
 

 
 

 

 السابع و الثالثونالمؤتمر 
 لين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربيةوللمسئو

 )مدينة زويل( جمهورية مصر العربية جامعة العلوم والتكنولوجيافي رحاب 

 معالى االستاذ الدكتور / خالد عبد الغفارتحت رعاية 

 والبحث العلمي يوزير التعليم العال 
 شريف صدقيالستاذ الدكتور / ارئيس المؤتمر معالي 

 2018ابريل   5الى    3من  

   فندق ماريوت القاهرة

 2018أبريل  2،  1ورش العمل : االحد واالثنين 

   2018ابريل   5الى    3  المؤتمر

2018أبريل  3لثالثاء ا - صالون فير -ماريوت القاهرة  –مراسم افتتاح المؤتمر   

 الستقبالوا األعضاء تسجيل 10:00 – 8:30

10:00 – 11:30 

 السالم الجمهورى لجمهورية مصر العربية

 ورئيس المؤتمر  -الرئيس التنفيذي لمدينة زويل /   شريف صدقي /كلمة االستاذ الدكتور 

 )راعي المؤتمر(والبحث العلمي وزير التعليم العالي  / خالد عبد الغفاراالستاذ الدكتور / معالي كلمة  

 مدينة زويل -جامعة العلوم والتكنولوجيا  –االستراتيجية الشئون عميد تور / محمود عبد ربه اذ الدككلمة االست 

 مدينة زويل -  جامعة العلوم والتكنولوجيا- عميد شئون الطالب  –أشرف بدوي  /كلمة االستاذ الدكتور

 أمين عام المنظمة   -  بسام محمد المحادين / كلمة الدكتور

 منظمةلل الرئيس الحالي    -     عثمانعبلة / اضلةلفكلمة ا

 جامعة السلطان قابوس ممثال عن المشاركين   –االستاذ الدكتور هالل الشيذاني كلمة 

 مدينة زويل –كلمة ممثل طالب جامعة العلوم والتكنولوحيا 

 

 

 

11:30 – 12:00 

 ن الرئيس التنفيذي معالي االستاذ الدكتور شريف صدقيفيلم تسجيلي عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا  إهداء م

 والبحث العلمي معالي أ. الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم العاليلمعالي تكريم مدينة زويل 

 تكريم المنظمة  للرئيس التنفيذي لمدينة زويل االستاذ الدكتور شريف صدقي

 ور بسام محمد المحادينالدكت تكريم مدينة زويل لألمين العام للمنظمة

 والبحث العلمي معالي أ. الدكتور خالد عبد الغفار  تكريم مدينة زويل لوزير التعليم العالي

 تكريم المنظمة  للرئيس التنفيذي لمدينة زويل االستاذ الدكتور شريف صدقي

 الدكتور بسام محمد المحادين تكريم مدينة زويل لألمين العام للمنظمة

 تسليم الشهادات العضاء المؤتمر  13:00 – 12:00

 الفاضلة عبلة عثمان/د. بسام المحادين / أمين عام المنظمة -أ.د. طارق أبراهيم /عميد الشئون االكاديمية 



 

 
 

 الع 

 

 قاعة عمر الخيام -  14:00 – 13:00استراحة الغذاء   

 1استراحة الغذاء   

 2018أبريل  3الثالثاء  –الجلسة االولي 

 مبادرة التعليم التحويلي في الجامعات     : لجلسةمحور ا

 مدينة زويل –جامعة العلوم والتكنولوجيا  –عميد شئون الطالب  –أ.د. أشرف بدوي      :  رئيس الجلسة

 التعلم التحويلي وتنمية القيادة الطالبية
GFAR Initiative on Transformational Learning and Student Leadership 

Development 
In Africa, the NENA Region and South East Asia 

Iman El-Kaffass, PhD. Sr. Adviser, Transformational Learning, Regional 

Dialogues &Research Fora Reform – UN FAO/GFAR 

 
 

14:00 – 14:15 

Integrated Reporting of Student’s Attainment of Learning Outcomes:  

Consideration between All and Selected Courses  -  Prof. Ir. Dr. Shahrir bin 

Abdullah  -  Universiti Kebangsaan Malaysia   -   

Malaysia 

 

14:15 – 14:30 

  14:45 – 14:30     المناقشة

  

 

 إختيار لجنة الصياغة
 

 

 

 مساء سادسةال –لنيل مصر  -جولة ترفيهية في مركب عائم 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 اليوم الثانى

