
يحصالن  االنتاج  هندسة  قسم  من   تدريسيان 
على براءة اختراع 

العايل  التعليم  وزير  معايل  برعاية 
حممد  علي  الأ�ستاذ  العلمي  والبحث 
اجلامعة  حتتفل  الأديب  احل�سني 
اخلام�سة  ال�ساعة  يف   التكنولوجية 
والن�سف من ع�رص يوم الحد 30 حزيران 
2013 بتخرج كوكبة جديدة من طلبتها يف 
والهند�سية  العلمية  )الكليات(  الق�سام 

الدورة الثامنة والثالثني دورة
الدرا�سية  لل�سنة   " واملحبة  "التعاي�ش   
على  الحتفالية  و�ستقام   2013-2012

حدائق اجلامعة.
و�سيت�سمن منهاج الحتفالية  ا�ستعرا�ش 
و�سعار   ، العراقية  الأعالم  كوكبة  حملة 
وزارة  و�سعار   ، العراق  جمهورية 
العلمي ، وعلم  العايل والبحث  التعليم 

و�سعار اجلامعة التكنولوجية.
اخلريجني  كرادي�ش  دخول  يتم  بعدها 
والبالغ  والهند�سية  العلمية  لالأق�سام 
عددها 13 ق�سما ف�سال على ق�سم تكنولوجيا 
النفط  وح�سب اقدمية الق�سام مع تقدمي 
وكل  التكنولوجية  اجلامعة  عن  نبذة 
اىل  ا�سافة  لل�ساحة  دخولهم  اثناء  ق�سم 

ا�ستعرا�ش خريجي الدرا�سات العليا ممن 
اأكملوا مرحلتي )املاج�ستري والدكتوراه ( 
تدري�سيو  ي�ستعر�ش  كما  ال�سنة  هذه  يف 
ال�ستعرا�ش  عن  ال�ستار  لي�سدل  الق�سام 
رئي�ش  �سيتقدمه  الذي  اجلامعة  مبجل�ش 
اجلامعة ال�ستاذ الدكتور اأمني دواي ثامر 

التميمي .
وي�ستهل الحتفال بعزف الن�سيد الوطني 
ثم  احلكيم  الذكر  من  اآي  تالوة  يتبعه 
ارواح  على  ترحما  الفاحتة  �سورة  قراءة 

�سهداء العراق .
و�سيلقي الأ�ستاذ الدكتور اأمني دواي ثامر 
التميمي رئي�ش اجلامعة كلمة باملنا�سبة 
يحيى  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  ويتقدم 
لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ش  م�ساعد  العاين 
العلمية بقراءاة التو�سية مبنح ال�سهادة 
للخريجني ليقوم بعدها رئي�ش اجلامعة 
ثم  للخريجني  ال�سهادة  منح  اأمر  بقراءة 
اجلامعة  لرئي�ش  العلمي  امل�ساعد  يقوم 

برتديد الق�سم اجلامعي للطلبة . 

التفا�سيل �ش 2

  رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

أ.د. أمين دواي ثامر

   العدد - االول  15 حزيران 2013جريدة نصف شهرية - تصدر عن قسم االعالم والعالقات العامة

قدم معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي ال�ستاذ علي حممد احل�سني الديب كتاب �سكر وتقدير اىل 
اجلامعة التكنولوجية معنون اىل رئي�ش اجلامعة ال�ستاذ الدكتور اأمني دواي ثامر للجهود املتميزة التي 
بذلت من قبل اأ�ساتذة اجلامعة وطلبتها يف رفع امل�ستوى العلمي واإجناح العملية التعليمية ف�سال عن م�ستوى 

التنظيم الإداري الذي يليق ب�سمعة العراق احلبيب.
وفيما ياأتي ن�ش الكتاب :

اجلامعة التكنولوجية / ال�سيد رئي�ش اجلامعة

م/ �سكر وتقدير

ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته ...
نظرا لأهمية الجنازات العلمية واملعرفية التي حققتها جامعتكم وحجم التقدم الذي �سهدته �سواء على �سعيد 
البح���وث العلمية اجلادة الت���ي اأخذت طريقها اىل اأروقة اجلامعات العلمية اأو على �سعيد التقان يف التنظيم 

والإدارة ورفع امل�ستوى العلمي والتدري�سي فيها .
اأتقدم ب�سكري واإمتناين العميقني لكل القائمني على قيادة واإدارة جامعتكم ولكل الكوادر التدري�سية والباحثني 

والطلبة الذين و�سعوا ن�سب اأعينهم حتقيق منجز يليق ب�سمعة العراق احلبيب.
كل التقدير جلامعتكم التي جنحت يف ا�ستعادة وهج التعليم العايل والبحث العلمي العراقي وتر�سينه ب�سكل 
اأخرى اىل  العراق �سيعود مرة  العايل يف  التعليم  اأن  الفخر والإعتزاز ويجعلنا نتطلع بثقة اىل  يبعث على 

�سدارة امل�سهد التعليمي بجهود كل اأبنائه اخلريين .

ومن الله التوفيق
                                                                                     علي حممد احل�سني الأديب

                                                                                     وزير التعليم العايل والبحث العلمي

وزير التعليم العالي يقدم كتاب شكر للجامعة إلنجازاتها العلمية 
االديب : التكنولوجية نجحت في استعادة وهج التعليم العالي والبحث العلمي العراقي

تفقد رئي�ش اجلامعة التكنولوجية 
ثامر  دواي  امني  الدكتور  ال�ستاذ 
المتحانات  عملية  �سري  التميمي 
للعام  الول  الدور   / النهائية 
جميع  يف   2013/2012 الدرا�سي 
والهند�سية   العلمية  الق�سام 

وفروعها ولكافة املراحل .
توفري  على  اجلامعة  رئي�ش  واأكد 
الجواء  وخلق  امل�ستلزمات  جميع 
العملية  اجناح  اجل  من  املنا�سبة 
الطلبة  من  م�ستف�رصا  المتحانية 
عن طبيعة ال�سئلة متمنيا التوفيق 

والنجاح لأبنائه الطلبة. 
ان اجلامعة ت�سم  بالذكر  واجلدير 
هند�سيا  ق�سما   12 منها  ق�سما   14

وق�سمني علميني .

التميمي يتفقد سير االمتحانات النهائية في اقسام الجامعة

دواي  اأ.د.اأمني  التكنولوجية  اجلامعة  رئي�ش  كرم 
 ، ناجي  قي�ش  كرم   ( العليا  الدرا�سات  طلبة  ثامر 
مروة معتز ا�سماعيل ، هم�سة �سياء جميد ( لنيلهم 
الكهربائية  الهند�سة  ق�سم  من  املاج�ستري  �سهادة 
متطلبات  لإكمالهم  دينار  األف   )250،000( مببلغ 
وذلك  لهم  املحددة  املدة  اإنتهاء  قبل  الدرا�سة 
الأربعاء  يوم  املنعقد  اجلامعة  جمل�ش  جل�سة  يف 

2013/5/15 على قاعة املجل�ش.
الأ�ساتذة  اجلامعة  رئي�ش  كرم   نف�سه  ال�سياق  ويف 
)اأ.م.د.ثامر حممد جميل ،  الطلبة  امل�رصفني على 
م.د.ح�سني ابراهيم علوان ، م.د.اأثري عالء �سربي( 
وتقدير  �سكر  كتاب  وتوجيه  اجلامعة  درع  مبنحهم 
امل�ساعدة  اإبداء  املبذولة يف  تثمينًا جلهودهم  لهم 

للطلبة وخدمة للم�سرية التعليمية يف اجلامعة .

رئاسة الجامعة تكرم طلبة الماجستير 
إلكمالهم الدراسة قبل المدة المحددة

ت�رصفت جامعتنا اجلامعة التكنولوجية بكتاب 
ال�سكر الذي وجهه معايل وزير التعليم العايل 
احل�سني  حممد  علي  الأ�ستاذ  العلمي  والبحث 
دلئل  من  له  ملا  قلوبنا  اثلج  الذي  الأديب 
كبرية �ستكون طريقا ملوا�سلة م�سرية العطاء 
وحتقيق النجاحات التي ت�سب يف اعالء �ساأن 

امل�سرية التعليمية يف العراق اجلديد .
لأ�سباب كثرية  بال�سكر  ان نفرح     ومن حقنا 
لعل يف مقدمتها ان معاليه متابع لعملنا وما 
همتنا  ي�ساعف  مما  وهذا  جهد،   من  نبذله 
يف  لال�ستمرار  احلافز  تلو  باحلافز  وميدنا 
بها  امل�سي  على  الله  عاهدنا  التي  امل�سرية 
باجلامعة  نرتقي  لكي  اوكلل  تهاون  غري  من 
وما  تتنا�سب  التي  الدرجة  اىل  التكنولوجية 

يطمح اليه ابناء بلدنا الغايل.
ال�سكر  ان  اي�سا  فرحنا  ا�سباب  او  عوامل  ومن 
توزع على اكرث من مف�سل ...فقد بورك اجلهد 
معاليه  ان  ..كما  الإداري  واجلهد  العلمي 
رئي�ش  جهد  ثمن  البليغة  املوجزة  بكلماته 
ثامر  دواي  امني  الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة 
وا�ساتذتها ومنت�سبيها وطلبتها وكل العاملني 
فيها ،  ولريب ان كل مف�سل من هذه املفا�سل 
امنا يتفرع اىل مفردات عمل كثرية ، وان هذه 
او  �سورة  منها  واحدة  كل  تنتج  املفردات 
جمموعة �سور من التطورالذي يتوا�سل بوتائر 
تخطط  ما  ترجمة  على  القدرة  يعك�ش  جيدة 
له اجلامعة وما تر�سمه وت�سعه من افكار اىل 
بكل  العلمي  الأداء  م�ستوى  على  مرئية  نتائج 
بكل  الإداري  امل�ستوى  على  وكذلك  تفا�سيله 

حيثياته .
كلمة  ان  ال�رصور  على  يبعث  الذي  وال�سيء 
  " بانها اجلامعة  نعت  ت�سمنت  الوزير  معايل 
والبحث  التعليم  وهج  ا�ستعادة  يف  جنحت 
على  يبعث  ب�سكل  وتر�سينه  العراقي  العلمي 
الفخر والعتزاز ويجعلنا نتطلع  بثقة اىل ان 
اخرى  �سيعود مرة  العراق  العايل يف  التعليم 
اىل �سدارة امل�سهد التعليمي بجهود كل ابنائه 
اخلريين " هذا وان دل على �سيء فانه يدل على 
الذي  ال�سحيح  النهج  على  ت�سري  اجلامعة  ان 

ر�سمته رئا�سة اجلامعة  .
اجلامعة  اأهل  تلقاه  الذي  ال�سكر  كتاب  ان 
العلمية  م�ستوياتهم  بكل  التكنولوجية 
اجلهد  من  مل�سرية  تتويج  هو  امنا  والدارية 
املخل�ش املبذول لزمن غري ق�سري ، كما انه 
حتملها  من  لبد  م�سوؤولية  الوقت  نف�ش  يف 
باخال�ش من اجل م�ستقبل اف�سل واو�سع خطى 
ل�سيما وان يف اجلامعة كفاءات برهنت اليام 
كعبها  علو  على  والدولية  العربية  واملحافل 

ودرجة متيزها يف ميادين البحث والجناز .
م�سريتنا  يف  ا�رصاقا  اكرث  ايام  اىل  نتطلع 
املخل�سني  كل  بجهود  معا  نحققها  العلمية 

الذين ي�سعون العراق بحدقات العيون

هيئة التحرير

االفتتاحية

التكنولوجية تحتفي بتخرج دورة " التعايش والمحبة " لطلبة الجامعة

مركز النانوتكنولوجي  يقيم ندوة عن تطبيقات 
�ش3النانو للمواد الطبية واالحيائية 
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للتقنيات  الثاني  العلمي  المؤتمر  تقيم  التكنولوجية 
الحديثة في تصفية النفط بالتعاون مع وزارة النفط
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افتتح رئي�ش اجلامعة التكنولوجية ال�ستاذ 
لل�سور  معر�سا  ثامر  دواي  امني  الدكتور 
النكليزية   اللغة  مركز  يف  الفوتوغرافية 
اقيمت  التي  الحتفالية  يف  اجلامعة  يف 
مبنا�سبة الذكرى الثالثة على تاأ�سي�سه يوم 

م�ساعدي  بح�سور   2013 ايار   21 الثالثاء 
رئي�ش اجلامعة لل�سوؤون العلمية ا.د حممد 
حلو  جا�سم  ا.د  والداري   العاين  يحيى 
واملراكز  الق�سام  روؤ�ساء  من  وعدد  نعمة 
املعر�ش  الق�سم.و�سمل  ومنت�سبي  البحثية 

بها  قامت  التي  والزيارات  املركز  ان�سطة 
للجامعة  الزائرة  والوفود  ال�سخ�سيات 
لرئي�ش  املتوا�سلة  الزيارات  عن  ف�سال 
اجلامعة وتفقده ل�سري العملية التدري�سية 
والمتحانات التي تقام يف املركز وابرزها 
امتحان التوفل TOEFL  ف�سال عن اقامته 
اجلامعة  ملنت�سبي  المية  حمو  لدورات 
باللغة النكليزية كما مت عر�ش �سور لور�ش 
الق�سم  يف  الطالبية  والن�ساطات  العمل 
.وهناأ رئي�ش اجلامعة مدير واع�ساء مركز 
الثالثة  الذكرى  النكليزية مبنا�سبة  اللغة 
الحتفالية  يف  له  كلمة  اثناء  لتاأ�سي�سه 
التي  املراكز  من  يعد  املركز  ان   : قائال 
اثبتت جدارتها وكانت مل�ساته موجودة يف 
اجلامعة وان الحتفال هو جزء من الوفاء 
املوا�سلة يف  له  نتمنى  الذي  املركز  لهذا 

حتقيق الجنازات لالرتقاء باجلامعة .
ا.م.د  النكليزية  اللغة  مركز  مدير  واأبدى 
جنم عبد الكاظم عن �سعادته ملا حتقق يف 
املركز من م�ستوى عال باقامة العديد من 
املا�سية  ال�سنوات  يف  املختلفة  الدورات 
�سدى  لها  كان  التي  امل�ساركني  وكرثة 

وا�سع بني دوائر الدولة

افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية  في مركز اللغة 
االنكليزية بذكرى تأسيسه

هند�سة  ق�سم  من  تدري�سيان  نال 
اجلامعة  يف  واملعادن  النتاج 
اخرتاع  براءة  على  التكنولوجية 
من قبل وزارة التخطيط / اجلهاز 
وال�سيطرة  للتقيي�ش  املركزي 
النوعية / ق�سم ملكية ال�سناعة عن 
براءة اخرتاعهم املو�سومة " )جهاز 
لالو�ساط  الفقي  الرتددي  البلى 
اجلافة والرطبة ( ، ومنحت براءة 
ا�ساتذة  با�سم  امل�سجلة  الخرتاع 
واملعادن  النتاج  هند�سة  ق�سم 
اللطيف احمد  وهما م. حممد عبد 
و. اأ.م.د. �سامي ابو النون عجيل 
 )3437 ( بالرقم   2013 /4/ 17 يف 
 10/C23F11 الدويل  والت�سنيف 
.وقال اأ.م. د. �سامي ابو النون : 
ان براءة الخرتاع تت�سمن ت�سميم 
باختيار  يقوم  جهاز  وت�سنيع 
ترددية  ومبركز   )wear( البلى 
 ( القدمية  الطريقة  من  بدل  افقية 
 pin( )الكال�سيكية ( )م�سمار قر�ش
ondisk( حيث ي�ستخدم يف حالتني 
الوىل بو�سع العينات حتت تاأثري 

اجلهاز  بوا�سطة  امل�سلط  احلمل 
فقط وبدون اي موؤثر اخر وبعبارة 
 ،)Dry wear( اجلاف  البلى  ادق 
و�سط  العينات يف  بو�سع  والثاين 
البلى  اجهاد  تاأثري  وحتت  اآكال 
 wet( الرطب  البلى  اي  الرتددي 
wear( وميكن التحكم باملتغريات 
بلى املتمثلة بعدد ال�سواط و�رصعة 
احلركة الفقية والحمال امل�سلطة 
ي�ساف  املدرو�سة  العينات  على 
اىل ذلك �سهولة ا�ستبدال اداة البلى 

والقطعة املدرو�سة بدل الخرى.
يف  كثرية  اجزاء  يف  وت�ستخدم 
حتدث  التي  ال�سناعية  الجهزة 
وخ�سو�سا  البلى  ظاهرة  بها 
قاطعة  مثل   ( احلالة  اأو�ساط  يف 
الورق  مبعامل  ال�سناعية  الوراق 
والذرع   البال�ستك  وقاطعات 
الناقلة املتحركة ب�سكل ترددي يف 
والن�سيج  الغزل  وم�سانع  معامل 
ومر�سات املياه الرتددية للمزراع 
ال�سيارات  مكابح  وحركات 

وغريها.

براءة  على  يحصالن  االنتاج  هندسة  قسم  من   تدريسيان 
اختراع 

الثاين  العلمي  املعر�ش  احلا�سبات  علوم  ق�سم  اقام 
لالنتاجيات الربجمية والتطبيقية يوم الربعاء 2013/5/22 
ال�سمري ممثل  عادل حميد  ا.د.  وافتتحه  الق�سم  قاعة  على 
الهند�سة  ق�سم  ورئي�ش  التكنولوجية  اجلامعة  رئي�ش 
ا.م.د  احلا�سوب  هند�سة  ق�سم  رئي�ش  بح�سور  الكهربائية 
العالقات  العلمية  ال�سوؤون  ق�سم  ومدير  الباقي  عبد  با�سم 
الثقافية يف اجلامعة الدكتور و�سام كاظم حمدان و املعاون 
الداري لق�سم علوم احلا�سوب اأ.م.د عالء كاظم فرحان وعدد 

من تدري�سيي الق�سم .
و�سدد ممثل رئي�ش اجلامعة على �رصورة ال�ستفادة من هذه 
اوىل  كخطوة  اجلامعة  اق�سام  بيانات  ادارة  يف  التطبيقات 
الخرى  الدولة  دوائر  اىل  التطبيقات  هذه  ت�سويق  يتم  ثم 
 : اأ.م.د عالء كاظم فرحان امل�رصف على املعر�ش  .وقال  
الرباجميات  من  املعر�ش  �سهدها  التي  الطلبة  نتاجات  ان 
دوائر  من  العديد  عمل  تخدم  التي  احلا�سوب  وتطبيقات 
اىل  بال�سافة  وت�سفريها  البيانات  قواعد  ادارة  يف  الدولة 
الهاتف  ادارتها عن طريق  يتم  التي  التطبيقات  من  العديد 
اىل  تهدف  معار�ش  عدة  اقام  الق�سم  ان  ويذكر   . املحمول 
اخلا�سة  بالبيانات  اخلا�ش  والقطاع  الدولة  دوائر  رفد 

باحلا�سوب وتطبيقاتها. 

قسم علوم الحاسوب يقيم معرضا 
لالنتاجيات البرمجية والتطبيقية 

التكنولوجية تحتفي بتخرج  الدورة الثامنة والثالثين لطلبة الجامعة
برعاية معايل وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي الأ�ستاذ علي حممد 
اجلامعة  حتتفل  الأديب  احل�سني 
التكنولوجية يف  ال�ساعة اخلام�سة 
 30 الحد  يوم  ع�رص  من  والن�سف 
حزيران 2013 بتخرج كوكبة جديدة 
)الكليات(  الق�سام  يف  طلبتها  من 
العلمية والهند�سية الدورة الثامنة 
والثالثني دورة " التعاي�ش واملحبة 
 2013-2012 الدرا�سية  لل�سنة   "
حدائق  على  الحتفالية  و�ستقام 

اجلامعة.
الحتفالية   منهاج  و�سيت�سمن 
الأعالم  كوكبة  حملة  ا�ستعرا�ش 
جمهورية  و�سعار   ، العراقية 
التعليم  وزارة  و�سعار   ، العراق 
وعلم   ، العلمي  والبحث  العايل 

و�سعار اجلامعة التكنولوجية.
كرادي�ش  دخول  يتم  بعدها 
العلمية  لالأق�سام  اخلريجني 
والهند�سية والبالغ عددها 13 ق�سما 
النفط   تكنولوجيا  ق�سم  على  ف�سال 
تقدمي  مع  الق�سام  اقدمية  وح�سب 
التكنولوجية  اجلامعة  عن  نبذة 

لل�ساحة  دخولهم  اثناء  ق�سم  وكل 
خريجي  ا�ستعرا�ش  عن  ف�سال 
اأكملوا  ممن  العليا  الدرا�سات 
والدكتوراه  )املاج�ستري  مرحلتي 
ي�ستعر�ش  كما  ال�سنة  هذه  يف   )
ال�ستار  لي�سدل  الق�سام  تدري�سيو 
اجلامعة  مبجل�ش  ال�ستعرا�ش  عن 
اجلامعة  رئي�ش  �سيتقدمه  الذي 

ثامر  دواي  اأمني  الدكتور  ال�ستاذ 
التميمي .

الن�سيد  بعزف  الحتفال  وي�ستهل 
الذكر  من  اآي  تالوة  يتبعه  الوطني 
الفاحتة  �سورة  قراءة  ثم  احلكيم 

ترحما على �سهداء العراق .
كلمة  اجلامعة  رئي�ش  و�سيلقي 
باملنا�سبة ويتقدم الأ�ستاذ الدكتور 

رئي�ش  م�ساعد  العاين  يحيى  حممد 
بقراءة  العلمية  لل�سوؤون  اجلامعة 
التو�سية مبنح ال�سهادة للخريجني 
اأمر  بقراءة  اجلامعة  رئي�ش  ليقوم 
يقوم  ثم  للخريجني  ال�سهادة  منح 
اجلامعة  لرئي�ش  العلمي  امل�ساعد 

برتديد الق�سم اجلامعي للطلبة . 
ويف ختام حفل التخرج �سيتم توزيع 

معايل  قبل  من  املقدمة  الهدايا 
والبحث  العايل  التعليم  وزير 
اجلامعة  ورئي�ش  العلمي 
الطلبة  على  التكنولوجية 
اجلامعة  على  الوائل  الثالث 
يف  الوائل  الطلبة  على  ف�سال 

الق�سام العلمية والهند�سية  .
اجلامعة  رئي�ش  وقال 
الدكتور  ال�ستاذ  التكنولوجية 
الحتفالية  ان  ثامر  دواي  امني 
مل�ساريع  معر�ش  اقامة  �ست�سهد 
يف  املتخرجني  الوائل  الطلبة 
والهند�سية  العلمية  الق�سام 
اخلريجني  الطلبة  بدور  م�سيدا 
عاليا  اجلامعة  ا�سم  رفع  يف 
الجنازات  حتقيق  خالل  من 
امل�ساركات  يف  املتميزة  
والن�سطة التي اقيمت خالل املو�سم 
طلبة  متكن  ان  بعد  ل�سيما  احلايل 
احل�سول  من  املنتهية   املرحلة 
على اكرث من �سبع جوائز من جائزة 
مهرجان  يف  الوزراء  رئي�ش  دولة 
ال�سيادة الذي اقامته وزارة ال�سباب 
مطلع ايار املا�سي .وكانت رئا�سة 

والق�سام  التكنولوجية   اجلامعة 
العلمية والهند�سية  قد انهت جميع 
ال�ستعدادات الفنية والدارية لإقامة  
لطلبتها  ال�سنوي  التخرج  حفل 

اخلريجني .
املركزية  اللجنة  رئي�ش  وقال 
التخرج  حفل  على  امل�رصفة 
جا�سم  الدكتور  ال�ستاذ  املركزي  
اجلامعة   رئي�ش  م�ساعد  نعمة  حلو 
ت�سكيل  مت  بانه  الدارية  لل�سوؤون 
ال�ستعدادات  ملتابعة  جلان  عدة 
لطلبة  والثالثني  الثامنة  للدفعة 
الق�سام  يف  الخرية  املرحلة 
الهند�سية والعلمية املنتهية للعام 

الدرا�سي احلايل 2012- 2013.
ان   : امل�رصفة  اللجنة  رئي�ش  وبني 
م�ستلزمات  جميع   امتت  اجلامعة 
املدرج واملن�سة الكبرية ل�ستقبال 
والطلبة  والأ�ساتذة  ال�سيوف 
كبرية  �سا�سة  ون�سب   ، وعوائلهم 

للنقل املبا�رص ملرا�سيم الحتفال.
التكنولوجية  اجلامعة  ان  ويذكر 
ت�سم 14 ق�سما منها 12 ق�سما هند�سيا  

وق�سمني علميني .

ذهبت ذات مرة حل�سور حفل تخرج ولدي . جل�ش جنبي يف املدرجات �سيخ كبري 
 . واحلبور  املرح  حركات  ج�سمه  كل  يف  ت�سيع  كبرية  ابت�سامة  وجهه  متالأ  ال�سن 
مالب�سهم  يف  ظاهر  والفرح  املدرجات  ميالأون  ومرج  هرج  يف  حولنا  من  النا�ش 
�سياأتون  الذين  اولدهم  من  املتخرجني  ارتال  م�سرية  ينتظرون  وهم  واحاديثهم 

امامنا يف كرادي�ش منتظمة يلب�سون زي التخرج اجلميل وقبعاتهم الرباقة .
هداأ النا�ش ي�ستمعون اىل مكربات ال�سوت تعلن بدء م�سرية املتخرجني على وفق 
دخول  �سوب  النا�ش  رقاب  مع  رقبته  وا�ستدارت  جنبي  ال�سيخ  فوقف   ، كلياتهم 
اول  بداأت  ان  وما  امل�سبوغ  النظيف  العري�ش  ال�سارع  طول  على  ينظرون  الرتال 
الخرين  قبل  يرى  اأن  يريد  راأ�سه وعينيه  ال�سيخ ميد  انحنى  امل�سرية حتى  بوادر 
.ثم اخذه الهيجان وراح ج�سمه يرق�ش بحركات من يديه وهو واقف يف مكانه .ثم 
بعد قليل جل�ش يرتاح . ثم �رصعان ماوقف يعاود الرق�ش وكانت حركاته مبالغة 
، يهز را�سه وي�ساور بيديه ويلف ج�سمه وهو واقف بذات املكان ، وقد لفت انتباه 
كل النا�ش اليه . بعدها جل�ش يرتاح فاأغتنمت الفر�سة و�سالته : هل املتخرج ابنك 
؟ فاجابني ب�رصعة : كال انه حفيدي �سعد فا�سالته يبدو انك تهتم به كثريا .فاجاب 
: نعم ولكني اهتم به وبابيه اي�سا . فا�ساألت : اين ابوه ؟ ف�رصب الطبل قويا على 
وقع اقدام امل�سرية ف�سحب اهتمامنا والتفتنا اىل اول كلية ت�ستعر�ش طالبها امامنا 

يف طريقها اىل مكانها املتخ�س�ش و�سط ال�ساحة .
وبني فرح ال�سيخ الظاهر ورق�سه امل�ستمر التفت ايل قائال : تخرج ابوه من املعهد 
 . وقتها  يف  املتاحة  الوظيفة  لنها  ال�رصطة  قوة  يف  يعمل  ان  يف  ورغب  التقني 
وعندما تزوج واجنب �سعدا ، اهتم به اميا اهتمام وحر�ش على هذا الولد يف درا�سته 
كي يعو�ش به ما فاته ويحقق به رغبته يف دخول كلية الهند�سة وان ي�سبح مهند�ش 

بناء.كانت نربة الرجل حزينة مع ان �سوته عاٍل ي�سمعه اجلميع .
حولنا  فيما  الن�سوة  اطلقتها  التي  والهازيج  الهالهل  انتباهنا  جذب  جديد  من 
بلمعانها  املتخرجون  يعتمرها  التي  التخرج  قبعات  تتفح�ش  عيوننا  وذهبت 
مربع  فوقها  يلت�سق  القما�ش  من  طاقية  روؤو�سهم  على  ي�سعون   ، اجلميل  و�سكلها 

قما�سي مقوى تنزل من مركزه عدة خيوط ق�سرية تتدىل مثل ذيل احل�سان .
كردو�ش حفيده  ينتظر  اخلا�ش  باحتفاله  م�ستمر  وال�سيخ  الكليات  ارتال  ا�ستمرت 
�سعد التفت ال�سيخ �سوبي وقال : كان ابوه يجمع النقود ، يوفرها فوق بع�ش من 
اجل دفع م�ساريف كليته .. وعندما جنح �سعد اىل ال�سف الرابع ، فرح ابوه كثريًا 
اذ مل يبق ال �سنة واحدة ويتحقق حلمه ، وي�سبح ابنه مهند�سًا للبناء مثلما كان 
يريد . ولكن لالأ�سف .. ثم انهالت دموع ال�سيخ واأ�ساف .. ولكن لالأ�سف جتري 
الرياح مبا لت�ستهي ال�سفن .. فتاأملت لأجله و�ساألته بحزن : ماذا جرى ؟ فاأجاب 
احلزام  فاأنفجر  الظامل  الرهابي  ذلك  بج�سمه  احت�سن   .. �سعد  ابو  ا�ست�سهد  :لقد 
النا�سف و�سحى بنف�سه دون ان ي�ساب البرياء يف �ساحة النتخابات. وبعد ذلك 
تعهدت انا املهمة وقمت برعاية �سعد طيلة ال�سنة املا�سية  و�سعته و�سط عيني من 
اجل ان اكمل م�سوار ابيه وي�سبح ابنه �سعد مهند�سًا . نا�سلت لجل ان ي�سبح �سعد 

مهند�ش بناء . كان ال�سيخ يتكلم بتاأثر فتعاطف اجلال�سون مع ق�سته كثريًا .
وبعد هنيهة تغريت مالمح ال�سيخ وتهللت ا�ساريره وهو يوميء اىل احد املتخرجني 
وي�رصخ .. انه �سعد .. ذلك هو �سعد .. تعال يا ابا �سعد وانظر .. لقد حتقق حلمك 

.. هاهو �سعد ي�سبح مهند�ساً  .. فاجنذب النا�ش اىل �سوته ..
هاهو احللم يتحقق .. هاهو احللم يتحقق .. ومل يهداأ ال�سيخ ابدًا .. ظل يهتف 
من  فنزل   .. املكان  به  ي�ستقر  ومل   .. يفعل  ماذا  واحتار   .. ويرق�ش  وي�سيح 
املدرجات مهروًل باجتاه �سعد وقد تلعثم �سوته وهو يهتف : لقد تخرج ابو �سعد 
واندفعت    .. ال�سهيد  تخرج  لقد   .. ال�سهيد  تخرج  لقد   .. ولدي  تخرج  لقد   ..
خلفه اأهتف وا�سفق والنا�ش من خلفنا ي�سفقون ويهتفون بهتافه يزفون ابا ال�سهيد 

املتخرج .
                                                              

                                                             اأ.د. جا�سم حلو نعمة
                                                        

قصة قصرية
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ال�سيطرة والنظم  اقام ق�سم هند�سة 
الندوة  التكنولوجية  اجلامعة  يف 
)حقوق  بعنوان  التثقيفية  العلمية 
اجلامعي(  التدري�سي  وواجبات 
القوانني  �سوء  يف  درا�سة 
املنظمة  النافذة  والتعليمات 
للتدري�سي  القانوين  للمركز 
الثالثاء  يوم  العراق  يف  اجلامعي 
املوؤمترات  قاعة  على   2013/5/14
اآزاد  اأ.م.د  الق�سم  رئي�ش  بح�سور 
ومنت�سبي  وتدري�سيي  كرمي  رحيم 
يف  الق�سم  رئي�ش  .وقال  الق�سم 
كلمة له : اإن البع�ش من تدري�سيينا 
من  عليهم  وما  مالهم  يجهلون 
اإن�سغالهم  ب�سبب  وواجبات  حقوق 
الهند�سية  العلمية  الأجواء  يف 
م�سيفا   ، عملهم  �سلب  هي  التي 

اأهمية  لها  الندوات  هذه  مثل  ان 
كربى خ�سو�سا بان التدري�سي يعد 
العملية  يف  الأ�سا�سية  املواد  من 
التعليمية واإعداده الإعداد ال�سحيح 
اأهدافه  حتقيق  نحو  بالعمل  يدفع 
بنجاح.وقدمت  لها  املخططة 
عمل  اأوراق  ثالثة  الندوة  خالل 
الأوىل قدمها اأمني جمل�ش اجلامعة 
�سعد  الأ�ستاذ  التكنولوجية 
الوحدة  م�سوؤولة  والثانية  ح�سن 
اأقد�ش  م.م.  الق�سم  يف  القانونية 
�سفاء الدين اأما الثالثة فكانت من 
معاون  في�سل  �سدام  اأ.م.د.  ح�سة 
جامعة  يف  القانون  كلية  عميد 

النبار. 
و�سهدت الندوة مناق�سات م�ستفي�سة 

من املحا�رصين واحل�سور.

قسم السيطرة يقيم ندوة عن حقوق وواجبات 
التدريسي الجامعي

يف �سوء التعاون امل�سرتك بني اجلامعة التكنولوجية 
اجلامعة  يف  البيئة  بحوث  مركز  اقام  البيئة  ووزارة 
ندوة علمية بعنوان " امل�ساكل والتحديات التي تواجه 
 2013  /5/29 الربعاء  يوم  البيئية"  املوافقات  منح 
�سليو  لزار  �رصكون  املهند�ش  البيئة  وزير  بح�سور 
ثامر  دواي  امني  ا.د  التكنولوجية  اجلامعة  ورئي�ش 
ومدراء  والهند�سية  العلمية  الق�سام  روؤ�ساء  من  وعدد 
املراكز البحثية والعلمية يف اجلامعة وم�سوؤولني من 

وزارة البيئة .
القى  بعدها  احلكيم  الذكر  من  باآي  الندوة  افتتحت 
رئي�ش اجلامعة التكنولوجية كلمة ترحيبية ذكر فيها 
مع  متفاعلة  مبجموعها  باتت  اليومية  حياتنا  ان   :
العنا�رص البيئية املحيطة بكافة مفردات معي�ستنا مما 
ا�ستدامتها  البيئية والعاملني على  العلوم  ي�سفي على 
يف  املجتمع  خدمة  و�سام  ومينحهم  التنموية  ال�سفة 
لاللفية  المنائية  الهداف  وحتقيق  التنموي  البناء 

الثالثة.
م�سوؤولية  جميعا  يحملنا  التميز  ذلك  اإن   : واأ�ساف 
ال�سعي  م�ساعفة جتاه جمتمعنا ت�ستوجب يف املقابل 
احلثيث واملتوا�سل للبحث عن افاق جديدة يف التوا�سل 
ليجاد  املبتكرة  ال�سبل  وا�ستنباط  واملعريف  العلمي 
والتح�سب   ، البيئية  للظواهر  التاأقلم  و�سائل  اف�سل 
 ، للتلوث  املجدية  املعاجلات  وايجاد  مل�ستجداتها 
وال�ستفادة  املخلفات  وح�رص  بالتقنيات  وتعزيزها 
منها باعادة ال�ستخدام او التدوير مما يقلل من ا�ستهالك 

املوارد وحتقيق النتاج امل�ستدام.
: ان هذه الندوة متثل اطاللة  واأو�سح رئي�ش اجلامعة 
يف  للعراق  التنموي  البناء  قواعد  اهم  على  م�سوؤولة 
تواجه  التي  والتحديات  امل�ساكل  لت�سخي�ش  �سعيها 

منح املوافقات البيئية ، فدرا�سات الثر البيئي والتي 
متيز يف اعدادها مركز بحوث البيئة يف جامعتنا وبدعم 
وتن�سيق مبا�رصين مع وزارة البيئة باتت من ال�سواهد 
على حر�ش عنا�رص التغري التنموي ، من املوؤ�س�سات 
 " والكادميية   " البيئة  وزارة  يف  ممثلة   " التنفيذية 
ممثلة مبركز بحوث البيئة " يف ت�سخي�ش عنا�رص القوة 
الفر�ش  واقتنا�ش  التنموية ،  وال�سعف يف امل�ساريع 
التي  التهديدات  وحتييد  ال�سعوبات  لتذليل  املمكنة 
تواجه تلك امل�ساريع �سواء يف احلا�رص او امل�ستقبل . 
واأكد وزير البيئة املهند�ش �رصكون لزار �سليو يف كلمة 

له : " ان الهدف الرئي�ش من الندوة هو تو�سيع وتطوير 
البيئي  الثر  لدرا�سات  بالن�سبة  ال�ستعانة  وتعزيز 
اجلامعات  يف  البحوث  مراكز  يف  باخلربات  الكاملة 

العراقية ولكنها با�سيق احلدود ".
م�ساكل  هناك  لحظنا  الوزارة  يف  عملنا  خالل   : وقال 
البيئية  املوافقات  بع�ش  منح  تواجهنا يف  وحتديات 
مطابقتها  عدم  هو  ذلك  وال�سبب يف  امل�ساريع  لبع�ش 
للمحددات البيئية املعمول بها ، حيث ان املحددات 
التكنولوجي  التطور  مع  تتفاعل  ول  جامدة  البيئية 
او ذلك  اقامة هذا امل�سنع  احلايل مما يجعلنا نرف�ش 

املرفق ب�سبب خمالفتهم للمحددات البيئية ، رغم ان 
هي  البيئي  التقييم  تقرير  يف  الواردة  التكنولوجية 

تكنولوجيا متطورة .
بني  التن�سيق  تطوير  يف  رغبته  البيئة  وزير  وابدى 
مركز  وبالخ�ش  التكنولوجية  واجلامعة  الوزارة 
العمل  تطوير  اجل  من  اجلامعة  يف  البيئية  البحوث 
البيئة  حماية  لغر�ش  وذلك  العزيز  بلدنا  يف  البيئي 
ومن ثم ال�سحة العامة .بعدها بدات اجلل�سة العلمية اذ 
قدم ا.م.د عبد احلميد حممد جواد مدير مركز البحوث 
البيئة يف اجلامعة حما�رصة بعنوان " حتديات التجربة 
تلتها ورقات عمل   " العراقية يف تقييم الثار البيئية 
يف  الفنية  الدائرة  عمل  بورقة  ا�ستهلت  التي  الندوة 
وزارة البيئة القاها مدير عام الدائرة الفنية املهند�ش 
وحت�سني  حماية  دائرة  عمل  وورقة   ، نعيمة  راجي 
ال�سمالية قدمتها املهند�سة رحاب  البيئة يف املنطقة 
طاهر ، وورقة عمل دائرة حماية وحت�سني البيئة يف 
املنطقة اجلنوبية القاها املهند�ش علي احمد ، وورقة 
الو�سط  منطقة  البيئة يف  حماية وحت�سني  دائرة  عمل 
دائرة  عمل  وورقة   ، عدنان  ن�سري  املهند�ش  قدمها 
حماية وحت�سني البيئة يف منطقة الفرات الو�سط قدمها 

املهند�ش ح�سن ك�سار.
مركز  خمتربات  اجلامعة  ورئي�ش  البيئة  وزير  وتفقد 
بحوث البيئة يف اجلامعة وهي خمترب املياه والرتبة 
والكيمياء  الن�سيجية  والزراعة   ، اليل  والتحليل   ،

التفاعلية وخمترب الحياء املجهرية وال�سموم.
�سمتها  التي  احلديثة  بالجهزة  الوزير  وا�ساد 
املختربات والنادرة يف العراق والتوجيه بال�ستفادة 
منها خ�سو�سا لكوادر الوزارة من خالل اقامة الدورات 

التدريبية من اجل تطوير واكت�ساب اخلربة 

التكنولوجية تقيم ندوة علمية عن المشاكل والتحديات التي تواجه منح الموافقات البيئية
صليو يبدي رغبة وزارة البيئة بالتنسيق مع الجامعة لتطوير العمل البيئي في البلد

            رئيس الجامعة : الندوة تمثل اطاللة مسؤولة على أهم قواعد البناء التنموي للعراق

للباحثني  ملتقى  ايجاد  اجل  من 
واملهند�سني  والطباء  الكادمييني 
احليوية  املواد  بعلوم  املهتمني 
وخلق  النانوتكنولوجي  بتقنية 
العلمي  والتوا�سل  التفاعل  فر�ش 
تبادل  خالل  من  بينهم  والطبي 
اقام  املجال  هذا  يف  اخلربات 
واملواد  تكنولوجي  النانو  مركز 
املتقدمة يف اجلامعة التكنولوجية 
املواد   ( عنوان  حتت  علمية  ندوة 
الطبية  التطبيقات  يف  النانوية 
ايار   9 اخلمي�ش  يوم  والحيائية( 
املرحوم  ال�ستاذ  قاعة  على   2013
العلوم  ق�سم  يف  اجلوادي  ابراهيم 
جمل�ش  ع�سو  بح�سور  التطبيقية 
ورئي�ش  ال�ساعدي  كمال  النواب 
امني  اأ.د  التكنولوجية  اجلامعة 
ال�سناعة  وزير  وممثل  ثامر  دواي 
التميمي  مظهر  الدكتور  واملعادن 
معاون  كنرب  عبود  الركن  والفريق 
من  وعدد  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش 
روؤ�ساء الق�سام العلمية والهند�سية 
اجلامعة  وتدري�سيي  اجلامعة  يف 

وال�سيوف.

من  اي  بتالوة  الندوة  ا�ستهلت 
الوطني  الن�سيد  ثم  احلكيم  الذكر 
اجلامعة  رئي�ش  القى  بعدها 
الدكتور  ال�ستاذ  التكنولوجية 
فيها  بني  كلمة  ثامر  دواي  امني 
التي  الندوات  اقامة  تكرار  اأهمية 
حلاجة  الخت�سا�ش  بهذا  تخت�ش  
وخا�سة  لها  امللحة  املجتمع 
ان  اىل  م�سريا  الوقات،  هذه  يف 
الطبية  النانو  تطبيقات  ا�ستخدام 
اجلامعة  يف  بالهتمام  جديرة 
التكنولوجية ف�سال عن التخ�س�سات 

الزراعية وال�سناعية .
ا�سحاب  ح�سور  ي�رصفنا   : وا�ساف 
�سنوف  من  ل�سيما  الخت�سا�ش 
وزارة الدفاع مل�ساركتنا يف الندوة 
و�سلت  ملا  الطالع   اىل  ا�سافة 
اليه اجلامعة من تقدم وازدهار يف 
مركز  مدير  .وقالت  املرحلة  هذه 
اجلامعة  يف  تكنولوجي  النانو 
 : جمعة  عدوية  ا.د  التكنولوجية 
هذه  اقامة  من  ال�سا�ش  الدافع  ان 
املواد  اىل  البلد  الندوة هو حاجة 
والتطبيقات  الحيائية  النانوية 

ماو�سلت  وعر�ش  وجتميع  الطبية 
اليه خربة العاملني يف هذا املجال 
رئا�سة  اىل  بال�سكر  وتقدمت   ،
اجلامعة وبالأخ�ش رئي�ش اجلامعة 
لهتمامه ودعمه املتوا�سل للمراكز 
التقنية  هذه  وتطوير  البحثية 
العلمية، وا�سافت ان مركز النانو 
تكنولوجي ا�ستطاع حتقيق العديد 
النانو  تطبيقات  الجنازات يف  من 
والتلوث  الطبية  ال�سناعة  يف 
هذه  نقيم  واليوم   ، والبيئة 
التطبيقات  عن  التخ�س�سية  الندوة 
كبرية يف  اهمية  لها  النانوية ملا 

حياة الن�سان .
الوىل  جل�ستني  الندوة  وت�سمنت 
املعاون  فار�ش  فريد  ا.د  ترا�سها 
الليزر  هند�سة  لق�سم  العلمي 
ومقررا  الب�رصية  واللكرتونيات 
املعاون  حبيب  �سباح  ا.م.د 
التطبيقية  العلوم  لق�سم  العلمي 
الوىل بعنوان  و�سملت حما�رصتني 
والهند�سة  اجلذعية  اخلاليا   "
الن�سيجية بتقنية النانو تكنولوجي 
للمحا�رص  العملية  التطبيقات  يف 
ا.م.د بهاء فخري ح�سني من مركز 
اجلامعة  يف  تكنولوجي  النانو 
واملحا�رصة   ، التكنولوجية 
الثانية " درا�سة تطبيقية عن املواد 
للك�سف  املتح�س�سات  يف  النانوية 
بوا�سطة  املتاأك�سدة  املركبات  عن 
C.V.T للباحث ا.م.د حممد مزهر 

ر�سا من الكلية التقنية الطبية.
التي  الثانية  اجلل�سة  وت�سمنت 
من  عزت  نوال  ا.د  تراأ�ستها 
واملعادن  النتاج  هند�سة  ق�سم 
من  داود  القادر  عبد  ومقررا 
يف  تكنولوجي  النانو  مركز 
و�سملت  التكنولوجية  اجلامعة 
 " بعنوان  الوىل  حما�رصات  ثالث 
يف  املغناطي�سية  النانوية  املواد 
 : البايولوجية  الطبية  التطبيقات 
للمحا�رص ا. د وليد خلف حمودي 

من ق�سم العلوم التطبيقية .
اخر  ا�ستعرا�ش  اىل  الندوة  وهدفت 
يف  والعلمية  التقنية  امل�ستجدات 
النانو  بتقنية  احليوية  املواد 
يف  منها  املتوخاة  والفوائد 
للمجتمع  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
كو�سيلة  العلمي  البحث  ودعم   ،
اكت�ساب  قاعدة  لتو�سيع  رئي�سية 
وامل�ساهمة    ، املعرفة  وتطوير 
العلوم  تطوير  يف  الفاعلة 
والتكنولوجيا وال�سحة وال�سناعة 
النافعة  البحوث  على  والتعرف 
 ، ودعمها  وت�سجيعها  للمجتمع 
مع  علمية  تعاون  اآليات  وابرام 
املحلية  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
املواد  ت�سويق  يف  والعاملية 

النانوية املنتجة من املركز .

عر�ش اخر امل�ستجدات 
التقنية والعلمية

ان   : ال�ساعدي  كمال  النائب  واكد 
قبل  من  البحوث  هذه  مثل  عمل 
اخر  عر�ش  يف  ت�سهم  الباحثني 
يف  والعلمية  التقنية  امل�ستجدات 
بتقنية  الحيائية  الطبية  املواد 
منها  املتوخاة  والفوائد  النانو 
للمجتمع  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف 
البحث  عملية  دعم  اىل  بالإ�سافة 
لتو�سيع  رئي�سية  كو�سيلة  العلمي 

قاعدة اكت�ساب وتطوير املعرفة.
اول  الفريق  بني  اخرى  جهة  ومن 
الندوة  هذه  ان  قنرب  عبود  الركن 
مهمة جدا ملا ي�ستفاد من هذه التقنية 
ان  ول�سيما  الع�سكري  املجال  يف 
من  املتقدمة  الدول  يف  يحدث  ما 
اعتماد كبري على هذه التقنية ف�سال 
تطوير  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  على 
وال�سحة  والتكنولوجية  العلوم 
البحوث  على  والتعرف  وال�سناعة 

النافعة للمجتمع ودعمها.

