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 تقرير عن االطالع والتدريب في جمهوريه المانيا االتحاديه في جامعه

(TU.Bergakademie Freiberg Bernhard-von-cotta) 

(1111-9-11( الى )1111-8-11للقتره الزمينه من )  

 اعداد

 م.د. عادل محمود صالح

 الجامعه التكنلوجيه / قسم هندسه المكائن والمعدات

:مقدمهال -1  

انٌا الم الدعوه الموجهه من قبل الجانب االلمانً والمرفقه طٌا مع التقرٌر تم اٌفادي الى جمهورٌهبناءا على 

وضمن االتفاقٌه مع جامعه التدرٌب للمالكات التدرٌسٌسه االتحادٌه ضمن برنامج  

حٌث تم من خالله حضور العدٌد من   (TU.Bergakademie Freiberg Bernhard-von-cotta(   

قسام ووكذل  لعلمٌه والتطبٌقٌه والتً القاها علٌنا اساتذه بدرجه استاذ واغلبهم من رؤوساء االالمحاظرات ا

تمت زٌاره العدٌد من المختبرات والمعامل الصناعٌه والمكتبه المركزٌه ومعرفه المواقع االلكترونٌه 

.ٌه الحدٌثهتم الحصول من خاللها على عدد كبٌر من المصادر العلم من خاللها المفتوحه والتً  

:الخبره المكتسبه -1  

كانت الدورات التدرٌبٌه فً الجامعه اعاله ممٌزه على الصعٌد العملً والنظري حٌث النقاط االتٌه تبٌن 

-ذل :  

  .زٌاره االقسام العلمٌه لالختصاصات المٌكانٌكٌه المختلفه -أ

حٌث تمت زٌاره االقسام العلمٌه المتوفره فً المدٌنه التً اقمت فٌها والتً تحتوي على التخصص      

  .زٌاره المختبرات واالطالع على احدث  التقنٌات -ب

على سبٌل المثال تمت زٌاره مختبر انتقال الحراره وشوهدت مختلف االجهزه المختبرٌه هنال  من قبل     

ٌها.االساتذه المشرفٌن عل  
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.(Volkswaghen)    زٌاره معامل السٌارات فً مدٌنه درزدن  -ت

وهو عباره عن مصنع تجمٌعً لجمٌع انواع السٌارات لهذه الشركه وتم مشاهده هذه الخطوات خطوه    

خطوه وتم االطالع على احدث التقنٌات المستخدمه فً هذا المصنع مثل السٌاره االلٌه والتً تعمل حسب 

 برنامج خاص والروبوتات والٌه التجمٌع.

.(Freiberg)  ث-   زٌاره المنجم فً مدٌنه  

منجم المدٌنه هو الجزء االساس الذي انشات المدٌنه من اجله حٌث ٌحتوي هذا المنجم على الفضه وتمت     

 زٌارتنا لهذا المنجم ومشاهده انواع المعادن المترسبه هتال  باالضافه لاللٌه المتبعه الستخراج الفضه.

. (Solar  world) زٌاره     مصنع معدات الطاقه الشمسٌه  ج-

المانٌا باجمعا تعتمد على الطاقه الشمسٌه للحصول على الطاقه الكهرباٌئه لذل  ٌعتبر جزء اساسً فً     

المجتمع االلمانً ولذل  تمت زٌارته حٌث تم مشاهدة تسلسل عملٌه التصنٌع ابتداءا من احضار السٌلٌكون 

بتكوٌن مختلف انواع الخالٌا     من جنوب المانٌا وتكسٌره وغسله وصنع الواح منه تسمى بالوٌفر وانتهاءا 

 . W.p 005الى  05الشمسٌه حسب الطلب والتً تتراوح ما بٌن    

الكتب المنشوره ضمن مجال التخصص. االطالع على احدث  -ح  

على اهم واحدث الكتب هنال  وكذل  عن حٌث تم زٌاره معرض الكتب فً المكتبه المركزٌه واالطالع    

بالجامعه تم االطالع وتنزٌل بعض الكتب الخاصه فً مجال التخصص. طرٌق شبكه االنترنٌت الخاصه  

.االطالع على اخر النشرات العلمٌه ضمن التخصص  -خ  

تم االطالع على احدث النشرات العلمٌه فً مجال التخصص فً المكتبه المركزٌه وكذل  فً الجامعه    

 نفسها .

.(Computertomography), (nc),(nx),(ansys),(Dasy lab),(Comsol) حضور محاضرات فً   -د  

حٌث تم شرح بعض البرامج الخدمٌه فً مجال التخصص والموضحه اعاله من قبل الدكتور عبد القادر   

 كدو وربط الجانب العملً بالنظري عن طرٌق هذه البرامج.  

زٌاره عده مختبرات تخصصٌه وانتاجٌه ٌوضح مراحل االنتاج  للمنتوج.  -ذ  

 

-المستحصله من االٌفاد : الفائده -3  

-بعد االطالع على الجانب العملً والنظري تحت االستفاده من االمور التالٌه :  



3 
 

 عده بحوث ومعرفه مقدار التطورتوسٌع المالكات العلمٌه حٌث ٌمكن من خالل هذا االطالع عمل  -أ

 الحاصل فً الدول المتقدمه.

