
تقرير عن حضور الملتقى الدولى بعنوان "الجودة والتقييم فى خدمة التعليم العالى" المنعقد 
 2016مايو  10-9يومى  كلية الطب( –فى جامعة اإلسكندرية )قاعة المؤتمرات 

قام بتنظيم هذا الملتقى مؤتمر رؤساااال العام ال النرانونيننيى يى من قى ال ااارط ا نسااا  
(CONFREMO نموتب )( ال ااااااااااااااارط ا نسااااااااااااااا  التابي للنوالى العام يى النرانونيننيىAUF  )

 بالت انن مي عام ى اإلسوندريى.
بدأل ي اليال الملتقى يى الينم ا نل بإساااااااتقبال الم ااااااااروين نالتساااااااعيل نب دها العلساااااااى 
اإليتتاحيى تحدث ييها أ.د/ ر ااااااااااااادج مهران ركيد عام ى اإلساااااااااااااوندريى نركيد مؤتمر العام ال 

نيى نأيضاااااااااااا السااااااااااايد/ هيريى ساااااااااااابنران مدير موتب ال ااااااااااارط ا نسااااااااااا  للنوالى الدنليى النرانونين 
 النرانونيننيى. 

بدأل علساال الينم ا نل من الساا ى ال ا ارا نالنصاا صاباحا حتى الراب ى  صارا نأهم 
العندا نالتقييم يى العام ال المصاااااااريى  الم ااااااارن  منضااااااان اتهاي التقييم العام ىي نظرا نقديى  

لتقييم الذاتى  آليال ضااااااامان العندا يى المعال التربنج  التقييم المارعى لمؤساااااااساااااااال المغربى ل
الت ليم ال ااالى من قباال المعلد ا يريقى نالماادل اااااااااااااااقرج للت ليم ال ااالى  م ااايير تقييم التاادنياال 

 إلخ ... العام ى
بدأل علساااال الينم الىانى يى تمام الساااا ى التاسااا ى نالنصاااا صاااباحا نأهم منضااان اتها 
تقييم العندا من قبل المؤساااااااساااااااال العام يى  مؤ ااااااارال نقياساااااااال ا دال نالتصااااااانينال ال الميى 

نعالل النتاكج نالتنصاااااااايال يى الىانيى   اااااااار نالنصااااااااا ظهرا للعام الي هل يمون دراسااااااااتها. 
 لتقى ال لمى.لتمتتم ي اليال هذا الم

 أهم المشاركين فى الملتقى:
  السيد/ إيريك يرنمنل ركيد لعنىRegistre-EQAR  
 .أ.د/ إبراهيم العندج  ضن الموتب الننى للهيكى القنميى لضمان العندا ناإل تماد 
 .أ.د/ عيى تسا  نيدمنمن ناكب ركيد عام ى يانندج 
 هيل التربنج نالبحث ال لمى.أ.د/  بد الوريم ونمارج  مدير الم هد ا يريقى للتأ 



 .أ.د/ عنن بيير عيسنن  مبير اإلتحاد ا نربى للعام ال 
 .أ.د/  مين بنبوار ناكب ركيد عام ى يرنش ونميتيه 
 .أ.د/ ندا مغامل نصر ال ميد النمرج لعام ى سان عنميا ببيرنل 

 : أهم النتائج والتوصيات
 ضرنرا ت بيط العندا يى ول عام ى. -1
 للتقييم الذاتى. حتميى الت بيقال -2
 اإلهتمام بالبحث ال لمى. -3
 عندا ا دال. -4
لى أين نسير؟ -5  ن ر ىقايى التقييمي أين نحن؟ نا 
اإلتناط  لى ساااااااااااااااياط تربنج يسااااااااااااااامو لقسااااااااااااااااتذا نال  ب بالتنايط نالمنايقى  لى  رط  -6

 اإلص ح نالت بيقال.
 نال ود.هذا نقد صاحب ي اليال الملتقى ترعمى ينريى من ال ربيى إلى النرنسيى 

 أ.د.م/ حسن البحراوى

 أستاذ مساعد بقسم اللغة الفرنسية
 جامعة بنها –كلية األداب 

 


