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 مقدمــــــة  •

  نواتج الثورة التعليم اإلبداعي والقائم على استخدام التكنولوجيا في البيئة التعليمية بكل أبعادها، أحد    يُعد 

تدعم    الكبيرة التيالمعرفية والعصر الرقمي والذي تتسارع فيه االكتشافات العلمية والتطورات التكنولوجية  

السلبية   التلقين  التعليمية وتحولها من عملية  تطور    االبتكارلى  إالعملية  التفاعلية. ونشهد حالياً  واإلبداع 

البيانات   علم  مثل  المجاالت  من  عدد  في  الناشئة  التكنولوجيا  والذكاء    Data Scienceودخول 

(، وأنظمة المحاكاة    IoTوإنترنت األشياء )   Nano Technology، تكنولوجيا النانو  AIاالصطناعي  

Simulation   االفتراضيوالواقع Virtual reality   والواقع المعززAugmented reality .  ولعل

المتسارعة   التكنولوجية  التطورات  أهم  عالم  المن  في  النقالة    االتصاالت ثورة  الهواتف  وتكنولوجيا 

والتي  الحواسيب و وواضح  ،  فاعل  بشكل  والجامعي.    يفأثّرت  المدرسي  التعليم  وأنظمة  التربية  مجال 

  ويواجه هذا المجال العديد من التحديات التي تحتّم التعامل مع هذه التطورات المتسارعة في المجاالت 

لقد أدت هذه التطورات على المستوى العالمي إلى تغييرات كبيرة في أدبيات التعليم  المعرفية والتكنولوجية.  

البرامج التربوية،    تصميم في  التقليدي لمواكبة هذا التقدم الكبير، والذي أثر بشكل كبير    العام والجامعي 

المناهج الدراسية، وطرق التدريس والتقويم. ولم يقتصر التغيير على هذه المجاالت التعليمية، بل انعكس  

، والتي تأثرت بالمعارف  Graduate Attributesفي كثير من الجامعات على تحديد سمات الخريجين  

 ن. الرقمية ومصادر التعلم وأدوات تعليم القرن الحادي والعشري

 

إلى استشراف التحوالت الكبرى في التربية   “لإلبداع والتحول الرقمي في التعليمالمؤتمر الدولي  "يهدف  

. لقد عززت الجائحة ضرورة  19-رهاصاتها حاليا، بعد انحسار موجة جائحة كوفيد إوالتعليم والتي نشهد 

العام أم الخاص، من النمط التقليدي إلى تعليم القرن الحادي والعشرين بكل أبعاده،  ، سواء  تحول التعليم

التعليم  قدر  وتبني  وتعزيز  اإلبداع  على  القائم  التفاعلي،  وضع  الرقمي  ذلك  كل  ويستدعي  الطلبة.  ات 

تعزز    ة وير سياسات تعليمية وتربوية حديثفي المؤسسات التربوية، وتط ت فاعلة للتحول الرقمي  استراتيجيا

التعليمية    وتؤصلهاالجودة    ج برام المؤسسات  السياسات على في  هذه  تعمل  أن  ويجب  تعزيز    المختلفة. 

عداد جيل واع مسؤول  إو  تحقيق جودة المخرجات التعليمية،  بين المؤسسات التعليمية علىالقدرة التنافسية  

   .المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامةومتمكن من 
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 أهداف المؤتمـــــر •

  واالبتكارالقائم على اإلبداع   في الوطن العربي  التعليم المستقبلي  على   الضوء تسليطلى إيهدف المؤتمر 

في زمن التحول الرقمي، وفق أحدث التوجهات الدولية في مجال التعليم والتطوير المهني والتعليمي.  

 وتشمل أهداف المؤتمر ما يلي: 

 التحول الرقمي في المجال التربوي ومعالجة تحدياتها.  استراتيجيات التعرف على  .1

 الفجوة الرقمية التربوية في المجتمعات المختلفة ووسائل تقليصها. تحديد  .2

 . معايير الجودة في التعليم اإلبداعي في ظل التحول الرقميتطوير  .3

 في التحول الرقمي في التعليم.  العالمية االطالع على التجارب  .4

 ن. وير الحديثة للمعلمي عداد البرامج التطإ .5

 . في التعليم العالي  استكشاف آفاق البحث العلمي ودور التحول الرقمي .6

 محاور المؤتمــــــر  •

يعمل المؤتمر على توفير منبر للباحثين واألكاديميين من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث المستجدات 

العلمي الحديثة والتي تعمل على توفير الحلول  في التعليم األساسي والعالي وكذلك تطوير أساليب البحث  

 المبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. وتشمل محاور المؤتمر ما يلي: 

