
مجلة فصلية تصدر عن قسم تكنولوجيا النفط 

نظم قسم تكنولوجيا النفط وبالتعاون مع قسم ضمان اجلودة واالداء اجلامعي 
يف اجلامعة التكنولوجية حماضرة علمية عن اجلودة واالعتماد االكادميي بتاريخ  
قسم ضمان  مدير  وقالت  القسم   يف   املؤمترات  قاعة  وعلى   2012/4/24
منتسيب  توعية  اىل  هتدف  احملاضرة  هذه  :ان  صاحل  مهدي  وفاء  د.  اجلودة 
االكادميي  واالعتماد  اجلودة  مبفاهيم  وتثقيفهم  كافة  النفط  تكنولوحيا  قسم 
معايريالـ  ضوء  ويف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  عمل  سياقات  وفق 
تأدية  للهندسة والتكنولوجيا ، فاجلودة هي  ) ABET( االعتماد االكادميي 
العمل الصحيح على النحو الصحيح من املرحلة االوىل  حيث هتدف اىل حتسني 
وتطوير العملية التعليمية بوجه عام مبا يسهم يف حتسني وتطوير خمرجات التعليم اما 
االعتماد : فهو املستوى او الصفة او املكانة اليت حتصل عليها املؤسسة التعليمية 
او الربنامج التعليمي مقابل استيفاء معايري مؤسسات االعتماد االكادميي الدولية 
وان الغرض من )ABET(هو: تنظيم عملية االعتماد األكادميى للجهات التى 
تعطى برامج هندسية تعليمية متهيدًا لدرجة علمية ومساعدة اجلهات األكادميية 
فى ختطيط براجمها اهلندسية التعليمية فضال عن نشر فكرة التطوير للمهتمني 

باجملاالت اهلندسية وما يناظرها.وخرجت احملاضرة بتوصيات أمهها :
• ان يكون العمل مشرتك يتفاعل فيه مجيع أألطراف ) قيادييي العملية التدريسية 

, اهليئات التدريسية واالدارية , الطالب ( .
كتجربة جامعيت  اجملال  هذا  والكليات يف  اجلامعات  من جتارب  األستفادة   •

البصرة وبغداد / كلية هندسة اخلوارزمي 
من  واجلامعة  األقسام  على  ما  اجناز  بعد   )ABET( مؤسسة  خماطبة   •

التزامات إلعالمها برغبة اجلامعة فى اعتماد براجمها اهلندسية. 
• ويف هناية احملاضرة قدمت املعاون العلمي د.أساور عبد الرسول نيابة عن 
رئيس القسم د. خالد عجمي الربيعي شهادة  تقديرية اىل مدير قسم ضمان 
بكل  اجلامعة  اداء  حتسني  يف  املثمرة  جلهودها  صاحل  مهدي  وفاء  د.  اجلودة 

اقسامها العلمية .

يف  يشاركون  النفط  تكنولوجيا  قسم  طلبة 
مهرجان السيادة السادس 

حبث رئيس قسم تكنولوجيا النفط أ. م. د خالد عجمي سكر مع 
معاون مدير عام شركة نفط اجلنوب يف وزارة النفط األستاذ فيصل 
تكنولوجيا  ) قسم  الطرفني  بني  املوقعة  التفاهم  تفعيل مذكرة  خلف 
النفط / اجلامعة التكنولوجية و شركة نفط اجلنوب / وزارة النفط(. 
   جاء ذلك خالل الزيارة اليت قام هبا وفد اجلامعة التكنولوجية اىل 
بتاريخ 2012/5/21 وتعد  البصرة  نفط اجلنوب يف حمافظة  شركة 
الشركة االوىل يف العراق حبجم اإلنتاج والصادرات النفطية. كما ضم 
الوفد مدير وحدة أحباث تكنولوجيا النفط يف قسم تكنولوجيا النفط  
أ. م .د جنم عبد الكاظم جواد .وقال د. خالد عجمي سكر 
تدريبية  فرص  توفري  امهها:  عديدة  مبحاور  التباحث  جرى  لقد   :
للطلبة يف مواقع الشركة املختلفة بواقع )20( طالب خالل شهري متوز 
وآب والنظر يف أمكانية التنسيق مع الشركات النفطية العاملية لغرض 
إرسال الطلبة العشرة األوائل خارج العراق ملدة شهر لغرض التدريب 
واالطالع على أهم املستجدات والتطبيقات يف قطاع صناعة النفط 

والغاز واملوافقة كذلك على تزويد قسم تكنولوجيا النفط 
عمليات  يف  ألمهيتها  وذلك  املستهلكة  املعدات  ببعض 
 i.e. Christmas( تدريب واطالع الطلبة عليها
الندوة  رعاية  Tree, Bits, etc..(..فضال عن 
العلمية املزمع عقدها يف اجلامعة التكنولوجية خالل شهر 
النفط  ))اقتصاديات  واملوسومة  األول/2012  تشرين 
املوافقة  و  العراقي((  النفط  والغاز يف مستقبل صناعة 
ايضا على استضافة ثالثة أساتذة من قسم تكنولوجيا 
النفط ملدة )ثالثة أيام( لغرض االطالع على الواقع العملي 
الربنامج  وتكرر  الشركة،  ومواقع  خمتربات  يف  التطبيقي 
مدير  معاون  واثنى  آخرين.   ألساتذة  السنة  يف  مرتني 
عام شركة نفط اجلنوب فيصل خلف على التواصل العلمي للجامعة 
يف  الواسع  و  الكبري  النفط  تكنولوجيا  قسم  دور  و  التكنولوجية 
من جانب  الطرفني.    بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  بتفعيل  التنسيق 
أخر زار وفد اجلامعة التكنولوجية موقع هنران عمر الذي يبعد 50 
كليومرت عن مدينة البصرة حيث مت زيارة مديرية خمتربات شركة نفط 
علوان  علي حسن  عبد  االستاذ  الوفد  استقبال  يف  وكان  اجلنوب 
العيس، حيث  ابو  قنرب  فيزياويني  رئيس  واألستاذ  املختربات  مدير 
جتول الوفد يف مجيع املختربات النفطية للشركة اليت متيزت باحلداثة 
والرصانة العلمية ودقة نتائج الفحوصات اليت جتريها، وعلى صعيد 
متصل مت االطالع على إعمال ورشة الزجاج العائدة ملختربات شركة 
نفط اجلنوب اليت متتلك من اخلربات واإلمكانيات اليت جتعلها االوىل 
يف العراق حبسب رأي املختصني ، وقد رافق الوفد د.لطفي ياسني 
منسق مذكرة التفاهم من طرف شركة نفط اجلنوب يف مجيع اجلوالت 

امليدانية يف شركة نفط اجلنوب.

