تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ،نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب
تستضيف

الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب

مؤتمر الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي 7102
"بين التعاون والتنافسية :الفرص والتحديات لضمان الجودة في التعليم العالي"

المكان :فندق الخليج بمملكة البحرين

التاريخ 72 :فبراير –  7مارس 7102

مملكة البحرين

تود الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب دعوتكم للمشاركة في مؤتمر الشبكة الدولية لهيئات ضمان الج ــودة في
سيعقد في
التعليــم العـ ــالي  ،7102تحت عنوان" :ضمان الجودة في التعليم العالي بين التعاون والمنافسة :اآلمال والتحديات" ،والذي ُ
فن ــدق الخليج بمملكة البحرين في الفت ـرة من  72فبـ ـ ـ ـ ـ ـراير إلى  7مارس  ،7102وكذلك المشاركة في الورش التحضيرية والتي ستعقد
قبل انعقاد المؤتمر في الـ  72فبراير .7102

َّ
إن الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي هي منظمة عالمية تضم في عضويتها ما يربو عن  711هيئة لضمان

الجودة ذات ممارسات نظرية وتطبيقية في ضمان الجودة في التعليم العالي ،كما َّ
أن غالبية أعضائها من هيئات ضمان الجودة التي

تزاول أنشطتها بطرق عديدة ،كما ترحب الشبكة بانضمام هيئات أخرى (بوصفها أعضاء منتسبين) ذات اهتمام بضمان الجودة في

للتسجيل يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.qqa.gov.bh :
رسوم االشتراك

أعضاء الشبكة

غير األعضاء في الشبكة

نوع التسجيل
التسجيل المبكر في المؤتمر (قبل  01ديسمبر )7102

أمريكيا
الر
 001دو ًا
ًّ

 011دوالر أمريكي

التسجيل العادي في المؤتمر

 011دوالر أمريكي

أمريكيا
الر
 001دو ًا
ًّ

التسجيل في ورش العمل
Website: www.qqa.gov.bh

أمريكيا لكل ورشة عمل
الر
 001دو ًا
ًّ

أمريكيا لعدد ورشتي عمل
الر
 701دو ًا
ًّ
ْ
E-mail: inqaaheconf@qqa.gov.bh

Fax: +973 17562304

Phone: +973 17562461

Under the patronage
of His Highness Sheikh Mohamed Bin Mubarak Al-Khalifa
Deputy Prime Minister - Chairman of the Supreme Council for the Development
of Education and Training
The National Authority for Qualifications & Quality Assurance of Education and Training (QQA)
is hosting

INQAAHE Conference 2017
“Between Collaboration & Competition: The Promises & Challenges for Quality Assurance in Higher
Education”
Date : 27th February - 2nd March 2017

Venue: Gulf Hotel - Kingdom of Bahrain
Kingdom of Bahrain

The National Authority of Qualifications and Quality Assurance for Education and Training (QQA) would
like to invite you to participate in the International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) 2017 Conference at Gulf Hotel in the Kingdom of Bahrain from 28 February to 2 March 2017
and the pre-conference workshop on 27 February 2017. The theme of the Conference is “Quality Assurance in
HE between Collaboration and Competition: Promises and Challenges”.
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) is a world-wide
association of over 200 organisations active in the theory and practice of quality assurance in higher education. The great majority of its members are quality assurance agencies that operate in many different ways,
although the Network also welcomes (as associate members) other organisations that have an interest in QA
in higher education.
For REGISTRATION please visit www.qqa.gov.bh
Fees Details:
Registration Type

INQAAHE Members Non-INQAAHE Members

Early Conference Registration (Early Bird
before 18th Dec, 2016)

Regular Conference Registration
Workshop Registration

Phone: +973 17562461

Fax: +973 17562304

450 $

500 $

500 $

550 $
1 Workshop: 150 $
2 Workshops: 250 $

E-mail: inqaaheconf@qqa.gov.bh

Website: www.qqa.gov.bh

