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23 يناير 2023م
جدول أعمال اليوم األول

شريك المعرضراعي واحة االبتكارالراعي الداعم

الرعاة المساهمونالراعي االستراتيجي

ورش العملمحادثات أبحاثالمعرض

توسيع فرص الحصول على التعليم من خالل االبتكار 
السيد جيم برقدير

رئيس األسواق العالمية، انثولجي

استقبال الضيوف وكبار الشخصيات  07:00-07:30 مساء

GTEL 2023 افتتاح معرض 07:30-07:45 مساء

تكريم الرعاة المساهمين 10:25-10:40 مساء

كلمة سعادة رئيسة الجامعة السعودية اإللكترونية
07:45-07:50 مساء أ. د. ليلك بنت أحمد الصفدي

كلمة راعي الحفل – معالي وزير التعليم
أ.يوسف بن عبدالله البنيان 07:50-08:00 مساء

تكريم الرعاة: 
الراعي االستراتيجي- شريك المعرض 08:00-08:15 مساء

8:15-8:30 مساء

الجلسة األولى: نحو تعليم إلكتروني مستدام  

باتجاه تطوير اقتصادي مستدام: دور التعليم عن بعد  

تورون جيلسفيك
األمين العام-ICDE المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم افتراضًيا 

8:30-09:20 مساء

بشيرحمد شدرش
 (CEMCA) مركز الكومنولث لوسائط اإلعالم التعليمية آلسيا

أوليج فيجلين
نائب الرئيس، رئيس االنثولوجي في أوربا و الشرق األوسط وأفريقيا

توماس جيبسون
الرئيس العالمي، شركة سمبلستي 

الرئيس هاني الشاذلي
نائب الرئيس بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا لشركة  إليوشيان 

أندرو جفريز
الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد لألعمال 

09:20-09:35 مساء

الجلسة الثانية: الشراكات األكاديمية في بيئات التعلم اإللكتروني   
د. جنيفير ميثس

الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد التعليم عبر اإلنترنت 

9:35-10:25 مساء

أ.د. جير جروس
مدير شركة جير جروس أو بي إي  لالستشارات المحدودة 

د. ستايسي فيث
مديرة خدمات التعليم العالمية في شركة جي أي العالمية 

د. بيكي تنكر 
الرئيس التنفيذي لالبتكار في العلميات والتعليم،جامعة والية كولورادو

الرئيس: أندرو جفريز
الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد لألعمال 

ورش العمل

ورشة العمل األولى
التعليم اإللكتروني 
الشخصي الفعال

هانيا برمكي 
م.محمد خير النحاس

08:00-09:00 مساء

ورشة العمل الثانية
ورش عمل مع الصف

ماسيمو جنتلي
ايمانويل كليموت

09:15-10:15 مساء

الكلمة الختامية 10:40-10:45 مساء

العشاء 10:45-11:45 مساء
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24 يناير 2023م
جدول أعمال اليوم الثاني

شريك المعرضراعي واحة االبتكارالراعي الداعم

الرعاة المساهمونالراعي االستراتيجي

ورش العملمحادثات أبحاثالمعرض

مستقبل التعليم المدمج: رؤية للتعليم في القرن الحادي والعشرين
ماثيو بيكر

نائب الرئيس األول شركة كالس

استراحة صالة

االستقبال  03:30-04:00 مساء

كلمة ترحيبية 04:00-04:05 مساء

الكلمة الختامية 08:35-08:45 مساء

العشاء 08:45-9:45  مساء

04:05-04:25 مساء

الجلسة الثالثة: التحول الرقمي للتعليم الشامل   

أسود ألتينتاس
الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة الناشئة توين ساينس 

04:25-05:15 مساء

05:15-05:45 مساء

استراحة صالة 07:15-07:45 مساء

بالتازار فرنانديز مانجون
البروفيسور بجامعة كومبلوتنسي بمدريد

السيد بروك نيجوسي
الرئيس التنفيذي ،إليرنافريكا 

الرئيس: تورون جيلسفيك
ICDE - األمين العام المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم افتراضًيا

د. جنيفير ميثس
الرئيس التنفيذي التحاد التعليم عبر اإلنترنت  05:45-06:05 مساء

 إلى أين تأخذنا التقنية وكيف يمكننا سد الفجوة إليجاد خبرة مثالية للمتعلم  

مستقبل التعليم المدمج: رؤية للتعليم في القرن الحادي والعشرين

أوليج فيلنج
نائب الرئيس، رئيس االنثولوجي في أوربا و الشرق األوسط وأفريقيا 

06:55-07:15 مساء

الجلسة الرابعة: التحديات والفرص في التعلم اإللكتروني للعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات   

