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ساســـيا للنمـــو ، فـــى ظـــل اقتـــصاد المعرفـــة الـــذى أصـــبح محركـــا أالعـــالم اليـــوم

والتقدم، لم يعد يقبل بسهولة األفكار واألساليب التقليدية فى جميع مجاالت الحيـاة، بـل 
ة والعمـل والتعلـيم األصعب من هذا رفضه التام للطرائق القائمة اآلن إلدارة مجاالت الحيـا

ــا العربيــة كــان ل. والتنميــة باعتبارهــا ســببا فــى تكــريس التخلــف وأدامتــه هــا والــشاهد أن أمتن
السبق فى التعلـيم بوجـه خـاص، فـى كافـة مراحلـه، وكانـت مؤسـساتنا التعليميـة تحتـذى فـى 

  .فترة من التاريخ، وكان علماء أوربا يفدون إلى الشرق لتحصيل المعرفة
وال بــد أن تــستعيد األمــة هــذه المكانــة، ولــن يكــون ذلــك باالستــسالم للواقــع، 

اع والتميــز والريــادة والتخلــى عــن كــل مــا والطريــق الوحيــد الســتعادة هــذا المجــد هــو اإلبــد
يعوق التقدم، والطرق علـى أبـواب كـل جديـد فاعـل، خاصـة فـى مجـاالت التعلـيم والبحـث 

  .العلمى بمستوياتهما المختلفة باعتبارهما القادرين على شق طريق نحو التقدم
ا ولما كان مستقبل مجتمعاتنا العربية يتقرر فى أروقة مدارسنا وجامعتنـا وقاعاتهـ

ــر . برهــا ومعاملهــاالدراســية ومخا ــا هــذا يتوجــه للبحــث عــن خيــارات وبــدائل غي فــإن مؤتمرن
تقليديـة لتطـوير أداء مؤسـساتنا األكاديميـة والبحثيــة وإصـالحها وفـق نمـاذج وطرائـق وصــيغ 

  .فاعلة ومتميزة
ومــن هنـــا مؤتمرنـــا هـــذا دعـــوة جــادة ومخلـــصة إلعـــالء ســـبل الريـــادة واإلبـــداع 

  . والبحث العلمى) األكاديمى والتعليمى(ى منظومتى التعليم والمزج واألصالة ف
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  .إدارة المعرفة وإدارة التميز فى النظم الجامعية والتعليمية :المحور األول

  . سبل دعم القدرات التنافسية والريادة الجامعية العربية:الثانىالمحور 
  .لمتقدم لمراكز البحث العلمى وأنشطتها التخطيط اإلستراتيجى ا:الثالثالمحور 
  .األكاديمية والدراسات العليالتطوير المناهج وابتكارية  رؤى إبداعية :الرابعالمحور 
  .ة العربيةطق نماذج مستحدثة للتعليم لمواجهة آثار الحروب فى المن:الخامسالمحور 
  .تصاد المعرفة فى ظل اق صيغ مبدعة لألبنية التعليمية والجامعية:السادسالمحور 
  . نماذج مستحدثة فى التقويم األكاديمى والمدرسى:السابعالمحور 
 ةوإدارة الـنظم المعلوماتيـة والتكنولوجيـاإلبـداع فـى توظيـف التكنولوجيـا  : الثـامنالمحـور 

  .فى المنظومات التعليمة واألكاديمية
  . إعادة هيكلة برامح إعداد المعلم:التاسعالمحور 
  .وير سياسات القبول والتسجيل واألنشطة التربوية تط:العاشرالمحور 

ــــداع اإلدارى : عــــشرالحــــادىالمحــــور  ــــر المؤســــسى واإلب ــــة فــــى التغيي  تجــــارب أكاديمي
  .والجودة

  .أساليب وبرامج مبدعة لمحو األمية وتعليم الكبار : عشرالثانىالمحور 
  .م العربى غرس عقلية ريادة األعمال فى جميع منظومات التعلي:المحور الثالث عشر
  . تجارب وآفاق مبدعة فى التنمية المهنية والتدريب:المحور الرابع عشر

 أدوار متجددة للمجتمع المدنى فـى دعـم بـرامج تطـوير وإصـالح :المحور الخامس عشر
  . والبحث العلمىالتعليم

  . إبداعهمعايير جودته ومسارات:  االنتاج العلمى العربى:المحور السادس عشر
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  ١/١/٢٠١٧.فى موعد أقصاه) عربى وإنجليزى (تقدم ملخصات البحوث -
  ١٥/١/٢٠١٧وتقدم البحوث كاملة فى موعد أقصاه  -
 .حيث يخطر الباحثون بقبول أوراقهمحيث تخضع للتحكيم العلمى  -

 

†³ö¹]<îÊ<íÒ…^�¹]<½æ†�< <
أن يكـون البحــث أو ورقــة العمــل ضــمن أهــداف المــؤتمر ومحــاوره، ولــم يــسبق  - ١

تقديمه فى مؤتمرات أو ندوات وملتقيات أخرى، يفضل أن يـشتمل البحـث أو 
 .ورقة العمل على الجوانب النظرية والتطبيقية

تابـة األوراق البحثيـة، االلتزام بالقواعد العلمية والمنهجية المتعارف عليها فـى ك - ٢
: ويراعـى فـى توثيـق الفقـرات. والسيما فى كتابـة المـصادر والهـوامش والمراجـع

كتابـــة لقـــب المؤلـــف وســـنة النـــشر والـــصفحة بـــين قوســـين بجـــوار الفقـــرة دون 
اإلشارة فى الهامش ويتم إدراج المراجع فى نهاية البحـث مرتبـة أبجديـة العربيـة 

 .ثم األجنبية

ســتة ( صــفحة ١٦عــدد صــفحات البحــث وفقــا لتنــسيق المجلــد ال تزيــد عــن  - ٣
ــدفع عــن كــل صــفحة زا) عــشر صــفحة ًئــدة خمــسة عــشر جنيهــا للمــصريين، وي

 .ًخمسة عشر دوالر لغير المصريين رسوما للنشرو

 على WORDيقوم الباحث بإرساله بصيغة ويكتب البحث على الكمبيوتر،  - ٤
 .البريد االلكترونى

ــــــد اإللســــــتمارة االشــــــتراتعبئــــــة نمــــــوذج ا - ٥ ــــــى ك المرفقــــــة وإرســــــالها بالبري كترون
aced2050@yahoo.com ٠٢٢٤٣٤٦٤١٤ أو الفاكس  

المقبولـــة ضـــمن كتـــاب بحـــوث ســـيتم إدراج البحـــوث الكاملـــة وأوراق العمـــل  - ٦
 .المؤتمر

يرجى إرسال سيرة ذاتية مختصرة للمـشاركين بأبحـاث فـى المـؤتمر، فـى حـدود  - ٧
 .صفحة واحدة
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  لغير المصريين  للمصريين  الشتراكا

ً جنيها مصريا٦٥٠  ) صفحة فأقل١٦(االشتراك بالحضور وتقديم بحث     دوالر٤٠٠  ً

ً جنيها مصريا٤٥٠  ) صفحة فأقل١٦(االشتراك ببحث دون حضور     دوالر٣٠٠  ً

ً جنيها مصريا٤٥٠  االشتراك بالحضور فقط دون بحث    دوالر٣٠٠  ً

  