توفير فرص تدريبية لطلبة قسم تكنولوجيا النفط في شركة نفط الجنوب

قسم  طلبة  ثامر  دواي  امني  أ.د  اجلامعة  رئيس  تفقد 
تكنولوجيا النفط خالل تأديتهم لالمتحانات النهائية للعام 
الدراسي  2012 – 2011  واطلع على طبيعة االسئلة 
و اخلدمات املقدمة هلم .واشاد رئيس اجلامعة جبهود 
اللجنة االمتحانية و التدريسيني كافة  يف هتيئة الظروف 
املالئمة للطلبة  متمنيا جلميع الطلبة دوام النجاح و التالق 

خدمة للعراق العظيم .

رئيس اجلامعة يتفقد طلبة قسم تكنولوجيا النفط

رئيس التحرير : أ.م.د خالد عجمي الربيعي 
مدير التحرير : د. هديل فوزي جاسم 

    تصميم  : م. مهندس  حممد صبيح حممد 

هيئة التحرير 

العدد الثاني - حزيران 2012

م.مدير  نادية يوسف زيا 
م.مهندس  هيثم طه حممود 

م.مالحظ  حممد حمسن جواد 

برعاية دولة رئيس الوزراء األستاذ نوري كامل املالكي  وحبضور معايل وزير 
األديب شارك  العلمي األستاذ علي حممد احلسني  والبحث  العايل  التعليم 
طلبة قسم تكنولوجيا النفط حيدر سامي فاضل ورضا رعد جلوب مع 
بقية طلبة أقسام اجلامعة يف مهرجان السيادة العلمي السادس الذي أقيم يف 
وزارة الشباب والرياضة على قاعة املدينة الشبابية يف شارع فلسطني يوم 
السبت  5/12/ 2012، حيث عرض الطلبة نتاجاهتم العلمية يف مشاريع 
احلفر املائل يف صناعة النفط واملكامن النفطية يف احلقول العراقية.وقد أثنت 
جلنة التحكيم على الدور املتميز لطلبة قسم تكنولوجيا النفط الذين شاركوا 

بنتاجات متميزة على الرغم من كوهنم طلبة املرحلة الثانية.

في  الجامعي  واالداء  الجودة  ضمان  قسم 
قسم تكنولوجيا النفط 

اعضاء هيئة التحرير
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بني  العلمي  التواصل  مبدأ  من  انطالقًا 
كلية  من  وفد  قام   ، العراق  جامعات 
العلوم يف جامعة دياىل بزيارة علمية إىل 
قسم تكنولوجيا النفط يف 2012/3/13 
وقد ضم الوفد كل من عميد كلية العلوم 
أ.م.د.  حتسني حسني مبارك ومعاون 
كريم  أ.م.د.  العلمية  للشؤون  العميد 
هنيكش حسن ومعاون العميد للشؤون 

اإلدارية د. صالح نوري فرحان.
وتأتي هذه الزيارة من أجل تفعيل التعاون 
تكنولوجيا  قسم  بني  املشرتك  العلمي 

النفط وكلية العلوم/ جامعة دياىل  وتبادل اخلربات 
العلمية يف اجملاالت املتعلقة بالنفط والغاز.

أ.م.د.  النفط  تكنولوجيا  قسم  رئيس  وذكر 
من  تباحثا  الطرفني  إن  الربيعي:   خالد عجمي 
تضم  مشرتكة  علمية  تفاهم  مذكرة  توقيع  أجل 
العلمي  البحث  وتفعيل  اخلربات  تبادل  أبواهبا  يف 
بني قسم تكنولوجيا النفط وكلية العلوم يف جامعة 
دياىل. ومن جانب آخر اعرب د. حتسني مبارك 
يف  جديد  قسم  باستحداث  العلوم  كلية  نية  عن 

كلية العلوم باسم قسم جيولوجيا النفط.

وفد من جامعة دياىل  يزور قسم تكنولوجيا النفط

برعاية رئيس اجلامعة التكنولوجية أ.د أمني دواي ثامر عقد قسم 
املواقع  الصيفي يف  للتدريب  الطالبية  )الندوة  النفط  تكنولوجيا 
النفطية (على قاعة املؤمترات يف القسم بتاريخ 2012/3/13 و 
حبضور رئيس اجلامعة وعدد من رؤساء األقسام و األساتذة و 
املنتسبني و الطلبة ملناقشة مشاريع التدريب العملية اليت نفذها 
الطلبة يف املواقع النفطية خالل العطلة الصيفية .و قال رئيس 
هي  للجامعة  االساسية  الصفة  ان   : دواي  امني  أ.د  اجلامعة 
و  االنتاجية  املواقع  الطلبة يف  بدخول  املتمثلة  التطبيقية  الصفة 
الذي  التكنولوجية و  تفتخر هبا اجلامعة  التطبيقية و هي ميزة 
يتخرج من جامعتنا سوف ميتلك الصفة النظرية و التطبيقية يف آن 
واحد . و اضاف قائال : »..البد للطالب ان يكون له فصل 
تطبيقي يقضيه يف مركز التدريب و املعامل او يف أي مكان اخر 
املعلومات  االنتاجية ألهنا سوف تعكس  الدولة  من مؤسسات 
اليت امتلكها على اجلانب العلمي ،و فيما خيص القطاع النفطي 
التطبيقي يف  وجدنا انه من الضروري ان ميتلك الطالب اجلزء 
يستفاد  اليت  اخلربة  إلكساب  النفطية  االنتاجية  االماكن  داخل 
امتالك  ضرورة  على  مشددا   ،  ».. العملية  حياته  يف  منها 

الطالب للمقومات التطبيقية الن املهندس من دوهنا ال ميكنه 
النجاح يف عمله املستقبلي ،متمينًا للجميع املوفقية خدمة 
للجامعة و اجملتمع العراقي .وقال رئيس قسم تكنولوجيا 
الضوء  تسلط  الندوة  هذه  ان  عجمي:  خالد  د.  النفط 
على التدريب و برامج التدريب اليت أجنزها طلبة القسم 
النفط خالل  بالتعاون مع شركات وزارة  النفط  يف حقول 
التدريب الصيفي وحتت إشراف أساتذة و مهندسني نفط 
مما يساعد املتدرب على االرتقاء مبستوى مهندس، مضيفًا 
ان اجلامعة التكنولوجية تويل اهتمام كبري باجلانب التطبيقي 
ضمن منهاجها الدراسي . و ذكر املعاون اإلداري لرئيس 
القسم د.رمزي صهيود محيد الذي ترأس الندوة :ان عدد 
الطلبة املشاركني يف التدريب الصيفي للعام 2010-2011 بلغ 
)76(طالبا من جمموع )81( طالبا و مت تقديم )40( تقريرا من 
قبل املتدربني اختري منها )6 (تقارير قدمت خالل الندوة مشلت 
مواضيع ختص جيولوجيا األرض و برج احلفر و خيط احلفر و 
و  املكامن  و ضغط  النفطية  اآلبار  و حفر  احلفر  دورة سائل 

العالقة باإلنتاج  .   

