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 تحت رعاية 
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 األمين العام التحاد الجامعات العربية، امعة أسيوطرئيس ج 

مصر العربيةجمهورية  - أسيوطجامعة   

20-22/2/2017 
 الدعوة لتقديم أبحاث

 
 

هو مؤتمر علمي محّكم متخصص في مجال جودة التعليم العالي، يعقد دوريًا في إحدى جامعات الوطن  ،تمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العاليالمؤ 
 نته العامة.مقرًا دائمًا ألما المملكة األردنية الهاشمية - عن اتحاد الجامعات العربية، ويتخذ من جامعة الزرقاء كافة هيئاتهبالعربي، وينبثق 

، (2012عام )البحرين مملكة  - الثانية عقدت في رحاب الجامعة الخليجية والدورة ،(2011عام ) األردن - جامعة الزرقاءرحاب دورته األولى عقدت في و 
 تعقدالخامسة و  ،(2014)عام  األردن - جامعة الزرقاءرحاب الرابعة عقدت في  والدورة، (2013)عام األردن  - في رحاب جامعة الزيتونة عقدتالثالثة  والدورة

 جمهورية السودان - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيارحاب دورته السادسة في  تقدع، و (2015)عام  دولة االمارات العربية المتحدة - جامعة الشارقةرحاب في 
 .22/2/2017-20خالل الفترة من العربية  مصرجمهورية  - جامعة أسيوطرحاب (، وستعقد دورته السابعة في 2016عام )

 

 :أسيوطجامعة 

. لهموحلمًا بعيد المنال وغير القادرين غير الموسرين ي أمل من الفقر واإلهمال، التعليم الجامع يوكان هذا اإلقليم يعان ،جنوب مصر ي اقليمجامعة أسيوط ف تقع
بدأ تاريخ الجامعة بصدور  .هذا اإلقليم، ولتمأل جنباته بالعلم والمعرفة والتنوير يالحياة ف، ولتغير وجه كلها للطبقات يوجاءت جامعة أسيوط لتوفر التعليم الجامع

سنوات إلعداد  7-4( على فترة تحضير من 1) قد نص المرسوم( بمدينة أسيوط. و يأسيوط )محمد عل بإنشاء جامعة 1949لعام  156رقم  يالمرسوم الملك
-4نص قانون إنشائها على أنه ال يجوز إلحاق الطالب بها إال بعد فترة تحضير لمدة  يمصر الت يالجامعة الوحيدة ف فهي ،فتتاح الدراسة بهااإلمكانيات الالزمة ال

 وهي، جنوب مصر يأول جامعة تنشأ خارج العاصمتين ف يوه، اإلمكانيات البشرية والمادية حتى تبدأ الدراسة بها مكتملة المقومات هذه المدة أثناء عدلتسنوات،  7
. يالمنيا وجنوب الواد يجامعت ياستقلت بعد ذلك ف يوالت، كيلومتراً  750أول جامعة ينبثق منها أربعة فروع: المنيا وسوهاج وقنا وأسوان ممتدة لمسافة تزيد على 

كليات مختلفة، وهو  يرر األقسام المتناظرة فوهي أول جامعة تتبنى نظام األقسام العلمية الموحدة، بحيث ال تتك، الجديد يالواد ينبثق منها فرع خامس فاوحديثًا 
ومستشفيات  ،كليات :منكلها ت الجامعة آواحد، يضم منش يحرم جامع ينفردت جامعة أسيوط بأنها تأسست فاو ، نشأت بعدها يتبنته الجامعات الت يالنظام الذ

 .فندقارع  تعليمية و وورش ومز  ،ومساكن لهيئة التدريس ،ومدينة رياضية ،ومدينة جامعية للطالب ،جامعية
 

 :محاور المؤتمر
 :التعليم العاليآليات تطبيق معايير ضمان جودة  .1

  مؤسسات التعليم العاليفي. 

 برامج األكاديمية.ال 

 وخدمة المجتمع في مجال البحث العلمي. 

 .آليات تطوير معايير الجودة للدراسات العليا والبحث العلمي 

 .التعليم عن بعد 

 التعليم اإللكتروني 

 إدارة الجودة في التعليم العالي: .2

 ووحداتها عمادات ضمان الجودة دور. 

 .تجارب في تطبيق أنظمة إدارة الجودة 

 

 مؤسسةالدراسة الذاتية لل منهجيات. 

 برامجالدراسة الذاتية لل منهجيات. 

 :حاكمية مؤسسة التعليم العالي .3

 .التخطيط االستراتيجي 

 االستراتيجية. الخطة 
 .العالين جودة التعليم في ضما نماذج تقويم .4

 داء.مؤشرات تقييم األ .5

ليات آو  ،االستراتيجيات)بداع والتميز في مؤسسات التعليم العالي اإل .6
 ، والبحث العلمي(.التطبيق

 اإلطار العام للمؤهالت. .7
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 بإحدى اللغتين: للمؤتمر العلمية تقديم بحوثهم ،المهتمين الباحثين على
شاملة  للبحث الواحد، صفحة 15 يد على، وبما ال يز العربية أو اإلنجليزية

تقدم البحوث إلى و  .وقائمة المراجع ،والجداول، التوضيحية ، واألشكاللصورا
عن  ،MsWord 2003باستخدام محرر النصوص  للمؤتمراألمانة العامة 

أو بتحميل  ،iacqa@iacqa.orgعلى العنوان  لكترونياإل طريق البريد
لكتروني عبر الموقع اإل ،لكترونياإلالبحث باستخدام نظام إدارة المؤتمرات 

www.iacqa.org/openconf.  تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي و
نشر البحوث المقبولة وستمن متخصصين في مجال البحث.  ،األصول وفق

 .وقائع المؤتمرفي كتاب 

 جوائز المؤتمر:
شهادة تقدير و ( دوالر 200) قيمةب جائزة ألفضل بحث في كل محورمنح تس

 للباحث.

