
وم�شاعٍر  جميلة  اأجواء  و�شط      
امتلأت بالفرح وال�رسور ، احتفت 
م�شاء  التكنولوجية  اجلامعة 
بتخرج   2013/6/30 الأحد  يوم 
الأق�شام  يف  طلبتها  من  كوكبة 
والهند�شية  العلمية  )الكليات( 
دورة  والثلثني  الثامنة  الدورة 
لل�شنة   ) واملحبة  التعاي�ش   (
حدائق  2012-2013على  الدرا�شية 
وزير  ممثل  بح�شور  اجلامعة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
وحمافظ  العرجي  نبيل  ا.د 
التميمي وممثل جلنة  علي  بغداد 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
وليد  الدكتور  النواب  جمل�ش  يف 
ال�شخ�شيات  من  وعدد  احللي 
وح�شد  والأكادميية  ال�شيا�شية 
غفري من طلبة اجلامعة وعوائلهم  
با�شتعرا�ش  الفتتاح  وا�شتهل 
 ، العراقية  الأعلم  كوكبة  حملة 
�شعار   ، العراق  �شعار جمهورية 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
اجلامعة  و�شعار  علم   ، العلمي 

التكنولوجية التي حملها جوالة 
بعدها   ، التكنولوجية  اجلامعة 

اخلريجني  كرادي�ش  دخول  مت 
والهند�شية  العلمية  للأق�شام 

ح�شب  ق�شما   13 عددها  والبالغ 
اقدمية الأق�شام مع تقدمي نبذة عن 

وكل  التكنولوجية  اجلامعة 
لل�شاحة  دخولهم  اأثناء  ق�شم 
تدري�شيي  ا�شتعر�ش  كما 
عن  ال�شتار  لي�شدل  الأق�شام 
ال�شتعرا�ش مبجل�ش اجلامعة.

الوطني  الن�شيد  عزف  ومت 
ثم  الذكر  من  اآي  تلوة  تبعه 
ترحمًا  الفاحتة  �شورة  قراءة 
وامل�شرية  العراق  �شهداء  على 

التعليمية .
و القى رئي�ش اجلامعة و ممثل 
ممثل  و  العايل  التعليم  وزير 
جلنة التعليم العايل و جمل�ش 

النواب كلمات باملنا�شبة .
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  رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

ا.د. امين دواي ثامر

العدد - الثاني 2013/9/15جريدة نصف شهرية - تصدر عن قسم االعالم والعالقات العامة

قررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي / دائرة 
الدرا�شات  ق�شم   / واملتابعة  والتخطيط  الدرا�شات 
والتخطيط تغيري ت�شمية فرع هند�شة املواد العام اإىل 
املواد  ق�شم هند�شة  ال�شناعية يف  املواد  فرع هند�شة 

ان  .ويذكر   2014-2013 الدرا�شي  العام  من  اعتبارا 
ق�شم هند�شة املواد يتاألف من ثلث فروع هي هند�شة 
املواد ال�شناعية ، هند�شة ال�شرياميك ومواد البناء ، 

وهند�شة البوليمرات.

وزارة التعليم العالي تقرر استبدال تسمية  فرع هندسة المواد العام

التكنولوجية تحتفي بطلبتها الخريجين في دورة التعايش والمحبة

اجلامعة  رئي�ش  ا�شتقبل 
دواي  اأمني  اأ.د  التكنولوجية 
اجلامعة  رئي�ش  وم�شاعدا  ثامر 
حلو  جا�شم  اأ.د  الإدارية  لل�شوؤون 
اأ.د  العلمية  ولل�شوؤون  نعمة 
املهنئني  العاين  يحيى  حممد 
الثنني  يوم  املبارك  الفطر  بعيد 

الأق�شام  روؤ�شاء  من   2013/8/12
ومدراء  والعلمية  الهند�شية 
اجلامعة. يف  والدوائر  املراكز 
التهاين  اجلامعة  رئي�ش  وتلقى 
تدري�شيي  من  والتربيكات 
له  متمنني  اجلامعة  ومنت�شبي 
للم�شي  واملوفقية  ال�شحة  دوام 

اجلامعة  �شاأن  رفع  يف  قدماً  
اجلامعة  رئي�ش  وبارك  عاليا 
املهنئني بعيد الفطر متمنيًا دوام 
املوفقية والنجاح لأع�شاء الهيئة 
منت�شبي  وجميع  التدري�شية 
امل�شرية  لإجناح  خدمة  اجلامعة 

التعليمية يف بلدنا العزيز.

رئيس الجامعة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
التكنولوجية  اجلامعة  اعدت 
الولية  للدرا�شات  القبول  خطة 
الدرا�شي   للعام   " ال�شباحية   "
2013-2014 .وقال رئي�ش اجلامعة 
الدكتور  ال�شتاذ  التكنولوجية 
امني دواي ثامر ان اجلامعة اعدت 
ـ   2013( الدرا�شي  للعام  خطتها 
طالبا   1646 قبول  املت�شمنة   2014
ال�شباحية  الدرا�شات  يف  وطالبة 
 12 منها  ق�شما   14 �شمن  ح�رسا 

ق�شمني  اىل  ا�شافة  هند�شيا،  ق�شما 
اجلامعة  رئي�ش  علميني.وا�شاف 
 127 بواقع  توزعت  املقاعد  ان 
مقعدا لهند�شة املكائن واملعدات، 
الكهرباء،  لهند�شة  مقعدا  و90 
البناء  ف�شل عن 200 لق�شم هند�شة 
ق�شم  يف  مقعدا  و119  والن�شاءات، 
 159 و  الكهروميكانيكية  الهند�شة 
مقعدا يف هند�شة ال�شيطرة والنظم، 
النتاج  هند�شة  لق�شم  مقعدا  و212 

واملعادن، و60 مقعدا يف الهند�شة 
ق�شم  يف  مقعدا  و61  الكيمياوية 
مقعدا  و49   ، املعمارية  الهند�شة 
لهند�شة  و60  احلا�شوب،  لهند�شة 
هند�شة  لق�شم  مقعدا  و63  املواد، 
 ، الب�رسية  واللكرتونيات  الليزر 
النفط،  تكنولوجيا  مقعدا يف  و21 
ا�شافة اىل 250 مقعدا لق�شم العلوم 
التطبيقية و 215 مقعدا لق�شم علوم 

احلا�شوب.

اعالن  خطة القبول للدراسات االولية للعام الدراسي الجديد

جميد  خالد  م.م  التدري�شي  نال  
البناء  هند�شة  ق�شم  من  جاعد 
الهند�شة  فرع   / والن�شاءات 
اجلامعة  يف  والبيئية  ال�شحية 
تقديرية  �شهادة  التكنولوجية 
قبل  من  الوطنية  البحوث  لأف�شل 
منظمة الطاقة الدولية ال�شاملة  " 
ENERGY GLOB " التي مقرها 
يف  بحثه  م�رسوع  عن  النم�شا  يف 
مرحلة الدكتوراه يف ق�شم الهند�شة 

البيئية واملو�شوم :- 
بطريقة  الثقيلة  املياه  معاجلة   "
با�شتخدام  املتطورة  الأك�شدة 

الطاقة ال�شم�شية " 
 Treatment  of Wastewater "
 BY Advanced Oxidation
" Process Using Solar Energy

اجلامعة  رئي�ش  وثمن 
امني   . ا.د  التكنولوجية 
املبذولة   اجلهود  ثامر   دواي 
للتدري�شي م.م خالد جميد جاعد 

، متمنيا له التفوق والنجاح يف 
للم�شرية  خدمة  البحثية  رحلته 
كتاب  ووجه  بلدنا  يف  التعليمية 

�شكر تقديرا له .

منظمة  من  عالمية  شهادة  ينال  التكنولوجية  من  تدريسي 
الطاقة الدولية الشاملة
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التكنولوجية تقيم مؤمترا عامليا عن التطوير 
احلضري و املعماري ملدينة بغداد 

�ش 2التكنولوجية تبحث تطوير العالقة مع منظمة IREX االمريكية عبر محادثة فيديوية 

مراآب  م�رسوع  موقع  يف  العمل  بان�شيابية  ثامر  دواي  اأ.د.اأمني  التكنولوجية  اجلامعة  رئي�ش  اأ�شاد 
الذي �شيتاألف من �شتة طوابق وي�شتوعب اأكرب  بناية موقف ال�شيارات العمودي "   اجلامعة اجلديد " 
عدد ممكن من �شيارات اأ�شاتذة ومنت�شبي اجلامعة .واطلع رئي�ش اجلامعة على مراحل العمل املتمثلة 

ب�شب اأر�شية املوقع بعدما مت النتهاء من عملية دق الركائز الكونكريتية  
وبداأ العمل بامل�رسوع يف 8 متوز 2012 من قبل اجلهة املنفذة اجلامعة التكنولوجية/ ق�شم ال�شوؤون 
الهند�شية ، �رسكة املعمار للمقاولت العامة املحدودة املنفذة للم�رسوع .وتتاألف بناية موقع املراآب 
الواقع داخل اجلامعة التكنولوجية من )6( طوابق ومب�شاحة كلية تبلغ )12000(م2 وم�شاحة كل طابق 

)2000(م2. و�شتكون مدة امل�رسوع مبوجب العقد 600 يوما .

