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  التعریف بالمؤتمر ³
  :مقدمة

في حياتنا العملية على التكامـل الفعـال بـين     "Triple Helix"ثالثية اإلبداع تعتمد
إطـار قـوي لفهـم اللبنـات     ويعتبر التكامل  .منظومة التعليم والقطاع الخاص والقطاع العام

لنا إطار عمل يركـز علـى   تقدم حيث أنها  .المتوازنديناميكي القتصادي االلنظام لاألساسية 
على  وترتكز ثالثية اإلبداع .العمليةبين جميع القطاعات العلمية و ناغمالتفاعل بشكل تكاملي مت

  .العامالقطاع و -القطاع الخاص  -التعليم 

. المتعلمـة   في المجتمعات واإلبداع والتطور مفتاح االبتكار والتفاعل ه حيث أن هذا
أهم النتائج المتوقعة لهذا التفاعل االنتقال من مرحلة التعلم والبحث إلى مرحلـة تأصـيل    ومن

  . وبالتالي االنتقال إلى ثقافة اإلبداع في المجتمع لمعرفة ومن ثم إلى مرحلة اإلنتاج،ا

 التحول إلـى اقتصـاد   أن )"Triple Helix"ثالثية اإلبداع(التكامل  ويفترض نموذج
والدراسـات  األبحـاث   ومراكـز  جامعـات ال الريادة في البحث العلمي فييقوم على  المعرفة

  .ةيوالصناعالحكومية  السياساتوربطها ب

و ، التنميـة و التطـور  مرحلةالدقيق لتقييم ال النجاح يقوم علىأن  هذا النموذج قترحيو
الضعف ونقـاط   نقاط ىمن خالل التركيز علاإلقليمية وسياسات المحلية ال دراسة التناسب بين

  .المتاحة إقليميا القوة والفرص

  :)"Triple Helix"ثالثية اإلبداع(التكامل جوهر 

هو إقامـة شـراكة     )"Triple Helix"ثالثية اإلبداع(التكامل الهدف الرئيسي من إن 
نشأ فـي أي  ي على الرغم من أن االبتكار قد. بين التعليم العالي والقطاع الخاص والقطاع العام

المسـتوى المحلـي    لـى التـأثير الفعـال ع   لذا فإن، بشكل منفردولكن  القطاعات الثالثةمن 
  .يكون بإنشاء شراكة بين القطاعات الثالثة في عملية اإلبداع والتطويرالمستوى اإلقليمي و



 

قادرة على تلبيـة احتياجـات   ، "جامعات ريادية" يجب أن تصبحالجامعات  نإف وبذلك
ونقل المعرفة من مرحلة المعرفة العلمية البحتـة إلـى    ،ةفالكفاءات العلمية المختلالسوق من 

  . مرحلة اإلنتاج وخدمة المجتمع

هـو تبـادل   )"Triple Helix"ثالثية اإلبـداع ( للتكامل الهدف الرئيسي اآلخرلذا فإن 
 .عرفـة لمجتمـع الم  هي الميزة الرئيسيةاألهداف  حيث أن هذه. والمعرفة واإلبداعالمعلومات 

تبـادل  لعمليـة  ، والتي هي السمة الرئيسـية  فعالةبيئات ديناميكية وآلية هذا التبادل تحتاج إلى 
  .المعلومات

المعنية  الجهاتتحفيز جميع نجد أن الوصول للتنمية المستدامة تحتاج إلى  لهذا السبب
 والمنسـقة العمل التعاونية ت ابيئإلى  معزولةمن البيئات التطوير مجتمع المعلومات، واالنتقال ب

بـين األطـراف    بسهولة ويسـر  ية، والتي تتيح تدفق المعلوماتكدينامالمرنة والمفتوحة ووال
  .)""Triple Helixثالثية اإلبداع(التكامل  الرئيسية في

هنا نجد أن هنالك ضرورة إلعادة تعريـف العالقـة بـين القطـاع األكـاديمي       ومن
  .وبصورة دورية -والقطاع العام والقطاع الخاص) الجامعات والمعاهد العلمية والبحثية(

التكامـل بـين المؤسسـة     بإيجاد  )"Triple Helix"ثالثية اإلبداع(ولذلك يأتي دور 
ويفترض أن عملية اإلبداع والتطوير عملية تراكمية تنشأ من خالل أفكـار ومشـاريع   . وبيئتها

 



صغيرة ومتوسطة إلى أن تصل إلى مشاريع ومؤسسات كبرى قادرة على تأصيل المعرفة فـي  
  .المجتمع

