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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 قرارات وتوصيات المؤتمر السابع والثالثون للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل 

 بالجامعات في الدول العربية 

 م.2018،أبريل  5-1المنعقد بتاريخ 

 في جامعة مدينة زويل في جمهورية مصر العربية 

 تحت عنوان 

االبتكار في الجامعات بالدول العربية:  لمنهجيات الوطنيةالقبول والتسجيل بين العولمة وا

 والتطوير وخدمة المجتمع

 

تتقدم المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية 

بخالص الشكر وعظيم االمتنان والتقدير إلى جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً، كما 

امعة مدينة زويل بجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذا المؤتمر الذي تشكر المنظمة ج

تميز بحسن التنظيم واالستقبال وجودة البحوث التي تم عرضها ومناقشتها من قبل الوفود 

 المشاركة.

 

 أسماؤهم :  تشكلت من التالية لجنة الصياغة

 

 رئيساً.    ة األستاذ الدكتور جمال محمد إبراهيم  جامعة القدس المفتوح •

 عضواً.   جامعة الخليج العربية  الدكتور عبد الحميد أحمد المرهون  •

 عضواً.   جامعة الطفيلة التقـنية   الدكتور خالد العميريين  •

 عضواً .    جامعة سيماد   الدكتور أحمد حسن محمود  •

 عضواً. الجامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا   هللا  األستاذ بيار عطا •

 عضواً.  جامعة بوليتكنك البحرين  ألستاذ أحمد مال هللا رمضانا •

 

 لكل من :بالشكر المنظمة العربية للمسؤولين في الجامعات بالدول العربية قدم تت

 

األستاذة عبلة عثمان لما بذلته من جهد خالل فترة رئاستها للمنظمة في دورتها السابعة  •

 والثالثون.

هون لما بذله من جهد في تطويرالمنظمة خالل توليه منصب الحميد أحمد المر الدكتور عبد •

 عضو اللجنة التنفيذية.

 اللجنة التنفيذية. في األستاذة سوسن غزال لما بذلته من جهد وتطوير خالل توليها منصب •

 اللجنة التنفيذية.في منصب األستاذ نبيل جمال لما بذله من جهد وتطوير خالل توليه 
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 :رفع برقيات شكر وتقدير
 

رئيس جمهورية  عبد الفتاح السيسيالسيد  يرفع المؤتمر برقية شكر وتقدير إلى فخامة : أوالا 

 مصر العربية.

ا  رفع برقية شكر وتقدير إلى معالي األستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي   :ثانيا

 والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية.

ا     قدير إلى األستاذ الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة رفع برقية شكر وت  :ثالثا

 زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ا  : رفع برقية شكر وتقدير إلى األستاذ الدكتور محمود عبد ربه عميد الشؤون االستراتيجية رابعا

 لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ا   عميد شؤون الطالب لمدينة أشرف بدوي  : رفع برقية شكر وتقدير إلى األستاذ الدكتورخامسا

 زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ا  رفع برقية شكر وتقدير إلي األستاذ الدكتور طارق إبراهيم عميد الشؤون االكاديمية  :سادسا

 لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

 

 من التالية أسماؤهم: 2019 – 2018تتكون اللجنة التنفيذية للعام القادم 

 

السليمانية التقنية )الجامعة شريف مدير التسجيل في جامعة بختيار عبيد السيد  -1

 ( رئيساً.2019المستضيفة للمؤتمر القادم الثامن والثالثون للعام 

 الدكتور بسام المحادين األمين العام للمنظمة. -2

 األستاذ الدكتور رباح النجادة نائب األمين العام للمنظمة. -3

   للمنظمة بجامعة الشارقة )المستضيف  منظمة المرتقبالدكتور حسين المهدي رئيس ال -4

   (.2020للمؤتمر التاسع والثالثون للعام 

 األستاذة عبلة عثمان رئيس المنظمة السابق. -5

 األستاذ الدكتور جمال إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية. -6

 السيد زايد الشكيلي عضو اللجنة التنفيذية. -7

 الدكتورة رائدة العلوي عضو مرتقب. -8

 

 الجامعات المستضيفة للمؤتمر للسنوات الثالث القادمة حسب الترتيب التالي:
 

 (.2019)  في جمهورية العراق التقنية جامعة السليمانية  -1

 (.2020) في دولة اإلمارات العربية المتحدة جامعة الشارقة  -2

 (.2021)   الجامعة األهلية في مملكة البحرين  -3
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للتأكيد  أعاله بطلب رسمي للمنظمة خالل فترة ثالثة شهور على أن تتقدم الجامعات المذكورة

 .على عقد المؤتمر فيها

 التوصيات:القرارات و

 حساب في بنك دولي لديه فروع في معظم الدول العربية على أن يكون حق التوقيع فتح •

 على الصرف لشخصين من ثالثة هم:

o .األمين العام 

o .نائب األمين العام 

o .مسؤول مالي يتم اختياره من اللجنة التنفيذية 

يتم إجراء ذلك في مدة أقصاها شهرين من تاريخه، وفي حال عدم وجود بنك  أنعلى 

 متاح في معظم الدول العربية فإنه يتم نقل األموال إلى بنك في بلد األمين العام.