التميمي يطلع على مراحل عمل مشروع مرأب 
السيارات العمودي

ندوة علمية عن واقع اجلودة يف اجلامعة

حتسني كفاءة الطاقة يف مصايف تكرير النفط
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يف  للقبول  التناف�شي  المتحان  م�شاركا   853 اأدى 
الدرا�شات العليا للح�شول على �شهادتي " املاج�شتري 
علميا  ق�شما   11 على  اقت�رست  التي   " والدكتوراه 
الدرا�شي  للعام  التكنولوجية  اجلامعة  يف  وهند�شيا 
اجلديد 2013-2014 التي جرت يوم الأحد 8 اأيلول 2013 
على قاعات الأق�شام با�شتثناء ق�شمي هند�شة احلا�شوب 
الدرا�شات  فتح  لعدم  والنظم  ال�شيطــــرة  وهند�شة 
وق�شم   2014-2013 الدرا�شية  لل�شنة  فيها  العليا 
هند�شة تكنولوجيا النفط بالنظر حلداثة الق�شم وعدم 
تخرج دورة منه .وبلغ عدد امل�شاركني يف المتحان 
التناف�شي للماج�شتري 748 طالبا موزعني على اأق�شام 
هند�شة البناء " 178 " م�شاركا وعلوم احلا�شوب "101 " 
وهند�شة املكائن واملعدات "84" والهند�شة الكهربائية 
الإنتاج  وهند�شة   "66" التطبيقية  والعلوم   "71"
واملعادن " 61 " والهند�شة الكيمياوية " 50" وهند�شة 
وهند�شة الليزر واللكرتونيات   "49  " الكهروميكانيك 
والهند�شة   "28  " املواد  وهند�شة   "  36  " الب�رسية 
للدكتوراه  التناف�شي  المتحان  .اأما   "24  " املعمارية 
فكان عدد املمتحنني " 105 " موزعني على اأق�شام علوم 
وهند�شة  والهند�شة الكهربائية "24"  احلا�شوب "33 " 

 "12" التطبيقية  والعلوم   "20" واملعدات  املكائن 
 "7 وهند�شة املواد "   " 3 وهند�شة الإنتاج واملعادن " 
الوزارية  اللجنة  واأ�شادت   "6  " املعمارية  والهند�شة 
اخلا�شة بالمتحان التناف�شي باخلطوات التي اتبعها 
على  والقائمني  اجلامعة  يف  العليا  الدرا�شات  ق�شم 
التكنولوجية  اجلامعة  ال�شاندة يف  واللجان  الأق�شام 
المتحانية  والقاعات  كافة  امللئمة  الأجواء  بتهيئة 

واخلدمات للطالب من اجل اأداء المتحان .
وقامت اللجنة املوؤلفة من الدكتور عماد ح�شن عبود 
البحث  دائرة  يف  واملعلومات  التوثيق  ق�شم  مدير 
الدائرة  من  ح�شني  وزينب  ريا�ش  وحممد  والتطوير 
اجلامعة  يف  العليا  الدرا�شات  مدير  عن  ف�شل  ذاتها 
املجيد  عبد  نبيل  الدكتور  الأ�شتاذ  التكنولوجية 
بتفقد معظم اللجان المتحانية والقاعات يف الأق�شام 
اإ�شافة  المتحانات  التي حتت�شن  والهند�شية  العلمية 
امتحان  عليها  اأقيمت  التي  املراكز  على  الطلع  اإىل 
قد  التكنولوجية  اجلامعة  .وكانت  احلا�شوب  كفاءة 
اللغة  امتحانات   2013 اأيلول  من  و10   9 يومي  �شهدت 
للدرا�شات  للمتقدمني  احلا�شوب  وكفاءة  النكليزية 

العليا .

للبحث  وال�شناعية  العلمية  للأهمية  نظرًا 
العاملية  املوؤ�ش�شة  فى  ن�رسه  مت  الذى 

Advances in Engineering   واملو�شوم:
 The influence of laser specific ”         
 energy on laser sealing of plasma
 sprayed yttria partially stabilized

  ”zirconia coating
تاأثري الطاقة النوعية على غلق امل�شامية   "
املثبتة  للزركونيا  بالبلزما  الر�ش  لطلء 

جزئيا بالياتريا "
ا.م.د  و  كاظم  جا�شم  حممد  ا.د  للباحثني   
�شامي ابراهيم جعفر من ق�شم هند�شة النتاج 
التكنولوجية وا.م.د  واملعادن يف اجلامعة 
قبل   من  اختياره  مت  فقد  حمود  �شبع  على 
العلمية  للموؤ�ش�شة  الخت�شا�شي  الفريق 
 )Advances in Engineering( العاملية 
الهند�شة  فى  العلمي  التقدم  فى  تهتم   التى 
ا�شدارات  من  القادمة  الطبعة  فى  لو�شعه 

املوؤ�ش�شة. 

وقال ا.د حممد جا�شم كاظم : ان اختيار البحث 
اعله قد مت من بني اكرث من 10000 بحثا ين�رس 
التاأثري  معامل  ذات  املجلت  باهم  ا�شبوعيا 
قبل  من  وتقييمها  ر�شدها  يتم  التى  العايل 

املوؤ�ش�شة العاملية.  
تقوم  اعله  املنظمة  ان  بالذكر  واجلدير 
يتم  لكي  املن�شورة  البحوث  اهم  باختيار 
بكل  وتكنولوجيا  هند�شيا  منها  ال�شتفادة 
يتم  اعله  املوؤ�ش�شة  بحوث  وان  العامل  دول 
و  باحثا   395  000 من  اكرث  قبل  من  قراءتها 
�شهريا،  واخت�شا�شيا  و�شناعيا  اكادمييا 
اىل  ار�شالها  يتم  البحوث  هذه  ان  علما 
فى  هند�شية  تخ�ش�شية  �رسكة  خم�شني  اهم 
املراكز  و  اجلامعات  اهم  اىل  ا�شافة  العامل 

الكادميية والبحثية العاملية. 
ان هذا الجناز العلمي العاملي يرفع من �شاأن 
متقدم  علمي  كمركز  التكنولوجية  اجلامعة 
ويرفع  تكنولوجيا  املتقدمة  الدول  مب�شاف 
معامل اداء اجلامعة اىل امل�شتويات املتقدمة

إنجاز علمي عالمي للجامعة التكنولوجية
مؤسسة هندسية عالمية تختار بحث لتدريسيين من قسم هندسة االنتاج من بين عشرة آالف بحث  

العلمي  التعاون  �شوء  يف 
اجلامعة  بني  املتوا�شل 
 IREX ومنظمة  التكنولوجية 
المريكية مت التفاق على م�شاركة 
تدريبية  دورة  يف  تدري�شيني   5
يف  تقام  للنانوتكنولوجي 
خلل  المريكية  ميزوري  جامعة  
وملدة  القادمة  ال�شهر  ال�شتة 
تر�شيحات  يتبعها  واحد  �شهر 
.وجاء  اللحقة  للفرتة  اخرى 
الفيديوية  املحادثة  خلل  ذلك 
الثنني  يوم  ع�رس  اقيمت  التي 
مركز  يف   2013 حزيران   10
والت�شالت  املعلومات  تقنية 
بني  التكنولوجية  اجلامعة  يف 

رئي�ش  ر�شن  عبد  فا�شل  ا.م.د 
يف  النانوتكنولوجي  فريق 
وعدد  التكنولوجية  اجلامعة 
ومن  اجلامعة  تدري�شيي  من 
الدكتور فلد  اجلانب المريكي 
جوزيف  و  و�شوماك  و�شوبرا 
فيه  التدوال  مت  الذي  ولوري 
والتطوير  التعليم  مهمة  عن 
للنانو تكنولوجي يف اجلامعة 
.وقدم  املختلفة  ولق�شامها 
رئي�ش  ر�شن  عبد  فا�شل  ا.م.د 
يف  النانوتكنولوجي  فريق 
عدد  بزيادة  اقرتاحا  اجلامعة 
متدربني  �شبعة  اىل  املتدربني 
الزيادة  ان تكون  ارتاأوا  لكنهم 

بعد هذه الدورة ، م�شيفا ان احلوار 
كان مف�شل وايجابيا مع القائمني 
ارتياحهم  ابدوا  IREXالذين  على 
التقارب  بحدود  املر�شل  للجدول 
 IREX برنامج  مع  التقاطع  او 
النانوتكنولوجي  مادة  لتدري�ش 
عن  ال�شتف�شار  مت  ان  بعد 
انه  وذكر  وبرناجمنا   توجهاتنا 
املوا�شيع  او  الف�شول  مناق�شة  مت 
الق�شام  من  ار�شالها  مت  التي 
مل  التي  اجلامعة  يف  التخ�ش�شية 
تدر�ش  التي  ف�شولها  بع�ش  تقبل 
يف اق�شامها وطالبوا بتقدمي بدائل 
تطويرها  باجتاه  ومقرتحات 
وجود  عن  ف�شل   ، وان�شاجها 

تنتج  خمتربات  لتاأ�شي�ش  افكار 
الولية  للتجارب  درا�شات  فيها 
ترافق  عملية  خربة  تكون  وان 
.ويف  للطلبة  الكادميية  اخلربة 
ا�شار  باملختربات  يتعلق  ما 
النانوتكنولوجي  فريق  رئي�ش 
من  الطلب  مت  بانه  اجلامعة  يف 
كل اع�شاء الفريق ان يقدموا افكار 
لجراء واجناز خم�ش جتارب على 
القل وتاأ�شي�ش خمترب يف كل ق�شم 
املر�شحة  املختلفة  الق�شام  من 
ال�شبعة  الق�شام  من  الدورة  لهذه 
اجل  من  الفريق  �شمن  وتدر�ش 
 IREX جمموعة  اىل  تقدميها 

للتداول حول امكانية حتقيقها .

