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برعاية معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 االستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب المحترم 

و بأشراف السيد رئيس جامعة الفرات االوسط التنقية    

 االستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري المحترم 

 المعهد التقني كربالء  يقيم

 بالتعاون مع الجامعة االسالمية العالمية ماليزيا  

 [ 5252آب  52- 52[المؤتمر الدولي األول للجودة 

 

 أ.د. ماهر حميد مجيد      ) رئيساً(

 ) نائبا ً( أ.د.  داود عبد الملك يحيى الحدابي 

 أ.د . وليد فكري فارس 

 أ.د. إيري يليان تريبالس اديستا 

 أ.م.د. سحر صفاء هادي

 أ.م.د. واثق لفته عبد علي

 أ.م.د. سناء علي حمزة

 م.د. علي كاظم الشريفي

 م.د. محمد جبار هادي

 م.د. ذو الفقار حميد عبد الرضا

 م.م. شهد صالح عبد المهدي 

 

 اللجنة العلمية 

 أ.د. فاضل محمد ظاهر     )رئيساً (

 أ.م.د. محمد فاضل نعمة

 أ.م.د.علي هادي عظيم

 م.د. ليث حسن جواد

 م.د. عدنان حسن طوفان

 م.د. نجاة حمزة حسن

 م.م. طه مهدي محمود

 السيد حيدر محمد علي محمد رضا

 السيد مهدي محمد باقر

 السيدة بيداء جياد فرحان 

 اللجنة التحضيرية



الن الجودة غايتنا، وألن البحث العلمي وسيلللتلنلا،اقلدمل  

جامعتكم وجامعة جميع الباحثين، جامعة الفرات األوسط 

التقنية على إقامة هذا المؤتمر العلمي المهم،ليكون نشاطاً 

علمياً يتكرر في كل عام من أجل تنشيط حلركلة اللبلحلث 

العلمي في مجاالت الجودة بما من شأنله رفلع ملؤشلرات 

التعليم والتقنية في ملتلتلللا ملجلاالت اللحليلاة، الل لبليلة 

والهندسية واإلدارية وغيرها، وبهذه المناسبة، ي يب للي 

كرئيس لجامعة الفرات األوسط التقنية وكلملشلرل علللى 

المؤتمر ان أرحب بجميع المشاركات البحثية، من داخلل 

وخارج العراق، لنقدم من خاللها مؤتمرا علميلا نلوعليلا، 

متقنا من حيث االعداد والتنفيذ     والنشر العلمي ، تاركا 

خللللفله بل ذن ر  ثللارا عللللملليلة تلفللنلي سلاحللة الللملعللرفللة 

والت ورالحضاري في العالم فأهلالً وسلهلالً بلاللبلاحلثليلن 

 الكرام.

 حول المؤتمر

ان المؤتمر الدولي األول للجودة اللذي تلعلقلده جلاملعلة 

الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني كلربلالء يسلعلى 

إلستقراء وت وير الممارسات الحالية لت بيقات الجودة 

بأتجاه تحقيق األثر اإليجابي على أداء جميع قل لاعلات 

األعمال بمتتلا مستوياتها من خالل مشلاركلة نلتلبلة 

ملن االكللاديلملليلليلن والللتلبللراء الللملحللللليليللن واللدوللليلليللن 

المتلمليلزيلن اللملتلتلجليلن فلي ملجلال إسلتلراتليلجليلات 

وت بيقات الجودة حيث ستوفر األبحاث التي يلتلنلاوللهلا 

المؤتمر الجانب الت بيقي والت ويري لمتتلا جوانلب 

الجودة مما سيعزز إمكانية تل لويلر أسلالليلب تلحلقليلق 

الجودة في متتلا الق لاعلات ململا يسلهلم فلي تل لور 

 . الحياة اإلنسانية المعاصرة وازدهارها

 -نشر البحوث:

يللتللم نشللر الللبللحللوث الللمللقللدمللة بللاللللللفللة اإلنللكللللليللزيللة            •
 .في مستوعبات سكوبس

يتم نشر البحوث المقدمة باللفلة االلعلربليلة فلي دوار  •
 .وقائع المؤتمر

 

 -إجور المشاركة في المؤتمر: 

دوالر امريكي للللبلحلوث اللتلي تلقلدم بلاللللفلة  125  •
 .األنكليزية

دوالر أمريلكلي للللبلحلوث اللتلي تلقلدم بلاللللفلة    50 •
 .العربية

 دوالر أمريكي أجور شهادة مشاركة. 20  •

 أقسام المؤتمر الرئيسية

 .التتججات الهندسية •

 .التتججات ال بية •

 دارية.التتججات األ •

 

 محاور المؤتمر

تقويم تجارب الجامعات في برامج ضلملان اللجلودة  •

 .واالعتماد االكاديمي

الرؤيا والواقع لمعايير الجودة في مؤسسات التعلليلم  •

 .التقني

 .الجودة والتنمية المستدامة •

 .أثر الجودة على المؤشرات التنافسية العالمية •

 .التحسين المستمر والتحويل المؤسسي •

 .الحوكمة األلكترونية والتت يط االستراتيجي •

 .التحسين المستمر والمستدام للواقع البيئي •

 نرحب بكم في مؤتمرنا

 األستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري

 رئيس جامعة الفرات األوسط التقنية 


