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It would be my honor to serve on the PC and get the chance to give back to the community I have
been a member of since 1985 as a Kindergarten student, now as a parent.
I strongly believe in the power of partnership between schools and their parent community, and I
believe my understanding of the school’s needs and parents’ priorities and my extensive
experience and expertise in education will allow me to positively contribute in making it a stronger
partnership and having both sides work more effectively together to continue providing our
children with the highest quality of learning experiences.

عضوا فيه منذ عام
إنه لشرف لي أن أخدم في مجلس اآلباء وأن أحصل على فرصة لرد الجميل ولو قليال للمجتمع الذي كنت
ً
 واآلن بصفتي كأم الحد ابناء هذا المجتمع،  عندما كنت طالبة في رياض األطفال1985.
أنا أؤمن بقوة الشراكة بين المدارس ومجتمع أولياء األمور وأعتقد أن فهمي الحتياجات المدرسة وأولويات أولياء األمور
وخبرتي الواسعة في مجال التعليم ستسمح لي بالمساهمة بشكل إيجابي في جعلها شراكة أقوى تؤهل كال الطرفين بالعمل معًا
بشكل أكثر فاعلية لمواصلة تزويد أطفالنا بخدمات تعليمية ذات جودة عالية.

Nour Abu-Ragheb/ Biography

Nour is a graduate of the Ahliyyah School for Girls, earned her Bachelor’s Degree in Early
Childhood Education from the University of Maryland, USA and went on to complete her Master’s
Degree in International Education Policy from Harvard University.
Nour is the co-founder and partner of Edvise ME; a leading development consulting company,
founded in 2014, offering advisory and technical services to organizations working to reform
education and empower youth. The company supports and strengthens core functions at entities
working in the education sector to help them become more strategic, competitive, able to plan and
implement their respective initiatives.
Nour started her career at the Ministry of Education in Jordan where she was a member of the
Development Coordination Unit that manages the implementation and coordination of the multidonor and multi-million-dollar Education Reform Program. Nour then joined USAID as a Project
Management Specialist in the Education and Youth Office. During her 7 years at USAID/ Jordan,
Nour designed and managed, both technically and financially, several multi-million-dollar
education programs in support of the Government of Jordan’s priorities. While at USAID, Nour
played a lead role in the development of the Education and Youth Office strategy and
implementation plan, advised management on education policy issues and worked closely with
local and international implementing partners as well as Government of Jordan counterparts.
Nour was appointed by a Royal Decree in October 2016 and served on the Board of Trustees of
the Crown Prince Foundation that is focused on youth and their development until 2019. She also
was the Acting CEO of the Foundation during a transition period in 2017.
 وحصلت على درجة البكالوريوس في تخصص الطفولة المبكرة من جامعة ماريالند، نور خريجة المدرسة األهلية للبنات
.بالواليات المتحدة األمريكية واستكملت درجة الماجستير في سياسات التعليم الدولية من جامعة هارفارد
 تقدم خدمات استشارية، 2014  تأسست عام،  شركة استشارات تنموية رائدة.Edvise ME نور شريك مؤسس لشركة
.للمنظمات التي تعمل على إصالح التعليم وتمكين الشباب

عضوا في وحدة تنسيق التنموية التي تدير تنفيذ
بدأت نور حياتها المهنية في وزارة التربية والتعليم في األردن حيث كانت
ً
وتنسيق برنامج إصالح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة .ثم انضمت نور إلى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية كأخصائية إدارة
مشاريع في مكتب التعليم والشباب .خالل  7سنوات من عملها في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،صممت نور وأدارت  ،تقنيًا
دورا رائدًا في
وماليًا  ،عدة برامج تعليمية لدعم أولويات الحكومة األردنية .أثناء وجودها في الوكالة األمريكية ،لعبت نور ً
تطوير استراتيجية مكتب التعليم والشباب  ،وقدمت المشورة لإلدارة بشأن قضايا سياسة التعليم وعملت بشكل وثيق مع شركاء
التنفيذ المحليين والدوليين باإلضافة إلى نظرائهم في الحكومة األردنية.
تم تعيين نور بارارة ملكية في  2016كعضو في مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد التي تركز على الشباب وتنميتهم حتى عام
 .2019كما كانت الرئيس التنفيذي للمؤسسة خالل فترة انتقالية في عام .2017

