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بعد التوكل على الله ، مت ا�ستحداث ق�سم 
2010. ويعترب  �س���نة  النفط  تكنولوجيا 
ق�س���م تكنولوجي���ا النف���ط من الأق�س���ام 
الهند�سية وهو ال�سمعة الرابعة ع�رشة من 
اق�س���ام اجلامعة التكنولوجية . وقد كان 
هذا الأ�س���تحداث مبنيا على ا�سا�س حاجة 
البلد الفعلية للمهند�س���ني املخت�سني يف 
هند�سة النفط والغاز . ومن اجلدير بالذكر 
ان ال�سناعات النفطية تعترب مرتكزا هاما 
يف اقت�ساد العراق جاء دورنا كاأكادمييني 
يف التخطيط والتن�س���يق مع وزارة النفط 
العراقي���ة من اجل توفري كوادر هند�س���ية 
موؤهل���ة وفق اح���دث املفاهي���م العلمية 
يف �س���ناعة النفط والغاز . فقد �س���ممت 
املناه���ج الدرا�س���ية لق�س���م تكنولوجيا 
النف���ط وفق اح���دث املناهج الدرا�س���ية 
الر�س���ينة. حيث  العامل  لأرقى جامعات 
اثنت الكثري من اجلامعات و املوؤ�س�س���ات 
الأكادميية العاملية على املنهج الدرا�سي 
الذي ميتاز بالرتكيز على اجلانب العملي 
والتطبيقي للمهند�س و الذي متتد جذوره 
اىل الطبيعة العلمية والأكادميية للجامعة 

التكنولوجية 

لنا كلمة
الرؤيا

  ترتكز خ�سو�سية الق�سم العلميه 
الدار�س���ني  الطلب���ة  اغن���اء  يف 
الهند�س���ية  والقدرات  باخلربات 

التطبيقية املمتدة اىل طبيعة 
وتظهر  التكنولوجية،  اجلامعة 
روؤية الق�س���م ب�س���كل وا�سح من 
العلمي���ة  التخ�س�س���ات  خ���ال 

)الفروع( التي ي�سمها وهي:
- فرع تكنولوجيا مكامن النفط
- فرع تكنولوجيا انتاج النفط

ه���ذه  يف  الق�س���م  وي�س���عى    
الداء  مبداأ  اعتماد  التخ�س�س���ات 
واجلودة العاليني من اأجل حتقيق 
مبداأ الداء واجلودة العاليني من 
اأجل حتقي���ق البداع والتطور يف 

قطاع النفط والغاز. 
   الرسالة

 اأع���داد الك���وادر الهند�س���ية يف 
تخ�س����س هند�س���ة وتكنولوجيا 
النفط خلدمة ال�سناعات النفطية 
يف البل���د والعم���ل عل���ى اجراء 

البحوث 
والدرا�س���ات التطبيقي���ة يف هذا 
التخ�س����س احليوي الذي يعترب 

ع�سب القت�ساد العراقي .
    االهداف

 1- اعداد مهند�س���ني خمت�س���ني 
العلمية  واملعرف���ة  باخل���ربات 

العالي���ة يف تخ�س����س هند�س���ة 
وتكنولوجيا النفط.

الق���درة  اخلري���ج  اك�س���اب   -2
على امل�س���اهمة الفعالة يف حل 
القطاع  يف  ال�س���ناعية  امل�ساكل 
النفطي وخ�سو�سا عمليات انتاج
 النفط وادامة املكامن النفطية .
على  قادرين  3-اعداد خريج���ني 
ايجاد اف�س���ل الطرق ل�ستك�ساف 
املنابع النفطي���ة وتطوير البار 

العاملة من اجل زيادة الطاقة 
النتاجية والت�س���ديرية  للبلد   

للنهو�س بالواقع القت�سادي.

4- تهيئ���ة خريجني قادرين على 
ادارة وتطوي���ر املكامن النفطية 
وعملي���ات انتاج النف���ط والغاز 

وذلك من  خال  الرتكيز على 
اجلانب العملي والتطبيقي خال 
الدار�سة ح�سب الطبعة التطبيقية 

للجامعة التكنولوجية.
5-اغن���اء العملي���ة  التعليمي���ة 
بربامج الدرا�سات العليا م�ستقبا 
التطبيقية  العلمي���ة  والبح���وث 
الر�س���ينة  والتاكيد على دورها 
يف  خدمة  املجتمع وحل امل�ساكل 

الت�سغيلية يف حقل العمل.

قسم تكنولوجيا النفط .. االهداف والرويا والرسالة

   مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد 
2012/2011، عقدت الهيئة العامة يف 
ق�س���م تكنولوجيا النف���ط اجتماعها 
والتدري�س���يني  للمنت�س���بني  الأول 
ي���وم الثاثاء املواف���ق 2011/10/11 
وبح�س���ور ال�س���يد رئي����س اجلامعة 

)اأ.د. اأمني دواي ثامر( املحرتم.
ويف بداي���ة الأجتم���اع رحب ال�س���يد 
رئي�س ق�سم تكنولوجيا النفط )اأ.م.د. 
خالد عجمي �س���كر( بال�س���يد رئي�س 
اجلامعة التكنولوجية واحل�س���ور، 
وم���ن جانب اآخرتقدم ال�س���يد رئي�س 
والتربي���كات  بالته���اين  اجلامع���ة 
ملنت�س���بي الق�س���م مبنا�س���بة العام 
اجلدي���د وحثه���م على ب���ذل العطاء 
خدمة للعملي���ة التعليمية، وقد اأكد 
�س���يادته على ����رشورة العمل اجلاد 

لأجناح امل�سرية التعليمية.
كما تطرق ال�س���يد رئي����س اجلامعة 
املحرتم اىل اأهمي���ة عاقة اجلامعة 

باملجتمع و�س���وق العمل كونها هي 
التقييم احلقيقي ملنهجنا الأكادميي 
واله���دف املن�س���ود يف عملي���ة بناء 
القطاعات  احلديثة يف  التكنولوجيا 
النف���ط  قط���اع  وخ�سو�س���ًا  كاف���ة 

والغاز.

