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 نظرة عامة

( بالشراكة مع CLICKSالذي ينظمه مركز االبتكارات التعليمّية وحلول المعرفة المتخّصصة )يهدف المنتدى 
( ومؤسسة القيادة للتعليم ICDEاتحاد الجامعات العربية والمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد  )

القرار لمناقشة أحدث  وصناعلقادة التعليم العالي  ُيعقدّي   إقليم منتدى  العالي في المملكة المتحدة إلى توفير 
ابمجال التعليم العالي. كما يهدف المنتدى أي الصلةاالتجاهات والتطورات والقضايا وثيقة  إلى التشجيع  ض 

على تبادل أفضل الممارسات والمساهمة في تحديد االستراتيجيات والتوجهات المستقبلية للتعليم العالي داخل 
. و يقدم المنتدى آلية قوية لتعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات المعنية بالتعليم العالي اجهوخار  المنطقة

 ين اإلقليمي والدولي.يعلى المستو 
البحرين ،إلمارات العربية المتحدة  من ضمنها دولة  50مشاركين من أكثر من المنتدى قد جذبو 
الواليات المتحدة،  ،جنوب أفريقيا، البرازيل ،المغرب،مصر  ،األردن ،عمان  ،قطر ،السعودية ،الكويت،

 ، فلسطين، و فرنسا. المملكة المتحدة،  نيجيريا
واألفكار الجديدة وجذب انتباه  التفكير لتحفيزيحظى الهيكل التنظيمي للمنتدى هذا العام بتصميم بالغ الدقة 

ن والتي تتضمن يلقيها المتحدثون البارزو  من خالل سلسلة من األنشطة تتضمن كلمات الحاضرينجمهور 
ممارسة  40 أكثر منواستعراض  للقضايا ذات األهميةومناقشة  وحلقتين نقاشيتين تفاعليتيناألفكار الرئيسية 

. إضافة  إلى ذلك، يتضمن جدول المنتدى عقد ثالث ورش عمل في التاسع المؤسسيةمن أفضل الممارسات 
 قبل انطالق فعاليات المنتدى. 2015من نوفمبر لعام 

ن قائمة المتحدثين في المنتدى وعضو هيئة المستشارين المشاركين في المناقشات فتضم: البروفيسور أما ع
(، المملكة المتحدة؛ والبروفيسور ECBPMبي إلدارة أفضل الممارسات )و رئيس المركز األور  -محمد زائيري
راء التصنيف العالمي رئيس المرصد الدولي للتصنيف والتميز األكاديمي التابع لفريق خب -جان سادالك

(IREGفرنسا؛ دكتور كاثلين اس. ايفيز ،)- الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة التعلم المباشر عن طريق
(، الواليات المتحدة األمريكية؛ دكتور جولي SlonC -MIT بمجموعة سلونق انترنت )كانت تعرف ساباإل

ت المتحدة األمريكية؛ البروفيسور ماندال ستانلي ايديوكوز، الوالإنائب الرئيس للتدريس والتعلم في  -ليتل،
رئيس ونائب رئيس جامعة  -نت دي. ماكدونالديمدير ونائب رئيس جامعة جنوب أفريقيا؛ دكتور ك -ماخانيا

المدير التنفيذي للجنة االعتماد  -البروفيسور م. بدر أبو العال(، كندا؛ StFXالقديس جافير فرانسيس )



  ،لعربية المتحدة؛ ونائب رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالياألكاديمي، اإلمارات ا
رئيس  ادريس أوعويشةوالبروفيسور ,  الجامعة الهاشميةرئيس  كمال الدين حسين علي بني هاني البروفيسور

 من بين آخرين. المغرب ,األخوين بإفران جامعة

 أهداف المنتدى

 في  االبتكار تشجيع العالي في التعليم دور مناقشةالتعليم و  في التمّيز لمدلول وأعمق أفضل فهم خلق
 والعشرين المعرفة الرقمية في القرن الحادي المجتمع القائم على

  تعزيز وتطوير عقلية عالمية في قادة و مؤسسات التعليم العالي التي تحتضن االبتكار على جميع
 المستويات وعبر جميع وظائف المؤسسة .

