
 



   لتطويري لمختبرات جامعتنا الغراء  البرنامج التأهيلي وا        

 شعار " طموحنا الوصول الى أدارة الجودة الشاملة " تحت    
  

 
  5102/  9/  52 أقامة ورشة عمل تخصصية في يوم  . 

   دورات من اصل خمس دورات مجانية  ثالثأقامة 

 أقامة ندوتين تخصصية في الجودة وأالعتمادية  

 

 

 فعاليات الندوة التخصصية االولى الموسومة

  "الندوة المركزية لخبراء ومتخصصي جودة وأعتمادية المختبرات في العراق "

 5102/  05/  59الموافق  في يوم الخميس

والمعادن في رحاب الجامعــة التكنولوجيــةوالمقامة في قسم هندسة االنتاج   
 

 " أالفتتــــــــــــاحية "

ـاعةالس الفعـــــاليــــــــــة   
ية عن الكرام )مع ( عرض أفالم وبرامج وثائق بدأ تسجيل أسماء المشاركين و الحضور والضيوف

  مختبرات الجامعة التكنولوجية / قسم هندسة أالنتاج والمعادن .
03:9 

.أالفتتاح بالسالم الجمهوري   09399 

 تالوة أي من الذكر الحكيم ،مع وقفة قراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء

أبطال الحشد الشعبي .أبناء قواتنا المسلحة والعراق ودروع الوطن   

09309 

.كلمة السيد رئيس الجامعة التكنولوجية المحترم  09309 

.االنتاج والمعادن المحترم السيد رئيس قسم هندسةكلمة   093:9 
 

 "أعمال الجلسة أالولى"

ـاعةالس الفعـــــاليــــــــــة   
 09309  )مقررا للجلسة(. علي منذر/فرع هندسة المعادن م.د. )رئيسا للجلسة ( ،  .دأ.م

ميل موسى ج.د. ( أالبعد الستراتيجي لتطبيق ممارسات المختبر الجيد)المحاضرة أالولى

 ضباب/خبير نظام جودة اعتمادية المختبرات في الجامعة المستنصرية

50930  

 والمواد المحاضرة الثانية )( أ.م.د. خالد عجمي سكر /مدير مركز النانوتكنولوجي

 المتقدمة

09355 

 المحاضرة الثالثة )( م.د.حسنين محمد حسين /مدير مكتب االستشارات العلمية

 والهندسية

00395 

المحاضرة الرابعة )( عبد الخالق فوزي حمود/مدير شعبة ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي في القسم 

00305 

لجهاز المحاضرة الخامسة )(الخبير المهندس الهام حسين مصطفى/مسؤولة االعتمادية ل 00305 



 المركزي للتقيسس والسيطرة النوعية

 003:5 مناقشة 

 00359  أستراحة

 

  " ثانيةالجلسة ألأعمال  "

 الســــــاعة الفعـــــاليــــــــــة 
 00309  م.د. رئيسا للجلسة ،م.د.  )مقررا للجلسة ( 

امة / الشركة الع جاسم عباس سعاد ر.مهندسين اقدم )(المحاضرة أالولى

 للفحص والتاهيل الهندسي
00305 

)( م.م. ماجدة خالد اسماعيل/ الهندسة الصناعية  المحاضرة الثانية  00305 
ركة المهندسة رفل محمد /مدير قسم التسويق في ش)(  المحاضرة الثالثة

 بريق اللجين
003:5 

 00305 مناقشة

 0399 قراءة توصيات الندوة

 0305 اختتام فعاليات الندوة

 


