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وزارج انرعهُى انعانٍ وانثؽس انعهًٍ 

ظايعح انكىفح 

 

 

 

األكادًٍَ انًؤذًر انصاٍَ نعًاٌ انعىدج واالعرًاد 

2010/ كاَىٌ األول / 26-28  

 

 انًُهاض انعاو

 
 

األول انُىو 

 26/12/2010 األؼذ
 االفرراغ

انًكاٌ 

 انقاعح انكثري

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرىقُد
 

رغغٛم انؾعٕس  9:30—8:30

انمشاٌ انكشٚى آ٘ يٍ  9:40—9:30

 انُشٛذ انٕغُٙ 9:45  –9:40

عجذ انشصاق عجذ انغهٛم انعٛغٗ . د.أ انغٛذ سئٛظ عبيعخ انكٕفخ كهًخ 9:55  –9:45

كهًخ انغٛذ يغزشبس دٔنخ سئٛظ انٕصساء نشإٌٔ انزعهٛى انعبنٙ األعزبر انذكزٕس ؽبيذ خهف  10:05  –9:55

يؾغٍ عجذ انؾغٍٛ انظبنًٙ . د.ٚخ نهًإرًش أكهًخ انغٛذ سئٛظ انهغُخ انزؾعٛش 10:05-10:10

 فهى ٔصبئمٙ عٍ عبيعخ انكٕفخ  10:30–10:10
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 انعهطح االفرراؼُح
26/12/2010  

 انعاٍَ إتراهُى يؽًىدخهُم . د.أ: رئُص انعهطح
 انغبيعخ انزكُٕنٕعٛخ

 ؼطٍ ؼًُذ يعُذ فُاض. د.و: انًقرر

 عبيعخ انكٕفخ-كهٛخ انزشثٛخ األعبعٛخ

 

اعى انًؾبظش ٔيكبٌ عًهّ عُٕاٌ انًؾبظشح   َدانرىق
/ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد / أكشو انطٕٚم . د.أ ظجػ يعبٚٛش عٕدح انزعهٛى انعبنٙ ٔيمزشؽبد رؾغُٛٓب 11:00—10:40

 عبيعخ انًٕصم

( سنُذاعبيعخ دثهٍ، ا٘/)يؾًذ انشثٛعٙ . د.أ انغٕدح فٙ انغبيعبد انعشالٛخ يالئى نعًبٌ َظبو َؾٕ 11:20—10:00

ععٕ انًغهظ األعهٗ / اؽًذ عجذ انؾغٍٛ االيبسح . و اعزعشاض رغشثخ عبيعخ انكٕفخ فٙ رطجٛك انغٕدح   11:40--11:20

نعًبٌ انغٕدح فٙ انٕصاسح ٔيذٚش لغى انغٕدح ٔاألداء فٙ 

 عبيعخ انكٕفخ 
اضرراؼح  12:00—11:40

 

"  ذُىَه "

انًشبسكخ انفبعهخ نغًٛع انجبؽضٍٛ ٚشح ٔاالعزغبثخ انكتانهغُخ انزؾعٛشٚخ نهًإرًش رمذس  .1

ٔرزمذو نٓى ٔانزذسٚغٍٛٛ يٍ انغبيعبد انعبنًٛخ ٔانغبيعبد ٔانٓٛئبد ٔيشاكض انجؾٕس انعشالٛخ 

  .األْذافٔرؾمٛك  اإللبيخٔرزًُٗ نكم انًشبسكٍٛ غٛت ثبنشكش ٔااليزُبٌ 

 :ؽٛش عزعمذ كبٜرٙ حَهفذ عُبٚخ انغبدح انًشبسكٍٛ نهزؾمك يٍ يكبٌ ٔرٕلٛزبد انغهغبد انعهًٙ .2

     .يٕلع انغبيعخ انمذٚى – فٙ انمبعخ انكجشٖ 26/12/2010يٍ انًإرًش  انٕٛو األٔل -أ 

االٔنٗ )عزعمذ انغهغبد عهٗ لبعزٙ كهٛخ انصٛذنخ  27/12/2010انٕٛو انضبَٙ يٍ انًإرًش  -ة 

 (ٔانضبَٛخ

 فٙ كهٛخ انصٛذنخعزعمذ فٙ انمبعخ االٔنٗ  28/12/2010يٍ انًإرًش ( ٔاالخٛش)انٕٛو انضبنش  -ط 

األٔنٗ فٙ انمبعخ : انضبَٙ يٍ انًإرًش ئنٗ يغًٕعزٍٛ  انٕٛو ٚزى رمغٛى انغهغبد انعهًٛخ فٙ .3

. انشئٛغٛخ نكهٛخ انصٛذنخ ٔانضبَٛخ فٙ انمبعخ انصغشٖ نكهٛخ انصٛذنخ

لذ عغهذ فٙ انًُٓبط انعبو نهًإرًش كًب  انعهًٛخ ٔاألنمبة ٔاألعًبءانعُبٍٔٚ  اٌ اإلشبسحَٕد  .4

اٌ  عُٓب ئعاليُبانطجبعٛخ شبكشٍٚ نكى  ٔاألخطبءَب يٍ انًشبسكٍٛ َٔعززس عٍ انغٕٓ ٔسدد

 .ٔعذد

  االنزضاو ثبنزٕلٛزبد انًجشيغخ نهًإرًش ٔطَش .5

 انهغُخ انزؾعٛشٚخ أٔ انًشعهخ ثبنجشٚذ االنٛكزشَٔٙ ئنَٗغزمجم يالؽظبركى ٔيمزشؽبركى انًغهًخ  .6

qualityassurance@uokufa.edu.iq  .

