
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 الدولية لندوة  ا   برنامج جدول    
 

 قيمة استباقية مدى الحياة   : جودة التعلم 
   

 م 2020/ 11/ 12  يوم اخلميس التاريخ: 
 بتوقيت السعودية  م  2:30  –ص  11التوقيت:  

 
 
 

 من خالل التواصل املرئي واملسموع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 الوقت   املتحدث  الفعالية م
 : د. إبراهيم بن عبدالكرمي احلسنيرئيس اجللسة الرئيسة

  مستشار مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم
11:00 – 11:45 

 املديرس بن ابراهيم الرمحن د. عبد الكلمة الرتحيبية 1
 مدير عام مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم

11:00-11:10 

 املالكبن حممد د. سامل  كلمة الشريك الرئيس 2
 ( اإليسيسكووالثقافة )والعلوم للرتبية  منظمة العامل اإلسالميمدير عام معايل 

11:10 – 11:20 

 املتحدث الرئيس 

 أبو غزالة  بن توفيق د. طالل اجلودة واالبتكار يف التعليممستقبل  3
 11:45 – 11:20 ( آروقارئيس جملس إدارة املنظمة العربية لضمان اجلودة يف التعليم )

 
 املهندس مصطفى بن حممد املهدي: رئيس اجللسة األوىل

 اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليمرئيس اهليئة امللكية ابجلبيل وعضو جملس إدارة مركز اليونسكو 
11:45-12:30 

 تعليمنا يف عامل متغي  1
 د. حامت بن سامل 

 وعضو جملس إدارة مركز اليونسكو   معايل وزير الرتبية والتعليم بتونس سابًقا
 اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم

11:45 – 12:00 

 االبتكار املؤسسي يف التعليم 2
 حممد التيجان أ.د. هادي بن 
 ظيب العاملي  التنفيذي ملركز أبو الرئيسو  رئيس جملس إدارة مجعية اإلمارات للجودة

 بدولة اإلمارات العربية املتحدة للتميز املؤسسي
12:00 – 12:15 

 12:30 -12:15 نقاش ومداخالت  3
 

 عبد اإلله بنعرفة  د.: رئيس اجللسة الثانية
 ( اإليسيسكومنظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة ) يف  التميزمدير إدارة اجلوائز ومبادرات 

12:30-1:30 

 أ.د. إبراهيم بن علي الروابدة   جوائز اجلودة والتميز: حمركات جلودة التعليم والتعلم 1
 اهلامشية  يةاألردن ابململكة املدير التنفيذي ملركز امللك عبد هللا الثاين للتميز

12:30 – 12:45 

 د. طارق الشهيدي استخدامات تكنولوجيا التعليم وحتدايت اجلودة  2
 ابلوالايت املتحدة األمريكيةمدير الربامج الدولية مبنظمة عّلم ألجل اجلميع 

12:45- 1:00 

 التعلم مدى احلياة كقيمة من أجل الرفاه  3
 فالديس كوتيا د. راؤول 

 ة عهد اليونسكو للتعلم مدى احليامبرئيس فريق دعم السياسات وتنمية القدرات  
 ن التعلم دير شبكة اليونسكو العاملية ملدوم

1:00-1:15 

 1:30 –  1:15 نقاش ومداخالت  4
 

 إدريسإبراهيم حجازي : د. رئيس اجللسة الثالثة
 بريوتاإلقليمي للرتبية يف الدول العربية ب اليونسكو األخصائي اإلقليمي لربامج الرتبية األساسية يف مكتب

1:30-2:15 

 قضااي اجلودة: حنو رؤية شاملة ومقاربة متكاملة  1
 د. كومبو بويل ابري 

 منظمة العامل اإلسالمي يف مقررة األمم املتحدة حول احلق يف التعليم ومديرة قطاع الرتبية  
 ( اإليسيسكوللرتبية والعلوم والثقافة ) 

1:30  – 1:45 

 كيكو ميوا   د. جودة التعلم واملسؤولية اجملتمعية  2
 ا ابلبنك الدويلأفريقيلشرق األوسط ومشال ا املديرة اإلقليمية للتنمية البشرية يف منطقة

1:45- 2:00 

 2:15-2:00   نقاش ومداخالت 3

 : أ. حممد بن صالح السنوسيدوليةال الندوةعرض النتائج اخلتامية وتوصيات  4
 مسؤول العالقات الدولية مبركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم 

2:15-2:30 

 

 ة الدولية الندو   برنامج 
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