 -صالون فير -  2018أبريل  4االربعاء  – جلساتال

 

 2018أبريل  4االربعاء  - الجلسة االولي

 رئيس الجلسة التوقيت ة الورقة العلمية المقدم المتحدثون / الجامعة

قائم بأعمال عميد القبول 
 والتسجيل

 عبد هللا الناصر

 جامعة النجاح الوطنية

 فلسطين –نابلس 

 المشاركة في عرض تجربة جامعة النجاح الوطنية

الممارسات والدروس المستفادة من واقع تجربة عمادة القبول 
ي مشروع والتسجيل في جامعة النجاح الوطنية وتجارب الشركاء ف

RecoNow – Tempus  الممول من االتحاد االوروبي من
حوسبة ومعالجة المدخالت  في + Erasmus  خالال مشاريع

 والمخرجات ووثوقيتها وانعكاس ذلك علي الطلبة والجامعة

 

9:00 – 9:15 

 

 االستاذ شريف االشفر

نائب رئيس الجامعة 

للشؤون االدارية و 

 عميد شؤون الطلبة

لية الخاصة الجامعة الدو

للعلوم و التكنولوجيا / 

 سورية/

 

Dr. Mohammad Jilani  

Counterfeit Combat 

Technology CCT Inc. 

USA 

 

 

Counterfeit Prevention and Detection of University 

Documents Using Unique Highly Randomized 

Codes 

9:15 – 9:30 

 

 

Dr. Mohammad 

Malkawi 

Eng. Abdullah 

Ghadawi 

Associate Professor,  

 

Counterfeit Combat Technology: Fighting 

Document Fraud and Counterfeit 

Jordan University of Science and Technology 

 

 

9:30 – 9:45 

 المناقشة    10:00 – 9:45

 

 2018أبريل  4االربعاء  - الجلسة الثانية

 رئيس الجلسة التوقيت ة العلمية المقدمة الورق المتحدثون / الجامعة

أ. د. جمــال محمــد إبراهيــم عميد 

القبول والتسجيل واالمتحانات جامعة 

 فلسطين -القدس المفتوحة 

االرشاد األكاديمي ودوره في تحسين مستويات الطلبة 

األكاديمية تجربة عمادة القبول والتسجيل في جامعة القدس 

 المفتو حة خالل عامين

 االستاذ نبيل البلوشي 10:15 – 10:00

مدير التسجيل واإلرشاد 

 األكاديمي

 األستاذ:  عبدالهادي القواسمة جامعة البحرين

 جامـــــعه بوليتـــــكنك فلســـــــطــين

" تجربة جامعة بوليتكنك فلسطين في احتساب مساقات الطلبة 

 في برامج التبادل الطالبي مع جامعات اخرى ".
10:15 – 10:30 

 المناقشة   10:45 – 10:30



 

 
 

 

 2018أبريل  4االربعاء  - الثالثة الجلسة

 رئيس الجلسة التوقيت الورقة العلمية المقدمة  المتحدثون / الجامعة

الفاضلة فاطمة أحمد 
 المحروقية

 عمادة القبول والتسجيل
 جامعة السلطان قابوس

 

ل/ لتواصٍل مجتمعيٍ فاعلمبادرة تفاع     

 –د. فراس المدني  11:20 – 11:00

عميد القبول 

جامعة  –والتسجيل 

 -الحدود الشمالية 

المملكة العربية 

 السعودية

القياس المرجعي في إجراءات القبول والتسجيل في المعاهد  دكتور نادرغزال

والجامعات: وسيلة عملية متقدمة في التطوير 

 Benchmarking in higher educationالمستمر.

Admissions and Registration processes a 

practical high-end means for continual 

improvements 

 

 

11:20 – 11:40 

 المناقشة         30 :12 – 11:40  

 

 قاعة عمر الخيام -  أستراحة الغذاء14:00 – 13:00  

 

 2018أبريل  4االربعاء  - الجلسة الرابعة

 رئيس الجلسة التوقيت الورقة العلمية المقدمة  المتحدثون / الجامعة

 

Eng. Nouran 

Maher\AUC 

 

AUC Degree Works and Student 

Educational Planners Implementation: 

overview and tips. 