التكنولوجية تبحث تطوير العالقة مع منظمة IREX االمريكية عبر محادثة فيديوية 
اإلتفاق على مشاركة 5 تدريسيين من الجامعة في دورة تدريبية للنانوتكنولوجي

الفقيد  روح  على  عزاء  جمل�ش  التكنولوجية  اجلامعة  رئا�شة  اأقامت 
ا.م.د عماد كاظم جبار رئي�ش ق�شم علوم احلا�شوب �شباح يوم الحد 28 
متوز 2013 يف قاعة رئا�شة اجلامعة بح�شور رئي�ش اجلامعة ا.د امني 
دواي ثامر وم�شاعدي رئي�ش اجلامعة لل�شوؤون العلمية ا.د حممد يحيى 
العاين والدارية ا.د جا�شم حلو نعمة وعدد من روؤ�شاء الق�شام ومدراء 

املراكز العلمية ومنت�شبي يف اجلامعة وذوي الفقيد.
ومتنى رئي�ش اجلامعة لهله ال�شرب وال�شلوان داعيا املوىل عز وجل ان 
فقدت  قد  التكنولوجية  .وكانت اجلامعة  ف�شيح جناته  فقيدهم  ي�شكن 

رئي�ش ق�شم علوم احلا�شوب م�شاء يوم الأثنني 2013/7/22 اثر ازمة قلبية.يذكر ان ال�شتاذ الراحل ح�شل 
من  بيانات  اأمنية   - حا�شبات  عايل  ودبلوم   1977 عام  بغداد  جامعة  من  فيزياء  علوم  بكالوري�ش  على 
اجلامعة التكنولوجية يف عام 1998 وماج�شتري علوم حا�شبات من معهد الدرا�شات العليا يف عام 2001 
و�شهادة دكتوراه علوم حا�شبات من اجلامعة التكنولوجية يف عام 2005 ولديه خربة بالتدري�ش الأكادميي 
يف اجلامعات واملعاهد العراقية مبا يقارب 14 �شنة ف�شل عن انه �شغل منا�شب عدة منها معاون رئي�ش 
الق�شم لل�شوؤون العلمية والدرا�شات العليا ورئي�ش اللجنة الدائمية لتقييم الأنظمة احلا�شوبية باجلامعة 
اأنظمة الأوراكل باجلامعة وع�شو جمل�ش  اأنظمة اجلامعة ورئي�ش جلنة فح�ش  اأمتتة  ورئي�ش جلنة تقييم 
اإدارة مركزي تقنية املعلومات والإت�شالت ،ومركز احلا�شبة الإلكرتونية. ولديه جمموعة من البحوث 
املن�شورة وال�رساف على العديد من طلبة الدرا�شات العليا ،بال�شافة اىل ح�شوله على اأكرث من 35 كتاب 

�شكر وتقدير من وزير، رئي�ش جامعة، رئي�ش ق�شم، جامعات اأخرى تثمينا ل�شريته العلمية .  

التكنولوجية تقيم مجلس عزاء على روح 

فقيدها رئيس قسم علوم الحاسوب

العايل  التعليم  الذي طرحه معايل وزير  عقدت جلنة م�رسوع اجلامعة املنتجة 
والبحث العلمي ال�شتاذ علي حممد احل�شني الديب اجتماعها الثاين برئا�شة اأ.د. 
ريا�ش النباري رئي�ش ق�شم هند�شة البناء والن�شاءات يف اجلامعة التكنولوجية 
الثقافية  والعلقات  العلمية  ال�شوؤون  ومدير  العلمية  الق�شام  روؤو�شاء  بح�شور 
ومدراء املراكز البحثية والعلمية واخلدمية يف اجلامعة ، حيث يرمي هذا امل�رسوع 
اآليات حتديد العمليات النتاجية وجعل اجلامعات العراقية منتجة. اىل و�شع 

التكنولوجية  اجلامعة  يف  املنتجة  اجلامعة  م�رسوع  جلنة  اجتماع  ت�شمن  وقد 
حماور عدة التي تتعلق بـ " طلبة الدرا�شات الولية والعليا ،والتعاون مع دوائر 
وموؤ�ش�شات الدولة ، حمور اإمكانية اجلامعة والعمليات النتاجية التي ميكن اأن 
للجامعة  امل�شتقبلية  التوجيهات  وحمور   ، العراقي  للمجتمع  اجلامعة  تقدمها 
:اإ�شتحداث  اأهمها  التكنولوجية كجامعة منتجة .وخرج الجتماع بتو�شيات كان 
بها  تقوم  التي  الريادية  وامل�شاريع  البحثية  النتاجية  للعمال  بيانات  قاعدة 
اجلامعة واإعمام هذِه العمال على اجلهات امل�شتفيدة .و�شم اجتماع اجتماع جلنة 
م�رسوع اجلامعة املنتجة يف اجلامعة التكنولوجية كل من ا.د ثامر جا�شم حممد 
املواد  هند�شة  ق�شم  رئي�ش  هليل  وا.م.د حممد  الكيمياوية  الهند�شة  ق�شم  رئي�ش 
وا.م.د ازاد رحيم رئي�ش ق�شم هند�شة ال�شيطرة والنظم وا.م.د و�شام كاظم حمدان 
مدير ق�شم ال�شوؤون العلمية والعلقات الثقافية والدكاترة �شباح حبيب املعاون 
العلمي لق�شم العلوم التطبيقية وعلي هادي مدير مركز بحوث الطاقة والطاقات 
مركز  مدير  رعد  وعلي  البيئة  بحوث  مركز  مدير  جواد  احلميد  وعبد  املتجددة 
�شلب  وحممد  اللكرتونية  احلا�شبة  مركز  مدير  فائق  وملى  واملعامل  التدريب 

مدير �شعبة العقود يف اجلامعة

لجنة مشروع الجامعة المنتجة تعقد اجتماعها الثاني

853 مشاركا يؤدون االمتحان التنافسي للدراسات العليا
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التعليم  وزير  معايل  برعاية 
ال�شتاذ  العلمي  والبحث  العايل 
وحتت  الديب  احل�شني  علي 
املعماري  �شعار)التطوير 
 ) بغداد  ملدينة  واحل�رسي 
يف  العمارة  هند�شة  ق�شم  اقام 
املوؤمتر  التكنولوجية  اجلامعة 
الول  العاملي  املعماري 
الوطنية  املدر�شة  بالتعاون مع 
العليا / باري�ش لفليت للعمارة 
 2013/6/26 الأربعاء  يوم 
بح�شور  اجلامعة   م�رسح  على 
التكنولوجية  اجلامعة  رئي�ش 
ال�شتاذ الدكتور امني دواي ثامر 
القادر  عبد  فاروق  والدكتور 
النواب  جمل�ش  رئي�ش  م�شت�شار 
والدكتور  الهند�شية  لل�شوؤون 
طلل الزوبعي نائب رئي�ش جلنة 
النواب و عبد  الثاث يف جمل�ش 
الكرمي الدباغ من المانة العامة 
مدر�شة  من  الفرن�شي  والوفد 
وم�شاعدي  للعمارة  لفليت 
رئي�ش اجلامعة لل�شوؤون العلمية 
واأ.د.  العاين  يحيى  حممد  اأ.د 
جا�شم حلو نعمة لل�شوؤن الدارية 
وروؤ�شاء الق�شام .ابتداأ املوؤمتر 
اآي من  الوطني وتلوة  بالن�شيد 
الطالب  األقاها  احلكيم  الذكر 
ح�شن جواد فليح ثم قراءة �شورة 
الفاحتة عل ارواح �شهداء العراق 

عبد  د.فاروق  القى  ذلك  بعد 
جمل�ش  رئي�ش  م�شت�شار  القادر 
النواب حيث نقل حتيات رئي�ش 
النجيفي  ا�شامة  النواب  جمل�ش 
 : قائل  املوؤمتر،  هذا  بعقد 
خلل  ومن  تعر�شت  بغداد  ان 
تاريخها الطويل اىل غزوات عدة 
وكان اخرها الغزو المريكي لقد 
هدمت م�شاريع وابنية يف بغداد 
ب�شربها  لكنها  الغزو  خلل  من 
ونحن  املحن  هذه  كل  جتاوزت 
متاأكدون بان بغداد مل ت�شقط يف 
يوم من اليام لن ال�شعب لميكن 

ان  ولبد  مبادئه  عن  يتخلى  ان 
يعيد بناء بلده .  