  رؤية المؤتمر

ين والممارسينفي القطاعين تمكين المشاركين من النقاش البناء والمستمر بين االكاديم
  .العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة

  أهداف المؤتمر

  : يهدف هذا المؤتمر إلى تحقيق ما يلي

  .والقطاعين العام والخاص المختلفة إقامة الشراكة بين مؤسسات التعليم  •
العالي والمهني بما يتناسب مع متطلبات سوق و العام اعادة تصميم برامج التعليم •

  .العمل 
ان تكون الجامعات ومؤسسات التعليم المهني ريادية قادرة على تنفيذ البرامج  •

  .االبداعية 
ان تقوم مؤسسات التعليم العالي بتبادل المعرفة مع مؤسسات القطاعين العام  •

  .والخاص 
العالي والمهني و العام ايجاد بيئات عمل تعاونية وديناميكية بين مؤسسات التعليم •

  .قطاعين العام والخاص من جهة اخرىمن جهة وال
تأصيل المعرفة لدى  المؤسسات المعنية في مجال التكامل ما بين المؤسسات  •

  .التعليمية وسوق العمل 
  .تطوير استراتيجيات التعليم والتدريب للجهات المعنية  •
االستفادة من خبرات واقتراحات جميع المعنيين للتحسن المستمر بين الجهات  •

 .المعنية

  



  المحاور التي سیتناولھا المؤتمر ³
  :ستقوم اللجنة العلمية في المؤتمر باستقبال وترشيح المتحدثين واالوراق في المجاالت التالية

 ).والعالي، والمهني، العام(التعليم  •

 .البحث العلمي والمسؤولية االجتماعية •

 .جودة التعليم ومعايير االعتماد •

 .وتقييم دور مؤسسات التعليم العام وتكاملها مع التعليم العالي والمهني إبراز •

 .العالي والمهني في الوطن العربي تقييم مخرجات التعليم •

لعمل الدراسات التنبؤية لحاجات سوق اتقدير حاجات سوق العمل الحالية و •
 .المستقبلية في الوطن العربي

 .ة حاجات سوق العملالمهني في تلبيحجم إسهام التعليم العالي و •

 .ليم العالي والقطاع العام والخاصدرجة العالقة ما بين مؤسسات التع •

 .جات مؤسسات التعليمالفجوة المعرفية بين سوق العمل ومخر •

 .)والمعرفية، الثقافية، تصاديةاالق(رأس المال المعرفي  •

 وقطاع، قطاع عام، مؤسسات، جامعات(اذج الريادية في تحقيق التكامل النم •
 .)خاص

  .اقتصاديات المعرفة •
 .التخطيط التنموي والتنمية المستدامة •

 .إدارة وتخطيط الموارد البشرية •

 .التخطيط االستراتيجي •

 .إدارة األعمال وسوق العمل •

 .التطوير والتحديث •

 .تبادل المعرفة •

 . وسيتم تنفيذ ورش عمل تدريبية في بعض المحاور أعاله على هامش المؤتمر



  
  ة الجهات المستهدف

خصوصاً التعليم (في جميع الوزارات واالدارات الحكومية  والعاملين القيادات •
 العالي والتربية والتعليم العام والتعليم المهني والتقني والخدمة المدنية والتجارة

  .)العمل والتطوير والتحديث والتنميةو والتخطيط الصناعةو
 ) .جاالتفي جميع المومتخصصين ، أساتذة( الجامعات والكليات  •

 .المعاهد المهنية وشركات التأهيل والتدريب •

  .مؤسسات ومراكز البحوث والدراسات •
  .والغرف التجاريةالمدن االقتصادية  •
  .والعاممؤسسات القطاع الخاص هيئات و •
  .)وبشكل خاص البنوك(الجهات المصرفية  •
 .والخدمي والتجاري القطاع الصناعي •

  .المؤسسات اإلعالمية والصحفية •
 .األعمال رجال •

  .المهتمين •
  .الباحثين •

  

  لمؤتمر الفعاليات الرئيسية ل

  : التالية الفعالياتوسوف يشمل برنامج المؤتمر 

  . المتعلقة بالتكامل  رئيسية ال تعريف باألفكار والموضوعات •
  . يينوحكوم ينوأكاديمي يينصناع متخصصينمناقشة مع  •
  . ةعروضمالاألوراق متوازية مع  عمل جلسات •
  .الرئيسيونن والمتكلم •
   .عمل تدريبية وورش حلقات •



  الجدول الزمني للمؤتمر ³

  األیام
  الیوم األول
  االثنین

13/5/2013  

  الفعالیــــــــــــــات  التوقیت

  التسجیل  10:00- 9:00

  االفتتاح الرسمي  10:00-11:00

  استراحة  11:00-12:00

  