التكنولوجية تقيم ندوة عن تطبيقات النانو للمواد الطبية واالحيائية في الجامعة 

�سعيد  با�سم  الدكتور  نال 
الهند�سة  ق�سم  يف  التدري�سي 
بحث  اف�سل  جائزة  الكهربائية 
من ثمانية بحوث منتخبة من بني 
املوؤمتر  قبولها يف  بحثا مت  الف 
للهوائيات  ال�سابع  الوربي 
 )2013  Eucap( المواج  وانت�سار 
ني�سان  يف  ال�سويد  يف  عقد  الذي 

2013عن بحثه املو�سوم :
اىل  ال�سارة  م�ستوى  تخمني   "
و�سول  زاوية  باإ�سافة  ال�سو�ساء 
الراديوية  لالت�سالت  ال�سارة 
الهوائيات  م�سفوفة  با�ستخدام 

الطورية املتكيفة "
ان   : �سعيد  با�سم  الدكتور  وقال 
البحث يتلخ�ش با�ستخدام م�سفوفة 
رئي�ش  ب�سكل  الطورية  الهوائيات 
الراديوية  ال�ستالم  منظومات  يف 
وال�سو�ساء  التداخل  لإخماد 
اىل  ا�سارة  قدرة  اق�سى  وحتقيق 

يف  والتداخل  ال�سو�ساء  قدرة 
النظام .

البحوث احلديثة تركز  اغلب  وان 
م�سفوفة  ا�ستخدام  كيفية  على 
احدث  مع  الطورية  الهوائيات 
انظمة الت�سالت النقالة من خالل 
لهذه  والتعقيد  التكلفة  تقليل 

النظمة .
وا�سار اىل ان تخمني زاوية و�سول 
ب�سورة  يعتمد  الراديوية  ال�سارة 
وقت  فرق  قيا�سات  على  ا�سا�سية 
الو�سول او الختالف بالطور بني 
ال�سارات امل�ستلمة من كل زوج من 

جمموعة ازواج الهوائيات .
وكان البحث بال�سرتاك مع طالب 
علي  ح�سني  نوري  املاج�ستري 
مثال  اللذان  الوحيدان  وهما   ،
العلمي  التجمع  هذا  يف  العراق 
العاملي املهم ومت منحهما �سهادة 

الفوز وامل�ساركة

تدريسي من التكنولوجية ينال جائزة ضمن أفضل 
8 بحوث في مؤتمر دولي 

   العدد - االول  15 حزيران 2013



وذكر ال�ستاذ املهند�ش فيا�ش ح�سن 
لل�سوؤون  النفط  وزير  وكيل  نعمة 
الت�سفية يف كلمته : جنتمع من اأجل 
ت�سافر اجلهود بني اجلامعة ووزارة 
وزارة  ان  تعلمون  وكما  النفط 
النفط ت�سعى دائما لتكثيف الن�ساط 
للحياة  املن�سودة  الأهداف  لتحقيق 
قطاع  واإن  العراقية  الجتماعية 
الع�رصينات  اأواآخر  ن�ساأ  الت�سفية 
مواقع  ويف  املا�سي  القرن  من 
م�سيفًا   ، البالد  اأنحاء  يف  خمتلفة 
ال�سناعة  يرفد  النفطي  القطاع  ان   :
بالن�ساطات كافة لن الوزارة متتلك 
انتاجها  ي�سل  كبرية  م�سايف  ثالث 
م�سفى  وهي  يوميا  برميل   600000
الدورة وبيجي والب�رصة اإ�سافة اىل 
يف  متفرقة  �سغرية  م�سايف  ع�رصة 
طاقة  لت�سبح  املحافظات  من  عدد 
وب�سبب  برميل   800000 اىل  الت�سفية 
�سابقا  البالد  بها  مر  التي  الظروف 
من حروب وح�سار ادت اىل حتجيم 
الوزارة  فان  الن�ساط  هذا  قدرات 
ت�سعى بقدراتها لزيادة هذه الطاقة 
�سيانة  عمليات  اإجراء  خالل  من 
ا�سافة  وكذلك  للم�سايف  وتطوير 

وحدات انتاجية اأخرى .
التكنولوجية  اجلامعة  ان  واكد 
ال�ساتذة  من  العديد  خّرجت 
الذين  والعلماء  واملهند�سني 
هذا  وان  ال�سناعة  هذه  يف  �ساهموا 
ال�رصح عليه واجبات يف خلق ورفد 
قدرات وخربات قادرة على النهو�ش 

بهذا املجال من اخلربة واملعرفة.

النهو�ش بواقع القطاع النفطي

مدير  نوري  �سعد  ال�ستاذ  وقال 
اليوم  نلتقي   : الو�سط  م�سايف  عام 
اجلامعة  رحاب  الثانية يف  وللمرة 
عجلة  دفع  اأجل  من  التكنولوجية 
ال�رصوح  مع  املثمر  التعاون 
امل�ساهمة  ا�سا�ش  وعلى  العلمية 

لالطالع  الباحثني  مع  وامل�ساركة 
العامني  خالل  حتقيقه  مامت  على 
املوؤمتر  انعقاد  حيث  املن�رصمني 
الول وان الهدف من انعقاد املوؤمتر 
هو النهو�ش بالواقع احلايل للقطاع 
النفطي يف العراق وا�ساف : ان �رصكة 
ج�سور  متد  �ستبقى  الو�سط  م�سايف 
امل�ستوى  رفع  لغر�ش  التعاون 
من  لال�ستفادة  امل�سرتك  العلمي 
البحوث والدرا�سات من قبل الكوادر 
ال�سناعة  يف  وتوظيفها  العلمية 
اجلامعة  ان   : موؤكدًا  النفطية 
من  اجيال  اجنبت  التكنولوجية 
الكوادر الكفوءة التي تقلدت مواقع 
النفطية  ال�رصكات  يف  امل�سوؤولية 
اثبتوا جدارتهم يف  الذين  العاملية 
ر�سانة  مدى  على  يدل  مما  مهامهم 

وم�ستوى اجلامعة خدمة للبالد . 

قبول 39 بحثا

ثامر  الدكتور  ال�ستاذ  وقال 
الهند�سة  ق�سم  رئي�ش  حممد  جا�سم 
الكيمياوية : انه مت ت�سخري البحوث 
العلمية يف املوؤمتر لت�سب يف �سبعة 
حماور هي التقنيات احلديثة لعملية 
النوعية  ال�سيطرة   ، النفط  ت�سفية 
تكنولوجيا   ، النتاج  وتطوير 
واملح�سنات  امل�ساعدة  العوامل 
وامل�سافات الكيمياوية ، ال�سناعة 
 ، البيئي  والتلوث  النفطية 
املعاجلات احلديثة مل�ساكل التاآكل 
ال�سناعة  يف  النانو  تكنولوجيا   ،
النفطية ، ال�سيانة واأثرها يف تطوير 
من  قبول 39 بحثًا  النتاج حيث مت 
قبل  من  علميًا  قيمت  بحثا   60 اأ�سل 
لكل  اثنني  عن  عددهم  ليقل  خرباء 
بحث بدرجة ا�ستاذ او ا�ستاذ م�ساعد 
وقد  واجنبية  عراقية  جامعات  من 
وخرباء  باحثني  املوؤمتر  يف  �سارك 
مباركًا  وخارجه  العراق  داخل  من 
املوؤمتر  اجناح  يف  �ساهم  من  كل 

خدمة لعراقنا العزيز.

اجلل�سة الفتتاحية

وت�سمنت اجلل�سة الفتتاحية الوىل 
�سالح  حممد  اأ.د.  تراأ�سها  الذي 
تكنولوجيا  ق�سم  رئي�ش  اجلواد 
التكنولوجية  اجلامعة  يف  النفط 
اقدم  ر.فيزياويني  لها  ومقررا 
ق�سم  مدير  اخلالق  عبد  احمد  �سعد 
التدريب والتطوير يف �رصكة م�سايف 
حما�رصة  النفط  وزارة  يف  الو�سط 
احلالية  ال�سرتاتيجية  بعنوان 
وامل�ستقبلية لوزارة النفط العراقية 
القى املحا�رصة فيها ال�ستاذ �سادق 
دائرة  عام  مدير  اليا�رصي  ح�سني 
الدرا�سات والتخطيط واملتابعة يف 

وزارة النفط .
واقيمت يف ق�سم الهند�سة الكيمياوية 
 " حماور  يف  املوؤمتر  جل�سات 
الإنتاج  وتطوير  النوعية  ال�سيطرة 
 ، الإنتاج  يف  واأثرها  ال�سيانة   ،
ال�سناعة  يف  النانو  تكنولوجيا 
قاعة  احت�سنتها  التي   " النفطية 
الثالث  اليام  مدى  على  اخلوارزمي 
 13 و�سملت  جل�سات   4 ت�سمنت 

حما�رصة.
 4 اي�سا   الهيثم  ابن  قاعة  و�سهدت 
ال�سناعة   " حموري  يف  جل�سات 
 ، البيئي  والتلوث  النفطية 
مل�ساكل  احلديثة  املعاجلات 
امل�ساعدة  العوامل  واأختيار  التاكل 

وت�سمنت 13  حما�رصات 
 4 اي�سا  ر�سد  ابن  قاعة  و�سهدت 
التقنيات   " حموري  يف  جل�سات 
 ، النفطية  ال�سناعة  يف  احلديثة 
امل�ساعدة  العوامل  تكنولوجيا 
واملح�سنات وامل�سافات " وت�سمنت 

15 حما�رصة.
توزيع  مت  املوؤمتر  نهاية  ويف 

اجلوائز والهدايا التقديرية .
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النفطية  ال�سناعة   " �سعار  حتت 
العلمية  الطاقات  كل  هدف 
الكادميية والفنية " اأقامت اجلامعة 
الهند�سة  ق�سم   / التكنولوجية 
وزارة  مع  بالتعاون  الكيمياوية 
 " الو�سط  م�سايف  �رصكة   / النفط 
للتقنيات  الثاين  العلمي  املوؤمتر 
وللمدة   " احلديثة يف ت�سفية النفط 
م�رصح  على   2013 اآيار   16  –  14
اجلامعة  رئي�ش  بح�سور  اجلامعة 
ثامر  دواي  امني  ا.د  التكنولوجية 
ووكيل وزير النفط ل�سوؤون الت�سفية 
ممثاًل  نعمة  ح�سن  فيا�ش  املهند�ش 
رئي�ش  وم�ساعدي  النفط  وزير  عن 
اأ.د.  العلمية  لل�سوؤون  اجلامعة 
اأ.د.  والدارية  العاين  يحيى  حممد 
�رصكة  ومديرعام  نعمة  حلو  جا�سم 
م�سايف الو�سط املهند�ش �سعد نوري 
حمافظة  جمل�ش  اأع�ساء  من  وعدد 
وزارة  يف  العامني  واملدراء  بغداد 
النفط وا�ساتذة ومنت�سبي اجلامعة .

ابتداأ املوؤمتر بعزف الن�سيد الوطني 
و  احلكيم  الذكر  من  اآي  تالوة  ثم 
اأرواح  على  الفاحتة  �سورة  قراءة 

�سهداء العراق . 

رفد احلركة الفنية يف جمال ت�سفية 
النفط

دواي  امني  الدكتور  ال�ستاذ  والقى 

خالل  كلمة  اجلامعة  رئي�ش  ثامر 
اجلامعة  ان   : فيها  الفتتاحية جاء 
التكنولوجية حر�ست هذا العام ان 
يكون عاما متميزا وحافال بالن�سطة 
خالل  من  واملوؤمترات  العلمية 
توجيه الطاقات العلمية الكادميية 
طريق  عن  امكانياتها  ت�سخري  يف 

الدولة  وزارات  مع  التن�سيق  تفعيل 
ور�سة  ابرزها  من  وكان  اخلدمية 
 ، ال�سناعة  وزارات  مع  العمل 
ندوة  وكذلك  والبيئة  والكهرباء 
العراقي  ال�سمنت  �سناعة  واقع 

جاءت  هنا  ومن  تطويرها  واآفاق 
العلمي  املوؤمتر  انعقاد  اهمية 
الثاين للتقنيات احلديثة يف ت�سفية 
النفط ليكون احد الفعاليات املهمة 
يف ايجاد �سبل التعاون الذي يهدف 
العلمية  الطاقات  كافة  �سهر  اىل 
الكادميية والفنية للخروج بن�سيج 

يف  الفنية  احلركة  يرفد  متجان�ش 
جمال ت�سفية النفط بكل ماهو جديد 

ومتطور خلدمة بلدنا العزيز .

التكنولوجية رافد لل�سناعة

التكنولوجية تقيم املؤمتر العلمي الثاني للتقنيات احلديثة يف تصفية النفط بالتعاون مع وزارة النفط
التميمي : وجهنا الطاقات االكادميية بتسخري امكانياتها بتفعيل التنسيق مع وزارات الدولة اخلدمية

افتتح  املوؤمتر  هام�ش  وعلى 
والكتب  ال�سور  معر�ش 
ومعار�ش ال�رصكات امل�ساهمة 
النفط  وزارة  معر�ش  يف 
الو�سط  م�سايف  �رصكة  وهي 
النفطية  امل�ساريع  و�رصكة 
للت�ساميم  العامة  وال�رصكة 
الفاو  و�رصكة  وال�ست�سارات 
للت�ساميم  العامة  وال�رصكة 
والن�ساءات ال�سناعية و�رصكة 
امكو و�رصكة �سعد و�رصكة ميكا 
الهند�سية  املعدات  و�رصكة 

. OGC و�رصكة

افتتاح معرض للصور  والشركات

املوؤمتر   " يف  امل�ساركون  اأو�سى 
احلديثة  للتقنيات  الثاين  العلمي 
العقود  اإبرام   " النفط  ت�سفية  يف 
والكوادر  اخلرباء  مع  التقنية 
احللول  لإيجاد  الأكادميية 
�رصكة  مل�ساكل  واملعاجلات 
بهدف  املتعددة  الو�سط  م�سايف 
وتطوير  الت�سغيل  كفاءة  دميومة 

نوعية منتجاتها .
املوؤمتر  تو�سيات  جلنة  واأكدت 
يف  ال�سابقة  التو�سيات  على 
ا�ستمرار  ب�رصورة  الأول  املوؤمتر 
املوؤمترات العلمية امل�سرتكة ولكل 
�سنتني مع التاأكيد على �رصورة ان 
للموؤمتر  املقدمة  البحوث  تكون 
م�سرتكة  تطبيقية  بحوثا  الثالث 
الو�سط  م�سايف  �رصكة  خرباء  بني 
يف  والعلمية  الأكادميية  والكوادر 
ومبا  الكيمياوية   الهند�سة  ق�سم 
يخدم العملية الإنتاجية يف القطاع 
النفتاح  من  مانع  ول  النفطي، 
العاملة  النفط  �رصكات  باقي  على 
العراقية  واجلامعات  بالعراق 