 التعليم اإلبداعي وتعليم المستقبل  .1

 تحديات التحول الرقمي وجودة التعليم.  .2

 والتعليم اإلبداعي.   دولية رائدة في التحول الرقميتجارب  .3

 عليم العالي البحث العلمي وجودة الت .4

 المدارس مدن المواهب  .5

 معايير الجودة واالعتماد في ظل التحول الرقمي.  .6

 المعايير الدولية لتطوير التعليم الرقمي التفاعلي )المناهج، طرق التدريس، التقييم والتقويم(  .7

 . عداد وتمهين المعلمينإبرامج  .8

 . والتعليم اإلبداعياالقتصاد المعرفي  .9
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 المؤتمــــر أنشطــــة  •

" العديد من األنشطة والفعاليات الخاصة  لإلبداع والتحول الرقمي في التعليم المؤتمر الدولي  يتضمن " 

 : بالمحاور الرئيسة، وتشمل

 العامة.  ومناقشة القضايا الرئيسة ن الرئيسين ي المتحدث –

 المشاركات من الباحثين العالميين  –

 للمعلمين.  ورش العمل  –

 المتخصصة  حلقات النقاش –

 معارض تكنولوجيا التعليم  –
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 والتعليم للمؤتمر: اإلبداع  ولبرنامج اليوم ال 

 اإلفتتاح   09:30
 السالم الوطني   -

 القرآن الكريــــــم  -

 كلمات افتتاحية  10:15 9:35

 كلمة ترحيبية للدكتور بركات عوض  الهديبان  -

 في الكويت   للعلوم والتكنولوجيا  رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية

 يس االتحاد العربي للتعليم الخاص نائب رئ 

 كلمة أ.د. محمـــد ربيع ناصر -
 بمصر   للعلوم والتكنولوجيا الدلتاجامعة رئيس مجلس أمناء  

 يس االتحاد العربي للتعليم الخاصرئ 

 فراج العجمي  . مفوض د الوزير كلمة ال
  ةائبا عن االمين العام لجامع والتعليم والبحث العلمي ن  ةمدير اداره التربي  

 ة الدول العربي 

 كرم حسني  ة أ.د. أكلم -
 والتعليم المصري   ةنائب وممثل لوزير التربي 

 كلمة أ.د/ مفيد شهاب  -
 العالي المصري األسبق وزير التعليم 

 1 أساسية  محاضرة  11:00 10:15

 

 مستقبل التعليم في الوطن العربي  

وزير التربية األسبق في   – معالي الوزير أ.د محمود أبو النصر  

   جمهورية مصر العربية

 2 أساسية  محاضرة  11:45 11:00

 

 التعليم اإلبداعي وتعليم المستقبل 

نائب الرئيس    –( Stéphan Vincent-Lancrinستيفان فنسنت )

  التعاون االقتصادي والتنمية  منظمة ورئيس قسم التعليم المستقبلي في 

 أونالين( )

 استراحة    12:15 11:45

 3محاضرة أساسية  01:00 12:15
 التحول الرقمي في التعليم  

 الرقمية الصناعات مديرش، شركة سيمنز، يشاوالالسيد أحمد 

01:00 01:45 
 1الجلسة النقاشية 

 (أ.د. محمد ترو)

 التحول الرقمي وجودة التعليم: التحديات والحلول  

 هشام خليل  المشاركون: أ.د محمود أبو النصر، د. محمد ربيع ناصر، د.

   4محاضرة أساسية  2:30 01:45

 

 البحث العلمي وجودة مخرجات التعليم العالي

 المملكة المتحدة –جامعة باليموث  –عميد كلية الطب  – أ.د. هشام خليل 
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 افتتاح مقر االتحاد العربي للتعليم الخاص بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت  03:00 2:30

   استراحة غداء  04:00 03:00

 وورش عمل عن التعليم  للمؤتمر: ندوات الثانيبرنامج اليوم 

 1المحاضرة األساسية  11:00 10:00
 دور التعليم في زرع مفاهيم المواطنة 

 وزير التربية و التعليم السابق لجمهورية مصر العربية –د. مفيد شهاب 

11:00 12:00 
 1الجلسة النقاشية 

 ( أ.د كمال ناصر )

 

 فرص العمل للخريجين في زمن التحول الرقمي

 أ.د. محمد تروالمشاركون: د. عاطف زكي، أ. نرجس دشتي، 

 استراحة  12:30 12:00

 1ورشة عمل  2:45 12:30
 لتخطيط االستراتيجي في العملية التربوية ا

 القرار في وزارة التربية و  مدراء المدارس ومساعديهم االمدعوون: متخذو

 2ورشة عمل  2:45 12:30
 أساليب التدريس في القرن الحادي والعشرين 

 المدعوون: المدرسون في وزارة التربية

 اختتام المؤتمر   3:00 2:45
رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت  لكلمة ختامية 

 الدكتور بركات الهديبان 

 تكريم المشاركين في ورش العمل  3:30 3:00

 غداء  استراحة   3:30


