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 دعوة لتقديم أبحاث

 لضمان جودة التعليم العالي  عاشرالمؤتمر العربي الدولي ال
International Arab Conference on Quality Assurance in Higher Education  th01 

(IACQA'2020) 

 المملكة األردنيه الهاشميه – جامعة الزرقاء

 م 21-32/4/3131
 

 

ان جودة التعليم العالي هو مؤتمر علمي محّكم متخصص في مجال جودة التعليم العالي، يعقد دوريًا في إحدى المؤتمر العربي الدولي لضم
منذ عام  جامعات الوطن العربي، وينبثق بكافة هيئاته عن اتحاد الجامعات العربية، ويتخذ من جامعة الزرقاء مقرًا دائمًا ألمانته العامة

 همية ضمان جودة التعليم العالي وأثرها في تطوير الجامعات العربية واالرتقاء بها.ويهدف المؤتمر إلى إبراز أ .1111
 

 :مكان االنعقاد

نطالقة المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي، قررت جامعة الزرقاء إحتضان المؤتمر لهذا إعوام على أبمناسبة مرور عشرة 
للمؤتمر العربي  العاشرة الدورة لذلك سوف ُتقعد ه، والجامعة التي إحتضنته في أول إنطالقه له. العام حتى يعود إلى البلد الذي إنطلق من

لى إ 21فترة الخالل  الهاشمية المملكة األردنية –في رحاب جامعة الزرقاء   IACQA'2020ي الدولي لضمان جودة التعليم العال
32/4/1111.  

ل جامعة خاصة في محافظة الزرقاء، لتكون رديفًا للجامعات الرسمية والخاصة األردنية في م، بوصفها أو 1994سست جامعة الزرقاء عام أُ 
، كما اً وأربعين تخصصًا مختلف سبعة موزعه علىأربعة عشرة كلية، سبع منها إنسانية، وست منها علمية، تضم الجامعة  .المنهج والهدف

الماجستير في الكليات المختلفة، وهي: ماجستير اللغة اإلنجليزية وآدابها،  تشرف على برامجوالتي تضم الجامعة كلية للدراسات العليا 
دارة األعمال، والتسويق، وهندسة البرمجيات، والملكية الفكرية، والمصارف االسالمي دارة ةوالمحاسبة، وعلم الحاسوب، والرياضيات، وا   وا 

 .التمريض والعلوم الصيدالنية

حيث جسدت الجامعة طوال هذه المدة النموذج العلمي ها، على تأسيس عاًما 12 ورمر  بمناسبةل الفضي هذا العام باليوبي ةحتفلت الجامعإ
 .الرفيع والممزوج بحب الوطن

 :محاور المؤتمر

 ثقافة الجودة. .0

 .إدارة الجودة .3

 معايير ضمان الجودة وآليات تطبيقها. .2

 الحاكمية والتخطيط االستراتيجي. .4

 تقييم األداء. .5

 تصنيف الجامعات. .6

 اإلبداع والتميز. .7
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صفحة للبحث الواحد، شاملة  51العربية أو اإلنجليزية، وبما ال يزيد على  باللغةالباحثين المهتمين، تقديم بحوثهم العلمية للمؤتمر  على
 Ms Wordالنصوصباستخدام محرر  وتقدم البحوث إلى األمانة العامة للمؤتمرالصور، واألشكال التوضيحية، والجداول، وقائمة المراجع. 

طريق تحميل البحث باستخدام نظام إدارة المؤتمرات اإللكتروني، عبر الموقع اإللكتروني  عن ،2003/2010
www.iacqa.org/openconf.  وستنشر ، مجال البحثوتخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي وفق األصول، من متخصصين في

في المؤتمر ليتم نشرها في المجلة  ةوسوف يتم إختيار أفضل عشر أبحاث مقدماإللكتروني،  البحوث المقبولة في كتاب وقائع المؤتمر
 الدولية لضمان الجودة.

 
 

 
 

 :مهمةتواريخ 
 .كاملة خر موعد الستالم البحوثآ 11/1/1111

 .بحاثهمأالباحثين بقبول  إبالغموعد  31/1/1111

  بعد إجراء التعديل.تقديم البحث لموعد  آخر 2/13/1111
 .رلتسجيل في المؤتمآخر موعد ل 1/3/1111

 نعقاد المؤتمر.إفترة  11-13/4/1111
 

 :االشتراكرسوم 
 :المملكة األردنية الهاشميةمن خارج 

 111$ مع اإلقامة(. للمشاركين ببحث( 

 311$ اإلقامة( غير شاملة) للمشاركين ببحث. 
 121$ )للمشاركين دون بحث )حضور فقط. 

لفنادق لمدة أربع ليال، واإلقامة با حقيبة المؤتمر،و حضور المؤتمر تشمل 
بالمطار والتنقالت من الفندق إلى مكان إنعقاد اإلستقبال والتوديع ، و والوجبات

 والرحلة السياحيه الى مدينه البتراء.المؤتمر وبالعكس، 
 

 داخل المملكه االردنيه الهاشمية وفلسطين مجانًا* نمالمشاركة 

 على أن يتحمل الباحث تكلفة األقامة.*
 

 اللجنة التحضيرية: 
  .األمين العام للمؤتمر/ رئيس جامعة الزرقاء/  ةبو شيخأنادر أ.د. 

 للشؤون االكاديمية. جامعة الزرقاءنائب رئيس  /أ.د.نضال الرمحي 

 لزرقاء.أ.د. عالء الدين صادق/ جامعة ا 

 .أ.د. زكريا عزام/ جامعة الزرقاء 

 .د. خالد الزيديين/ جامعة الزرقاء 

 جامعة الزرقاء.ةد. رضا المواضي / 

 .د. مرام السفاريني/ جامعة الزرقاء 

 صفيه طويل/ جامعة الزرقاء. ةالسيد 

 
 

 

 

 

 

 

 :المراسالت
مراسلة األمانة العامة للمؤتمر/ جامعة الزرقاء، المملكة األردنية 

 ة.ياشماله

 
 

 
 

 

 بو شيخةأنادر األستاذ الدكتور 
 جامعة الزرقاء، األردنرئيس 

األمين العام للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم 
   IACQAالعالي 
    األردن 13131الزرقاء،  131111 ص.ب.
 11911-2-3011111 هاتف:

                                     Extension 2124  

 11911-2-3011112 فاكس:
  iacqa@iacqa.orgالبريد اإللكتروني:

 www.iacqa.org الموقع اإللكتروني:

http://www.iacqa.org/openconf
http://www.iacqa.org/openconf

