
اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  تراأ�س 
دواي  اأ.د.امني  التكنولوجية 
الثاين  االجتماع  املحرتم  ثامر 
بحوث  مركز  اأدارة  ملجل�س 
واملواد  النانوتكنولوجي 
اخلمي�س    يوم  وذلك  املتقدمة 
بح�سور     2016/6/2 املوافق 
�سكر/   عجمي  اأ.م.د.خالد  
ه�سام  اأ.م.د.  و  املركز  مدير 
الهند�سة  ق�سم  /رئي�س  �سليم 
اأ.م.د.جواد  و  الكهروميكانيكية، 
كاظم / رئي�س ق�سم هند�سة املواد 
رئي�س  نا�رص/  زينب  اأ.م.د.  و   ،
يف  البايونانوتكنولوجي  ق�سم 
املركز، و م.عمار حممد / رئي�س 
املركز،  املتقدمة يف  املواد  ق�سم 

ومقرر املجل�س م.م.ازهار جبار. 
وقد مت ا�ست�سافة اأ.م.د. علي هادي 

من ق�سم هند�سة الليزر.
وخالل االجتماع  اأ�ساد ال�سيد رئي�س 
الذي  العلمي  باالنفتاح  اجلامعة  
التكنولوجية  اجلامعة  ت�سهده 
النانوتكنولوجي  بحوث  ومركز 
ال�سناعية  القطاعات  على 
الدولة.  موؤ�س�سات  يف  واالإنتاجية 
�رصورة  على  اكد  اخر  جانب  ومن 
اعتماد اخلطة العلمية التي ي�سعها 
واعتماد  مدرو�س  ب�سكل  املركز 
براجمها يف دعم االقت�ساد الوطني. 
املركز   مدير  ذكر  جانبه  ومن 
مركز  ان  عجمي  خالد  اأ.م.د. 
و�سع  قد  النانوتكنولوجي  بحوث 

للعام  العلمية  خطته  �سمن 
 2017/2016 القادم  الدرا�سي 
من  كان  علمية  برامج  عدة 
اأهمها: احل�سول على االعتمادية 
-ISO العاملية  املعايري  وفق 
للمختربات  واملعتمد    17025
العلمي،  البحث  مراكز  يف 
على  العلمي  االنفتاح  برنامج 
التكنولوجية  اجلامعة  اأق�سام 
الدولة  ووزارات  ومراكزها 
االأكادميية  واملوؤ�س�سات 
برامج  عن  ف�ساًل  العاملية، 
التطوير االإداري والعلمي داخل 
وتطلعات  ين�سجم  مبا  املركز 
خدمة  يف  احلبيبة  جامعتنا 

املجتمع.

نشرة فصلية تصدر عن مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة
العدد الثاني  -  اب  2016

ب�سم الله الرحمن 
الرحيم

)) َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل 
ا َيَرُه. َوَمن  ٍة َخرْيً َذرَّ

ا  ٍة �رَصًّ َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
َيَرُه((   �سدق الله العلي العظيم  

النانوتكنولوجي  بحوث  مركز  تاأ�س�س  لقد 
التكنولوجية  واملواد املتقدمة يف اجلامعة 
يف عام   2009 كاأول مركز تخ�س�سي يف العراق. 
وي�سم املركز حاليًا ق�سمني تخ�س�سيني هما 
)ق�سم املاد النانوية املتقدمة، وق�سم املواد 
�سعى  فقد  النانوية-الطبية-االحيائية(. 
املركز من خالل جهد التدري�سيني والباحثني 
حديثة  تخ�س�سية  علمية  خمتربات  بناء  اىل 
على  متميزة  النانوتكنولوجي  جمال  يف 
م�ستوى العراق. وجتدر االإ�سارة اىل ان مركز 
على  احلر�س  كل  حري�س  النانوتكنولوجي 
احل�سول على جودة املختربات العلمية وفق 
قطع  فقد    -17025ISO العاملية  املوا�سفة 
املركز �سوط كبري يف هذا املجال  بدعم من 
عمل  كما  التكنولوجية.  اجلامعة  رئا�سة 
املركز على تعزيز الثقافة العلمية والبحثية 
النانوتكنولوجي  ثقافة  ن�رص  اأجل  من 
وتطبيقاته من اجل  دعم القطاعات االإنتاجية 

وتطوير االقت�ساد الوطني.
العلمي  التوجة   فان  املرحلة  هذه  ويف 
اجلهود  تكثيف  اىل  يهدف  للمركز  احلقيقي 
للمواد  وال�سناعي  العملي  التطبيق  نحو 
والعمل  املركز  يف  املح�رصة  النانوية 
با�ستخدام  ال�سناعية  امل�ساكل  حل  على 
املركز  حر�س  لذلك  النانو.  تكنولوجيا 
الدولة  موؤ�س�سات  جميع  على  االنفتاح  عل 
اجل   من  الر�سينة  العاملية  واجلامعات 
اىل  خاللها  من  ن�سعى  علمية  حركة  خلق 
بناء نانوتكنولوجي عراقي وفق املوا�سفات 

العاملية. 
ومن الله التوفيق

          اأ.م.د خالد عجمي �سكر
      مدير مركز بحوث النانوتكنولوجي                     

واملواد املتقدمة

كلمة مدير 
المركز 

خالل ترأسه جملس أدارة مركز حبوث النانوتكنولوجي:

السيد رئيس اجلامعة التكنولوجية يشيد بالدور العلمي والريادي 
للمركز يف جمال النانوتكنولوجي وتطبيقاته

ص  2 ال�سيد رئي�س اجلامعة التكنولوجية يرتاأ�س االجتماع التن�سيقي  

فريق علمي من جهاز اال�سراف والتقومي   يزور  خمتربات املركز 

حلقة نقا�سية حول ا�سافة املواد النانوية  اىل الكونكريت عدد
ا ال

هذ
يف 

ص  4

ص  6

نشرة مركز بحوث النانو تكنولوجي 
و المواد المتقدمة 

رئي�س التحرير 
اأ.م.د خالد عجمي �سكر 

حترير   م.م اأو�س عبد الله جنم 
ت�سوير    م.م علي الئق عبد علي 

الت�سميم  املهند�س حممد �سبيح حممد
املتابعة حمود مدخل
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التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  تراأ�س 
التن�سيقي  االجتماع  ثامر(  دواي  )اأ.د.امني 
امل�سرتك بني مراكز بحوث اجلامعة التكنولوجية 
املوافق 2016/5/18   االربعاء   يوم  والذي عقد  
)اأ.د.عبد  بح�سور   البيئة  بحوث  مركز  يف 
احلميد جواد كاظم( مدير مركز بحوث البيئة و 
بحوث  مركز  مدير  �سكر(   عجمي  )اأ.م.د.خالد  
االنباري(  جعفر  )اأ.م.د.  و  النانوتكنولوجي 

مدير مركز الطاقات املتجددة.
على  اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  اأثنى  اللقاء  وخالل 
الدور العلمي البارز ملراكز البحوث يف اجلامعة 
التكنولوجية وعلى االجنازات العلمية املتحققة 
والعمل  التن�سيق  �سعيد  على  املراكز  لهذه 
على  اكد  كما  الدولة.  موؤ�س�سات  مع  امل�سرتك 
االإنتاجي  القطاع  على  الكبري  االنفتاح  �رصورة 
من خالل حل امل�ساكل امليدانية التي يعاين منها 
�رصورة  على  اأكد  اأخر  جانب  ومن  العمل.  حقل 
اجلامعة  مراكز  بني  امل�سرتك   التن�سيق  تطوير 
من اجل تطوير حركة البحث العلمي والتي تخدم 

امل�سرية العلمية جلامعتنا وبلدنا احلبيب

السيد رئيس اجلامعة التكنولوجية يرتأس االجتماع التنسيقي  
بني مراكز البحوث يف اجلامعة

مركز النانوتكنولوجي ينفذ  وقفة تضامنية مع أبطال احلشد الشعيب وقوتنا 
األمنية مبناسبة االنتصارات العظيمة اليت حققوها يف الدفاع عن العراق احلبيب

برعاية ال�سيد رئي�س اجلامعة التكنولوجية اأ.د.امني دواي ثامر املحرتم �سارك اأ�ساتذة ومنت�سبي مركز 
النانوتكنولوجي واملواد املتقدمة بوقفة ت�سامنية مع اأبطال احل�سد ال�سعبي وقوتنا االأمنية ال�سجعان 
مبنا�سبة االنت�سارات الكبرية التي حققوها يف الدفاع عن تراب الوطن الغايل وذلك يوم االثنني املوافق 
2016/6/20 . وذكر مدير مركز النانوتكنولوجي  اأ.م.د.خالد  عجمي �سكر ان هذه الوقفة الأمتثل اال 
نزرا ي�سريا جتاه الت�سحيات الكبرية التي قدمتها القوات االأمنية واحل�سد ال�سعبي االإبطال يف مواقفهم 
البطولية �سد االإرهاب والذود عن اأهل العراق وتراب العراق بدمائهم الزكية الطاهرة. فاألف األف حتية 

الإبطال العراق وهم ي�سطرون مالحم احلب والوفاء لعراقنا احلبيب. 
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التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  ا�ستقبل 
الزائر  النفط  وزارة  وفد  ثامر  دواي  اأ.د.امني 
ملركز النانوتكنولوجي  والذي �سم مدير مركز 
احل�سن  عبد  د.كرمي  النفطي  والتطوير  البحث 
علوان ومدير مركز الفكر العلمي يف وزارة النفط  
د.حممد نا�رص  وبح�سور م�ساعد رئي�س اجلامعة 
النون عجيل   ابو  اأ.م.د.�سامي  االإدارية  لل�سوؤون 
واملواد  النانوتكنولوجي  بحوث  مركز  ومدير 
يوم  وذلك  �سكر   عجمي  اأ.م.د.خالد   املتقدمة 

الثالثاء املوافق 2016/6/14 .
اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  رحب  اللقاء  وخالل 
بحوث  مركز  بني  العلمي  بالتعاون 
والتطوير  البحث  ومركز  النانوتكنولوجي 
تطبيقات  جمال  يف  النفط  وزارة  يف  النفطي 
تقنيات النانو يف م�ساريع النفط والغاز. حيث 
التكنولوجية  اجلامعة  ا�ستعداد  عن  �سيادته  اكد 
للتعاون  العلمي لدعم ورفد القطاعات االإنتاجية 

خدمة لالقت�ساد الوطني.
مركز  مدير  ذكر  مت�سل  �سعيد  وعلى   

الزيارة  ان هذه  النانوتكنولوجي د.خالد عجمي 
امل�سرتك  العلمي   التوا�سل  تعزيز  اجل  من  تاأتي 

بني الطرفني واالعداد لتوقيع  مذكرة تفاهم علمية 
م�سرتكة يتم من خاللها فتح افاق التعاون العلمي 
يف  النانو  لتكنولوجيا  امليداين  التطبيق  يف 

امل�ساريع النفطية واال�ستفادة من اخلربات العلمية 
املتبادلة  لدى الطرفني وخو�سًا يف جمال جودة 

املختربات.

3

اخبار القسم 

رئيس اجلامعة التكنولوجية يبارك التعاون العلمي بني مركز النانوتكنولوجي 
ومركز البحث والتطوير النفطي يف جمال تطبيقات النانو يف املشاريع النفطية

وفد علمي من مركز النانوتكنولوجي يزور  شركة مصايف الوسط  والتباحث حول 
برنامج تطبيقات النانوتكنولوجي يف املصايف النفطية 

ت�سهده  الذي  الكبري  التو�سع  ظل  يف 
تطبيقات النانوتكنولوجي يف �سناعة 
من  علمي  وفد  �سارك  والغاز  النفط 
النانوتكنولوجي  بحوث  مركز 
�سكر  عجمي  اأ.م.د.خالد  برئا�سة 
كل  االأ�ساتذة  وع�سوية  املركز  مدير 
 ، ال�سالم  عبد  ح�سني  د.علياء  من 
م.م.عمار تركي �سالح ، م.م.عي�سى 
ر�سيد  يف  م.م.كاظم   ، جلوب  ادهام 
مقر  يف  عقد  الذي  العلمي  االجتماع 
يوم  وذلك  الو�سط  م�سايف  �رصكة 

االثنني املوافق  2016/6/20.
اجلامعة  وفد  ا�ستقبال  يف  وكان   
ال�سيد مدير عام �رصكة م�سايف الو�سط 
والكادر  �رصيف  كاظم  زيد  االأ�ستاذ 
وعلى  ال�رصكة.  يف  واالإداري  العلمي 
هام�س الزيارة مت عقد اجتماع مو�سع 
�سعد  االأ�ستاذ  بح�سور  الطرفني  بني 
احمد عبد اخلالق مدير ق�سم التدريب 
يف ال�رصكة للتباحث يف مو�سوع ن�رص 

