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المملكة العربية السعودية  ، جدة،4102 مايو 7-8  

 قائمة املشاركني

 اهلعتف الربيد االلكرتوني املؤسسة البلد الكعمل االسم الرقم

1  president-office@kau.edu.sa  +966 2 695 2008 

2  mohali@mohe.gov.sa +966 1 441 8892 

3  aalyoubi@kau.edu.sa +966 2 9652021 

4  muhaidib@ksu.edu.sa +966 555407762 

5  contact@mohe.gov.sa +966 555424196 

6  
zghl@yahoo.com 
zahoul@oic-oci.org 

+96650646822 
+966 2 6512288 

7  razley@oic-oci.org +966 2 6515222 

8  mkassami@isdb.org +966500696381 

9  hassanuddeen@gmail.com +966544252078 

 1رقم مرفق 

mailto:president-office@kau.edu.sa
mailto:mohali@mohe.gov.sa
mailto:muhaidib@ksu.edu.sa
mailto:muhaidib@ksu.edu.sa
mailto:zghl@yahoo.com
mailto:zahoul@oic-oci.org
mailto:razley@oic-oci.org
mailto:mkassami@isdb.org
mailto:hassanuddeen@gmail.com


           

 

 اهلعتف الربيد االلكرتوني املؤسسة البلد الكعمل االسم الرقم

10  
mahmed@hec.gov.pk 
mukhtar59@yahoo.com 
muk59@icloud.com 

+92 51 9040 2428 

11  
astcogen@comstech.org 
comstech@comstech.org 
ameen@comstech.org 

+92 51 92200681 

12  
mqjan@yahoo.com 
adviser@comstech.org 
akhan@comstech.org 

+92 33 39116467 
+92 51 92200681 

13  mahoque@iut-dhaka.edu +8801735444474 

14  
natcombd@yahoo.com 
muhammedsadique55@yahoo.c
om 

+880 2 9675002 

15  sabita_rahman@hotmail.com +880 1552638020 

16  Mmosharaf_fs@yahoo.com +966 11 419 5661 

17  
mansurmashum@hotmail.com 
fauzanahf@gmail.com 

+6281558181777 

18  
ajammal@higher-edu.gov.lb 
ajammal@ieee.org 
a-jammal@hotmail.com 

+961.3.333917 
+961.1.772500 
+961.1.772677 

19  
bashiralzubi@yahoo.com 
info@heac.org.jo 

+9626795902190 
+962 779992200 
+962-6 5339237 

20  
amuhsin@moe.gov.mv 
amuhsin123@gmail.com 

+9607784819 
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 اهلعتف الربيد االلكرتوني املؤسسة البلد الكعمل االسم الرقم

21  najmi@mqa.gov.my 
+603-79687012 
+603-79687044 
+603-79569162 

22  ndiobagueye57@yahoo.fr 
+221 770990007 
+221 338257518 

23  
matovumusa@yahoo.com 
rector@iuiu.ac.ug 

  +256 702452649 

24  
innourban@yahoo.co.uk 
nche@infocom.co.ug 
opasjn@gmail.com 

+256-793661486 
+256-

312262140/1/2/3/4 

25  

 

 

zkoc@sesric.org 
zehrazumrut@gmail.com 

+90-312-4686172 ext. 
504 

+90-530-2830483 

26   gbkumo@gmail.com + 234 8033145087 
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 ملمعبعة تنفيذ  دلجودة واالعماعلاملسموى  ةرفيع لجنةل األولتجماع  اال
 اإلسالمي يف الدول األعضعء يف منظاة المععون مؤشرات األداء الرئيسة

 4102مايو  8-7:  جدة، المملكة العربية السعودية

 

 ربنعمجال

 

     4102معيو   7األربععء 
 

  تسجيل المشاركين – 90:99-90:09

  الجلسة االفتتاحية – 90:09-09:99

  ممثل جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية يلقيها  ترحيبيةكلمة 

  ( اإليسيسكو)اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ممثل المنظمة كلمة 

  اإلسالمي  التعاونممثل منظمة كلمة 

  لجودة واالعتماد، المملكة العربية السعوديةللجنة رفيعة المستوى الرئيس كلمة 
 

 استراحة  – 09:99-09:09

  العمل األولىجلسة  – 09:09-01:09

 اإلسالمية اجلعمععتو واملنظاعت األعضعء الدول من تجديدة ومبعدرات جتعرب :الععلي المعليم تجودة حتسني

 

 لخبراء عن اإلجراءات المتخذة منذ االجتماع األخير رفيع المستوى ممثل اإليسيسكو  عرض

 .الجودة واالعتماد

 تنفيذ تدابير ضمان الجودة في  مجالض الدول األعضاء المشاركة عن التقدم المحرز في وعر

 ،نغاليالس ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ،بنغالديش، باكستانلا ،أوغندا ،اندونيسيا، ندرألا) التعليم العالي

 (.وغيرها ،نيجيريا المالديف، ،لبنان
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 حول تحسين الجودة في التعليم العالي وة إلى الهادف برامجها حولالمنظمات المشاركة  ضوعر

البنك اإلسالمي اإلسالمي واإليسيسكو و التعاونمنظمة )لتقدم المحرز في الدول األعضاء ا

 األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ، ومركزنميةللت

(SESRIC) اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي للدول اإلسالمية و(COMSTECH) 

 .(وغيرها

 مؤشرات ضوء في الجامعات أداء لتحسين المتخذة التدابير حول المشاركة الجامعات ضوعر 

 أوغندا، في اإلسالمية والجامعة بنغالديش،في  للتكنولوجيا اإلسالمية الجامعة)  ةالرئيس األداء

 (وغيرها

 األداء وتقييم عامة مناقشة . 
 