 

 

 انهعُح انرؽعُرَح

  

mailto:qualityassurance@uokufa.edu.iq
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ونً انعهطح اال
26/12/2010 

: رئُص انعهطح

 َطار يؽًذ ؼطٍ انػًاع . د.أ 

 عبيعخ انكٕفخ –كهُح انطة  

 عثاش ؼطٍ ظاضى. د.و: انًقرر

 عبيعخ انكٕفخ -كهٛخ انزشثٛخ 

انقاعح انكثري : انًكاٌ 1:30—12:00

 ظىدج انثرايط انرعهًُُح: انًؽىر انصاٍَ  + ظىدج انرعهى:  األول انًؽىر

 يكاٌ انعًماضى انثاؼس  عُىاٌ انثؽسانىقد 
 

00 :12- 12:15   

A PROBLEM BASED 

LEARNING APPROACH 

TO TEACHING CIVIL 

ENGINEERING 

SUBJECTS 

سٚبض صبنؼ . د.أ

 انًٓٛذ٘

Swinburne University of 

Technology Melbourne, 

Australia 

 

 12:15-12:30 

ASSESSMENT OF 

STUDENT LEARNING 

OUTCOMES  

 Baker ,  U.S.A فإاد انُغبس. د.أ

 

12:30-12:45 
Nurturing Innovation in the 

Iraqi Higher Educational 

System and Industry 

 ؽغٍ انُغى. د.أ

Head of Liverpool 

Centre for Materials 

Technology, Liverpool 

John Moores University, 

UK 

 

آنٛبد انزؾذٚش ٔانزطٕٚش فٙ انزعهٛى  12:45-1:00

 انزمُٙ انعبنٙ ٔرطٕساد انزًُٛخ

انًرؼىو 

عجٕس٘ عجذ انؾغٍٛ . د.أ

 شعالٌ 

يذٚش يكزت انجؾٕس ٔاالعزشبساد 

نٛجٛب  -انعهًٙ

٘ يذٚش ٚهمّٛ انذكزٕس ؽغٍٛ انًذٌ

 عبيعخلغى انذساعبد انعهٛب فٙ 

 نكٕفخا

 

1:00-1:15 

ئداسح انغـٕدح انشبيـهخ فشص ٔرؾـذٚبد 

 أيـبو رغٕٚـك انزعهٛـى انعبنـٙ فـٙ انعـشاق

د  عجذ هللا عهٛـى . و . أ 

 انجٛبرـٙ
 دائـشح انجعضـبد ٔانعاللـبد انضمبفٛـخ

 

1:15-1:30 
ٔالع ٔيزطهجبد ٔعبئم انزعهٛى انؾذٚضخ 

 (انزعهٛى االنكزشَٔٙ)

د يُبْم يصطفٗ  .و.أ

د اَزصبس يؾٙ  .و

 د افزخبس يؾًذ انشفٛعٙ.و

كهٛخ ئٌداسح ٔااللزصبد -عبيعخ ثغذاد

كهٛخ ئٌداسح ٔااللزصبد -عبيعخ ثغذاد

كهٛخ اإلداسح  -انغبيعخ اإلعاليٛخ 

 ٔااللزصبد 
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 انعهطح انصاَُح
26/12/2010 

: رئُص انعهطح

ضعذوٌ عثذ انهادٌ انععُم . د.أ 

 انكٕفخعبيعخ  -عًُذ كهُح انسراعح 

د عجبط يٓذ٘ .و: انًقرر

عبيعخ انكٕفخ -كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ

انقاعح انكثري : انًكاٌ 3:00—1:30

 

 ظىدج انثرايط انرعهًُُح  :انًؽىر انصاٍَ 

 يكاٌ انعًماضى انثاؼس  عُىاٌ انثؽسانىقد 
 

1:30- 1:145 
Collaborative Opportunities in 

Multi-disciplinary Research 

and QA Best-Practice Training 

in Soil and Water Research 

 أعبيخ فشؽبٌ عجذ انكشٚى. د.أ

Department of civil 

engineering and management 

University of Twente 

The Netherlands 

 

1:45-2:00 
عٕدح انعًهٛخ انزعهًٛٛخ انغبيعٛخ ٔيزطهجبد 

 رؾغُٛٓب

د يغهى عالٔ٘ شجهٙ انغعذ .ا

د يؾًذ ؽغٍٛ يُٓم .و.ا

 انعٛغبٔ٘

كهٛخ اإلداسح  -عبيعخ انجصشح 

 لغى ئداسح األعًبل-ٔااللزصبد

 

2:00- 2:15 

أعظ رمٕٚى عٕدح انًُبْظ انذساعٛخ 

 ٔيزطهجبد رؾغُٛٓب

يٛغش ئثشاْٛى أؽًذ . د.و.أ

 انغجٕس٘

عبيعخ  -كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد 

 انًٕصم

 

2:15–  2:30 

اٚٛش انغٕدح دساعخ يذٖ ئيكبَٛخ رطجٛك يع

ثبنعًم األكبدًٚٙ فٙ ثعط انكهٛبد ٔانًعبْذ 

 فٙ يؾبفظخ كشكٕن 

و  يٕفك ٚؾٛٗ عضًبٌ .أ

 

 و ٔفبء يؾًٕد عبعى.أ

يغإٔل ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح ٔاألداء  

( انًعٓذ انزمُٙ كشكٕن)انغبيعٙ 

انًعٓذ انزمُٙ )يمشس لغى صؾخ انًغزًع 

 (كشكٕن

 

