


الوقت الفعالية
Event Time

أجندة المؤتمر 
الجمعة 10 سبتمبر 2021م

1:00 – 3:00 مساءً

3:00- 4:30 مساءً

4:30 - 5:00 مساءً

5:00 - 6:30 مساءً

٦:30 - ٧:00 مساءً

٧:00 – ٨:30 مساءً

8:30 – 10:00 مساءً

استقبال المشاركين والتسجيل

بداية الحفل وكلمة االفتتاح

استراحة

       الفترة األوىل   

استراحة )صالة ووجبة خفيفة(

       الفترة الثانية

التواصل مع اآلخرين

مالحظة: هذا الجدول مبدئي، سيتم
 إرسال الجدول النهائي بعد التسجيل



أجندة المؤتمر 
الجمعة 10 سبتمبر 2021م

الجلسات

 ورش العمل

الفعالية المتحدث

كيران سيثي بداية الحفل وكلمة االفتتاح
)إنسان بالصدفة، إنسان عن طريق التصميم(

العنوان المتحدث

غدير يماني، حسين المطوع طرق التعليم الناشئة )باللغة العربية(

أبريل إدموندسون،
أضواء العقيل، كورتني سمث

تهيئة الظروف التي تحسن تعلم الطالب )باللغة اإلنجليزية(

منيرة آل خليفة، رفاه سحاب التعلم من خالل اللعب )باللغة العربية(

نوف العصيمي لماذا نالحظ أشياءً أكثر من أشياء؟ )باللغة العربية(

العنوان المتحدث

جيس بوسنج قوة التدوين الصوتي )بودكاست( )باللغة اإلنجليزية(

تابثا بو المقاعد المرنة في المساحات التعليمية )باللغة اإلنجليزية(

داليا تونسي تقنيات األسئلة الفلسفية )باللغة العربية(

إيه جيه جولياني التفكير التصميمي )باللغة اإلنجليزية(

الفترة األوىل

كلمة

العنوان المتحدث

يان بالس األلعاب الرقمية ومستقبل التعلم )باللغة اإلنجليزية(



جلسة حوارية

تجارب التعلم

العنوان المتحدث

مدارس الظهران األهلية  سيتم التأكيد الحًقا 

العنوان المتحدث

سالفة بترجي قوة الذكاء العاطفي في بيئة التعلم )باللغة العربية(

نينا غليوم - روم تمكين المتعلمين، هذا اختيارهم )باللغة اإلنجليزية(

عبير البحراني، منيرة مول، 
مايك سمث، أحمد الرماح

قوة التعاون: من فكرة مجردة إىل الواقع: التعلم
المفاهيمي في بيئة غير رسمية )باللغة اإلنجليزية(

أنك كولينز التراكيب والمشاركة واللعب
- ربط الناس بالمكان )باللغة اإلنجليزية(

الجلسات

الفترة الثانية

 ورش العمل

العنوان المتحدث

جوشوا هنا أضواء، كاميرا، ابدأ : إنتاج مدونات إخبارية 
لبرامج مدرسية للمبتدئين )باللغة اإلنجليزية(

نبراس مجوز المقاعد المرنة في المساحات التعليمية )باللغة العربية(

نظرة داخل المتاحف: إستراتيجيات التفكير  نورة شقير
البصري والنظر بتمعن )باللغة اإلنجليزية(

العنوان المتحدث

مدارس أرامكو تجارب تقنية )باللغة اإلنجليزية(



جلسة توقيع كتاب

كلمة

العنوان المتحدث

هبة حريري صحة ورفاه الوالدين وانعكاسها على قدرات
 األبناء العلمية )باللغة العربية(