من خالل االطالع واالستفسار تبٌن ان اغلب المعاهد التخصصٌه فً الجامعه اعاله ٌتم  تموٌلها من   -ب

  المثال القسم الذي تدربت فٌه عنده عقد مع شركه قبل عده شركات وعلى سبٌل

  (B.M.W)  .السٌاراتالخاصه فً صناعه  

  

من خالل الزٌاره المٌدانٌه للمختبرات وجدت بان الجانب االمانً قد قام بتحوٌر اجهزه مختبرٌه قدٌمه   -ت

( حٌث تم تحوٌرها الى اجهزه ٌتم التحكم بها عن طرٌق الحاسوب كما هوه 0205ٌعود تارٌخها الى عام )

لى تارٌخه..مع العلم  ان هوٌه الجهاز القدٌم محافظ علٌه وعمعلوم باالجهزه الحدٌثه   

فً مجال البحث العلمً ومن خالل لقائً باالساتذه وطلبه البحث وخصوصا طلبه الدكتوراه وجدت بان   -ث

نقطه البحث بالنسبه للباحث تكون دقٌقه جدا . ومثال على ذل  البحث الذي تقوم به الباحثه اٌضا من القطر 

مستخدم فً السباكه.السوري الشقٌق هو تاثٌر زٌاده نسبه الرطوبه الى الرمل ال  

الحصول على نشرات حدٌثه ومواقع الكترونٌه مفٌده ٌمكن من خاللها التواصل مع الباحثٌن وكذل    -ج

 البرامج المتطوره فً مجال الهندسه المٌكانٌكٌه .

  :التائج والمقترحات -4

 4-1   النتائج    

طورات العملٌه والعلمٌه. التاالٌفاد كان مثمرا ومفٌدا بحٌث ٌمكن للشخص الموفد معرفه    أ-

االطالع على االجهزه المختبرٌه الحدٌثه وكٌفٌه مقارنه النتائج العملٌه مع النتائج النظرٌه . -ب  

االحترام والتقدٌر الذي ٌحضى به العلم والباحث عن العلم  ومقدار الخدمات التً تقدمها الدوله لطالب  -ت

 العلم .

الدول المتقدمه اصبحت متقدمه لكونها تلزم كل من ٌكون ضمنها باحترام هنا نقطه مهم جدا  وهٌه ان  -ث

 القوانٌن والوقت .

التعامل مع االساتذه والطلبه فً الجامعه اعاله ٌبنى على اساس من المصداقٌه واحترام المواعٌد وٌعطى  -ج

 كل ذي حق حقه .

 

  المقترحات 4-1
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لى بلدنا العراق العزٌز .نقل الخبره المتراكمه من الدول المتقدمه ا  -أ  

الربط مابٌن الجانب العلمً والعملً والترابط ما بٌن مؤسسات الدوله المختلفه . -ب  

منها لحل مشاكل ومعوقات العمل فً العراق . البحوث التً ٌقدمها االساتذه فً بلدنا تكون الغاٌه  -ت  

العلمً الحاصل فً تل  الدول .التواصل مع الباحثٌن والعلماء ضمن التخصص لمواكبه التطور  -ث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورات والمحاظرات

-التً اجرٌت خالل الدوره : والمعامل والشركات طٌا جداول بالمحاظرات والزٌارات المٌدانٌه للمختبرات  

 اوال:المحاظرات النظرٌه :
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No. 
 

Lecture title     Lecture            Lecture        
location  

1 Introduction to training course 
program  

Dr. Eng. kadauw  Institute of casting 
metal forming 

Engineering 

2 Introduction to COMSOL software 
simulation 

Dr. Eng. kadauw Institute of casting 
metal forming 

Engineering 

3 Computer Lab. Of COMOSOL 
softwere  simulation  

Dr. Eng. kadauw Institute of casting 
metal forming 

4 Mathematician Simulation of 
Experiments  

Pro. Dr. Eng. Bast  Institute of casting 
metal forming 

5  Introduction Course in Laboratory 
Equipments 

Dr. Eng. kadauw Institute of casting 
metal forming 

6 Casting Laboratory Dr. Eng. kadauw Institute of casting 
metal forming 

7 Ansys  softwere Dr. Eng. kadauw Institute of casting 
metal forming   

/seminars class 

8 3D Printer Dr. Eng. kadauw Institute of 3D 
Printer 

 

 

 

 

 

 ثانيا:المختبرات:

 

No. 
 

Lab. title Lecturer Lab. Location 

1 COMSOL Dr. Eng. kadauw Institute of casting metal 
forming 
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2 Sand casting Lab.  Dr. Eng. kadauw Institute of casting metal 
forming 

3 Casting Lab. Dr. eva Institute of casting metal 
forming 

 
 

 ثالثا:لمعامل والشركات:

 

No. Factory Name Location 
 

1 Sachsisches  Metal Forming Factory in 
Freiberg  Gmbh 

Freiberg-
Germany 

2 Solar World Factory Freiberg-
Germany 

3 Saxon Mine Freiberg-
Germany 

4 Terra Mineral Museum Freiberg-
Germany 

5 Automobiles Manufacturers/Dresden 
Gmbh 

Dresden  

 