ال�شتاذ  اجلامعة  رئي�ش  وذكر 
ثامر  دواي  امني  الدكتور 
مدر�شة  مع  التعامل  يعد   :
خلل  ومن  للعمارة  لفليت 
اجلامعة  بني  التفاهم  مذكرة 
بق�شم  متمثلة  التكنولوجية 
اأ�شا�شية  لبنة  العمارة  هند�شة 
اجلاد  الوقوف  يف  ومهمة 
يف  التوجه  لدرا�شة  والواعي 
للت�شاميم  التطويرية  الدرا�شات 
بغية  بغداد  ملدينة  املعمارية 

ال�شتفادة من التجارب العاملية 
هذا  يف  باخل�شو�ش  والفرن�شية 
احلثيثة  اجلهود  وبذل  املجال 
اجلامعة  مكانة  تعزيز  نحو 
اإ�شعاع  مركز  باعتبارها 
املعرفة  جمتمع  خللق  ثقايف 
وملواجهة التحديات املعمارية 
التطورات  ومواكبة  واحل�رسية 
والثورة  الرباجميات  جمال  يف 
الرقمية بدون التفريط باملحلية 
من  املكاين  النتماء  وتعزيز 
تن�شيق  قنوات  اإيجاد  خلل 
املوؤ�ش�شات  بني  والت�شال 

الأكادميية واملوؤ�ش�شات املهنية 
ملوؤمتركم  متمنيا  والتطبيقية 
خلدمة  والنجاح  التقدم  كل  هذا 
مدينتنا العزيزة هويتنا جميعا 
هند�شة  ق�شم  رئي�ش  قال  .ثم 
 : جواد  ابراهيم  اأ.م.د  العمارة 
ان املوؤمتر يهدف اإىل طرح روؤية 
ا�شكاليات  حول  علمية  عملية 
حملية  ح�رسية   – معمارية 
بغداد  مدينة  تخ�ش  عراقية 
الفرن�شية  التجربة  ل�شتفادة من 
وان اتفاقية التعاون بني الق�شم 
ومدر�شة لفليت قد جنحت ونحن 

على  وا�شاف   ، ثمارها  نقطف 
ذات  كجهات  امل�شاركني  جميع 
ودعمه  اجلهد  ان�شاج  يف  علقة 
اىل  عودتها  لبغداد  يحقق  مبا 

زمانها .
تعريفية  حما�رسة  اإلقاء  ومت   
الدكتور  القاها  املوؤمتر  عن 
عادل حمدان عبد الله والدكتورة 
القى  ذلك  بعد   ، غازي  خن�شاء 
اع�شاء  احد  بي�شو  الربف�شور 
لفليت  ملدر�شة  الفرن�شي  الوفد 
حما�رسته  خلل  من  بني  الذي 
باري�ش  مدينة  عن  حتدث 
القدمية يف الع�شور الو�شطى يف 
الفرن�شي  النه�شة  ع�رس  مرحلة 
وتاأ�شي�ش اول خمطط ح�رسي يف 
مدينة باري�ش ومت التعريف عن 

ارتفاعات البنية .
اروقة  اىل  احل�شور  توجه  ثم 
لفتتاح  العمارة  هند�شة  ق�شم 
الطلبة  نتاجات  من  معار�ش 
من املرحلة الوىل اىل املرحلة 
معر�ش  وافتتاح  اخلام�شة 
ملدينة  الفوتغرافية  لل�شور 
.بعد  واحلديثة  القدمية  بغداد 
ذلك مت افتتاح ور�شة عمل القاها 
واأ.د  �شكر  اأ.م.د. وحدة  كل من 
�شناء �شاطع ومت تقدمي م�شاريع 
املرحلتني اخلام�شة والرابعة / 

ت�شميم ح�رسي .

الداء  بعملية  الرتقاء  اجل  من 
املتكاملة  اجلودة  اىل  والو�شول 
اقام ق�شم هند�شة البناء والن�شاءات 
ور�شة  التكنولوجية  اجلامعة  يف 
الرتقاء  اآليات   " بعنوان  عمل 
وفق  واجلودة  الداء  مب�شتوى 
يوم   " معايري اجلامعات الر�شينة 
قاعة  على   2013 ايار   30 اخلمي�ش 
بح�شور  حممد  ح�شني  الدكتور 
لل�شوؤون  اجلامعة  رئي�ش  م�شاعدي 
نعمة  حلو  جا�شم  ا.د  الدارية 
العاين  يحيى  حممد  والعلمية 
وعدد من روؤ�شاء الق�شام الهند�شية 
واع�شاء  واملديريات  واملراكز 
ومن  اجلامعة  يف  اجلودة  جمل�ش 
جامعتي بغداد والنبار وتدري�شيي 

ومنت�شبي الق�شم واجلامعة .
وجاءت هذه الور�شة يف �شوء ما مت 
طرحه يف ور�شة عمل " تقييم جودة 
 " العراقية  الهند�شة  كليات  برامج 
الذي عقد يف اربيل من قبل منظمة 
مت  الق�شم  ان  كون  اليون�شكو 
اجلامعة  اق�شام  بني  من  اختياره 
الربنامج حيث  لهذا  التكنولوجية 
الفقرات  من  الكثري  تو�شيح  مت 
تقييم  بربامج  املتعلقة  والمور 
اجلودة ومب�شاركة عدد من الكليات 

الهند�شية املختارة من اجلامعات 
العراقية .

وت�شمنت الور�شة التي ترا�شها ا.د 
ريا�ش النباري رئي�ش ق�شم هند�شة 
ح�شن  ر�شا  د.  واملقرر  البناء 
الق�شم  يف  اجلودة  �شعبة  م�شوؤول 
ثلثة حماور الول هيكلية وتنظيم 
املقرتحة  الجراءات  وفق  الق�شم 
اليون�شكو  جلنة  تو�شيات  لتنفيذ 
ا.د  القاها  التي   " الزائر  "الوفد 
هند�شة  ق�شم  من  خور�شيد  منري 
اجلامعة  يف  والن�شاءات  البناء 
املقرتحات  من  العديد  قدم  الذي 
منها : ان يتم النفتاح من قبل الق�شم 
لغر�ش  العاملية  اجلامعات  على 
الربامج  وتطوير  التفاعل  زيادة 
من  املوزانة  وتخ�شي�ش  الدرا�شية 
على  العمل  على  ف�شل  اجلامعة 
زيادة التفاعل بني اق�شام اجلامعة 
بحثية  خطة  خلل  من  املختلفة 
جتمع اكرث من تخ�ش�ش  ، ف�شل عن 
الرتقاء بامل�شتوى املهني والفني 
خمتربات  يف  العاملني  للفنيني 
تدريبية  دورات  يف  بزجهم  الق�شم 
الرتقاء  اىل  ا�شافة   ، البلد  خارج 
لطلبة  النكليزية  اللغة  بكفاءة 
واي�شا  والعليا  الولية  الدرا�شات 

و�شمل  التدري�شية  الهيئة  اع�شاء 
املحور الثاين الذي قدمه ا.د قي�ش 
اذ  الق�شم  برامج   " عن  �شل�ش  طه 
قدم مقرتحات ابرزها : قيام �شعبة 
البناء  هند�شة  ق�شم  يف  اجلودة 
م�شابهة  اق�شام  اىل  زيارات  بعمل 
ال�شاتذة  من  عددا  ت�شم  لق�شامنا 
عادل  تقييم  مبوجب   " املتميزين 
اىل  املتفوقني  الطلبة  وبع�ش   "
على  للطلع  عاملية  جامعات 
وعلى  لديهم  اجلودة  معايري 
عن  ف�شل  التفوق  ت�شجيع  ا�شاليب 
ت�شجيع  من خلل  ال�شاتذة  تطوير 
وت�شجيع   ، البحوث  وتع�شيد 
ذوي  ومن  ال�شاتذة  من  الراغبني 
العمار املتو�شطة لكمال درا�شة ما 
ت�شجيع  اىل  ا�شافة  الدكتوراه  بعد 
عمل  يف  الراغبني  الطلبة  بحوث 
بحوث علمية ومن خمتلف املراحل 
وعمل موؤمتر لهذه البحوث لغر�ش 

تقييمها ومكافاة املتميز منها .
ال�شيفي  التدريب  واعتماد 
والثالثة  الثانية  للمرحلتني 
واقرتح ا.د �شاكر احمد امل�شهداين 
التو�شيات  عن  الثالث  املحور  يف 
العامة يف �شوء ما مت ملحظته من 
قبل فريق اليون�شكو حول ICT اي 
والت�شال   املعلومات  "تكنولوجيا 
"بان يتوىل مركز احلا�شبة يف ق�شم 
خا�شة  �شبكة  ن�شب  البناء  هند�شة 
الق�شم  مكتبة  خلل  من  بالطلب 
 ،  " الطلبة  نادي   " اخر  مكان  او 
حتديث مفردات مادة احلا�شوب يف 
اجادة  يوؤمن  مبا  الوىل  املرحلة 
الف�شل  يف    ICTلتقنية الطلبة 
ملحظة  وب�شدد   ، الول  الدرا�شي 
اليون�شكو با�شتثمار البحوث ب�شكل 
الرفوف  على  معظمها  لن  �شحيح 
الق�شم  يف  عمل  ور�شة  عقد  اقرتح 
الق�شام  كافة  دعوة  خللها  يتم 
الهند�شية املماثلة وكذلك اجلهات 

امل�شتفيدة من قطاع العمل لغر�ش 
يتم  متخ�ش�شة  بحثية  فرق  ت�شكيل 
العايل  التعليم  وزارة  خلل  من 
والبحث العلمي تعميم هذه الفرق 
بحوث  اجراء  لغر�ش  البحثية 

هادفة ومثمرة .
رئي�ش   القى  الور�شة  نهاية  ويف 
والن�شاءات   البناء  هند�شة  ق�شم 
تلخي�شها  مت  والتي  التو�شيات 
خلل  ومن  طرحه  مت  ما  �شوء  يف 
مناق�شة التقرير املر�شل للق�شم من 
قبل فريق عمل اليون�شكو اذ او�شى 
الدرا�شي  العام  وخلل  باملبا�رسة 
2014 باعتماد خطة  القادم 2013 – 
للمدة  الق�شم  لتطوير  ا�شرتاتيجية 
2015-2020 يوؤخذ فيها الحتياجات 
واملناهج  والتخ�ش�شات  والعداد 
باعتماد  املبا�رسة   ، وال�شيا�شات 
النكليزية  باللغة  التدري�ش 
اخلم�شية  اخلطة  خلل  بالكامل 
ال�شرتاتيجية كخطوة اوىل لغر�ش 
باللغة  الطلب  م�شتوى  حت�شني 
م�شتوى  اىل  والرتقاء  النكليزية 
وتطوير  الر�شينة  اجلامعات 
التطور  يلئم  مبا  الق�شم  مكتبة 
تطوير  اىل  ا�شافة  التكنولوجي 
املوقع اللكرتوين للق�شم بالتفاق 
مع جهات خمت�شة بهذا ال�شان وذات 
�شهرية  ن�رسة  وا�شتحداث   . خربة 
اعتبارا  والطلب  الق�شم  بن�شاطات 
من املو�شم الدرا�شي القادم وو�شع 
الدرا�شات  لطلب  دورات  خطة 
وحدة  وا�شتحداث   ، العليا 
الفعاليات النتاجية والفحو�شات 
اخلا�ش بالق�شم كي تكون م�شوؤولة 
املكتب  مع  التعاون  تنظيم  عن 
وتقدمي  اجلامعة  يف  ال�شت�شاري 
�شعبة  ،وا�شتحداث  اخلدمات 
اخلريجني  ومتابعة  للتوا�شل 
 " بالكلية  ترتبط  العمل  و�شوق 

الق�شم "

قسم هندسة العمارة يقيم مؤتمرا عالميا عن التطوير المعماري والحضري لمدينة بغداد  

اأقام مركز بحوث النانوتكنولوجي واملواد املتقدمة يف اجلامعة 
النانو  منهاج  تطوير  برنامج  تخ�ش  عمل  ور�شة  التكنولوجية 
تكنولوجي ملنظمة ) irex( مع جامعة ميزوري المريكية ومناق�شة 
العراقية  اجلامعات  يف  املناهج  هذه  تطبيق  يف  الكفيلة  ال�شبل 
امني  اأ.د.  التكنولوجية  اجلامعة  رئي�ش  الور�شة  افتتاح  .وح�رس 
دواي ثامر ورئي�ش ق�شم هند�شة املواد الدكتور حممد هليل ومدير 
كاظم  و�شام  الدكتور  الثقافية  والعلقات  العلمية  ال�شوؤون  ق�شم 
التعاون مع اجلامعات  حمدان.واأكد رئي�ش اجلامعة على �رسورة 
الجنبية من اجل بلورة منهاج خا�ش بالنانوالتكنولوجي ويتنا�شب 
مع امل�شتوى العلمي والكادميي للجامعة وان يكون الهدف ال�شا�ش 
اهداف  ولي�ش حتقيق  اجلامعة  وتقدم  هو جناح  التعاون  هذا  من 
امل�شاريع  هذه  مثل  يف  يكون  ان  ال�رسوري  من  مبينا   ، خا�شة 
نتائج  حتقيق  يف  املركز  بكوادر  كبري  واأملنا  امل�شبق  التخطيط 
ايجابية وا�شتدامة هذا امل�رسوع لل�شنني القادمة.والقت مدير مركز 
عدوية جمعة حيدر حما�رسة  الدكتور  ال�شتاذ  تكنولوجي  النانو 
تخ�ش الربنامج الذي مت تطويره خلل ال�شنتني املا�شيتني  حيث 
تراأ�شت جمموعة من ال�شاتذة والباحثني من اجلامعة يف زيارة اىل 
جامعة ميزوري يف الوليات املتحدة المريكية ، م�شريًة اىل اآخر 
التطورات احلديثة التي و�شل لها جانب النانوتكنولوجي مدعمة 
بال�شور .ويف نهاية الربنامج خرجت الور�شة بجملة من التو�شيات 
النانوتكنولوجي  بحوث  مركز  يف  تدريبية  دورة  اقامة  اهمها 
للباحثني فيما يخ�ش مفردات منهاج النانوتكنولوجي وتطبيقاته 

ويف املجالت كافة

ورشة عمل عن تطوير 
النانوتكنولوجي في الجامعة آليات اإلرتقاء بمستوى األداء والجودة تبحثها ورشة عمل في 

قسم هندسة البناء

م�شتوى  على  الرابع  بالرتتيب  التكنولوجية  اجلامعة  احتفظت 
ح�شب  للجامعات  العاملي  الت�شنيف  �شمن  العراقية  اجلامعات 
موقع )Webometrics( ال�شباين للجامعات الر�شينة �شمن ت�شنيف 
�شهر متوز 2013 وح�شلت اجلامعة التكنولوجية على املركز 6790 
عامليا وعلى املركز 139 عربيا من بني 830 جامعة عربية م�شاركة 
املركز  اجلامعة  احتلت  فقد  املوقع  ح�شب  العاملي  الت�شنيف  يف 
2335 ا�شيويا من بني 7347 جامعة ا�شيوية  وكانت جامعة بغداد 
قد احتلت الت�شنيف 5570 عامليا و102 عربيا و1965 ا�شيويا تليها 
جامعة ذي قار يف الرتتيب 5772 عامليا و111 عربيا و2030 اأ�شيويا 
6644 عامليا و135 عربيا و2292  الرتتيب  املو�شل يف  ثم جامعة 

اأ�شيويا
 2013 الثاين  كانون  يف  احتلت  قد  التكنولوجية  اجلامعة  وكانت   

املركز 4 عراقيا و3972عامليا و64 عربيا .

التكنولوجية تحافظ على مركزها الرابع محليا 
ضمن التنصيف العالمي للجامعات الرصينة
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ومب�شاعٍر  جميلة  اأجواء  و�شط 
امتلأت بالفرح وال�رسور ، احتفت 
م�شاء  التكنولوجية  اجلامعة 
بتخرج   2013/6/30 الأحد  يوم 
الأق�شام  يف  طلبتها  من  كوكبة 
والهند�شية  العلمية  )الكليات( 
دورة  والثلثني  الثامنة  الدورة 
لل�شنة   ) واملحبة  التعاي�ش   (
حدائق  2012-2013على  الدرا�شية 

وزير  ممثل  بح�شور  اجلامعة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
ا.د نبيل العرجي وحمافظ بغداد 
علي التميمي وممثل جلنة التعليم 
العايل والبحث العلمي يف جمل�ش 
احللي  وليد  الدكتور  النواب 
ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  من  وعدد 
والأكادميية وح�شد غفري من طلبة 

اجلامعة وعوائلهم .

با�شتعرا�ش  الفتتاح  وا�شتهل 
 ، العراقية  الأعلم  كوكبة  حملة 
�شعار   ، العراق  �شعار جمهورية 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
اجلامعة  و�شعار  علم   ، العلمي 
التكنولوجية التي حملها جوالة 
بعدها   ، التكنولوجية  اجلامعة 
اخلريجني  كرادي�ش  دخول  مت 
والهند�شية  العلمية  للأق�شام 

ح�شب  ق�شما   13 عددها  والبالغ 
نبذة  تقدمي  مع  الأق�شام  اقدمية 
وكل  التكنولوجية  اجلامعة  عن 
لل�شاحة  دخولهم  اأثناء  ق�شم 
الأق�شام  تدري�شيي  ا�شتعر�ش  كما 
ال�شتعرا�ش  عن  ال�شتار  لي�شدل 

مبجل�ش اجلامعة.
تبعه  الوطني  الن�شيد  عزف  ومت 
قراءة  ثم  الذكر  من  اآي  تلوة 
�شورة الفاحتة ترحمًا على �شهداء 

العراق وامل�شرية التعليمية .
اجلامعة  رئي�ش  واألقى 
وزير  اممثل  التكنولوجية 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
العايل  التعليم  جلنة  وممثل 
جمل�ش  يف  العلمي  والبحث 
بعدها  باملنا�شبة  كلمات  النواب 
مت تقدمي التو�شية مبنح ال�شهادة 
للخريجني من قبل م�شاعد رئي�ش 
ا.د  العلمية  لل�شوؤون  اجلامعة 
منح  بعدها  العاين  يحيى  حممد 
دواي  امني  ا.د  اجلامعة  رئي�ش 
البكالوريو�ش  �شهادة  ثامر 
رئي�ش  م�شاعد  تله  للخريجني 
ا.د  الدارية  لل�شوؤون  اجلامعة 
الق�شم  برتديد  نعمة  حلو  جا�شم 

