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 العلمي   االستاذ   علي   االديب                                   

وباشراف   االستاذ   الدكتور   امين   ثامر                                              
 رئيس   الجامعة   التكنولوجية                                   دواي    

 وبالتعاون   مع   وزارة   الموارد   المائية   العراقية                                                     
   يقيم   قسم   ھندسة   البناء   واالنشاءات                                       

 المؤتمر   الدولي   االول   لھندسة   الموارد   المائية
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 وبمشاركة   عدد   من   الباحثين   العرب   واالجانب
مر   في   وس ؤت م ة   في   ال ول يتم   نشر   البحوث   المقب

د ان  ع ر ب م ؤت م ع ال ائ ن وق دد خاص ضم ع
ضعت   البحوث   للتقويم   العلمي   لضمان   مشاركة   خ

 .                                                      بحوث   قيمة   وغير   منشورة   سابقا

 :اھداف   المؤتمر
         المؤتمر   يھدف   الى   دراسة   المشكالت   الحالية   المتعلقة   في

عملية   ادارة         الموارد   المائية   والمعالجات   المستقبلية   
 .لتطويرھا

         دراسة   وايجاد   طرق   علميه   حديثة   في   تصميم   وتحليل
 .المنشأت   المائية      تساھم   في   تقليل   الكلف   وضمان   الجودة

         تبادل   الخبرات   والتواصل   العلمي   بين   الجامعة   التكنولوجية
والجامعات         المختلفة   وبين   الجامعة   والشركات   ذات   

 .االختصاص
         االفاده   من   الخبرات   العلمية   والتطبيقية   الحديثة   في   ادارة

 :الفعاليات   العلمية   المصاحبة   للمؤتمر
المعرض   الھندسي   التخصصي   الساند 
معرض   الكتاب   العلمي   الھندسي 
   ورشة   عمل   عن   أفاق   واستراتيجية   وزارة

 الموارد   المائية
 التعليم   العالي   والبحث   تقديم جائزة وزير

 .  العلمي   للبحث   العلمي   االكاديمي   المتميز
   تقديم   جائزة   وزير   الموارد      المائية   للبحث

 .العلمي   التطبيقي   المتميز

 جمھورية      العراق
 وزارة   التعليم   العالي   والبحث   العلمي

 الجامعة   التكنولوجية
 قسم   ھندسة   البناء   واالنشاءات

  محاور   المؤتمر   
طرق   الي   والبزل   الحديثه. 
   .   ھندسة   المنشأت   الھيدروليكيه   والسدود. 
ميكانيكيه   نقل   الرسوبيات. 
المياه   الجوفيه. 
المياه   السطحيه. 
تلوث   المياه   وطرق   معالجتھا   واعاده   أستخدامھا. 
أدارة   الخزانات   المائيه. 
الجابيات(أدارة   وتقييم   األحواض   الھايدرولوجيه.( 
   تطبيقات   الحاسبات   والتحسس   النائي   في   الدراسات

  الھايدرولوجية

 تحت   شعار

:الجھات   العالمية   الداعمة   للمؤتمر  
 سد   دوكان

المغرب -جامعة   فاس     

المانيا-جامعة   اخن

االتحاد   العالمي   للعلوم   
 الھايدروجية

:الجھات   الراعية   للمؤتمر  

قسم   ھندسة   البناء   واالنشاءات   /الجامعة   التكنولوجية
www.uotechnology.edu.iq/wrc 

                

 

 

 الجھا   ت   المستفيدة   من   المؤتمر
وزارة   التعليم   العالي   والبحث   العلمي. 
وزارة   الموارد   المائية. 
وزارة   البيئة. 
وزارة   الزراعة 
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