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 التسجيل يف املؤمتر 0331

 / مساء االفتتاح
0311-0331 

 كلمة ترحيب   رئيس جامعة القلمون             السيد الدكتور 
 كلمة راعي املؤمتر      وزير التعليم العايل             الدكتور السيد

جودة التعليم الرؤية الوطنية ملركز القياس والتقومي يف  2311–0331
 العايل

 ميسون دشاش الدكتورة
 يف التعليم العايل مدير عام مركز القياس والتقومي

2311-2331  
مستشار جملس األمناء  -زةمحالدكتور فاحل    أمهية التقديرات وفق املنحين

 جامعة القلمون اخلاصة -لشؤون اجلودة
 وزير التعليم العالي -السيد األستاذ الدكتور محمد عامر الماردينيالجلسة:ئيس ر : الجلسة األولى

2331–2300 
 واقع وتطلع -االمتحانات الطبية املوحدة

 الدكتور عبد الغين الشليب
 جامعة دمشق 

2300–7311 
 قصة جناح–امتحان العمارة املوحد

 الدكتور حممد يسار عابدين
 جامعة دمشق

مقرتح لتصميم  بنك  -امتحان املعلوماتية املوحد 7311-7300
 االمتحانات احملوسبةاألسئلة وتطبيق 

 الدكتور باسل اخلطيب
  جامعة دمشق

 اسرتاحة  7331 -7300
 غياث بركات  السيد األستاذ الدكتورالجلسة:  ئيسر : الجلسة الثانية

7331–7300  
 التعليم العايل القوة الدافعة للتقومي لضمان اجلودة يف

 الدكتور عدنان علي نظام 
 التعليم العايليف مركز القياس والتقومي 

7300-0311 
اقرتاح منوذج لتقومي مؤسسات التعليم العايل اخلاصة 

 باستخدام املؤشرات اإلحصائية

الدكتور حامت العراق،  – الدكتور عبيد الزوبعي
 العراق، –عبد الكاظم

 اجلامعة السورية اخلاصة  -الدكتور خمتار فرحان 
0311- 0300 

 الدكتور نريودا بركات سئلة يف املراحل اجلامعية املختلفةبناء وتطوير بنك األ
 جامعة القلمون اخلاصة 

0300-0331 
 الدكتور صالح الدين شحادة  االمتحان السريري البنيوي اهلادف

 جامعة القلمون اخلاصة
0331-0300  

 التعليم العايل يف القياس والتقومي قراءة يف جتربة وزارة
الدكتورة سناء  -الدكتور سليمان موصلي

اجلامعة العربية  -الدكتور مروان زبييب -األحدب
 اخلاصة الدولية 

 الدكتور متيم أمحد عليااستخدام منهج "العملية" يف تطوير طرائق القياس  0300-0311



 جامعة تشرين-مدير مركز ضمان اجلودة  والتقومي
 مناقشة  0301–0311

 شاءعالاستراحة : 0301
  6102حزيران   0اليوم الثاني السبت

 يحيى معال السيد األستاذ الدكتوررئيس الجلسة: : الجلسة الثالثة
0311-0300 

 ميسون سكافأ.  PDCAحلقة وفق االختبارات التحصيلية 
 جامعة محاة

التفكري الناقد لطلبة اجلامعات تطوير اختبارات كاليفورنيا ملهارات  0331–0300
 وفقا لنظرية السمات الكامنة

 الدكتور صفاء حبيب
 جامعة بغداد

0331–0300 
 جدول املواصفات

 -عزيزة رمحة ةالدكتور 
 جامعة دمشق

0300-01311 
 املعيارية واحملكية االختبارات

 -ياسر جاموسالدكتور 
مركز القياس والتقومي عام مدير 

 ويالرتب
01311–01300 

 حتليل وتقييم أنواع االختبارات يف مرحلة التعليم العايل

جامعة  -الدكتور حبيب حممود
 الشام اخلاصة
جامعة  -الدكتور حيدر عباس

 دمشق
01300–01331 Measurement scale for service quality in 

higher education in Syria: 
 الدكتورة سريين دااليت
 اجلامعة الدولية اخلاصة

 استراحةو  مناقشة  01300–01331
 البرامج اإلحصائية المتبعة لتحليل االختبارات: جلسات عملية       

01300–00331 

 يف املخابر حماضرات نظرية 
  AMOSو SPSSحول التحاليل اإلحصائية باستخدام 

 A, B,Cاتللمجموع

جامعة  - الدكتور رمضان درويش 
 A للمجموعةدمشق 

جامعة تشرين  -الدكتور منذر بوبو
  B   للمجموعة

جامعة  -الدكتورة منور رمضان 
   C للمجموعة دمشق

 Cللمجموعة   AMOSودورة  Bو Aللمجموعة   SPSSدورة  0331–00331
 لغداءا استراحة 6331–0331
 Bللمجموعة   AMOSودورة  Cو Aللمجموعة   SPSSدورة  6331-0331
 وختام املؤمترصياغة التوصيات ومقرتحات جمللس التعليم العايل  –طاولة مستديرة  0331–0331



 


