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AUM تتابع أعمال قمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام
تواصلــت فعاليات 
قمــة تطويــر التعليــم 
نحو مســتقبل مستدام 
٢٠٢٢ أمس لليوم الثاني 
على التوالي في جامعة 
الشرق األوسط األمريكية 
(AUM). وقد مت تكريس 
اليوم الثاني جللســات 
نقــاش مختلفــة تدور 
حــول إمكانيــة تعاون 
اجلامعات بشكل أفضل 
مــع مختلف الشــركات 
التعليمية  واملؤسسات 
األخرى، بهدف تطوير 
ومعاجلــة  العالقــات 
الفجوات فــي املهارات، 
وتأمني املوارد البشرية 
ألهداف التطور والتنمية 
املستقبلية في املنطقة. 
إلى مجموعة  باإلضافة 
متنوعة مــن املواضيع 

األخرى ذات الصلة.

فعاليات اليوم الثاني من القمة ٢٠٢٢

مناقشة حلول لسّد الفجوة بني السياسات واملؤسسات وسوق العمل
تلت اجللسة االفتتاحية، مناقشة بعنوان «كيف ميكننا 
سد الفجوة بني السياسات واملؤسسة وسوق العمل بنجاح؟»، 
حيث متت مناقشة احلاجة املتزايدة لوجود قيادات أكادميية 
في اجلامعات ومديرين لسوق العمل وصانعي السياسات 
للبحث عن أشــكال بديلة من التنظيم واحلوكمة من أجل 
إثراء قيمة وجودة األنظمــة التعليمية. هذا باإلضافة إلى 
تقدمي دراسات عن كيفية حتسني أنظمة التعليم في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا على املدى الطويل عن 
طريق نظــام احلوكمة. حضر اجللســة كل من: فيل باتي 
من مؤسسة التاميز، واألميرة مها آل سعود، نائب الرئيس 
للعالقات اخلارجيــة والتقدم في جامعة الفيصل باململكة 
العربية السعودية، ووسام حداد مستشار تطوير األعمال 
والشــراكات في كلية محمد بن راشــد لإلدارة احلكومية، 
وروالند هانكوك، شــريك التعليم في شركة برايس ووتر 
هاوس كوبرز، د.مرمي رياض مستشار التخطيط األكادميي 

األميرة مها آل سعودبوزارة التربية والتعليم - حكومة اإلمارات. روالند هانكوكوسام حداد

Lifelong Learning مفهوم التعلم مدى احلياة
يدعم التميز في التعليم والتعلم والبحث

وفي جلســة أخرى، متت مناقشــة أن 
التعلم مدى احلياة، ومبساعدة تكنولوجيا 
العصر، يقدم دعما مميزا في عملية التعليم 
والتعلم والبحث، حيث ســاهم التوســع 
السريع بالتكنولوجيا اجلديدة في قطاع 
التعليم فــي توليد مناذج بديلة للتعليم 

والتعلم. 
حضر احملاضرة كل من: د.نوح الهنداوي 

مســاعد رئيس التحول الرقمي والتعلم 
اإللكتروني في جامعة جدارا، والبروفيسور 
خالد الصالح نائب مدير اجلامعة للشؤون 
األكادميية في جامعة عجمان، ومالك حمود 
رئيس االســتثمار واملسؤول الرقمي في 
مجموعة زين، د.فيجاي كومار مستشار 
أول لنائب رئيس التعليم املفتوح في معهد 

مالك حمود ماساتشوستس للتكنولوجيا. د.فيجاي كومار

تكييف املناهج التربوية مبا يتناسب 
مع متطلبات سوق العمل املتغيرة

وفي جلسة حوارية أخرى بعنوان «كيف نضمن 
اكتساب الطالب للمهارات األساسية املناسبة للتكيف 
مع التغيرات املستمرة التي حتصل في سوق العمل؟»، 
طرح فيها أنه لتلبية املتطلبات املستقبلية للخريجني، 
تقوم اجلامعــات بتكييف مناهجها التربوية لتمكني 
طالبها وتلبية املتطلبات املتغيرة في ســوق العمل. 
حيث إن هناك وعيا متزايد بأن التعلم يجب أن يكون 
دائمــا مرنــا. وحضرها كل من: د.هبة خشــيم نائب 
رئيــس حرم الطالبــات في جامعة األمير ســلطان، 
د.نزيه خداج نائب الرئيس لالعتماد وضمان اجلودة 
في جامعة العني، د.ميشــال معوض رئيس اجلامعة 

د.ميشال معوضاللبنانية األمريكية.

دور االستدامة في االنتقال 
إلى اقتصاد قائم على املعرفة 

وفي جلسة أخرى حتت عنوان «ما هو الدور الذي تلعبه االستدامة 
في االنتقال إلى اقتصاد قائم على املعرفة؟»، قام املتحدثون، وبناء على 
خبراتهم، بتقدمي شــرح عن أن التحول نحو اقتصاد املعرفة ينطوي 
على إعادة التفكير في العالقات بني التعليم والعلوم والتعلم واإلنتاج 
وتقدمي اخلدمات. ففي منطقة تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات النفط 
والغاز، ما هو الدور الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي في املساعدة 
على انتقال أي دولة من اقتصاد يعتمد على املوارد الطبيعية إلى اقتصاد 
يركز على املعرفة من خالل االبتكار. واملتحدثون هم: فجحان املطيري، 
ـ Completions Domain Champion، د.ناصر النعيمي نائب رئيس   SLB
مشارك للبحوث والدراســات العليا في جامعة قطر، د.دارينا صليبا 
أبي شــديد مدير املركز الدولي لعلوم االنســان في اليونسكو، د.دميا 

جمالي عميد كلية إدارة األعمال في جامعة الشارقة. فجحان املطيري

د.يبراك أناضولد.جيمس جينون

الشراكات العاملية ودورها في تنمية 
االقتصادات القائمة على املعرفة 

في جلســة أخرى بعنوان «كيف ميكن 
للشراكات العاملية أن تدعم تنمية االقتصادات 
القائمــة علــى املعرفة في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا»، متت مناقشة 
كيف ميكن أن توفر الشراكات التي تعقدها 
اجلامعات مع املؤسسات الدولية فرصا فريدة 
لالستفادة من نقاط قوتها، واملساهمة في 
انتقال املنطقة إلى اقتصاد قائم على املعرفة. 
حضرهــا كل مــن تيم ســوال احملرر 

اخلاص لقمم مؤسسة التاميز، د.يبراك 
أناضول رئيس في PRME، وألكســندر 
فارلي مشــارك أول في برنامج الشــرق 
األوســط في مركز ويلسون، د.جيمس 
جينون نائب الرئيس للحلول األكادميية 
Minerva Project واالبتكار في مؤسســة

التعليمية، د.عبدالرحيم احلنيطي األمني 
العــام املســاعد ومدير ضمــان اجلودة 
واالعتماد في احتاد اجلامعات العربية.