زيارة علمية لطلبة 
القسم إىل شركة حقول 

نفط الوسط

ندوة طالبية للتدريب الصيفي يف املواقع النفطية

اخبار القسم 
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املستدامة  التنمية   ( بعنوان  نقاشية  حلقة  النفط  تكنولوجيا  قسم  أقام 
يف اجلامعات العراقية( بتاريخ 2012/2/8 القاها األستاذ مقداد عبد 
الوهاب اخلطيب من مركز البحوث البيئية يف اجلامعة ورئيس جلنة التنمية 
املستدامة يف اجلامعة التكنولوجية وحبضور كل من معاوني رئيس القسم 
تدريسيي  من  وعدد  النفط  مكامن  وفرع  النفط   أنتاج  فرع  ورئيسي 

ومنتسيب القسم .

اجملتمع  يف  املستدامة  التنمية  مفهوم  من  اهلدف  بشرح  احملاضر  تقدم   
األسس  اىل  تطرق  كما  بصورة خاصة،   اجلامعات  ويف  عامة  بصورة 
العلمية السليمة اليت نستطيع من خالهلا بناء جامعات وكليات مستندة 
على ثقافة التنمية املستدامة وأشار الباحث اىل أن قيمة البحث العلمي 
واألستثمار  احملافظة  أجل  من  اخلضراء  التنمية  على  تستند  أن  جيب 
األجتماعية   / والبشرية  الطبيعية  وهي  الثالث  لألمكانيات  األكرب 
واألمكانيات املتنامية .  وخالل النقاش مت التأكيد على ضرورة اعداد 

خرجيني ملمني مبوضوع التنمية اخلضراء وامهية دورهم يف اجملتمع.

العلمية  الندوة  النفط يف  تكنولوجيا  شارك قسم 
املوسومة )الطرق احلديثة يف الصناعات النفطية( 
اليت أقامتها كلية اهلندسة/ جامعة النهرين حبضور 
النهرين أ.د. حممد جابر  كل من رئيس جامعة 
علي وعميد كلية اهلندسة/ جامعة النهرين أ.د. 
حمسن جرب جويج و مدير شركة مصايف الوسط 
رحاب  يف  أقيمت  واليت  نوري  سعد  األستاذ 
جامعة النهرين/ كلية اهلندسة وعلى قاعة دجلة  

بتاريخ 2012/1/22. اذ شارك أ.م.د. خالد 
)التطورات  بعنوان  عمل  بورقة  الربيعي  عجمي 
وقود  اىل  الطبيعي  الغاز  حتويل  تقنية  يف  احلديثة 
شاركت  يف حني  العراق(  يف  والكازولني  الديزل 
جامعة النهرين و وزارة النفط بثالث أوراق عمل 
أهم  على  احملاضرات  ركزت  حيث  منهما  لكل 
التطورات احلديثة يف صناعة النفط والغاز وسبل 

ادخاهلا يف حقل العمل.

قسم تكنولوجيا النفط يشارك يف ندوة جامعة النهرين

 حلقة نقاشية حول التنمية املستدامة 

بعنوان  عمل  ورشة  النفط  تكنولوجيا  قسم  نظم 
العراق  خارج  العليا  للدراسات  التقديم  طرق   (
القاها   املؤمترات  قاعة  على   2012/2/1 يف   )
وحبضور  جواد  الكاظم  عبد  جنم  أ.م.د. 
من  وعدد  النفط  مكامن  فرع  رئيس  و  املعاونون 
 . االعراق  خارج  للبعثات  املرشحني  التدريسيني 
الدراسات  طلبة  تعريف  الورشة  هذه  تناولت 

العليا داخل اجلامعة بالطرق 
على  للحصول  الصحيحة 
اجلامعات  للدراسة يف  قبول 
تعليمهم  طريق  عن  العاملية 
أساليب كتابة السرية الذاتية 
وكتابة  البحث  ومقرتح 
واملراسالت  التقديم  رسالة 
األخرى  واألجراءات 
الضرورية للتقديم  بعد ذلك 
واملناقشة  احلوار  باب  فتح 
األسئلة  على  واألجابة 
هناية  ويف  واألستفسارات 
ووعدهم  الكرام  احلضور  احملاضر  شكر  اللقاء 
بأقامة ورشة عمل أخرى يف وقت الحق تعرفهم  
من  وغريها  املالئم  السكن  على  احلصول  بكيفية 
األمور األخرى بعد حصوهلم على القبوالت خارج 

العراق .

ورشة عمل لطلبة الدراسات العليا يف قسم تكنولوجيا النفط

قطاع  خدمة  يف  )التعليم  ندوة  يف  النفط  تكنولوجيا  قسم  شارك 
الطاقة( اليت أقامتها أكادميية العراق للطاقة يف املركز الثقايف النفطي 

يف بغداد يوم السبت املوافق 2012/2/25 .
عجمي  خالد  أ.م.د.  النفط  تكنولوجيا  قسم  رئيس  ذكر  و 
حقل  بني  التواصل  تفعيل  أجل  من  تأتي  الندوة  هذه  ان  الربيعي 
العمل واجلامعات اليت تعكس انطالقة حقيقية لألرتقاء بالصناعات 
شكره  عن  النفط  تكنولوجيا  قسم  رئيس  أعرب  و   . النفطية 
العلوم  حبر  ابراهيم  د.  للطاقة  العراق  مديرأكادميية  اىل  وامتنانه 
على هذا التواصل العلمي الذي يصبوا اىل النهوض بالواقع العلمي 

واألقتصادي للعراق يف جمال صناعة النفط والغاز.

