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 رعاية تحت 

 عون ميشال العماد اللبنانية الجمهورية رئيس فخامة
 

 دعوة لتقديم أبحاث

 لضمان جودة التعليم العالي  ثامنالمؤتمر العربي الدولي ال
International Arab Conference on Quality Assurance in Higher Education  th8 

(IACQA- 2018) 

 الجمهورية اللبنانية - فرع البقاعالخيارة،  -الجامعة اللبنانية الدولية

 م 11-14/4/2018
 

 

هو مؤتمر علمي محّكم متخصص في مجال جودة التعليم العالي، دوريًا في إحدى جامعات الوطن و  ،المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالييعقد 
 مقرًا دائمًا ألمانته العامة.، المملكة األردنية الهاشمية ،عن اتحاد الجامعات العربية، ويتخذ من جامعة الزرقاء ةكاف هيئاتهبالعربي، وينبثق 

 - ةالثانية في الجامعة الخليجي الدورةتلتها  ،2011عام  األردن - جامعة الزرقاءرحاب في  لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العاليلاألولى  ةدور العقدت 
 ،2014عام  األردن - جامعة الزرقاءرحاب الرابعة في  الدورة . كما عقدت2013عام األردن  - الثالثة في جامعة الزيتونة والدورة، 2012عام البحرين مملكة 
عام  جمهورية السودان - علوم والتكنولوجياالسادسة في جامعة السودان لل والدورة، 2015ام ع دولة االمارات العربية المتحدة - في جامعة الشارقةالخامسة والدورة 
في  لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العاليل ثامنةالالدورة قد وستع. 2017عام العربية  مصرجمهورية  - السابعة في جامعة أسيوط والدورة ،2016
 .2018نيسان/ أبريل  14 إلى 11ن الممتدة مخالل الفترة  الجمهورية اللبنانية - الجامعة اللبنانية الدوليةرحاب 

 

 :الجامعة اللبنانية الدوليةنبذة عن 

  .لبنان في نموا   وأسرعها الخاصة أكبر الجامعاتمن  2000 العام في تأسست التي الدولية اللبنانية الجامعة عتبرت
 كبرى ومناطق مدن تسع في منتشرة فروع، بفضل تسعة لبنان في 45 لـا صةالخا العالي التعليم مؤسسات بين الرائدة الدولية الجامعة اللبنانية الجامعة وقد أصبحت

  .والصيدلة والهندسة والتربية، والعلوم، واألعمال، الفنونت هي كليا خمسحالّيًا بين  الدولية اللبنانية لجامعةوتتّوزع اختصاصات ا .لبنان في واسعة جغرافية
تعمل الجامعة (، 2013الدولية،  اللبنانية الجامعة (والمغرب وموريتانيا السنغالإلى  اليمن فمن .العربية الدول من يرالكث في عدة فروع الدولية اللبنانية وللجامعة

 الثالثة سنواتال غضون في فيها التدريس أيبد أن على منها في البعض البناء أعمال وقد بدأت وخارجه؛ لبنان في لها إضافية فروع على افتتاح اللبنانية الدولية
 .المقبلة

 

 :محاور المؤتمر
 آليات تطبيق معايير ضمان جودة التعليم العالي: .1

 .في مؤسسات التعليم العالي 

 .البرامج األكاديمية 

 .في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع 

 .آليات تطوير معايير الجودة للدراسات العليا والبحث العلمي 

 .التعليم عن بعد 

 التعليم اإللكتروني. 

  العالي.في ضمان جودة التعليم  اذجنمتقويم 

 .مؤشرات تقييم األداء 

 ليات آو  ،االستراتيجيات)بداع والتميز في مؤسسات التعليم العالي اإل
 ، والبحث العلمي(.التطبيق

 إدارة الجودة في التعليم العالي: .2

 .دور عمادات ضمان الجودة ووحداتها 

 .تجارب في تطبيق أنظمة إدارة الجودة 

 مؤسسةالدراسة الذاتية لل منهجيات. 

