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 "ضمان الجودة في التعليم العالي في عصر الرقمنة" 
نوفمبر  14-12يسر الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي اإلعالن عن مؤتمرها الرابع المقرر انعقاده في الفترة من 

 .المغربية بالمملكة الرباطمدينة في  2019

هذا، وسيجمع المؤتمر كبار المتحدثين، والعروض وورش العمل؛ إضافة إلى وفود من مؤسسات التعليم العالي وأخصائيين في 

اإلطار الوطني للمؤهالت الذين سيناقشون التحديات والفرض التي تواجه هيئات ضمان الجودة على األصعدة المحلية واإلقليمية 

 محاور المؤتمر ما يلي:  عصر الرقمنة؛ وستغطيوالعالمية في 

 ضمان جودة التعليم عبر الحدود.  .1

 االعتراف المتبادل للمؤهالت.  .2

 النظرة المستقبلية للتعليم العالي .3

 االبتكار في التعليم العالي.  .4

 

 في المؤتمر:لمساهمات المواعيد النهائية ل

 
 . 2019سبتمبر  15 * في موعد أقصاهاألوراق العلميةيجب تقديم  •

 conf.anqahe@gmail.com يجب تقديم جميع المساهمات إلى: •

 
 *يمكن إيجاد إرشادات تقديم األوراق العلمية أدناه.
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 :العلمية متطلبات تقديم األوراق

 العلميةتقديم األوراق 

الرئيسة، سوف يتم فقط اختيار األوراق العلمية التي تغطي الجلسات  بسبب عددتقديمها  الممكنبالنظر إلى محدودية األوراق العلمية 
 سيتم تقييم األوراق العلمية مقابل المعايير التالية:الموضوعات ذات الصلة بمحاور المؤتمر للعرض: عالوة على ذلك، 

 

 في المؤتمر.  المشاركينتركيز واضح في الورقة العلمية على كل ما يهم  •
 ، والتطوير وهيكل الورقة العلمية. منطقية، وتجانس وفهم النقاش •
تجاوز الورقة العلمية لمجرد توصيف اإلجراءات أو األنشطة لتشمل األسلوب التحليلي الذي يمكن أن يكون مفيدا للمشاركين في  •

 المؤتمر. 

 
 الورقة العملية يجب أن: 

 تحدد محور المؤتمر.  •

 تذكر الموضوع المراد تغطيته في الورقة العلمية.  •

 تحدد المؤلف/ المؤلفين.   •

 تحدد المؤسسة التي ينتمي إليها المؤلف.  •

 تحدد المتطلبات الصوتية والضوئية.  •

 كلمة.  1200عن  فيما ال يزيد تقديمهايتم  •

 كلمة.  150-100ترفق بملخص بعدد  •

 .Times New Romanالخط نوع  12يتم إعدادها بخط مقاس  •
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“Quality Assurance of Higher Education in the Age of 

Digitisation” 

The Arab Network for quality Assurance in Higher Education (ANQAHE) is pleased to 

announce its Fourth Conference, which will be held in the period from 12th to 14th 

November 2019 in Rabat, Morocco.  

The conference will encompass prominent keynote speakers, presentations and 

workshops. Delegates from higher education institutions and qualifications framework 

specialists, who will explore the challenges and opportunities facing quality assurance 

agencies locally, regionally, and globally in the age of digitization. The themes will cover 

the following: 

1. Quality Assurance in Cross Border Education 

2. Mutual Recognition of Qualifications 

3. Futuristic View on Higher Education 

4. Innovation in Higher Education 

Deadlines for Conference Contributions: 

 
• PAPER proposals* must be submitted by 15th September 2019. 

• All contributions must be submitted to – conf.anqahe@gmail.com 

 
* Guidelines for paper proposals can we found below  
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Requirements for Submissions  
 

Paper Proposal 

As the number of papers which can be presented is limited by the number of parallel sessions, 

only papers which cover topics with relevance to one of the tracks will be selected for 

presentation. Furthermore, papers will be assessed against the following criteria:  

 

• There is a clear focus of the paper which will be of interest to the participants of the 

conference. 

• The argument, development, and structure of the paper are logical, coherent and 

understandable.  

• The paper goes beyond a mere description of procedures or activities, to include an 

analytical approach that can be useful to participants in the conference.  

 

A paper proposal should:  

• Indicate the conference track. 

• State the topic covered in the paper. 

• Identify of the author(s). 

• Identify the affiliated organization of the author(s). 

• Specify any audio-visual requirements. 

• Be outlined in no more than 1200 words. 

• Be accompanied by a 100 – 150 word abstract. 

• Be prepared in 12-point Times New Roman font.  

 
 


