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 3172 )أبريل(أفريل 71األربعاء 
 تسجيل المشاركين 03:80

 الجلسة االفتتاحّية 00:00 - 00:00
  ّتقنياتة لمدير البرنامج العربي لتطوير مناهج التدريس وتوظيف الكلمة الّترحيبي 

 المعلومات واالّتصال في الّتعّلم،
 ،كلمة السيد ممثل البنك الدولي 
 ،كلمة الّسّيد المدير العام للمنّظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم 
 .كلمة الّسّيد وزير التربية بالجمهورّية التونسّية 
 

 استراحة 00:80 - 00:00
 جلسة عاّمة 03:80 - 00:80

 برامج وسياسات دولّية في توظيف تقنيات المعلومات واالّتصال في الّتعّلم
 . محمد بالراشددمقّرر الجلسة:  -رئيس الجلسة: أ. د فاروق كمون 

 تجويد االستراتيجيات من أجل إدماج فعال لتكنولوجيات المعلومات مداخلة حول :
 -جيروم موريساي: تقديم الخبيرالدروس المستخلصة.  -م واالتصال في التعلي

GeSCI إيرلندا. بمساهمة جمعية ADEA 
  إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعلم في فرنسا وأوروبا: مداخلة حول :

  INTEL  بمساهمة شركة . تقديم الخبير جون لو بيرتان
 تقديم الخبير د. كيفن دي والعشرين: : التكنولوجيا والتعلم في القرن الحامداخلة حول

  CISCOدينسيث. بمساهمة شركة
 تقديم الخبير : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلم: نظرة مقارنة: مداخلة حول

  Microsoftبمساهمة شركة  خليل عبد المسيح.
 نقاش عام 

 استراحة غداء  00:00 - 03:80
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 ولىالحوارية ال  الجلسة 03:80 - 00:00
كان لزاما على المؤسسة التربوية اليوم، أمام انفجار المعارف والثورة التكنولوجية، أن تسعى 

 إلى تحقيق مزيد الفعالية وأن تنخرط في مسالك التجديد مواكبة لهذه التغييرات المتسارعة.
ن بدرجات  ويمثل استخدام تقنيات المعلومات واالتصال في عمليات التعليم والتعّلم،  وا 

 تفاوتة، السمة البارزة لمعظم دول العالم لمواجهة هذه التحديات.م
ما هي أبرز السياسات التي وضعتها الدول العربية في هذا المجال؟ وما هي أبرز 
االستراتيجيات والخطط العملية التي تمت بلورتها في هذا الصدد؟ وما هي أهم الدروس 

 المستخلصة؟
 )تونس(أ. عادل الحداد مقّرر الجلسة:  -ليمن( أ. علي حسن الحيمي )ارئيس الجلسة: 

 أ. بن سونية ليندة )الجزائر(  –م. اسكندر غنية )تونس( المحاورون: 
 استراحة 00:00 - 03:80
 الحوارية الثانية الجلسة 03:80 - 00:00

إن توظيف تقنيات المعلومات واالتصال في مسارات التعليم والتعلم أضفى طابع التجديد 
ار على األساليب التعليمية وأتاح للمتعلم فرصة التعلم الذاتي وبناء المعرفة كما وفر واالبتك

 إمكانات جيدة لتطوير المناهج والكتب المدرسية والوسائل التعليمية.
فإلى أي مدى يمكن تأكيد ذلك من خالل بعض المثلة لتجارب عربية في مجال توظيف 

 تقنيات المعلومات واالتصال في التعلم؟
 أ. مجيد شعبان )تونس(مقّرر الجلسة:  - )تونس( رئيس الجلسة: أ. عمران البخاري

علي بن سالم العادي )سلطنة أ.  -د. عبد اهلل سلطان الصالحي )اليمن( المحاورون:
 .د. فاطمة الهاشم )الكويت( - عمان(

 اختتام أعمال اليوم الول  03:80
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   3172 )أبريل( أفريل 78 الخميس

 عامة جلسة 71921 - 1:911
 توظيف تقنيات المعلومات واالّتصال في الّتعّلمالعربي لتطوير مناهج التدريس و امج نر الب

