهــارات الحيــاة الحقيقيَّ منصــة مؤمتــرات الفيديــو. موضــوع ICET 2022: “متكــن املــدارس يف إعــداد الطُّ

ثـًـا مــن 29 مؤسســة وطنيَّــة ودوليَّــة مرموقــة، 39 نــدوة عــر اإلنرتنــت بالثَّــاث لغــات العربيَّــة والكرديَّــة واإلنجليزيَّــة، وقد  م املؤمتــر 40 متحدِّ يقــدِّ
ســجَّل أكــر مــن 5،000 مشــارك مــن أكــر مــن 66 دولــة لحضــور املؤمتــر عــر اإلنرتنــت.

يبدأ مؤمتر ICET 2022 بحفل إفتتاح يف 8 مايو 2022، يف فندق روتانا أربيل.
بية  بيــة والتَّعليــم يف إقليــم كوردســتان. والدُّكتــور أوميــد مصطفــى عبد اللــه، ممثل عــن وزارة الرتَّ ســيلقي كُلٌّ مــن آالن حمــة ســعيد، وزيــر الرتَّ
ــيِّد أوميــد خوشــناو، محافــظ أربيــل. بحضــور الدُّكتــور هفــال أبــو بكــر، محافــظ الســليامنيَّة يف  والتَّعليــم يف الحكومــة العراقيَّــة الفدراليَّــة. واالسَّ

حفــل اإلفتتاح .
ــفارة  ــيِّد دافيــد هنــت، القنصــل العــام الريطــاين يف أربيــل يلقــي كلمــة نيابــًة عــن السِّ لــة، السَّ باإلضاقــة إىل املســؤولن اآلخريــن ذوي الصَّ

ــة يف أربيــل. ــة العامَّ ــة الريطانيَّ الريطانيَّــة يف بغــداد والقنصليَّ

بوينِّ وقادة املجتمع من املجتمع املحيِّ والدُّويل. تجمع ICET بن أكر من 210 من مدرِّيب املعلِّمن والخراء الرتَّ

وليَّة املحرتمة، يلقيون كلامت رئيسيَّة بثاث لغات. سات املحلِّيَّة والدُّ ، خراء تربوينِّ مرموقن من املؤسَّ ثن رئيسينِّ 4 متحدِّ

بعد حفل إفتتاح ICET 2022، يستمر املؤمتر بـ 40 عرًضا تقدمييَّاً عر اإلنرتنت يف 6 جلسات متوازية يف يومن.

 icet.stirlingschools.co.uk :ملزيد من املعلومات
icet@stirlingschools.co.uk :الربيد اإللكرتوين

متت مواءمة مؤمتر ICET مع أهداف األمم املتَّحدة للتَّنمية املستدامة - الهدف 4
وإطار عمل اليونسكو للتَّعليم 4. ج، 2030.


