المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل
فندق االماسة -العاصمة ا|إلدارية الجديدة -جمهورية مصر العربية
من  4إلي  6أبريل 2019

اليوم األول  :الخميس  4أبريل 2019
11:45 –10:45

إفتتاح معرض المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل

12:30 –11:45

الجلسة اإلفتتاحية للمنتدي

13:00 – 12:30

إستراحة



الثورة الصناعية الرابعة  :هل نحن مستعدون؟

14:30 –13:00

الثووووووورة الصووووووناعية الرابعووووووة والتكنولوجيووووووات البازغووووووة :مووووووا هووووووي الخطوووووووات التووووووي يجوووووو اتخا هووووووا موووووون بوووووول

الجامعووووووووات والمبسسووووووووات البحثيووووووووة لتحضووووووووير أن سووووووووهم ومجتموووووووواعتهم؟ ا تجاهووووووووات اإلبداعيووووووووة واآلفوووووووواق

المستقبلية في التعليم العالي والتوظيف.
16:00-14:30

غ اء

ا تصاد القائم على المعرفة ()1
17:00-16:00

دور الشوووووووورلاء الوووووووودوليين والقطوووووووواو الخوووووووواي والمجتموووووووول الموووووووودني فووووووووي التعلوووووووويم العووووووووالي والبحووووووووث

( جلسة عامة)



17:30 – 17:00

إستراحة

العلمي.



التعليم والبحث وأهداف التنمية المستدامة.
 -بنووووووواء القووووووودرات مووووووون خووووووو ل طووووووواو التعلووووووويم والمجتمعوووووووات المحليوووووووة لتبوووووووادل المعرفوووووووة لمعالجوووووووة

18:30-17:30

أهوووووووداف التنميوووووووة المسوووووووتدامة ي تعزيوووووووز الت ليووووووور الشخصوووووووي للطووووووو

وأعضووووووواء هيئوووووووة التووووووودريس

لتحمووووووول المسوووووووبولية والسوووووووعي لتحقيووووووو اإلنجوووووووازات فوووووووي أسووووووورهم ومجتمعووووووواتهم .تقوووووووديم اهوووووووداف
التنميوووووووة المسوووووووتدامة فوووووووي المنووووووواه الدراسوووووووية ودور ولوووووووا ت تمويووووووول األبحووووووواث فوووووووي معالجوووووووة

أهداف التنمية المستدامة واشراك المجتمل المدني والصناعة.

اليوم الثاني  :الجمعة  5أبريل 2019


القيم  :ا ستق ل والحرية والمسئولية المجتمعية للجامعات والمبسسات البحثية
القيم األكاديمية األساسية وأهميتها.

10:30 – 9:00



11:00 -10:30

إستراحة

حلقات نقاشية تغطي موضوعات مثل:

 -وضل القيم في حيز التطبي .

 أهمية القيم األكاديمية على المستوى لأساس للثقة بين المبسسات والمجتمل.12:00 -11:00



مستقبل الجامعات



غ اء

( جلسة عامة)

14:00 -12:00

اإل تصاد القائم على المعرفة ()2
15:30 –14:00
( بالتوازي)

-المنظوووووووور الشوووووووامل لنموووووووا

 -مسوووووووتقبل التعليم والتدري

ال ني -

التمويوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول :والمهني وتنميوووووة مهوووووارات القوى ( مووووووووووودارس العلووووووووووووم
والتكنولوجيوووووووووووووووووووووووووووووووووا
ماهو األكثر فاعلية.
العاملة
-تحقيووووووووووووووووووووووووووو عائووووووووووووووووووووووووووودا

المبتكرة()1

والهندسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

ل سووووووووووووتثمار فووووووووووووي التعلوووووووووووويم

والرياضووووووووووووووووووووووووووووووووووويات)

العالي والبحث العلمي.

وSMAC

 -خيووووووووارات تمويوووووووول الن قووووووووات

–

مهووووووووووووارات اإل تصوووووووووووواد

الدراسووووووووووووووووووووووووية للطبووووووووووووووووووووووووة-

الجديووووووود :مووووووون نبحوووووووث

والقروض المتحة للطلبة

عنه لتوظي ه.

16:00-15:30

إستراحة

17:30-16:00

* الووووووووووووووووووودرجات الجديووووووووووووووووووودة؟ * تغييوووووور التكنولوجيووووووا بوووووورب البحووووووث

(بالتوازي)

 - STEMالووووووووووووووووووووووووووووووووربى

ال ووووووووووووووووووووووووووري الجديوووووووووووووووووووووووووودة والتنمية وا بتكار.
( ا بتكوووار وريوووادة األعموووال

*ليوووووووووف يملووووووووون لمنظوموووووووووة تمويووووووووول

وا حتضان).

البحوووووووووووووووث التطبيقيووووووووووووووة أن تلبووووووووووووووي

الناشئة في مجال التعليم

* PRIMAالشوووووووووووراكة فوووووووووووي مجوووووووووووال

*عووووووووووروض عوووووووووون الشوووووووووورلات احتياجات الصناعة.

البحوووووووث العلموووووووي والتكنولوجيوووووووا فوووووووي
إ ليم المتوس

*التعلووووويم عووووون بعووووود الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووربى

والتعليم المختل .

المبتكرة()2

اليوم االثالث  :السبت  6أبريل 2019
10:30 - 9:00

(جلسة عامة)

11:00 – 10:30


الحلم والقيادة
إستراحة

تدويل التعليم العالي و الطلبة الدوليين

12:00 –11:00



(جلسة عامة)

التعليم العالي والبحث العلمي والدبلوماسية

 -دبلوماسية العلوم.

 -التعليم العالي ودبلوماسية القوة الناعمة.

 ال لاء ا جتماعي إحداث ثورة في التعليم13:30 –12:00



تدويل التعليم العالي

( جلسة عامة)
14:30 – 13:30


غ اء

تمويل المستقبل

16:00-14:30



العلم التكنولوجيا والمجتمل.



البحث عن  :إص ح وت وق التعليم العالي والبحث العلمي

( جلسة عامة)

17:00–16:00

( جلسة عامة)

 هل التصنيف يساعد الجامعات؟ دور التصنيف في ج-

ما ال ي تحتاجه الجامعة بال عل لتحسين تصني ها.

الختام  :الربى الختامية.
18:00

الطلبة.

الح ل الختامي

