
الملتقى الثاني
لشبكة الخبراء العرب في تطوير 

مناهج التدريس
وتوظيف تقنيات المعلومات 

واالّتصال في التعليم والّتعّلم

تونس، 29 و30 أفريل (أبريل) 2014

سير ا�عمال

الثالثاء 29 أفريل(أبريل) 2014

تسجيل املشاركني08:30

10:00 - 09:00

الجلسة االفتتاحّية
• الكلمة الّرتحيبيّة ملدير الربنامج العريب لتطوير مناهج التدريس 

وتوظيف تقنيات املعلومات واالتّصال يف التعليم والتّعلّم،

• كلمة ممثل البنك الدويل،

• كلمة ممثل املنظّمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم،

• كلمة الّسيّد وزير الرتبية بالجمهوريّة التونسيّة.

اسرتاحة10:00 - 10:30



12:30 - 10:30

جلسة عاّمة أوىل
كفايات القرن الحادي والعرشين: مرجعيات وتجارب

رئيس الجلسة : أ.د فاروق كمون (تونس) - مقّرر الجلسة :
د. منى تاجي (أكادميية امللكة رانيا- األردن)

• مداخلة حول : اسرتاتيجية إلدراج ريادة األعامل ومهارات 
القرن21 يف قطاع التعليم العريب.

تقديم الخبرية : عبري مطمطي مبساهمة بيت الخربة برايس 
وترهاوس كوبرز (تونس)

• مداخلة حول : التجديد االسرتاتيجي يف الرتبية للقرن الحادي 
والعرشين.

تقديم الخبري : سامر شدياك مبساهمة مؤسسة ميكروسوفت

• مداخلة حول : الحوسبة السحابية يف التعليم والتعلم .

تقديم الخبري : جون هيج لوراي مبساهمة املدرسة الدولية 
لعلوم معالجة املعلومات (EISTI) فرنسا 

• مداخلة حول : مقاربة تقويم من أجل نتائج أفضل يف املجال 
الرتبوي «SABER» للبنك الدويل 

تقديم مديرة الربنامج العريب لتحسني جودة التعليم :
م. منية الرايس املغرييب (ألكسو)

• نقاش عام

اسرتاحة غداء12:30 - 14:00



4 ورشات تدريب متزامنة 14:00 - 16:00

16:00 - 14:00

الورشة األوىل
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتّصال يف الّتعلّم

رئيس الجلسة : د. أمجد شحادة (فلسطني) - مقّرر الجلسة :
أ. عيل بن سامل العادي (سلطنة عامن)

تقديم : د. حذام العبايس املولهي
• تقديم استبانة تقويم مشاريع توظيف تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال يف الرتبية. 
• التدرب عىل استعامل أداة التقييم.

16:00 - 14:00

الورشة الثانية
قيادة التغيري يف الوسط الرتبوي

رئيس الجلسة : أ.د جيهان كامل محمد السيد (مرص) - مقّرر 
الجلسة : د. عبد الله سلطان (اليمن)

تقديم : د. سعاد كمون الشوك
• تقديم استبانة حول قيادة التغيري يف الوسط الرتبوي. 

• مناقشة أداة التقييم املقرتحة وتجريبها والتدرب عىل استعاملها.

16:00 - 14:00

الورشة الثالثة
هندسة املناهج التعليمية

رئيس الجلسة: أ. عيل حسن الحيمي (اليمن)- مقّرر الجلسة :
أ. عبد الله إبراهيم بوح (جيبويت)

تقديم : د. حمودة القليبي
• تقديم استبانة حول هندسة املناهج التعليمية. 

• مناقشة أداة التقييم املقرتحة وتجريبها والتدرب عىل استعاملها.



16:00 - 14:00

الورشة الرابعة
كفايات القرن الحادي والعرشين

رئيس الجلسة: د. عبد الله بن حميد الخرويص (سلطنة عامن) 
- مقّرر الجلسة: د. محمد محي الدين عبد السالم (مرص)

تقديم : د. محمد بن فاطمة
تقديم استبانة حول كفايات القرن الحادي والعرشين.

