
  

 أهداف املؤمتر
المشتركة  العلمٌة توفٌر القاعدةالى هدف المؤتمر ٌ

لالختصاصٌٌن فً الهندسة الكهربائٌة بكافة فروعها واتاحة 
 ٌة بعرض بحوثهم ونتاجاتهمالفرصة لذوي االهتمامات العلم

 البحوثماتوصلت الٌه خر آوالتواصل فً األفكار لألطالع على 
لمجتمع من خالل رفد المعرفة لخدمة  والدراسات فً هذا المجال
 .ةبالعلوم واإلبتكارات الجدٌد

 

 احملاور الرئيسية للمؤمتر
 انًضىقاثانًكائٍ انكهشبائيت و .1

 انكتشوَياث انقذسة ويؼذاتها .2

 انتضهيم وانضيطشةو وانًضاكاة يُظىياث انقذسة شتغالا .3

ؼاني تكُىنىريا انزهذ انيُظىياث انطاقت انًتزذدة و .4

 ويُظىياث انقذسة انًضتقبهيت

 انًتقذيتهُذصت االنكتشوَياث  .5

 انًُظىياث انزكيت وتطبيقاتها .6

 هُذصت انضاصباث .7

 انكهشبائيت اث انضانت انصهبت وارهزة انقياسانكتشوَي .8

نشاديىيت وهُذصت انًىراث ا واَتشاس انًىراث انهىائياث .9

 انذقيقت

 يُظىياث االتصاالث .11

 تكُىنىريا االتصاالث وانشبكاث .11

 وانتشفيشانتشييز  .12
 

 التوقيتات
 15/11/2111 انًىػذ انُهائي الصتالو انبضىث كايهت .1
 2111/  2 /15 انًىػذ انُهائي الشؼاس انباصخيٍ بقبىل بضىحهى  .2
 2111/  3/ 15 ي الصتالو انبضىث بشكهها انُهائيانًىػذ انُهائ .3
 2111/  4/  5 – 4                                يىػذ اَؼقاد انًؤتًش  .4

 

 شروط تكديم البحث
هيزيت ػهى اٌ التكىٌ م انبضىث بانهغتيٍ انؼشبيت واالَكتقب .1

 8واٌ اليزيذ انبضج ػٍ  أو يقبىنت نهُششصابقاً يُشىسة 

 صفضاث

يغ  A4تشصم انبضىث كايهت يطبىػت بخالث َضخ ػهى وسق  .2

 َضخت انكتشوَيت يضًهت ػهى قشص يذيذ باصتخذاو بشَايذ 
Word2003  ٌيكىٌ ًَىرد انبضج بؼًىد واصذػهى ا 

هيزيت و كنهغت االَ Times New Romanوَىع انخظ 

Simplified Arabic  12نهغت انؼشبيت وبضزى 

 

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اجلامعة التكنولوجية

 

 
 

 (وزير التعليم العالي والبحث العلمي  برعاية معالي)  

يف رحاب  ملؤمتر العلمي الثاني للهندسة الكهربائيةينعقد ا 

 قسم اهلندسة الكهربائية واأللكرتونية -  اجلامعة التكنولوجية

 حتت شعار
 ( لتطور التكنولوجياساس أاهلندسة الكهربائية ) 

 3122 نيسان  5 – 4

 

 اللجنة العليا
 ضاً ـــسئي قضطــــــــاٌ خهــــــف انخــــــــزسري .د.أ .1

 ىاً ــػض خهيـانشيـــــػهــــــــي كــــــــــــــايم . د.أ .2

 ىاً ــػض اهش                         ـــــــــذ طـــــــــم يضًــــــــــــَىف. د.و .3

 

 اللجنة التحضريية
 ضاً ـــسئي ـخهيـانشيــــػهــــــــي كــــــــــــــايم . د.أ .1

 ىاً ــػض ذــــــــــذ اصًــــــــــادل صًيــــــــــــػ. د.أ .2

 ىاً ــػض رـــــــــــــــىاد كــــــــــاظى ػهــــــــي. و.أ .3

 ىاً ــػض صضيـــــــٍ ابشاهيــــــــى  ػهـــــــىاٌ. د.و .4

 ىاً ــػض كُؼــــــــــاٌ ػهـــــــــي رــــــــــــالل. د.و .5

 ىاً ــػض ػيــــــــضىػبـــــــــاس صضيـــــــٍ . د.و .6

 ىاً ــػض ذـــــــــــذ يضًـــــــــى صؼيــــــــــباص. د.و .7

 ىاً ــػض اـــــــــــاصى صُـــــــــي ػــــــــــقص. د.و .8

 شساً ــيق اٌـــــــــــذهللا َؼًـــــــذ ػبــــــــيضً .و.و .9
 

 اللجنة العلمية
 ضاً ـــسئي ذاس    ــــــانكهي نشاــــــذ انصـــػهي ػب. د.أ .1

 ىاً ــػض ذــــــــذ اصًــــــــادل صًيــــــــــــػ. د.أ .2

 ىاً ــػض اط                    ــــــش انًشـــــــٍ رؼفــــــصضي. د.و.أ .3

 ىاً ــػض ش                          ــــــــذ يطــــــــذ صًيــــــــــسشي. د.و.أ .4

 ىاً ــػض ذ     ـــــــــف يضًـــــــــايذ خهــــــــػ. د.و.أ .5

 ىاً ــػض اس      ــــــــف فتــــــــــي يىصــــــػه. د.و.أ .6

 ىاً ــػض اســـــا ػكـــــاٌ ػبذ انشضــــــصُ. د.و.أ .7

 ىاً ــػض ذ      ــــــــاب اصًـــــــاد شهــــــــػً. د.و.أ .8

 ىاً ــػض ذهللا                      ـــــشث ػبـــــــم َصــــــــهذي. د.و.أ .9

 ىاً ــػض اهش                         ـــــــــذ طـــــــــم يضًـــــــــَىف. د.و .11

 ىاً ــػض اس                          ــــــــــي انيــــــــش يتــــــــــقي. د.و .11

 ىاً ــػض ش هللا                       ــــــٍ فتــــــــــال صضيــــــــَض. و .12

 ىاً ــػض ىد                 ــــاب صًـــــــى ريــــــػبذ انشصي. د.و .13

 

 تعنون املراسالت اىل

انهزُتانتضضيشيت نهًؤتًش انؼهًي انخاَي نههُذصت انكهشبائيت  

انزايؼت انتكُىنىريت / كتشوَيت قضى انهُذصت انكهشبائيت واإلن

 انؼشاق/ بغذاد 

E-mail: sscee@uotechnology.edu.iq 



 

 

Conference Topics 

1. Electrical Machines and Drives 

2. Power Electronics and Devices 

3. Power Systems Operation, Simulation, 

Analysis and Control 

4. Renewable Energy Systems, High Voltage 

Technology and Future Power Systems 

5. Advanced Electronics Engineering 

6. Intelligent Systems and their Applications 

7. Computer Engineering 

8. Solid State Electronics and Instrumentations 

9. Antennas, Radiowave Propagation and 

Microwave Engineering 

10. Communication Systems 

11. Communication Technology and Networking 

12. Coding and Cryptography 

 

Important Dates 

1. Deadline for receipt of 
complete papers 

15/11/2010 

2. Deadline for researchers to 
notification of acceptance 

15/2/2011 

3. Deadline for receipt of paper 
in its final form 

15/3/2011 

4. Date of the conference 4-5/4/2011 
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