معا نصنع مستقبل أمتنا العربية

موعد انعقاد املؤمتر
QACID

USC

فندق جرين ديزرت Green Desert Hotel :

الكيلو  84طريق القاهرة  -إسكندرية الصحراوي  ،مدينة السادات  ،مصر

استعراض نماذج ألنظمة شركات التعلم اإللكتروني وشركات التجهيزات والخدمات التعليمية

للرعاة وفقا لقيمة الرعاية " طباعة الشعار على المطبوعات  +عرض تقديمي ومعرض على هامش المؤتمر

الراعي املاسي

تعقد مجعية إدارات ضمان اجلودة  .احتاد اجلامعات العربية

بالتعاون مع مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بجامعة مدينة السادات

املؤمتر الدولي الرابع

دعوة لرعاية املؤمتر
الراعي الذهيب

الراعي الفضي

حنو نظم ضمان اجلودة الذكية باجلامعات العربية

الراعي الربونزي

سداد رسوم االشرتاك باملؤمتر

حتت رعاية

رئيس املؤمتر

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

AQAA

AArU

رقم الحساب

()IBAN

100042914015
100042913997

EG490010002800000100042914015
EG500010002800000100042913997

اجلودة أسلوب حياة

مقرر املؤمتر
أ.د /عمرو عزت سالمة

أ.د /أمحد حممد بيومي

qacid@usc.edu.eg
AQAA@usc.edu.eg
01006499367 & 01000181876
01006499367 & 01206222552

د /ماجدة حممد رفعت أبو الصفا

 oتعد صناعة مستقبل نظم ضمان جودة التعليم ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المس تقبلية
وقيادة مؤسسات التعل يم العري ي نح و تقب ل الت يي ر للنتق ال م ن الجامع ات التقليدي ة إل ي
الجامعات الذكية من خلل ميكنة وإدارة العمليات والحفاظ علي البيئ ة يم ا يحق ق التنافس ية
العالمية إلكساب الخريجين جدارات تمكنهم من قيادة سوق العمل المحلي والدولي يفاعلية.

الفاعليات

التوقيت

 oاستشراف مستقبل نظم ضمان جودة التعليم العريي في ظل التحديات المستقبلية وتطبيق ات
التقنيات الذكية وإدارة الت يير وتحقيق التكامل.

o
o
o
o

استثمار البرمجيات في تعزيز جودة التعليم.
نظم ضمان جودة التعلم الذكي.
قياس أثر تصنيف الجامعات العريية في تطوير البحث العلمي.
دور نظم ضمان الجودة في تقبل الجامعات العريية للت يير.

أخر موعد الستقبال األيحاث كاملة
إشعار الباحثين يقبول األيحاث
أخر موعد للتسجيل وتسديد رسوم االشتراك يالمؤتمر
يدء فعاليات المؤتمر

 oترسل االيحاث على إيميل جمعية إدارات ضمان الجودة AQAA@usc.edu.eg :
 oتنش ر األيح اث ف ي المجل ة الدولي ة ل مان ج ودة التعل يم واالعتم اد “ " IJEQAAوالت ى
تصدرها جمعية إدارات ضمان الجودة التايعة إلتحاد الجامعات العريية

نوع المشاركة

رسوم االشتراك
غير أع اء يالجمعية
أع اء يالجمعية
مصريين خارج مصر مصريين خارج مصر

للتسجيل  :من خلل مسح الباركود او زيارة " موقع المؤتمر "

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

آخر موعد للتسجيل في المؤتمر  15يوليو  2022م

يمكن المشاركة في دورة تأهيل المقيم الخارجي وفقا لمعايير اتحاد الجامعات العريية عن طريق يرنامج zoom