(APIQIT)  
نجوى غريس . دمقّرر الجلسة:  - د محمد رجب فضل اهلل )مصر( .أرئيس الجلسة: 

  )تونس(
 تقديم البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم(ARAIEQ): م. منية الرايس المغيربي 
 توظيف تقنيات المعلومات واالّتصال في و  تقديم البرنامج العربي لتطوير مناهج التدريس

 سليم قاسم. أ :(APIQIT)الّتعّلم
  توظيف تقنيات المعلومات تقديم الخطة التنفيذية للبرنامج العربي لتطوير مناهج التدريس و

 مال الحجامد. ك (:3102/3102)واالّتصال في الّتعّلم
 أ. عادل الحدادتقديم برنامج أعمال ورشات التفكير : 

 
 استراحة 77911 - 71921
  متزامنة ورشات تفكير 0 73921 - 77911

 الورشة الولى
 توظيف تقنيات المعلومات واالّتصال في الّتعّلم

 .أ. سليم قاسم )تونس(مقّرر الجلسة:  - د. فاطمة الهاشم )الكويت(رئيس الجلسة: 
  د. حذامي  :توظيف تقنيات المعلومات واالّتصال في الّتعّلمتقديم الوثيقة المرجعية في

 العباسي المولهي
 .غناء الوثيقة المرجعية  مناقشة وا 

 الثانية الورشة
 كفايات القرن الحادي والعشرين

 .)تونس( عادل الحدادأ. مقّرر الجلسة:  - أ. إلمان إسماعيل )الجزائر(رئيس الجلسة: 
 د. محمد بن فاطمة م الوثيقة المرجعية لكفايات القرن الحادي والعشرين:تقدي 
 .غناء الوثيقة المرجعية  مناقشة وا 

 الثالثة الورشة
 قيادة التغيير في الوسط التربوي

 .)تونس( نجوى غريس. دمقّرر الجلسة:  - .د . أحمد بطاح )الردن(أرئيس الجلسة: 
 د. سعاد كمون الشوك في الوسط التربوي: رتقديم الوثيقة المرجعية لقيادة التغيي 
 .غناء الوثيقة المرجعية  مناقشة وا 

 الرابعة الورشة
 هندسة المناهج التعليمية
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عمران أ. مقّرر الجلسة:  -)سلطنة عمان( اهلل بن حميد الخروصي د.عبدرئيس الجلسة: 
 .)تونس( البخاري

 :مودة القليبيد. ح تقديم الوثيقة المرجعية لهندسة المناهج التعليمية 
 .غناء الوثيقة المرجعية  مناقشة وا 

 

 استراحة غداء  70911 - 73921
 ورشات تفكير  مواصلة أعمال 75921 - 70911

 مناقشة الوثائق المرجعية، 
 مناهج وتوظيف تقنيات المعلومات ال هندسةية في مجال و ضبط مشاريع مشتركة ذات أول

كساب كفايات القرن  لواالتصا الحادي والعشرين وقيادة التغيير في الوسط في التعّلم وا 
 التربوي.

 استراحة 70911 - 75921
 عامة جلسة 71921 - 70911

 أ. منذر  ذويب )تونس(مقّرر الجلسة:  -( تونس) كمال الحجامد. جلسة: الرئيس 
 غناؤها  .عرض التقارير التأليفية لورشات التفكير المتعلقة بالوثائق المرجعية ومناقشتها وا 

 اختتام أعمال اليوم الثاني  71921
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 3172)أبريل(  أفريل :7الجمعة 
 الجلسة الختامّية 71921 - 1:911

 أ. الهاشمي العرضاويمقّرر الجلسة:  - د نجيب عياد رئيس الجلسة: أ.
 ية التي تَم ضبطها خالل ورشات التفكير،و عرض المشاريع المشتركة ذات أول 
  انخراط البلدان العربية في برنامج تطوير مناهج  تصيغ العمل وآلياحوار عام حول

 .التدريس وتوظيف تقنيات المعلومات واالتصال في التعلم
 

 استراحة 77911 - 71921
 مواصلة أعمال الجلسة الختامّية 73921 - 77911

 ،عرض التقرير الختامي وتوصيات الملتقى 
 .اختتام أعمال الملتقى 
 

 غداء   73921
 

 


