
تق�م الجامعة التقن�ة الوس�

� رحاب ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة
��

�غداد - العراق

المؤتمر العل�� الخامس
لل�حوث الهندس�ة والدراسات العل�ا

م برعا�ة الس�د رئ�س الجامعة المح��

� المح�سن  االستاذ الدكتور ع�د المحسن نا��

www.eetc-pec19.orgpec19@mtu.edu.iq

 انطالقا من اهتمام الجامعة التقن�ة الوس� �ال�حث العل�� الذي �عد من اهدافها الرئ�سة، تق�م الجامعة التقن�ة
 الوس� مؤتمرها الهند�� الخامس و�مشاركة طل�ة الدراسات العل�ا ل�ل�ات الهندسة جم�عا للمدة 21-22 �انون
� رحاب ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة  وضمن المحاور الهندس�ة الخاصة �المؤتمر لخلق روح

 االول 2020 ��
� ف�� التفاعل وت�ادل المعرفة لطل�ة الدراسات العل�ا واالساتذة الم��

ان ال �كون م�شورا� أو مقدما لل��� ا� جهة اخرى
       تقد�م تق��ر إنتحال مع ال�حث  ب�ستخدام برنامج

� موقع المؤتمر
�ة حسب النموذج المرفق �� � تكتب ال�حوث جم�عا �اللغة االن�ل��

� الرس�� للمؤتمر  
و�� www.eetc-pec19.org                                                       �كون التقد�م من خالل الموقع االل���

لم��د من المعلومات حول المؤتمر ، �مكنك الوصول إلينا من خالل معلومات االتصال أدناە

اهداف المؤتمر
ات توف�� ملت�� لطل�ة الدراسات العل�ا لغرض ت�ادل المعلومات والخ��

� التخصصات الهندس�ة 
� لغرض ت�ادل مواضيع متقدمة �� � ال�احث�� ت�ادل األف�ار ب��

ة  تط��ر ال�حوث التطب�ق�ة من خالل االستماع إ� اآلراء من االساتذة اصحاب الخ��

محاور المؤتمر

هندسة الحاس�ات واالتصاالت

الهندسة الم��ان�ك�ة وهندسة المواد

الهندسة ال�ه��ائ�ة والصناع�ة والس�طرة

  الهندسة المدن�ة والمعمار�ة

�ة اللجنة التحض��
أ.د. عادل احمد عب�د/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ رئ�سا 

 أ.م.د. أحمد رش�د عاجل/  ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا   
ا.م. أحمد جاسم سلطان/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا
/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا   � م.د. ا�اد قاسم حس��

اللجنة العلم�ة
 أ.م.د. وضاح عامر حاتم/  الجامعة التقن�ة الوس�/ رئ�سا 

ا.د. صادق �امل غر�ان/  ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا

� مو�/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة - �غداد/ عضوا ا.م.د  ب�داء حس��

-  �
و�� اللجنة العلم�ة - التدقيق اللغوي والموقع االل���

م.د. لؤي طالب احمد الصفار/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا
 م.د. اوس �اسل حامد/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا

�ف/  ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا م.د. اوراس احمد ��

� - الص��رة/ عضوا  م.د. بهاء الدين ع�اس حسن/ المعهد التق��

المراسالت

pec19@mtu.edu.iq
+964 771 941 0944

1/10/2020 �املة  ال�حوث  الستالم  موعد  اخر 
1/11/2020  �

اخر موعد ل�سل�م ال�حوث �الش�ل النها��

توقيتات المؤتمر

وط تقد�م االوراق ال�حث�ة ��

وقائع المؤتمر

الهندسة الطب�ة الحي��ة

www.eetc-pec19.org

اشعار ال�احث �القبول  1/12/2020

(IOP) � دار ال���
� وقائع المؤتمر سوف ت��� ��

جميع ال�حوث المقبولة ��
Materials Science and Engineering مجلة:  و��  مصنفة ضمن مستوع�ات سك��اس

�انون االول 212020- 22

ا.د. رائد ع�دالحم�د ع�د المج�د / جامعة برادفورد /�ل�ة الهندسة / ب��طان�ا/ عضوا
� الشمس/ �ل�ة الهندسة/  م�/ عضوا � يوسف ع�د الع��ز/ جامعة ع�� ا.د. المع��

 ا.م.د. ع�اس ش�اع علوان/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا

تحت شعار الهندسة فكٌر وحضارٌة

اك وال��� لطل�ة الدراسات العل�ا / الجامعة التقن�ة الوس� 100 دوالر اجور االش��
� من �ق�ة الجامعات العراق�ة والعالم�ة 150 دوالر ولل�احث��

Turni�n

� للمؤتمر
و�� www.eetc-pec19.org/par�cipa�onآل�ة الدفع موضحة �الموقع االل���

5th PEC 2020

أ.د. جم�ل �اظم ع�د/  ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا
� مطلك/  ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا أ.م.د. عمار حس��

ا.م.د. ع�� ع�داالله نوري/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا
/  ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا � ا.م.د. ع�� نا� حس��

/  ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا � ا.م.د. نص�� مج�د �اس��
ا.م.د. اس�ل حم�د مج�د/  ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا

ا.م.د  كفاح حامد هالل / ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة - �غداد/ عضوا

أ.د. ع�د الهادي نعمة خل�فة/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة - �غداد/ رئ�سا
أ.م.د. راشد ع�� ف�اض/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا

ي جابر/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا أ.م.د. فراس خ��

أ.م.د. الحسن ح�در اسماع�ل/ معهد التكنولوج�ا - �غداد/ عضوا
أ.م.د. ع�� جابر ع�دالوهاب/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا

/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا �  م.د. اسامة ع�اس حس��

الهندسة ال��م�او�ة وهندسة النفط

ا.د. فراس هاشم قمر/  ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة -�غداد/ عضوا
/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة - �غداد/ عضوا � ا.د. ص�اح خماس حس��

ا.م.د  �كر مث�� عبود/ معهد التكنولوج�ا - �غداد/ عضوا

اللجنة العلم�ة - ضمان الجودة واألداء الجام��  -
�ة سلمان حسن/ الجامعة التقن�ة الوس�/ رئ�سا أ. خ��

أ.م.د. جنان فاضل مهدي/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا
م.د. ح�در مهدي �اقر/ الجامعة التقن�ة الوس�/ عضوا

 م.د. غانم صدام حسن/ معهد التكنولوج�ا - �غداد/ عضوا

 م.د. غ�داء ع�دالرحمن خالد/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا

ك �ال�حث العل�� مع �احث من جامعة ع���ة او عالم�ة 100 دوالر � الوس� المش�� ولل�احث من الجامعة التق��

/ ال�ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه��ائ�ة/ عضوا  م.م. انتظار خ�� محمدع��


