
الـمـــؤتـمــر الــدولــي
لتقويم التعليم والتدريب

اكــتـــوبـــر 15-14 2020

جدول األعمال



الترحيب وتقديم المؤتمر مقدم المؤتمر

معالي الدكتور أحمد العيسى
رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب 

:  تقويــم التعليــم والتدريــب خــالل جائحــة فايــروس كورونــا
الدروس المستفادة من تجربة هيئة تقويم التعليم والتدريب

كلمــــــــة االفتتــــــــــاح

السيد أندرياس شاليشر
رئيس قطاع التعليم والمهارات بمنظمة
التقويم لتحسين التعليم: التحديات والفرص والمنجزاتالــــتعـــــــاون والــتـــنمـــيــــــة االقتـــصــــاديـــة

13:05 -13:00 10:05 -10:00 

14.05  -13.0511:05-10.05

توقيت غرينتشتوقيت الرياض االفتــتـــــــاح

معالي الدكتور حسام زمان 
رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب

استراحة

اليوم األول
األربــعـــاء

14

جلســــــة االفتــــتــــاح



د. بيل ماكسويل
الرئيس التنفيذي لتعليم أسكوتالندا سابًقا

السيد بيرت ليشتنبيرغ
المفتش اإلستراتيجي في مفتشية التعليم بهولندا

د. هنادا طه
أستاذ اللغة العربية في جامعة زايد

د.محمد الغامدي
المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم

 والتميز المدرسي، هيئة تقويم التعليم والتدريب 

بناء استراتجيات فعالة للجودة تواكب تطلعات 
أنظمــة التعليـــم في القرن الحـادي والعـــشــرين

 الحاجة إلى رؤية وطنية لتنفيذ عمليات فحص الجودة 

تدريس اللغة العربية وتعلمها وتقويمها:
حتــى ال نفــقــــــد االتجــــــاه الصــحـــــيح 

اإلطار الوطني لتقويم التعليم العام في المملكة العربية
السعودية: تكامل السياسات من أجل التحسين المستمر 

Wednesday
اليوم األول

 تنفيذ عمليات التقويم وفحص الجودة في المدارس
منسق الحوار

 الدكتور علي بن عبدالخالق القرني ،مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج  

توقيت غرينتشتوقيت الرياض

16:20 -14:15 13:20 -11:15 

استراحة

األربــعـــاء
14

 الجلسة األولى



معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد
  محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

استراتيجية التحول في المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني :
ربط التعليم والتدريب التقني والمهني باحتياجات سوق العـــمل 

د. أحمد الزهراني
وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لشؤون العمل

السيد هيروميتشي كاتاياما
 أخصائي برامج، قطاع تطوير الشباب والقراءة والمهارات، يونسكو

السيد جوش ويليامز
مدير أول السياسات السابق بوزارة التعليم في نيوزيلندا

د. باتريــك وات 
 رئيس قطاع التقويم والبحوث، مؤسســة تنمية المهارات في أســكوتالندا

أ. محمد العسيري
المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب، هيئة تقويم التعليم والتدريب

التجديد في سوق العمل: ركيزة المهارات

تطوير المؤهالت واإلفادة من المؤشرات
التحليلية المستخلصة من البيانات الكبيرة 

الجودة اإللكترونية: كيــــف تدعم التقنـــية الرقمية 
الجودة واالتساق في التعليم والتدريب والمهني

تقويم برامج التلمذة في أسكوتالندا

مدخل التقويم واالعتماد الذي تتبناه هيئة تقويم التعليم
والتدريب لقطاع التدريب في المملكة العربية السعودية 

WednesdayWednesday اليوم األول

توقيت غرينتشتوقيت الرياض تقويم واعتماد برامج التعليم والتدريب التقني المهني
منسق الحوار

معالي الدكتور عبدالله أبوثنين ،نائب وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية للعمل 