روبرت فرث رعاية اإلبداع )باللغة اإلنجليزية(

تجارب التعلم

العنوان المتحدث

مدارس أرامكو تجارب تقنية )باللغة اإلنجليزية(

ميلسا فالي  اللعب التجريبي )باللغة اإلنجليزية(

العنوان المتحدث

حسين المطوع أحلم أن أكون خالط أسمنت )باللغة لعربية(

داليا التونسي، نوف العصيمي لماذا نالحظ أشياءً أكثر من أشياء؟ )باللغة العربية(

لقاء مع الخبراء 

العنوان المتحدث

أضواء العقيل لقاء مع الخبراء



الوقت الفعالية

9:00 – 10:00 مساءً 

10:00 صباًحا  – 12:00 مساءً 

12:00 – 12:30 مساءً

12:30 – 2:30 مساءً

2:30 – 3:30 مساءً 

3:30 – 5:00 مساءً 

5:00 – 5:30 مساءً

5:30 – ٧:00 مساءً

٧:00 – ٧:30 مساءً

٧:30 – 8:45 مساءً

8:45 – 10:00 مساءً

 أجندة المؤتمر
السبت  11 سبتمبر 2021م

      استقبال المشاركين والتسجيل

كلمة االفتتاح وجلسة توقيع الكتاب

استراحة 

       الفترة األوىل

استراحة الغداء

       الفترة الثانية

استراحة

       الفترة الثالثة

استراحة

 الكلمة الختامية

التواصل مع اآلخرين

مالحظة: هذا الجدول مبدئي، سيتم
 إرسال الجدول النهائي بعد التسجيل.



أجندة المؤتمر 
السبت 11 سبتمبر 2021م

Title Speaker

Using Game Design Elements to Enhance Learning )EN( Jan Plass

A Smarter Start for Learners: Building Connections 
between Students, Parents and Teachers )EN(

Kari Peterson

Searching for Level 6 )EN( Rafe Esquith

Learning in the Children’s Museum )EN( Oli Oli + Noura Alzamil 
+ Louver AD

Managing Difficult Behavior in Children )AR( Heba Hariri

Title Speaker

Critical Art Making and Learning: 
The Aesthetics of Cognitive Mapping )AR(

Dr. Noura Shuqair

Theatre Arts createsReal Experiences 
in the Classroom )EN(

Erik Melver

Creative Writing )AR( Hind Saeed 

Creating Fun Learning Space )AR( Latifah Alkhalifa

Title Speaker

Key- note Speaker + Book Signing 
 Book: Empower

AJ Juliani
الفعالية المتحدث

إيه جيه جولياني كلمة االفتتاح و جلسة توقيع كتاب »تمكين«

الجلسات

 ورش العمل

العنوان المتحدث

يان بالس استخدام عناصر من تصاميم األلعاب لتحسين التعلم )باللغة اإلنجليزية(

كاري بيترسون بداية أذكى للمتعلمين: بناء الروابط بين الطالب
وأولياء األمور والمعلمين )باللغة اإلنجليزية(

رافي إسكويت البحث عن المرحلة السادسة )باللغة اإلنجليزية(

هبة حريري سيتم التأكيد الحًقا

العنوان المتحدث

نورة شقير  تعلم وصناعة الفن النقدي : جماليات رسم
الخرائط المعرفية )باللغة العربية(

إرك ميلفر  فن المسرح : خلق تجارب حقيقية في
الفصول المدرسية )باللغة اإلنجليزية(

لطيفة آل خليفة خلق مساحات تعليمية مسلية )باللغة العربية(

الفترة األوىل

كلمة

العنوان المتحدث

حسين علي  األرض ليست كروية – )قوة األعمال والسفر
ووسائل التواصل االجتماعي( )باللغة اإلنجليزية(



جلسة توقيع كتاب

تجارب التعلم

العنوان المتحدث

مدارس أرامكو تجارب تقنية )باللغة اإلنجليزية(

العنوان المتحدث

أروى الخميس رسائل إىل بريد صاحب الظل الطويل  )باللغة العربية(

لقاء مع الخبراء 

العنوان المتحدث

رفاه سحاب لقاء الخبراء

أشرف حمد لقاء الخبراء

العنوان المتحدث

داليا تونسي غداء مع داليا تونسي

جنيفر بورن غداء مع جنيفر بورن

غداء

جلسة حوارية

العنوان المتحدث

كيران سيثي 
سالفة بترجي

التصميم للتغيير )باللغة اإلنجليزية(



العنوان المتحدث

قصي سليم، ياسر بركات الحياة لعبة: كيفية اكتساب المهارات الحياتية 
من خالل األلعاب )باللغة العربية(