  الیوم الثاني
  

  الثالثاء
  

14/5/2013  

  

  )ب(قاعة  - ورش عمل  )أ(قاعة  - ورش عمل  الجلسات الرئیسیة  التوقیت

9:00 -10:00  
  ولىالجلسة األ

التخطیط التنموي والتنمیة 

  المستدامة

  )1( ورشة عمل

تقدیر حاجات سوق العمل 

  في القطاع العام والخاص

  )2( ورشة عمل

  تقنیات التعلیم والتدریب
10:05-11:00  

  ثانیةالجلسة ال

  االستراتیجيالتخطیط 

  استــــــراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  11:00-11:30

11:30-12:30  
  ثالثةالجلسة ال

  تخطیط الموارد البشریة
  )3( ورشة عمل

  التعلیم اإللكتروني الجامعي

  )4( ورشة عمل

  جودة التعلیم والتدریب
12:35 -1:30  

  رابعةالجلسة ال

حاجات سوق العمل في القطاعین 

  العام والخاص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءــــــــــــــــــالـــــــــــــــغــــــــــــــــ  2:30- 1:30

  

  لثالیوم الثا
  

  األربعاء
  

15/5/2013  

  

  )ب(قاعة  - ورش عمل  )أ(قاعة  - ورش عمل  الجلسات الرئیسیة  التوقیت

9:00 -10:00  
  خامسةالجلسة ال

  البحث العلمي وسوق العمل
  )5( ورشة عمل

  تخطیط الموارد البشریة

  )6( ورشة عمل

تصمیم الخطة الدراسیة 

  11:00-10:05  للتخصصات الجامعیة
  سادسةالجلسة ال

  المعرفة اقتصادیات

  

  استــــــراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  11:00-11:30

11:30-12:30  
  سابعةالجلسة ال

  )7( ورشة عمل  رأس المال المعرفي

  عداد الخطط التنمویةإ

  )8( ورشة عمل

االعتماد األكادیمي في تطبیقات 

  1:30- 12:35  الجامعات والكلیات
  ثامنةالجلسة ال

  التطویر والتدریب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءــــــــــــــــــالـــــــــــــــغــــــــــــــــ  2:30- 1:30



  

  رابعالیوم ال
  

  الخمیس
  

16/5/2013  

  

  )ب(قاعة  - ورش عمل  )أ(قاعة  - ورش عمل  الجلسات الرئیسیة  التوقیت

9:00 -10:00  
  تاسعةالجلسة ال

  تطویر المناھج التعلیمیة
  )9( ورشة عمل

إنتاج الوسائل المتعددة في 

  التعلیم الجامعي

  )10( ورشة عمل

  تحلیل اقتصادیات االستثمار
10:05-11:00  

  عاشرةالجلسة ال

  التعلیم جودة

معاییر االعتماد والجودة في و

  التعلیم العالي

  استــــــراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  11:00-11:30

  التوصیات والختام  11:30-12:30

  

  :مالحظات عامة

 ).متحدثين أو مدربين 2-1(، ورشة العمل )مدير للجلسة+ متحدثين  4-2( الجلسة  •

  .تين العربية واإلنجليزيةباللغ الجلسات والورش تقدم •

وصالحة ألعمال المؤتمر فإنها ستقدم في  توفرت مجموعة من األوراق باللغة اإلنجليزيةإذا  •

 .سات باللغة اإلنجليزية دون ترجمةجلستين أو ثالث جل

  .هـ 2/6/1434م الموافق  13/4/2013موعد للتسجيل  آخر •

لتواصل مع أصحاب أوراق العمل ومقدمي الورش التدريبية من قبل سكرتارية المؤتمر عبر سيتم ا •

ويمكنكم االتصال على سكرتارية المؤتمر مباشرة ) الجوال والبريد اإللكتروني(وسائل االتصال 

00962795514152 - 00966562268059. 

  

  

  



  

  

  آلیة التسجیل ³

یرحب المؤتمر بالمشاركین في فعالیاتھ والتي خصصت لتناول المحاور المحددة على 
مستوى الدول العربیة حیث سیتناول المؤتمر في الجلسات الرئیسیة وورش العمل التدریبیة 

 مع حاجة سوق العمل في) العام، والعالي، والتقني(الواقع والطموح في تكامل مخرجات التعلیم 
  .القطاعین العام والخاص على مستوى الدول العربیة والحراك العالمي الحالي

  :أنواع المشاركة في المؤتمر

حضور المؤتمر وتقدیم ورقة عمل في الجلسات الرئیسیة وتقدیم ورشة في المشاركة  .1
 تدریبیة عمل