قسم النفط  يشارك يف ندوة أكادميية العراق للطاقة

اخبار القسم 
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برعاية معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي االستاذ علي حممد 
مواكبة  يف  التكنولوجية  اجلامعة  هنج  مع  ومتاشيا  االديب  احلسني 
حركة التطور العلمي وحتت شعار) بالعلم حنمي العراق من التلوث 
االشعاعي ( نظم قسم تكنولوجيا النفط وبالتعاون مع دائرة البحث 
والتطوير / وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ندوة )املواد املشعة 
على   2012/4/30 بتاريخ   ) النفطية  الصناعة  يف  املنشأ  طبيعية 
قاعة مسرح اجلامعة وملدة يوم وحبضور وزير النقل السابق عامر عبد 
اجلبار ووممثل عن مدير دائرة البحث والتطوير د. أوس هالل جاسم 
ورئيس اجلامعة التكنولوجية ا.د. امني دواي ثامر ومساعد رئيس 
العاني ورؤساء ومعاونوا األقسام  العلمية د.حممد  للشؤون  اجلامعة 
اهلندسية والعلمية ومدراء املدريات واملراكز وعدد كبري من األساتذة 

والباحثني املشاركني  من 
الدولة  ودوائر  وزارات 

كافة  .
بالسالم  املؤمتر  بدأ 
آي  وتاله  اجلمهوري 
احلكيم  الذكر  من 
رئيس  بعدها  وألقى 
التكنولوجية  اجلامعة 
جاء  اجلامعة  كلمة 
تزامنت   ..": فيها 
العلمية  الندوة  هذه 
احتفاالت  مع  املباركة 
التكنولوجية  اجلامعة 
بذكرى تأسيسها السابع 
وكذلك   , والثالثون 

اجلامعة  حصول  مبناسبة 
على املرتبة االوىل يف تقييم االداء على مستوى اجلامعات 
العراقية  فضال عن حصول اجلامعة على مراتب متقدمة 
ضمن التصنيف العاملي . .ان صناعة النفط والغاز تعترب 
مرتكزا هاما يف اقتصاد العراق وعليه فان تنشيط حركة 
اولويات  من  تعترب  احليوي  اجملال  هذا  يف  العلمي  البحث 
السالمة  وعي  ونشر  دراسة  فان  وعليه  االكادميي  العمل 
تطوير  يف  تسهم  سوف  النفطي  القطاع  يف  والبيئية  املهنية 
منظومة االنتاج وكذلك احلفاظ على البيئة. .". تاله كلمة 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي د. أوس هالل جاسم 

السراج  عطية  حممد  د.  والتطوير  البحث  دائرة  مدير  عن  نيابة 
:  "..ال شك ان تنظيم هذه الندوة من قبل وزارة التعليم العايل 
تفهم  يؤكد  املعنية  اجلهات  خمتلف  ودعم  مبشاركة  العلمي  والبحث 
اجلميع المهية املوضوعات واالهداف اليت ستبحثها الندوة , باعتبار 
قضايا االنسان والبيئة من اهم املوضوعات املرتبطة باملصلحه العامة 
واجلهات  اجلامعات  على  نعول  فاننا  لذا  حتقيقها،  على  اليت حنرص 
ذات العالقة يف بلورة مواقف واجتاهات موحدة تساعدنا على توطني 
التكنولوجيا واستخدامها على نطاقات واسعة وفق اسس ومعايري 
سليمة لتحقق معها مصاحل خمتلف األطراف ويف اطار االلتزام الكامل 

وزارة  دور  من  وانطالقا   , االنسان  وسالمة  البيئة  قوانني  باحرتام 
التعليم العايل والبحث العلمي السيادي وممارسة مهامها لتبين معايري 
اجلامعات ذات  وتعزيز دور  وتفعيل  املواطنني  الدولية حلماية  االمان 

العالقة لنشر التوعية بني مجيع افراد اجملتمع..".
وهتدف الندوة اىل التعامل السليم ملعاجلة املعدات واالراضي امللوثة 
اخلرجيني  نوعية  وتطوير  النفطية  الصناعات  يف   )NORM( بـ 
مع  التعامل  مبسؤولية  لالضطالع  الرمسية  التعليمية  املؤسسات  من 
الصناعات  العاملني يف جمال  تثقيف  عن  فضال  النفطية  الصناعات 
النفطية باالضرار الصحية لظاهرة )NORM(. وتضمنت حماور 
القطاع  يف  الطبيعي  االشعاع  ظاهرة  عن  تعريفية  :مقدمة  الندوة 
الصناعي واالساليب العلمية الصحيحة يف التعامل مع هذه الظاهرة 

االضرار  عن  فضال  لالشعاع  التعرض  ملستويات  العاملية  واحلدود 
برئاسة  األوىل  اجللسة  NORM.وشهدت  لظاهرة  الصحية 
عبد  أساور  م.د.  اجللسة  ومقرر  جاسم  هالل  أوس  ا.م.د. 
الرسول ثالث حماضرات ، احملاضرة االوىل تتعلق بـ االشعاع الطبيعي 
للمحاضر  املختلفة  وتأثرياته  العراق  التفطية يف جنوب  الصناعة  يف 
ا.د, عبد الرضا حسني صرب / البصرة والثانية بعنوان : النورم يف 
تكنولوجيا النفط والغاز لـ ا.م. د.رشيد حممود يوسف / املوصل 
عجمي  خالد  ا.م.د  لـ  مبحاضرة  االوىل  اجللسة  أنتهت  حني  يف 

البحث  دائرة   / رسن  هاشم  حمسن  ود.  التكنولوجية  اجلامعة   /
والتطوير عن املواد املشعة الطبيعية النامجة عن عمليات استخراج 

النفط يف الصناعات النفطية وتأثرياهتا على الصحة والبيئة .
عبد  ا.م.د.  واملقرر  مهدي  هادي  خالد   . ا.م.د  ترأس  فيما 
األوىل عن   : أربع حماضرات  الثانية ومشلت  اجللسة  كاظم  اهلادي 
اهليئة   / صاحل  ضاري  مسري  للسيد  املنشأ  طبيعية  املشعة  املواد 
د.  للمحاضر  والثانية  املشعة  املصادر  على  للسيطرة  العراقية 
اهلل  والسيد امحد عمر عبد  كربالء  الكعيب /  حممد عبد احلسني 
 HOW TO DEAL : دائرة البحث والتطوير حتت عنوان /

WITH NORM RADIATION
اما احملاضرة الثالثة فقد القاها د. يوسف حمسن زاير / وزارة العلوم 
 NORM in OIL INDUSTRY :  والتكنولوجيا عن
عبد  عجم  عدنان   . وم.م  حممد  اهلل  عبد  حممود  ا.م.د  والقى 
العناصر  تشخيص   : الرابعة خبصوص  احملاضرة  كركوك   / اجلبوري 
اجملسات  باستخدام  النفط  على  احلاوية  الصخور  يف  املشعة 

االشعاعية . 
د.خالد  النفط  تكنولوجيا  قسم  رئيس  ذكر  القسم  جمللة  كلمة  ويف 
عجمي الربيعي :" ..ان هذ الندوة تسلط الضوء على املواد املشعة 
اليت تنجم عن عمليات استخراج وحتويل النفط اخلام ، حيث تعد 
النفطية  الدول  اليت أخذت  الظاهرة NORM من املشاكل  هذه 
االهتمام هبا بشكل واسع  وذلك للحد منها حفاظا على االنسان 
من  ملحوظا  تطورا  العراق  يف  النفطية  الربامج  شهدت  ،اذ  والبيئة 
فان   وبناءا عليه  النفط  انتاج  زيادة طاقة  خالل 
دراسة املشاكل كافة اليت ترافق مثل هكذا برامج 
لالرتقاء  العمل  دميومة  أولويات  من  تعد  ضخمة 
باالداء األمثل دون معوقات .." .وختاما قدم 
النفط د.خالد عجمي  رئيس قسم تكنولوجيا 
دواي  امني  ا.د.  اجلامعة  رئيس  اىل  ورد  باقة 
تقييم  اعلى  اجلامعة على  مبناسبة حصول  ثامر 
لالداء اجلامعي  وبعدها مت تكريم املشاركني يف 
االندوة  ، فقد كرم رئيس اجلامعة ورئيس القسم 
والعلمية  التحضريية  واللجان  الباحثني  مجيع 
اجناح  يف  جلهودهم  اجللسات  ورؤساء  ومقرري 
للندوة  التحضريية  اللجنة  الندوة .وتألفت  هذه 
املدير   / السراج  عطية  .حممد  ا.م.د  من: 
خالد  وا.م.د.  والتطوير  البحث  لدائرة  العام 
رئيس   / التكنولوجية  اجلامعة   / سكر  عجمي 
قسم تكنولوجيا النفط وا.م.د. اوس هالل جاسم /دائرة  البحث 
والتطوير / مدير قسم السيطرة على تدول املواد الكيماوية وا.م.د. 
الشؤون  قسم  مدير   / التكنولوجية  اجلامعة   / كاظم محدان  وسام 
البحث والتطوير / مدير قسم  العلمية ود. حمسن هاشم رسن / 
التكنولوجية  العلمية وم.د.رمزي صيهود محيد / اجلامعة  الشؤون 
/ قسم تكنولوجيا النفط والسيدة نظرية عبد الرسول مكي والسيد 
حممد رياض عبد الرزاق والسيد امحد عمر عبد اهلل /دائرة  البحث 

والتطوير / قسم السيطرة على تداول املواد الكيماوية.

 قسم تكنولوجيا النفط ينظم ندوة يف ظاهرة الـ NORM   يف الصناعات النفطية 
 دعوة اىل تثقيف العاملني يف الصناعات النفطية بأضرار هذه الظاهرة 

اخبار القسم 



تضم مكتبة قسم تكنولوجيا النفط كتب علمية ختصصية حديثة يف الصناعات النفطية و هندسة النفط واليت متثل اجلهد العلمي و األكادميي 
ألغلب ما نشر يف هذا التخصص اهلندسي احليوي ، كما سيتم تزويد مكتبة القسم مبجاميع كبرية من الكتب التخصصية ومن ارقى دور النشر 

األمريكية و الربيطانية و بأحدث الطبعات لإلصدارات العلمية.

خيتص خمترب الكيمياء بإجراء التجارب اليت هلا عالقة مبادة الكيمياء ، اذ جترى يف الفصل الدراسي  االول جتارب الكيمياء التحليلية حيث يتدرب الطلبة 
على كيفية استخدام االساليب اليت جتري الستخراج الرتاكيز املختلفة للمواد الكيمياوية وكيفية التعامل مع تلك املواد اما يف الفصل الدراسي الثاني ، 
فتجرى جتارب ختص الكيمياء العضوية ، اذ يتم تشخيص و تقدير بعض العناصر واجراء جتارب تقدير درجات االنصهار و الغليان للمركبات املختلفة و 

بضمنها النفطية  فضال عن  اجراء جتارب ختص عمليات التحضري والتخليق لبعض املواد العضوية و املتضمنة ضمن املنهج العلمي .
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مبناسبة ذكرى تأسيس اجلامعة التكنولوجية الـ )37( افتتح 
برج حفر  ثامر  التكنولوجية أ.د امني دواي  رئيس اجلامعة 
األثنني  يوم  النفط يف  لطلبة قسم تكنولوجيا  التعليمي  النفط 

تكنولوجيا  قسم  رئيس  وحبضور   2012/4  /22
النفط د.خالد عجمي الربيعي واساتذة وطلبة القسم 
.وذكر رئيس فرع انتاج النفط د. رعد السعدون : 
كيفية  عن  للطلبة  ايضاح  وسيلة  يعد  الربج  هذا  ان 
حيث  النفط  وانتاج  الستكشاف  احلقل  يف  العمل 
اجزاء  مجيع  تعليمي(  كمجسم   ( الربج  هذا  يوضح 
املتخذة خالل عملية  برج احلفر فضال عن اخلطوات 
احلفر واالنتاج وكيفية استخراج النفط اخلام من البئر 
ونقله عرب أنابيب النفط اىل اخلزانات او مستودعات 
اساور  د.  للقسم  العلمي  املعاون  واضافت  اخلزن 
تعليمي  برج  هو  النفط  برج حفر  ان   : الرسول  عبد 
وبأشراف  الثانية  املرحلة  طلبة  قبل  من  تنفيذه  مت  للطلبة 
اساتذة القسم ويهدف اىل تعليم الطلبة باالجزاء اليت يضمها 

برج احلفر الثابت

رئيس الجامعة يفتتح برج لحفر اآلبار النفطية لألغراض التعليمية

اجلامعة  تأسيس  بذكرى  االحتفاالت  ضمن 
امني  ا.د.  اجلامعة  رئيس  افتتح   ، التكنولوجية 
دواي خمترب جريان املوائع النفطية يف قسم تكنولوجيا 

النفط بتاريخ 2012/4/23 
 : الربيعي  عجمي  د.خالد  القسم  رئيس  وصرح 
جريان  بدراسة  خيتص  احلديث  املخترب  هذا  ان 
املوائع النفطية داخل األنابيب ويضم اجهزة حديثة 
لقياس معدل جريان املائع ومدى اخلسائر اليت حتدث 
اثناء جريانه داخل األنابيب حتى ميكن الطالب من 
لدراسة  التطبيقي  العمل  مبتطلبات  الكامل  األملام 

املواصفات عن طريق ضخ سائل معني من كثافة ولزوجة 
املادة او قوة مضخات الدفع داخل االنابيب مما حيقق فائدة 
علمية كبرية لطلبة املرحلة الثانية .وأضافت املعاون العلمي 
يف القسم د. اساور عبد الرسول : يعد هذا املخترب مكمل 
املوائع وحيتوي على جمموعة  مادة جريان  النظرية /  للمادة 

من األجهزة اخلاصة بأنتقال املوائع حيث يضم )18( جهاز 
ومنها : قياس الرينولد ومعرفة امناط اجلريان و قياس خسائر 
الطاقة يف األنبوب وقوة دفع النافورة و قياس خسائر الطاقة 
يف االحنناءات وهيدروليك و التجارب التخصصية احلديثة 

كافة يف عمليات ضخ وانتاج ونقل النفط والغاز.