2:30-2:45  

انزٕظٛؾٛخ فٙ أصش اعزخذاو ثشَبيظ انعشٔض 

رعضٚض رذسٚظ يبدح انزأعٛغبد انكٓشثبئٛخ فٙ 

 رؾصٛم انطهجخ ٔرًُٛخ رفكٛشْى انعهًٙ

يٕفك عجذ انعضٚض .د.أ

انؾغُبٔ٘ 

عٕاد كبظى انجطبغ . و.و

 يبعذ غبنت انجذس٘. و.و

يعبٌٔ عًٛذ انًعٓذ انزمُٙ فٙ انُبصشٚخ 

انًعٓذ انزمُٙ فٙ انُبصشٚخ 

 انًعٓذ انزمُٙ فٙ انُبصشٚخ

 

 

 

3:00- 4:00 

 

فررج ذُاول غعاو انغذاء  

 

اضرراؼح  6:00 -4:00

ويطعذ انكىفح ( ع)زَارج تُد اإلياو عهٍ انطاعح انطادضح يطاء 
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انُىو انصاٍَ 

االشٍُُ 

27/12/2010 
 انًػرركح انعهطح انعهًُح

كهُح انصُذنح 
انًىقع انذائى 

9:00—9:30 
د ؽغٍٛ عجذ هللا انجكبء .و.أ: سئٛظ انغهغخ

عبيعخ انكٕفخ  -عبٌٔ عًٛذ كهٛخ انصٛذنخو

وظاغ عثذانؽطٍُ يؽثىتح . د.و: قررانى

عبيعخ انكٕفخ / يذٚش انعاللبد انضمبفٛخ

 

 

اعى انًؾبظش ٔيكبٌ عًهّ  عُىاٌ انًؽاظرج انرىقُد
 

 9:00—9:30 

Twining the Research of Higher 

Education in Iraq with World 

Universities for Lifting the 

Quality of MS and PhD Research 

يضُٗ انذْبٌ. د.أ  
Missouri University of 

Science and Technology 

(Missouri S&T) Missouri, 

Rolla, USA 
 

 جانعهطح انصانس
27/12/2010 

: رئُص انعهطح

يؽًذ انرتُعٍ  .د.أ

 اَرنُذا –ظايعح دتهٍ 

: انًمشس

د يؾًذ َبعٙ اثٕ غُٛى . و.ا

صُذنح انرئُطُح ال كهُح قاعح: انًكاٌ 11:00—9:30

 انثؽس انعهًٍ ظىدج: انًؽىر انصانس+ ج ظىدج انثرايط انرعهًٍُ :انًؽىر انصاٍَ 

يكاٌ انعًم اضى انثاؼس  عُىاٌ انثؽسانىقد 
 

9:30 – 9:45 

Quality Assessment of Scientific 

Research Publications and Peer 

review System 

 عجذ انغفٕس اؽًذ َبدس. د.أ
-أعزبر صائش فٙ عبيعخ عبنفٕسد

 انًًهكخ انًزؾذح -يبَشغزش

 

9:45- 10:00 

االرغبْبد األعبعٛخ نعًبٌ عٕدح انزعهٛى 

 انعبنٙ 

يإٚذ عجذ انؾغٍٛ . د.و. أ

 انفعم 

كهٛخ اإلداسح  -عبيعخ انكٕفخ 

 ٔااللزصبد 

 

10:00- 10:15 

Quality Assurance of 

Postgraduate Research Studies 

at King’s College London 

 يُزس ؽغٍٛ انكبظًٙ. د.أ
انًغزشفٗ انًهكٙ انطجٙ انزعهًٛٙ 

 فٙ نُذٌ

 

10:15-10:30 

Research in Iraqi Universities 

Today or Tomorrow 
 ؽبيذ انشٔٚشذ٘. د.أ

Brunel University, 

Uxbridge, Middlesex, UB8 

3PH, UK. 

 

10:30- 10:45 

ق ئداسح انغٕدح انشبيهخ فٙ ٔالع رطجٙ

انغبيعبد انعشالٛخ ٔعجم رطٕٚشِ يٍ ٔعٓخ 

 َظش أععبء انٓٛئخ انزذسٚغٛخ

 عًبس غعًخ عبعى انغبعذ٘. د
كهٛخ انزشثٛخ  -عبيعخ يٛغبٌ

 لغى انشٚبظٛبد -األعبعٛخ

 

10:45-11:00 

انطشٚمخ انفعهٗ نزٕصٛم يؾزٕٖ 

 انًمشساد انذساعٛخ انغبيعٛخ 

فٛصم عهٙ يصطفٗ . د

 نجصبوا

 -كهٛخ انعهٕو نهجُبد  -عبيعخ  ثبثم

 لغى فٛضٚبء انهٛضس
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 ظىدج انثؽس انعهًٍ :انًؽىر انصانس + ج ظىدج انثرايط انرعهًٍُ: انًؽىر انصاٍَ 

يكاٌ انعًم اضى انثاؼس عُىاٌ انثؽس انىقد 
 

9:30 – 9:45 
 كبظى اناليٙ. د.أ يعبٚٛش أعبعٛخ فٙ عٕدح انجؾش انعهًٙ

Managing Director - 

Arterius Limited - Bradford 

Bioscience Business 

Incubation - Bradford 

University - United 

Kingdom 

 

