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      2012 -6 -46الثالثاء  الٌوم األول :

   الوقت الفعالٌة

    01.14ــ  01 نًـــالنشٌد الوط

   01.10ــ 01.14 أي من الذكر الحكٌم

 عادل هادي البغدادياألستاذ ٌلقٌها وكٌل السٌد رئٌس الجامعة  01.00ــ01.10 كلمة السٌد رئٌــس الجامعة

  أ.م.د ٌحٌى مهدي هادي االمٌالً 01.47ــ 01.00 كلمة اللجــنة المنظـــــمة

 ةالجــــــــلسة افتتـــــاحٌــ

 /البحثالمحاضرة رئٌس الجلسة / مقرر اللجنة الوقت الفعالٌة

 ستار بدر سد خانأ.م.د.رئٌس الجلسة: 00 – 01.47 د.هٌـــام الٌـــاســري

 حبٌب رةالزهمنصور عبد م.د.رر الجلسة:ـمق

 

 رونً فً العـــراق :الخطـــط و المتطــــلباتالتعلـــٌم االلكت

  How  E-Learning  Can Serve Higher Education  00.57 – 00 م.نٌكولـس كلـــوتــز

 04 – 00.57تـــوزٌــع الهــداٌــا و الـــــدروع  
 الكلٌة بصورة خاصةالسٌد المحافظ المحترم لدعمه المتواصل لنشاطات الجامعة بصورة عامة ولنشاطات الى  -0 

 السٌد رئٌس جامعة الكوفة المحترم لدعمه المتواصل للكلٌات ولحصول جامعتنا على المركز األول فً الجودة واالعتماد األكادٌمًالى  -4

 لكل جامعة شاركت بالمؤتمر)المرفق اسماء الجامعات المشاركة واعداد البحوث والباحثٌن( -5

مدٌر فرع الشرق  ( Eng. Nicolas Klotz)المهندس نٌكولس كلوتز -4الدكتورة هٌام الٌاسري/ مستشارة وزٌر االتصاالت  -0:االفتتاحٌة للمحاضرٌن فً الجلسة -6        

 األوسط لنظام التعلٌم االلكترونً
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 األولىة ـالجـــــــلس

 اسم البحث رئٌس ومقرر الجلسة الوقت اسم المحاضر

 -04.51 العانً سمٌر خضر ٌاسٌنأ.د.

04.67 
 رئٌس الجلسة

 سرسوح طعمة أ.د.جاسم

 

 مقـرر الجلسة

 .م.د.عباس حنون االسديأ

 النعلٌم االلكترونً االٌجابٌات والسلبٌات والمعوقات

 و ترونٌةـاإللك ورةـالسب ٌفـلتوظ التدرٌس ئةـهٌ ضاءـأع اهــاتج 0-04.67  الكبٌسً حمٌد الواحد عبد. د.أ

 امعًـالج درٌسـالت فً تراضٌةـاالف تبراتــالمخ

 ترونًــالك لٌمًــتع توىـلمح دسـالمهن موذجــأن مــتصمٌ 0.07-0 صــالح هـادي مـنى. دأ.م.

 الحكٌم سمٌر مازن.د.م

 

 نٌاتــتق على ندةـالمست ترونًــااللك لٌمــالتع ومةــلمنظ رحــمقت 0.07-0.51

 االتـــواالتص لوماتــالمع

لحسناوي        أ.د.  موفق عبدالعزٌز ا

 م.م.سماح عبدالكرٌم عباس الفتلً

فاعلٌة توقٌت أستخدام تقنٌات التعلٌم االلكترونً فً تحقٌق جودة  0.51-0.67

 التدرٌب المختبري

 م . خلود موسى عمران

 

استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وانعكاساتها على المؤسسات  0.67-4

 التعلٌمٌة

 الغداءالتوجه إلى وجبة 
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 4100 -6 -47 األربعاء الٌوم الثانً :

 04-9الوقت  /الجلسة االولى /كلٌة الرٌاضٌات وعلوم الحاسوب/قاعة سلٌم الكتبً

  الوقت الفعالٌة

 

 رئٌس الجلسة

 لصمد عبٌدا طالب عبد أ.د.

 

 مقرر الجلسة

 الحكٌم علً سمٌر مازن.د.م 

 

 /البحثالمحاضرة

نائب   الدكتور علً ناصر الخوٌلدي

مجلس أمناء هٌئة اإلعالم  رئٌس

 واالتصاالت فً العراق

9-9.51 Reality and Opportunities in the Iraqi Communication 

Sector 

 د. المهندس ستار بدر سدخان

 

 الثورة المعلوماتٌة وأثرها فً تطوٌر البحث العلمً والتعلٌم االلكترونً 9.51-9.67

م.م.سٌف  ,م.د.كاظم برٌهً الجنابً

 م.م. قٌصر سعد ,علً

 

 

 

 Are We Ready for E-Learning? 