افتتاح مختبر جريان الموائع النفطية في قسم تكنولوجيا النفط

كرم  التكنولوجية  اجلامعة  بيوم  األحتفاالت  مبناسبة 
العلم  يوم  يف  املتميزين  ثامر  دواي  أمني  أ.د.  اجلامعة  رئيس 
رئيس قسم   : من  القسم كال  املتميزون يف  وكان  لعام 2012 
واملعاون  الربيعي  عجمي  خالد  أ.م.د.  النفط   تكنولوجيا 
حبوث  لنشرهم  كويري   الرسول  عبد  أساور  م.د.  العلمي  
آخر  جانب  ومن  رصينة.  وعاملية  علمية  جمالت  يف  علمية 

حبثي  فريق   ضمن  عجمي  خالد  أ.م.د.  حصل 
برئاسة أ.م.د. حممد ابراهيم حممد على براءة اخرتاع علمية 
، اذ مت تكرميه يف يوم العلم بتاريخ 2012/4/15 من لدن معايل 
ذو  مفاعل  تصميم  حول  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 

الطبقة املتميعة يف الصناعة النفطية.

رئيس الجامعة التكنولوجية يكرم اساتذة قسم تكنولوجيا النفط

التكنولوجية، عقد  اجلامعة  لتأسيس  الـ )37(  مبناسبة ذكرى   
قسم تكنولوجيا النفط بالتعاون مع مركز البحث والتطوير النفطي 
يف وزارة النفط حماضرة علمية بعنوان )واقع الصناعات النفطية 
النفطي  والتطوير  البحث  مركز  مدير  ألقاها  واليت  العراق(  يف 
واقع  إىل  احملاضر  تطرق  حيث  علوان  احلسن  عبد  كريم  د. 

املرحلة  يف  كبرية  طفرة  شهدت  اليت  العراقية  النفطية  الصناعة 
الراهنة بسبب برنامج العراق اخلاص بزيادة طاقة وإنتاج النفط 
بشكل مدروس مما ينعكس على األقتصاد العراقي بالقوة والنمو 
النفط   تكنولوجيا  قسم  رئيس  وفق خطوات حمسوبة. وصرح 
د. خالد عجمي : إن اهلدف من هذه احملاضرة العلمية  يكمن 
يف  اغناء اجلانب األكادميي باخلربات التطبيقية من واقع الصناعة 
النفطية العراقية حيث يعد مركز البحث والتطوير العمود الفقري 
وزارة  شركات  مع  بالتعاون  النفط  لوزارة  العلمية  اخلطة  لرسم 

النفط كافة.
ثامر  دواي  أمني  أ.د.  اجلامعة  رئيس  رحب  املناسبة  وهبذه 
ومركز  النفط  تكنولوجيا  قسم  بني  املشرتك  العلمي  بالتعاون 
البحث والتطوير النفطي و قدم جدارية شكر وتقدير للمحاضر.

محاضرة لمركز البحث والتطوير النفطي 
في قسم تكنولوجيا النفط

فعاليات القسم يف  يوم اجلامعة 

العلمية  النتاجات  معرض  يف  النفط   تكنولوجيا  قسم  شارك 
 -22 من  للمدة  التكنولوجية  اجلامعة  بأسبوع  اخلاص 

. 2012/4/26
وصرحت املعاون العلمي للقسم د. اساور عبد الرسول : ان 
قسم تكنولوجيا النفط وباشراف مباشر من قبل رئاسة القسم 
باحتفاالت  اخلاص  العلمية  النتاجات  معرض  يف  ساهم  قد 
اجلامعة بذكرى تأسيسها الـ )37( وتضمن عرض جمموعة من 
البوسرتات اخلاصة بصناعة النفط والغاز ومناذج لنفوط خام 
حلقول نفطية خمتلفة يف مناطق العراق ومناذج لصخور طبيعية 
عرض  عن  فضال  خمتلفة  العماق  عراقية  نفطية  مكامن  من 

برج احلفر .
يذكر ان قسم تكنولوجيا النفط من األقسام اهلندسية املتميزة 
القسم  طلبة  مسامهة  خالل  من  العلمية  النتاجات  جمال  يف 

وأساتذته من أجل رفد العملية التعليمية بالواقع التطبيقي .

قسم تكنولوجيا النفط يشارك 
في معرض النتاجات العلمية
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عزيزي  اعتقد  انا   
الطالب انك مسعت ما قلته لك .. لكنين لست واثقا من ان ما 
مسعته انت ليس ما عنيته انا .تلك العالقة اليت ختلق من التباين,  

تناغم وحدة تتكامل عناصرها كتناغم لوحة فنية متكاملة .
ان  اال  الطالب  عمر  وبني  االستاذ  عمر  بني  الكبري  الفارق  رغم 
مايربط بني طريف املعادلة  اقوى من املعادلة نفسها وهي جديرة 
كربياء  من  الكلمة  هذه  رنني  يف  ما  اروع  ما  .االستاذ  بالتناول 
-  اقوهلا دائما -  ما امجل هذه العبارة اليت تضم الكربياء يف 

رنني كلمتها ، فكم  من الكربياء ياترى تضم الكلمة نفسها .
اما الطرف الثاني – الطالب – تلك الشمعة اليت يوقدها االستاذ 
كي تضيء طريق املستقبل . املعادلة تتكون من العناصرالتالية : 

االستاذ – املنهج – الوسيلة – الطالب = التعلم
الصدارة  والتقييم  الذي حيتل  ننسى اهلدف  ينبغي ان ال  طبعا 
الذي ياتي يف االخري. يف عصر اتسمت مفرداته باالثارة والتشويق 
واملهارات  املعلومات  من  الكثري  وتوفر  التكنولوجي  والتقدم 

