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 منتدى ال
 
 لضمان الجودة )الثالثاء  الثقاف

 
 (2021ديسمبر  30الثان

 

 الربامج التعليمية  فىو املهارات احلياتية  ريادة االعمالتوجيهية الدماج فنون  رؤية

 فى ضوء معايري ضمان اجلودة  العربى، التعليم العاىلكمدخل لتطوير منظومة 

 

 ةــــــايــــــحتت رع

          االستاذ الدكتور / مصطفى عبداخلالق عبد الاله                                 

 رئيس اجلامعة 

         ياسنيحممد  االستاذ الدكتور/ عبدالناصر 

 و الطالب  نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم

   
م مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج عقد المنتدى الثان   يعب  

  2021و ذلك يوم الثالثاء الموافق  نوفمبر لضمان الجودة 
، و سوف  الجديد  الجامعةمركز المؤتمرات الدولية بمقر بمقر 

فعاليات المنتدى ورش عمل متخصصة، تقديم رؤى تتضمن 
ات و تجارب  وكذلك  ، متخصصة  علمية متخصصة من  خبر

كاء و مؤسسات المجتمع  . الشر
 

 املنتدى:و حماور  اهداف 
 

لكيفية و االليات الدماج مهارات بحث ايهدف المنتدى اىل 
االخرى  و المهارات الحياتية لتنمية المهنية و ريادة االعمال  ا

 ا
 
امج التعليمية  من خالل ف تطوير االنشطة الصفية و لبر

 : المحاور االتية الالصفية، من خالل مناقشة
 

ليات ادماج مفاهيم ريادة االعمال و التنمية آ -
وعات  المهنية و ثقافة العمل الحر و فكر المشر

ة اىل  امج التعليميةالصغبر للقطاعات التعليمية   البر
 –الزراىع  –الهندىس  –)الطبر  بالجامعة  المختلفة
بوى   . التجارية،  االجتماعية(العلوم االساسية  –الب 

حاضنات و مشعات االعمال و اليات التمويل توفبر  -
 . للريادى الجامىع

ي نجاح هذه  -
 
دور المؤسسات المجتمعية الداعمة ف

 . التحويلية للتعليم العاىلالرؤية 
بوية لعملية االدماج -  . المفاهيم و المنهجية الب 
-  )  Careerالتطوير الوظيف  )المهب 

Development 
  Coachingالتدريب   -

 

 الشركاء

 الهيئة العامة لالستثمار و المناطق العمرانية -

 . االعمال العرب تحاد رواد ا -
 . لهيئة العامة لالستثمار و التنمية العمرانيةا -
ة و المتوسطة و  - وعات الصغبر جهاز تنمية المشر

 . متناهية الصغر 
 . المركز الجامىع للتطوير المهب   -
 حاضنة اعمال مسار .  -
وحدة نقل و تسويق التكنولوجيا و االبتكار )تايكو(  -

 . بجامعة سوهاج
 . نادى رواد االعمال بالجامعة -
كتك " القاهرة" -  . فكرتك  شر
 اكاديمية البحث العلىم و التكنولوجيا .  -

 

 االشرتاك فى فعاليات املنتدى 
 

ي الفاعليات 
 
اك ف من خالل للجميع يتم فتح الباب لالشب 

ات سابقة للجهات و اال بحوث/ / تقديم اوراق عمل فراد خبر
ون   م، و ذلك المهتمه خالل االسبوع القاد عىل الموقع االلكب 

جامعة سوهاج بالفيس بوك، عىل ان -لمركز ضمان الجودة 
 موعد غايته 

 
يتم تسليم البحوث و اوراق العمل ف

جنيه )بناء عىل  75. رسم شهادة الحضور 25/11/2021
 استخراجها(، يتم توريدها عىل حساب المركز 

 
الرغبة ف
 بالجامعة. 

 

 مقر االنعقاد

ديسمبر  30يوم الثالثاء الموافق  تعقد فعاليات المنتدى 
عرصا بمقر مركز  3صباحا حب  الساعة  10من الساعة  2021

المؤتمرات الدولية بمقر الجامعة الجديد. 
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