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منتدى االتحاد الدولي لالتصاالت والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 حول التعلم الذكي

العربية المنطقة في الذكي للتعلم موحدة رؤية نحو  
 

اإلمارات العربية المتحدة –، دبي  2015ديسمبر  16 – 14  

كونراد الفندق   

 

 

 

 األول اليوم

 2015ديسمبر  14 

 9:00 – 8:30 التسجيل

 افتتاح المنتدى
 بدولة اإلمارات العربية المتحدة وزير التربية والتعليم ،المهندس حسين الحمادي معالي -

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالتسعادة حمد المنصوري -

 منظمة العربية للتربية والثقافة والعلومعام السعادة الدكتور عبدهللا حمد المحارب، مدير  -

 لالتصاالت  التحاد الدوليلالعربي  مدير المكتب االقليمي ،السيد ابراهيم الحداد -

09:00 - 10:00 

 حفل تكريم

 افتتاح المعرض

 10:30 – 10:00 قهوة واستراحة جماعية صورة
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 11:00 – 10:30 مؤتمرصحفي

 المتحدة العربية اإلماراتدولة  قبل من للمنتدى الرئيسية الكلمة

 والكليات العليا للتكنولوجيا الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكيبرنامج 

 المتحدثون:

  مدير عام برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي -سعادة محمد غياث 

  ،الكليات العليا للتكنولوجيانائب رئيس سعادة الدكتور/ عبد اللطيف الشمسي   

 

11:00 – 11:45 

  العربية المنطقة في الذكي التعلم وطموحات واقعالكلمة الرئيسية بشأن 

 لالتصاالت الدولي االتحاد ومنظمةالعربية للتربية والثقافة والعلوم  منظمةال رؤية

 

 المتحدثون:

 العربية للتربية والثقافة والعلوممنظمة ال –، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األستاذ الدكتور محمد جمني 

  التحاد الدولي لالتصاالتل العربيالسيد كريم عبد الغني، منسق برامج، المكتب اإلقليمي 

 

 األسئلة واألجوبة

 

11:45 – 12:30 

 إنتل وشركة مايكروسوفت : شركةالصناعة قطاع قبل من الرئيسية الكلمة

 

 المتحدثون:

  مايكروسوفتالعالميالسيد أنتوني سالسيتو، التعليم ، 

 نتل لحلول التعليم والتصميم والتطبيق إالجرار مدير  والسيد عبد 

 
 األسئلة واألجوبة

 

12:30 – 13:30 

 14:30 – 13:30 اء و الصالةداستراحة الغ

 16:00 – 14:30 الذكي التعلم منظمومة في دورالمصنعين :األولىجلسة ال



ITU-ALECSO Smart Learning Forum 14-16 December 2015 
 

 
 نتلإنتل للتعليم، شركة إ –وبر أخصائية تعليم عالمي : الدكتورة سابين هالمحاور

 المتحدثون:

 مايكروسوفترئيس التكنولوجيا، مجموعة صناعة التعليم العالمية، برادلي تيب ، 

 جوجل للتعليممفاكيتسي، المدير الدولياالسيد جون ف ، 

 أنظمة سيسكوالسيد وليد عيسى، مدير الشؤون المؤسسية ، 

 أعمال التعليم، المدير اإلقليمي وحدة السيد جيرونيمو سيلفا 

 مدير خدمات التوصيل بيرسون الشرق األوسط السيد فابيو دوإيميليو ، 

 

 األسئلة واألجوبة

 

 16:30 – 16:00 قهوة استراحة

 لالتصاالت الدولي االتحاد: العضوية األكاديمية في الثانيةجلسة ال
 

 الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت –االتحاد الدولي لالتصاالت  لدىممثل دولة اإلمارات ، ناصر المرزوقي مهندسال المحاور:
 

 المتحدثون:

  التحاد الدولي لالتصاالتالعربي لالسيد كريم عبد الغني، منسق برامج، المكتب اإلقليمي 

 االتحاد الدولي لالتصاالت، قطاع تقييس االتصاالت، صابرينا كامب، مسؤول تواصل وعضوية سيدةال 

  المدرسة الجنوبية المتخصصة بحوكمة اإلنترنت.  –السيدة أولقا كافالي، مديرة أكاديمية 

 

 األسئلة واألجوبة

 

16:30 – 17:00 

 21:00 – 19:30 ضيفةستالم الدولةبرعاية  عشاءحفل 
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 2015ديسمبر 15                                                                   الثانياليوم 

  

 : االستراتيجيات الوطنية للتعلم الذكي في المنطقة العربيةالثالثةجلسة ال
 

 : د. سعيد الظاهري، مستشار نظم المعلومات، وزارة الخارجيةالمحاور

 

 المتحدثون:

 جامعة أثاباسكا، كنداد. كنشوك، عميد مساعد، كلية العلوم والتكنولوجيا ، 

  السيد ماريو فرانكو، مؤسس ورئيس مجلس إدارةMillennium@EDU  

  إنتل للتعليم، شركة إنتل –د. سابين هوبر، أخصائية تعليم عالمي 

  العربية مصرجمهورية صديق، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، المهندس كمال 

 ،قائد فريق الشرق األوسط للتكنولوجيا، د. طه خضرو PwC 

  تطوير، برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكيالالعلي، مستشار السيد وليد 
 

 األسئلة واألجوبة

 

9.00 – 10.45  

11.15 –10.45 استراحة قهوة  

 الذكي للتعلم اإللكتروني : المحتوىالرابعة جلسةال
 

 األلكسو –المحاور: األستاذ الدكتور محمد جمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 

 المتحدثون:

 

  مدير إدارة تطوير األعمال، أحمد سعيد، السيدItworx 

11.15– 12.45  
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  ديفيد هسيل، مستشار التعليم، برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكيالسيد 

  حلول التسويق، اتصاالتخان، مدير أول  شد أزيمارالسيد 

  دو،  سامر جعيصةالسيد 

  ،السيد جوكيوم برادسLeYa 

  السيدة داليا إبراهيم، المدير التنفيذي لنهضة 
 

 األسئلة واألجوبة

 

14.15 –12.45 والصالةغداء استراحة   

 : دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال األعمال والمبتكرين في التعلم الذكيالخامسةجلسة ال

 
  Millennium@EDUالسيد ماريو فرانكو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المحاور:         

 
 المتحدثون:

  ،السيد مايكل بريج، نائب الرئيس التطوير واالستراتيجيةPASCO 

  المعلوماتصندوق تطوير قطاع االتصاالت وتقنية  -السيد عمر المحمود  
 

 األسئلة واألجوبة

 

14.15– 15.00  

15.30 – 15.00 استراحة قهوة  

 : دور المعلمين في منظومة التعلم الذكيالسادسةجلسة ال
 
 مدير مدرسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة المحاور:        

 
 المتحدثون:

 مدرس 

 مدرس 

 طالب 
 

15.30 – 17.00  



ITU-ALECSO Smart Learning Forum 14-16 December 2015 
 

 األسئلة واألجوبة

 
 

 

 اليوم الثالث
  2015ديسمبر  16 

 الذكيمحمد بن راشد للتعلم  : برنامجالسابعةجلسة ال

 

 مدير عام برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي - سعادة محمد غياث المحاور:        

 
 المتحدثون:

 ،برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي السيد خالد الحمادي، مستشار البحوث والتطوير 

  للتعلم الذكيالسيد وليد العلي، مستشار التطوير، برنامج محمد بن راشد 

 
 

 األسئلة واألجوبة

9.00- 00.10  

30.10 – 00.10  التوصيات والجلسة الختامية  

 مدرسة أم سقيم  – لي أحد المدارس الذكيةزيارة ميدانية إ

 

30.10 – 30.12  

منتدىونهاية الالغداء   13.00-15.00  

 