مناقشة أداة التقييم املقرتحة وتجريبها والتدرب عىل استعاملها.

اسرتاحة16:00 - 16:30

18:00 - 16:30

جلسة عامة ثانية
رئيس الجلسة : أ.د. يحيى الصايدي، مدير إدارة الرتبية (ألكسو)- 

مقّرر الجلسة : أ. سليم قاسم (ألكسو)
• عرض تقارير ورشات التدريب.

• ضبط صيغة وآجال إنجاز التقييامت يف البلدان املنخرطة يف 
الربنامج.

تقديم : األستاذ عادل الحداد (تونس)

اختتام أعامل اليوم األول18:00



األربعاء 30 أفريل (أبريل)2014  
4 ورشات تفكري متزامنة لدراسة مشاريع مشرتكة ذات أولوية.09:00 - 10:30

10:30 - 09:00

الورشة األوىل : 
مرشوع إنجاز منّصة تكنولوجّية خاصة بالحوسبة السحابية يف 

التعليم والتعلم.

رئيس الجلسة : أ. فايز بن ابراهيم العضاض (السعودية) - 
مقّرر الجلسة : أ. محسن عبد العزيز صادق (مرص)

تقديم : املهندس الخبري عادل قعلول (تونس) والخبري جون هيج 

لوراي (فرنسا) والخبري وجدي لوايت (تونس)

• تقديم املرشوع ومناقشته وتحديد سبل إنجازه.

10:30 - 09:00

الورشة الثانية
مرشوع تنظيم مسابقات عربية يف مجال توظيف تقنيات 

املعلومات واالتصال يف التعليم والتعلم.

رئيس الجلسة : د. عمر مقداد مقدادي (األردن) - مقّرر 
الجلسة: أ. عبد القوي أحمد خالد املخاليف (اليمن)

تقديم : األستاذ راشد الدواري (تونس) والخبري سامر شدياك 
(ميكروسوفت) 

• تقديم املرشوع ومناقشته وتحديد سبل إنجازه.



10:30 - 09:00

الورشة الثالثة
مرشوع إعداد دروس مفتوحة عالية االستقطاب عرب اإلنرتنت 

يف مجال هندسة املناهج التعليمية.

رئيس الجلسة: أ. بلقاسم زنايت (الجزائر)- مقّرر الجلسة:

د. نور الدين السايس (ألكسو) 

تقديم : األستاذ الهاشمي العرضاوي (تونس)

• تقديم املرشوع ومناقشته وتحديد سبل إنجازه.

10:30 - 09:00

الورشة الرابعة
مرشوع إعداد دروس مفتوحة عالية االستقطاب عرب اإلنرتنت 

يف مجال قيادة التغيري يف الوسط الرتبوي.

رئيس الجلسة: أ. سهاد بعباع (الكويت) - مقّرر الجلسة:
أ. فتحية بنت مبارك املجينية (سلطنة عامن)

تقديم : الدكتورة سعاد كمون الشوك (تونس)  

• تقديم املرشوع ومناقشته وتحديد سبل إنجازه.

اسرتاحة10:30 - 11:00

12:30 - 11:00
مواصلة أعامل ورشات التفكري 

• مناقشة الوثائق املنجزة واملصادقة عليها.

اسرتاحة غداء 12:30 - 14:00



15:30 - 14:00

الجلسة الختامّية
الجلسة: مقّرر   - (تونس)  البخاري  عمران  أ.   : الجلسة  رئيس 

أ. محمد بالراشد

• عرض تقارير ورشات التفكري.

• حوار عام حول صيغ العمل وآليات انخراط البلدان العربية يف 
الربنامج.

• عرض التقرير الختامي وتوصيات امللتقى.

اسرتاحة15:30 - 16:00

اختتام أعامل امللتقى16:00



 البرنامج العربي لتطوير مناهج التّدريس
وتوظيف تقنيّات المعلومات واالتّصال
في  التعليم والتعلّم 

ARAIEQ