ويف نهاي���ة الأجتم���اع تقدم ال�س���يد 
رئي�س الق�س���م باأ�س���م منت�سبي ق�سم 
النفط بال�سكر والتقدير  تكنولوجيا 
اىل ال�س���يد رئي����س اجلامع���ة على 
زيارت���ه الكرمي���ة متمني���ًا للجميع 

املوفقية والنجاح

السيد رئيس الجامعة يحضر اجتماع الهيئة العامة لقسم تكنولوجيا النفط رئيس الجامعة يستقبل 
مساعد رئيس جامعة البصرة

ت�رشفت اجلامعة التكنولوجية بزيارة 
كرمية من قبل ال�س���يد م�س���اعد رئي�س 
جامعة الب�رشة الدكتور �س���اجد �سعد 
ح�س���ن. وقد اأع���رب رئي����س اجلامعة 
التكنولوجية اأ.د.امني دواي ثامر خال 
ا�س���تقباله لل�سيف الكرمي عن �سعادته 
للتعاون العلمي امل�سرتك بني جامعة 
التكنولوجية.  واجلامع���ة  الب����رشة 
ومن اجلدير بالذك���ر ان هذا التعاون 
ج���اء من اجل تفعيل مذك���رة التعاون 
امل�س���رتكة بني اجلامعتني وخ�سو�سًا 
يف جم���ال �س���ناعة النف���ط والغاز. 
وقد ح�رش اللق���اء كل من اأ.م.د.خالد 
عجمي الربيعي رئي�س ق�سم تكنولوجيا 
النفط، و اأ.م.د.با�س���م عب���د الباقي 

رئي�س ق�سم هند�سة احلا�سوب.
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   مبنا�سبة التحاق طلبة املرحلة الأوىل للعام 
الدرا�سي اجلديد 2012/2011  التقى ال�سيد رئي�س 
ق�س���م تكنولوجيا النفط  )اأ.م.د. خالد عجمي 
الربيعي( بالطلبة اجلدد على قاعة املوؤمترات 
وذلك يوم الحد  املوافق 2011/11/20 وبح�سور 
كل من اال�س���يد املعاون العلمي )د. اأ�ساور عبد 
الر�س���ول( واملعاون الأداري )د. رمزي �سيهود 

حميد( وال�س�س���يد مق���رر الق�س���م )م.م. فرا�س 
خليل ا�سماعيل(.

   ويف بداية اللقاء رحب رئي�س الق�سم بالطلبة 
اجلدد وقدم لهم �رشح وايف ومف�سل عن الطبيعة 
العلمية للق�س���م وفروع���ه الهند�س���ية وكذلك 
روؤية واه���داف الق�س���م امل�س���تقبلية، كما مت 
التاأكيدعل���ى �رشورة اح���رتام احلرم اجلامعي 

والتقاليد اجلامعية و �رشورة الألتزام بالدوام 
والزي املوحد والنظافة واملثابرة والجتهاد 
والتفوق العلمي ، بع���د ذلك فتح باب احلوار 
واملناق�سة وال�س���تماع اىل ا�سئلة وا�ستف�سارات 
الطلب���ة والجابة عليه���ا.    ويف نهاية اللقاء 
متنى ال�س���يد رئي�س الق�س���م للطلبة اجلدد عام 

درا�سي مكلل بالنجاح والتفوق.

قسم تكنولوجيا النفط يستقبل دفعته الثانية من الطلبة 

الجامعة التكنولوجية تشارك  في مؤتمر Getenergy for Iraq 2011  للنفط والغاز
مبوجب تن�سيب معايل ال�سيد الوزير املحرتم 
وبرعاية رئا�سة اجلامعة التكنولوجية �سارك 
وف���د اجلامعة التكنولوجي���ة كل من:  اأ.م.د. 
خال���د عجمي �سكر / رئي�س ق�سم تكنولوج��يا 
النفط، م.د. رمزي �سيهود حميد، م.د. رعد 
 Getenergy for Iraq حممد جواد، يف موؤمتر
2011  للنفط والغاز الذي اأقيم  يف دب��ي للفرتة 
من 5-12/6/ 2011 . حيث �س���ارك يف املوؤمتر 
جميع ال�رشكات النفطية العاملية العاملة يف 
العراق واملوؤ�س�سات الأكادميية املهتمة بتطوير 
 B.P.، Shell،(العامل���ة الق���وى  وتدري���ب 
 Schlumberger، Lockoil، Petrochania،
British Council( . حي���ث افتت���ح املوؤمتر 

بكلم���ة رئي�س ق�س���م تكنولوجي���ا النفط التي 
اأو�س���حت خطة وزارة التعليم العايل والبحث 

العلم���ي الرامي���ة اإىل اإعداد وتدري���ب القوى 
العاملة املخت�سة ب�سناعة النفط والغاز على 
املدى املتو�س���ط والقري���ب لتغطية متطلبات 
ال�س���ناعة النفطية يف الع���راق. وعلى هام�س 
املوؤمتر مت افتتاح معر�س للنتاج العلمي حيث 
عر�س وفد اجلامعة التكنولوجية بو�س���رتات 
علمية ت�س���منت دور اجلامع���ة التكنولوجية 
املبارك برف���د القطاع النفطي باملهند�س���ني 
امللمني باخلربات الهند�س���ية العالية. وعلى 
�س���عيد مت�س���ل اثنت جميع الوفود امل�ساركة 
ب���دور اجلامعات العراقية التي ت�س���عى دائمًا 
للنهو�س ومواكبة امل�ستجدات العلمية يف كافة 

املجالت ول�سيما �سناعة النفط والغاز.

