
                                                                               

 
 

                  

 

 
 

 

  

 املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 بالتعاون مع 

 اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

 اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والثقافة والعلوم

 اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم

 



 ول األعمالدج

 
 

 

01.11-01.11 كلمت جسحيبيت لألطخاذ الدكخىز دمحم الجمني مديس إدازة جكىىلىجيا اإلاعلىماث والاجصال  

 الكلمات الافتتاحية

  

 

                ألاميىت العامت للجىت الىطىيت القطسيت للتربيت والثقافت والعلىم ، الدكخىزة حمدة حظً الظليطيكلمت 

للتربيت والثقافت والعلىم اللبىاهيتألاميىت العامت للجىت الىطىيت  ، جاال الصيًالدكخىزة كلمت   

ألامين العام للجىت الىطىيت الظعىديت للتربيت والثقافت والعلىم ،طعادة ألاطخاذ هخان مىير بً طلمان  

 املداخالت

مؤطع وزئيع  – ، جامعت القاهسةالاصطىاعيكليت الحاطباث والركاء  – ابى العال عطيفى حظىينألاطخاذ الدكخىز 

  اإلادزطت العلميت البحثيت اإلاصسيت

  :الركي  في ظل الاقخصاد ؤلابداعي الابخكازي  الخعليمعىىان اإلاداخلت   

12 :00-10 :30 

الدكخىز مالذ اإلاساكش ي ،خبير في مجال جكىىلىجيا اإلاعلىماث والاجصال، الجمهىزيت الخىوظيت   

  :إضافاث الركاء الاصطىاعي للمىظىمت الخعليميتعىىان اإلاداخلت  

اإلاديس اإلاشازك ملخخبر اإلاىازد الخعليميت اإلافخىحت بمعهد الخعلم الركي جامعت بكين للمعلمين  الخليلي ، دأحم الدكخىز   

  :والثاهىيت: الخجسبت الصيىيت همىذجا الابخدائيتفي اإلاساحل  الاصطىاعيحعليم الركاء عىىان اإلاداخلت  

، الجمهىزيت اللبىاهيتاإلاسكص التربىي للبحىث وؤلاهماء الخابع لىشازة التربيت والخعليم العالي، ألاطخاذ هشام الخىزي  

 :الخجسبت اللبىاهيت :اطخخدام الركاء الاصطىاعي في التربيت عىىان اإلاداخلت 

العالي،  ألاطخاذ شهاب الديً طيد أحمد اإلايشاوي، اخخصاص معايير جكىىلىجيا اإلاعلىماث بىشازة الخعليم والخعليم

 دولت قطس

  :مع الخطسق لخجسبت دولت قطس في هرا املجال –جدزيع الركاء الاصطىاعي ضمً مىاهج الحاطب آلالي عىىان اإلاداخلت 

  وكيفيت  ادزاجه في اإلاقسزاث التربىيت في اإلادازض العسبيت  اطخخدام الركاء الاصطىاعي  :  الجلظت الحىازيت

 ألاطخاذ الدكخىز دمحم الجمني مديس إدازة جكىىلىجيا اإلاعلىماث والاجصال

13 :30-12 :00 

مؤطع وزئيع  – ، جامعت القاهسةالاصطىاعيكليت الحاطباث والركاء  – حظىين ابى العال عطيفىألاطخاذ الدكخىز 

   اإلادزطت العلميت البحثيت اإلاصسيت

الدكخىز مالذ اإلاساكش ي ،خبير في مجال جكىىلىجيا اإلاعلىماث والاجصال، الجمهىزيت الخىوظيت    

اإلاديس اإلاشازك ملخخبر اإلاىازد الخعليميت اإلافخىحت بمعهد الخعلم الركي جامعت بكين للمعلمين  أحمد الخليلي ،الدكخىز   

، الجمهىزيت اللبىاهيتاإلاسكص التربىي للبحىث وؤلاهماء الخابع لىشازة التربيت والخعليم العالي، ألاطخاذ هشام الخىزي  

جكىىلىجيا اإلاعلىماث بىشازة الخعليم والخعليم العالي،  ألاطخاذ شهاب الديً طيد أحمد اإلايشاوي، اخخصاص معايير

 دولت قطس

كلمت معالي ألاطخاذ الدكخىز محمد ولد أعمس مديس عام اإلاىظمت العسبيت للتربيت والثقافت والعلىم 
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