9:45- 10:00 

األصش أنززبثعٙ نًزطهجبد ئداسح انغٕدح 

انشبيهخ فٙ انزعهٛى انعبنٙ ٔيشركضاد انجؾش 

دساعخ : انعهًٙ فٙ رؾمٛك انزًُٛخ انًغزذايخ

يعخ رؾهٛهٛخ ألساء انمٛبداد اإلداسٚخ فٙ عب

 انًٕصم

أكشو اؽًذ سظب . د.أ

انطٕٚم  

 اؽًذ عَٕٙ اؽًذ أغب . و. و

كهٛخ اإلداسح / عبيعخ انًٕصم

 لغى اإلداسح انصُبعٛخ/ ٔااللزصبد

 

10:00- 10:15 
لٛبط ٔرؾغٍٛ أداء يشاكض انجؾش انعهًٙ فٙ 

 دساعخ ؽبنخ   -عبيعخ انجصشح 

د يغهى عالٔ٘ شجهٙ .ا

انغعذ 

د يؾًذ ؽغٍٛ يُٓم .و.ا

 عبٔ٘انعٙ

كهٛخ اإلداسح  -عبيعخ انجصشح 

 لغى ئداسح األعًبل-ٔااللزصبد

 

10:15-10:30 

يعٕلبد رطجٛك انغٕدح فٙ انغبيعبد 

 انعشالٛخ
 و ععذ فشط ؽًبد٘.و

يذٚش لغى ظًبٌ انغٕدح ٔاألداء 

انغبيعٙ 

 فٙ عبيعخ انُٓشٍٚ

 

10:30- 10:45 
عٕدح انزعهٛى فٙ لغى ُْذعخ انجُبء 

 ٔاإلَشبءاد

عهٙ ئثشاْٛى  يؾًذ. د.أ

انٓبشًٙ 

عهٙ يغٛذ خعٛش . و

 سشب كٛالٌ شبكش. و.و

/ لغى ُْذعخ انجُبء ٔاإلَشبءاد

 انغبيعخ انزكُٕنٕعٛخ

 

10:45-11:00 
ٔالع انجؾش انعهًٙ ٔيزطهجبد االسرمبء ثّ 

 فٙ انًشاكض انعهًٛخ

ثشٛش ْبد٘ عٕدح  . د.و

أؽًذ صذاو عجذ . و

 انصبؽت 

عبيعخ  –كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد 

انجصشح 

 -يشكض دساعبد انخهٛظ انعشثٙ

 عبيعخ انجصشح 

 

 

 

 

11:00—11:30 

 

اضرراؼــــــــــح  

 
 

 

 

 انعهطح انراتعح
27/12/2010 

: رئُص انعهطح

عهٍ صاؼة انًىضىٌ . د.أ 

رئُص قطى انعغرافُح كهُح انررتُح نهثُاخ   

 ظايعح انكىفح

  ضعذ ظثارج كاغع. د.و: انًقرر

  –غت انجطش٘كهٛخ اليعبٌٔ انعًٛذ فٙ 

 عبيعخ انكٕفخ

( 2)انصُذنح  كهُح  انقاعح: انًكاٌ 11:00—9:30
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 خايطحانعهطح ال
27/12/2010 

: رئُص انعهطح

 ضرؼاٌ انعُاتٍؼطٍُ . د.أ 

 ظايعح انكىفح -انطةكهُح  

  عرَط صاؼة صثاغ. د.و: انًقرر

 عبيعخ انكٕفخ  -انمبٌَٕكهٛخ 

انرئُطُح كهُح انصُذنح قاعح  :انًكاٌ 1:00—11:30

 ظىدج انقُاش وانرقىَى  :انًؽىر انراتع 

يكاٌ انعًم اضى انثاؼس  عُىاٌ انثؽسانىقد 
 

11:30- 11:45 

 

Business Program Accreditation:   

Currency   and Relevancy 

Standards  

 عجبط عهٙ. د.أ
Indiana University of 

Pennsylvania 

 

11:45-12:00 

ٔانزغشثخ  أعبعٛبد ظًبٌ عٕدح انزعهٛى

 األسدَٛخ 
غالل عغبٔ٘ . د.أ

 كشثــالء  عبيعخ

 كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد   

 لغى انًؾبعجخ

 

 12:00-12:15 

ٔاالعزًبد األكبدًٚٙ ( االٚضٔ)ئداسح انغٕدح 

 دساعخ يمبسَخ

خهٛم ئثشاْٛى يؾًٕد .د.أ

 ؽغٍٛ عبنى كٛطبٌ.د.و.أ
 انغبيعخ انزكُٕنٕعٛخ

 

12:15-12:30 
لٛبط يغزٕٖ فبعهٛخ انزاد انزشثٕٚخ نذٖ 

 انكبدس انزذسٚغٙ فٙ انغبيعخ

فبظم يؾغٍ ٕٚعف .د.و.أ

انًٛبنٙ 

عجبط َٕػ عهًٛبٌ .و

 انًٕعٕ٘

كهٛخ انزشثٛخ / عبيعخ انكٕفخ 

نهجُبد 

 لغى انزشثٛخ ٔعهى انُفظ

 

12:30-12:45 

ثُبء يمٛبط كفبءح األعزبر انغبيعٙ ثبعزخذاو  

 نًًبسعخ األكبدًٚٛخيعبٚٛش عٕدح ا
 ْبَٙ فبظم انشبٔ٘. و

كهٛخ شػ  –لغى ئداسح االعًبل 

 انجصشح-انعشة انغبيعخ

 

