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نبذة تعريفية عن قسم الهندسة الكميياوية  
 هو التخصص الهنديس ا�ي يتعامل مع العلوم الطبيعية الهندسة الكميياوية     

مثل، الكميياء والفزي�ء و�مل أ�حياء و الر�ضيات و�قتصاد، يف تصممي وتطو�ر 
و�شغيل املصانع والعمليات اليت هتدف ٕاىل حتويل املواد اخلام ٔأو املواد الوس�يطة 

ٕاىل املنتج املطلوب مع ٔأٔ��ذ يف ٔأالعتبار احلفاظ �ىل البيئة وسالمه العاملني 
واملعدات ، و�ليه تعترب الهندسة الكميياوية من التخصصات الهندس�ية ذات 

القا�دة الصناعية أ�وسع بني �لوم الهندسة لكها �ىل إالطالق �وهنا متثل �لقة 
 .الوصل بني العلوم والصنا�ة

 هو املسؤول عن تصممي و�شغيل وتطو�ر وٕادارة العمليات املهندس الكميياوي    
الصناعية فهو يقوم بتطبيق واس�ت�دام املبادئ الر�ضية والفزي�ئية والكمييائية 
و�قتصادية اليت درسها يف حتويل املواد اخلام ٕاىل منت�ات ٔأكرث نفعا و فائدة، 

فهو �رشف �ىل جماالت صناعية واسعة �دًا، مهنا الصنا�ات الكميياوية والنفطية 
والبرتو�ميياوية والصنا�ة النووية والطاقات املت�ددة واملس�تدامة والصنا�ات 

والصنا�ة إالحيائية ويضاف ٕاىل ذ� التحمك  الغذائية و��شائية والصيدلية
 ويتطلب القيام مبهمة املهندس الكميياوي فهام اكمال للمبادئ .�لتلوث واحلد منه

الهندس�ية والعلمية والتقنية الاكمنة وراء العمليات املراد تصمميها ٔأو تطو�رها. 
وينعكس هذا يف املناجه ا�راس�ية لقسم الهندسة الكميياوية وا�ي يتضمن دراسة 

ة املادة والطاقة، وا�ينامياك احلرارية، وجر�ن نالر�ضيات التطبيقية، ومواز
املوائع، وانتقال الطاقة والكت�، ومعليات الفصل، وحر�ية التفا�ل الكمييايئ 

وتصممي املفا�الت، وتصممي ٔأ�زة الفصل واخللط ا�تلفة. 

. 
 
 

من هذا املنطلق تأٔسس قسم الهندسة الكميياوية يف اجلامعة التكنولوجية مع تأٔسيس 
م ودٔأب القسم وما 1979م حيث خترجت ا�فعة أ�وىل س�نة 1975اجلامعة س�نة 

�زال �ىل رفد القطاع الصناعي �خلرجيني من املهندسني ا��ن اخنرطوا يف اكفة املياد�ن 
ٕان للقسم و. كام  الصناعية ليسهموا يف التمنية �قتصادية والصناعية لب�� العز�ز

 ا�ئوب يف رفد القطاع الصناعي والبحيث وا�ٔاكدميي �لكوادر املتقدمة من مح� هٕاسهام
 خترجي فضال عنم 1979الشهادات العليا منذ اس�ت�داث دراسة املاجس�تري س�نة 

و�دة دورات من مح� شهادة  م 1987�دة دورات من مح� ا�كتوراه منذ س�نة 
 لغاية 387 ا�راسات العليا رجيييخ مجملا�بلوم العايل يف ٔأختصاصات خمتلفة ( وبلغ 

 )اليوم
وهام ويبدٔأ التخصص يف قسم الهندسة الكميياوية من املر�� �وىل يف ٔأ�د الفر�ني 

هندسة العمليات الكميياوية و هندسة �كر�ر النفط و�كنولوجيا الغاز. 
يضم قسم الهندسة الكميياوية العديد من ا�تربات التخصصية لتغطية اكفة جماالت 
املعرفة يف هذا التخصص. كذ� يضم قسم الهندسة الكميياوية العديد من الفرق 

البحثية ا�تصة حبل املشالك الصناعية يف ا�االت ا�وائية والغذائية والنفطية 
 : يتوختصص هذه الفرق البحثية كام �

الس�يطرة �ىل العمليات  •
�كنولوجيا �غش�ية  •
التلوث البييئ   •
�كنولوجيا ا�قائق النانوية وتطبيقاهتا  •
هندسة العوامل املسا�دة و تطبيقاهتا �ىل تصممي املفا�الت  •
الطاقات املت�ددة  •
 هندسة ا�يناميكيا احلرارية •
هندسة التأٔلك  •
�كنولوجيا املواد البو�ميرية واملواد املرتا�بة  •
 الصنا�ات الكميياوية والبرتو�ميياوية •
 

"  �لعمل نهنض و�لعمل نتطور و�البداع �زهو عراقنا اجلديد حتت شعار "دعوة :
�س�هتل العام ا�رايس اجلديد وهنىن الس�يد رئيس اجلامعة احملرتم ومجيع اساتذة 

ومنتس�يب اجلامعة مبناس�بة بدء العام ا�رايس وندعو هللا العيل القد�ر ان جيعل العام 
 ا�رايس �افال �لن�اح والتقدم ويعم اخلري و�من و�مان �ىل ب�� العز�ز .

ويترشف قسم الهندسة الكميياوية بدعوة امجليع حلضور احملارضات و الس�ميينارات 
والفعاليات اليت تقام يف قا�ة اخلوارزيم يف الطابق الرابع يف مبىن قسم الهندسة 

 الكميياوية شا�ر�ن مشاركتمك لتعز�ز املاكنة العلمية لب�� وحسب اجلدول املرفق . 
 
 



 9/1/2013 لغاية 2012 /1/10جدول المحاضرات والسيمينارات للفترة من  
اليوم / التاريخ الوقت عنوان المحاضرة اسم المحاضر 

 Development of innovative methods for the production and encapsulation ofا.م.د. ناهض قصير وديع 
PCMS 12:30-1:30  2012/10/3األربعاء 

 Optimization of a distillation column using Genetic algorithms 12:30-1:00الطالب /محمد عدي عبد الستار 
 2012/10/10األربعاء 

 Study of MBR performance in waste water treatment 1:00-1:30الطالب /حارث أياد محمد صكار 

 Desulfurization study of whole crude oil by solvent extraction 12:30-1:00الطالبة/ سجى محسن جبار 
 2012/10/17األربعاء 

 Effect of some variables on corrosion of metals protected by laser approachالطالب/احمد ياسين علي 
technique 1:00-1:30 

 2012/10/24األربعاء  Nanoporous Matreials 12:30-1:30م.د. طالب محمد نايف 

– Reuse treatment of industrial wastewater by combination of coagulationالطالبة/ ايمان شاكر عواد سلمان 
flocculation and membrane method 12:30-1:00 

 2012/10/31األربعاء 
 Hydrodynamic and kinetic study of a hybrid detoxification process with zeroالطالبة/ نور حسين حمزة حسن 

liquid discharge in an industrial waste water treatment  1:00-1:30 

 Using non destructive testing (NDT) Radiation method for testing industrialأ.م.د. محمد ابراهيم 
engineering equipments 12:30-1:30  2012/11/7األربعاء 

 Effect of operating variables on drag reduction phenomenon by polymericالطالب/ ليث مجيد عبود 
additives 12:30-1:00 

 2012/11/14األربعاء 
 1:30-1:00دراسة الخواص الريولوجيه وديناميكية التفاعل لمواد متراكبه الطالب /احمد شهاب سلمان 

 Application of genetic algorithm in optimization and parameters estimation ofم.د. زيدون محسن شكور 
various chemical engineering systems 12:30-1:30  2012/11/21األربعاء 

طيةفالتعاقدات في تنفيذ المشاريع الند. احسان العطار / استشاري في وزارة النفط   2012/11/28األربعاء  12:30-1:30 

 2012/12/5األربعاء  Environmental management and technology in oil refinery 12:30-1:30م.د. عادل شريف حمادي 

 2012/12/12األربعاء  Effect of catalysts on petroleum wastewater effluence treatment by sonication 12:30-1:30م.م. قصي جعفر 

 2012/12/19األربعاء  1:30-12:30 انواع الفايروسات وكيفية حماية الحاسبة منهانسرين نجم 

 2012/12/26األربعاء  1:30 -12:30 المحاضرة الدينية

 2013/1/2 األربعاء 1:30-12:30وقفة توعوية حول ضمان الجودة أ.د. خليل ابراهيم / عضو مجلس ضمان الجودة 

 2013/1/9 األربعاء 1:30-12:30  العراقي وافاق تطويرهاتواقع صناعة السمن

 


