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عمرو عزت سالمة / د.أ
أمني عام احتاد اجلامعات العربية

رئيس املؤمتر
أمحد حممد بيومي/ د.أ

رئيس جامعة مدينة السادات

مقرر املؤمتر
ماجدة حممد رفعت أبو الصفا / د

أمني عام مجعية إدارات ضمان اجلودة 
مدير مركز ضمان اجلودة والتطوير املستمر

رحاب جامعة مدينة السادات و بالتعاون مع يف
احتاد اجلامعات العربية 

يعقد

ةباملشاركة مع مجعية إدارات ضمان اجلودة باحتاد اجلامعات العربي

ضمان اجلودة والتحديات يف مؤسسات التعليم العايل العربية
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خالد عبدالغفار    / د.أ
وزير التعليم العالي و البحث العلمي

حتت رعاية

برعاية

المنطقة الخامسة.مدينة السادات .محافظة المنوفية . جمهورية مصر العربية

qacid@usc.edu.egجامعة مدينة السادات.مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر 
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Magdaaboelsafa@yahoo.com 01000181876&  01006499367

01206222552&  01006499367
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التواصل
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ات تعريف مؤسسات التعليم العالي بمعايير جودة التتعلم عتب بعتدع متا مراعتاة متطل ت
اعتماد ال رامج في ضتو  مستتحدتات ستول العمتاع واستتامار التحتوم الر متي فتي تتدويا

.الجامعات

هدف املؤمتر

حماور املؤمتر
.العربيةالجامعاتاتحادلمعاييروفقاخارجيمقيمإعداد
.بعدعبوالتعلمالعماسولمستحدتاتضو فياالعتمادمعايير

وليادالعربيةالجامعاتتصنيفتقدمعلىاالكاديميةال رامجاعتمادأتر
.الجامعاتوتدوياالر ميالتحومفيالجودةضماننظمدور

ةالعربياللغةلغة املؤمتر وورش العمل

رسوم االشتراك للمصريني جنيه مصرينوع املشاركة يلغري املصريني دوالر أمريك
500 100 المشاركة في فاعليات المؤتمر وورش العما

1500 300
ية دورة تأهيا المقيم الخارجي وفقا لمعايير اتحاد الجامعات العرب

شاملة االشتراك في المؤتمر 

Zoom)طريقعبالخارجيالمقيمتأهيادورةفيالمشاركةيمكب• meting)لغيروبخاصة
دوالر300اشتركبرسممتدربا25أ صىبحدالمصرييب

ضمانإداراتبجمعيةاألعضا الجامعاتلمنتس يالتدري يةبالدورةاالشتراك يمةتلثخصميتم•
.الجودة

(IBAN)ر م الحسابنوع الحساب

100042914015EG490010002800000100042914015دوالر

 100042913997EG500010002800000100042913997مصري

يتم الدفع على حساب مجعية إدارات ضمان اجلودة 
(CIBEEGCX028)سويفت كود -فرع السادات ( CIB)ال نك التجاري الدولي 

(مو ا المؤتمر)لمزيد مب المعلومات والتسجيا 

http://conference.qacid.usc.edu.eg

م2020نوفم ر 30آخر موعد للتسجيا في المؤتمر 

التو يت
فعاليات المؤتمر

الىمب

م2020ديسمرب 6( األحد)اليوم األول 
التسجيل9:009:30
االفتتاح والكلمات 9:3010:30

10:3012:00

جملس اجتماع 
ضمان اجلودة واالعتماد باحتاد 

اجلامعات العربية

ورشة العمل األوىل 
متطلبات اعتماد الربامج يف ضوء مستحدثات سوق العمل

وتصنيف اجلامعات دوليا  
إبراهيم اجلندي / د.أ

األستاذ بكلية الطب جامعة بنها وخ ير الجودة

(بريك)اسرتاحة 12:0012:30

12:3002:00
اجتماع

جملس مجعية إدارات ضمان اجلودة

ورشة العمل الثانية
تدويل اجلامعات وفرص استثمار التحول الرقمي

أسامة عبد الرؤوف عبد الرمحن / د.أ
وكيا كلية الحاس ات والمعلومات جامعة المنوفية

اسرتاحة شاي02:0002:15

02:1503:45

ورشة العمل الثالثة
معايري جودة التعليم عن بعد وفقا الحتاد اجلامعات العربية

عبد الرحيم احلنيطي / د.أ
األميب العام المساعد التحاد الجامعات العربية

مدير مجلس ضمان الجودة واالعتماد 

على محية/ د.أ
عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد 

التابا التحاد الجامعات العربية  

غـــــــــــــــــــداء  3:454:30
م 2020ديسمرب 7( االثنني)اليوم الثاني 

(دورة تأهيا المقيم الخارجي وفقا لمعايير اتحاد الجامعات العربية)

الفعاليات التو يت 
التسجيل09:0009:30

09:3011:30

المعتتايير والجتتدوم الزمنتتي: اجللســة األوىل 
العتمتتاد ال تترامج األكاديميتتة وفتتق معتتايير 
مجلس ضتمان الجتودة واالعتمتاد فتي اتحتاد 

الجامعات العربية

على محية/ د.أ
عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد 

التابا التحاد الجامعات العربية  

ماجدة حممد رفعت أبو الصفا/ د
األميب العام لجمعية إدارات ضمان الجودة

مدير مركز ضمان الجودة 
جامعة مدينة السادات 

ناهد صاحل ثابت/ د.أ
يةباتحاد الجامعات العرببرامج اكاديمية مقيم

أستاذ بكلية الطب ال يطري 
جامعة مدينة السادات

(بريك)اسرتاحة 11:3012:00

12:0002:00
ختارجي دور فريق التقييم ال: اجللسة الثانية 

والمراجعتتة والخطتتوات الواجتتب ات اعهتتا   تتا 
وخالم الزيارة

اسرتاحة شاي 02:0002:30
يم الذاتيكتابة تقرير التقي: اجللسة الثالثة 02:3004:30

غـــــــــــــــــــداء04:3005:00

اجندة املؤمتر

رسوم االشرتاك 

http://conference.qacid.usc.edu.eg/