12:45-1:00 

انزؾٕل ئنٗ انًكزجبد انشلًٛخ فٙ عبيعخ 

انغجم ٔانًعٕلبد يٍ ٔعٓخ َظش / انجصشح 

 دساعخ يٛذاَٛخ/ انًكزجٍٛٛ 

 و ئلجبل عبعى ععفش.و
ثبؽضخ فٙ يشكض دساعبد انخهٛظ 

 انعشثٙ 

 

 ضادضحال انعهطح 
27/12/2010 

: رئُص انعهطح

 أنطاعذٌرؼُى غاهر . د.أ 

 عبيعخ انكٕفخ -عًُذ كهُح انصُذنح 

 كاظى ترَهٍ انعُاتٍ . د.و: انًقرر

 عبيعخ انكٕفخ -كهٛخ انشٚبظٛبد 

( 2)قاعح كهُح انصُذنح : انًكاٌ 1:00—11:30

 ظىدج انقُاش وانرقىَى :انًؽىر انراتع 

 

11:30- 11:45 

Accreditation of Engineering 

Programs 
 عبيعخ كبنٛفٕسَٛب سيض٘ يؾًٕد. د.أ

 

11:45-12:00 
دٔس انطبنت فٙ ظًبٌ انغٕدح فٙ 

 يإعغبد انزعهٛى انعبنٙ

صبنؼ يٓذ٘ . د.و.أ

انمشعبٔ٘ 

دأد ؽذاد . و.أ

 نٛهٗ نطٛف عهٕاٌ. و.

 انغبيعخ انزكُٕنٕعٛـــخ

 

 12:00-12:15 

او يزبثعخ انخشٚغٍٛ سؤٚخ ئعزشارٛغٛخ نُع

فٙ انًإعغبد انزعهًٛٛخ انعشالٛخ رصًٛى 

 َظبو يمزشػ فٙ عبيعخ انكٕفخ

أؽًذ عجذ انؾغٍٛ اإليبسح .و

 عٕٓد عمٛذ ساظٙ. و.و

يذٚش لغى انغٕدح األداء 

عبيعخ انكٕفخ / انغبيعٙ 

كهٛخ / يًضم ئداسح انغٕدح 

 عبيعخ انكٕفخ -انزًشٚط
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12:15-12:30 

يجبدئ االٚضٔ دٔس ٔأًْٛخ يٕاصفخ ال

فٙ ثشَبيظ رأْٛم انًُظًخ   9000

انزعهًٛٛخ نزؾمٛك عٕدح انًُزظ انزعهًٛٙ نُٛم 

شٓبدح انًطبثمخ انذٔنٙ  ٔاالعزًبد 

 األكبدًٚٙ 

انجبؽش عبيش اؽًذ غبص٘  

 يُٗ

لغى ظًبٌ / عبيعخ ثبثم 

 انغٕدح ٔاألداء انغبيعٙ

 

12:30-12:45 

انخطخ انذساعٛخ سكٛضح أعبعٛخ نعًبٌ 

ًَٕرط يمزشػ نجُبء انخطػ  انغٕدح

انذساعٛخ نأللغبو األكبدًٚٛخ لغى عهٕو 

 انؾبعٕة ئًَٕرعب

 كبظى ثشٚٓٙ انغُبثٙ. د
كهٛخ انشٚبظٛبد ٔعهٕو 

 عبيعخ انكٕفخ -انؾبعٕة 

 

12:45-1:00 

أعجبة ظعف رؾصٛم غهجخ ألغبو انهغخ 

انعشثٛخ فٙ كهٛبد انزشثٛخ فٙ يبدح 

 انعشٔض يٍ ٔعٓخ َظش انطهجخ 

عجذ هللا غبنٙ  َغى. و

انًٕعٕ٘  

 عهٙ عجذ هللا غبنٙ انًٕعٕ٘

عبيعخ يٛغبٌ   –كهٛخ انزشثٛخ 

 انًذٚشٚخ انعبيخ نزشثٛخ يٛغبٌ

 

 

ظىدج إدارج انًؤضطاخ  :انًؽىر انخايص + ظىدج انقُاش وانرقىَى: انًؽىر انراتع 

انرعهًُُح  

يكاٌ انعًم اضى انثاؼس عُىاٌ انثؽس انىقد 
 

1:00-1:15 

اخزٛبس انمٛبداد اإلداسٚخ فٙ انغبيعبد 

 ٔء يعبٚٛش انغٕدحانعشالٛخ فٙ ض

د ععٛذ عبعى االعذ٘ .ا

 د فٛصم عجذ يُشذ.أ
 عبيعخ انجصشح/ كهٛخ انزشثٛخ 

 

 1:15- 1:30 

األعظ انفكشٚخ نجُبء انًعبٚٛش فٙ انغٕدح 

 انشبيهخ  
 عجذ انكشٚى عجذ هللا يؾًٕد. د 

عبيعخ  –عًٛذ كهٛخ انزًشٚط 

 انكٕفخ

 

1:30- 1:45 

٘ ظًبٌ انغٕدح ٔاالعزًبد األكبدًٚٙ ف

 انزؾذٚبد ٔانؾهٕل... انعشاق
 يؾغٍ ؽغٍ عهٕاٌ. د.و.أ

 -عًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد 

 عبيعخ دٚبنٗ

 

1:45-2:00 

ئداسح انغٕدح انشبيهخ رصٕساد ٔآساء فٙ 

 رطجٛمٓب فٙ يإعغبد انزعهٛى انعبنٙ
 كبظى كشٚى سظب.  د. و. أ

 -عًٛذ كهٛخ انزشثٛخ األعبعٛخ 

 انغبيعخ انًغزُصشٚخ

 

