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تزامنا مع احتفاالت تتويج محافظة النجف و

  االشرف عاصمة للثقافة اإلسالمية
 تقيم

بالتنسيق مع كلية التربية و جامعة الكوفة
وكلية الرياضيات  وكلية التربية للبنات

وعلوم الحاسوب ومركز البحث والتأهيل 
المؤتمر العلمي الدولي األول  ألمعلوماتي  
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 عن المؤتمر
 

اإللكتروني من الروافد األساسية  ملالتعّ التعليم و يعد
الداعمة لمنظومة التعليم المتكاملة في المجتمعات 
العصرية، وذلك تلبية لالحتياجات اآلنية والمستقبلية 

حيث ساهم ،متقدم ودفع عجلة التنمية الشاملة نحو مجتمع
عرفة و فتح م اإللكتروني في صناعة المنظام التعلّ 

م الذاتي المرن والمستمر و تسهيل مجاالت واسعة للتعلّ 
المعلومات والخبرات التربوية بطريقة حديثة في  يةانسياب
 التعلّمتعليمية تفاعلية غنية بمصادر بيئة 

اإللكتروني  م يم والتعلّ إن االتجاه العالمي اليوم نحو التعل
المجال  يأتي مواكبا للتطورات السريعة والمتالحقة في

التقني، إيمانا بأهميته و لالستفادة من مزاياه وتطبيقاته 
المتنوعة بما يحقق أهداف التعليم ويرتقي بالعملية 
التعليمية إلى مستويات التنافس وفق معايير الجودة 
للوصول إلى مخرجات تعليمية مؤهلة للعالم الرقمي في 

 التخصصات العلمية المختلفة.
 
 

تكنولوجيا المعلومات  الدوليتأتي أقامة المؤتمر 
م اإللكتروني ضمن لتعلّ ا واالتصاالت والتعليم االلكتروني

في إثراء  والبحث العلمي توجيهات وزارة التعليم العالي
المؤتمر الدولي نحو  هذا الحوار العلمي ، حيث يسعى

خطط وتقديم الرؤى والتجارب العالمية مما يعزز أهداف 
في  تية المعلومات واالتصاالالتنمية لتطبيق وتوطين تقن

ويحقق  لمجتمعالمؤسسات التعليمية بما يلبي طموحات ا
 .متطلبات التنمية الوطنية

 
 

 ؤتمر  أهداف الم
يهدف المؤتمر إلى وضع أليه لتطوير  التعليم االلكتروني بما يحقق 

مجتمع معرفة متطور وتقديم رؤى علمية وتجارب عالمية وتقنيات حديثة 
 -ويمكن إدراج أهم النقاط األساسية التي تبين أهداف المؤتمر :

 
. اإلطالع على أحدث البحوث والدراسات العلمية في 1

 .  اإللكتروني متعلّ الالتعليم و ميدان
تمين في . تبادل الخبرات العلمية بين المختصين والمه2

 م اإللكتروني.مجال التعلّ 
 م اإللكتروني.. التعرف على األبعاد التطبيقية لبيئة التعلّ 3
. تشجيع التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع 4

م والتدريب التعليمية والقطاع الخاص في مجال التعلّ 
 ني.اإللكترو

م اإللكتروني والتعليم عن بُعد في تطوير . إبراز دور التعلّ 5
 التعليم وضمان جودته.

م اإللكتروني في المؤسسات ي. تعزيز تطبيقات التعل6
 .العراق التعليمية في

 م االلكتروني .لّ الع على تكنولوجيا التعليم والتعاالط -7
 

 



 
 
 
 
 

 تاريخ جامعة الكوفة
وكانت  1987/ديسمبر األولكانون  23جامعة الكوفة في  تأسست

)كليات هي الطب والفقه(بعد فك ارتباطها من الجامعة 5(تضم 
المستنصرية) والتربية للبنات في النجف االشرف وكليتا القانون 

 اآلدابكلية  تأسيستم  1989.وفي عام  والهندسة في محافظة بابل
. التاريخ.كانت تشتمل على قسمين فقط هما:قسم اللغة العربية وقسم و

,ثم كلية  1993واالقتصاد والعلوم عام  اإلدارةكليتي  تأسستثم 
 أصبح 2004وفي عام  1999,تتبعها الصيدلة عام  1997الزراعة 

كليتين هما طب  تأسيس 2006القانون كلية مستقلة.وشهد عام 
كليتي الرياضيات  تأسست 2008في عام , و والطب البيطري األسنان

تم  فقد 2009في عام  أماالحاسوب وكلية التربية الرياضية علوم و
تم  2010وفي سنه  األساسيةافتتاح كليتي التربية المختلطة والتربية 

.وبهذا صارت جامعة  افتتاح كليتي التخطيط العمراني وكليه التراث
وتتطلع الجامعة .مختلفةكلية في اختصاصات  19الكوفة اليوم تضم 

من خالل  وأساتذتهالتحقيق المزيد من االنجازات والمكتسبات لطلبتها 
ية لتشمل العلم وأقسامهاالعمل الدؤوب على تحقيق التوسع في كلياتها 