على الطلبة اخلريجني .
وزعت  التخرج  حفل  ختام  ويف 
معايل  قبل  من  املقدمة  الهدايا 
والبحث  العايل  التعليم  وزير 
حممد  علي  الأ�شتاذ  العلمي 

هدايا  عن  ف�شل  الأديب  احل�شني 
على  التكنولوجية  اجلامعة 
كل  على  الثلث  الأوائل  الطلبة 

ق�شم.
واجلدير بالذكر اإن الطلبة الثلث 
الأول   : هم  اجلامعة  على  الأوائل 
ق�شم  من  خ�رس  ها�شم  اميان 
والثاين  الكيمياوية  الهند�شة 
حممد رائد احمد عبد اللطيف من 
واملعدات  املكائن  هند�شة  ق�شم 
والثالث م�شطفى جا�شم حممد من 

ق�شم العلوم التطبيقية .
اأما الأوائل الثلث على الأق�شام ، 
واملعدات  املكائن  هند�شة  ق�شم 
عبد  احمد  رائد  حممد  الأول 
اللطيف والثاين علي ها�شم حممد 
اما   ، مزعل  با�شل  نور  والثالث 
الول  الكهربائية  الهند�شة  ق�شم 
والثاين  ن�شيف  جبار  �شهيب 
و�شن عماد روؤوف والثالث ه�شام 
هند�شة  وق�شم   ، حممد  عبدالله 
همام  الأول  والإن�شاءات  البناء 
مالك  علي  والثاين  حممد  ح�شن 
حممد  حارث  والثالث  ح�شن 
الهند�شة  هند�شة  وق�شم   ، زكي 
علياء  الأول  الكهروميكانيكية 
م�شطفى  والثاين  كاظم  عدنان 
عبد ال�شتار جبار والثالث ح�شني 
احمد عبد يعقوب ، ق�شم هند�شة 
ابراهيم  الأول  والنظم  ال�شيطرة 
�شعد ابراهيم والثاين حيدر �شاكر 

من�شور  مريان  والثالث  حممود 
الإنتاج  هند�شة  وق�شم   ، يو�شف 
واملعادن الأول بان ح�شوين حميد 
والثاين حنان كرم عزيز والثالث 
ق�شم  وق�شم  مزبان  حممد  هدى 
اميان  الأول  الكيمياوية  هند�شة 
ها�شم خ�رس والثاين اإيلف خالد 
عدنان  فاطمة  والثالث  عبا�ش 
الهند�شة  ق�شم  وق�شم   ، ها�شم 
ح�شني  حممود  الأول  املعمارية 
عدنان  ال�شمد  عبد  والثاين  علي 
منى حممد حممود  والثالث  لفته 
الأول  التطبيقية  العلوم  ق�شم  ،و 
والثاين  حممد  جا�شم  م�شطفى 
والثالث  يا�شني  حمزة  علياء 
وق�شم  الرزاق  عبد  خمل�ش  مازن 
والثاين  مديح  ظافر  عمر  الأول 
والثالث  حمادي  لطيف  تي�شري 
وق�شم   ، باين  جا�شم  �شابرين 
زينب  الأول  احلا�شوب  هند�شة 
خاي  نور  والثاين  كنون  ع�شام 
عدنان  حممود  والثالث  عزيز 
نوار ، وق�شم هند�شة املواد الأول 
دعاء  والثاين  �شالح  منعم  بل�شم 
عايد عبد الله والثالث �شايل عبد 
هند�شة  وق�شم   ، كاظم  احل�شني 
الب�رسية  واللكرتونيات  الليزر 
الأول مي عبد الكرمي عبد اجلبار 
والثاين عقيل رحيم عبد احل�شني 

والثالث ورود مهند �شاكر.

التكنولوجية  اجلامعة  رئي�ش  هناأ 
ثامر  دواي  امني  الدكتور  ال�شتاذ 
احلا�شوب  علوم  ق�شم  خريجي 
للعام  تخرجهم  مبنا�شبة  وعوائلهم 
ان   : موؤكدا   201202013 الدرا�شي 
جناح  هو  حققوه  الذي  النجاح 
للجامعة ومباركا الق�شم على مبادرته 
القيمة باقامة حفل تكرمي للخريجني 

للمرة الثانية على التوايل .
يف  اجلامعة  رئي�ش  حديث  وجاء 
علوم  ق�شم  اقامها  التي   الحتفالية 
فروع  على  الوائل  للطلبة  احلا�شوب 

التي  الول  للدور  واخلريجني  الق�شم 
الثنني 1 متوز 2013 على  اقيمت يوم 

قاعة املوؤمترات يف الق�شم.
عملية  ان  اجلامعة  رئي�ش  وا�شار 
والدعم  الطالب  من  تاتي  النجاح 
للوطن  نتائجها  وتكون  العائلة  من 
خلل  حققتموه  مبا  �شعداء  ونحن   ،
خريجي  ل�شيما  الدرا�شية  ال�شنوات 
احلايل  الدرا�شي  للعام  الق�شم  طلبة 
جائزة  من  جوائز   3 على  بح�شولهم 
املالكي  نوري  الوزراء  رئي�ش  دولة 
يف  واملعلوماتية  احلا�شوب  لعلوم 

مهرجان ال�شيادة الذي اقيم مطلع ايار 
املا�شي ، متمنيا لهم النجاح يف لغة 
التخ�ش�ش  هذ   " احلا�شبة   " الع�رس 
املهم الذي اأبدعتم فيه واإذ تقع عليكم 
م�شوؤولية كبرية يف التوا�شل والتطور 

وخلق البداع خدمة للبلد العزيز  .
خطة  و�شع  مت  اجلامعة  رئي�ش  وذكر 
اجلامعة  بخريجي  للتفكري  هادفة 
الهند�شية  التخ�ش�شات  ولكل 
لهم  العمل  فر�ش  بايجاد  والعلمية 
بت�شكيل وحدة الوظائف التي با�رست 
يف مهامها باقامة علقات تعاون مع 
الجنبية  وال�رسكات  الدولة  دوائر 
للق�شاء  ال�شاغرة   الدرجات  ليجاد 

على البطالة .
رئي�ش  وزع  الحتفال  نهاية  ويف 
درع  ثامر  دواي  امني  ا.د  اجلامعة 
فروع  يف  الوائل  الطلبة  على  الق�شم 
فرع  من  ن�شيف  تي�شري  وهم  الق�شم 
نظم  فرع  من  ظافر  وعمر  الربجميات 
فرع  من  قا�شم  وحممد  املعلومات 
من  علي  وا�شيل  ال�شطناعي  الذكاء 
وزعت  كما   ، احلا�شبات  اأمنية  فرع 
اخلريحني  على  التقديرية  ل�شهادات 

للدور الول للعام احلايل .

قسم علوم الحاسوب يكرم الطلبة المتفوقين من الخريجين 

التكنولوجية تحتفي بطلبتها الخريجين في دورة التعايش والمحبة

الهند�شة  ق�شم  رئي�ش  كرم 
اجلامعة  يف  الكيمياوية 
جا�شم  ثامر  ا.د  التكنولوجية 
الوائل  اخلريجني  الطلبة  حممد  
على الق�شم للعام الدرا�شي 2012-
على   2013/7/1 الحد  يوم   2013
الهند�شة  ق�شم  يف  ر�شد  ابن  قاعة 
من  عدد  بح�شور  الكيمياوية 
الق�شم  وطلبة  ومنت�شبي  تدري�شيي 
حيث �شمل التكرمي الطالب الوىل 
على اجلامعة والق�شم اميان ها�شم 
خ�رس من فرع تكرير النفط والغاز 
والطالب الثاين على الق�شم ايلف 
خالد عبا�ش من فرع تكرير النفط 
عدنان  فاطمة  والثالث  والغاز 
ها�شم من فرع الوحدات ال�شناعية 
ثامر  الدكتور  ال�شتاذ  وذكر 
جا�شم حممد رئي�ش ق�شم الهند�شة 
فخور  الق�شم  ان   : الكيمياوية  
الطلبة  من   38 الـ  دورة  بتخريج 
الدرا�شي  العام  وخ�شو�شا ان هذا 
�شهد متيزا من خلل ح�شول الق�شم 
بالطالب  الوىل  املرتبة  على 

التكنولوجية  اجلامعة  على  الول 
التعاي�ش  دورة   38 الدورة  يف  
 2012 الدرا�شي  للعام  واملحبة 
فخورون  نحن  وبالتايل   2013/
ثمرة  يعترب  الذي  الجناز  بهذا 
لتدري�شيي  العلمي  الأداء  جهود 
والنجاح  املوفقية  متمنيا  الق�شم 
م�شريتهم  خلل  اخلريجني  جلميع 
عن�رسا  يكونوا  وان  امل�شتقبلية 
واجلامعة  البلد  خدمة  يف  فعال 

والق�شم .   
ها�شم  اميان  الطالبة  وقالت 
 : اجلامعة   على  الوىل  خ�رس 
جهود  ثمرة  يعد  الجناز  هذا  اإن 
اأ�شاتذة الق�شم طيلة فرتة الدرا�شة 
بدوري  واأنا  املا�شية  لل�شنوات 
للجامعة  التميز  بهذا  اأتقدم 
الهند�شة  وق�شم  التكنولوجية 
وامتنى  وعائلتي  الكيمياوية 

للجميع املوفقية والزدهار .  

