
 

  2019 –المؤتمر اإلقليمي الرابع للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي 

 "ضمان الجودة في التعليم العالي في عصر الرقمنة"

 2019نوفمبر  14-12 التاريخ:

 المملكة المغربية – الوطنية التابع لوزارة التربية الوطنية، الرباط مركز التكوينات والملتقياتالمكان: 

 2019نوفمبر  12الثالثاء 
 العمل التحضيرية   تاورش

 

 الوقت ورشة العمل مقدم  ورشة العملعنوان 

 09:30 – 08:30 التسجيل

  1ورشة العمل 

 ضمان الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي

 أبو العالالبروفيسور بدر 
 رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي

 
 الدكتور مصطفى بنونة

الجامعة األورومتوسطية  -مستشار رئيس الجامعة 
 بفاس

 سابقا بتطوان ورئيس جامعة عبد المالك السعدي
 

 

09:30 – 12:30 

 

 14:00 – 12:30 اءدغالاستراحة 

  2ورشة العمل 

 تحضيرات الزيارة الميدانيةالتقييم الخارجي: -

 راوينادية بد بروفيسورال
نائب رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم 

 العالي
 

 الدكتور طارق السندي
مدير عام اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت 

هيئة ضمان جودة التعليم  –متحانات الوطنية واال
 مملكة البحرين –والتدريب 

 
 المختار بكورالدكتور 

مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

00:14 – 00:17 



 

  2019 – المؤتمر اإلقليمي الرابع للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي

 "ضمان الجودة في التعليم العالي في عصر الرقمنة"

2019نوفمبر  13 األربعاء                             
 

 08:30 - 09:30 التسجيل

 من القرآن الكريمآيات تالوة 

 النشيد الوطني

 ضمان جودة التعليم العالي والبحث العلميومدير الوكالة الوطنية لتقييم  ،المختار بكورالدكتور كلمة 

 العالييس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم ئر، بدر أبو العال بروفيسور ال كلمة

 المملكة المغربية –لتعليم العالي والبحث العلمي اوزير  ،إدريس أو عويشةكلمة سعادة الدكتور 

 مراسم االفتتاح
 

10:30 – 09:30 

 10:30 – 11:00 استراحة

 1الرئيسة  الجلسة

 رئيس الجلسة: الدكتور عزالدين ميداوي
 الجامعاتورئيس ندوة رؤساء  رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة

1الرئيس المتحدث   

المملكة المغربية - والتنمية البيداغوجية العاليالدكتور محمد طاهري، مدير التعليم   

 "تطوير التعليم العالي في المملكة المغربية"

11:30 – 11:00 

  2 الرئيس المتحدث

 هيئة جودة التعليم والتدريب  -ي لمضحكي، الرئيس التنفيذاشاهين  جواهر الدكتورة

 مملكة البحرين 

 "النظرة المستقبلية للتعليم: سد الثغرات وبناء التواصل"

12:00 – 11:30 

 12:00– 12:30 مناقشة عامة

اءدلغااستراحة   14:00 – 12:30 

 الجلسة الرئيسة 2

سور محمد عدناوييرئيس الجلسة: البروف  

عميد كلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط   

 3الرئيس المتحدث

 اإلمارات العربية المتحدة  - رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكيةالدكتور منصور العور، 

 في التعليم العالي" االبتكار"
14:30 - 14: 00  

 4الرئيس المتحدث 

 اإلمارات العربية المتحدة  -الخليج الطبية رئيس جامعة الدكتور حسام حمدي، 

 "االبتكار في التعليم الطبي"
15:00 - 14: 03  

 مناقشة عامة
15:30 – 15:00 

 15:30 – 16:00 استراحة



 

 (عروض قصيرة: االبتكار في التعليم العالي )1الجلسة 

 الجلسة:رئيس 

 البروفيسور محمد يوسف بني ياس

 اإلمارات العربية المتحدة – دير مفوضية االعتماد األكاديميم

 

 المقاربة بالمهارات: رافعة للتغيير واالبتكار في التعليم العالي
 لدكتورة زينب علويا

16:20 – 16:00 

 على الطاقات المتجددةللتطبيق العملي  ةومبتكر ةذكي اتمختبر
 الدكتور كمال الريكلوي

16:20 – 16:40 

 لى المشاريعللتعليم القائم عاالبتكار من أجل تمكين جودة التعليم 
 السيدة جيهان عبدالصادق