أروى الخميس ، طارق خواجي رحلة بين الكتب )باللغة العربية(

بيتر كالرسون تعزيز التعلم المتمحور حول الطالب من 
خالل مشاريع تعزيز الشغف )باللغة اإلنجليزية(

سيتم التأكيد الحًقا رواية القصة

الجلسات

الفترة الثانية

 ورش العمل

العنوان المتحدث

كريستال جيكوبز إدارة التناقضات: التعامل اإليجابي مع
االختالفات في المجموعات )باللغة اإلنجليزية(

إيه جيه جولياني أهمية التساؤل واالختيار )باللغة اإلنجليزية(

سليمان النزهة مسرحة المحتوى )باللغة العربية(

Title Speaker

Life is a game: A session on how
 games equip you with real life skills )AR(

Qusai Salwem +
Yasser Barakat

Within books )AR( Dar Arwa + Tariq Khawaji

Fostering Student Centered Learning
 through Passion Driver Projects )EN(

Peter Carlson

Storytelling )AR( Fatima Albanawi

Title Speaker

Managing Polarities: Navigating Tensions
 in Collaborative Groups Resourcefully )EN(

Crystal Jacobs

Digital Educational Environment
 and Cybersecurity )AR(

Dalal Riyadh Almuhaideb

Power of Inquiry and Choice )EN( AJ Juliani

Converting Content into Theatre )AR(   Suliman Alnazha

Title Speaker

Helping Children from Poverty 
Accomplish the Extraordinary )EN(

Rafe Esquit

Title Speaker

Technology Experience Group of SAES Teachers

Museum Strategies )AR( Hind Alghamdi

كلمة

العنوان المتحدث

رافي إسكوت مساعدة األطفال في تحقيق إنجازات استثنائية )باللغة اإلنجليزية(

تجارب التعلم

العنوان المتحدث

مدارس أرامكو تجارب تقنية )باللغة اإلنجليزية(

هند الغامدي إستراتيجيات التعلم في المتاحف )باللغة العربية(



جلسة توقيع كتاب

العنوان المتحدث

لطيفة آل خليفة،
منيرة آل خليفة

اللعب ليس فقط لألطفال )باللغة اإلنجليزية(

لقاء مع الخبراء 

العنوان المتحدث

سالفة بترجي لقاء مع الخبراء

هبة حريري لقاء مع الخبراء

العنوان المتحدث

سيتم التأكيد الحًقا التوازن الرقمي

عمار الصبان، لوما العدناني مستقبل التعلم الترفيهي )باللغة العربية(

بورشوتام رامشانداني،
لطيفة آل خليفة، عهود العودة

ما بعد المنهاج: إحياء فضاءات التعلم )باللغة اإلنجليزية(

الجلسات

الفترة الثالثة

جلسة حوارية

العنوان المتحدث

أشرف حمد  سيتم التأكيد الحًقا  

 ورش العمل

العنوان المتحدث

أنك كولينز االستوديو الخارجي )باللغة اإلنجليزية(

ميلسا فالي، ميالف الزهراني الرفاه االجتماعي العاطفي )باللغة اإلنجليزية(



Title Speaker

Digital Wellbeing

The Future of Edutainment )AR( Ammar Al-Sabban +
 Adam wa mishmish

Beyond the Curriculum: Revival of Learning Spaces )EN( Oli Oli +  Latifah Alkhalifa 
+ Ohoud Alouda

Title Speaker

The Future of Learning )EN( NUMO

Title Speaker

The Outside Studio )EN( Annick Collins

Social Emotional Wellbeing )EN( Melisa Valle +
 Melaf Alzahrani 

Science Fiction Methodology )AR(   Su’ad Abdullah Maresi

كلمة

العنوان المتحدث

داليا تونسي  فلسفة تفكير األطفال )باللغة العربية(

تجارب التعلم

العنوان المتحدث

مدارس أرامكو تجارب تقنية )باللغة اإلنجليزية(

لقاء مع الخبراء 

العنوان المتحدث

نورة شقير لقاء مع الخبراء 

منيرة آل خليفة لقاء مع الخبراء

جلسة حوارية

العنوان المتحدث

علي حسين، سالفة بترجي  ماوراء الكتب: الصف غير التقليدي )باللغة اإلنجليزية(



تواصل معنا على:


