
 الندوات العلمية لقسم الهندسة المدنية

 
 ت

تارٌخ انعقاد 
 الندوة

مكان انعقاد 
 الندوة

المحاضرون فً  هدف الندوة محاور الندوة عنوان الندوة
 الندوة

 لجنة االعداد

مختبر  20/3/2012 1
الحاسبات فً 

 القسم

:-البحث العلمً
منهجٌة ,الرصانة

و ألٌة الكتابة ,البحث
 والنشر

البحث العلمً والرصانة *
 البحثٌة

 اسس البحث العلمً*
 مقزمات البحث الرصٌن*
النشر فً المجالت *

 العالمٌة
فقرة علمٌة منوعة تهدف *

الى توضٌح االبداع 
 الفكري

تعرٌف الهٌئة التدرٌسٌة 
بمنهجٌة البحث العلمً 

الرصٌن وكٌفٌة البدء بأولى 
الخطوات من حٌث تطوٌر 
فكرة البحث وإتباع المنهج 
العلمً لحل مشكلة البحث 
وطرٌقة استخالص النتائج 

وعرضه والوصول الى الى 
 ....االستنتاجات النهائٌة

كما تهدف الندوة الى تعرٌف 
الباحثٌن بألٌات النشر وكٌفٌة 
تحقٌق النجاح فً استحصال 

قبول النشر فً المجالت 
العالمٌة وتثبٌت اسم الباحث 

فً انظمة قواعد البٌانات بما 
 ٌرفع من مكانة الباحث عالمً

عباس مهدي .د
 عبد

جاسم محمد .د
 عباس

قاسم عبد الحمٌد .د.م.ا
 جلعوط

 عباس مهدي عبد.د
 سهاد محمد عبد.د
 جاسم محمد عباس.د
 موفق مهدي عبد.م.م

مختبر  21/11/2012 2
الحاسبات فً 

 القسم

نهر دٌالى الواقع 
 والمستقبل

حوض التغذٌة لنهر *
 دٌالى

المنشأة الهٌدرولٌكٌة *
 على النهر

جٌولوجٌة مسار نهر *
 دٌالى

تقٌٌم واقع النهر الحالً *
 والمتوقع للفترة المستقبلٌة

التعرٌف بأهم نهر فً محافظة 
دٌالى والوقوف على الوضع 

الحالً للنهر كمصدر هام 
للمٌاه فً المحافظة مع اعطاء 

نظرة مستقبلٌة لواقع النهر 
لالعوام القدمة مع تبٌان اهم 
المشارٌع والمنشات الواقعة 

 على النهر

د قاسم حمٌد .م.ا
 جلعوط

د ثاٌر حبٌب .م.ا
 عبدهللا

 وسام داود سلمان.د
 اسل تحسٌن حسٌن.م
 م عماد ٌاسٌن خضٌر.م

على قاعة  18/12/2012 3
المناقشات فً 

 القسم

تطبٌقات انظمة 
الذكاء الصناعً فً 

 الهندسة المدنٌة

مقدمة تعرٌفٌة عن *
 تقنٌات الذكاء الصناعً

ممٌزات استخدام *
 انظمة الذكاء الصناعً

تطبٌقات وحاالت *
 دراسٌة

تعرٌف المشاركٌن بتقنٌات الذكاء 
الصناعً ومنهجٌة عمل انظمة 
الذكاء الصناعً مع استعراض 
ممٌزات استخدام انظمة الذكاء 

الصناعً ثم التطرق الى بعض 
التطبٌقات والحاالت الدراسٌة 

وكذلك التعرٌف بأولى الخطوات 
من حٌث تطوٌر الفكرة واتباع 

المنهج العلمً لحل مشكلة البحث 
وطرٌقة استخالص النتائج 
وعرضها والوصول الى 

 االستنتاجات النهائٌة

د عباس .م
 مهدي عبد

د حافظ .م.ا
 ابراهٌم ناجً

د قاسم عبد الحمٌد .م.ا
 جلعوط

د حافظ ابراهٌم .م.ا
 ناجً

 عباس مهدي عبد.د
 اسل تحسٌن حسٌن.م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                  

                                                                                                                                               

                                                     

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                  