الأخرى ومبا يخدم الهدف اأعاله.
ورقة  تفعيل  على  التو�سية  ومتت 

 )2010( عام  يف  املعدة  العمل 
وق�سم  الو�سط  م�سايف  �رصكة  بني 
اجلامعة   - الكيمياوية  الهند�سة 
التكنولوجية من خالل التاأكيد على 
دائمية  ))عليا  علمية  جلنة  تكليف 
م�سرتكة (( من الطرفني يتم تبادل 
رئا�ستها كل �ستة اأ�سهر ويتم اإ�سدار 
اأمر ر�سمي يلزم الطرفني بتنفيذها 
وزاريا،  اأمرا  يكون  اأن  ويف�سل 
والقرتاح على اأن تكون اجتماعات 
اللجنة العليا امل�سرتكة ذات طابع 
�سهري لغر�ش الإ�رصاف واملتابعة 
ن�ساطات  لفعاليات  والتن�سيق 

الطلبة التي ت�سمل :
اأو  اختيار  يف  امل�ساركة 
لل�سفوف  امل�ساريع  حتديد 
ال�سناعي  الطابع  ذات  املنتهية 
والتطبيقي،اإمكانية تطعيم املنهج 
الدرا�سي بحالت تطبيقية �سناعية 
وحتديثها،  تطويرها  ا�ستمرار  مع 
طلبة  على  بالإ�رصاف  امل�ساركة 
الدرا�سات العليا وخا�سة ملنت�سبي 
�رصكة م�سايف الو�سط )دبلوم عايل، 
للبحوث  دكتوراه(  ماج�ستري، 
النفطية،  بال�سناعة  املتعلقة 

العلمية امل�سرتكة  البحوث  تفعيل 
الدرا�سات  طلبة  بحوث  وكذلك 
يف  الفعالة  للم�ساهمة  العليا 
على  واليجابي  التقني  املردود 

ن�ساطات �رصكة م�سايف الو�سط.
البحوث  ان  التو�سيات  وبينت 
التي  التطبيقية  واحلالت  العلمية 
املوؤمتر  جل�سات  خالل  طرحت 
الكوادر  قبل  من  واملقدمة  الثاين 
الهند�سية والأكادميية اظهرت هناك 
واحلالت  البحوث  هذه  من  عدد 
تطبيقها  ثم  ومن  الدرا�سة  ت�ستحق 
مثل  ولأهمية  النفطي  القطاع  يف 
املوؤمتر  يو�سي  املوا�سيع  هذه 
تكليف اللجنة العليا لإ�ستقراء هذه 
البحوث واحلالت وو�سع الربامج 

والإجراءات الالزمة لتنفيذها.
لقاء ن�سف  اىل عقد  الدعوة  ومتت 
الو�سط  م�سايف  �رصكة  بني  �سنوي 
واللجنة العلمية العليا، ملراجعة 
من  اأجنزت  التي  الأعمال  كافة 
حقل  يف  وامل�ستجدات  اللجنة  قبل 
لغر�ش  الطرفني  بني  التعاون 
الإيفاء بكافة م�ستلزمات ومتطلبات 

حماور ورقة العمل.

التوصية بضرورة استمرار المؤتمرات العلمية المشتركة وإبرام 
العقود التقنية مع الخبراء والكوادر األكاديمية
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اقام ق�سم هند�سة النتاج واملعادن 
الندوة  التكنولوجية  اجلامعة  يف 
التوا�سل  يوم   " الثالثة  ال�سنوية 
اآيار  يوم الحد 19   " مع اخلريجني 
2013 على قاعة املهند�ش املرحوم 
الق�سم  بح�سور  جا�سم احلياين يف 
دواي  امني  اأ.د.  اجلامعة  رئي�ش 
اجلامعة  رئي�ش  وم�ساعد  ثامر 
اأ.د. حممد يحيى  لل�سووؤن العلمية 
العاين وعدد من روؤ�ساء الق�سام يف 
اجلامعة واملهند�ش حممد العكيلي 
مهند�سون  ملنظمة  العام  المني 
مدير  المارة  وم�سطفى  حدود  بال 
املركز العربي التطويري يف لندن 
عميد  حممود  خليل  عادل  واأ.م.د. 
كلية الهند�سة يف جامعة دياىل وعدد 
الق�سم  ومنت�سبي  ا�ساتذة  من  كبري 
اخلريجني  من  وح�سد  واجلامعة 
ال�سابقني يف الق�سم .ابتداأت الندوة 
الذكر  اآيات  من  معطرة  بتالوة 
احلكيم تالها عزف الن�سيد الوطني 
ثم قراءة �سورة الفاحتة على ارواح 

�سهداء العراق .

نتواصل لنتجدد ونتبادل 
األفكار

اأمني  ا.د  اجلامعة  رئي�ش  والقى 
حيث  باملنا�سبة  كلمة  ثامر  دواي 
ذكر : لقد انفرد ق�سم هند�سة النتاج 
�سنوات  ثالث  وملدة  واملعادن 
الفعالية  هذه  اقامة  يف  متتالية 
معنى  لها  التوا�سل  عملية  ،وان 
كبري فنحن نتوا�سل لنتجدد ونتبادل 
الفكار لنتعرف على ما و�سلت اليه 
من  جامعتنا   : اجلامعة.وا�ساف 
مدى  فعلى  املتميزة  اجلامعات 
ح�سور  لها  كان  القليلة  ال�سنوات 
والعربية  العاملية  اجلامعات  بني 
ان اجلامعة يف  ان نعلمكم  وي�رصنا 
نتاج  التطور  وهذا  م�ستمر  تطور 
عملي  لكل التدري�سيني واملنت�سبني 
والطلبة وهذا ما يتمثل بتقدمها يف 
كان  ان  فبعد  العاملي  الت�سنيف 
العاملي يف عام 2011 يف  ت�سل�سلها 
 2013 عام  يف  ونحن   8519 املركز 
كانت  واي�سا   3972 اىل  و�سلت 
اجلامعات  بني  اجلامعة  مرتبة 
يف  الن   98 هو   2011 يف  العربية 
على  موجودة  وهذه   64 املرتبة 

املواقع اللكرتونية.
واأو�سح: ان اجلامعة متتلك عالقات 
مع جامعات عاملية منها جامعتي 
المريكيتني  وكاليفورنيا  ميزوري 

وجامعات  بريطانيا  من  وجامعات 
اجلامعات  عن  ف�سال  املانية 
العربية ومت توقيع مذكرات تفاهم 
وفق  وعربية  عاملية  جامعات  مع 

التخ�س�سات .

إدامة العالقة بين الجامعة 
وابنائها الخريجين

هند�سة  ق�سم  رئي�ش  القى  ذلك  بعد 
النتاج اأ.م.د. احمد علي اكرب اكرب 
كلمة قال فيها  : اإن ال�سمة ال�سا�سية 
الت�سالت  هي  احلديث  لع�رصنا 
وخلق  والدميومة  التوا�سل  لجل 
ي�سهل  اخلريجني  مع  ات�سال 
بني  اأوا�رصال�سلة  لدعم  الطريق 
باعتبارهم  وخريجيها  اجلامعة 
ثمرة اجلامعة وجذورها املمتدة يف 
فقد  واملعرفة  العلم  ميادين  �ستى 
واملعادن  النتاج  هند�سة  ق�سم  قام 
بعقد هذه الندوة الثالثة من نوعها 
التواأمة  بهدف  الثالثة  ولل�سنة 
و�سوق  التعليم  خمرجات  بني 
العمل العراقي وادامة العالقة بني 
وبني  اخلريجني  وابنائها  اجلامعة 
اخلريجني فيما بينهم لتقدمي الدعم 
وبناء  الوجوه  واملتعدد  املتبادل 

بع�ش  بع�سهم  وخدمة  وتعزيز 
وتعزيز  وجمتمعهم  وجامعتهم 
روح النتماء لدى اخلريجني ورفع 
�سوق  متطلبات  ملواجهة  كفاءاتهم 

العمل يف �ستى التخ�س�سات.
با�ستمرار  ياأمل  الق�سم  ان  وذكر 
التوا�سل مع طلبة الدرا�سات العليا 
ك�رصكاء للجامعة مدى احلياة بهدف 
م�ساعدتهم يف تغري م�سارهم املهني 
او احل�سول على مزيد من اخليارات 
ملوا�سلة درا�ستهم و ليكونوا اع�ساء 
يف اجلامعة وامل�ساهمة يف التنمية 
من  لزمالئهم  امل�ساعدة  وتقدمي 
الطلبة لن خريجي اجلامعة عن�رص 
الراجعة  التغذية  توفري  يف  هام 
مبثابة  هذه  فان  املناهج  لتطوير 
لدى  التدري�ش  فعالية  موؤ�رصات 
اجلامعة وبالتايل ت�سهم يف تعديل 
لتنا�سب  لدينا  التدري�ش  ا�ساليب 

ال�سوق العراقية .

فتح قنوات االتصال
قنوات  فتح  اىل  الندوة  وهدفت 
اخلريجني  مع  والتوا�سل  الت�سال 
لتعزيزعالقتهم  اجلامعة  من 
باجلامعة والتعاون الهادف خلدمة 
واملجتمع  واجلامعة  اخلريجني 

جميع  مع  الفعال  والت�سال   ،
القطاع  موؤ�س�سات   ( العمل  جهات 
والتعرف   ،  ) واخلا�ش  احلكومي 
للخريجني  املهنية  امل�ساكل  على 
التخطيط  يف  منها  وال�ستفادة 
يف  الدرا�سية  للربامج  ال�سليم 
الق�سم ، وتزويد اخلريجني باأخبار 
جمالت  يف  وباجلديد  جامعتهم 
م�ستواهم  لتطوير  تخ�س�ساتهم 

ومهاراتهم العلمية .

جلسات الندوة
تراأ�سها  التي  الندوة  جل�سة  بداأت 
النتاج  لق�سم  العلمي  املعاون 
النون  ابو  �سامي  اأ.م.د.  واملعادن 
عجيل  و.م.د. رابحة �سالح يا�سني 
�ستة  القاء  خاللها  ومت   ، مقررا 
حما�رصات: الوىل بعنوان " هند�سة 
املعادن  وا�ستخال�ش  التعدين 
�سناعية  لتنمية  م�ستقبلية  لروؤية 
هجران  م.د.  القاها    " متكاملة 
واملحا�رصة   ، العابدين  زين 
هند�سة  فرع   " بعنوان  الثانية 
النتاج الر�سالة والهداف "  القيت 
خليف  عبار  علي  اأ.م.د.  قبل  من 
واملحا�رصة الثالثة بعنوان " درا�سة 
ق�سم  خلريجي  وا�ستقراء  حتليل 
قدمت   " واملعادن  النتاج  هند�سة 
جورج  مي  اأ.م.د.  من  كل  قبل  من 
جواد  حممد  ملياء  واأ.م.د.  امني 

و�سحى كاظم ا�سمري ، واملحا�رصة 
افكار للتوا�سل "  الرابعة بعنوان " 
حممد  عبدالله  ليث  اأ.م.د.  القاها 
هند�سة  دور   " بعنوان  اخلام�سة   ،
"القاها  املجتمع  يف  املعادن 
 ، جعفر  ابراهيم  �سامي  اأ.م.د، 
والخرية  ال�ساد�سة  املحا�رصة  اما 
فكانت بعنوان " روؤى خريجي ق�سم 
القيت   " واملعادن  النتاج  هند�سة 
العكيلي  حممد  املهند�ش  قبل  من 
حدود  بال  مهند�سون  عام  امني 
قبل  من  زاخرة  النقا�سات  .وكانت 
املحا�رصين  وجميع  اخلريجني 
يف  والتوا�سل  اخلربة  على  تدل 
التخرج   مابعد  التخ�س�ش  جمال 
.واو�سى امل�ساركون على ان  تكون 
ندوة التوا�سل هذه حلقة و�سل بني 
اجلامعة ودوائر الدولة والقطاعات 
ي�ستمر  وان  املختلفة  اخلدمية 
ندوة  بني  الفرتة  طول  التوا�سل 
م�سرتك  جمل�ش  .واإن�ساء  واخرى 
يف  ال�ست�سارية   اخلدمات  لتقدمي 
وعمل   . احلرة  العمال  جمال 
متكاملة  ا�سرتاتيجية  لتطبيق  خطة 
اخلريجني  من  لال�ستفادة  وا�سحة 
لتطوير اخلطط امل�ستقبلية للفروع 
لروؤية  وفقا  املختلفة  العلمية 
توزيع  مت  ذلك  .بعد  العمل  �سوق 
قبل  من  التقديرية  ال�سهادات 
على  التكنولوجية  اجلامعة  رئي�ش 

اخلريجني الرواد .

قسم هندسة اإلنتاج يقيم ندوته الثالثة " يوم التواصل مع الخريجين"
رئيس الجامعة : عملية التواصل لها معنى كبير وهي فرصة للتجدد وتبادل االفكار

يف  البيئية  البحوث  مركز  اأقام 
حفال  التكنولوجية  اجلامعة 
مبنا�سبة مرور العام التا�سع على 
اجلامعة  رئي�ش  بح�سور  تاأ�سي�سه 
الدكتور  ال�ستاذ  التكنولوجية 
روؤ�ساء  من  وعدد  ثامر  دواي  امني 
اجلامعة.وا�ستعر�ش  يف  الق�سام 
حممد  احلميد  عبد  الدكتور 
العلمية  امل�سرية  املركز  مدير 
والدارية لهذا املركز مع الرتكيز 
التجربة  من  ال�ستفادة  على 
من جتاوز  كادره  وقدرة  املا�سية 

املركز  واجهت  التي  ال�سعوبات 
العديد  اإن�ساء  عن  متخ�ست  حيث 
الكبرية  العلمية  املختربات  من 
ت�ساعد  لكي  البحثية  والوحدات 
احلديثة  التطورات  مواكبة  يف 
العامل  دول  يف  حت�سل  التي 
املركز  مدير  املتقدمة.واأ�ساف 
اأن  نريد  كبرية  طموحات  لدينا   :
نحققها من خالل عملنا يف املركز 
احل�سول  م�ستلزمات  وا�ستكمال 
على العتماد الكادميي عن طريق 
املالك  يف  احلا�سل  النق�ش  �سد 

املختربات  وتهيئة  التدري�سي 
والعمل  ال�رصورية  وامل�ستلزمات 
اجلودة  �سهادة  على  للح�سول 
وتطبيق  باملختربات  اخلا�سة 
تدري�سي(  بحث:   (  1:1 ن�سبة 
العاملية  املجالت  يف  املن�سور 
املحكمة واملعتمدة واحلائزة على 
على  ف�سال   Impact Factor �سفة 
املركز  وجعل  العلمي  التوا�سل 
ذات  للمنظمات  ا�ستقطاب  حمور 
على  والعمل  البيئي  الهتمام 
خلرباء  علمية  جمعية  تاأ�سي�ش 
العراق  يف  البيئية  الآثار  تقييم 
واإ�سدار جملة علمية حمكمة دورية 
منافذ  لإيجاد  احلثيث  وال�سعي 
املوؤ�س�سات  مع  املركز  لتواأمة 
واآخرها  وعامليًا  اإقليميًا  البحثية 
تطوير القدرات البحثية للعاملني 
الدورات  يف  زجهم  طريق  عن 
التدريبية ف�ساًل عن رفع مهاراتهم 

ومتكينهم من اللغة الإنكليزية. 
رئي�ش  كرم  احلفل  نهاية  ويف 
العاملني  من  املتميزين  اجلامعة 
يف املركز واجلهات املتعاونة من 
املوؤ�س�سات احلكومية التي �ساهمت 
يف اجناز البحوث العلمية واإجناح 

الور�ش اخلا�سة بذلك.