  غداء والصالةاستراحة  – 01:09-00:09

  العمل الثانيةجلسة  – 00:09-01:99

 عمععتجل ودةاجل وتعزيز تقييم ودليل ةالرئيس األداء مؤشراتوثيقة  يف املقرتحة المدابري خمملف منعقشة
  اإلسالمي الععمل

 

  الجودة ضمان معاييرتطوير  

 الداخلية الجودة ضمان نظام تطوير (IQA )الجامعات في . 

 خارجيةال جودةال نظام ضمان عمليات (EQA).  

  اإلسالمي العالم لجامعات ةالرئيس األداء مؤشرات إنجازات. 
 

     4102معيو   8 اخلايس
 

  العمل الثالثةجلسة  – 90:99-00:99

  اإلسالمية البلدان يف الععلي المعليم نوعية لمحسني ديدةاجل والوسعئل املبعدرات منعقشة

 

 المقارنةتمارين  مبتكرة، نظم تطوير المالي، االستقرار لتعليم،ل البعد الدولي جامعة،ال حوكمة 

 . الخ ،المعيارية

 األعضاء الدول جامعاتل ةالرئيس األداء مؤشرات تنفيذ في والشراكة التعاون تعزيز.  
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 التعاون منظمةفي  األعضاء دوللل واالعتماد لجودةل المستوى ةرفيع للجنة المقبلة العمل طريقة 

 . اإلسالمي
 

  استراحة  – 00:99-00:01

  العمل الرابعةجلسة  – 00:01-01:09

 والبحث الععلي المعليم لوزراء اإلسالمي للاؤمتر السعبعة لدورةرفوعة إىل اامل الموصيعت وإعداد منعقشة
  العلاي

 

 اإلسالمي العالم في للجامعات الجودة وتحسين تقييم حول . 

  والوزارات والجامعات العالي التعليم نظام تواجه التي الملحة والقضايا التحديات حول 

 . األخرى المعنية والمؤسسات

 األعضاء الدول فيالتعليم العالي  جودة لضمان خرىاأل جديدةال مبادراتال حول. 

 

  غداء والصالةاستراحة  – 01:09-00:09

  الختامية الجلسة – 00:09-01:99

 

 التعليم لوزراء اإلسالمي للمؤتمر السابعة لدورةإلى استرفع التي  التوصيات واعتماد مناقشة 

 . العلمي والبحث العالي

 االختتام كلمات. 
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 مرفق
 

 المحرز التقدم بشأن عروضهم في التالية إضافة النقاط األعضاء الدول المشاركين من يمكن للخبراء 
 : الجودة ضمان تدابير تنفيذ في

 الماضيين، العامين خالل الوطني المستوى على العالي التعليم جودة لتحسين المحرز والتقدم المتخذة التدابير .0

 .واالتجاهات الجديدة المبادرات و الخبرات وتبادل

 .األداء ووضع نظام ضمان الجودة وإطار لضمان الجودة في التعليم العالي .4

 .للمؤهالت إطاروضع  أو األداء . .3

 .على المستوى المؤسساتي داخل مؤسسات التعليم العالي( IQA) الداخلية الجودة ضمان نظاموضع  أو األداء .2

 . العالي التعليم في الجودة ضمان وتطوير الوضع وتحليل لتقييم الوطني المستوى على دراساتودوريات  .5

غير  العالي التعليم حول التوثيقية واإلحصاءات البيانات ونشر وتحليل لجمع متخصصة هيئات إنشاء أو األداء .6

 .األعضاء الدول المتوفرة في

حول  المهنية والشهادات التدريب وبرامج العمل ورشأو المؤتمرات مثل المعتمدة القدرات حول بناء تدابير .7

 . ضمان الجودة للجامعات

 الدول في حول ضمان الجودة اإلقليمية والهيئات المنظمات بين والتنسيق التعاون لتعزيز مبذولةال جهودال .8

 . اإلسالمي التعاون لمنظمة األعضاء
 

 تنفيذ في المحرز التقدم بشأن عروضهم في التالية إضافة النقاط اإلسالمية يمكن لممثلي المنظمات 
 : الجودة ضمان تدابير

  .اإلسالمي العالمجامعات  في الرئيسة األداء مؤشرات تنفيذحول  نشطةاألو برامجال عن موجز عرض .0

األنشطة المنفذة والتقدم المحرز لتحسين جودة التعليم العالي خالل العامين الماضيين، وتبادل الخبرات  .4

 .واالتجاهات الجديدة والمبادرات

  .والتشارك والتشبيك للتعاون مبادرة .3
 

 

 تنفيذ في المحرز التقدم بشأن عروضهم في التالية إضافة النقاط اإلسالمية يمكن لممثلي الجامعات 
 : الجودة ضمان تدابير

  .الرئيسة األداء مؤشرات لتنفيذ المتخذة التدابير عن عرض موجز .0

 .المطروحة صعوباتال أو تحدياتال  .4


