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الدعوة لتقديم أبحاث
المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي ،هو مؤتمر علمي مح ّكم متخصص في مجال جودة التعليم العالي ،يعقد دورياً في إحدى جامعات الوطن العربي،
وينبثق بهيئاته كافة عن اتحاد الجامعات العربية ،ويتخذ من جامعة الزرقاء مق اًر دائماً ألمانته العامة.

ودورته األولى عقدت في جامعة الزرقاء عام ( ،)2011والدورة الثانية عقدت في رحاب الجامعة الخليجية في البحرين عام ( ،)2012والدورة الثالثة عقدت في رحاب
جامعة الزيتونة في األردن عام ( ،)2013والدورة الرابعة عقدت في جامعة الزرقاء عام ( ،)2014والخامسة عقدت في جامعة الشارقة عام ( ،)2015وستعقد دورته
السادسة في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،جمهورية السودان.

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا:
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تُعد من الجامعات العريقة في السودان ،وتعود نشأتها إلى عام 1950م تحت اسم معهد الخرطوم الفني الذي ضم أقساماً مختلفة في
الهندسة والفنون والدراسات التجارية ،وفي عام  1976م ألحقت بعض المعاهد المتخصصة الموجودة بالخرطوم آنذاك ألقسام معهد الخرطوم الفني تحت اسم معهد الكليات
التكنولوجية ،وبعد قيام ثورة التعليم العالي ُرّفع معهد الكليات التكنولوجية إلى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في عام 1990م .وتميزت جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا عن غيرها من الجامعات في السودان بتفوقها النوعي والكمي في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات ،ووصلت الجامعة في عقد من الزمان إلى عشرة

أضعاف من حيث البرامج الدراسية وأعدا د الطالب ،ولها عالقات ثقافية وصالت علمية مع العديد من المؤسسات خارج البالد ،وتشارك بفاعلية في النشاطات العلمية
العالمية ،مما أكسبها المكانة العالمية المرموقة .كما أخذت على عاتقها بناء خططها وا ستشراف مستقبلها والبدء في تطبيق تطوير األداء النوعي ضمن عدد من الجامعات
في الوطن العربي لتطبيق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام 2002م ،إذ قُ ّوم برنامج علوم الحاسوب بكلية العلوم وبرنامج علم النفس بكلية التربية ،وبرنامجي الهندسة
الكهربائية واإللكترونية بكلية الهندسة في عام 2008م ،تطبيقياً للمشروع نفسه .وفي عام  2010طُبِق التقويم المؤسسى من اتحاد الجامعات العربية ،كأول تجربة من
االتحاد .و في الفترة من  2015-2014أ ِ
ُهل عدد من األساتذة من الجامعات العربية بوصفهم مقومين خارجيي ن لمجلس ضمان الجودة باتحاد الجامعات العربية .وكان
من نتائجه إعداد خبراء في التقويم وضمان الجودة في إطار مؤسسات التعليم العالي ،وتضم مجموعة من المضامين من أهمها تحسين رفع مستوى أداء أعضاء الهيئات
التدريسية وتنمية البيئة اإلدارية ،وتضم الجامعة ( )20كلية ،ولكل كلية من الكليات رسالة ورؤية وأهداف تسعى إلى تحقيقها ،باإلضافة إلى عدد األقسام التي تتراوح ما
بين قسمين إلى إحدى عشر قسماً في بعض الكليات .ولها العديد من المعاهد والمراكز البحثية وتقدم برامج على مستويات البكالوريوس والدراسات العليا .ويمتاز خريج
الجامعة عبر مراحل تطورها بامتالكه لناصية المعرفة العلمية بجانب امتالكه لمهارة استخدام المعارف التطبيقية مما جعله مرغوباً ومفضالً في سوق العمل داخليا

وخارجيا.

محاور المؤتمر:

 .1آليات تطبيق معايير ضمان جودة التعليم العالي:
 في مؤسسات التعليم العالي.
 البرامج األكاديمية.

 في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع.

 آليا ااات تطا ااوير معا ااايير الجا ااودة للد ارسا ااات العليا ااا والبحا ااث
العلمي.

 التعليم عن بعد.

 التعليم اإللكتروني
 .2إدارة الجودة في التعليم العالي:

 دور عمادات ضمان الجودة ووحداتها.

 تجارب في تطبيق أنظمة إدارة الجودة.
 منهجيات الدراسة الذاتية للمؤسسة.

 منهجيات الدراسة الذاتية للبرامج.
 .3حاكمية مؤسسة التعليم العالي:
 التخطيط االستراتيجي.
 الخطة االستراتيجية.

 .4تقويم نماذج في ضمان جودة التعليم العالي.
 .5تصنيف الجامعات:

 استشاراف مسااتقبل الجامعااات العربيااة فااي سااياق التصاانيفات
الدولية.

