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حتت رعاية

USC

QACID

AQAA

AArU

يف رحاب جامعة مدينة السادات و بالتعاون مع
احتاد اجلامعات العربية
يعقد

باملشاركة مع مجعية إدارات ضمان اجلودة باحتاد اجلامعات العربية

أ.د /خالد عبدالغفار
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
رئيس املؤمتر
أ.د /أمحد حممد بيومي
رئيس جامعة مدينة السادات

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

مقرر املؤمتر
د /ماجدة حممد رفعت أبو الصفا
أمني عام مجعية إدارات ضمان اجلودة
مدير مركز ضمان اجلودة والتطوير املستمر

ضمان اجلودة والتحديات يف مؤسسات التعليم العايل العربية

التواصل

Quality Assurance and Challenges in Arab Higher Education Institutions

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

مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر  .جامعة مدينة السادات
الرمز الربيدي32897 :

تليفون /فاكس0020482607429 :

01006499367 & 01000181876
01006499367 & 01206222552

qacid@usc.edu.eg

AQAA@usc.edu.eg
Magdaaboelsafa@yahoo.com

برعاية

اجندة املؤمتر

هدف املؤمتر
تعريف مؤسسات التعليم العالي بمعايير جودة التتعلم عتب بعتدع متا مراعتاة متطل تات
اعتماد ال رامج في ضتو مستتحدتات ستول العمتاع واستتامار التحتوم الر متي فتي تتدويا
الجامعات.

حماور املؤمتر
إعداد مقيم خارجي وفقا لمعايير اتحاد الجامعات العربية.
معايير االعتماد في ضو مستحدتات سول العما والتعلم عب بعد.
أتر اعتماد ال رامج االكاديمية على تقدم تصنيف الجامعات العربية دوليا
دور نظم ضمان الجودة في التحوم الر مي وتدويا الجامعات.

لغة املؤمتر وورش العمل

اللغة العربية

رسوم االشرتاك
نوع املشاركة
المشاركة في فاعليات المؤتمر وورش العما
دورة تأهيا المقيم الخارجي وفقا لمعايير اتحاد الجامعات العربية
شاملة االشتراك في المؤتمر

رسوم االشتراك
لغري املصريني دوالر أمريكي للمصريني جنيه مصري
500
100
300

1500

• يمكب المشاركة في دورة تأهيا المقيم الخارجي عب طريق ( )Zoom metingوبخاصة لغير
المصرييب بحد أ صى  25متدربا برسم اشترك  300دوالر
• يتم خصم تلث يمة االشتراك بالدورة التدري ية لمنتس ي الجامعات األعضا بجمعية إدارات ضمان
الجودة.

يتم الدفع على حساب مجعية إدارات ضمان اجلودة

ال نك التجاري الدولي ( )CIBفرع السادات -سويفت كود ()CIBEEGCX028
نوع الحساب
دوالر
مصري

ر م الحساب
100042914015
100042913997

()IBAN
EG490010002800000100042914015
EG500010002800000100042913997

لمزيد مب المعلومات والتسجيا (مو ا المؤتمر)

http://conference.qacid.usc.edu.eg
آخر موعد للتسجيا في المؤتمر  30نوفم ر 2020م

التو يت
مب

الى

9:00
9:30

9:30
10:30

10:30

12:00

12:00

12:30

12:30

02:00

02:00

فعاليات المؤتمر
اليوم األول (األحد)  6ديسمرب 2020م
التسجيل

االفتتاح والكلمات

اجتماع جملس

ضمان اجلودة واالعتماد باحتاد
اجلامعات العربية

ورشة العمل األوىل

متطلبات اعتماد الربامج يف ضوء مستحدثات سوق العمل
وتصنيف اجلامعات دوليا

أ.د /إبراهيم اجلندي
األستاذ بكلية الطب جامعة بنها وخ ير الجودة
اسرتاحة (بريك)
ورشة العمل الثانية

اجتماع

جملس مجعية إدارات ضمان اجلودة

02:15

تدويل اجلامعات وفرص استثمار التحول الرقمي

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

ورشة العمل الثالثة

02:15

03:45

3:45

4:30

معايري جودة التعليم عن بعد وفقا الحتاد اجلامعات العربية

أ.د /على محية
عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد
التابا التحاد الجامعات العربية

أ.د /عبد الرحيم احلنيطي
األميب العام المساعد التحاد الجامعات العربية
مدير مجلس ضمان الجودة واالعتماد

غـــــــــــــــــــداء

اليوم الثاني (االثنني)  7ديسمرب 2020م

(دورة تأهيا المقيم الخارجي وفقا لمعايير اتحاد الجامعات العربية)

التو يت
09:00

09:30

الفعاليات
التسجيل

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

09:30

11:30

11:30

12:00

12:00

02:00

اجللسة الثانية  :دور فريق التقييم الختارجي
والمراجعتتة والخطتتوات الواجتتب ات اعهتتا تتا
وخالم الزيارة

02:00

02:30

اسرتاحة شاي

02:30

04:30

04:30

05:00

اسرتاحة (بريك)

اجللسة الثالثة  :كتابة تقرير التقييم الذاتي

أ.د /على محية

عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد
التابا التحاد الجامعات العربية
د /ماجدة حممد رفعت أبو الصفا

األميب العام لجمعية إدارات ضمان الجودة
مدير مركز ضمان الجودة
جامعة مدينة السادات
أ.د /ناهد صاحل ثابت

مقيم برامج اكاديمية باتحاد الجامعات العربية
أستاذ بكلية الطب ال يطري
جامعة مدينة السادات

غـــــــــــــــــــداء