19:10 -16:40  16:10 -13:40 

استراحة

األربــعـــاء
14

 الجلسة الثانية



Wednesday اليوم األول

توقيت غرينتشتوقيت الرياض
منسق الحوار

معالي األستاذ فيصل اإلبراهيم، نائب وزير االقتصاد والتخطيط

20:00 -19:2017:00 -16:20  

20:10 -20:00 17:10 -17:00  

د. إريك هانوشيك
زميل أول في مؤسسة هووفر، جامعة ستانفورد 

عضو  لجنة برنامج المؤتمر

العائد االقتصادي لجودة التعليم

بيان ختامي ألعمال المؤتمر في اليوم األول

األربــعـــاء
14

المتحدث الرئيس 1



13:05-13:0010:05-10:00

13:45-13:0510:45-10:05

الخميساليوم الثاني
15

توقيت غرينتشتوقيت الرياض افتتاح اليوم الثاني ألعمال المؤتمر

منسق الحوار
الدكتور محمد الزغيبي، مستشار أول، هيئة تقويم التعليم والتدريب

استراحة

معالي هيكيا باراتا
وزير التعليم في نيوزيلندا من 2011 حتى 2017

الترحيب والتقديم ألعمال المؤتمر في اليوم الثانيمقدم المؤتمر

تنفيذ التجديد التربوي على المستوى الوطني

المتحدث الرئيس 2



مبادرات تحسين نواتج التعلم في التعليم
العالـــــي بالممـــــلكة العــــربيـــة الـــسعودية 

تقويـــم التعليـــم العـالي فـــي إيطــالـــيــا:
فــــرص سانحة لهيـئة التقويم الوطـنـــي

 التعليم العالي الخاص واعتماد البرامج:
 المــــوازنة بــــــين االلتـــــزام والممــــــايزة

ل في االعتماد األكاديمي  التحوَّ
في المملكة العربية السعودية 

13:00-10:55 16:00 -13:55

الخميساليوم الثاني
15

توقيت غرينتشتوقيت الرياض تقويم نواتج التعلم في التعليم العالي
منسق الحوار

معالي الدكتورة إيناس العيسى، رئيس جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

استراحة

معالي الدكتور محمد السديري
نائب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار

د. ديرك فان دام
رئيس قسم االبتكار وقياس التقدم بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

د. بيدرو  تيكسيرا
 جامعة بورتو، البرتغال

د. سهيل باجمال
المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، هيئة تقويم التعليم والتدريب

د. ألبرتو تشيوفلي
رئيس قياس التقويم الذاتي والتقويم الدوري واالعتماد،
الهيئــة الوطنيــة لتقويــم الجامعــات والبحوث بإيطاليا

تقويــم نواتــج التعلــم للتعليــم العالــي:  
مبادرة تقويم التعليم العالي 

 الجلسة الثالثة



 اســتراتيجيات تعظيــم اإلفــادة مــن البيانــات

18:25 -16:2015:25 -13:20

اليوم الثاني

توقيت غرينتشتوقيت الرياض اإلفادة من بيانات التقويم من خالل البحوث والتقارير
منسق الحوار

الدكتور سطام السبيعي، مشرف عام برنامج استشراف مركز المعلومات الوطني

استراحة

معالي الدكتور طارق الشدي
رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية

إســهام بيانــات التقويــم فــي تحقيــق أهــدف
 2030 التعـــــليـــــــم  أجــــنـــــــدة  فــي  التعـــــــلم 

د. سيلفيا مونتويا
 مديرة معهد اليونسكو لإلحصاء

اســتعمال بيانات التقويم وقياس األداء إلثراء
ــوير السياســات  الدليــل العلمــي بهـــــدف تطـــ
وتشــجيع الحــوار غيــر الرســمي فـــــي التعليــم 

د. باولو سانتياجو
 رئيس قسم استشارات السياسة والتنفيذ بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

د. شويتلينا ساباروال
اقتصادي أول ، قسم التعليم ، البنك الدولي

أهميــة مقاييــس التعلــم ومؤشــر رأس
المــال البـــــشري لـــــدى البنــك الدولــي

 توســيع أثــر هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب:
المدخــل الشمـــــولي لإلفــــــادة مــن البيانــات

د. نياف الجابري
 المشرف العام على البحوث واالبتكار، هيئة تقويم التعليم والتدريب

الخميس
15

 الجلسة الرابعة



18:45-18:3515:45-15:35

18:55-18:4515:55-15:45

اليوم الثاني

توقيت غرينتشتوقيت الرياض مراسم االختــتــــام

 الجلسة الختامية

معالي الدكتور حسام زمان
رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب

 القراءة العامة وإحصاءات المؤتمرمقدم المؤتمر

 البيان الختامي للمؤتمر

الخميس
15