التغريات  هذه  يواجه  اجلامعي  االستاذ  بات  واالجتاهات، 
اهلائلة  قوهتا  رغم   - الكلمة  اجملردة،  بالكلمة  التكنولوجية 
احيانا - اال اهنا الوسيلة االضعف امام الوسائل االخرى يف 
جمال التعليم والتعلم ،الن قوة التعليم تكمن يف قوة مفرداته اليت 
تتمثل باالدراك والفهم والتذكر والتطبيق .هنالك عالقة كبرية 
التعليم وخاصة من ناحية االدراك  التعليم وطريقة  بني عملية 
و التذكر , وتتمثل من خالل اجلدول االتي . يتذكر الطالب 
السمع   : حسسيني  مدركني  طريق  عن  يتعلمها  اليت  املعلومة 
والبصر 65 % بعد مرور 3 ايام ، يف حني يتذكر 10% فقط من 
املعلومة اليت يتعلمها عن طريق مدرك حسي واحد وهو السمع 
بعد مرور الفرتة نفسها  اي بعد 3 ايام .باملقارنة بني احلالتني  
65% و 10%  ندرك امهية الطريقة يف عملية التعليم . اذن : 
االستاذ االن  حباجة اىل دعم الصورة للكلمة ،اىل دعم التطبيق 
العملي للكلمة،  اىل دعم البيئة التعليمية للكلمة ،النه اليستطيع 
ان يتعامل مع الطالب يف غياب البيئة التعليمية املالئمة الحداث 
التعلم الفعال، االستاذ اجلامعي حباجة اىل معطيات التكنولوجيا 
اىل  حباجة  االن   للمستقبل.االستاذ  الطالب  اعداد  اجل  من 
الطالب ، وعلى سبيل  انواعها وكذلك  التعليمية  بكل  الوسائل 
املثال  :القاعة غري املكيفة والشباك املكسور والكرسي املشوه 
والسبورة اليت تعكس االنارة  ..واملخترب الذي يقتقر اىل االجهزة 
واملعدات احلديثة  ،  بالتاكيد ال تساعد على التعلم الفعال . 
نعم   : كلمة  الف  عن  تغين  الصورة  :يقول  صيين   مثل  هنالك 
الصورة تغين عن الف كلمة ،وهذا يعين ان الطالب عندما يرى 
التعلم  متطلبات  اكمل  بذلك  فهو  ومسع  راى  ما  ويطبق  ويسمع 
وهي يف النتيجة متطلبات املهنة اليت توهله للقيادة بدا من الذات 
فاملهندس  واحلياة .  العمل  متطلبات  اجل  من  باالخرين  وانتهاء 
عندما  قائد.  واالستاذ  قائد,  واالداري  قائد,  والطبيب  قائد, 

وامتالكه  اختصاصه  من  متكنه  من خالل  االستاذ شاخما  يقف 
مهارات التدريس  يكون حباجة اىل من يقف معه يف ملىء فراغ 
معطيات التكنولوجيا اليت تساعدة على الوقوف شاخما امام طالبه 
وسائل  دور  يضاهي  بدور  يقوم  ان  يستطيع  ال  االستاذ  الن   .
االعالم  واملؤسسات الكربى من دون توفر ادوات تساعده على 

حتقيق هذا الدور .
عندما يقول للطالب مثال : تصور انك االن تقوم بربط قطيب التيار 
جبهاز حتديد التيار الكهربائي ، وختيل ما حيدث نتيجة ذلك . او 
تصور االن امامك جسم بشري وانت تقوم بفتح صدره الجراء 
الطالب  نعلم  ان  نستطيع  اننا  ....وهكذا  القلب   يف  عملية 
كيف يعرب عن ما يشعر به ولكننا ال نستطيع ان نعلمه  على القيام 
بتجربة علمية خمتربيةعن طريق التخيل او التصور.ان اآللية اليت 
ايصال  الطالب هي قدرته على  جتعل االستاذ  يكسب احرتام 
افكاره وحتقق التعلم الفعال اوال ،و امتالكه املعرفة واالدوات اليت 
تساعده على حتقيق التعليم الفعال ثانيا وهذا لن يتحقق من دون 

توفر التكنولوجيا ومعطياهتا 
فالطالب النبه  ينظر اىل املستقبل بعني ثاقبة وفكر خالق ويدرك 
ان القدرة على العطاء واالبداع هو الطريق السليم وهذا اليتحقق 
من غري العلم واملعرفة  .اذن ان تكون او ال تكون ذلك هو املفتاح 
خالل  ومن  املستقبل  ابواب  نفتتح  ان  نستطيع  خالله  من  الذي 
هذه االبواب نتبادل الزيارات مع ثقافات العامل وعلومه ،نتاثر ونؤثر 
لنجعل من   ، له  العلم فال وطن  اما  البيئة،  ابنة   .فالثقافة هي 

العراق وطنا للعلم والثقافة معا واهلل املوفق . 
                                                          
   د. ياسني امحد خلف                                                      
قسم اهلندسة الكهروميكانيكية

 

العالقة بني طريف املعادلة 

عندما يغيِب .. َتصبح هيَّ
عودٌ ِبال وََتر ...

زورٌَق ِبال بَحَرْ ...
ليالً حالكًا ِبال َقمَرْ...

فمتى َتنجو مِن ذكرياتِهِ؟
َأينَ..َأينَ املفَّر ...؟

الليُل يَعكس الذكريات...يُذكِرُها هبمساتِهِ 
احلانيات...

ُكلما وَضعَتْ رأسَها على الوسادة....
عانقت التأمالتْ ..تلو التأمالت...

بعنيٍ تدمع ...وَأذن تستمِعْ...لصوتْ املطرْ!
والليل...ليُل تشريِن... صامِتٍ ...حزين 

يفتش فيهِ عن وطرْ...َتضجُ مضجعها 
التساؤالت...

وَسَفر أفكارها الذي بال حمطات...تلِكَ 
قصٌِة حتكيها للجدران...للشرفات

قصة..هي قصتها .. ضاعت يف
دروٍب َأبكاها القدر !!!

قصِة مل يبقى من صداها سوى صوتٌ 
اهلجر!

فهو يف حياتِها تارةً زهرةُ قلبها ...
وتارةً خَنجر ! 

تارة مشعة تضييءُ درهبا...ومرة عاصفة 
ُتدِمِرْ...

تلك هي قصتها ...قصُة عاشٍق  
أهداها وردةً يوم السفر...

                                            
طالبة املاجستري زينب فاضل العزاوي 

  خاطرة
تساؤالت يف ليلٍة )ِتشرينيه(

نوافذ ثقافية
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مدرب فريق قسم تكنولوجيا النفط األستاذ عصام جندت
 يهينء فريق القسم واملنتسبني

رئيس القسم يوجه كتاب شكر وتقدير
 اىل الطلبة الرياضيني

فريق قسم تكنولوجيا النفط يشارك
 يف بطولة اجلامعة بكرة اليد

يف  التكنولوجية  اجلامعة  اسم  رفع  يف  املتميزة  جلهودهم  تثمينا 
النفط د.خالد  الرياضية وجه رئيس  قسم تكنولوجيا  احملافل 
عجمي الربيعي كتاب شكر وتقدير اىل طلبة القسم املشاركني 
ضمن منتخب اجلامعة بكرة املنضدة وذلك بعد حصوهلم على 

الوسطى واليت جرت يف  املنطقة  املنضدة /  بكرة  العراقية   اجلامعات  بطولة  االول ضمن  املركز 
اجلامعة التكنولوجية من 8_4/10/ 2012

وهم كل من : زيد علي جميد وامري طالب محيد وعمار فراس ابراهيم وعلي سعد رسول

بارك مدرب قسم تكنولوجيا النفط الكابنت عصام جندت فريق 
القسم ومنتسبيه مبناسبة حصوله على املركز الثالث ضمن بطولة 

اجلامعة التكنولوجية بكرة الطائرة .
و ذكر كابنت الفريق إن هذا النجاح والتألق لفريق قسم تكنولوجيا 
النفط جاء نتيجة اجلد واملثابرة والعمل بروح الفريق الواحد على 
الرغم من عمر القسم القصري متمثالً بكل من الالعبني: نوار قاسم، حممد عبد الكريم، علي محيد، 

زيد سامي، طارق جنيب، مهام عالء، كرار رزاق، علي حيدر.