كونها مريكي أر دوال( 7000) بمبلغ( 37ستضيفة للمؤتمرمدعم جامعة زويل )الجامعة ال •

الجامعات التي قامت بإعداد الدروع التي قدمتها المنظمة على نفقة الجامعة. كما تقرر منح 

دوالر ( 7000 - 5000) يتراوح ما بين بمبلغدمة استستضيف المؤتمرات في السنوات الق

 ، وذلك بعد انعقاد المؤتمر.تستضيف المؤتمرسلكل جامعة مريكي أ

اللجنة التنفيذية السابقة وفق عضاء المطلوبة لجامعة زويل وألدفع المستحقات  أن يتم •

 لية التالية:اآل

بعد  مين العاملى األإستحقة مرفع نائب األمين العام كشف بالمطالبات المالية الي -1

 .التشاور فيما بينهما

ً يوافق األ -2  .على الصرف المالي مين العام خطيا

 .لى مستحقيهاإالعام المبالغ مين يصرف نائب األبعد موافقة األمين العام،  -3

راء آ ي غالبيةأخذ برؤمين العام ونائبه على الصرف يفي حالة عدم االتفاق ما بين األ •

 غلبية األصوات.أاللجنة التنفيذية ب

عادة النظر في وضع الجامعات غير المسددة للرسوم المستحقة وفي حال وجود جامعات إ •

تنظر اللجنة التنفيذية في إمكانية  الرسوم السابقةال توجد لديها المقدرة المالية على سداد 

ما عليها  تسديدعليها ف ،ةمالي اتيمكانإ ما الجامعات التي لديهاأ، إعفائها من الرسوم السابقة

 من عقد المؤتمر.ستة أشهر من رسوم خالل 

إلى الجامعات األعضاء  ، موجهإرسال كتاب عبر البريد اإللكترونياألمين العام ب يقوم •

 .من تاريخ عقد المؤتمر ستة أشهرفي مهلة أقصاها المستحقة عليها، سديد الرسوم لت

يوصي المؤتمر بضرورة التواصل مع اتحاد الجامعات العربية وفتح قنوات مع االتحادات  •

 التي تهتم بقضايا القبول والتسجيل.

 يق عليهاوالتصد ن شركة تدقيق خارجية تقوم بمراجعة التقارير المالية واإلداريةيتعي •

 .)المؤتمر العام للمنظمة( العمومية للمنظمة الجمعيةسنوياً ويتم اعتمادها في 

 ترجمة فورية في حال تقديم أوراق علمية بغير اللغة العربية. توفير •
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التي قضايا الوورش العمل مقتصرة على  اتأن تكون األوراق العلمية المقدمة في المؤتمر •

 تسجيل في الجامعات.القبول وال وقضايا تهتم بأعمال

 األوراق العلمية التي قدمت في المؤتمر على الموقع اإللكتروني للمنظمة. وضع •

االقتصار على الثانوية العامة كمقياس واحد ووحيد لقبول الطلبة في الجامعات، وإنما  عدم •

ً  عتماد على مقدرة الطالب وكفاءته وما يتوفر لديه من مهاراتاال  .أيضا

 كاديمي وجعله من ضمن عمل القبول والتسجيل.د األباإلرشا االهتمام •

في الذي عقد شعار المنظمة الجديد الذي تم اعتماده في المؤتمر الخامس والثالثون  تفعيل •

 جامعة الشارقة.

ً بحيث يكون اليوم األول مخصصاً  • أن يعاد توزيع أيام المؤتمر كما كانت عليه سابقا

تتاح وأوراق العمل والورش، واليوم الرابع للتوصيات لالستقبال واليوم الثاني والثالث لالف

 والتقارير وما يستجد.

سكرتير اللجنة التنفيذية من ضمن موظفي القبول والتسجيل في الجامعة التي  يعين •

دوالر  3000عة ال تتعدى تستضيف مقر االمانة العامة، على أن تصرف له مكافأة مقطو

ً ( دوالر أمريكي ش250، بواقع )كحد أقصى  .هريا

نظمة خالل مدة ستة أشهر من وتحديث النظام الخاص بالم اجعةراللجنة التنفيذية بم تكلف •

على أن يتم إرسال نسخة من مسودة التعديالت في النظام إلى جميع  عقد المؤتمر، تاريخ

   الجامعات األعضاء إلبداء الرأي وأي مقترحات. 

لمؤتمرات القادمة ضرورة تنفيذ وتطبيق على اللجنة التنفيذية وعلى المنظمين ل التأكيد •

 التوصيات التي اعتمدت في المؤتمرات السابقة.

 قبول عضوية الجامعات التالية: •

o .جامعة الجزيرة من السودان 

o .جامعة األنبار من العراق 

o .جامعة تكريت من العراق 

 

 انتهت القرارات والتوصيات

 

 