 :مهمةتواريخ 
 .كاملة خر موعد الستالم البحوثآ 17/11/2016

 .بحاثهمأالباحثين بقبول  إبالغموعد  1/12/2016

  بعد إجراء التعديل.تقديم البحث لموعد آخر  15/12/2016
 .رلتسجيل في المؤتمآخر موعد ل 2/1/2017

 عمل.تا ورش 20-21/2/2017
 فترة انعقاد المؤتمر. 20-22/2/2017

 :االشتراكرسوم 
 مصر خارجمن 
 600$ للمشاركين ببحث. 
 650$ )للمشاركين دون بحث )حضور فقط. 

بالفنادق لمدة  اإلقامةو  ،حقيبة المؤتمرو  العمل تاورشو  المؤتمر حضورتشمل 
ل، والوجبات كاملة، وحضور المؤتمر بأسيوط واألقصر، والتنقالت من أربع ليا

 مطار أسيوط للفنادق ومن أسيوط لألقصر ومن األقصر إلى مطار األقصر.

 مصرمن داخل 
 (2500جنيه )، يوتشمل حضور المؤتمر بأسيوط واألقصر وتشمل ورشت 

وجبات اإلقامة بالفنادق لمدة أربع ليال، والو  حقيبة المؤتمر، و العمل
 .كاملة

 (500جنيه )، .اشتراك ورشتي العمل بأسيوط فقط وال تشمل اإلقامة 

 :اللجنة العليا للمؤتمر

 رئيس جامعة الزرقاء /األمين العام للمؤتمر /.د. محمود الواديأ. 
 تحاد الجامعات العربيةاألمين العام المساعد ال .د. محمد رأفت/أ. 

  /رئيس المؤتمر /طجامعة أسيو نائب رئيس أ.د. عصام زناتي. 

 األمين العام للمؤتمرنائب / جامعة الزرقاء /د. نضال الرمحي. 

 مقرر المؤتمرأ.د. شحاتة غريب/ جامعة أسيوط /. 

 .أ.د. إبراهيم إسماعيل/ جامعة أسيوط 

  .جامعة الملك سعود/ عضو مجلس األمانة العامة للمؤتمرجبر الجبرأ.د /. 

  /و مجلس األمانة العامة للمؤتمر.عضد. إسماعيل يامين/ جامعة الزرقاء 

  /عضو مجلس األمانة العامة للمؤتمر.د. خالد الزيديين/ جامعة الزرقاء 

 

 

  :اللجنة التحضيرية
  /نائب رئيس جامعة أسيوط/ رئيس المؤتمر.أ.د. عصام زناتي 

 األمين العام للمؤتمرنائب  / جامعة الزرقاء/د. نضال الرمحي. 

 مقرر المؤتمرة أسيوطأ.د. شحاتة غريب/ جامع /. 

 .أ.د. إبراهيم إسماعيل/ جامعة أسيوط 

  .جامعة الملك سعود.جبر الجبرأ.د / 

 .د. إسماعيل يامين/ جامعة الزرقاء 

 .د. خالد الزيديين/ جامعة الزرقاء 

 .أ.د. عمر سيد خليل/ جامعة أسيوط 
 .أ.د. مصطفى محمود يوسف/ جامعة أسيوط 
  ة أسيوط.براهيم/ جامعإد. عبد الناصر طه 
 .السيد محمد حسين موسى/ جامعة أسيوط 

 /اتحاد الجامعات العربية. السيدة مي وهبة 

 .اآلنسة سهير يحيى دراغمة/ جامعة الزرقاء 

 :المراسالت
 : / المملكة األردنية الهاشميةمراسلة األمانة العامة للمؤتمر/ جامعة الزرقاء

 
 :مصر العربيةجمهورية  /أسيوطمراسلة جامعة 

 أحمد عبده جعيصاألستاذ الدكتور 
 رئيس جامعة أسيوط

 مصر العربية، جمهورية أسيوطجامعة 
   71516. ص.ب 

 0020882080558-0020882080007هاتف:  

 0020882354130 فاكس:  
 geies@aun.edu.egالبريد اإللكتروني:   

 president@aun.edu.eg                        
 www.aun.edu.eg الموقع اإللكتروني:  

 الواديحسين األستاذ الدكتور محمود  
 العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي مؤتمرللاألمين العام  

IACQA  
 جامعة الزرقاء، األردن 
    دناألر  13132الزرقاء،  132222 .ص.ب 
 00962-5-3821100/ 1546 هاتف: 
 00962-5-3821015 فاكس: 
  iacqa@iacqa.org البريد اإللكتروني: 
 www.iacqa.org الموقع اإللكتروني: 

http://www.iacqa.org/openconf
http://www.iacqa.org/openconf
mailto:geies@aun.edu.eg-