من خالل تقدیم ورقة عمل في الموضوعات المشاركة في الجلسات الرئیسیة  .2
  .في الجلسات الرئیسیة المطروحة

وذلك بتقدیم ورشة عمل في إحدى الورش  المشاركة في ورش العمل التدریبیة .3
  .التدریبیة المصاحبة لفعالیات المؤتمر

من خالل حضور الجلسات الرئیسیة وحضور الورش  المشاركة في حضور المؤتمر .4
 .التدریبیة

سواء عرضت في الجلسات ( اللجنة العلمية بنشر معظم األوراق العلمية واألبحاث  ستقوم
 يوزع على الحضور)  CD( في موقع المؤتمر وستطبع في ) العلمية أو لم تعرض 

  .ويرسل للجهات والجامعات األكاديمية

وراق وستعمل اللجنة العلمية في الجامعة بمراسلة المجالت العلمية المحكمة لنشر أبرز األ
 .العلمية والدراسات

  :رسوم المؤتمر

تشمل الحقيبة والمواد العلمية الخاصة (دوالر أمريكي لحضور المؤتمر  350 •
الثالثاء واألربعاء وكوفي بريك غداء أيام + بجلسات المؤتمر وشهادة الحضور



وفي حالة تعذر الحضور  13/4/2013في حالة التسديد قبل  )لجميع أيام المؤتمر
  .سيتم إعادة كامل المبلغ

تشمل الحقيبة والمواد العلمية الخاصة بجلسات (دوالر أمريكي لحضور المؤتمر  400 •
الثالثاء واألربعاء وكوفي بريك لجميع أيام غداء أيام + المؤتمر وشهادة الحضور

 .أو عند الحضور في يوم االفتتاح 13/4/2013في حالة التسديد بعد  )المؤتمر

تشمل المادة العلمية وشهادة حضور  (لحضور ورشة تدريبية  دوالر أمريكي 50 •
  ).الدورة التدريبية

  .یشترط لحضور أي ورشة تدریبیة دفع رسوم التسجیل: مالحظة                      

  

  :طريقة تسديد الرسوم

   http://confjo.jilwan.comمؤتمر بعد تعبئة نموذج التسجیل عن طریق موقع ال

  :إلى أحد حساباتنا التالیة الحوالة المالیةیمكنك تسدید الرسوم من خالل 

 في المملكة العربية السعودية ودول الخليج في األردن في األردن

      
  

مؤتمر تكامل مخرجات التعلیم مع سوق : حساب
  في القطاع العام والخاصالعمل 

   109/41010/510رقم الحساب 
  فرع السلط - األردن  - البنك العربي 

  

مؤتمر تكامل مخرجات التعلیم مع سوق : حساب
  العمل في القطاع العام والخاص

  70/02/3010/16/815055/01رقم الحساب 
  فرع جامعة البلقاء التطبیقیة - األردن  - البنك األھلي 

  مؤسسة البیئة االفتراضیة: ليالوكیل الماحساب 
  412608010437970    رقم الحساب

  السعودیة -مصرف الراجحي 
  SA8180000412608010437970 آيبان

  

  للمساعدة في تسدید الرسوم   00966562268059 -  00962795514152   من الدول األخرى یمكن االتصال بـــ
  

  وتزوید اللجنة المالیة للمؤتمر بنسخة من قسیمة التحویل أو بیانات اإلیداع على البرید اإللكتروني
conferencejo@gmail.com  
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  نموذج التسجیل ³

Ø  للتسجیل والمشاركة في المؤتمر×  

 http://confjo.jilwan.comالتسجیل متاح اآلن عن طریق الموقع 

 المشاركة حدد نوع 
 .تدریبیة المشاركة بحضور المؤتمر وتقدیم ورقة عمل في الجلسات الرئیسیة وتقدیم ورشة عمل -
 .المشاركة بحضور المؤتمر وتقدیم ورقة عمل في الجلسات الرئیسیة -
 .المشاركة بحضور المؤتمر وتقدیم ورشة عمل تدریبیة -
 .المشاركة بحضور المؤتمر فقط -

 بعد تعبئة البیانات سیتم تزویدك بدعوة مباشرة على ایمیلك: مالحظة
 الشخصیة البیانات 

 السیدة/ السید / األستاذة / األستاذ / الدكتورة / الدكتور 
  :االسم الكریم

  :العمل الحالي/ المنصب 
  :المؤسسة/ اإلدارة 

  :مكان العمل
   :الدولة
  :المدینة
  :الموبایل
  :الھاتف
  :الفاكس
   :البرید اإللكتروني