2:00-2:15 

اإلداسح انغبيعٛخ ثٍٛ يعبٚٛش االخزٛبس 

 ٔصُبعخ انمشاس
 عجذ انغجبس عجٕد انؾهفٙ . د

/ يشكض دساعبد انخهٛظ انعشثٙ

 عبيعخ انجصشح

 

2:15-2:300 

يزطهجبد الزصبد انًعشفخ فٙ رطٕٚش أداء 

انزعهٛى انعبنٙ ٔانجؾش انعهًٙ فٙ انعشاق 

 ( عبيعخ انجصشح: دساعخ ؽبنخ )

 عهًبٌ ْٛضى عجذ هللا. و.أ

 ٚؾٛٗ ؽًٕد ؽغٍ/ انًذسط 

 -لغى انذساعبد االلزصبدٚخ 

يشكض دساعبد  -عبيعخ انجصشح 

 انخهٛظ انعشثٙ

 

 

 

 ضاتعحالانعهطح 
27/12/2010 

: رئُص انعهطح

يازٌ عُطً انػُخ راظٍ . د.أ 

 عبيعخ انكٕفخ -واالقرصاد اإلدارجعًُذ كهُح  

  ؼطٍ يهذٌ انخطُة. د.و: انًقرر

 عبيعخ انكٕفخ  -ُْذعخالكهٛخ 

انرئُطُح  كهُح انصُذنحقاعح : انًكاٌ 2:30—1:00
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 جشايٍالانعهطح 
27/12/2010 

: رئُص انعهطح

ٌ رهُىال عالء ؼطٍُ. د.و.أ 

 ظايعح انكىفح -اِدابعًُذ كهُح  

  انؽطُاوٌ كاظىظىاد . د.و: انًقرر

 يعخ انكٕفخعب  -انزشثٛخ نهجُبدكهٛخ 

(  2)كهُح انصُذنح  قاعح: انًكاٌ 2:30—1:00

ظىدج إدارج انًؤضطاخ  :انًؽىر انخايص + ظىدج انقُاش وانرقىَى : انًؽىر انراتع 

انرعهًُُح  

يكاٌ انعًم اضى انثاؼس عُىاٌ انثؽس  
 

1:00-1:15 

ACCREDITATION OF 

ENGINEERING DEGREES  
 سٚبض صبنؼ انًٓٛذ٘. د.أ

Swinburne University 

of Technology 

Melbourne, Australia 

 

رمٕٚى صمبفخ انغٕدح انشبيهخ فٙ ظٕء يعبٚٛش  1:30 -1:15 

 يؾذدح نذٖ  انزعهٛى  انغبيعٙ

عبئذح يخهف يٓذ٘ . د.و.ا

انمشٚشٙ 

 أعًبء عجذ يؾٙ شبرٙ        . د.و.ا

يشكض انذساعبد انزشثٕٚخ 

عبيعخ -ٔاالثؾبس انُفغٛخ 

- ثغذاد

ئؽٛبء انزشاس انعهًٙ يشكض 

انعشثٙ  

 -عبيعخ ثغذاد-

 

1:30- 1:45 

دٔس ععٕ ْٛئخ انزذسٚظ فٙ عًهٛخ عٕدح 

كهٛخ  -انزعهٛى انعبنٙ فٙ عبيعخ انكٕفخ 

 اٜداة ئًَٕرعبً 

 ْٔبة فٓـذ انٛبعش٘. د.و.أ
/ كهٛخ اٜداة / لغى انغغشافٛب 

 عبيعخ انكٕفخ

 

1:45-2:00 
 ٔدحأخاللٛبد يُٓخ انزذسٚظ ٔظًبٌ انظ

َجٛم يؾًذ عهٙ ٔاد٘ . د.و.أ

 انعجٛذ٘

كهٛخ انزشثٛخ  -عبيعخ انجصشح 

 لغى انكًٛٛبء -

 

2:00-2:15 

دساعخ ئؽصبئٛخ نهًمبٚٛظ انًإصشح فٙ 

يغزٕٖ ظًبٌ عٕدح كهٛبد عبيعخ ر٘ لبس 

 ثبعزخذاو غشٚمخ انًشكجبد انشئٛغٛخ

 عبيعخ ر٘ لبس ؽغٍٛ عهٙ عجذ هللا. د

 

2:15-2:300 

/ يإعغبد انزعهٛى انعبنٙ  ٔالع انغٕدح فٙ

 دساعخ ؽبنخ فٙ عبيعخ كشكٕن 
 عٕصاٌ عجذ انغُٙ عهٙ. و.و

/ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد 

 عبيعخ كشكٕن

 

2:30 

 

فٍ قاعاخ كهُح انررتُح انرَاظُح فررج ذُاول غعاو انغذاء 
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انُىو انصانس 

 جذاضعانعهطح ال
28/12/2010 

: رئُص انعهطح

انطعذٌ  عثذ انًعُذ عثذ هللا. د.أ 

 ظايعح انكىفح -عًُذ كهُح انعهىو 

 عاَذ ظاضى انسايهٍ . د.و: انًقرر

 عبيعخ انكٕفخ -كهٛخ اٜداة 

كهُح انصُذنح انرئُطُح قاعح : انًكاٌ 10:30—9:00

 ج ظىدج إدارج انًؤضطاخ انرعهًٍُ: انًؽىر انخايص 

يكاٌ انعًم اضى انثاؼس عُىاٌ انثؽس انىقد 
  

9:00-9:15 

 فٙ انغٕدح نًؾٕس َٓغٛخو يمبسثخ

 نزطٕٚش انٕغُٛخ اإلعزشارٛغٛخ"