على الرغم من عمره الق�سري ح�سد 
ق�سم تكنولوجيا النفط الكثري من 
الكوؤو����س الريا�س���ية يف بطولت 
اجلامعة التكنولوجية ، ومبنا�سبة 
الع���راق وتثمينا  ي���وم  احتفالت 
الريا�سية  الرتبية  مديرية  جلهود 
يف اجلامع���ة التكنولوجية ، كرم 
رئي����س ق�س���م تكنولوجي���ا النفط 
)اأ.م.د خالد عجمي الربيعي( يوم 
3/1/2012 يف  املواف���ق  الثاثاء 
ق�سم تكنولوجيا النفط كل من مدير 
ق�سم الريا�سة اجلامعية والن�ساط 
الفني يف اجلامعة )د.عاء حم�سن 
يا�رش( ومدرب فريق الق�سم ال�ستاذ 
الق�س���م  وطلبة  جن���دت(  )ع�س���ام 

الذين ح�س���لوا على املركز الثاين 
يف بطولة كرة املن�س���دة وبطولة 

التن�س الر�س���ي املتمثلة بكل من 
)زيد علي جميد ، اأمري طالب حميد 

، عمار فرا�س ابراهيم(.
وقد ح�رش مرا�س���يم التكرمي كل من 
ال�س���يد املعاون الداري )د.رمزي 
�سهيود حميد( ورئي�س فرع النتاج 
)د.رع���د حممد وف���ر( ورئي�س فرع 

املكامن )د.رعد اخلال�سي(.
وقد اأثنى رئي�س الق�سم على جهود 
مديرية الريا�س���ة اجلامعية التي 
تبذلها من اأجل رفع ا�س���م اجلامعة 
عالي���ًا يف املحاف���ل الريا�س���ية 
اأ�س���اد بدور الطلب���ة املتميز  كما 
وم�س���اركتهم الفعال���ة يف جمي���ع 
الن�س���طة الريا�س���ية متمنيًا لهم 
املزيد من النجاح والتفوق العلمي 

والريا�سي.

قسم تكنولوجيا النفط يحتفي بمديرية التربية الرياضية
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التقى رئي�س ق�س���م تكنولوجيا النفط )اأ.م.د. 
خالد عجمي الربيعي( مبنت�س���بي الق�س���م من 
املهند�س���ني وامل�رشفني على خمتربات الق�سم 

وذلك يوم الأثنني املوافق 2012/1/2.
وق���د اأكد خ���ال لقائ���ه عل���ى دوراملختربات 
العلمية ح�س���ب طبيع���ة اجلامعة  واأهميته���ا 
التكنولوجي���ة التي تويل اجلان���ب التطبيقي 

اط���اع  ومت  مناهجه���ا،  يف  كب���رية  اأهمي���ة 
احل�س���ورعلى ال�س���ياقات الأدارية املتبعة يف 
املخت���ربات والتاأكيد عل���ى الأهتمام باجلانب 
العملي من خال الأهتمام بامل�س���اكل الواقعة 
وطرق معاجلتها وكذلك �رشورة التوا�س���ل مع 
ال����رشكات العاملية لاأ�س���تفادة من خرباتهم 
يف تطوير الكوادر الهند�س���ية، من جانب اآخر 

اأثنى على ����رشورة العمل اجلماعي والأخا�س 
يف العمل خلدمة البلد واملجتمع والأطاع على 
امل�سادر املهمة لاأ�س���تفادة منها يف التجارب 

العملية.
ويف نهاي���ة اللق���اء �س���كر للحا�رشين ومتنى 
له���م اأن يكون عام 2012 عام���ًا مليئًا بالنجاح 

والأزدهار. 

رئيس قسم تكنولوجيا النفط 
يلتقي بالكوادر العاملة في مختبرات القسم

ترتك���ز اهداف الق�س���م يف اعداد خريجني 
قادرين على ايجاد اف�سل الطرق ل�ستك�ساف 
املنابع النفطي���ة وتطوير البار العاملة 
ا�س���افةاىل اع���داد مهند�س���ني خمت�س���ني 
باخلربات واملعرفة العلمية العالية يف 

تخ�س�س هند�سة وتكنولوجيا النفط
الجنازات التي حققت منذ ن�سوءالق�سم؟

خال العمر الق�س���ري لق�س���م تكنولوجيا 
النف���ط مت حتقيق العديد م���ن املنجزات 

من:
- ا�ستكمال تاأ�سي�س البنىالتحتية للق�سم

- بناء وجتهييز خمتربات املرحلة الوىل 
والثاني���ة باح���دث الجه���زة املختربية 
التخ�س�س���ية والعم���ل ج���اري حاليا يف 
الثالث���ة  املرحل���ة  جتهي���ز خمت���ربات 

والرابعة
- ابرام مذكرات تفاهم علمية م�سرتكة مع 
وزارة النفط م���ن دائرة البحث والتطوير 

النفطي و�رشكة نفط اجلنوب 
- عقد عدة ندوات عليمة وتربوية وحلقات 
نقا�سية وا�ست�سافة كوادر علميةمتخ�س�سة 

يف جمال النفط والغاز
- م�ساركة تدري�س���يو ومنت�سبو الق�سم يف 

موؤمترات عاملية وحملية
ماذا تقول للطلبةاجلدد؟

بدا نرح���ب بالطلبة اجل���دد ونتمنى لهم 

النجاح والتفوق يف م�س���ريتهم الدرا�سية 
والعلمي���ة والعملية ونوؤكد على �س���ورة 
التزامهم بالتقالي���د والعراف اجلامعية 
ونطلب منهم بذل املزي���د من اجلهود من 
اجل حتقيق م�س���تويات عاليةمن التفوق 

والنجاح
هل هناك م�س���اريع م�س���رتكة بني الق�سم 

وبني وزارة النفط؟
هناك العديد من امل�ساريع امل�سرتكة مع 

وزارة النفط من:
1- ابرام مذكرات تفاهم علمية م�سرتكة مع 

وزارة النفط مع
اأ-  دائرة البحث والتطوير النفطي

 ب - �رشكة نفط اجلنوب
حتمل ه���ذه املذكرة عدة حم���اور تخ�س 
الدرا�سات الولية و م�ساريع بحثية و عقد 
حلقات نقا�سية وندوات علمية ا�سافة اىل 

تنفيذ زيارات علمية بني الطرفني
والعم���ل ج���اري حالي���ا على ا�س���تكمال 
ال�سيغة النهائية ملذكرة التفاهم العلمية 

املزمع عقدها مع �رشكة احلفر العراقية
2- ا�س���تكمال عق���ود الطلب���ة املقبولني 
للعام الدرا�سي 2010-2011 مع وزارةالنفط 
والعمل حاليا على ا�ستكمال عقود الطلبة 

املقبولني للعام الدرا�سي احلايل

حلقة نقاشية تربوية 
عن حقوق االنسان 

�س���من ن�ساطات الق�سم الرتبوية ، اقيمت يف 
ق�سم تكنولوجيا النفط حلقة نقا�سية تربوية 
بعنوان ) نبذة تاريخية عن حقوق الن�سان( 
بالتع���اون م���ع جلن���ة حقوق الن�س���ان يف 
اجلامعة التكنولوجي���ة وذلك يوم اخلمي�س 
املوافق 2011/12/29 القاها ال�ستاذ )�سريزاد 
احمد عب���د الرحم���ن( رئي�س جلن���ة حقوق 
الن�سان يف اجلامعة التكنولوجية على قاعة 

املوؤمترات يف الق�سم.
وق���د ح�رش هذه املحا�رشة ال�س���تاذ )حممد 
عبد اللطيف( ع�س���و جلنة حقوق الن�س���ان 

وجمموعة من ا�ساتذة ومنت�سبي الق�سم.
وق���د تطرق املحا�رش اىل البع���د التاأريخي 
حلقوق الن�سان ودرا�س���ة ال�سبل الكفيلة يف 
تعميق مفهوم حقوق الن�س���ان لدى احل�سور 
من اجل عراق جديد مبني على احلب والعمل 

املخل�س للقيم الن�سانية.

ماهي اهداف القسم من
؟ تخريج الكوادر الهندسية
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برعاية ال�س���يد رئي����س اجلامعة 
التكنولوجي���ة الأ�س���تاذ الدكتور 
املح���رتم  ثام���ر  دواي  اأم���ني 
النفط  ق�س���م تكنولوجي���ا  عق���د 
حلق���ة نقا�س���ية علمي���ة بعنوان 
النفط�����ي���ة  ))ال�س��������ناعة 
ال�س���تخراجية ف������ي الع����راق(( 
الدكتور  النفط���ي  اخلبري  القاها 
هادي الزيرج، وذالك يوم الثنني  
املواف���ق 2011/12/19. وح����رش 
م�ساعد  ال�سيد  النقا�س���ية  احللقة 
العلمية  رئي�س اجلامعة لل�سوؤون 
ال�س���تاذ الدكت���ور حمم���د يحيى 
العاين وال�ستاذ اأياد �سادق مدير 
ق�سم ال�سوؤون العلمية والعاقات 

الثقافية وجمع غفري من ا�س���اتذة 
تكنولوجيا  هند�س���ة  ق�سم  وطلبة 
النفط. وياأتي هذا الن�ساط �سمن 
برنامج املو�س���م العلمي لق�س���م 
تكنولوجي���ا النفط  ومبنا�س���بة 
ا�س���تقبال الطلبة للعام الدرا�سي 

.20012\20011
 حيث ا�ستعر�س املحا�رش تاأريخ 
�سناعة النفط والغاز عرب احلقب 
وم�س���قبل  املختلفة  التاريخي���ة 
الذي  العراقية  النفطية  ال�سناعة 
ميث���ل البعد احلقيقي مل�س���تقبل 
القت�س���اد العراق���ي الواعد.ويف 
نهاية احللقة القا�سية قدم ال�سيد 
رئي�س ق�س���م تكنولوجي���ا النفط 

)اأ.م.د خالد عجمي( جدارية �سكر 
وتقدير للمحا�رش ال�سيف تعبريا 

عن امتنان ق�سم تكنولوجيا النفط 
جلهوده العلمية.

تكنولوجيا النفط يعقد حلقة نقاشية حول 
الصـــــناعة النفطـــــية االستخراجية فـــي العــــراق

تحت شعار )نفط العراق طاقة المستقبل للعالم(      

�س����ارك وفد من ق�س����م تكنولوجيا النفط يف 
املوؤمتر العلم����ي الأول للنفط والغاز الذي 
اأقامت����ه وزارة النف����ط يف حمافظة الب�رشة 
للف����رتة م����ن 26-2011/10/27 . وقد تراأ�س 
الوفد ال�سيد رئي�س ق�سم تكنولوجيا النفط 
)اأ.م.د. خالد عجمي �س����كر( املحرتم ممثا 
عن ال�س����يد رئي�س اجلامع����ة التكنولوجية 

)اأ.د. اأمني دواي ثامر( املحرتم .

وقد �س����م الوفد اأي�سا كل من )د. رعد حممد 
وفر ال�س����عدون / رئي�س ف����رع تكنولوجيا 
اأنت����اج النفط( و )م. ع�س����ام عب����د اجلليل 

�سعيد( .
حي����ث �س����ارك يف املوؤمتر ما يق����ارب )28( 
�رشك����ة نفطية عاملية ، وق����د اأعرب رئي�س 
الوف����د على اأهمي����ة التوا�س����ل العلمي بني 
املوؤ�س�سات الأكادميية املتمثلة باجلامعات 

وحقل العمل املتمثلة بالقطاعات النفطية 
من اأجل الو�سول اىل اأف�سل ال�سبل للنهو�س 

بواقع ال�سناعة النفطية يف العراق .
وق����د اأثن����ت وزارة النفط )اجله����ة املنظمة 
للموؤمتر( على روح التعاون الكبري والدور 
الريادي الذي متثله اجلامعة التكنولوجية 
يف التوا�سل العلمي مع �رشكات وموؤ�س�سات 

وزارة النفط . 

 مشاركة وفد من الجامعة التكنولوجية في المؤتمر العلمي األول للنفط والغاز

حتت �س���عار )نفط الع���راق طاقة امل�س���تقبل 
للعامل( �س���ارك وفد من ق�سم تكنولوجيا النفط 
يف املوؤمتر العلم���ي الأول للنفط والغاز الذي 
اأقامته وزارة النفط يف حمافظة الب�رشة للفرتة 
من 26-2011/10/27 . وقد تراأ�س الوفد ال�س���يد 
رئي�س ق�س���م تكنولوجيا النفط )اأ.م.د. خالد 
عجمي �س���كر( املحرتم ممثا عن ال�سيد رئي�س 
اجلامعة التكنولوجية )اأ.د. اأمني دواي ثامر( 

املحرتم .
وقد �س���م الوفد اأي�س���ا كل م���ن )د. رعد حممد 
وفر ال�س���عدون / رئي�س فرع تكنولوجيا اأنتاج 

النفط( و )م. ع�سام عبد اجلليل �سعيد( .
حيث �س���ارك يف املوؤمتر ما يقارب )28( �رشكة 
نفطي���ة عاملي���ة ، وق���د اأعرب رئي����س الوفد 
على اأهمية التوا�س���ل العلمي بني املوؤ�س�سات 
الأكادميية املتمثل���ة باجلامعات وحقل العمل 

املتمثلة بالقطاعات النفطية من اأجل الو�سول 
اىل اأف�س���ل ال�س���بل للنهو�س بواقع ال�س���ناعة 

النفطية يف العراق .
وق���د اأثن���ت وزارة النف���ط )اجله���ة املنظم���ة 
للموؤمتر( عل���ى روح التع���اون الكبري والدور 
الريادي الذي متثله اجلامعة التكنولوجية يف 
التوا�سل العلمي مع �رشكات وموؤ�س�سات وزارة 

النفط . 
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مذكرة تفاهم علمية مع دائرة البحث و التطوير النفطي في وزارة النفط
وق�����ع ق�سم تكنولوجيا النفط 
والتطوي����ر  البح����ث  ومرك����ز 
النفطي يف وزارة النفط مذكرة 
تفاهم علمية م�سرتكة تنظم يف 
بني  العلمية  العاق����ة  بنودها 
املوؤ�س�س����تني والت����ي متحورت 

حول:
1- الدرا�س����ة الأولي����ة وتدريب 

الطلبة.
2- الدرا�سات العليا والتعاون 

العلمي امل�سرتك.

3- التعاون يف جمالت البحث 
العلمي.

4- تعزي����ز التوا�س����ل العلمي 
من خال املوؤمترات والندوات 
واحللقات الدرا�سية امل�سرتكة.

وقد اأو�سح ال�س����يد رئي�س ق�سم 
تكنولوجيا النفط )اأ.م.د.خالد 
عجمي الربيعي( اأهمية التعاون 
العلمي امل�سرتك بني حقل العمل 
الأكادميي����ة من  واملوؤ�س�س����ات 
اإعداد جيل من املهند�سني  اجل 

عل����ى  القادري����ن  املخت�س����ني 
النهو�س بالقطاع النفطي. 

وم����ن جان����ب اأخر اأكد ال�س����يد 
والتطوير  البح����ث  مدير مركز 
النف����ط  النفط����ي/وزارة 
)د.ك����رمي عبد احل�س����ن علوان( 
عل����ى �����رشورة النفت����اح على 
ومنها  العراقي����ة  اجلامع����ات 
ملا  التكنولوجي����ة  اجلامع����ة 
متثل����ه من ثقل علمي ر�س����ني.
وتاأت����ي هذه املذك����رة انطاقا 

م����ن دورال����وزارة واجلامع����ة 
التكنولوجي����ة الرامي����ة دائمًا 
اىل تعزيز التوا�سل العلمي مع 
حقل العمل وخ�سو�سا ال�سناعة 
النفطي����ة. ومن اجلدير بالذكر 
ان ق�س����م تكنولوجي����ا النف����ط 
ب����ادر باإبرام عدد م����ن مذكرات 
التفاهم مع املوؤ�س�سات العلمية 
والأكادميية من اجل التوا�س����ل 
وحقل  املجتمع  على  والنفتاح 

العمل.

تكنولوجيا النفط يوقع مذكرة تفاهم علمية مشتركة مع شركة نفط الجنوب
رئي����س  ال�س���يد  برعاي���ة       
)اأ.د.  التكنولوجي���ة  اجلامع���ة 
اأم���ني دواي ثام���ر( املحرتم وقع 
ق�س���م تكنولوجيا مذك���رة تفاهم 
علمية م�س���رتكة م���ع �رشكة نفط 
اجلنوب وبح�س���ور ال�سيد م�ساعد 
رئي�س اجلامعة لل�سوؤون العلمية 
) الع���اين  يحي���ى  )اأ.د.حمم���د 
املح���رتم. وتاأتي ه���ذه املذكرة 
لتوطيد العاقة العلمية والعملية 
ب���ني الطرف���ني ور�س���م الف���اق 
ال�سناعة  تخدم  التي  امل�ستقبلية 
النفطية يف البل���د. ومن اجلدير 
بالذكران املذكرة ت�س���منت عدة 
حماور علمية منها تعزيز تدريب 
طلبة الدرا�س���ة الأولية والتعاون  

امل�س���تقبليي يف جمال الدرا�سات 
العليا و البحث العلمي والندوات 
ب���ني  امل�س���رتكة  واملوؤمت���رات 

رئي�س  ال�سيد  ابدى  الطرفني.وقد 
اجلامع���ة املحرتم عن ا�س���تعداد 
اجلامع���ة التكنولوجية للتعاون 

الكام���ل مع �رشك���ة نفط اجلنوب 
يف كاف���ة املج���الت العلمي���ة، 
م���ن جانب اخر او�س���ح ال�س���يد 
رئي�س ق�س���م تكنولوجي���ا النفط 
)اأ.م.د.خالد عجمي الربيعي( ان 
توقيع هذه املذكرة �س���وف يفتح 
اف���اق جدي���دة يف جم���ال ادخال 
التكنولوجيا احلديثة يف �سناعة 
النفط والغاز التي متثل ع�س���ب 
القت�ساد العراقي. واأعرب ال�سيد 
رئي����س وفد �رشك���ة نفط اجلنوب 
)د. لطفي يا�سني عبد الله( والوفد 
املرافق له ان �رشكة نفط اجلنوب 
على ا�س���تعداد ت���ام للتعاون مع 
خدمة  التكنولوجي���ة  اجلامع���ة 

لل�سناعة النفطية العراقية. 

عقد ق�سم تكنولوجيا النفط حلقة 
األقاها وف���د من �رشكة  نقا�س���ية 
نقط اجلن���وب كل م���ن :الدكتور 
لطفي يا�س���ني عبد الله والأ�ستاذ 
عبد الوهاب وذل���ك يوم الثاثاء 
املواف���ق 2011/12/27. وح����رش 
احللقة النقا�س���ية ال�س���يد رئي�س 
اأ.د.  التكنولوجي���ة  اجلامع���ة 
اأمني دواي ثامر املحرتم ال�س���يد 

م�س���اعد رئي�س اجلامعة لل�سوؤون 
العلمية اأ.د. حممد يحيى العاين 
والدكتور و�س���ام كاظم مدير ق�سم 
ال�سوؤون العلمية،والكادر الإداري 
ق�سم هند�سة  والتدري�س���ي وطلبة 

تكنولوجيا النفط.
وياأتي هذا الن�ساط �سمن برنامج 
التفاهم  مذك���رة  بن���ود  تفعي���ل 
العلمية امل�س���رتكة املوقعة بني 

النفط و�رشكة  ق�س���م تكنولوجيا 
والتي متحورت  اجلن���وب،  نفط 
العلمي  التع���اون  تفعي���ل  حول 
واملوؤ�س�س���ة  العم���ل  حق���ل  بني 
الأكادميية. وقد اأكد ال�سيد رئي�س 
تطوير  اأهمي���ة  عل���ى  اجلامع���ة 
العاقات العلمية والتطبيقية مع 
ال�رشكات النفطي���ة العراقية من 
وم�ستقبل  باقت�ساد  النهو�س  اجل 

العراق النفطي.
  ويف نهاي���ة احللقة النقا�س���ية 
ق�س���م  رئي����س  ال�س���يد  اأع���رب 
خالد  النف���ط)اأ.م.د  تكنولوجيا 
عجمي الربيعي( عن �سكر وامتنان 
النفط لل�سادة  ق�س���م تكنولوجيا 
العلمية  جلهوده���م  املحا�رشين 
التوا�س���ل  لتفعي���ل  املبذول���ة 

العلمي امل�سرتك.

 ))مدخل الى الصناعة النفطية العراقية ومعالجة التلوث البيئي((
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تكنولوجيا النفط يشارك في المخيم الكشفي الثاني في دوكان

قسم تكنولوجيا النفط 
يحرز المركز الثاني بكرة 

المنضدة

قسم تكنولوجيا النفط يحصل على المركز الثاني 
في بطولة التنس

   �س���ارك الطلبة الوائل يف ق�س���م تكنولوجيا 
النفط يف املخيم الك�س���ايف الثاين يف حمافظة 
م���ن  للف���رتة  دوكان  ق�س���اء   / ال�س���لمانية 

  .2011/10/6-3
وقد اأ�س���تمل املخيم على منهاج ك�س���في عايل 
الدق���ة من خال تدريب الطلبة على الريا�س���ة 

ال�سباحية ومرا�سيم رفع العلم العراقي واأي�سا 
اأ�س���تمل على عده موا�س���يع منها الأ�س���عافات 
الأولي���ة ومكافح���ة املخ���درات وكيفي���ة عمل 
اخليام . وزار املخيم ال�س���يد قائمقام ق�س���اء 
دوكان ومن���دوب م���ن وزارة التعلي���م العايل 
والبحث العلمي ، وقد ح�سل الطلبة اأدناه على 

�سهادات تقديرية وهدابا تذكارية وتكرميية . 
1. اأحمد رزاق �سهل

2. �سمري عبد احل�سني جواد
3. ر�سا رعد جلوب

4. اأحمد عبد املعني حممد �سادق

    �س���من بطول���ة اجلامع���ة التكنولوجية 
بكرة املن�سدة ح�سل فريق ق�سم تكنولوجيا 
النفط على املركز الثاين للمو�س���م الثاين 
وعلى التوايل بعد فوزهم على كل من فريق 
ق�س���م الهند�س���ة املعمارية وق�س���م هند�سة 
البناء والأن�ساءات يف املبارة التي اأجريت 

يوم الثاثاء املوافق 2011/12/13.
   وقد ح�رش مرا�س���يم تكرمي الفريق ال�سيد 
املعاون الأداري لق�س���م تكنولوجيا النفط 
الدكتور )رمزي �سيهود حميد( والتي اأقيمت 
على اأر����س ملعب اجلامع���ة التكنولوجية 
يوم الأثنني املواف���ق 2011/12/19 علمًا ان 
هذا الف���وز كان بجهود كل من الطلبة ) زيد 
علي جميد،اأمري طال���ب حميد،عمار فرا�س 

ابراهيم(.
   وجتدر الأ�سارة هنا اىل ان هذه الأجنازات 
جاءت ثم���رة جهود مدرب الق�س���م الكابنت 
)ع�س���ام جن���دت( م���ن مديري���ة الرتبي���ة 

الريا�سية.

    �س���من بطول���ة اجلامع���ة 
التن�س  للعب���ة  التكنولوجية 
، اأح���رز ق�س���م تكنولوجي���ا 
النف���ط املرك���ز الث���اين على 
املباراة  يف  اجلامع���ة  ف���رق 
النهائي���ة الت���ي اأجريت على 

اأر�س ملعب اجلامعة مع ق�سم 
واملعدات،  املكائن  هند�س���ة 
يوم الثن���ني املوافق 12/26/ 
2011 وق���د مثل فريق الق�س���م 
الطالب)زيد علي جميد( وياأتي 
هذا الجن���از بجهود ومتابعة 

كرمي���ة من قبل مدرب الق�س���م 
الكابنت )ع�س���ام جندت(فاألف 
مربوك لق�سم تكنولوجيا النفط 
وملدرب الق�سم وللطالب )زيد 
التقدم  علي جميد( متمنني له 

العلمي والريا�سي الدائم .
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عضو جمعية الصداقة العراقية الكندية في ضيافة قسم تكنولوجيا النفط
ت����رشف  ق�س���م تكنولوجيا النفط 
بزي���ارة كرمي���ة م���ن قبل ع�س���و 
جمعية ال�سداقة العراقية الكندية 
ال�ستاذ )رافد ادوارد لوي�س( وذلك 

يوم الأحد املوافق 2012/1/15.
وتاأت���ي هذه الزي���ارة انطاقًا من 
مب���داأ التعاون وتفعي���ل الرتابط 
العلم���ي ب���ني ق�س���م تكنولوجيا 
النفط واق�س���ام كلي���ات النفط يف 

اجلامعات الكندية.
وعلى هام�س الزيارة التقى ال�سيف 
الزائر بال�س���يد رئي����س اجلامعة 

التكنولوجي���ة )اأ.د. اأم���ني دواي 
ثامر( املحرتم، وقد اأبدى �سيادته 
التكنولوجية يف  رغبة اجلامع���ة 
التعاون والأنفتاح على اجلامعات 

الكندية.
وقد ح����رش اللقاء كل من ال�س���يد 
النفط  تكنولوجي���ا  ق�س���م  رئي�س 
)اأ.م.د. خال���د عجم���ي الربيعي( 
�س���ادق(  )ريا����س  والدكت���ور 
الهند�س���ة  ق�س���م  يف  التدري�س���ي 

الكيمياوية.

من اأجل تفعيل بنود مذكرة التفاهم 
العلمية امل�س���رتكة املوقعة بني 
ق�سم تكنولوجيا النفط / اجلامعة 
البح���ث  ومرك���ز  التكنولوجي���ة 
والتطوي���ر النفطي / وزارة النفط 
. ق���ام وفد من ق�س���م تكنولوجيا 
النف���ط بزي���ارة املرك���ز يف يوم 
اخلمي�س املوافق 2012/1/5 متمثل 
بكل من ع�سو الأرتباط )د. اأ�ساور 
عبد الر�س���ول( املعاون العلمي و 
)د. رعد حممد وف���ر عبد الرزاق( 

رئي����س ف���رع تكنولوجي���ا انتاج 
النفط و )م.م. وفاء عبد الكاظم( 

مديرة املختربات. 
 وعل���ى هام����س الزي���ارة مت عقد 
اجتم���اع  م���ع )د. حمم���د نا�رش 
ح�س���ني( من�س���ق مذك���رة التفاهم 
من طرف مرك���ز البحث والتطوير 
النفطي حيث مت مناق�سة عدة اأمور 
ت�سب يف تفعيل برنامج الزيارات 
مهمة  وت�س���هيل  للطلبة  امليدانية 
والكتب  الأطاريح  على  احل�س���ول 

العلمي���ة الت���ي تخ���دم القط���اع 
العلمية  البحوث  وتفعيل  النفطي 
امل�س���رتكة بني الطرف���ني وكذلك 
اأ�ستعداد ق�س���م تكنولوجيا النفط 
يف امل�س���اهمة يف اللجان العلمية 
والتح�س���ريية ملوؤمت���ر الع���راق 
ال���ذي  الث���اين للنف���ط والغ���از 
�س���يقيمه املركز يف �سهر ت�رشين 
الثاين ع���ام 2013 وعلى �س���عيد 
مت�سل مت مناق�س���ة و�سع برنامج 
النقا�سية  واحللقات  للمحا�رشات 

خ���ال الف�س���ل الدرا�س���ي الثاين 
م�س���رتكة  نقا�س���ية  بحلقة  يب���داأ 
التكنولوجية  اجلامع���ة  يف  تقام 
/ ق�س���م تكنولوجي���ا النفط وذلك 
باأ�ست�س���افة ال�س���يد مدي���ر مركز 
البحث والتطوير النفطي )د. كرمي 

عبد احل�سن علوان( املحرتم،
 ويف نهاي���ة الأجتماع �س���كر وفد 
ق�سم تكنولوجيا النفط ادارة مركز 
البحث والتطوير النفطي على هذا 

التعاون. 

