
ر ا ق        ع ة   ا ل  جمھو ر ي
م ي  ل ع بحث   ا ل ي   و ا ل ا ل ع م   ا ل ي ل ع ت  و ز ا ر ة   ا ل
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 المؤتمر الھندسي
)الجديد في مواد البناء وأثره في تطوير قطاع التشييد(  

 الجامعة التكنولوجية
 قسم ھندسة البناء واالنشاءات

يمكن االطالع على كافة تفاصيل المؤتمر ومستجداته من 
قسم  -خالل الموقع االلكتروني للجامعة التكنولوجية 

 ھندسة البناء واالنشاءات
http://www.uotechnology.edu.iq 

 مراسالت المؤتمر

ة  *  وجي توجه  كافة مراسالت المؤتمر الى الجامعة التكنول

اءات   - اء واالنش ن ب ة ال دس ن م ھ ة   -قس ن ج ل س ال ي رئ
 .التحضيرية للمؤتمر األستاذ الدكتور شاكر أحمد صالح

 :كما يمكن المراسلة على البريد االلكتروني  *

buildingconfmat1@yahoo.com 
buildingconfmat2@yahoo.com 
buildingconfmat3@yahoo.com 

 ينعقد المؤتمر الھندسي
)الجديد في مواد البناء وأثره في تطوير قطاع التشييد(  

  ٢٠١٢نيسان ١٩ -١٨للفترة من 

ا ر   ت حت   شع
 

ن ا ئ ه   (  و ل   و سو ا عد   أ ب ق ع ر ا ق   ب ع ى   ا ل ن ب )ي  

 ٢٠١١/٠٦/٣٠أخر موعد الستالم الخالصات               *

  ٢٠١١/٠٧/٣١إبالغ الباحثين بقبول الخالصات            *

  ٢٠١١/١٠/٣١آخر موعد الستالم البحوث                 * 

   ٢٠١١/٠١/١٥  إستالم البحوث بعد اجراء التعديالت      *

 ٢٠١١/٠٢/٢٩إشعار الباحثين بالقبول النھائي              *

 اللجنة العليا          

 اللجنة التحضيرية           

 اللجنة العلمية              

 توقيتات مھمة



يھدف المؤتمر الى إشاعة الجديد من مواد البناء     
ل في  وسائ ة واحدث ال وعي ن وأعمال السيطرة ال
طور  ت مجال إدارة المشاريع االنشائية بما يواكب ال
ال  ج م ذا ال ي ھ اورة ف ج م دول ال ي وال م ال ع ال
اسات  ظر والسي ن والمساھمة في توحيد وجھات ال
ة  ي م ي ل ع ت العلمية بين الجھات التنفيذية والجھات ال
طاع  ق ام وشركات ال ع طاع ال ق وبين شركات ال

 .الخاص المحلية والدولية

 

 .الجديد في مواد البناء وتطبيقاتھا.١
 .ديمومة ومتانة مواد البناء.٢

ة في . ٣ ث أعمال السيطرة النوعية واالساليب الحدي

 .إدارة المشاريع

 .إستحداث مواد ھندسية صديقة للبيئة.٤

شآت . ٥ ن م ي ال ات ف اق ف واد ...  االخ ا وم ھ اب ب أس

 .االصالح المستخدمة في معالجتھا

 .التشييد واطىء الكلفة.٦

طاع . ٧ ة في ق الجديد في الفحوصات غير االتالفي

 .التشييد

 :يراعى عند تقديم البحوث مايأتي

 .أن يكون البحث ضمن اطار محاور المؤتمر -١

ة   -٢ أن اليكون منشوراً أو مقدماً للنشر الى أية جھ

 .أخرى

 .صفحة ١٥أن التزيد عدد صفحات البحث عن  -٣

 .تقبل البحوث باللغتين العربية أو االنكليزية -٤

ة   -٥ ي رب ع ن ال ي ت غ ل ال ملخص ب يكتب العنوان وال

 .واالنكليزية

ورق حجم   -٦ ى ال ً عل ا وع  A4يقدم البحث مطب

امج  رن وبأربع نسخ وعلى قرص مدمج باستخدام ب

وع  ٢٠١٠أو  ٢٠٠٧ميكروسوفت وورد  خط ن وب

Times New Roman  للغة االنكليزية وبنوع 

Arabic Transperant للغة العربية. 

ط           -٧ واب ً لض ا ق وث وف ح ب ة ال اب ت اة ك راع م

الجامعة التكنولوجية   -مجلة الھندسة  والتكنولوجيا  

 .والمنشورة على موقع المؤتمر

 

 

جاوز   ت ا الي م يقدم الملخص باللغة العربية واالنكليزية ب
 :كلمة مع تثبيت المعلومات التالية ٢٥٠عن 

 عنوان البحث
 بالبحث) أو المشاركين(االسم الكامل للمشارك

 مكان العمل
 الھاتف والبريد االلكتروني

ل    - ب مي من ق ل ع م ال وي ق ت ى ال تخضع جميع البحوث ال

ة   دس ن ھ ة ال ل ج ط م ا لضواب ق ن وف صي ت خ ذة م ات أس

 .الجامعة التكنولوجية  -والتكنولوجيا  

دد خاص من - ع مر ب ؤت م تنشر البحوث المقبولة في ال

 .الجامعة التكنولوجية -مجلة الھندسة والتكنولوجيا  

 الـجــديــد فـــي مــواد  الــبــنــاء وأثــره فــي تــطــويــر  قــطــاع الــتــشــيــيــد 

 أھداف المؤتمر   تعليمات المشاركة في المؤتمر

 محاور المؤتمر

 ملخصات البحوث

 نشر وقائع المؤتمر

 تقديم البحوث
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Contact us 
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University of Technology  - Building and Construc-
tion  Engineering Department—Head of organizing 
committee  Prof. Dr. Shakir A. Salih. 
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The conference aims to identify 
innovations in building materi-
als, quality control operations 
and updated means for project 
construction management. Also 
it aims to follow worldwide de-
velopments in these fields. 
 

1– New building materials  and their appli-

cations. 

2– Durability of building materials. 

3– Quality control and updated means for 

project construction management. 

4– Development of environmental engi-

neering materials . 

5-Defects of concrete structures .. Causes 

and repair materials. 

6– Low cost construction. 

7– New non-destructive tests in the con-

struction sector.

The following aspects should be considerd to 

submit paper: 

1-Paper should be within the conference 

topics. 

2-Paper should not be published or submit-

ted  for publication to any  other  place. 

3– Paper pages should be not more than 15. 

4– Papers are accepted in Arabic or English.  

5– The title and abstract should be written in 

Arabic and English. 

6– Submitted paper should be printed on 

white paper size A4 with four copies  and  

CD-ROM  using the Microsoft  Word 2007 or 

2010  with Times New Roman type for  Eng-

lish language and  Arabic Transparent  for 

Arabic language.  

7– The writing method of the paper should 

follow the instructions of “Engineering and 

Technology Journal”-Univ. of Technology 

(ETJ). ETJ writing instructions may be found 

at www.uotechnology.edu.iq 

Submit a summary in Arabic and English,  
with a maximum of 250 words, including 
the following information: 
1- Research title 
2– The full name of the participant(s)  in the 
paper. 

3– Place of work. 

4- Phone and e-mail. 

-All the papers shall be scientifically evaluated  

according to the rules of  ETJ. 

-Accepted papers  are published in a special issue 

of ETJ. 
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