16:40 – 17:00 

 تعليمية في كليات الطب: طالب المغربالبيئة جودة ال
 حجيويعبدالرزاق  البروفسور

17:00 – 17:20 

 17:50 – 17:20 مناقشة عامة

 

  



 

  2019 –المؤتمر اإلقليمي الرابع للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي 

 "ضمان الجودة في التعليم العالي في عصر الرقمنة"

2019نوفمبر  14الخميس    

 

1الرئيسة  الجلسة  

 الدكتورة عواطف حيار 
جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ةرئيس  

4الرئيس  المتحدث  

-أستاذ متميز في العلوم وتعليم الكمبيوتر   يبوكوالأك بيتر الدكتور  

ألفريقيا في التعليم المبتكر والتحويلي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار ، جامعة والية الغوسمركز التميز   

"التعاون اإلقليمي المشترك "  

09:30 - 09:00 

5 الرئيس المتحدث  

 في مرصد التعليم العالي بال حدود مستشار أول -  الدكتورة كارولين كامب بيل

"الحدودالتطورات الحديثة في التعليم عبر "  

10:00 – 09:30 

3010: – 0010: مناقشة عامة  

11:00 – 10:30 استراحة  

 :2ة ازيالجلسة المو

 عبر الحدود )عروض قصيرة( التعليم في ةدالجو ضمان

 دكتور حمد العدوانيالرئيس الجلسة: 

الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم  المركزمدير عام 

 الكويتدولة  –

 :1 الموازية جلسةال

لجودة في التعليم العالي ا ضمان في الجيدة الممارسات

 )عروض قصيرة(

 رئيس الجلسة: الدكتور عبد الحفيظ دباغ

 مستشار رئيس الجامعة الدولية للرباط

 

 لتعليم عبر الحدودلجودة الضمان الثقة في ضمان 
 فالس دكتورة أليسونال

تقييم التعليم لتحقيق أهداف التنمية لتكامل منظام 

على تجربة المملكة العربية شاملة المستدامة: نظرة 

 السعودية في مجال تقييم التعليم.

 دكتور حسام زمانال

11:20 – 11:00 

 

االعتراف المتبادل بالمؤهالت: تجارب اسكتلندا والبحرين 
 وعمان

 الدكتور جميل حسن 

المخاطر لمؤسسات التعليم العالي المبني على تقييم إدخال ال

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 سور محمد يوسف بن ياس يبروفال

  سور بدر أبو العاليفوبرال

1 01:4  – 11:20 

 

الدراسة  : نتائج تحليلعبر الحدودضمان جودة التعليم العالي 
 المسحية

 الدكتور طارق السندي

 على االقتصادالتعليم العالي كنظام مترابط وآثاره 

 الدكتور بسام الحمد

12:00 – 11:40 

 

 عامة مناقشة

ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي في تركيا: تأسيس 

 مجلس ضمان التعليم العالي

 البروفيسور حسن علي بيجاك

12:20 – 12:00 

 12:20 – 12:40 مناقشة عامة



 

 

 استراحة الغداء
14:00 – 12:40 

 :2 الرئيسة لجلسةا

 رئيس الجلسة: الدكتورة جواهر شاهين المضحكي  

 مملكة البحرين - الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب

6الرئيس  لمتحدثا  

الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي رئيس نائب -بدراوي   نادية بروفيسورال  

لضمان الجودة في التعليم العاليئيس الشبكة العربية ر – العال أبو بدر ربروفيسوال  

"رقمنة: "الوضع في المنطقة العربيةالزمن في  التعليم العالي ضمان جودة"  

14:30 – 14:00 

:4514 مناقشة عامة  - 14:30 

 :3الجلسة 

 روض قصيرة(ع) العالي التعليم في الرقمنة

 رئيس الجلسة: البروفيسور نادية بدراوي
 لضمان الجودة في التعليم العاليالشبكة العربية  نائب رئيس

 

 لبحرينمملكة ا –نظام ضمان الجودة وإدارة المعلومات: تجربة جامعة العلوم التطبيقية 

 البروفيسور غسان عواد
14:45 – 15:05  

 ضمان الجودة في جامعة يوروميد: كيف تنجح في تحديات العولمة واالبتكار والتحول الرقمي؟

 بنونةمصطفى الدكتور 
15:05 – 15:25 

 تأثير الثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل ومستقبل التعليم الجامعي

ره بدويهيالدكتورة م  
15:25 – 15:45  

عامة مناقشة  15:45 – 16:00  

 تعقيب عام وختام المؤتمر

 الدكتور المختار بكوروالبروفيسور بدر أبو العال  
16:20 – 16:00 

 