 

14:00 – 14:15 

رئيس الجلسة: 

الدكتور أبراهيم 

أستاذ هندسة  -عاشور

 زويل مدينة –البيئة 

أستاذه سوزان عبد 

رئيس قسم  -القادر

 القبول والتسجيل

 

Berna Nakhla 

Myriam Hobeaka 

Elusion - Mobile First 

First Strategy Across Your -Developing a Mobile

Campus 

 

14:15 – 14:30 

حسين  االستاذ الدكتور

 المهدي

عميد الخدمات االكاديمية 

 جامعة الشارقة–المساندة 

Online Summative Assessment and its Impact on 

Academic Performance, Students’ Perception and 

Attitude Towards Online Exams: University of 

Sharjah Study Case 

 

 

 إستراحة قصيرة   11:00 – 10:45



 

 
 

تقدمها االستاذة فاطمة 

سجواني واآلستاذة عايدة 

 المازم
 

ةبين االمتحانات النهائية االليكترونية بجامعة الشارق

 التجربة والتنفيذ

 

14:30 – 14:45 

   المناقشة  15:00 – 14:45      

 

 2018أبريل  4االربعاء  - لخامسةالجلسة ا

 Integrated Cumulative Grade Point Average (iCGPA)  :  محور الجلسة

 مدينة زويل –أستاذ هندسة البيئة  -رئيس الجلسة: الدكتور أبراهيم عاشور

Integrated Cumulative Grade Point Average (iCGPA): What? Why? When? And 

How?  -  Assoc. Prof. Dr. Jaafar bin Jantan - Universiti Teknologi MARA - 

Malaysia 

15:00 – 15:15 

Implementing Integrated Cumulative Grade Point Average (iCGPA) at the 

University Level - Assoc. Prof. Dr. Mashitoh binti Yaacob -  Universiti 

Kebangsaan Malaysia 

15:15 – 15:30 

Implementing Integrated Cumulative Grade Point Average (iCGPA) at the Faculty 

Level -  Assoc. Prof. Dr. Mashitoh binti Yaacob - Universiti Kebangsaan 

Malaysia 

15:30 - 15:45  

 المناقشة  16:00 – 15:45

 

 الحسين -االزهر –القاهرة القديمة  –جولة حرة في شارع المعز 

 17:30تتحرك الحافالت الساعة 

 المرافقون : اللجنة التنظيمية من مدينة زويل 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 اليوم الثالث

 - صالون فير -2018أبريل  5الخميس   - الجلسة االولي

 رئيس الجلسة التوقيت ة العلمية المقدمة الورق المتحدثون / الجامعة

Professor of psychiatry, 

King Khalid University, 

KSA. (2) Assistant 

professor of psychiatry, 

Almenoufia University,  

Dr. Ayman A. Elhadad 

دراسة معدل انتشار اضطراب الرهاب االجتماعي 
 في عينة من طالب كلية الطب السعوديين

Social Phobia among Saudi Medical Students 

9:00 – 9:15  

االستاذ الدكتور صالح 

 –عبد الوهاب ورده 

 –عميد كلية المعلمين 

 Nashwa Abdel Tawab جامعة الزقازيق

Hussein. 

Zewailcity of Science 

and Technology 

Instructor of clinical Psychology and 
psychotherapist at Zewailcity of Science and 
Technology. 
The Collaboration between 
Counseling/Psychotherapy and other Students’ 
Services at Universities 

9:15 – 9:30 

بحث الدكتور هشام عبد 

امي أستاذ علم الحميد ته

 سويف جامعة بني-النفس 

إلمكانية دمج الطالب ذوي اإلعاقة الذهنية بالجامعة : ا

 والتحديات

9:30 – 9:45 

 10:30 – 9:45  المناقشة 

 

  2018أبريل  5الخميس    - الجلسة الثانية

 رئيس الجلسة التوقيت الورقة العلمية المقدمة  المتحدثون / الجامعة

رحمن عبدالد.  10:45 – 10:30 الطباعة االمنية وأهميتها لمكافحة التزوييروالتزييف مازن محمد العواملة

صديق محمد 

 دكتور /صالح عبد الوهاب وردة السودان - صديق

كلية وعميد استاذ علم النفس التربوى 
 جامعة الزقازيق –التربية النوعية 

دمج الطالب الصم وضعاف السمع بكلية  معوقات
من وجهة نظر  التربية النوعية جامعة الزقازيق

 والطالب وأولياء االمورأعضاء هيئة التدريس 
 

10:45 – 11:00 

 11:00 – 10:45المناقشة  

 

   11:00 - 2018 أبريل  5الخميس  –  الحفلة الختامية واالنتخابات

   2018ريل أب 5الخميس 

 التوصيات والقرارات



 

 
 

 

 قاعة عمر الخيام 13:00من  –الغذاء 