 "انعبنٙ انزعهٛى

 انجصشح عبيعخ نفزّ كبظى عٕاد. د.أ

 

9:15-9:30 
عٕدح األداء انغبيعٙ نزذسٚغٙ كهٛخ 

 عبيعخ انًٕصم/ انضساعخ ٔانغبثبد 
 أعًبء صْٛش َٕٚظ انؾبفع . و

لغى اإلسشبد انضساعٙ َٔمم 

غبثبد كهٛخ انضساعخ ٔال/ انزمُٛبد 

 عبيعخ انًٕصم/ 

 

9:30 – 9:45 

انخطخ انزُفٛزٚخ، رمشٚش انزمٛٛى انزارٙ 

 -انًخشعبد  -ٔ يصفٕفخ انًمشس

انزمٛٛى أسكبٌ اعبعٛخ نعًبٌ انغٕدح 

 فٙ االلغبو االكبدًٚٛخ

كبظى ثشٚٓٙ عٕاد٘ . د.و

 انغُبثٙ

لغى عهٕو انؾبعٕة 

كهٛخ انشٚبظٛبد ٔعهٕو 

انؾبعٕة 

 عبيعخ انكٕفخ

 

9:45- 10:00 

اإلداسح انغبيعٛخ ٔظًبٌ عٕدح 

 انزعهٛى

انجبؽش عجذ انكشٚى صجبس عٕدح 

 انًذسط دانٛب عجذ انؾغٍٛ اؽًذ
 انغبيعخ انزكُٕنٕعٛـــخ

 

يإششاد انغٕدح انشبيهخ فٙ عبيعخ  10:15 -10:00

 ر٘ لبس انٕالع ٔانطًٕػ

عجذ انكشٚى عطب كشٚى . د

 

 ئَعبو لبعى خفٛف. د

يذٚش لغى ظًبٌ انغٕدح 

عبيعخ ر٘ لبس / عزًبد ٔاال

سئٛغخ ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح 

عبيعخ /كهٛخ انزشثٛخ / ٔاالعزًبد

 ر٘ لبس

 

10:15-10:30 

يُبْظ انهغخ انعشثٛخ ٔيفشدارٓب فٙ 

 ألغبو انهغخ انعشثٛخ ثكهٛبد اٜداة

د عٛشٔاٌ عجذ انضْشح .و.ا

انغُبثٙ 

 ؽغٍ عجذ عٕدح انخبلبَٙ. د.و.ا

 عبيعخ انكٕفخ/ كهٛخ اٜداة

 

 جعاغرضح الانعم
28/12/2010 

: رئُص انعهطح  

صثاغ عثاش عُىز . د.أ 

 ظايعح انكىفح -عًُذ كهُح انفقه 

 يؽًذ غاكر يؽًىد. د.و: انًقرر

 عبيعخ انكٕفخ -نُٓذعخكهٛخ ا

كهُح انصُذنح انرئُطُح قاعح : انًكاٌ 12:00—10:30

 أخري+ ظىدج إدارج انًؤضطاخ انرعهًُُح :نًؽىر انخايص ا

يكاٌ انعًم اضى انثاؼس اٌ انثؽس عُىانىقد 
 

 ُْذ سعزى يؾًذ شعجبٌ. و.أانزمٕٚى انزارٙ نهجشايظ انذساعٛخ فٙ َظبو انًمشساد   10:30-10:45

كهٛخ / عبيعخ انكٕفخ 

انشٚبظٛبد ٔعهٕو 

انؾبعجبد 

 

 

10:45- 11:00 

رطجٛك يعبٚٛش انغٕدح انزعهًٛٛخ انشبيهخ فٙ ئعذاد 

 ٔرذسٚت انًعهًٍٛ

نٙ عمٛم انفذ. د

 ثبلش انكشثبعٙ. د

يإعغخ آفبق نهذساعبد 

ٔاألثؾبس انعشالٛخ  

-كهٛخ انزشثٛخ األعبعٛخ 

 عبيعخ انكٕفخ 



 11 

 

11:00-11:15 
يغزمجم انغٕدح نهعًم اإلسشبد٘ انضساعٙ فٙ 

انًعٕلبد : انًشاكض انجؾضٛخ فٙ عبيعخ انًٕصم 

ٔانزطجٛك  

أعًبء صْٛش َٕٚظ انؾبفع  . و

لغى اإلسشبد انضساعٙ 

كهٛخ / نزمُٛبد َٔمم ا

عبيعخ / انضساعخ ٔانغبثبد 

انًٕصم   

 

11:15- 11:30 
انغٕدح  ٔسؤٚب يغزمجهٛخ نٓب  

 نزؾغٍٛ األَشطخ انالصفٛخ فٙ انغبيعبد انعشالٛخ 

د يؾًذ َبعٙ شبكش أثٕغُٛى .و.أ

 

 عٓٛش عجذ انكشٚى ؽجٛت. و.و

يذٚشٚخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ 

ٔانفُٛخ كهٛخ انزشثٛخ 

انكٕفخ عبيعخ / انشٚبظٛخ 

 -كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد 

 عبيعخ انكٕفخ

 

11:30 – 11:45 
عبيعخ / انًغزشفٗ انزعهًٛٙ نكهٛخ غت األعُبٌ

 انكٕفخ ٔعٕايم ئداسح انغٕدح 

يؾًذ غبنت انخفبعٙ . د.و.أ

 اثزٓبل ئعًبعٛم انشًشرٙ. و.و

عبيعخ /كهٛخ غت األعُبٌ

انكٕفخ 

عبيعخ / كهٛخ انزًشٚط

 انكٕفخ

 