 

 أ.م.د رٌــاض حسٌن علً

 د. جــاسم التمٌــمً

 اثـر استخـدام مهـارة تصمـٌم الــبرامج التعــلٌمٌة لــدى معــلمً 9.67-01

 التعــلٌم الصنــاعــً 

 Fuzzy Petri Nets for Congestion Control in Ad Hoc 01.07-01 أ.م.حسن لفته

Wireless Networks 

 د.عصام محمد ناصر

 د.حمٌد عبد الكرٌم ٌونس

 حسٌن عبد الكرٌم ٌونس

أتمتـــة البٌـــانات والطــرق المخــتلفة فً إدخــال البٌــانات فً  01.07-01.51

 الحكــومة االلكتـــرونٌة
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م.خلود موسى عمران      .                      

 م.م عواطف سلمان علك

 

 تصمٌم بوابة الكترونٌة تعلٌمٌة محمٌة بجدار حماٌة 01.51-01.67

 

Dr. Rajaa aldeen A. Khalid       

                 Mrs. .Reem Ali abd 

abbas 

 

01.67-00 
 The impact of internet on the achievement of EFL 

learners in learning English grammatical structures 

 د. عمار طعمة جاسم الساعدي 

 
00-00.07 

متطــلبات استخــدام التعــلٌم االلكــترونً فً كــلٌات جامـــعة مـــٌســان 

 من وجــهة نظــر أعـــضاء

الهٌئة التدرٌسٌة   Hayder H. Safi               

Dr.Ibraheem N. Ibraheem 00.07-00.51 
E-government Portal Standardized Service, the Feasibility 

Study ofDigital Transformation Strategies 

E-government Strategies and the Feasibility of 

Applying" 
 م.د.ضمٌاء سالم داود

 
00.51-00.67 

مقــررات الدراسات اإلنسانٌة تقنٌات التعلم النقال فً تدرٌس  توظٌف

 فً التعلٌم

 د. محّمد جواد عّباس شـبع

 
00.067-04 

 التعلٌم االلكترونً وأهمٌته فً جودة التعلٌم العالً

 04.51-04استراحة لتناول المرطبات 
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 04-9الوقت  //كلٌة الرٌاضٌات وعلوم الحاسوب/قاعة سلٌم الكتبً الجلسة الثانٌة

                              د.غالب خزعل محمد 

 م.حسام ابراهٌم حسٌن

 

04.51-04.61  

 

 

 رئٌس الجلسة

 أ.د. سمٌر خضر ٌاسٌن العانً

 

 مقرر الجلسة

 أ.م.د.محمد المشهدانً

 

  

 

لبناء  األساسٌةبناء وتصمٌم نظام الكترونً الختبارات طلبة كلٌة التربٌة "

لٌم االلكترونً ونتائج االختبارات ""التعبٌئة تعلٌمٌة متكاملة الختبارات الطلبة

 االلكترونٌة "

Dr. Ahmed A. Hashim, B.Sc. 

Nada K. Kareem 

 

04.61-04.71 The impact of learning technologies on student 

achievement 

 Yaareb M.B.Ismaeal Al-

khashab 

 

 ترونًااللك التعلٌم فً والتقلٌدٌة المضببة السٌطرة تطبٌقات 04.71-0

Dr. Kadhim B. Swadi 

 

0-0.01 Quality Standards for E-Learning Materials 

 

 استخدام تقنٌة فً التعلٌم االلكترونً paper show 0.41-0.01 م.م.امٌر خلٌل ٌاسر

 0.51-0.41 م.م.سالم محمد حسٌن
 

DR. SATAR JABBAR NASSIR 

–Al Qusi        BASMA  

IBRAHEEM  KALEEL 

0.51-0.61 
Using of the Expert Tutoring Programs For Performance 

increasing of the Educational and Learning  Process 
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Dr.Abdul Satar Jabbar Nassir 

AL- Qusi 

 

0.061-0.71  Knowledge Representation with using of Intelligent 

Tutoring Systems in Subjects of Quantity and 

Statistical  

 Dr. Eng.  Saad  M.  Khaleefah 

Al-Janabi 

 

0.71-4 Implementation  and  Evaluation  of  Steganography 

using  PN  Sequences Based  on  Wavelet 

 

 

   منال عبد الجبار السماك          

 ٌعرب محمد بشٌر إسماعٌل الخشاب  

تنمٌة المهارات اإلبداعٌة واالبتكارٌة لطلبة الجامعات باعتماد بعض  4-4.01

المستمر لجودة أألداء التدرٌسً /دراسة وصفٌة  طرق التحسٌن

 وتوجٌهٌة لتفعٌل جودة مخرجات التعلٌم العالً

 Assis. Lect. Fairouz Mushtak 

Assis. Prof. Dr. Wesam Samir  

4.01-4.41 Analysis and Detection of Computer Script Worms 

 أحمد حمزة عبد العبودي .م

 

 )أسالٌبه ومعاٌٌره وفق الجودة الشاملة(التقوٌم االلكترونً 4.41-4.51

 التوصٌات ٌلقٌها رئٌس اللجنة التحضٌرٌة االستاذ المساعد الدكتور ٌحٌى مهدي هادي المٌالً

4.51-4.67 

 


