اجلدول الزمني

امللتقى األول للتجارب واملمارسات اإلدارية الناجحة لعام 2019م
"تعزيز جودة التعليم اجلامعي"

(/17-16إبريل  )2019القاهرة  -مجهورية مصر العربية

اليوم األول
10:00 – 09:00
الجلسة االفتتاحية
10:15 – 10:00

الثالثاء  16إبريل 2019م.
 تسجيل السادة املشاركين باللقاء.
 الكلمة االفتتاحية يلقيها الدكتور /ناصر الهتالن القحطاني ،املدير العام ،املنظمة
العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الدول العربية.
 عرض تجربة "تحديد ومواجهه تحديات هيئات ضمان جوده التعليم في العالم العربي،
يقدمها األستاذة الدكتورة /نادية حسن بدراوي ،نائب رئيس الشبكة العربية لضمان
جودة التعليم العالي.

الجلسة األولى
11:45 – 10:15

 عرض تجربة "املراجعة الداخلية لألقسام العلمية ومردودها على معايير االعتماد"،
يقدمها الدكتورة /سعاد حسني عناني ،مدرس بقسم هندسة التشييد واملرافق  -مدير
مركز إدارة الجودة  ،كلية الهندسة ،جامعة الزقازيق ،جمهورية مصر العربية.
 عرض تجربة "التطوير التعليمي في ضوء معايير االعتماد والجودة والكفاءة " ،يقدمها
الدكتورة /راما ابراهيم الربض ي أستاذ مشارك ،عميد كلية العمارة والتصميم ،اململكة
األردنية الهاشمية.
 يدير الجلسة :الدكتور /عزام إرميلي ،مستشار املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
 وقت العرض املخصص  25دقيقة لكل تجربة  15 +دقيقة ملناقشة التجارب.

12:15 – 11:45

 استراحة كوفي بريك.
 عرض تجربة "تطوير نظم التقويم والقياس بالجامعات املصرية" ،يقدمها األستاذة
الدكتورة /نهى عثمان عزمي ،مدير مركز القياس والتقويم  /وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،جمهورية مصر العربية.

الجلسة الثانية
13:15 – 12:15

 عرض تجربة " التعليم من أجل العمل – التطبيق واملمارسة – تجربة جامعة األعمال
والتكنولوجيا" ،يقدمها الدكتور /وئام بن حسني تونس ي ،وكيل جامعة األعمال
والتكنولوجيا للتطوير والجودة ،اململكة العربية السعودية.
 يدير الجلسة :األستاذ الدكتور /هشام عبد الخالق ،املدير التنفيذي لوحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالي ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 وقت العرض املخصص  25دقيقة لكل تجربة  10 +دقيقة ملناقشة التجارب.
مكان االنعقاد :مقر املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 2أ شارع الحجاز  -روكس ي  -مصر الجديدة ،القاهرة – جمهورية مصر العربية
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 عرض تجرب ةةة “التقني ةةات الح ةةديث ةةة في تطوير املن ةةا التعليمي ةةة لطلب ةةة الج ةةامع ةةات"،
يقدمها الدكتورة /منى س ة ةةيد هاش ة ةةم ،محاض ة ةةر بكلية النقل األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري ،جمهورية مصر العربية.
الجلسة الثالثة
14:15 – 13:15

 عرض تجربة "رقمنة الخدمات بقطاع التعليم العالي بالجمهورية التونسية" ،يقدمها
األستاذ /رشيد بن علي قاري ،متصرف عام مكلف بالشؤون االدارية واملالية باملعهد
العالي للحضارة اإلسالمية جامعة الزيتونة ،الجمهورية التونسية.
 يدير الجلسة :األستاذة الدكتورة /نادية حسن بدراوي ،نائب رئيس الشبكة العربية
لضمان جودة التعليم العالي.
 وقت العرض املخصص  25دقيقة لكل تجربة  10 +دقيقة ملناقشة التجارب.

14:30 – 14:15
14:30

 توزيع استمارة تقييم اليوم األول على السادة املشاركين.
 دعوة غداء.

مكان االنعقاد :مقر املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 2أ شارع الحجاز  -روكس ي  -مصر الجديدة ،القاهرة – جمهورية مصر العربية
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اليوم الثاني

الجلسة الرابعة
11:30 – 10:00

األربعاء  17إبريل 2019م.
 عرض تجربة “تطوير التعليم الهندس ي بجامعة عين شمس" ،يقدمها األستاذ الدكتور /تامر
محمد النادي ،وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطالب ،جامعة عين شمس ،جمهورية
مصر العربية.
 عرض تجربة "التطبيق اإللكتروني لخدمات املعاهد العليا" ،يقدمها الدكتور /هيثم يوسف
درويش ،رئيس مجلس اداره معهدي اآلداب والحاسب ونائب رئيس مجلس اداره املعاهد العليا
كينج ماريوط ،جمهورية مصر العربية.
 عرض تجربة "مبادرة اندماج ( )FUSIONلربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة" ،يقدمها
األستاذ الدكتور /عمر الحسيني ،وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة املجتمع ،جامعة
عين شمس ،جمهورية مصر العربية.
 يدير الجلسة :الدكتور /وئام بن حسني تونس ي وكيل جامعة األعمال والتكنولوجيا للتطوير
والجودة.
 وقت العرض املخصص  25دقيقة 15 +دقائق ملناقشة التجارب.

12:00 – 11:30

الجلسة الخامسة
13:00 – 12:00

 استراحة كوفي بريك.
 عرض تجربة " استراتيجية مركز إدارة الجودة بجامعة الزقازيق لتعزيز جودة التعليم بالكليات"،
يقدمها األستاذة الدكتورة /وفاء فوزي حسين ،مدير مركز إدارة الجودة ،جامعة الزقازيق،
جمهورية مصر العربية.
 عرض تجربة " تطبيق نظام االستجابة السريعة  ،"QR Codيقدمها الدكتور /أحمد إبراهيم
أحمد بهجت السداوي ،رئيس قسم نظم معلومات األعمال ،األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري ،جمهورية مصر العربية؟
 يدير الجلسة :الدكتور/عزام إرميلي ،مستشار املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
 وقت العرض املخصص  25دقيقة  10 +دقائق ملناقشة التجارب.

13:15 – 13:00

 توزيع استمارة تقييم اليوم الثاني على السادة املشاركين.

الجلسة الختامية
13:30 – 13:15

 الكلمة الختامية يلقيها الدكتور /ناصر الهتالن القحطاني ،املدير العام ،املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ،جامعة الدول العربية.

مكان االنعقاد :مقر املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 2أ شارع الحجاز  -روكس ي  -مصر الجديدة ،القاهرة – جمهورية مصر العربية
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