
تحت رعايـــة
األستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس اِّـؤتمر
 األستاذ الدكتور/ حســني اِّـغربــي - القائم بعمل رئـــيس جـامعة بنهــا

iro@bu.edu.egwww.hed.bu.edu.eg +20133231888 +21206993300

والذى تنظمه جامعة بنها
٢٢-٢٣ يناير ٢٠١٩

اِّـؤتمر الدولـي

لتطوير التعليم

بجـامعة بنهـــا

يناير ٢٠١٩

المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي
 فى ضوء المتغيرات والمعايير العالمية

The International Conference of

Higher Education Development:
Global Variables and International Standards

 

أمني عام اِّـؤتمر
األستاذ الدكتور/ هشام أبو العينني
 نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليـا

 

رئيس اللجنة العلمية
األستاذ الدكتور/ عبد الرحيم شولح
 نـائب رئـيس الجـامعة األسبق للدراسـات العليـا

رسوم اإلشرتاك

اِّـصريني

من خارج جامعة بنهامن داخل جامعة بنها

مشارك بدون بحث

مشارك ببحث

إقامة

ـــــ
٤٠٠ جنيه

ـــــ

٤٠٠ جنيه

٨٠٠ جنيه

 ٢٧٠جنيه/الليلة
( إفطار + عشاء )

العرب و األجانب ( شاملة اإلقامة )
مشارك بدون بحث

مشارك ببحث

٤٠٠ دوالر

٥٠٠ دوالر

تواريخ هامة

أخـر موعد للتسجيل وإرسـال
ملخصات األبحاث ٢٠١٨/١٢/٢٥

موعد اإلخطار بقبول األبحاث
٢٠١٩/١/٥

 اللغة اإلنجليزية/ اللغة العربية

لغة اِّـؤتمــر

مكان اِّـؤتمر

قاعة اِّـؤتمرات - مجمع الكليات - جامعة بنها

رابط التسجيل

http://hed.bu.edu.eg/registration.php

إسم البنك

رقم السويفت

العملة

رقم الحساب البنكى للدفع 
( Benha University )

البنك اِّـركزى اِّـصري

VBEGEGVXXXXARAIEGCXXXX

٩/٤٥٠/٨٥٧٧١/٠٤/٠٨٢/١٧٥٣٠/٢

بالدوالر األمريكيبالجنيه اِّـصري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-مصر

Ministry of  Higher Education& Scientific Research- Egypt



نظرًا لمرور ما يقرب من خمسة عشر عامـًا على بدء تطبيق مشروعـات التطويـر والجودة

واإلعتماد األكاديمي فى المنطقة العربية، كان البد من دراسة أثر تلك المشروعـات على

العملية التعليمية والبحثيـة وسبل تطويرها وتفعيلهــا فى ضوء المتغيرات والتحديــات

المستقبلية.

ولذلك سيتم عقد  المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي فى ضوء المتغيرات والمعايير

العـالمية خالل الفترة من ٢٢-٢٣  يناير ٢٠١٩ والذي تنظمه جـامعة بنهــا ليتيح الفرصة

لتبادل األفكار الجديدة والخبرات بين المشاركين على المستوى المحلي واالقليمي والدولي.

 

عن المؤتمر

المحاضرات اإلفتتاحية

-مؤشرات األداء والمقارنات المرجعية لعمليات اإلعتماد األكاديمي.

-أليات ومؤشرات قياس جودة الخريج في ضوء احتياجات سوق العمل.

-أثر ومردود التدريب على جودة العملية التعليمية.

-البحث العلمي ودوره فى تحسين تصنيف الجامعات. 

-كيفية مراجعة الخطة اإلستراتيجية وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها على مستوى

الجامعة وكلياتها.

-دور مراكز القياس والتقويم فى تطوير العملية التعليمية.

-أنماط اإلدارة الجامعية في جامعات المستقبل ودورها فى تطوير التعليم العالي.

-إعداد القيادات الجامعية.  

-دور تقنيات المعلومات واإلتصاالت فى تطوير العمل اإلداري للمؤسسات الجامعية.

المحور الثانى: الجودة واإلعتماد األكاديمي وتصنيف الجامعات

المحور الثالث :  حوكمة اإلدارة الجامعية 

محاور المؤتمر

المحور األول : الرؤية المستقبلية لتطويرالتعليم والبحث العلمي 
-جامعة القرن الحادي والعشرون ... أهدافها وأشكالها وفلسفتها. 

-تدويل التعليم – والشراكة مع الجامعات المرموقة.

-أنماط حديثة إلستخدام التكنولوجيا في التعليم العالي (عرض نماذج ناجحة).

-تطوير البرامج والمقررات التعليمية لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

-متطلبات الجهات المانحة لدعم المشروعات البحثية.

 المحور الرابع :  جلسة علمية للبحوث
 المحور الخـامس : معرض الملصقــات

-الشراكة الدولية وتأثيرها على تطوير التعليم العالي.

-دور بنك المعرفة المصري فى تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

-متطلبات اإلعتماد األكاديمي المؤسسي.

-التخطيط اإلستراتيجي فى التعليم العالي.

-التصنيف العالمي للجامعات.

-أليات ومتطلبات اإلعتماد الدولي للبرامج األكاديمية.
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