 حتاجها سوق العمل العراقي.يالتخصصات النادرة التي 

 :اللجنة المشرفة العليا

 رئيسا                      أ.د. عقيل عبد ياسين الكوفي       -

 عضواعبد الحمزة الجنابي                            سعدأأ.د. - 

 عضوا           أ.م.د.يحيى مهدي الميالي                      -

 :اللجنة التحضيرية 

                 رئيسا                                                  أ.م.د.يحيى مهدي هادي الميالي -
     أ.م.د.نضال خضير العبادي                              عضوا                -
 أ.م.د.عبد الحسين شاكر السلطاني                      عضوا -
                               عضوا                                    ر مهديصباأ.م.د.بيان -
     عضوا    المالكي                     هر محسن حسين.د.زاأ.م-
 عضوا                            م.د.إيمان عبد المالك الحلو              أ.-
 عضوا                      أ.م.هند رستم محمد شعبان                            -
 عضوا     حسين محمد كشاش                           .د. م -
 عضواالجنابي                        م.د.كاظم بريهي سوادي  -
 عضوا                                                 عبد هللا     نجم م.د.ابتسام -

  

 اللجنة العلمية:
 ........ رئيساأ.د.عالء حسين محمد الحمامي(كليه عمان للدراسات العليا) .... -
 ........ عضواأ.د. عماد حسين الحسيني(رئيس الهيئه العراقية للمعلومات) ... -
 ........ عضوا.............علي منصور (جامعة بدفورشيد البريطانية) .......أ.د -
 أ.د. عبد المنعم رحمة أبو طبيخ(الجامعة التكنولوجية) ................... عضوا -
 ........ عضوا..................أ.م.د.ستار بدر سدخان (جامعة بابل) ........... -
 ........... عضوا...........ا.م.د.نوري فرحان المياحي (جامعة القادسية) ..... -
 ....... عضوا................أ.م.د.سعد نجم (الجامعة المستنصرية) ............ -
 ........ عضوا...............أ.م.د.طالب عبد الصمد(جامعة البصرة) ........... -
 ........ عضوا...........أ.د.توفيق عبد الخالق االسدي(جامعة بابل) ........... -
 

 المراسالت
 ة الرياضيات وعلوم الحاسوبكلي–النجف االشرف    –جامعة الكوفة  

 21ص.ب. 

 الموقع االلكتروني

www.csm.kufauniv.com 

 البريد االلكتروني

 mathcomp@kufauniv.com 

 الهواتف///
              9647706821230+ 
               007601506910 

 تواريخ مهمة///
البحوث باللغة العربية واالنكليزية وحسب الصيغة الموجودة في  تقدم -

 .أعالهالرابط االلكتروني 
مثبتة الترسل البحوث بالبريد االعتيادي أو االلكتروني وحسب العناوين  -
. 
 إلى التقييم العلمي. سوف تخضع جميع البحوث المقدمة للمؤتمر -
 في مجلة الكوفةحوث المقبولة ضمن وقائع المؤتمر كافة الب نشرتس -
 لرياضيات وعلوم الحاسوب .ل

 20/1/2012علما إن أخر موعد لقبول الملخصات في 
 1/3/2012    في     وأخر موعد لقبول البحث كامال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤتمر محاور
يتيح المؤتمر للباحثين والمهتمين تناول العديد من القضايا المبينة 

 لية وال يقتصر عليها.في المحاور التا

يتيح المؤتمر للباحثين والمهتمين تناول العديد من القضايا 
 المبينة في المحاور التالية وال يقتصر عليها. 

 
 المحور األول: البنية التحتية للتعليم والتعلّم االلكتروني. 

التطبيق ( المحور الثاني: التعلّم اإللكتروني بين النظرية و
 تجارب عالمية). 

 المحور الثالث: تصميم وبناء المحتوى التعليمي اإللكتروني. 
 المحور الرابع: نماذج عالمية من التعليم االلكتروني. 

المحور الخامس :تقنيات وبرمجيات الحاسوب الداعمة 
 للتعليم االلكتروني والتعلم . 

يم المحور السادس: ضمان الجودة في التعلّم والتعل
 اإللكتروني. 

 المحور السابع: أساليب التقويم والقياس اإللكتروني. 
المحور الثامن: المراكز االفتراضية مفاهيمها وبعض 

 نماذجها العامية. 
المحور التاسع: تطبيقات الرياضيات والحاسوب في التعليم 

 االلكتروني.

  نشاطات أخرى على هامش المؤتمر

تعتبر المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي 
عرف على لم اإللكتروني والتعليم عن بعد فرصة للتالثاني للتعّ 

م واالتصال، حيث كل ما هو جديد في عالم تقنيات التعلّ 
م، وستعرض سيركز المعرض على تقنيات االتصال والتعلّ 

لم الجهات المشاركة تقنياتها المتقدمة في مجال التعّ 
 .اإللكتروني

 ورش العمل التي تقـام على هامش المؤتمر

تصميم مقرر الكتروني باستخدام  الورشة األولى:
Moodle . 

الورشة الثانية: تصميم اختبار الكتروني الورشة الثانية:
Macromedia Flash . 
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