مركز البحوث البيئية يحتفي بالذكرى التاسعة لتأسيسه
مدير المركز : نسعى إليجاد منافذ للتوأمة مع المؤسسات البحثية 

هند�سة  ق�سم  عمادة  �سعي  يف 
اجلامعة  يف   العمارة 
على  بالنفتاح  التكنولوجية 
�سهدت  املتاخمة  التخ�س�سات 
تعاونا  التكنولوجية  اجلامعة 
والن�ساءات  البناء  ق�سم  بني 
درو�ش  العمارة يف  هند�سة  وق�سم 
تربط  الدكتوراه  لطلبة  اختيارية 
الدكتور  الق�سمني.وقال  بني 

املعاون  كاظم  جواد  ابراهيم 
العمارة  هند�سة  لق�سم  الداري 
بانه مت العمل الفعلي با�ستحداث 
در�ش "البيئة املعمارية والتلوث 
لطلبة الدكتوراه التي  احل�ساري" 
�سمت ثمانية طالب من فرع هند�سة 
البناء  هند�سة  ق�سم  يف  البيئة 
مقداد  ا.د  والقاء  والن�ساءات 
جوانب  املادة  .واأخذت  اجلوادي 

الن�سائي  الت�سميم  بني  العالقة 
واملعماري واأثره على البيئة من 
التلوث ب�سكل عام والتلوث  حيث 
احل�ساري ب�سكل خا�ش، كما اأخذ 
املو�سوع املوارد الطبيعية التي 
ومقارنة  البناء  مواد  منها  تنتج 
تف�سيلها مبا يخدم تدوير املواد، 
واحلفاظ عليها من التلف وجوانب 

ال�ستدامة البيئية.

استحداث درس البيئة المعمارية

يف  الأهلية  الكوت  كلية  اختارت 
حمافظة وا�سط رئي�ش ق�سم هند�سة 
الب�رصية  واللكرتونيات  الليزر 
يف اجلامعة التكنولوجية الأ�ستاذ 
مهدي  �سالح  حممد  الدكتور 
م�رصفًا اأكادمييًا للكلية اإ�سافة اىل 
الكوت  كلية  �سحيفة  على  اإ�رصافه 

ال�سهرية التي ت�سدر عنها .

وجاء اختيار مهدي نظرًا جلهوده 
الكلية  تاأ�سي�ش  يف  املبذولة 
هند�سة  ق�سم  مناهج  وحتديد 
الب�رصية  واللكرتونيات  الليزر 
الليزر  جلمعية  رئي�سا  باإعتباره 
ان  بالذكر  .واجلدير  العراقية 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
العلمي وافقت على ا�ستحداث كلية 

بها  والعرتاف  الأهلية  الكوت 
اجلامعات  قانون  احكام  مبوجب 
والكليات الهلية بعد قرار جمل�ش 
وت�سم   ،  2012/9/10 يف  الوزراء 
ق�سم  هي  واق�سام  ثالثة  الكلية 
واللكرتونيات  الليزر  هند�سة 
الأعمال  اإدارة  وق�سم  الب�رصية 

وق�سم اللغة العربية

كلية الكوت األهلية تختار رئيس قسم 
هندسة الليزر مشرفًا أكاديميًا لها
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على  ابراهيم  فار�ش  احلان  الطالبة  ح�سلت 
�سهادة املاج�ستري يف علوم الهند�سة املعمارية 
الهند�سة  ق�سم  يف  احل�رصي  الت�سميم  فرع  من 
بتقدير  التكنولوجية  اجلامعة  يف  املعمارية 

جيد جدًا عن ر�سالتها املو�سومة :
 – ال�سكانية  البيئة  يف  احل�رصية  التحديات   "

درا�سة حتليلية لالمن والأمان ال�سكني " 
التي اقيمت يوم الثالثاء 2013/5/28 على قاعة 

الق�سم.
حمزة  ا.م.د  من  املناق�سة  جلنة  وتالفت   
�سلمان املعموري من الق�سم املعماري يف كلية 

عامر  وا.م.د  رئي�سا  بابل  جامعة   / الهند�سة 
احل�رصي  التخطيط  معهد  من  الكناين  �ساكر 
بغداد  جامعة  يف  العليا  للدرا�سات  والقليمي 
وم.د عبدالله �سعدون اع�ساء وا.د �سناء �ساطع 
يف  املعمارية  الهند�سة  ق�سم  من  وهما  عبا�ش 
اجلامعة التكنولوجية وا.د لوؤي طه حممد من 
للدرا�سات  والقليمي  التخطيط احل�رصي  معهد 
العليا يف جامعة بغداد مقوما علميا وم.د وليد 
واملعادن  النتاج  هند�سة  ق�سم  من  عبد  حمدي 

يف اجلامعة التكنولوجية .
املعماريني  امل�سممني  ان  الباحثة  وبينت 

عند  عديدة  مع�سالت  يواجهون  واحل�رصيني 
قيامهم بت�سميم اي جممع �سكني او بيئة �سكنية 
امل�ساكل  او  املع�سالت  هذه  وتتمثل   ، مالئمة 
تكون  التي  احل�رصية  التحديات  من  بجملة 
م�ساحبة للتطور ال�رصيع للمدن وقد تقف حائال 
امامهم عن ت�سميمهم مل�ساريعهم وتنفيذها  ومن 
التحديات املهمة الواجب اخذها بنظر العتبار 
والأمان  الأمن  توفري  حتدي  هي  الت�سميم  عند 
ال�سكنية ، حيث متثل هذه احلاجة  البيئة  يف 
التي  ال�سا�سية  الن�سانية  اهم احلاجات  احدى 
بال�ستقرار  و�سعورا  ال�سكينة  لالن�سان  توفر 

عند توفرها .
الت�سميم  عنا�رص  حتديد  اىل  البحث  وهدف 
رفع  املوؤثرة يف  والعمراين  البيئي واحل�رصي 
 ، ال�سكنية  البيئة  يف  والأمان  الأمن  م�ستوى 
اىل  الهدف  هذا  حتقيق  يف  البحث  هذ  وا�ستند 
البيئي  الت�سميم  ان  هي   " رئي�سية  فر�سية 
رفع  يف  دورا  يوؤدي  والعمراين  واحل�رصي 
من  ال�سكنية  البيئة  يف  والأمان  الأمن  م�ستوى 
الباحثة  وتو�سلت  الت�سميمية  املفردات  خالل 
رفع  يف  املوؤثرة  املتغريات  اهم  حتديد  اىل 
م�ستوى الأمن والأمان يف البيئة ال�سكنية ، كما 
تو�سلت اىل حتقيق الأمان وهو " نف�سي " ياأتي 
من خالل توفر الأمن وهو " مادي " الناجت عن 
الت�سميم ومفرداته �سواء كان " بيئي او عمراين 

او ح�رصي او تنظيم ف�سائي ". 

رسالة ماجستير عن التحديات الحضرية في البيئة السكانية
القت طالبة املاج�ستري �سمر خالد 
خليل من ق�سم الهند�سة الكيمياوية 
يف اجلامعة التكنولوجية حما�رصة 
وقود  من  الكربيت  )اإزالة  عن 
المتزاز  عملية  بوا�سطة  الديزل 
على الكاربون املن�سط ( على قاعة 
ق�سم  رئي�ش  بح�سور  اخلوارزمي 
ثامر  ا.د  الكيمياوية   الهند�سة 
العلمي  واملعاونني  حممد  جا�سم  
م.د  الداري  و  فا�سل  ق�سي  اأ.م.د 
زيدون حم�سن وعدد من منت�سبي و 
الق�سم .وتو�سلت  تدري�سيي وطلبة 
جديدة  طرق  اإيجاد   : اىل  الباحثة 
وقود  من  الكربيت  مركبات  لزالة 
البيئية  للمتطلبات  تلبية  الديزل 
ومتطلبات الع�رص يف احلد من كمية 

حيث  للجو  املطروحة  الكربيت 
من ال�سعب جدا على التكنولوجيا 
املتاحة حاليا لعالج وقود الديزل 
اأقل  يف  الكربيت  ن�سبة  وحتقيق 
ا�ستخدمت  و  كغم   / ملغم   10 من 
ال�سلفرة  عمليات  وا�سع  نطاق  على 
يف  التقليدية  الهيدروجينية 
الكربيت  مركبات  لإزالة  امل�سايف 
من الوقود والزيوت لعقود طويلة 
هذه  حققتها  ن�سبة  ادنى  وان 
ف�ساًل  500ملغ/كغم   كانت  العملية 
كربيتية  مركبات  من  تبقى  ما  عن 
يف حدود 500مغم/كغم هي مركبات 
معقدة تعيق عملية الهدرجة لذلك 
ت�سبح العملية غري جمدية يف هذه 

احلدود من ن�سب مركبات الكربيت

باحثة من التكنولوجية تتوصل الى إيجاد طرائق 
جديدة إلزالة الكبريت من وقود الديزل 

فائق  �سالم  الطالبة ملي�ش  ح�سلت 
بدرجة  املاج�ستري  �سهادة  على 
يف  املواد  هند�سة  ق�سم  من  امتياز 
اجلامعة التكنولوجية عن ر�سالتها 

املو�سومة ) درا�سة البنية املجهرية 
ملعدن م�ستخدم يف معدات لعمدة 
بيئة  ت�سغيل  ظروف  حتت  احلفر 
الدرا�سات  قاعة  على   ) خمتلفة 

جلنة  .وتاألفت  الق�سم  يف  العليا 
خليل  ا�سماعيل  اأ.د.  من  املناق�سة 
رئي�سا  تكريت  جامعة  من  جا�سم 
واأ.م.د.كاظم فنطيل ال�سلطاين من 
عفيف  واأ.م.د.رنا  بابل   جامعة 
عطية  فا�سل  واأ.د.  اع�ساء  جميد 
جياد ود. عبد اخلالق فوزي حمود 
�سامي  واأ.م.د.  م�رصفني  اع�ساء 
ابراهيم جعفر مقوما علميا وم.م. 
من  وجميعهم  الدين  �سم�ش  اياد 
التكنولوجية.وتو�سلت  اجلامعة 
�ساريات  هياكل  ان  اىل  الباحثة 
التي تتكون من �سبائك  اآبار احلفر 
ال�سبائكية  منخف�ش  وان  الفولذ 
تتاأثر مبختلف الظروف البيئة مثل 
الهيدروجني  وكربيتيد   ، الطق�ش 
الكاربون  اوك�سيد  ثنائي  وغاز 
الهياكل  هذه  .وحلماية  والمطار 
حيث  الر�ش  تقنية  ا�ستخدام  مت 
املواد  من  انواع  ثالثة  ا�ستخدمت 
وهي  الطالء  لغر�ش  ال�سرياميكية 

اللومنيا   ، الزركونيا  م�ساحيق 
 %  15 مع  اللومينا  من  ومرتاكب 
زركونيا .وا�ستخدمت حيود ال�سعة 
الطوار  معرفة  لغر�ش  ال�سينية 
بال�سافة  الطالء  من  الناجتة 
املا�سح  اللكرتوين  املجهر  اىل 
درا�سة  لغر�ش  ال�سوئي  واملجهر 
كل  وبالنتيجة  املجهرية   البنية 
حت�سنت  امليكانيكية  اخلوا�ش 
وخا�سة  ال�سرياميكي  الطالء  مع 
للطالء  كانت  العليا  القيم  ان 
املرتاكب ، وان معدل التاكل تاثر 
ال�سرياميكي  الطالء  بانواع  كثريا 
اللومينا  لطالء  معدل  اقل  وكان 
حت�سن  اىل  بال�سافة  واملرتكبة 
اخلوا�ش  تطور  .وان  البلى  معدل 
بالرتاكيب  تعزيزها  مت  اعاله 
خالل  من  للنماذج  املجهرية 
املا�سح  اللكرتوين  املجهر 

واملجهر ال�سوئي 

طالبة تنال الماجستير بامتياز في قسم هندسة المواد عن 
دراسة البنية المجهرية

ح�سلت الطالبة  نور ح�سني حمزة 
بدرجة   املاج�ستري  �سهادة  على 
امتياز من ق�سم الهند�سة الكيمياوية 
عن  التكنولوجية  اجلامعة  يف 
املثيل  �سبغة  اإزالة    ( ر�سالتها  
تكنولوجيا  با�ستخدام  املاء  من 
مع  املحفز  ال�سم�سي  التفاعل 
الف�سل بالغ�سية   (  التي اقيمت 
على قاعة اخلوارزمي   يف الق�سم 
 : من  املناق�سة  جلنة  .وتاألفت 
اأ.د. ثامر جا�سم حممد / رئي�سا و 
اأ.م.د  ودود طاهر حممد  و م.د. 
اأع�ساء    / حممد  ا�سماعيل  رحيق 
علي  عبد  فا�سل  حممد  اأ.م.د  و 
الرحمن   عبد  عزيز  عامر  م.د.  و 
اىل  الباحثة  وتو�سلت  م�رصفني   
�سم�سي  مفاعل  اأداء  كفاءة  درا�سة 
 ( خليط  طبقة  مبداأ  على  م�سمم 
حملول املادة الع�سوية ال�سامة، 

جزئيات نانوية للعامل امل�ساعد 
مائل  �سطح  على  �ساقطة   )  TiO2
بزاوية   ومعر�سة ل�سوء ال�سم�ش، 
مت  املفاعل  اأداء  كفاءة  ان  حيث 
تقييمها بدللة معدل ازالة املادة 
الع�سوية ال�سامة ومعدل انخفا�ش 
موا�سفات  على  )للح�سول   COD
ا�ستخدامه  اعادة  ميكن  ماء 
ال�سناعية  املنزلية،  لالغرا�ش 
درا�سة  طريق  عن  والزراعية( 
و  الت�سغيلية  املتغريات  تاأثري 
)�سبغة  الع�سوية  املادة  تركيز 
ملغم/لرت،  ال50   10 من  املثيل( 
 )TiO2( امل�ساعد  العامل  تركيز 
من 200 اىل 800 ملغم/لرت، تركيز 
)H2O2( من 300 اىل 1000 ملغم/

لرت، حام�سية املحلول )pH( من 
5 اىل 10، تدفق جريان املحلول 

من 0.3 اىل 2 لرت/دقيقة .

دراسة عن إزالة صبغة المثيل من الماء باستخدام 
تكنولوجيا التفاعل الشمسي 

نال الطالب علي عادل بتاوي  من 
واملعدات  املكائن  هند�سة  ق�سم 
�سهادة  تطبيقي  ميكانيك  تخ�س�ش 
بعد  جدا  جيد  بتقدير  املاج�ستري 
قاعة  على  جرت  التي  املناق�سة 
اخلمي�ش  يوم  جوامري  الدكتور 
2013/5/23عن ر�سالته املو�سومة 

 )التمثيل النظري والعلمي لتاأثري 
قابلية  على  املحورية  التغذية 
بثق  عمليات  يف  للمادة  البثق 

النابيب(
وتاألفت جلنة املناق�سة من اأ.م.د. 
ق�سم  من  ابراهيم  نايف  احمد 
رئي�سا  واملعدات  املكائن  هند�سة 
من  �سالح  ح�سن  علي  واأ.م.د. 
التكنولوجيا / بغداد ع�سوا  معهد 
و د. مثنى حمزة �سعدون من ق�سم 
ع�سوا  واملعدات  املكائن  هند�سة 
ق�سم  من  عزيز  جعفر  �سادق  د.  و 

هند�سة املكائن واملعدات م�رصفا 

التمثيل النظري والعلمي لتأثير التغذية المحورية 
في رسالة ماجستير 

يف  امل�ستمر  التعليم  مركز  اأقام 
دورة  التكنولوجية  اجلامعة 
التقنيات الح�سائية ل�سبط اجلودة 
للمدة 19-2013/5/23 مب�ساركة 16 
ال�سناعة  وزارات  ميثلون  متدربا 
وال�سكان  والنفط  واملعادن 
والعمار والزراعة .وهدفت الدورة 
التي القى املحا�رصات فيها عدد من 
التعريف  املجال  هذا  يف  اخلرباء 
الح�سائية  والتقنيات  بالطرق 

لإيجاد م�سببات النحراف يف خوا�ش 
ا�ستنتاجات  على  للح�سول  املنتج 
التح�سني  عملية  اإجراء  لغر�ش 
.وت�سمن  املنتج  جودة  وتطوير 
وحتليل  طرق  الدورة  منهاج 
ال�سبب  ملخطط  �رصح   ، البيانات 
 ، املرجعية  املقارنة   ، والتاأثري 
�رصح   ، ال�سجري  املخطط  �رصح 
املدرج  �رصح   ، ال�سيطرة  لوحة 

التكراري ، �رصح خمطط باريتو .