 شارك فريق قسم تكنولوجيا النفط يف بطولة 
اجلامعة بكرة اليد مع نظريه قسم هندسة السيطرة 

والنظم بتاريخ 2012/2/29على أرض ملعب 
اجلامعة وحقق الفريق فوزًا بــ )5 – 2( وعلى 

الرغم من عمر القسم القصري اال انه حقق سلسلة من االجنازات الرياضية املستمرة جبهود 
مدرب الفريق الكابنت عصام جندت الذي حيرص دائمًا على التواصل وبث روح التعاون 

واأللفة بني اعضاء الفريق.وقد مثل فريق القسم كل من الطلبة :سلوان سهم مهاوي،علي 
حيدر هاشم، رائد حسن، مهام عالء،حممد عبد الكريم، علي محيد، عبد الرمحن 

عارف، علي سعد، زيد سامي. هتانينا وألف مبارك على هذا االجناز الرياضي متمنني 
جلميع الفرق املشاركة دوام النجاح والتألق.

أمم  كاس  تصفيات  قرعة  موعد سحب  القدم  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  أعلن 
آسيا 2015 يف اسرتاليا يف منتصف شهر تشرين االول أكتوبر املقبل، حيث 
مت وضع منتخب العراق يف املستوى االول اىل جانب منتخبات اوزبكستان 
وايران واالردن وقطر، على أن تنطلق التصفيات األولية هناية املوسم احلايل.

وسيشارك يف التصفيات 20 منتخبًا سيتم تقسيمها على مخس جمموعات، 
حبيث تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقني من كل جمموعة إىل 
جانب أفضل فريق حيتل املركز الثالث للنهائيات.أما منتخبات اليابان وأسرتاليا 
من  األخرية  النسخة  يف  األوىل  الثالثة  املراكز  على  احلاصلة  اجلنوبية  وكوريا 
البطولة عام 2011، ضمنت التأهل بشكل مباشر للنسخة املقبلة من البطولة، 
إىل جانب كوريا الشمالية بطلة كأس التحدي 2012، يف حني سيتأهل أيضًا 

بطل كأس التحدي 2014.
كأس  إي  السابقة،  البطولة  يف  نتائجها  إىل  استنادا  املنتخبات  تصنيف  ومت 
األول  املستوى  التايل،  الشكل  على  سيكون  واملستويات   2011 آسيا  أمم 
يضم منتخبات العراق وأوزبكستان وإيران واألردن وقطر، ويتألف املستوى 
بينما  والكويت،  واالمارات  وسوريا  والبحرين  الصني  منتخبات  من  الثاني 
وفيتنام،  وتايالند  وعمان  واليمن  السعودية  منتخبات  الثالث  املستوى  يضم 
ويتألف املستوى الرابع من منتخبات لبنان واندونيسيا وهونج كونج وسنغافورة 

وماليزيا.

نبذة عن منتخب العراق بكرة القدم

القدم،  كرة  رياضة  يف  الرمسي  العراق  ممثل  هو  القدم  لكرة  العراق  منتخب 
وتصنيفه العاملي81  ويشرف عليه االحتاد العراقي لكرة القدم. تأسس االحتاد 

العراقي لكرة القدم يف 8 أكتوبر 1948.
 ان تاريخ الكرة العراقية موغل يف القدم... منذ اواخر العشرينات وأوائل 
الثالثينات..حيث نضمت البطوالت الكروية وتاسس عدد كبري من االندية 
العراقية كنادي القوة اجلوية يف بغداد ونادي امليناء يف البصرة يف عام 1931 
يف  اللعبة  احتاد  تاسس   ! حاليا...  املوجودة  العراقية  االندية  أقدم  ليكونا 
1948/10/8 وانضم إىل االحتاد الدويل يف عام 1950 واىل االحتاد االسيوي 
يف عام 1971... ليكون واحدا من اعرق االحتادات االسيوية والعربية... 
منهم  العب  الف   )540( حاليا  للعبة  املمارسني  الرياضيني  عدد  يبلغ   !
لدى  املسجلني  غري  من  الشعبية  الفرق  يف  اللعبة  ممارسي  من  الف   )524(
ناديا يف  الف العبا مسجال موزعني على )110(  اللعبة... و)16(  احتاد 
عموم البالد ! تشكل منتخب العراق الوطين الول مرة يف عام 1951... ويف 
عام 1957 سجل مشاركته الدولية األوىل وذلك يف الدورة الرياضية العربية 
الثانية يف بريوت... اما يف عام 1960 وحتت قياده املدرب الكبري شوقي 
مع  مباراته  انتهت  عندما  العراقية  الكرة  تاريخ  يف  أكرب خسارة  كانت  عبود 
 1964 عام  ويف  تشيكوسلوفاكيا..  للصاحل   2_7 بنتيجة  تشيكوسلوفاكيا 
العرب  كاس  ببطولة  فوزه  بعد  اخلارجية  القابه  أول  احراز  من  العراق  متكن 
الثانية يف الكويت.... يف عام 1972 حقق العراق والول مرة لقب بطولة 
العامل العسكرية يف بغداد... ويف عام 1975 متكن شباب العراق من الفوز 
ببطولة آسيا للشباب يف الكويت يف أول مشاركة عراقية فيها... ويف عام 
1977 سجل العراق أول تواجد له يف بطولة عاملية عندما اشرتك منتخب 
شباب العراق بطل آسيا يف كاس العامل األوىل للشباب يف تونس.... ويف عام 
العراقي األومليب تواجده والول مرة يف دورة االلعاب  1980 سجل املنتخب 
األوملبية يف موسكو... ويف عام 1982 احرز العراق ذهبية االلعاب االسيوية 
يف نيودهلي... ثم حققت الكرة العراقية ابرز احالمها بالتواجد يف كاس العامل 
وذلك يف مونديال املكسيك عام 1986... ويف عام 2004 متكن منتخب 
العراق األومليب من الوصول إىل الدور نصف النهائي يف دورة االلعاب األوملبية 
يف اثينا... قبل أن يتوج اسود الرافدين جهودهم باحراز كاس امم آسيا للمرة 

األوىل يف عام 2007.

منتخب العراق في المستوى االول بقرعة تصفيات امم اسيا عام 2015

رياضة


