الدولة

الهاتف اخللوي

الهاتف

هام :آخر موعد للتسجيل مساء يوم السبت 2015/11/21
* يرجى إرفاق صورة جواز السفر

البريد اإللكتروني

رقم الفاكس

اسم املؤسسة

الوظيفة
اجلنسية

اسم املشترك*

 250دوالر أمريكي

للمشاركني من داخل األردن

 600دوالر أمريكي *

لألعضاء يف االحتاد

 700دوالر أمريكي *

لغري األعضاء يف االحتاد

r

* شاملة اإلقامة  3ليالي بالفندق والوجبات والتنقالت

معلومات املشرتك

• يرجى تعبئة النموذج وإرساله بالربيد اإللكرتونيsecgen@aaru.edu.jo :

رسوم االشرتاك

حساب احتاد اجلامعات العربية
البنك العربي احملدود  /فرع الشميساني /عمان  -األردن
حساب رقم  0118/004495-4/510بالدوالراألمريكي

SWIFT Code: ARABJOAX118
IBAN: JO69ARAB1180000000118004495510

أو التسديد نقداً عند الوصول
لالستفسار
هاتف:
		
		
الربيد اإللكرتوني
		

+962 6 5062048
+962 7 99088080
+962 7 77228880

secgen@aaru.edu.jo

يعقد احتاد اجلامعات العربية
(جملس ضمان اجلودة واالعتماد)
ورشة عمل
اإلطار العام للمؤهالت

« » Qualifications Frameworks

 2016 / 10 / 10 - 9م

يف مقر احتاد اجلامعات العربية
عمــــــان  -األردن

التعريف واألهداف
اإلطار العام للمؤهالت أصبح ميثل عنصراً هامًا يف
نظام التعليم ألي دولة ،وحيظى اآلن باهتمام معظم
دول العامل ،سواء تلك اليت اعتمدت اإلطار العام
للمؤهالت اخلاص بها أو يف الطريق إلعداده واعتماده.
من األهمية أن نؤكد أن إقرار وحتقيق اإلطار العام
للمؤهالت لنظام التعليم هو حق للسلطة العامة
املختصة ألي دولة أو لنظام التعليم.
يهدف اإلطار العام للمؤهالت إىل تسهيل احلراك
الطالبي والعاملني بني الدول .أيضًا يساعد املتعلمني
ومقدمي خدمة التعليم وأصحاب العمل على مقارنة
املؤهالت بني األنظمة الوطنية املختلفة ،وهذه بدورها
سوف تساعد على زيادة احلراك يف سوق العمل داخل
الدولة أو بني الدول املختلفة .حيث يصبح من السهل
حتديد مستوى مؤهل الشخص الذي بدوره سوف يعمل
على حتسني االتزان بني ما هو مطلوب من معلومات
ومهارات للشخص وما هو اكتسبه من التعليم.

الفئات املستهدفة
• نواب رؤساء اجلامعات العربية.
	•عمداء الكليات يف اجلامعات العربية.
• ممثلو هيئات االعتماد ومؤسسات التعليم العالي.
• ممثلو مراكز ضمان اجلودة يف اجلامعات .العربية
• أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام األكادميية
يف اجلامعات العربية.

احملاضرون
• أ .د .حممد رأفت حممود :األمني العام املساعد
الحتاد اجلامعات العربية ،ومدير جملس ضمان
اجلودة واالعتماد باالحتاد ،والرئيس السابق جلامعات
(جنوب الوادي ،وأسيوط ،ومصر للعلوم والتكنولوجيا)
يف مجهورية مصر العربية .حاصل على جائزة اإلبداع
العلمي من أكادميية البحث العلمي املصرية يف عام
.2006
• أ .د .عبدالرحيم أمحد احلنيطي :دكتوراة يف
الكيمياء احليوية من الواليات املتحدة األمريكية،
يعمل حاليًا أستاذاً للكيمياء احليوية يف اجلامعة
األردنية ،وعمل سابقًا رئيسًا للجامعة األردنية وجامعة
مؤتة واجلامعة اهلامشية .كما عمل مديراً عامًا
جمللس اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهو حاليًا عضو
يف جملس التعليم العالي.

الربنامج
اليوم األول  /األحد 6102 / 01 / 9
التسجيل
9:00 - 8:30
 االفتتاح
9:30 - 9:00
 مقدمة Introduction
اجللسة األولى
10:30 - 9:30
استراحة
11:00 - 10:30
اجللسة الثانية  مفهوم اإلطار العام للمؤهالت
Concept of Qualifications Frameworks
03:21 – 00:11
الصالة والغداء
0:21 - 03:21
اجللسة الثالثة أطر املؤهالت الوطنية و الشاملة ()0
National & Overarching Frameworks
2:11 - 0:21
استراحة
3:30 - 3:00
اجللسة الرابعة أطر املؤهالت الوطنية و الشاملة ()3
National & Overarching Frameworks
5:00 - 3:30
اليوم الثاني  /اإلثنني 6102 / 01 /01
اجللسة األولى
 اإلطار العام للمؤهالت واالعتراف بالشهادات
Qualifications Frameworks & Recognition
01:21 – 0:11
استراحة
11:00 - 10:30
اجللسة الثانية  مناقشة
 توزيع الشهادات
03:21 - 00:11
الصالة والغداء
0:21 - 03:21

