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ورشة عمل
»االدارة االسرتاتيجية يف التعليم العالي«

UK Academy             احتاد اجلامعات العربية
)جملس ضمان اجلودة واالعتماد(     )برامج تطوير التعليم العالي(

   

17 - 19  / 6/  2014 م
يف مقر احتاد اجلامعات العربية

رسوم االشرتاك
1000 دوالر شامل اإلقامة:

• 500 دوالر رسوم الدورة	

• 500 دوالر فندق ووجبات وتنقالت	

ملن ال يرغب اإلقامة بالفندق يتم حسم مبلغ )300( دوالر    *

0118/004495-4/510

لالستفسار
هـــــــاتف          :   5062048 6 962+ 

 secgen@aaru.edu.jo   :   بريد إلكرتوني

للتحويل علىحساب احتاد اجلامعات العربية

        البنك العربي احملدود / فرع الشميساني  /عمان - األردن

        حساب رقم                                                   بالدوالر األمريكي

 SWIFT Code: ARABJOAX118      
        أو التسديد نقدا عند الوصول
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برنامج الورشة

الفئات املستهدفة

• االدارات العليا يف مؤسسات التعليم العالي	
• املؤهلون لشغل مناصب ادارية وأكادميية يف التعليم العالي	
• العاملون يف مؤسسات التعليم العالي	

حماور الربنامج

• مفاهيم االدارة االسرتاتيجية : االطر النظرية	
• التخطيط االسرتاتيجي للتعليم العالي: اخلطوات واالدوات 	
• القيادة و اختاذ القرارات يف التعليم العالي: الصفات واملراحل	
• تقييم اسرتاتيجيات التعليم العالي: املعايري والنماذج 	
• يف 	 االسرتاتيجي  التخطيط  من  مستفادة  دروس  و  عملية  حاالت 

مؤسسات التعليم العالي 

التعريف واألهداف
• باالدارة 	 العالقة  ذات  معارف  و  مبفاهيم  املشاركني  تزويد 

االسرتاتيجية و تطبيقاتها يف التعليم العالي
• ختطيط 	 العداد  االساسية  املهارات  من  املشاركني  متكني 

االسرتاتيجية
• التعليم 	 مؤسسات  يف  للعاملني  الفردي  و  املؤسسي  االداء  تعزيز 

العالي
• توفري آلية لتقييم اسرتاتيجيات التعليم العالي و تطويرها	

 اليوم األول  
  8:30-9:00 التسجيل

 االفتتاح 
 آيات من الذكر الحكيم 
 كلمة األمين العام التحاد الجامعات العربية 
  مدير كلمةUK Academy 

 جلسة االفتتاح
9:30  - 9:00   

  تعريف بـUK Academy 
 مقدمة عن الدورة 
 الغاية واألهداف 
 مفاهيم االدارة االستراتيجية : االطر النظرية 

 الجلسة األولى
 9:30 - 00:30 

  
  

 10:30 - 11:00 استراحة
 الجلسة الثانية نقاش وحوار 

11:00 – 12:30  
 0:30 - 03:30 الصالة والغداء

 الجلسة الثالثة تدريبات من خالل مجموعات العمل 
0:30 - 3:30 

 اليوم الثاني
  التخطيط االستراتيجي للتعليم العالي: الخطوات واالدوات 
 تدريبات من خالل مجموعات العمل 

 الجلسة الرابعة
11:00 - 9:00 

 11:00 - 11:30 استراحة
 القيادة و اتخاذ القرارات في التعليم العالي: الصفات والمراحل 
 تدريبات من خالل مجموعات العمل 

 الجلسة الخامسة
00:30 – 0:30 

 3:30 - 0:30 الصالة والغداء
 الجلسة السادسة تدريبات من خالل مجموعات العمل 

3:30 - 0:30 
 اليوم الثالث

 الجلسة السابعة تدريبات من خالل مجموعات العمل 
9:00– 00:00 

 11:00 - 11:30 استراحة    
  تقييم استراتيجيات التعليم العالي: المعايير والنماذج 
 تدريبات من خالل مجموعات العمل 

 الجلسة الثامنة
00:30 - 0:30 

 3:30 - 0:30 الصالة والغداء     
                حاالت عملية و دروس مستفادة من التخطيط االستراتيجي في مؤسسات

 التعليم العالي 
 نقاش وحوار 

 الجلسة التاسعة
3:30 - 0:30 

 التوصيات 
 توزيع الشهادات 

 الجلسة الختامية
0:30– 0:30 

اللغة 

العربية، واالحنليزية  اللغة  املعتمدة هي  العمل  	••لغة ورشة 

الشهادات و االعتماد

من  شهادة  على  الربنامج  نهاية  يف  املشرتك  حيصل 
 –  UK Academy و  العربية  اجلامعات  احتاد 

بريطانيا

احملاضرون

	••جمموعة متميزة من األساتذة األكادميني واملستشارين األكفاء 
يف جمال البحث العلمي والعمل األكادميي.

.