رئيس قسم الهندسة الكيمياوية يكرم الطلبة االوائل
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                                                ب�شم الله الرحمن الرحيم
                 ))يا مع�رس اجلن والإن�ش ان ا�شتطعتم ان تنفذوا من اأقطار ال�شموات والأر�ش   فاأنفذوا ل تنفذون ال ب�شلطان ((                                             

 ي�رسفني اأن اأكون اليوم ممثل عن معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي لأ�شارككم هذا الكرنفال البهي )دورة التعاي�ش 
واملحبة( بتتويجكم باملوؤهل العلمي كل ح�شب تخ�ش�شه بعد جد ومثابرة خلل ال�شنوات املن�رسمة ، وانقل لكم اأبنائي الطلبة 
العملية خدمة  تبداأون م�شرية حياتكم  وانتم  الوزير باملوفقية والنجــاح  اأموركم وذويكم مباركة ومتنيات معايل  ولأولياء 

لوطننا العزيز. 
وحر�شا على رعاية الطلبة املتفوقني ، اأمر معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي املحرتم بتكرمي الطلبة الوائل عن 
الق�شام العلمية يف اجلامعة مببلغ نقدي قدره خم�شمائة الف دينار ، مبارك للطلبة املتفوقني هذا التكرمي و�شكرا ملعايل 
اأن تقدم كل امة يعتمد على مدى ما حتققه من بناء وتطوير ملواردها الب�رسية وميثل  الوزير على رعايته الكرمية .موؤكدا 
التعليم العايل اهم و�شائل اعداد املوارد الب�رسية وهو ما ميثل ا�شتثمارا ا�شرتاتيجيا لكل بلد ، ومن خلل برامج التعليم العايل 
التنموية  التي يتطلبها �شوق العمل والحتياجات  القوى العاملة والأيدي املاهرة  امة من �شد احتياجاتها من  ، تتمكن كل 
الوطنية ، وي�شهد التعليم العايل كثريا من التغيريات والتحولت والتحديات التي تقت�شيها التطورات التقنية واملعلوماتية 

واحل�شارية املعا�رسة . ويتمثل التحدي احلقيقي اليوم ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اجلامعي يف تطوير اقت�شاديات املعرفة والتي متثل )) القت�شاد املبني ب�شكل مبا�رس على اإنتاج ون�رس املعرفة واملعلومات يف 
الأن�شطة الإنتاجية واخلدمية املختلفة (( .ولتحقيق ذلك لبد من �رساكات حقيقة يف قطاع العمل بحيث تكون اجلامعات مراكز بحثية لإنتاج املعرفة وذلك بتطوير الربامج واأ�شاليب تقدميها تزويد طالب اليوم 

باملعرفة واملهارات اللزمة التي متكنه من الدخول يف �شوق العمل املعتمد على اقت�شاديات املعرفة.
لقد اأكد معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي على تبني البداية باإجراء تغيريات جذرية للو�شول اإىل هيكلية جديدة للجامعات بحيث تتنا�شب مع توجهات �شوق العمل املحلي والعاملي عرب جمموعة من 
الربامج والإجراءات واخلطط الق�شرية واملتو�شطة والطويلة املدى لت�شمل عددا من املحاور اأبرزها : اجلودة ، التمويل ، البحث العلمي ، الإبتعاث واأخريا التخطيط ال�شرتاتيجي . كذلك ح�شل منو وتو�شع 
يف موؤ�ش�شات التعليم العايل مثل اإعداد اجلامعات والكليات وتنوعها وانت�شارها على مناطق العراق الأمر الذي رفع من ن�شب اللتحاق الإجمالية للطلبة بالإ�شافة اإىل موؤ�رسات النمو يف البحث العلمي مثل طلب 
الدرا�شات العليا والإنتاجية البحثية وبرامج الـزمالت البحثية .لقد انطلقت الوزارة واجلامعات يف التعامل مع ق�شية اجلودة من بعدين مهمني اأولهما رفع الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق �شمان جودة 

مدخلت التعليم وثانيهما رفع الكفاءة اخلارجية للجامعات عن طريق �شبط املخرجات والتحقق من جودتها وحتقيق العتماد الأكادميي واملوؤ�ش�شي لها .
نهنئ الطلبة اخلرجني واأولياء اأمورهم بهذا الجناز العلمي واأو�شيهم مبوا�شلة م�شريتهم التعليمية بنف�ش العزم والإ�رسار حتى يتميزوا يف م�شتقبلهم املهني كما متيزوا يف م�شارهم الدرا�شي وان يثبتوا لأنف�شهم 

ولآبائهم والوطن باأنهم جديرون بهذه الثقة وهذا التتويج . 
ويف اخلتام نوجه بال�شكر والتقدير لل�شيد رئي�ش اجلامعة والكادر الإداري والتدري�شي على اجلهود التي بذلت يف �شبيل تعليم وتاأهيــل الطلبة خدمة للعراق العظيم  ،  واأمتنى للجميع املوفقية . 

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                            اأ.د نبيل العرجي

                                                                                                                                                                                                                    ممثل وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

كلمة  ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة تخرج طلبة  الجامعة التكنولوجية 

با�شم جلنة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمل�ش النواب العراقي اأبارك لطلبتنا 
الأعزاء وللأ�شاتذة الكرام ابتداًء من رئي�ش اجلامعة واهايل الطلبة هذا اليوم العظيم 
يوم تخرج الطلبة يف دورة التعاي�ش واملحبة ونطلب من الطلبة ان يتعاي�شوا فيما 

بينهم خدمة للعراق ومن اجل تطوير العملية العلمية يف البلد .
علمية  ا�ش�ش  العراق على  بناء  اجل  من  والتعاون  باملحبة  التعاي�ش  هذا  يكون  وان 
�شابقا يف  كان  كما  للعلماء  قبلة  يكون  ان  اجل  من  بيننا  فيما  نتعاون  وان  متطورة 

احل�شارة الوىل .
جديد  انت�شار  هناك  اي�شا  اليوم  هذا  ويف  املنا�شبة  بهذه  احلا�رسين  جميع  ونحيي 
المم  ميثاق  من  ال�شابع  الف�شل  طائلة  من  العراق  تخل�ش  عندما  العراقي  لل�شعب 
املتحدة الذي كبل العراق وكبل العملية التعليمية يف العراق ووجوب حت�شيل موافقة 

الأمم املتحدة يف اي جهاز او تطور علمي ممكن ان تكت�شبه اجلامعات العراقية .
وم�شانعنا  طلبتنا  على  كثرية  اثار  له  ال�شابع  الف�شل  ورفع  الكبري  التطور  هذا 
وا�شتثمارنا يف العراق حيث �شيفتح املجال امام ال�رسكات املتطورة وامام اجلامعات 
العاملية لكي يكون لها المتداد الطبيعي مع اي بلد من بلدان العامل ويف هذا اليوم 
اي�شا نحن نعي�ش احتفالت مرور 93 عام على ثورة الع�رسين ففي 1920/6/30 انتف�ش 
ال�شعب العراقي �شد الحتلل فكانت الثورة �شد الظلم والحتلل وانت�رس اليوم العراق 
بدميقراطية وبوطنية و�شيادته الكاملة وان ميثل ال�شعب العراقي جمل�ش النواب الذي 
انتقل من ال�شعب العراقي بكامل حريته وانتخب انتخاب حر نزيه ونو�شي ال�شاتذة 
لإعداد نه�شة  العلم يف تطوراته  وان يكونوا مع  العلمي  البحث  بالتطور وعدم ترك 

علمية يقودها اجليل اجلديد من طلبتنا واأ�شاتذتنا

                                                                     الدكتور وليد احللي 
                                                 ممثل جلنة التعليم العايل يف جمل�ش الربملان 

كلمة ممثل لجنة التعليم العالي في مجلس النواب في احتفالية 
تخرج الدورة الثامنة والثالثين

بتخرج  نحتفي  ونحن  القلب  من  اأهنئكم 
وذوي  املهند�شني  من  جديدة  كوكبة 
اجلامعة  طلبة  من  العلمية  الخت�شا�شات 
�شنوات من  اأربع  افنوا  الذي  التكنولوجية 
اجلهد وبذل الغايل النفي�ش و�رسبوا اأروع 
موا�شلة  على  وال�رسار  ال�شرب  يف  المثلة 
والعطاء  والبحث  العلم  دروب  يف  ال�شري 

