
ولّية  
ّ
 تتعاون مع أكاديمّية الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص   IBالبكالوريا الد

 

ولّية 
ّ
ّ IBوصل المدير العام للبكالوريا الد

 
ّ زيارة   14بيكا هاينوِنن، إل دولة اإلمارات العربّية المتحدة يوم الثالثاء، - ، السّيد أول

اير، ف  فبر

ع مذكرة تفاهم مع أكاديمية الشارقة للتعليم )
َّ
(، وّه مؤسسة أكاديمية للتعليم العاّل، وهيئة SEAرسمّية ُمدتها أربعة أيام، حيث وق

ّ اإلمارات العربّية المتحدة.  (، وّه SPEAالشارقة للتعليم الخاص )
 الهيئة الرقابّية المحلّية لحكومة الشارقة ف 

ّ األول "مأمن"، يوم الخميس الموافق   قيَم حفل التوقيع أثناء المؤتمر الرقابر
ُ
ه صاحب السمو الشيخ سلطان بن   16أ

َ
اير، وشِهد فبر

ع
ّ
ولّية  أحمد القاسّم، نائب حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الشارقة. ووق

ّ
ّ IBالمدير العام للبكالوريا الد

 
بيكا هاينوِنن، - ، السّيد أول

ثة الهاشّم، ومدير هيئة الشارقة  
ِّ
مذكرة التفاهم مع رئيسة مجلس األمناء ورئيسة أكاديمّية الشارقة للتعليم، سعادة الدكتورة محد

 . ّ
 للتعليم الخاص، سعادة األستاذ عّل الحوسن 

رة التفاهم إل ت
 
ولّية تهدف مذك

ّ
ّ  IBوسيع نطاق الوصول إل برامج البكالوريا الد

من خالل االستكشاف المتبادل للفرص المحتملة ف 

ها من مجاالت التعاون األخرى  م اللغة العربّية، وفرص التنمية المهنّية، وغبر
 
كبر  عل تعل كة، مع البر وعات والمصالح المشبر المشر

ب والقيادة والتعليم 
ّ
ّ المنطقة.    لزيادة قدرات الطال

 ف 

ثة الهاشّم، رئيسة أكاديمّية الشارقة للتعليم ورئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص: 
ِّ
"لدينا إيمان راسخ  وقالت سعادة الدكتورة محد

ة األساسّية لتحقيق االمتياز األكاديّم. وتعاوننا مع  ُمربينا هو الركبر   رفع مستوى قدرات ومهارات 
ّ
ّ أكاديمّية الشارقة للتعليم بأن

  ف 

ولّية  
ّ
امج األكاديمّية الُمبتكرة و   IBالبكالوريا الد مينا من خالل البر

ِّ
ُمعل ات  ك لتقوية خبر عة، والمبادرات يرمز إل السّع الُمشبر الُمتنوِّ

ّ إثراء ممارساتهم المهنّية." 
امج دور حيوي ف   التعليمّية. وسيكون لتلك البر

 التقر السيد هاينوِنن أثناء زيارته بمسؤولير  حكوميير  وقادة مدارس وُممثلير  عن منظمات تعليمّية.   

 اعرف المزيد عن زيارة المدير العام لدولة اإلمارات العربّية المتحدة 
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