 برامجالدراسة الذاتية لل منهجيات. 

 .اإلطار العام للمؤهالت 

 :حاكمية مؤسسة التعليم العالي .3

 .التخطيط االستراتيجي 

 االستراتيجية. الخطة 
 .التجارب في اعتماد الجودة .4



2 

العربية أو  باللغة للمؤتمر العلمية تقديم بحوثهم ،المهتمين الباحثين على
شاملة للبحث الواحد،  صفحة 15 ، وبما ال يزيد علىأو الفرنسية يةاإلنجليز 

تقدم البحوث إلى و  وقائمة المراجع. ،والجداول، التوضيحية لصور، واألشكالا
 ،Ms Word  2003/2010 باستخدام محرر النصوص للمؤتمراألمانة العامة 

عبر  ،لكترونياإلعن طريق تحميل البحث باستخدام نظام إدارة المؤتمرات 
تخضع البحوث المقدمة و  .www.iacqa.org/openconfلكتروني الموقع اإل

نشر وستمن متخصصين في مجال البحث.  ،األصول وفقللتحكيم العلمي 
 .البحوث المقبولة في كتاب وقائع المؤتمر

 :مهمةتواريخ 
 .كاملة بحوثخر موعد الستالم الآ 15/1/2018

 .بحاثهمأالباحثين بقبول  إبالغموعد  1/2/2018

  بعد إجراء التعديل.تقديم البحث لموعد آخر  15/2/2018
 .رلتسجيل في المؤتمآخر موعد ل 2/3/2018

 عمل.تا ورش 12-13/4/2018
 فترة انعقاد المؤتمر. 11-14/4/2018

 :االشتراكرسوم 
 من خارج لبنان:

 350$  دون بحث من رش العملحضور المؤتمر مع و. 

 300$  مع ورش العمل.بحث بللمشاركين 

 250$ دون بحثمن  حضور المؤتمر. 

 200$ للمشاركين ببحث. 
 100$ ورش العمل. 

 من على أي %50 حسم على فلسطين في المقيمون الفلسطينيون يحصل 

 .المذكورة( التسجيل رسوم

 .رسوم االشتراك ال تشمل اإلقامة في الفنادق 

 نان:من داخل لب
 175$ العمل ورش في والمشاركة الحضور. 

 150$ العمل ورش في والمشاركة بحث تقديم. 

 125$ الحضور. 

 100$ والحضور بحث تقديم. 

 50$ العمل ورش في المشاركة. 

 .رسوم االشتراك ال تشمل اإلقامة في الفنادق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المراسالت
 لكة األردنية الهاشمية:المم ،مراسلة األمانة العامة للمؤتمر/ جامعة الزرقاء

  

 :الجمهورية اللبنانية /اللبنانية الدوليةالجامعة مراسلة 

 أنور كوثرانيدكتور األستاذ ال
 / عميد كلية التربيةالمؤتمر مدير

 اللبنانية الدولية، جمهورية لبنانجامعة ال
 4-3-2-706881 1 961+هاتف: 

Extension 12214             

 306044 1 961+ فاكس:
 iacqa@liu.edu.lbالبريد اإللكتروني: 

   soed.liu.edu.lb وني:الموقع اإللكتر 

 

 الرمحي محمود نضالالدكتور 
 لتعليم العاليالعربي الدولي لضمان جودة ا مؤتمرللاألمين العام 

IACQA   
 جامعة الزرقاء، األردن

    األردن 13132الزرقاء،  132222 .ص.ب
 00962-5-3821100 هاتف:

                                     Extension 1546 

 00962-5-3821015 فاكس:
  iacqa@iacqa.orgالبريد اإللكتروني:
 www.iacqa.org الموقع اإللكتروني:

http://www.iacqa.org/openconf
mailto:iacqa@liu.edu.lb
http://soed.liu.edu.lb/