التكنولوجية تقيم دورة عن التقنيات االحصائية لضبط 
الجودة لوزارات الدولة ميثلون  متدربا   25 مب�ساركة 

وزارات النفط  وال�سباب والريا�سة  
مركز  نظم  واملعادن  وال�سناعة 
التعليم امل�ستمر بالتعاون مع ق�سم 
هند�سة البناء والن�ساءات دورة عن 
ح�ساب املدد ال�سافية والنحرافات 
با�ستخدام  امل�ساريع  املعيارية يف 
-19 للمدة    ms—project
اىل  الدورة  .وهدفت   2013/5/30
ح�ساب  بكيفية  امل�ساركني  تعريف 

والنحرافات  ال�سافية  املدد 
با�ستخدام  امل�ساريع  املعيارية يف 
.وت�سمن   ms—project برنامج   
املدد  ح�ساب  الدورة  منهاج 
ايجاد   ، امل�ساريع  يف  ال�سافية 
النحرافات املعيارية ، �رصح نوافذ 
الفعاليات  ادخال   ، الربناجمني 
ومنها   ms—project برنامج   يف 
بني  العالقات  اإدخال   ، الزمنية 
الجناز  ن�سبة  معرفة   ، الفعاليات 

املخطط  وزالكلفوي  الزمني 
ms— برنامج  خالل  من  للفعالية 
الجناز  ن�سبة  ليجاد   project
املوارد  اإدخال   ، والنحرافات 
التقارير  اظهار   ، الربنامج  يف 

املختلفة لربنامج .
والقى املحا�رصات يف الدورة ا.م.د 
ابراهيم عبد حممد وم.�ساجد مهدي 
هند�سة  ق�سم  من  عطية  وم.علي 

البناء والن�ساءات يف اجلامعة .

25 متدربا في دورة عن حساب المدد االضافية للمشاريع

بالقواعد  التعريف  اأجل  من 
ال�سحيحة يف املخاطبات الر�سمية 
امل�ستمر  التعليم  مركز  اأقام 
النتاج  هند�سة  ق�سم  مع  بالتعاون 
الخطاء  عن  دورة  واملعادن 
-26 للمدة  ال�سائعة  اللغوية 
متدربا   28 مب�ساركة   2013/5/30
وال�سناعة  النفط  وزارة  ميثلون 
وامانة  املائية  واملعادن واملوارد 

بغداد .
تعريف  اىل  الدورة  وهدفت 
ال�سحيحة  بالقواعد  امل�ساركني 
الر�سمية  املخاطبات  يف  والمالء 
الربيد  ملفات  يف  تدرج  التي 
ال�سادر والوارد واطالع امل�ساركني 
ال�سائعة  الخطاء  من  جملة  على 
المثل.وت�سمن  اللغوي  وال�سلوب 
بالقواعد  التعريف  الدورة  منهاج 

 ، العربية  للغة  واملهمة  العامة 
الخطاء  اأ�سهر  عن  ومناذج  امثلة 
بني  مقارنة   ، والمالئية  اللغوية 
يف  واخلاطئة  الف�سيحة  النماذج 
يف  املحا�رصات  .والقى  التعبري 
وم.م  عبد غريب  وليد  م.د  الدورة 
ق�سم هند�سة  �سيماء طالب غني من 

النتاج واملعادن يف اجلامعة .

االخطاء اللغوية الشائعة  في دورة لمركز التعليم المستمر 

يف  امل�ستمر  التعليم  مركز  نظم   
بالتعاون  التكنولوجية  اجلامعة 
الكهروميكانيكية  الهند�سة  ق�سم  مع 
ا�سباب  وحتديد  امل�سخات  عن  دورة 
وكيفية  فيها  التي  وامل�ساكل  عطالتها 
اختيار امل�سخة للمدة 2013/5/23-19 
 ( وزارات  متدربا ميثلون   40 مب�ساركة 
ال�سناعة واملعادن ، النفط ، ال�سكان 
، الزراعة ( وتهدف الدورة اىل تعريف 
والعوار�ش  بامل�ساكل  امل�ساركني 
امل�سخات  يف  حتدث  التي  الأعطال 
ومكوناتها  اجزائها  ويف  املختلفة 
لها  امل�سببة  والمور  ومنظوماتها 
و�سمل منهاج الدورة نبذة تاأريخية عن 
امل�سخات وماهي امل�سخة وكيف تعمل 
امل�سخات  ت�سنيف  ثم  تتكون  ، وممن 
كل  ل�سيانة  ال�سنوية  اخلطة  وو�سع 
امل�سخة  اأجزاء  و�رصح  م�سخة  نوع 
على  والتعرف  نوع  لكل  بالتفا�سيل 
و�سيانتها  امل�ستخدمة  املحركات 

والتعرف على كهربائية امل�سخة 

40 مشاركا في دورة عن 
المضخات
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لكاأ�ش  بطاًل  الزراعية  الوحدة  فريق  ُتوج 
الرابعة  التكنولوجية للمرة  رئي�ش اجلامعة 
بنتيجة  التنظيف  فريق وحدة  على  فوزه  اثر 
هدف  مقابل  اهداف  خم�سة  قوامها  كبرية 
على  جرت  التي  النهائية  املباراة  يف  واحد 
اجلامعة  رئي�ش  بح�سور  اجلامعة  ملعب 
وم�ساعد  ثامر  دواي  امني  ا.د  التكنولوجية 
حممد  ا.د  العلمية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ش 
يحيى العاين الذي ح�رص جانبا من املباراة 
والن�ساط  الريا�سية  الرتبية  ق�سم  ومدير 
النهائي  اللقاء  .وقاد  حم�سن  د.عالء  الفني 
احلكام  فريقا   16 فيها  �سارك  التي  للبطولة 
ح�سن  ويا�رص  حممود  واحمد  ا�سماعيل  علي 
وعلي فا�سل ومراقب املباراة د.منري حممود 

فر�ش  من  الزراعية  الوحدة  فريق  ومتكن 
له  �سنحت  التي  الفر�ش  وا�ستغالل  �سيطرته 
ليتمكن من ايداع خم�ش كرات عرب لعبيه ابراهيم 
عبدالله " هدفني " وريا�ش حم�سن ودريد علي 

ل  د عا و

عزيز هدف واحد لكل منهما ومل ي�ستطع فريق 
وحدة التنظيف من الت�سجيل �سوى مرة واحدة 
من  بالرغم  مالك  �سفاء  الالعب  طريق  عن 
حماولته لتقلي�ش الفارق لكن من دون جدوى 

ليقظة حار�ش املرمى .
اجلامعة  رئي�ش  وزع  املباراة  نهاية  ويف 
�ساحبي  الفريقني  على  الفردية  الو�سمة 
الفرقية  واجلوائز  والثاين  الول  املركز 
الزراعية  الوحدة  فريق  اللقب  �ساحب  على 
واملركز الثاين فريق وحدة التنظيف واملركز 
مكرر  والثالث  ال�سيانة  �سعبة  فريق  الثالث 
فريق رئا�سة اجلامعة كما وزع اجلوائز على 
اأمن  الفريق املثايل يف البطولة فريق �سعبة 
البطولة  يف  لعب  واف�سل  اجلامعة  وحماية 
علي جا�سم حممد من وحدة التنظيف والهداف  
باحرازه  الزراعية  الوحدة  من  علي  دريد 
احمد  عمر  مرمى  حار�ش  واف�سل  اهداف   9
والالعب املثايل حممد خ�سري وهما من �سعبة 

ال�سيانة.
على  التكنولوجية  اجلامعة  رئي�ش  واأكد 
له  بات  الذي  الريا�سي  اجلانب  اهمية 
اجلامعي  املحيط  يف  لي�ش  خ�سو�سية 
بل اخذ مديات اكرب جت�سدت يف توحيده 
ان  م�سيفا   كثرية،  والدلئل  لل�سعوب 
املجال  لهذا  اهمية  تعطي  اجلامعة 

خالل  من  الال�سفي 
امل�ستلزمات  كل  توفري 

بالرغم  والإمكانات 
جامعة  انها  علمية من 
ت�سهم  فهي  لذا  يف هند�سية 

الريا�سي  من تطوير اجلانب 
البطولت  اقامة  ملختلف خالل 
الريا�سية  للطلبة اللعاب 

والتدري�سيني واملنت�سبني.
الوحدة  مدير  عية وابدت  ا ر لز ا
تها مهند�ش اقدم �سحر جواد عن  د �سعا
حققه  الذي  الفريق بعد بالجناز 
رائعة  مباريات  قدم  �ستحق ان  ا و
جميع  يف  بجدارة  ته الفوز  يا ر مبا
الفرق ، م�سيفةً  ان فريقنا يعد  من 
له املميزة والدليل على ذلك  ح�سو
. على اللقب للمرة الرابعة 
الوحدة  فريق  فوز  وجاء 

حقق  ان  بعد  الزراعية 
نتائج كبرية لي�ستهل م�سواره بتخطيه فريق 
مركز التدريب واملعامل 7- �سفر تبعها بفوز 
 -6 امل�ستمر  التعليم  مركز  فريق  على  كبري 
�سفر يف دور الثمانية ليوا�سل تاألقه بالفوز 
فريق  رحلة  اما   .1-3 ال�سيانة  فريق  على 
وحدة التنظيف فبداأت بالفوز على فريق فريق 
�سعبة اآمن وحماية اجلامعة  3-1 وعلى وحدة 
املتابعة 4-1 وعلى رئا�سة اجلامعة 3- �سفر 

بكرة القدم للمرة الرابعةمزارعو التكنولوجية أبطااًل لكأس رئيس الجامعة لإلداريين 

  كرمت رئا�سة ق�سم هند�سة ال�سيطرة 
التكنولوجية  اجلامعة  يف  والنظم 
الفرق الريا�سية الفائزة التي مثلت 
تثمينا  اجلامعة  بطولت  يف  الق�سم 
الدرا�سي  للعام  املتميزة  جلهودهم 
الثنني  يوم  وذلك   2013/2012
املوؤمترات  قاعة  على   2013/5/20
واملعاونني  الق�سم  رئي�ش  بح�سور 
الفروع  وروؤ�ساء  والإداري  العلمي 
وعدد من تدري�سيي ومنت�سبي وطلبة 
الدكتور  الق�سم  رئي�ش  الق�سم.وذكر 
املو�سم  هذا  اإن   : كرمي  رحيم  اآزاد 
مو�سم اإزدهار ريا�سي للق�سم ونهنئ 
الطلبة والأ�ساتذة احلا�سلني على كل 
هذه البطولت ، موؤكدًا على �رصورة 

احلفاظ على هذه الجنازات يف العام 
على  الكوؤو�ش  عدد  وزيادة  املقبل 
الكادر  على  مثنيًا   ، الق�سم  رفوف 
حممد  ال�ستاذ  من  املوؤلف  التدريبي 

نوري رئي�ش جلنة الن�ساط الريا�سي 
وومي�ش  جناح  والدكتور  الق�سم  يف 
مدربي الفرق الريا�سية على جهودهم 
الطلبة  التكرمي  .و�سمل  الكبرية 
الأن�سطة  يف  امل�ساركني  والأ�ساتذة 

اأغلب  على  واحلا�سلني  الريا�سية 
بطولت اجلامعة التي تقيمها مديرية 
الفني  والن�ساط  الريا�سية  الرتبية 
بطولت  امل�ساركون  ح�سد  حيث   ،
والطائرة  ال�سلة  بكرة  اجلامعة 

وال�سطرجن وكرة املن�سدة للطالبات 
واملن�سدة للتدري�سيني ومل يبق �سوى 
للطالب  واملن�سدة  القدم   كرة  لعبة 
التي اأبى الطلبة تركها اإل وان يكون 
على  اأي�سا  فح�سلوا  فيها  ن�سيب  لهم 
واملركز  القدم  بكرة  الثالث  املركز 
للطالب  املن�سدة  بكرة  الثاين 
الهدايا  وزعت  احلفل  نهاية  .ويف 
التذكارية على امل�ساركني كافة وهم 
اأمين ب�سيم ، �سياء برزان ، روان   :
بكر  اأبو   ، نا�رص  بدر   ، ال�سالم  عبد 
�سباح  يو�سف   ، �سيف حيدر   ، رائد 
حممد   ، عالء  احمد   ، �سعد  فهد   ،
م�سطفى ، حكم حكمت ، حممد ناهي 
الدين علي ، حممد زهري ،  ، �سيف 
علي جا�سم ، نوار حممد ، علي حممد 
، عمار رائد ، حيدر غازي ، م�سطفى 
ح�سني ، عبري ح�سني ، يو�سف جورج 

، مبني مازن ، �سيف مزاحم 

بعد حصدهم ألكثر من لقب في بطوالت الجامعة لمختلف األلعاب
قسم هندسة السيطرة يكرم الفرق الرياضية الفائزة بالمراكز األولى

ا.م.د حممد  كرم رئي�ش ق�سم هند�سة املواد 
هليل حافظ فريق طالبات ق�سم هند�سة املواد 
لبطولة  الثالث  املركز  احرازهن  مبنا�سبة 
اجلامعة التكنولوجية بتن�ش الطاولة " كرة 

املن�سدة "  .
 و�سمل التكرمي  الطالبات: اماين طالب علي 

اجلبار  عبد  وان�سام  �ساحب  منان  وفاطمة 
كاظم  وجميعهن من املرحلة الثانية.وقدم 
قيمة  للطلبة املكرمني جوائز  الق�سم  رئي�ش 
تكرمي  مت  كما  حديثة،  حا�سبات  ا�ستملت 
فريق ال�ساتذة الذين فازوا باملركز الثاين 
الطاولة يف اجلامعة، و�سمل  لبطولة تن�ش 

رئيس قسم المواد يكرم فريق تنس الطاولة لالساتذة 
والطالبات ويؤكد على دعم االنشطة الرياضية 

الجامعة التكنولوجية ُتعّين )43( موظفًا من العقود و الطلبة االوائل  ضمن مالكها الدائم
التكنولوجية  اجلامعة  رئي�ش  لدن  من  املذولة  اجلهود  �سمن 
اأ.د.اأمني دواي ثامر فقد ح�سلت اجلامعة على املوافقة يف تعيني 
)43( موظفا من العقود �سمن موازنة اجلامعة واملدرجة اأ�سمائهم يف 

اجلدول اأدناه على مالكها الدائم كل ح�سب اإخت�سا�سه. 