11:45- 12:00  
Center of Medical Education A new 

beginning in Quality Assurance for 

Schools of Medicine 

ٔظبػ عجذ انؾغٍٛ . د.و

يؾجٕثخ 

 صُٚخ صٍٔٚ. و.و

يذٚش لغى انجعضبد 

ٔانعاللبد انضمبفٛخ 

 -رذسٚغٛخ كهٛخ انطت 

 عبيعخ انكٕفخ

ٚخ انغٕدح انشبيهخ فٙ يغبل انزعهٛى ٔدٔسْب فٙ رُى 12:15 – 12:00

 انًغزًع
ذ عٕاد عجّبط شـجع. و.و ًّ  يؾ

كهٛخ اٜداة ـ عبيعخ 

 انكٕفخ
 

12:15-12:30 

 

 

انثُاٌ انخرايٍ وانرىصُاخ 

12:30-1:15 

 

ذىزَع انػهاداخ انرقذَرَح نهثاؼصٍُ وانًػاركٍُ 

1:30 

 

فٍ يعُف االياو عهٍ عهُه انطالو فررج ذُاول غعاو انغذاء 
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( تىضرراخ)اخ  ظذارَه قؼكًمنىقد تًُاقػرها وانرٍ ضرعرض انثؽىز انرٍ نى َطًػ ا

ظًبٌ انغٕدح فٙ انزعهٛى انغبيعٙ فٙ انعشاق  

 ثٍٛ انفكشح ٔانٕالع

عشٔثخ خهٛم اثشاْٛى  . د

 َجشاط يغجم صبنؼ . د

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد/ انغبيعخ االعاليٛخ 

 عبيعخ ثغذاد -كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد نٙؽغٍ يُذٚم ؽغٍ انعكٙ. د.أ   انذساعخ انًغبئٛخ ، يشكالد ٔؽهٕل

صُبعخ انزعهٛى انعبنٙ ثٍٛ ئداسح انغٕدح ٔئداسح 

 انًعشفخ
 انذكزٕس عجبط عهٙ انفؾبو

 عبيعخ انكٕفخ/ كهٛخ انزشثٛخ األعبعٛخ 

 عبيعخ انكٕفخ \يشكض دساعبد انكٕفخ  ؽغٍٛ نفزّ. د.و آنٛخ رطٕٚش يٓبسح انكزبثخ عُذ غهجخ انغبيعخ 

ظشٔسح يهؾخ .. انغبيعبد انعشالٛخ رطٕٚش أداء 

"دٔسح انعمٕل إًَرعب "فٙ األنفٛخ انضبنضخ   
 ٔنٛذ يؾغٍ عهٙ  انغبعذ٘. و

 كهٛخ انزشثٛخ–عبيعخ يٛغبٌ 

رطجٛك االعشاف انغبيعٛخ عضء يٍ يزطهجبد 

 اداسح انغٕدح انشبيهخ فٙ ٔالع انزعهٛى انعبنٙ
 االعزبر انذكزٕس عًبل اؽًذ عجبط 

 عبيعخ انكٕفخ -كهٛخ انضساعخ 

رطجٛك ظًبٌ عٕدح انزعهٛى فٙ كهٛزٙ انزًشٚط 

 ٔانطت فٙ عبيعخ دْٕن

عُبء رٌَٕ .و

اعٛم عجذ انؾغٍ عهٙ .و.و

 يٛعبد ؽغٍٛ.و.و

 عبيعخ دْٕن

أًْٛخ انًُبْظ انذساعٛخ فٙ رًُٛخ يٓبساد انزفكٛش 

 نذٖ غهجخ انغبيعخ 
 ئنٓبو يؾًٕد كبظى . د.و.أ

عبيعخ /ثُبدكهٛخ انزشثٛخ نم/ لغى انزبسٚخ 

 انكٕفخ 

 انششاكخ انجؾضٛخ ثٍٛ انغبيعخ ٔانششكبد
اؽًذ عبيٙ يشٌْٕ . د.و

 يؾًذ غبنٙ ساْٙ. و

كهٛخ انمبٌَٕ ٔانعهٕو انغٛبعٛخ عبيعخ 

 انكٕفخ
 

 

فٍ َىيٍ انصالشاء واألرتعاء  يؽاظراخ انرٍ ضرقاو عهً هايع انًؤذًرالانىرظ و

 28-29/12/2010 
 

اظر ويكاٌ عًهه اضى انًػ عُىاٌ انًؽاظرج خ 

1 Assessment of Engineering and Science 

Undergraduate programs for Lifting the 

Quality of Education in Iraq  

يضُٗ انذْبٌ. د.أ  
Missouri University of Science and Technology 

(Missouri S&T) Missouri, Rolla, USA 

2 
يؾبظشح ؽٕل انُبَٕركُٕنٕعٙ 

َبدس عجذ انغفٕس اؽًذ  . د.أ

 انًًهكخ انًزؾذح -يبَشغزش-أعزبر صائش فٙ عبيعخ عبنفٕسد

3 Research and publishing Opportunities in Business 

and Economics 

عجبط عهٙ. د.أ   

Indiana University of Pennsylvania 

4 Accreditation of Engineering Programs كبنٛفَٕٛب سيض٘ يؾًٕد عبيعخ. د.أ 

5 

Stent-based treatments for cardiovascular / 

vascular disease 

كبظى اناليٙ. د.أ   

Managing Director - Arterius Limited - Bradford 

Bioscience Business Incubation - Bradford 

University - United Kingdom 

 مت بعونه تعاىل