06:05-06:55 مساء
د. نعيم الله خان

أستاذ مساعد تعليمي في الذكاء االصطناعي - كاوست

هانيا برمكي
المدير اإلداري ، قوليد اإلمارات العربية المتحدة

د. أحمد بارتما
أستاذ مساعد بجامعة إسالم إندونيسيا

البروفيسور بكلية الدراسات العليا بجامعة هارفارد
الرئيس أ. د. كريس ديدي

الجلسة الخامسة: التعليم اإللكتروني والحرم الجامعي اإللكتروني   

07:45-08:35 مساء
الرئيس: الكسندر زيلتوف

المدير العام في دول الشرق االوسط  وشمال أفريقيا ، اكسبلورانس 

أ. د. أكرم خضر
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أر الهندسية 

الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة التعليم عبراإلنترنت

الرئيس:د. سامر جعفر

م.محمد المدني
الرئيس التنفيذي كالسيرا 

ورش العمل

ورشة العمل الثالثة
االرتقاء بتجربة 

الطالب: 
االستراتيجيات 

المبتكرة وأفضل 
الممارسات

شوقي عبدالرحمن
04:30-05:30 مساء

ورشة العمل الرابعة
توسيع نطاق التعليم 

عبر اإلنترنت
كريم علي

05:45-06:45 مساء
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25 يناير 2023م
جدول أعمال اليوم الثالث

شريك المعرضراعي واحة االبتكارالراعي الداعم

الرعاة المساهمونالراعي االستراتيجي

ورش العملمحادثات أبحاثالمعرض

االستقبال  03:30-04:00 مساء

كلمة ترحيبية 04:00-04:05 مساء

الكلمة الختامية 08:45-08:55 مساء

   DemoFest حفل الفائزين في واحة االبتكار 07:45-08:45 مساء

العشاء 08:55-9:55 مساء

نحو تقييم إلكتروني مستدام- العامل الحاسم 

أعد التفكير والتخطيط في التعليم عن بعد... لألبد

أ.د. آدم ماركس
كبير الموظفيين اإلداريين و مدير تقنية المعلومات لمجموعة التعليم إيدفال 

04:05-04:25 مساء

الجلسة السادسة: إعادة النظر في التعلم نحو التعليم 4.0"   
أولريك جوول كريستنسن

الرئيس التنفيذي - إيريا9 اليسويام 

04:25-05:15 مساء
ريناتو أوبريتي

كبير الخبراء، مكتب التعليم الدولي لليونسكو
د. أيهم فيومي

مستشار تعليمي، برايس ووترهاوس كوبرز 
روبرتو مانجانو

مدير متقدم، فيفثانجنيوم
الرئيس د. ديفيد سانتاندريو كالونج

رئيس تطوير البرنامج التعليمي- جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي

ورش العمل

ورشة العمل الخامسة

كريم علي

04:30-05:30 مساء

كيفية تنفيذ 
وتوسيع نطاق 
عروض الدورات 

التدريبية عبر 
اإلنترنت ؟

ورشة العمل السادسة
التعليم بواسطة 
الهاتف المحمول

معتز نائل كردي

05:45-06:45 مساء

استراحة صالة 05:15-05:45 مساء

أ.د. وارن نايت
البرفسور المتحدث الرئيسي والمدرب

05:45-06:05 مساء

اندرياس شاليكر
مدير إدارة التعليم والمهارات

06:55-07:15 مساء

الجلسة العلمية: تطوير مهارات القرن الواحد والعشرون من خالل 
أنظمة التعليم االلكتروني   

ايمي هولير
مدير التعليم المدمج والتعليم عبر اإلنترنت

06:05-06:55 مساء
تونيا سكوت أمانكواتيا

مساعد نائب رئيس الجامعة والتعليم افتراضًيا والتعليم الموسع، جامعة والية كارولينا 
الشمالية إيه آند تي 

سوماروي جابيتا
المدير العام، شركة برمجيات المنطق البشري

ماتيو فالورياني
الرئيس التنفيذي، ، فيفثانجنيوم

الرئيس: د. كريستينا ديرفوييدا
مدير متقدم في مركز أبحاث االبتكار في برايس ووترهاوس كوبرز

استراحة صالة 07:15-07:45 مساء

التعليم اإللكتروني: تحويل حياة المجتمعات لمستقبل أفضل


