
مؤتمر "كم كلمة" الّسنوّي
آفاق مستقبلّية في تعليم العربّية وتعّلمها

٢٠٢١أّيار/مايو٣١

الجلسة االفتتاحّية

١٠:٤٥-١٠:٠٠
(توقيت أبو

ظبي)

فيبيانات إيجابّية: دراسة حالة عن توظيف الّذكاء االصطناعّي
تعليم العربّية.

مديرة الجلسة:
، شاعرة، إعالمّية، وباحثة."ماجدة داغر"

المتحّدثون:
كلمة".المديرة الّتنفيذّية في منّصة "كم"سيرون شاميكيان"،

رانيا" -الّرئيس الّتنفيذّي في "مؤّسسة الملكة"نافذ دّقاق"،
المملكة المّتحدة، رئيس مجلس اإلدارة في "إدراك".

الجلسة المتخّصصة األولى

١١:٤٥-١٠:٤٥
(توقيت أبو

ظبي)

من هو معّلم اليوم؟ ومن هو تلميذ المستقبل؟

مديرة الجلسة:
الّلبنانّيةإعالمّية، أستاذة جامعّية في "الجامعة"مايا مجذوب"،

األميركّية" - صحافة الوسائط اإلعالمّية المتعّددة.

المتحّدثون:
الّتربيةشريك مؤّسس في "َلِعْب"، أستاذ في"د. محمود ناتوت"،

في الجامعة الّلبنانّية األميركّية.
في تكنولوجياعميدة كّلّية الّتربية؛ وأستاذة مشاركة"د. رنا تميم"،

الّتعليم بكّلّية الّتربية في "جامعة زايد".
كلمة"،خبيرة المناهج الّرقمّية في منّصة "كم"د. سمر أّسو"،

وأستاذة في الجامعة اليسوعّية.

استراحة الغداء

الجلسة المتخّصصة الثّانية

١٤:٠٠-١٣:٠٠
(توقيت أبو

استراتيجّيات دعم أقسام الّلغة العربّية.
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مديرة الجلسة:ظبي)
"كممديرة الّشراكات االستراتيجّية في منّصة"ميرنا منيمنة"،

كلمة".

المتحّدثات:
مديرة أولى - الّتطوير المهنّي المستمّر"هنادي مصطفى"،

ومراجعة أداء المدارس في "أكاديمّيات الّدار".
مديرة المنهاج الوطنّي في "مدارس اإلمارات"أمينة الجابري"،

الوطنّية".
نائبة رئيس قسم الّلغة العربّية والّتربية"ديمة العلمي"،

اإلسالمّية في "جيمس للّتعليم".
دبيمديرة أقسام الّلغة العربّية في "مدارس"نادين الدرزي"،

البريطانّية (جميرا بارك - تالل اإلمارات) - تعليم".

الجلسة الختامّية

١٤:٥٠-١٤:٠٠
(توقيت أبو

ظبي)

حلول إبداعّية بالّلغة العربّية.

مديرة الجلسة:
كلمة".مديرة القسم الّتربوّي في منّصة "كمهبة الجّزار"،"

المتحّدثات:
القائمة بأعمال المدير العاّم في "مؤّسسة"د. فرح سّراج"،

الفطيم للّتعليم".
كلمة".المديرة الّتنفيذّية في منّصة "كم"سيرون شاميكيان"،

خالصة المؤتمر

١٥:٠٠-١٤:٥٠
(توقيت أبو

ظبي)

، شاعرة، إعالمّية، وباحثة."ماجدة داغر"

حفل تكريم الفائزين في مسابقة "كم كلمة"

١٨:٠٠-١٧:٠٠
(توقيت أبو

ظبي)

الّدراسّيللعامالكتابّيالّتعبيرمسابقةفيالفائزينتكريمحفل
٢٠٢١-٢٠٢٠.
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