ثقافة النانوتكنولوجي وتطبيقاتها 
يف م�سايف النفط. ومن جانبه ذكر 
النانوتكنولوجي  مركز  مدير 
اأهمية  ان   عجمي  خالد  الدكتور 
التطور  ظل  تاأتي يف  الزيارة  هذه 
الذي  والتكنولوجي  العلمي 
تطبيقات  العامل يف جمال  ي�سهده 
القطاعات  يف  النانوتكنولوجي 

ويف  عام  ب�سكل  ال�سناعية 
ب�سكل  النفطي  القطاع 
متثله  ملا  ونظرًا  خا�س. 
من  النفطية  امل�سايف 
فقد  للبلد  اقت�سادي  ثقل 
مواكبة  املهم  من  اأ�سبح 
يف  العلمية  امل�ستجدات 
يف  النانو  تطبيق  جمال 
للح�سول  النفط  م�سايف 
ذات  جديدة  مواد  على 
تخدم  فائقة  موا�سفات 

عمليات االإنتاج. 
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الزيارات العلمية 

السيد مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية يستقبل وفد قسم  اعتمادية 
املختربات يف جهاز اإلشراف والتقويم العلمي  الزائرة  ملركز النانوتكنولوجي 

ا�ستقبل ال�سيد م�ساعد رئي�س اجلامعة التكنولوجية 
اأ.م.د.عالء  العليا  والدرا�سات  العلمية  لل�سوؤون 
علوم  ق�سم  رئي�س  وبح�سور  عطية  احل�سن  عبد 
احلا�سوب اأ.م.د.هالة بهجت عبد الوهاب  و مدير 
املتقدمة  واملواد  النانوتكنولوجي  بحوث  مركز 
اعتمادية  ق�سم  وفد  �سكر    عجمي  اأ.م.د.خالد 
العلمي  والتقومي  االإ�رصاف  جهاز  يف  املختربات 
وذلك   النانوتكنولوجي  مركز  ملختربات  الزائر 

يوم الثالثاء املوافق 2016/6/21 .
اجلامعة  اأن  امل�ساعد  ال�سيد  ذكر  اللقاء  وخالل 
جمال  يف  كبرية  مراحل  قطعت  قد  التكنولوجية 
تطبيق معايري اجلودة على م�ستوى جميع االأق�سام 
من  مبا�رص  وباأ�رصاف  البحوث  ومراكز  العلمية 
ثامر.  دواي  اأ.د.امني  اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  قبل 
واأ�ساف ان اجلامعة قد و�سعت برنامج ر�سني من 
اال�ستعانة   اجل احل�سول على االعتمادية من خالل 
اجلامعات  يف  لالأ�ساتذة  العلمية  باخلربات 
التقييم  تقارير  وتدقيق  مراجعة  يف   االأمريكية 
الذاتي اخلا�س باجلودة. وعلى �سيد مت�سل رحب 
النانوتكنولوجي  مركز  حققها  التي   باالجنازات 
واملواد املتقدمة يف جمال جودة املختربات وفق 

.17025-ISO املوا�سفة
و�سم وفد اللجنة الوزارية الزائر ملختربات مركز 
ح�سني  ف�سيلة  م.م.  من  كل  النانوتكنولوجي 

عليوي، م.م. طه عبد الرحمن مزيد ، م.م.اجمد 
حممد �ساحب.

فريق علمي من قسم  اعتمادية املختربات يف جهاز اإلشراف والتقويم 
العلمي  يزور  خمتربات مركز حبوث النانوتكنولوجي 

�سمن خطة مركز بحوث النانوتكنولوجي واملواد 
املتقدمة للح�سول على اعتمادية جودة املختربات 

وفق املوا�سفة ISO-17025 ،  ا�ستقبل مدير املركز 
اعتمادية  ق�سم  وفد  �سكر    عجمي  اأ.م.د.خالد 

املختربات يف جهاز االإ�رصاف والتقومي العلمي يف 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والذي �سم 
كل من م.م. ف�سيلة ح�سني عليوي، م.م. طه عبد 
الرحمن مزيد ، م.م.اجمد حممد �ساحب، وذلك  

يوم الثالثاء املوافق 2016/6/21 .
التخ�س�سية  املختربات  على  الفريق  اطلع  حيث 
ملركز بحوث النانوتكنولوجي واملواد املتقدمة 
باملختربات  اخلا�سة  االإدارية  املتطلبات  وعلى 
االأجهزة املختربية  الفنية ومعايرة  واملتطلبات 
 .17025-ISO والتي ت�سمنتها املوا�سفة الدولية
و�سعها  التي  باخلطة  العلمي  الفريق  اأ�ساد  وقد 
على  احل�سول  اجل  من  النانوتكنولوجي  مركز 
ومن  الدولية.  املوا�سفات  وفق  االعتمادية 
قد  التكنولوجية  اجلامعة  ان  بالذكر  اجلدير 
العلمية  االأق�سام  لكافة  وا�سع  برنامج  و�سعت 
اجلودة  على  احل�سول  لغر�س  البحوث  ومراكز 
واالعتمادية، حيث قطعت اجلامعة اأ�سواطا كبريًة 
رئا�سة  قبل  وباأ�رصاف مبا�رص من  يف هذا االجتاه 

اجلامعة. 
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تطبيقات  ت�سهده  الذي  الكبري  التو�سع  ظل  يف 
والغاز،  النفط  �سناعة  يف  النانوتكنولوجي 
واملواد  النانوتكنولوجي  بحوث  مركز  نظم 
)حول   حول  تدريبية  ور�سة  اجلامعة  يف  املتقدمة 
   650-API املوا�سفة  وفق  النفط  خزانات  ت�سميم 
لغاية   5/22 للفرتة  النانوتكنولوجي(  وتطبيقات 
من  متدربًا   15 الدورة   يف  �سارك  وقد   .2016/6/2
�رصكة توزيع املنتجات النفطية. ومت خالل الدورة 
مت اإلقاء جمموعة من املحا�رصات العلمية النظرية 
مدير  �سكر/  عجمي  اأ.م.د.خالد  قبل  من  والعملية 

املتقدمة  واملواد  النانوتكنولوجي  بحوث  مركز 
مب�ساركة اأ�ساتذة املركز كل من اأ.م.د.زينب نا�رص 
جميل و م.د.عمار حممد حمزة والأ�ساتذة م�سوؤويل 
الور�سة  برنامج  ت�سمن  املركز.  يف  املختربات 
املفاهيم  باأهم  امل�ساركني  تعريف  التدريبية  
العلمية احلديثة اخلا�سة بت�سميم وبناء اخلزانات 
وفق  الكبرية  اخلزنية  ال�سعات  ذات  النفطية 
تطبيقات  على  والتعرف  العاملية،  املوا�سفات 

النانوتكنولوجي يف م�ساريع النفط والغاز.
ان  عجمي  خالد  الدكتور  املركز  مدير  ذكر  وقد 

العلمية  املهارات  تطوير  هو  الدورة  من  الهدف 
للكوادر الهند�سية يف القطاع النفطي من اجل اإعداد 
واختيار  النفطية  للخزانات  الهند�سية  الت�ساميم 
هذه  ت�سييد  يف  امل�ستخدم  املنا�سب  املعدن  نوع 
اخلزانات. ومن اجلدير بالذكر ان العراق قد و�سع 
اخلزنية  الطاقات  زيادة  اجل  من  وا�سع  برنامج 
للنفط وم�ستقاته يف العديد من املحافظات لتطوير 
النفطية. ودعم االقت�ساد الوطني يف جمال الرثوة 
ويف نهاية الور�سة مت توزيع ال�سهادات التقديرية 

على امل�ساركني يف الربنامج

5

حلقات نقاشية وورش تدريبية 

مركز النانوتكنولوجي يقيم حلقة نقاشية حول تطبيقات اجملهر 
االلكرتوني املاسح يف الكشف عن الرتاكيب النانوية

بحوث  ملركز  والثقايف  العلمي  الربنامج  �سمن 
النانوتكنولوجي واملواد املتقدمة يف اجلامعة التكنولوجية 
االلكرتوين  املجهر  تطبيقات  بعنوان  نقا�سية  حلقة  عقد  مت 
املا�سح يف الك�سف عن الرتاكيب النانوية  األقاها م.م.اأو�س 
عبد الله جنم م�سوؤول خمتربات املجاهر املتقدمة يف املركز  
وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2015/5/26 بح�سور  اأ.م.د. خالد 
عجمي �سكر مدير  مركز النانوتكنولوجي واملواد املتقدمة و 
اأ.م.د.زينب نا�رص جميل رئي�س ق�سم البايونانوتكنولوجي و 
د.عمار حممد حمزة رئي�س ق�سم املواد النانوية املتقدمة يف 

املركز والكادر التدري�سي .
املتعلقة  احلديثة  العلمية  التفا�سيل  اأهم  اإىل  تطرق  حيث 
وقيا�س  ت�سخي�س  وكيفية  املا�سح  املجهر  عمل  مبيكانيكية 
احللقة  نهاية  ويف  النانوية.  للمواد  ال�سطحي  الرتكيب 
النقا�سية مت ت�سليم املحا�رص �سهادة تقديرية من قبل ال�سيد 
العلمية  جلهوده  تثمينًا   عجمي  اأ.م.د.خالد  املركز  مدير 

الرامية لتطوير حركة البحث العلمي يف عراقنا احلبيب.

مركز النانوتكنولوجي يف اجلامعة التكنولوجية ينظم ورشة تدريبية حول  
تصميم خزانات النفط وفق املواصفة API-650   وتطبيقات النانوتكنولوجي  

ملنتسيب وزارة النفط
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حلقات نقاشية 

السيد رئيس اجلامعة التكنولوجية يستقبل وفد شركة مصايف 
الوسط يف مركز النانوتكنولوجي

التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  ا�ستقبل 
الو�سط  م�سايف  �رصكة  وفد  ثامر(  دواي  )اأ.د.امني 
اخلمي�س  يوم  النانوتكنولوجي  ملركز  الزائر 
املوافق 2016/5/12  بح�سور )اأ.م.د.خالد  عجمي 
�سكر(  مدير مركز النانوتكنولوجي والكادر االإداري 
�سعد  االأ�ستاذ  من  الوفد كل  املركز.  حيث �سم  يف 
عن  ممثاًل  التدريب  دائرة  مدير  اخلالق  عبد  احمد 
ال�سيد مدير عام ال�رصكة، واخلبري حكمت جعفر، 

واالأ�ستاذ طلعت نذير واملهند�س عامر مو�سى.
واأكد ال�سيد رئي�س اجلامعة خالل اللقاء عن ا�ستعداد 
العلمية يف  اخلربة  لتقدمي  التكنولوجية  اجلامعة 
لدعم  النانوتكنولوجي  ومنها  التخ�س�سات  كافة 
امل�ساكل  حل  خالل  من  االإنتاجي  القطاع  ورفد 
امليدانية التي يعاين منها حقل العمل.  كما ذكر 
�سيادتة اي�سًا  ان اجلامعة التكنولوجية  ت�سم جلان 
تن�سيقية عالية امل�ستوى مع  وزارة النفط . ومن 
واملواد  النانوتكنولوجي  مركز  مدير  ذكر  جانبة 
املتقدمة د.خالد عجمي ان هذه الزيارة تاأتي من 
مذكرة  وفق  امل�سرتك  العلمي   العمل  تعزيز  اجل 
ال�رصكة واملركز والتي كان  التفاهم املوقعة بني 

من اهم بنودها ا�ستحداث درا�سة الدبلوم العايل يف 
تخ�س�س هند�سة النانوتكنولوجي  ملنت�سبي وزارة 
النفط  يف ق�سم هند�سة املواد وبالتعاون مع مركز 

النانوتكنولوجي . 

اكليل  بتقدمي  الزائر  الوفد  بادر  اخر  جانب  من 
واملواد  النانوتكنولوجي  مركز  اىل  الزهور  من 
م�سايف  �رصكة  عام  مدير  ال�سيد  باأ�سم  املتقدمة 

الو�سط.