التكنولوجية  اجلامعة  اأعلنت  كما 
للعام  الأوائل  الطلبة  اأ�سماء  عن 
مت  الذين   2012/2011 الدرا�سي 
الدائم  اجلامعة  مالك  على  تعيينهم 
واحلا�سلني على موافقة معايل وزير 
يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
 )2013/1/20( بتاريخ  الوائل  تعيني 

 ) ق/1405/4   ( املرقم  بكتابهم 
الأوائل  للخريجني  الأف�سلية  واإعطاء 
للعامني الدرا�سيني 2012/2011 ح�سب 

الدرجات املتوفرة 
مالكها  حركة  و�سمن  اجلامعة  لدى 
والإدارية  العلمية  للهيكلية  الدائم 

والفنية وكما مبني يف اجلدول اأدناه

كاظم  ا.م.د   : ال�ساتذة  التكرمي 
عبد  ن�سري  وم.م  �سبيب  مطر 

احل�سني.
مطر  كاظم  ا.م.د  تكرمي  مت  كما 
�سبيب حل�سوله على لقب الالعب 
يف  القدم  كرة  بطولة  يف  املثايل 
الق�سم  رئي�ش  .واكد  اجلامعة 

للن�ساطات  املطلق  الدعم  على 
الريا�سية لت�سجيع ابنائنا الطلبة 
تنمية  على  التدر�سيني  وال�ساتذة 
كافة  يف  البداع  روح  وزيادة 
للجميع  متمنيا  احلياة  ميادين 
العطاء  م�سرية  يف  ال�ستمرار 

خلدمة بلدهم
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8
ق�سم  عمادة  �سعي  اإطار  يف 
اجلامعة  يف  املعمارية  الهند�سة 
فر�ش  لإيجاد  التكنولوجية 
والتعرف  املجتمع  مع  التفاعل 
على همومه واحتياجاته واإدخال 
ايتام  قلوب  يف  وال�رصور  الفرح 
طلبة  من  لفيف  قام  العراق، 
الأيتام  ايواء  دار  بزيارة  الق�سم  
يف  فقط  للبنات  املخ�س�ش 
التابع لوزارة  العلوية يف بغداد 
 – الجتماعية  وال�سووؤن  العمل 
الحتياجات  ذوي  رعاية  مديرية 
�سعدون  الدكتور  .وقال  اخلا�سة 
املعاون  املعموري  عبدالله 
الداري لق�سم الهند�سة املعمارية 
بانه مت توزيع الهدايا التقديرية 
�سفوف  بني  املرح  روح  وبث 

قبل  من  فنية  ر�سوم  وتقدمي  اليتام 
من  ال�ستح�سان  نالت  التي  الطلبة 
متنوا  الذين  الدار  على  القائمني 

تكرار هذه الفعاليات م�ستقبال .
جاء  الذي  الن�ساط   يف  و�سارك 
مببادرة من الطالب م�سطفى جواد من 
املرحلة اخلام�سة يف الق�سم اأربعون 
طالبا وبا�رصاف من الدكتورة اأ�سماء 
حممد ح�سني والدكتورة �سعاد خليل 
احل�سن  عبد  اآمال  وال�ست  ابراهيم 
حميد  ر�سيد  الفني  واملدير  خلف 
الزيارة  فعاليات  بتوثيق  قام  اإذ 
لها  املر�سومة  اهدافها  حققت  التي 
املجتمع  م�ستوى  امل�ستويني  على 
اجلامعي املعطاء وامل�ستوى الخر 
التي  املهمة  املجتمع  �رصائح  لحد 

كثريا ما حتتاج اىل الرعاية

طلبة قسم الهندسة المعمارية يزورون دار االيتام في العلوية 

مؤلف جديد للدكتور علي التميمي عن 
" الوجيز في الكيمياء الحياتية "

برعاية رئي�ش اجلامعة التكنولوجية 
ثامر  دواي  امني  الدكتور  ال�ستاذ 
واملعدات  املكائن  هند�سة  ق�سم  اقام 
مل�ساريع  ال�سابع  الهند�سي  املنتدى 
قاعة  على   2013/5/19 يوم  الطلبة 
الذي  الق�سم  يف  جوامري  الدكتور 
تخرج  قرب  مبنا�سبة  عام  كل  يعقد 
اىل  املنتدى  الق�سم.وهدف  طلبة 
توفري فر�سة لالطالع العلمي وتبادل 
يخ�ش  مبا  الطلبة  بني  اخلربات 
فروع  جميع   ومن  تخرجهم  م�ساريع 

امللتقى  فعاليات  الق�سم.وبداأت 
تبعها  احلكيم  الذكر  من  اآي  بتالوة 
طارق  ا.د.�سباح  الق�سم  رئي�ش  كلمة 
احمد رئي�ش الق�سم الذي اأكد فيها على 
حر�ش الق�سم يف ال�ستمرار لتقدمي كل 
والبحث  العمل  لجناح  ي�ستطيع  ما 
عقد  خالل  من  الق�سم  داخل  العلمي 
وهذا  النقا�سية  واحللقات  الندوات 

املنتدى ميثل احد هذه الن�سطة .
م�ساريع  ومناق�سة  عر�ش  مت  بعدها 

الطلبة 

هندسة المكائن يقيم المنتدى الهندسي السابع 
لمشاريع طلبة القسم 

ا�ساف الأ�ستاذ الدكتور علي عبدالله التميمي 
التدري�سي يف اجلامعة التكنولوجية / ق�سم 
العلوم التطبيقية - فرع التقنيات الحيائية  
العراقية  املكتبة  اىل  جديدا  علميا  كتابا 
واجلامعات واملو�سوم  " الوجيز يف الكيمياء 

احلياتية " 
�سفحة،   476 �سمل  الذي  الكتاب  وت�سمن 
 ، اخللية   ( عن  متحورت  ف�سال  ع�رص  اأربعة 
املاء ، الكاربوهيدرات ، الأحما�ش الأمينية 
الأنزميات   ، الربوتينات   ، والببتيدات 
 ، والفيتامينات  امل�ساعدة  الأنزميات   ،
الدهون ، الأحما�ش النووية ، الهورمونات 
اأي�ش   ، الكاربوهيدرات  اأي�ش   ، الدم   ،
الربوتينات ، اأي�ش الدهون ( ، و�سمل اأي�سا 
واملالحق   ، املخططات   ، الر�سوم  اأحدث 
وامل�سادر  الع�سرية  العلمية  وامل�سطلحات 
العلمية .ويعد هذا الكتاب اإ�سافة نوعية يف 
والعربية  العراقية  اجلامعية  املكتبة  اإثراء 
للطلبة  متميزا  علميا  مرجعا  و�سيكون   ،
الكيمياء  جمال  يف  والباحثني  الدار�سني 

احلياتية لكليات املجموعة الطبية والعلوم 
للدكتور  .و�سبق  الزراعة  وكليات  ال�رصفة 
العلمية يف جمال  الكتب  العديد من  الف  ان 
اخت�سا�سه التي كان لها الثر اليجابي على 
الف  اذ  والطلبة  للباحثني  العلمي  امل�ستوى 
الكتب " مبادئ الكيمياء احلياتية الرتكيبية 
" و " مبادى الكيمياء احلياتية الي�سية " و" 
التطبيقات العملية يف الكيمياء احلياتية " و 
الكيمياء  و"     "Practical Biochemistry "

احلياتية – اجلزء الول " 
علي  الدكتور  ال�ستاذ  ان  بالذكر  واجلدير 
من  الدكتوراه  �سهادة  على  حا�سل  التميمي 
تقنيات  ق�سم   – احليوية  التقنيات  كلية 
لودز  جامعة  من  احليوية  الكيمياء 
 33 من  اكرث  ون�رص   1989 عام  البولندية 
بحثا يف املجالت العلمية الر�سينة العراقية 
تكرمي  على  ،وح�سل  والعاملية  والعربية 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
لكرث  واملبدعني  العلماء  برعاية  ل�سموله 

من مو�سم.

النفط  تكنولوجيا  ق�سم  اأقام 
التكنولوجية  اجلامعة  يف 
هند�سة  ق�سم  مع  بالتعاون 
يف  الهند�سة  كلية  يف  النفط 
الطالبية  الندوة  بغداد  جامعة 
جمعية  فعاليات  �سمن  الوىل 
 )SPE( مهند�سي النفط العاملية
 SPE Student( العراق  فرع   /
Chapter( 2013/5/9 على قاعة 
ح�رصها  الق�سم  يف  املوؤمترات 
اجلامعة  رئي�ش  م�ساعدو 
حممد  د.  ا.  العلمية  لل�سوؤون 
اأ.د.  والدارية  العاين  يحيى 
ق�سم  ورئي�ش  نعمة  حلو  جا�سم 
د.حممد  النفط  تكنولوجيا 
عبد  علي  واملهند�ش  اجلواد 
 )SPE( اجلبار ممثال عن جمعية
مع  حمدالله  حممد  ود.�سمرية 
جامعة  تدري�سيي  من  نخبة 
ق�سم   / الهند�سة  كلية   / بغداد 
�سالح  واملهند�ش  النفط  هند�سة 

عام  مدير  المري  عبد  الدين 
حقول  وتطوير  املكامن  دائرة 
النفط يف وزارة النفط وال�ستاذ 
�رصكة  م�سوؤول  جليل  ا�سماعيل 
خالل  العاملية.ومت  �رصمربجر 
طلبة  م�ساركات  عر�ش  الندوة 
والتكنولوجية  بغداد  جامعتي 
العلمية  املادة  كانت  حيث 
وكان  متميزة  املعرو�سة 
عايل  الطلبة  القاء  اأ�سلوب 
الطالب  تقدم  ثم  ومن  امل�ستوى 
بغداد  جامعة  من  زكريا  حممد 
ومت  تخرجه  م�رصوع  بعر�ش 
احل�سور. قبل  من  مناق�سته 

الثانية  املرحلتني  طلبة  وقام 
تكنولوجيا  ق�سم  يف  والثالثة 
التكنولوجية  اجلامعة   / النفط 
ال�سفرة  يف  م�ساركاتهم  بعر�ش 
اجلنوب  نفط  ل�رصكة  العلمية 
من  لها  ملا  الحدب  وحقل 
تر�سيخ  يف  كبرية  علمية  فائدة 

ذهن  يف  الكادميية  املعلومة 
عر�ش  مت  بعدها  الطالب 
البار  تفجري  مانع  م�رصوع 
الول  باملركز  الفائز  النفطية 
للطلبة  ال�سيادة  مهرجان  يف 
ورائد  قا�سم  ونوار  �سهم  �سلوان 
الثالثة. املرحلة  من  ح�سن 
وحث املهند�ش علي عبد اجلبار 
الطالب    SPE جمعية  ممثل 
اجلمعية  يف  دورهم  تفعيل  على 
اخلا�ش   )Chapter(�ال واإغناء 
بهم بالتقارير والبحوث ملا له 
امل�ستوى  رفع  يف  الكبري  الثر 
واثنى  للم�سرتكني،  العلمي 
م�سوؤول  جليل  ا�سماعيل  ال�ستاذ 
�رصمربجر على امل�ستوى العلمي 
امل�ساركني  للطالب  العايل 
يف  كبريًا  م�ستقبال  لهم  متمنيا 
الندوة  نهاية  ويف  جمال.  هذا 
مت توزيع الدروع وتقدمي �سهادة 

تقديرية للطلبة امل�ساركني.

 " جلريدة  ت�رصيح  ويف 
قال    " اجلامعي  التكنولوجي 
النفط  تكنولوجيا  ق�سم  رئي�ش 
على  اجلواد  �سالح  حممد  اأ.د. 
لها  التي  الندوة  اإقامة  اأهمية 
اهمية كبرية يف الق�سم جلانبني 
الطلبة  فرع  افتتاح  هو  الول 
مهند�سي  جمعية  اىل  بالن�سبة 
واجلانب  العاملية  النفط 
الوىل  للمرة  اقامته  هو  الخر 
هند�سة  ق�سم  مع  بال�سرتاك 
النفط يف جامعة بغداد ، م�سيفا 
وتالقح  اجلهود  ت�سافر  ان 
املختلفة  اجلهات  بني  الفكار 
الكادميية وال�سناعية ت�سب يف 
زيادة الروابط بني هذه الطراف 
الوعي  زيادة  وبالنتيجة 
الطالبي ورفع امل�ستوى العلمي 
ي�سب  الذي  البلد  يف  والتقدم 
ال�سناعة  م�سلحة  يف  الخر  هو 

النفطية يف العراق

نفط التكنولوجية وبغداد يبدعون بعرض مشاريعهم في الندوة الطالبية االولى  

بغداد  يف  التكنولوجية  اجلامعة  تا�س�ست   1975 العام  يف 
كاأول جامعة تقنية يف الوطن العربي .. وكانت منذ ن�ساأتها 
فريدة يف هيكلها العلمي والداري ، اذ اعتمدت ول تزال نظام 
الق�سام العلمية بدل من نظام الكليات املعمول به يف جميع 

اجلامعات العربية .
و�سعت ان يكون نظامها الدرا�سي ومناهجها ومفرداتها مرتبطة 

بحقول العمل املختلفة .
وقد اأثبت هذا النهج جناحه بتخريج مالكات علمية وهند�سية 
وتقدمه  العراق  ببناء  وا�سهمت  مبا�رصة  العمل  دخلت حقول 

خالل العقود املا�سية .
ولكي ترتقي اجلامعة بتادية ر�سالتها الوطنية التي ان�ساأت 
من اجلها ل بد ان تتعمق يف توجيه مناهجها نحو التطبيق 
القادر على  اعداد اخلريج  اكرث واكرث كي تتمكن من  العملي 
ترجمة العلوم التي تعلمها اىل عمل مثمر بناء من خالل قدرته 
موقع  النتاجية يف  امل�سكالت  والبداع يف حل  الت�سور  على 
درو�سه  يف  وجتارب  مهارات  من  اكت�سبه  ما  م�ستلهما  العمل 

النظرية واملختربية التي تعلمها يف اجلامعة .
بانها  اجلامعات  بني  تتميز  اجلامعة  فان  ال�سياق  هذا  ويف 
الوحيدة التي متتلك مركزًا ي�سمى )مركز التدريب واملعامل 
( وهو املوؤهل – اكرث من غريه – يف تبني التدريب الواقعي 
والفعلي للطلبة وتاهيلهم كي يتخرجوا مهند�سني تطبيقيني 
بهذا  اهتمامها  تزيد  ان  اجلامعة  على  لذا   . ب�سورة حقيقية 
الهدف  التدري�سية املنا�سبة لهذا  املركز وترفده باملالكات 
كل  لتغطي  و�سعة  عمقا  اكرث  مناهجه  جتعل  وان   ، النبيل 
ترتقي مب�ستواه  وان  الهند�سية  الق�سام  لكل  الدرا�سة  مراحل 
اداريا وهيكليا كي يوؤدي هذا الواجب الكبري الذي يناط به .

وارى ان يبقى للجامعة نظام الق�سام الذي تنفرد به والذي 
وان  العربية  اجلامعات  بني  به  تتميز  الذي  هويتها  ا�سبح 
تتمحور بهذا الهيكل امللموم حول مركز التدريب واملعامل 
الهند�سي  بالتدريب  طلبتها  ميد  ناب�سا  قلبا  منه  وجتعل 
يتخرج  كي  املتخ�س�سة  معامله  يف  التدريب  هذا  وتطبيق 
طلبتها مهند�سني واقفني على ارجلهم منذ البداية قادرين على 

قيادة النتاج يف موؤ�س�سات الدولة و�رصكاتها بكل جدارة .
ومل يبخل معايل ال�سيد الوزير يف دعم وا�سناد اجلامعة يف 
اجلامعة  رئي�ش  ال�سيد  وحر�ش  بقيادة  العلمية  خططها  كل 
ابناء  �سينفذه  الذي  الوا�سع  التطبيقي  التوجه  هذا  واجناح 

اجلامعة املخل�سون .. 
وما التوفيق ال من عند الله

                                           
                                      ا.د. جا�سم حلو نعمة

                     م�ساعد رئي�ش اجلامعة لل�سوؤون الدارية 

اجلامعة التكنولوجية 

طبعت يف مطبعة اجلامعة التكنولوجية
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