
الأربعاء 8 مايو 

JP-Inspiring Knowledge كة ي - برئاسة �رش
افتتاح اليوم الوزاري الثا�ن  10:15 - 08:45

بية والتعليم، البحرين معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي - وزير ال�رت   
معالي الدكتور لحسن الداودي - وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، المغرب   

معالي الدكتور علي سعيد محمد - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حكومة إقليم كردستان العراق   
معالي الدكتور بش�ي الشتيوي – وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ليبيا   

، تونس  وفيسور وحيد قّدورة - مدير عام التعليم العالي معالي ال�رب   
بية والثقافة والعلوم معالي السيد عبد هللا محارب – مدير عام المنظمة العربية لل�رت   
JP-Inspiring Knowledge كة السيد لويس بينتو - مدير الأعمال لشئون التعليم، �رش   

احة صباحية اس�رت  10:45 - 10:15

Lenovo كة تكنولوجيا التعليم والأجهزة اللوحية والتطبيقات والمعاي�ي - برئاسة �رش  11:45 - 10:45
العرض االفتتاحي: 

الدكتور مات هاريس - رئيس الموارد التعليمية، المدرسة الأوروبية الألمانية، سنغافورة
دارة، الجمعية الدولية للتكنولوجيا التعليمية      مدير مجلس الإ

Lenovo كة حلقة نقاش - برئاسة السيدة جوليان باينار - مستشار الحلول التقنية، �رش
ي - نائب الرئيس التنفيذي، مبادرة التعليم الأردنية

السيدة رنا المد�ن
الدكتور مات هاريس - رئيس الموارد التعليمية، المدرسة الأوروبية الألمانية، سنغافورة

Microsoft كة ق الأوسط وأفريقيا، �رش السيد عصام شهوان - مدير قطاع التعليم، منطقة ال�رش
Intel كة ، �رش ي ق العر�ب السيد حسن البيطار - مدير منطقة الم�رش

HP كة السيد زياد الريس - مدير تطوير الأعمال لشئون التعليم، �رش
كة آبل ز من �رش السيد ستيفن كوكس - المدير الّتنفيذي، موقع Ten Learning 21، معلم متم�ي

Oracle كة “فجوة المهارات” المهنية وإصالح التعليم العالي - برئاسة �رش  12:45 - 11:45
العرض االفتتاحي:

Oracle كة ق الأوسط وأفريقيا �رش أورال نيتشوركورا – المدير العام لمنطقة ال�رش
Oracle كة ق االأوسط وأفريقيا، �رش حلقة نقاش - برئاسة أورال نيكوركورا، مدير أول منطقة ال�رش

ن - وزير العمل، الأردن وفيسور نضال القطام�ي معالي ال�رب
معالي السيد دارا حسن رشيد يارا - نائب وزير العمل والشؤون الجتماعية، العراق

ونية، وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات، الأردن لك�رت ن الرشيد - مدير وحدة المبادرات الإ السيدة حن�ي
الدكتور مازن عمر حسنة - نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، جامعة قطر

وفيسور روبرت كووك - نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ال�رب
كات تقنية المعلومات، الأردن السيد عبد شمالوي - المدير الّتنفيذي لجمعية �رش

وجبة الغداء   13:55 - 12:45

ة عىل انفراد، حسب الجدول المعد مسبقا اللقاءات المبا�رش  17:40 - 14:00

ة عىل انفراد، يومي 7 و8 مايو/ أيار: اللقاءات المبا�رش
بية والتعليم بالأردن وزير ال�رت

وزير التعليم العالي بالأردن
وزير التصالت وتكنولوجيا المعلومات بالأردن

وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق
ن بية والتعليم العالي بفلسط�ي وزير ال�رت

بية والتعليم العالي بلبنان وزير ال�رت
بية والتعليم بالبحرين وزير ال�رت

بية والتعليم بمرص وزير ال�رت
وزير التصالت وتكنولوجيا المعلومات بمرص
حكومة إقليم كردستان )وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي(
بية والتعليم بليبيا وزير ال�رت

وزير التعليم العالي والبحث العلمي بليبيا
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 

الأطر بالمملكة المغربية
بية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وزير ال�رت

بية والتعليم بسلطنة عمان وزير ال�رت
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتونس
مبادرة التعليم الأردنية/أكاديمية الملكة رانيا 