 فقط المشاركة بحضور المؤتمر للمؤتمر برغبتكم في ترحب اللجنة التنظیمیة
  )  حدد جلسة واحدة فقط ( التي ترغبون المشاركة فیھا بورقة عمل حدد الجلسة الرئیسیة

  التخطیط التنموي والتنمیة المستدامة ولىالجلسة األ
  التخطیط االستراتیجي ثانیةالجلسة ال
  تخطیط الموارد البشریة ثالثةالجلسة ال
  حاجات سوق العمل في القطاعین العام والخاص رابعةالجلسة ال
  البحث العلمي وسوق العمل خامسةالجلسة ال
  اقتصادیات المعرفة سادسةالجلسة ال

  رأس المال المعرفي سابعةالجلسة ال

  التطویر والتدریب ثامنةالجلسة ال

  تطویر المناھج التعلیمیة تاسعةالجلسة ال

  معاییر االعتماد والجودة في التعلیم العاليجودة التعلیم و عاشرةالجلسة ال
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  العمل التي ترغب المشاركة فیھا في الجلسة الرئیسیة أدخل عنوان ورقة

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

وأخر  ) conferencejo@gmail.com (اإللكتروني ترسل أوراق العمل والعرض الخاص بھا إلى البرید
 13/4/2013موعد الستالم أوراق العمل في 

 عبر البرید اإللكتروني سیتم تزویدكم بالمعلومات الالزمة
 ) حدد ورشة عمل تدریبیة واحدة ( التدریبیة التي ترغب في تقدیمھا حدد ورشة العمل

  تقدیر حاجات سوق العمل في القطاع العام والخاص )1( ورشة عمل

  تقنیات التعلیم والتدریب )2( ورشة عمل

  اإللكتروني الجامعيالتعلیم  )3( ورشة عمل

  جودة التعلیم والتدریب )4( ورشة عمل

  تخطیط الموارد البشریة )5( ورشة عمل

  تصمیم الخطة الدراسیة للتخصصات الجامعیة )6( ورشة عمل

  عداد الخطط التنمویةإ )7( ورشة عمل

  تطبیقات االعتماد األكادیمي في الجامعات والكلیات )8( ورشة عمل

  نتاج الوسائل المتعددة في التعلیم الجامعيإ )9( ورشة عمل

  تحلیل اقتصادیات االستثمار )10( ورشة عمل
 

وأخر  ) conferencejo@gmail.com (البرید اإللكتروني ترسل المادة التدریبیة والعرض الخاص بھا إلى
 13/4/2013موعد الستالم المادة التدریبیة في 

 معكم وتزویدكم بالمعلومات الالزمة عبر البرید اإللكتروني سیتم التواصل

  ؟  نعم ، ال أرغب  ترغب في حضور بعض الورش التدریبیة ھل
 50 علما بأن رسوم ورشة العمل التدریبیة الواحدة ھو( التدریبیة التي تود حضورھا كمتدرب  حدد الورش

 ورشة بإمكانك تحدید أكثر من) شھادة حضور خاصة بالورشة دوالر أمریكي وستحصل على 

  14/5/2013 الثالثاءیوم 
9:00 -11:00  

تقدیر حاجات سوق العمل في القطاع  )1( ورشة عمل
  العام والخاص
  تقنیات التعلیم والتدریب )2( ورشة عمل

 

  14/5/2013 الثالثاءیوم 
11:30-1:30  

  الجامعيالتعلیم اإللكتروني  )3( ورشة عمل
  جودة التعلیم والتدریب )4( ورشة عمل

 

  15/5/2013 األربعاءیوم 
9:00 -11:00  

  تخطیط الموارد البشریة )5( ورشة عمل
تصمیم الخطة الدراسیة للتخصصات  )6( ورشة عمل

  الجامعیة
 

  15/5/2013 األربعاءیوم 
11:00-1:30  

  عداد الخطط التنمویةإ )7( ورشة عمل
تطبیقات االعتماد األكادیمي في  )8( ورشة عمل

  الجامعات والكلیات
 

  16/5/2013 الخمیسیوم 
9:00 -11:00  

  إنتاج الوسائل المتعددة في التعلیم الجامعي )9( ورشة عمل
  تحلیل اقتصادیات االستثمار )10( ورشة عمل
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  للتسجیل واالستفسار
  

  

  

  

  

  

  

http://confjo.jilwan.com 
conferencejo@gmail.com 

Mobile 00962 (79) 5514152 - 00966562268059 
Tel 00962 (6) 5561918  Fax 00962 (6) 5561317 

P.O.Box 28 Amman 11953 Jordan 
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