مركزالنانوتكنولوجي وبالتعاون مع قسم هندسة العمارة يقيم 
حلقة نقاشية حول اضافة املواد النانوية  اىل الكونكريت

بحوث  مركز  يف  حزيران    ل�سهر  الثقايف  املو�سم  حللقات  املتوا�سلة  ال�سل�سلة  �سمن 
بعنوان"  نقا�سية  حلقة  عقد  مت  التكنولوجية  اجلامعة  يف  املتقدمة  واملواد  النانوتكنولوجي 
تاأثري ا�سافة املواد النانوية على الكونكريت يف العمارة "  األقتها م.د.وجدان �سياء عبد اجلليل  
التدري�سية يف ق�سم هند�سة العمارة   وذلك يوم االحد املوافق 2016/6/19 بح�سور  ال�سيد مدير  

مركز النانوتكنولوجي واملواد املتقدمة و روؤ�ساء االق�سام يف مركز والكادر التدري�سي .
على  تاأثريها  ومدى  الكونكريت  اىل  امل�سافة  النانوية  املواد  تاثريات  اأهم  مناق�سة  مت   حيث 
خ�سائ�سه  . ويف نهاية احللقة النقا�سية مت ت�سليم املحا�رص �سهادة تقديرية من قبل ال�سيد مدير 

املركز اأ.م.د.خالد عجمي �سكر تثمينًا  جلهودها العلمية.
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ندوات علمية 

بالتعاون مع قسم العلوم التطبيقية  يقيم مركز حبوث النانوتكنولوجي 
 ) PCR(  واملواد املتقدمة يقيم دورة تدريبية حول جهاز البصمة الوراثية

ملنتسيب املركز
اق�سام  بني  العلمي   التعاون  مبداأ  من  انطالقا 
النانو  بحوث  مركز  اقام  ومراكزها  اجلامعة 
تدريبية   دورة   املتقدمة   واملواد  تكنولوجي 
القاء    )PCR( الوراثية   الب�سمة  جهاز  حول 
العلوم  ق�سم  من  التدري�سني   فيها  املحا�رصات 
جابر  �سخي  اأ.م.د.ماجد   : من  كل  التطبيقية  
علي  والبايلوجي   حمزة   حممد  م.م.بثينة  و 

هديب. 
نظرية  حما�رصات  الدورة   تناولت  حيث 
تطبيق  وكذلك  الوراثيية  الب�سمة  جهاز  عن 
طريقة  اىل   تطرق  الذي  العملي   اجلانب  يف 
املتعلقة  اخلطوات  وكافة  النماذج    حت�سري 
جهاز  ان  بالذكر  اجلدير  ومن  اجلهاز.  بعمل 
يتم  التي  املهمة  االجهزة  من  الوراثية  الب�سمة 
ا�ستخدامها يف التطبيقات الوراثية والك�سف عن 

العينات املختلفة وبدقة عالية. 

مركز النانوتكنولوجي يقيم حلقة نقاشية حول جهاز حيود االشعة 
السينية  يف تشخيص البلورات نانوية احلجم

التكنولوجية   اجلامعة  تطلعات  مع  ان�سجاما 
والثقايف  العلمي  الربنامج  فعاليات  و�سمن 
واملواد  النانوتكنولوجي  بحوث  ملركز 
املتقدمة يف اجلامعة التكنولوجية مت عقد حلقة 
ال�سينية   اال�سعة  حيود  جهاز  بعنوان"  نقا�سية 
األقاها    " يف ت�سخي�س البلورات نانوية احلجم 
بحوث  مركز  يف  التدري�سي  عبد  الئق  م.م.علي 
يوم  وذلك  املتقدمة   واملواد  النانوتكنولوجي 
االثنني املوافق 2016/6/6 بح�سور  ال�سيد مدير  
و  املتقدمة  واملواد  النانوتكنولوجي  مركز 

روؤ�ساء االق�سام يف مركز والكادر التدري�سي .
حيث مت  مناق�سة اأهم التطبيقات املتعلقة بجهاز 
حيود اال�سعة ال�سينية  )XRD( وكيفية ت�سخي�س 
املواد النانوية ح�سب الرتكيب البلوري . ويف 
املحا�رص  ت�سليم  مت  النقا�سية  احللقة  نهاية 
�سهادة تقديرية من قبل ال�سيد مدير مركز بحوث 
النانوتكنولوجي واملواد املتقدمة  اأ.م.د.خالد 
عجمي �سكر تثمينًا  جلهوده العلمية التي ترفد 

خمتربات املركز بالعطاء العلمي  