 مؤشرات لتصنيف الجامعات العربية.
 .6مؤشرات تقييم اآلداء.
عل ااى الب اااحثين المهتم ااين ،تق ااديم بح ااوثهم للم ااؤتمر العلمي ااة بإح اادى اللنت ااين
العربيااة أو اإلنجليزيااة  ،وبمااا ال يزيااد علااى  15صاافحة للبحااث الواحااد ،شاااملة
الصااور ،واألشااكال التوضاايحية ،والجااداول ،وقائمااة الم ارجااع .وتقددددم البحدددوث
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إلى األمانة العامة للمدؤتمر باساتخدام محارر النصاوص ،MsWord 2003

 أ.د .جبر الجبر /جامعة الملك سعود /عضواً.

عن طريق البريد اإللكتروني علاى العناوان  ،iacqa@iacqa.orgأو بتحميال

 عبدالرحمن إبراهيم مصطفى /جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا/

 .www.iacqa.org/openconfوتخضااع البحااوث المقدمااة للتحكاايم العلمااي

 د .إسماعيل يامين /جامعة الزرقاء /عضواً.

في كتاب وقائع المؤتمر.

اللجنة التحضيرية:

البحااث باسااتخدام نظااام إدارة المااؤتمرات اإللكترونااي ،عباار الموقااع اإللكترونااي
وفق األصول ،من متخصصاين فاي مجاال البحاث .وستنشار البحاوث المقبولاة

جوائز المؤتمر:
ستمنح جوائز ألفضل ثالثة أبحاث بمقدار ( )500دوالر لكل بحث+
شهادة تقدير للباحث.

تواريخ مهمة:

 2015/10/30آخر موعد الستالم البحوث كاملة.
 2015/11/30موعد إبالغ الباحثين بقبول أبحاثهم.

 2015/12/15آخر موعد لتقديم البحث بعد إجراء التعديل.

 2016/1/1آخر موعد للتسجيل في المؤتمر.
 2016/2/9ورش العمل.

 2016/2/11-10فترة انعقاد المؤتمر.

رسوم االشتراك:
من خارج السودان




 $250للمشاركين ببحث.

 $250للمشاركين دون بحث (حضور فقط).

 $350للمشاركين ببحث  +حضور ورش عمل.

 $200 لحضور ورش العمل.

 $400 للراغبين بحضور جلسات المؤتمر +ورش عمل.
من داخل السودان


 3000جنية سوداني مشارك ببحث وحضور الورشة.

 2000 جنية مشارك دون بحث وحضور المؤتمر والورشة.
 1000 جنية حضور الورشة فقط.

يتحمل المشاركون تكاليف اإلقامة في الفندق وتكاليف السفر على
نفقتهم الخاصة.
يشمل رسم االشتراك ما يأتي:
 .1حقيبة المؤتمر.

 .2قرص مدمج لوقائع المؤتمر.
 .3وجبات النداء.
اللجنة العليا للمؤتمر:

 أ.د .محمود الوادي /رئيس جامعة الزرقاء /األمين العام للمؤتمر.

عميد عمادة التطوير والجودة.

 أ.د .محمود الوادي /رئيس جامعة الزرقاء /األمين العام للمؤتمر.
 أ.د .محمد رأفت /اتحاد الجامعات العربية /عضواً.

 أ.د .راشد احمد محمد حسين /مدير جامعة السودان للعلوم.

 أ.د .ماهر صالح سليمان /نائب مدير جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا.

 د .نضال الرمحي /جامعة الزرقاء /نائب األمين العام للمؤتمر.
 أ.د .جبر الجبر /جامعة الملك سعود /عضواً.
 د .إسماعيل يامين /جامعة الزرقاء /عضواً.

 أ.د .أمل عمر بخيت /جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا /عميد
عمادة البحث العلمي.

 د .عبدالرحمن إبراهيم مصطفى /جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا /عميد عمادة التطوير والجودة.

 د .راشد عبدالحليم سعيد /جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا /نائب
عميد عمادة البحث العلمي.



د .أشرف حسن إدريس /جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا /رئيس
قسم اإلحصاء -عمادة التطوير

 السيدة مي وهبة /اتحاد الجامعات العربية /عضواً.

 اآلنسة سهير يحيى دراغمة /جامعة الزرقاء /عضواً.
 اآلنسة سهام عمر حيمور /جامعة الزرقاء /عضواً.
المراسالت:
مراسلة األمانة العامة للمؤتمر /جامعة الزرقاء:
األستاذ الدكتور محمود الوادي

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

مراسلة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا -جمهورية السودان:
د .عبدالرحمن إبراهيم مصطفى

 أ.د .راشد احمد محمد حسين /مدير جامعة السودان للعلوم.

عميد عمادة التطوير والجودة

 أ.د .محمد رأفت /اتحاد الجامعات العربية.

ص.ب  407السودان الخرطوم

والتكنولوجيا /األمين العام المشارك للمؤتمر.

 أ.د .ماهر صالح سليمان /نائب مدير جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا.

 د .نضال الرمحي /جامعة الزرقاء /نائب األمين العام للمؤتمر.

والجودة.

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،جمهورية السودان
هاتف 00249155661865
فاكس 00249183771327
البريد اإللكتروني dqd.sust@gmail.com

الموقع اإللكتروني www.sustech.edu
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