
 الخطة التدريبيه للكلية التقنية الهندسية/نجف

 2021-2020للعام الدراسي

 : قسم هندسة تقنيات الطيران-1

 تاريخ الندوة اسم المحاضر اسم الندوة ت

استخدامات المواد المركبه في هياكل  1
 الطائرات

 10/1/2021 د.صادق عماد صادق

لمحاكات ANSISاستخدام برنامج  2

 الحاصلة في جناح الطائرةاالهتزازات 

 1/2/2021 د.صادق عماد صادق

 1/12/2021 م.م نور حسين ظاهر وقود الطائرات 3

م.د محمد عبد الرضا  انظمه االحتراق في محركات الدفع 4
 الفحام

7/12/2020 

االستفادة من الطاقه الموجودة داخل  5
 الخرسانه

 1/4/2021 د.نوفل محمد باقر

االجنحه في الطائرات تقنيات تصنيع  6
 الحديثة والمسيرة

م.د محمد عبد الرضا 
 الفحام

1/11/2020 

 2/5/2021 م.م علي حيدر متعب نظام لكبح الهوائي في الطائرات 7

 10/11/2020 د.علي شاكر باقر استهالك الطاقه وطرق الترشيد 8

 

 قسم االنشاءات والمباني:-2

 تاريخ الندوة اسم المحاضر اسم الندوة ت

 13/12/2020 م.د حاكم سعيد محمد المواد النانويه في الخرسانه 1

 15/3/2021 د.محمد قاسم شعبان الخرسانه المسلحه بااللياف 2

 20/12021 د.محمد قاسم شعبان تقليل تأثير االمالح في االسس 3

 

 قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-3

 تاريخ الندوة اسم المحاضر اسم الندوة ت

 5/3/2021 ا.م.د ظافر مانع حاجم مصادر الطاقه البديلة والمتجددة في العراق 1

 26/3/2021 أ.م.د ظافر مانع حاجم رفع معامل هيرش      2

أ.م.د حسنين غني  انواع المقطرات الشمسية وتطبيقاتها 3
 حميد

16/4/2021 

م.د محمد عبد الرضا  منظومات االحتراق الخارجي 4
 حسين

30/4/2021 

 

 



 

 قسم هندسة تقنيات االتصاالت -4

 تاريخ الندوة اسم المحاضر اسم الندوة ت

1 DNA Based image processing 18/3/2021 م.د سالم محسن وادي 

2 Smart micro sensor with its 
application 

أ.م.د احمد طه عبد 
 السادة

14/3/2021 

مقارنه بين  3
 وتطبيقاتهIIGBT&MOSFETالترانسستور

 7/2/2021 م.د ناصر حسين سلمان

 14/2/2021 م.م قصي جليل كاظم تقنيات شبكات الوايرليس في الجيل الخالمس 4

 7/3/2021 م.احمد حسن هادي نظم الهوائيات الذكية 5

6 Machine learning deep neural 
networks 

 22/4/2021 م.د احمد محمد زكي

7 IC sheet radar imaging  احمد عبد م.م مهند
 الكريم

25/2/2021 

8 Energy Harvesting for Lot sensor 18/4/2021 د.نصر نوماس حسين 

9 Software defined radar 15/4/2021 د.غفران مهدي حاتم 

10 Fuzzy logic Application  م.م سمير حميد عبد
 الشهيد

25/3/2021 

الحسين م.د علياء عبد  برمجه الروبوتات ونوادي البرمجه 11
 لفته

12/1/2021 

مكائن انتاج االسمنت واجهزة القياس  12
 االلكترونية المستخدمه

 29/4/2021 م.د سالم مهدي عزوز

 

 قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-5

 تاريخ الندوة اسم المحاضر اسم الندوة ت

1 Fifth Generation Network  15/10/2020 د.اسعد سموم دغل 

2 Smart Cities loused  IOT 16/4/2021 د.اسعد سموم دغل 

3 Recovering the missing sensation of 
the amputee of mapper limb 
Amputation 

 1/6/2020 د.محمد ناجح 

4 Smart blinding vision Assistant 
system 

 14/3/2021 م.م محمد ازهر

5 Cognitive Radio networks  م.م رؤى شالل
 عنوز

15/4/2021 

 

 



 

 

 قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات:-6

 تاريخ الندوة اسم المحاضر اسم الندوة  ت

مقارنه بين انظمه التعليم في العراق  1
 Aوالدول ذات الفئة 

 14/12/2020 د.عقيل سالم 

 10/1/2021 د.عقيل سالم كيفية تقييم الطالب والعمليه التعليمية 2

 د.حسام نعمان  وتطبيقاتهالليزر الغازي  3
 د.وسن كاظم

11/2/2021 

 د.حسام نعمان ليزر الحاله الصلبة وتطبيقاته 4
 د.وسن كاظم

7/3/2021 

 د.حسام نعمان  ليزر الحالة السائلة وتطبيقاته 5
 د.وسن كاظم

8/4/2021 

 د.حسام نعمان ليزرات الفيمتو سكند وتطبيقاته 6
 د.وسن كاظم 

7/9/2020 

 د.حسام نعمان  سافير وتطبيقاته–ليزرات التيتانيوم  7
 د.وسن كاظم

11/10/2020 

 د.حسام نعمان  ليزر شبه الموصل وتطبيقاته  8
 د.وسن كاظم

1/11/2020 

 6/12/2020 د.ون كاظم  الليزر وتطبيقاته  9

 13/12/2020 م.م حيد صادق OPtisystemالشبكات الضوئية باستخدام  10

 28/1/2021 م.م حيدر صادق  ++Cاساسيات البرمجه باستخدام برنامج  11

تطبيقات الليزر في انترنيت االقمار  12
 الصناعية

 26/5/2021 م.م حيدر صادق

 