ن لتدريب المعلم�ي
مركز الملكة رانيا العبدهللا لتكنولوجيا التعليم 

والمعلومات
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

بوي – دول  قليمي للتخطيط ال�رت المجلس الإ
مجلس التعاون الخليجي

بية والثقافة والعلوم  المنظمة العربية لل�رت
)ألكسو(

ا جامعة الب�رت
جامعة الأردن

موك جامعة ال�ي
الجامعة الهاشمية

جامعة فيالدلفيا

سالمية العالمية جامعة العلوم الإ
جامعة قطر

جامعة القاهرة

ي ي د�ب
يطانية �ن الجامعة ال�ب

ي لبنان
جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا �ن

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

ة سمية للعلوم جامعة الأم�ي
جامعة النجاح الوطنية وجامعة بوليتكنك 

ن فلسط�ي
زيت وجامعة القدس جامعة ب�ي

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة 
وجامعة الأزهر

رسال إل الطباعة ي وقت االإ
ي الوثيقة صحيحة �ن

البيانات الواردة �ن

ن 6 مايو ثن�ي الإ

ي 
حفل استقبال مسا�أ  20:00 - 18:00

الثالثاء 7 مايو

HP كة كة HP - برئاسة �رش حفل الفتتاح الوزاري ل�رش  10:15 - 08:45
بية والتعليم، الأردن  معالي الدكتور محمد الوحش - وزير ال�رت   

بية والتعليم، مرص معالي الدكتور إبراهيم أحمد غنيم ضيف - وزير ال�رت   
، لبنان بية والتعليم العالي وفيسور حسان دياب - وزير ال�رت معالي ال�رب   

بية والتعليم، ليبيا معالي الدكتور علي عبيد - وزير ال�رت   
ز ، فلسط�ي بية والتعليم العالي معالي الدكتورة لميس العلمي - وزير ال�رت   

معالي الدكتور علي محمد االأديب - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العراق   
HP كة ن - نائب الرئيس عىل مستوى العالم لقسم التعليم، �رش السيد غوس شميدل�ي   

احة صباحية اس�رت  10:45 - 10:15

ITG كة بناء تكنولوجيا المعلومات والتصالت كبنية أساسية للتعليم - برئاسة �رش  12:00 - 10:45
العرض االفتتاحي: 

بية والتعليم، المملكة العربية السعودية ف العام عىل تقنية المعلومات، وزارة ال�رت الدكتور جار هللا الغامدي - الم�رش
ITG كة ، نائب رئيس أول، �رش ي

حلقة نقاش - برئاسة السيدة بتول العجلو�ن
معالي الدكتور محمد سالم - وزير التصالت وتكنولوجيا المعلومات سابقاً، مرص

بية والتعليم، المملكة العربية السعودية ف العام عىل تقنية المعلومات، وزارة ال�رت الدكتور جار هللا الغامدي - الم�رش
تصالت وتكنولوجيا المعلومات، الأردن ، وزارة الإ ي

المهندس علي بيضون - برنامج شبكة الألياف الضوئية الوط�ز
السيد قاسم الخطيب - مدير إدارة مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

الدكتور عمر الجراح - نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
ZTE كة وفيسور جياو جيانلي - اختصاصي بحوث تربوية، �رش ال�رب

ن وتطوير المناهج الدراسية - برئاسة العبيكان للتعليم تدريب المعلم�ي  13:00 - 12:00
العرض االفتتاحي: 

بوي  قليمي للتخطيط ال�رت السيدة مهرة هالل المطيوعي - مدير المركز الإ
حلقة نقاش - برئاسة السيد ديفيد بوتنجر، المدير العام، العبيكان للتعليم

ي
ة عالية وعضو مجلس التعليم الأرد�ز يفة �ة بنت غازي - المدير التنفيذي لمؤسسة الأم�ي السيدة ال�رش

ز معالي السيد هيف بنيان - مدير أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلم�ي
ز بية والتعليم ومدير مركز تطوير المناهج، فلسط�ي الدكتور جهاد زكارنة وكيل وزارة ال�رت

بية والتعليم، الأردن بوي، وزارة ال�رت ي - مدير إدارة مركز التدريب ال�رت السيد محمد الزع�رب
بوي  قليمي للتخطيط ال�رت السيدة مهرة هالل المطيوعي - مدير المركز الإ

The Parthenon Group كة كاء والرئيس المساعد لقسم ممارسة التعليم، �رش السيدة تمارا بوتلر باتاغلينو - كب�ي ال�رش

وجبة الغداء   14:15 - 13:00

ة عىل انفراد، حسب الجدول المعد مسبقا اللقاءات المبا�رش  18:00 - 14:20

مأدبة العشاء   20:00

 جدول الأعمال