�سارك ق�سم تكنولوجيا النفط يف الندوة 
)الطرق احلديثة يف  العلمية املو�سومة 
ال�س���ناعات النفطية( التي اأقامتها كلية 
الهند�س���ة/ جامع���ة النهرين بح�س���ور 
كل من ال�س���يد رئي�س جامع���ة النهرين 
)اأ.د. حمم���د جاب���ر عل���ي( وعميد كلية 
الهند�سة/ جامعة النهرين )اأ.د. حم�سن 
جرب جويج( وال�سيد مدير �رشكة م�سايف 
الو�س���ط الأ�س���تاذ )�س���عد نوري( والتي 
اأقيمت يف رحاب جامعة النهرين/ كلية 
الهند�س���ة وعلى قاعة دجل���ة يوم الأحد 

املوافق 2012/1/22. 
حي���ث �س���ارك )اأ.م.د. خال���د عجم���ي 
الربيعي( بورقة عمل بعنوان )التطورات 
احلديثة يف تقنية حتويل الغاز الطبيعي 
اىل وقود الديزل والكازولني يف العراق( 
و�س���اركت جامعة النهرين بثاث اأوراق 
عم���ل ، وزارة النفط بث���اث اأوراق عمل 
حي���ث رك���زت املحا����رشات عل���ى اأهم 
التط���ورات احلديثة يف �س���ناعة النفط 

والغاز و�سبل ادخالها يف حقل العمل.

قسم تكنولوجيا النفط يزور مركز البحث والتطوير النفطي

قسم تكنولوجيا النفط يشارك في ندوة جامعة النهرين

 الخاصة بـ )الطرق الحديثة في الصناعات النفطية(
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لقاء مع الطالب االول على قسم تكنولوجيا النفط
يعترب ق�س���م تكنولوجيا النفط من الق�س���ام 
الهند�س���ية الت���ي له���ا الهمي���ة البالغة يف 
رفد البلد وال�س���ناعة الوطنية باملهند�س���ني 

املخت�سني يف القطاع النفطي.
وللرتكي���ز على اجلانب العلم���ي كان لنا هذا 
احل���وار مع الطالب )احمد رزاق �س���هل( الول 
على املرحلة الوىل للعام الدرا�سي2011/2010 
واحلديث عن ا�سباب اختياره لق�سم تكنولوجيا 

النفط وتفوقه.
احم���د رزاق �س���هل : من موالي���د 1992 ولد يف 

مدينة ال�سطرة / حمافظة ذي قار.
كان ال�سبب اختياره لق�سم تكنولوجيا النفط 
هو رغبته يف خدمة البلد من خال هذا املجال 
هام���ا يف اقت�س���اد العراق وحتقي���ق طموحه باعتبار ان ال�س���ناعة النفطية تعترب مرتكزا 

الهند�سي.
وعند �س���وؤالنا عن �س���بب  تفوقه يف الدرا�سة : 
اأجاب احلر�س على اللتزام بالدوام والقراءة 
امل�ستمرة هما �سبب تفوقي الدرا�سي، وا�ساف 
ان الدرا�سات الهند�سية تتطلب ا�ستثمار الوقت 

ب�سكل كبري من اجل قطف ثمرة التفوق.
ويف نهاية احلديث اهدى الطالب هذا النجاح 
والتفوق اىل رئي�س ق�س���م  تكنولوجيا النفط 
وال�س���ادة التدري�س���يني  لدوره���م الكبري يف 

الو�سول لهذا النجاح.
ونحن بدورنا ن�سكر الطالب )اأحمد رزاق �سهل( 
على هذا اللقاء متمن���ني له املزيد من التقدم 
والنجاح خدمة للم�س���رية العلمية جلامعتنا 

وبلدنا احلبيب.

 الطلبة االوائل على المرحلة االولى

التسلسل االسم التقدير الشعبة الصورة

االول  احمد  رزاق سهل
العبيدي جيد أ

الثاني  هالة فارس هادي
جاسم الباوي جيد ب

الثالث  رضا رعد جلوب
الخلوي جيد أ

الرابع  احمد عبد المعين
محمد صادق الهر جيد ب

الخامس  سمير عبد الحسين
جواد السعدي جيد أ

الطلبة االوائل البحوث العلمية المنشورة
 لبحوث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة

عنوان البحث اسم الباحث/الباحثون السنة

1 prepration and catalystic study of 
selected types of zsms-zeolites

 Shahrazad 
R.Raouf, Moayed 
G.Jalhoom and 
Ramzy S.Hamied

2011

2 اثر التعلم النشط في تحصيل مادة السيرة النبوية عند 
طلبة كليات التربية في بغداد م0م نغم علي حسين 2011

3
 Hydrological and Landuse Study of 
Zubair-Safwan Area, SE Iraq, Using 
Remote Sensing Technique

Dr. Hussein H. 
Karim1, Dr. 
Adnan H. Afaj2 
and Dr. Raad M. 
Wafur3

2010

4

Analysis of Geomorphological Features 
of Zubair-Safwan Area, SE Iraq,Using 
Remote Sensing GIS Techniques

Dr. Hussein H. 
Karim1*, Dr. 
Adnan H. Afaj2 
and Dr. Raad M. 
Wafur3

2010

5 توظيف نظم المعلومات الجغرافية  )GIS( لتحديث 
خارطة الجامعة التكنولوجيةباستخدام البيانات الفضائية

              الدكتور رعد 
محمد وفر السعدون         2010

  6 

The Effect of Solid on the Homog-
enous- Heterogeneous Transition 
Region in Baffled and Unbaffled 
Bubble Column with Non-Newto-
nian Liquid 

Asawer A. Alwasi-
ti, Farah T. Alsu-
dany and Shrooq 
T.Alhameri

2010

7

Effect of Baffles on Homogenous-
Heterogeneous Regime in  Two 
Phase Bubble Column with Non-
Newtonian Liquid

Asawer A. 
Alwasiti, 
Farah T. Al-
sudany and 
Ali R

2010

8
Removal of Cadmium(II) Onto Granu-
lar Activated Carbon And Kaolinite 
Using Batch Adsorption

Dr.Jenan A. 
Al-Najar*, Dr. 
Ramzy S. H* 
& Dr. Zaydoon 
M. S.*

2010

9 Hydrodynamic characteristics of 
Mixing in three phase system

Abbas 
H.Sulaymon, 
Emad F. Man-
sour, Asawer 
A. al-Wasity, 
Mohammed A. 
kassim 

2010
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