 فيها بما العالي  التي تؤثر على التعليم العالي اليوم والتوّجهات التطوراتاالبتكارات و  أحدث مناقشة 
 التعليم تعزيز بروز تكنولوجيات

  مناقشة كيفية مساهمة التعليم العالي في اقتصاد اليوم القائم على المعرفة وكيفية رعايتها االبتكار
 اإلبداع واالبتكار . القائم على الجامعة و ريادة األعمال في عصر يقوده

  جراء المقارنات  المعايير وضع خالل من االبتكار تشجيع في في القيادات دور تحديد والمقاييس وا 
 .الممارسات أفضل تبادل وتشجيع المرجعّية

  . مناقشة األطر واالستراتيجيات المختلفة لدمج االبتكار في التعليم العالي في منطقة الشرق األوسط
 مناقشة التحديات و اقتراح استراتيجيات بشأن الكيفية التي يمكن التغلب عليها.

 

 المستهدفالجمهور 
 : شملالذي ي العالي التعليم مجتمع من فردا   300 استقطاب إلى  عاملل المنتدى اجتماع يهدف 

 ورؤساء ونوابهم ومستشاريهم، الجامعات، رؤساء فيهم بما العالي التعليم في األكاديمية القيادات 
 الخ... المجالس،

 العالي، كما الممثلين عنهم المعنية بالتعليم والدولية اإلقليمية والمنّظمات الجمعيات رؤساء. 
 التعليم بسياسات المعنّيون القرار القيادات رفيعة المستوى وصناع. 



 العالي المعنيون بالّتعليم الحكوميون المسؤولون. 
 المجال هذا في الباحثون. 

للمنتدى اإلقليمي  لمعلومات المحدثة حول البرنامج، ندعوكم للتفضل بزيارة الموقع الرسميلالطالع على ا
 لقيادة التعليم العالي على

 www.menahelf.com   

 المنظم الرئيسي عن
 

 

  (CLICKS)مركز اإلبتكارات التعليمية وحلول المعرفة المتخصصةتأّسس 
ناشئة الو  الحديثةمحددة المجاالت الدعم مؤسسات التعليم العالي في بهدف 
 . تعتبر من أهم شروط تحقيق التمّيز األكاديمي على جميع المستوياتالتي 

 
توفير حلول للمعرفة تّتسم باالبتكارّية وتلبي احتياجات مؤسسات التعليم وتمّكنها من وتتمّثل رسالة المركز في 

بناء كفاءاتها وقدراتها الداخلّية" في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، كما تسّهل تحّولها باتجاه تحقيق 
 نتائج مستدامة في سعيها إلى تحقيق التمّيز األكاديمي". 

 
جه الخصوص خدمات وحلول تتضمن برامج بناء القدرات، التي تكون إما عاّمة أو ويقّدم المركز على و 

ا بما يتالءم مع احتياجات المؤسسة، باإلضافة إلى الخدمات االستشارّية، وتطوير حلول  مصّممة خصيص 
واإلرشاد  وما إلى ذلك(، ونقل المعرفة ،اإللكترونّية المعرفة )كتحديد األطر واالستراتيجيات والخطط واألدوات

 : في كل من المستويين الفردّي والمؤّسسّي في المجاالت الرئيسّية التالية
 دارة األداء  التخطيط االستراتيجي وا 
 القيادة والحوكمة 
 الجودة واالعتماد األكاديمي 
 دمج التكنولوجيا في التعليم العالي 
 في التعليم العاليالعلمّي ث بحال 

http://www.menahelf.com/


 
مجموعة مرموقة من الخبراء الدوليين من ذوي الجهوزّية التاّمة لخدمة عمالئه من خالل مقره بويرتبط المركز 

عيه في المملكة المتحدة وماليزيا، و يسترشد المعرفة وفر الرئيسي في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
العالي والتعلم على  والخبرة من مجلس قيادّي متمّيز تضّم عضويته بعض أفضل قادة النهوض بالتعليم

 الساحة العالمّية.
 

كما يشدد المركز على البحوث والتطوير، ويشارك في نشر أفضل الممارسات وسلسلة التقارير والعمل، فضال  
نشاء شبكات لتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في التعليم العالي.  عن تنظيم المؤتمرات وا 

 

 


