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حول قمة إنوكسيرا
 InnoXeraهي قمة سنوية تعرض اإلبداعات واالبتكارات الجديدة في صناعة تكنولوجيا التعليم في الشرق األوسط.
وتنطلق هذا العام النسخة الرابعة من القمة على التوالي حيث عقدت ألول مرة في عام  ،2019ويكون حضور القمة
ً
حصريا من خالل الدعوات الخاصة.
تشهد قمة إنوكسيرا السنوية حضور صناع القرار وقادة الصناعة والخبراء الميدانيين في رحلة ملهمة لتقديم لمحة
أخاذة عن االبتكارات المستقبلية وحلول الشركات في مجال التعلم الذكي التي تستهدف الحكومات والشركات
واألفراد.
وستعقد القمة هذا العام في مركز الملك عبد هللا المالي بالرياض بالمملكة العربية السعودية ،حيث سيحضرها قادة
التعليم من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك إفريقيا .ينضم لحضور القمة المميزة
الجهات واألطراف الفاعلة في مجال تكنولوجيا التعليم تحت سقف واحد مما يتيح تبادل الرؤى واألفكار المبتكرة
حول اتجاهات الصناعة والفرص السانحة في المجال .موضوع القمة هذا العام هو " الطريق إلى االستدامة من خالل
رئيسي ا في المجتمع في أصبح سمته التغير السريع وانعدام الرؤية
دور ا
ابداعات التعلم الذكي"  ،حيث تلعب االستدامة ً
ً
الواضحة.
أطلقت شركة كالسيرا قمة إنوكسيرا منذ أربعة أعوام وذلك لملء الفراغ الموجودة في المنطقة لدعم وتطبيق
ابتكارات التعلم الذكي  ،حيث أن كالسيرا هي منصة التعلم اإللكتروني الرائدة في الشرق األوسط .كما كالسيرا من
ال إلى
خالل هذه القمة إلى االرتقاء بمجال التعلم الذكي في المنطقة وذلك برفع سقف االبتكار في هذا القطاع وصو ً
آفاق جديدة ال حدود لها.

أجندة مليئة باألنشطة الرائعة و فرص المشاركة
اجتماعات مع خبراء الصناعة

الترحيب و االفتتاح

منطقة العرض

إطالق النسخة الجديدة من منتجات كالسيرا

مشاركة صناع القرار

الكلمات الرئيسية من خبراء الصناعة

التواصل مع مجتمع التعلم الذكي

حلقات نقاشية وعروض من كالسيرا وشركائها

الجمهور المستهدف

هيئات االستثمار و
المؤسسات المالية

رواد صناعة
تكنولوجيا التعليم

أصحاب المؤسسات
التعليمية و التدريبية

الهيئات الحكومية و األجهزة
التنظيمية

يوم كامل يركز على االبتكاراتالمستقبلية في مجال التعلم الذكي

المنتجات
الجديدة

الذكاء االصطناعي و
الواقع االفتراضي

صناع القرار

التوجهات
العالمية

خبراء عالميين

نحن نقدم قيمة ملموسة

ابتكاراتك
تسبق
الزمن

اصنع الفارق
جزءا من
وكن ً
التطور

ً
مصدرا
كن
إللهام غيرك
واستلهم منهم
األفكار

ً
جزءا من
كن
مستقبل التعليم

االستثمار في االبتكار من
أجل النمو المتسارع
للألعمال

يسلط الضوء على
+ 2,000
متوسط حجم الحضور في آخر  3نسخ
من القمة

حضور صناع القرار في قطاع التعليم
في منطقة الشرق األوسط

قمة رائدة لصناعة تكنولوجيا التعليم

برعاية  25من أكبر الشركات العاملة
بالمجال

مالمح من النسخ السابقة

أجندة ( 2022InnoXeraمؤقت)

الثامن من يونية 2022

تعرض  10شركات من شركات تكنولوجيا التعليم حلولها على هامش القمة.

افتتاح منطقة العرض

طوال اليوم

 11:00ص

محمد المدني ،الرئيس التنفيذي لشركة .Classera

نبذة افتتاحية
التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة لرفاهية
كوكب األرض والبشرية.

 15دقيقة

ً
ظهرا
2:00

مارك إيست ،المدير العام (أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وآسيا)  -مجموعة صناعة
التعليم في شركة .Microsoft

الكلمة الرئيسية 1 -

 15دقيقة

ً
ظهرا
2:20

طه خليفة ،مدير مبيعات  ،CCGإقليم أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا ومدير دول
مجلس التعاون الخليجي في شركة Intel

الكلمة الرئيسية 2 -

 15دقيقة

ً
ظهرا
2:40

مايانك دينجرا ،كبير مسؤولي األعمال المنعلقة بالتعليم  -الشرق األوسط وإفر يقيا
وأوروبا الشرقية في شركة .HP

الكلمة الرئيسية 3 -

 15دقيقة

ً
ظهرا
3:00

رالف عازار ،مدير تطوير األعمال ،الشرق األوسط وأفريقيا
ماكجرو هيل

الكلمة الرئيسية 4 -

 15دقيقة

عصرا
ً 3:20

جبل الثلج لمنتجات Classera

منظومة عمل  Classeraالمتكاملة

 50دقيقة

 3:40عص ًرا

كيف تستجيب وزارات التعليم في المنطقة لتحديات االستدامة.

حلقة نقاش 1
(وزارات التربية والتعليم)

 35دقيقة

مساء
4:35
ً

التنمية المستدامة من خالل التدريب عبر اإلنترنت

حلقة النقاش 2
(التطوير المهني)

 35دقيقة

مساء
5:15
ً

حلول مختارة من شركاء تكنولوجيا التعليم

عرض الشركاء
(شركاء تكنولوجيا التعليم)

 35دقيقة

مساء
5:55
ً

قصص نجاح من المدارس التي تستخدم التكنولوجيا لتحسين وزيادة الوعي باالستدامة

حلقة نقاش 3
(مدارس قيد التغيير)

 35دقيقة

مساء
6:35
ً

كيف تؤثر شركات التكنولوجيا على قطاع التعليم وتخدم أهداف االستدامة الخاصة به.

حلقة نقاش 4
(شركاء تكنولوجيا التعليم)

 35دقيقة

مساء
7:15
ً

ترقيات وعروض حصرية من الرعاة

حقائب هدايا وشهادات تقدير

 30دقيقة

مساء
7:55
ً

 يرجى االتصال على،ألية استفسارات

pr@innoXera.co
partnerships@Classera.com

