فى إطار حرص الكلية على النهوض بمستوى االداء االكاديمي من خالل تحقيق
الجودة والوصول الى االعتماد االكاديمي واهتمامها بوصول الخريجين الى مستوى
المعايير المعترف بها عالميا قامت الكلية بعدد من الندوات والورش التعريفية بمفهوم
ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي والحقيبة الدراسية على مدى السنوات السابقة كما
في الجدول االتي:

ت

العنوان

التاريخ

اسم المحاضر

 2012/12/12أعضاء شعبة ضمان
الجودة واالداء الجامعي

1

ورشة عمل التدريب على (نظام
االستبيان االلكتروني)

2

محاضرة بعنوان "كتابة المقرر
الدراسي"

3

ورشة عمل بعنوان ( تجارب عالمية في 2013/3/11
االعتماد االكاديمي )

االستاذ الدكتور مظفر أحمد
جواد الطائي

4

(برنامج مقترح لإلرشاد التربوي
والنفسي في الجامعات العراقية)

2013/4/10

االستاذ الدكتور مظفر أحمد
جواد الطائي /استاذ االرشاد
التربوي /مركز الدراسات
النفسية في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي

5

ندوة بعنوان "استراتيجيات حاضنات
االعمال في تطوير المشاريع الناشئة
ونمو االقتصاد الوطني"

2013/5/8

االستاذ الدكتورهالل
شهاب وهاب /قسم الكيمياء

6

محاضرات علمية ثقافية بعنوان ((
حث التدريسيين للمشاركة في المشاريع

2014/4/13

االستاذ المساعد الدكتور
محسن هاشم رسن

2013/1/8

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي

للدكتور علي ناجي عطية
من جامعة الكوفة

والدكتور ضياء شامخ

البحثية الريادية في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي  /دائرة البحث والتطوير
)).
7

محاضرة علمية ثقافية توعوية بعنوان
مقاييس الجودة وتطبيقاتها في جامعتنا

2014/4/16

االستاذ المساعد الدكتور
مظفر جواد الطائي

8

الملتقى العلمي والموسوم (( ثقافة
النشر العلمي في المجالت العالمية ))
وتضمن المحاضرات التالية:

2014/5/12

االستاذ الدكتور حازم جبارالدراجي  /جامعة بغداد /
كلية الزراعة

 -1النشر في المجالت العلمية
الرصينة ودوره في تعزيز
المكانة العلمية للباحث.
 -2النشر في المجالت العلمية
الرصينة ودوره في تعزيز
المكانة العلمية للباحث.
 -3اساسيات النشر العلمي.
9

ورشة عمل خاصة باستمارة التقييم
االلكترونية

10
ندوة مناقشة المواقع االلكترونية
وتشكيالتها
11
الية تطبيق معايير RSC
12

ورشة عمل عن المهارات الواجب
توفرها في الخريج الجامعي وفق
مواصفات الهيئة الدولية للتصنيف
الجامعيQS

13
محاضرة بعنوان (الجودة في اداء
القيادات الجامعية)
14

عنوان المحاضرة (السلوك الوظيفي
اساس تطور المؤسسة وارتقائها)

 االستاذ المساعد الدكتورخالد عجمي الربيعي /
الجامعة التكنولوجية /
مركز النانوتكنولوجي
 االستاذ المساعد الدكتورمحسن هاشم رسن /
جامعة النهرين  /كلية العلوم
2015/2/2

الدكتور وسام كاظم

االستاذ الدكتور اياد حسين
عبدهللا /رئيس قسم ضمان
2015/11/23
الجودة واالداء الجامعي في
رئاسة جامعة النهرين
قسم الكيمياء وبالتعاون مع
شعبة ضمان الجودة في
2016/3/15
كلية العلوم
2016/3/23

قسم الكيمياء وبالتعاون مع
شعبة ضمان الجودة في
كلية العلوم

االستاذ الدكتور اياد حسين
عبدهللا /رئيس قسم ضمان
2016/10/10
الجودة واالداء الجامعي في
رئاسة جامعة النهرين
2017/3/5

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي

م .اقدم امل كريم

15
16

عنوان الورشة (آلية نظام ترميز
االجهزة المختبرية الموحد)
ورشة عمل بعنوان برنامج حصول
مهارات للخريجين

2017/3/7
2017/5/18

17
ورشة عمل بعنوان (التطبيق العملي
للطرائق االجرائية في المختبرات
التعليمية والبحثية وفق االيزو)17025

2017/12/18

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي

م.م .مروان بدران
ضمان الجودة ومتابعة
الخريجين
تم القائها من قبل مسؤول
وحدة االعتماد
المختبري(د.وفاء غازي)
واستشاري الجودة في
الجامعة التمنولوجية
(د.ماجد احمد)