رغم كل ال�شعاب 
الثامنة  الدورة  بتخرج  الحتفال  اإن   
النخبة  بهذه  نفتخر  يجعلنا  والثلثني 
ومنت�شبي  ا�شاتذة  مع  ا�شهمت  التي  النرية 
على  كبرية  اجنازات  بتحقيق  اجلامعة 
ا�شم  رفع  اأجل  من  ال�شابقة  ال�شنوات  مدى 
�شواء  ال�شعد  كل  على  عاليا  اجلامعة 
مع  ال�شباق  يف  العلمية   امل�شتويات  يف 
بتحقيقها  العامل  يف  الر�شينة  اجلامعات 
قفزات كبرية يف الت�شنيف العاملي او على 
م�شتوى ال�شباق مع اجلامعات العراقية من خلل امل�شاريع املتميزة لطلبتنا التي اخذت طريقها اىل �شلم التفوق وهذا ما 
الهند�شية  للعلوم  املالكي  نوري  الأ�شتاذ  الوزراء  رئي�ش  دولة  من جائزة  7 جوائز  باحرازهم  ال�شيادة  مهرجان  جت�شد يف 
وال�رسفة واحلا�شبات واملعلوماتية ف�شل عن احل�شول على جوائز وزير ال�شباب والريا�شة مطلع ايار 2013 ، هذا وان دل 
الأ�شتاذ والطالب وخمرجاتها  على �شيء فانه يدل على جناح اجلامعة يف خططها التعليمية والرتبوية التي ي�شارك فيها 

الطلبة املتميزون .
 ونفتخر بان انطلقة دورة " التعاي�ش واملحبة " �شعار التخرج الذي اأطلقته وزارة التعليم العايل والبحث العلمي خلريجي 
اجلامعات العراقية لل�شنة الدرا�شية 2012-2013 تبداأ من رحاب اجلامعة التكنولوجية هذا ال�رسح العلمي الكبري الذي عرب 
عن حالة التعاي�ش يف العراق من خلل وجود الطلبة فيها من ال�رسائح الجتماعية كافة على اختلف انتماءاتها ، وهو ما  
اأكد عليه معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي ال�شتاذ علي حممد احل�شني الديب يف كلمته اثناء ح�شوره احتفالية يوم 
اجلامعة التكنولوجية نهاية ني�شان املا�شي برت�شيخ مفهوم التعاي�ش ال�شلمي بني مكونات ال�شعب العراقي مبختلف اأطيافه 
والذي يعد اجنازًا يرفع  م�شتوى العراق واملجتمع العراقي  اىل م�شاف الدول املتعاي�شة  التي ا�شتطاعت ان حتقق للح�شارة 

الن�شانية الكثري من املكت�شبات والتقدم ل�شيما اننا نحن ا�شحاب ح�شارة يف التاريخ.
وبهذه املنا�شبة العزيزة اأتقدم بالتهنئة اإىل عوائل الطلبة التي ح�شدت ثمار ال�شرب واملعاناة ، ونبارك لهم نيل مبتغاهم 
بالتخرج  ، وبقي عليهم ان ينقلوا ماتعلموا من العلم اىل امليدان العملي يف حياتهم امل�شتقبلية لكي تكتمل الفرحة ويتحقق 
واملعرفة  بالعلم  مت�شلحة  �شابة  بطاقات  الأخرى  والقطاعات  الدولة  موؤ�ش�شات  رفد  اجلامعة يف  اليه  ت�شبو  الذي  الهدف 
وال�شتمرار يف معرفة ما تو�شل اإليه العلم من تطور فالبلد بحاجة اىل اخلريجني الذين تعلق عليهم المال يف حل امل�شاكل 
التي يواجها املجتمع . ول يفوتني اأن اأتقدم بجزيل ال�شكر لزملئي اأع�شاء الهيئة التدري�شية ملا قدموه من اأجل رفد املجتمع 

بهذه الطاقات واإىل كل منت�شبي اجلامعة الذين اأ�شهموا يف بناء هذا ال�رسح العلمي ال�شامخ .
والله املوفق ...

                                                                                          الأ�شتاذ الدكتور اأمني دواي ثامر
                                                                                           رئي�ش اجلامعة التكنولوجية

كلمة رئيس الجامعة التكنولوجية بمناسبة
 تخرج دورة ) التعايش والمحبة (
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امني  الدكتور  الأ�شتاذ  برعاية   
اجلامعة  رئي�ش  ثامر  دواي 
التكنولوجية عقدت اللجنة العليا 
واقع اجلودة يف اجلامعة  لتقييم 
التكنولوجية الندوة املو�شومة )) 
اجلودة يف اجلامعة التكنولوجية 
.... الواقع والروؤى امل�شتقبلية 
(( يوم اخلمي�ش 2013/6/27 على 
هند�شة  ق�شم  يف  املوؤمترات  قاعة 
ال�شيطرة والنظم بح�شور م�شت�شار 
والبحث  العايل  التعليم  وزير 
الدكتور  اجلودة  ل�شوؤون  العلمي 
نبيل العرجي وحمافظ بغداد علي 
التميمي وعدد من روؤ�شاء الق�شام 

ومدراء املراكز .
الوطني  بالن�شيد  الندوة  ا�شتهلت 

ثم  احلكيم  الذكر  من  اآي  وتلوة 
اأرواح  على  الفاحتة  �شورة  قراءة 

ال�شهداء .
 وذكر الأ�شتاذ الدكتور اأمني دواي 
ثامر يف كلمته خلل الفتتاحية : 
على  ح�شلوا  اأ�شتاذان  للجامعة   "
العلمي  التميز  يف  الوزارة  تقييم 
على  ح�شول  وكذلك  العراقي 
الداء  تقييم  يف  الوىل  املرتبة 
لهذا  واي�شا  متتاليتني  ل�شنتني 
جوائز   10 على  احل�شول  العام 
للبتكارات  ال�شيادة  مهرجان  يف 
ال�شبابية  العلمية  والإبداعات 
جائزة  بنيل  منها   7 العام  ولهذا 
واملتبقية  الوزراء  رئي�ش  دولة 
والريا�شة   ال�شباب  وزير  جوائز 

ت�شارع  اجلامعة  ان  يدل  هذا 
يف  احلا�شل  العلمي  التقدم  يف 

اجلامعات الر�شينة.
تو�شح   الندوة  اإن  واأ�شاف 
العايل  التعليم  مقومات 
واملنهج  والطالب  للتدري�شي 
تقدم  يف  وت�شهم  ت�شب  فجميعها 
اجلهود  بذل  اإىل  داعيا  اجلامعة 
احلثيثة كافة خلل الندوة خدمة 

للجامعة والوزارة .
التح�شريية  اللجنة  رئي�ش  وقال 
الب�شام  ا.م.د مثال احمد  للندوة 
: ان عملية تطوير التعليم حتظى 
باهتمام كبري يف دول العامل ومن 
تطبيق  هي  تطويرها  ادوات  اهم 
من  تعترب  التي  اجلودة  معايري 

اهم الو�شائل وال�شاليب لتح�شني 
نوعية التعليم والرتقاء مب�شتوى 
ادائه م�شيفا ان للندوة اهداف هي 
داخل  التعليم  بجودة  الرتقاء 
اجلامعة وت�شخي�ش جوانب القوة 
وت�شمنت   . اجلودة  يف  وال�شعف 
م.  تراأ�شها  جل�شة  الندوة 
مدير  حما�ش  الكرمي  عبد  ح�شني 
والعتماد  اجلودة  �شمان  ق�شم 
زيد  م.د  لها  ومقررا  الكادميي 
ثلث  �شملت  حيث  يعقوب  حكمت 
 ( بعنوان  الوىل  حما�رسات 
اجلامعة  يف  اجلودة  واقع  تقييم 
اجمد  م.د  األقاها   ) التكنولوجية 
اجلامعة  من  الغفور  عبد  برزان 
بعنوان  والثانية  التكنولوجية 

اجلامعة  يف  العتمادية  واقع   (
ا.م.د  القاها   ) التكنولوجية 
اجلامعة  من  فندي  جعفر  �شالح 
والخرية  والثالثة  التكنولوجية 
الربنامج  تاأهيل   ( بعنوان 
تطبيق  خلل  من  الأكادميي 
معايري موؤ�ش�شة ABET  ( القاها 
من  البكري  حم�شن  عبا�ش  ا.م.د 
الندوة  .وتو�شلت  بابل  جامعة 
اإىل تو�شيات �شملت تاأ�شي�ش �شبكة 
ق�شم  تربط  حا�شوبية  ات�شالت 
�شعب  مع  والداء  اجلودة  �شمان 
قاعدة  بناء   ، اجلودة  �شمان 
جميع  ت�شمل  الكرتونية  بيانات 
بيانات اخلريجني ، تطوير كوادر 
اجلودة يف الق�شام من خلل الزج 

بهم يف دورات تدريبية مع احلفاظ 
تعميم   ، اخلربة  تراكم  على 
ال�شناعية  الهند�شة  فرع  جتربة 
يف ق�شم هند�شة النتاج واملعادن 
لنيل �شهادة العتمادية بالتع�شيق 
 ، المريكية  ميزوري  جامعة  مع 
ل�شعب  مالية  ميزانية  تخ�شي�ش 
اجلامعي  والداء  اجلودة  �شمان 

يف الق�شام .
رئي�ش  قدم  الندوة  ختام  ويف 
درع  التكنولوجية  اجلامعة 
مل�شت�شار  التكنولوجية  اجلامعة 
والبحث  العايل  التعليم  وزير 
الدكتور  اجلودة  ل�شوؤون  العلمي 

نبيل العرجي

ق�شم  من  احمد  �شالح  حممد  الدكتور  الف 
العلوم التطبيقية يف اجلامعة التكنولوجية 
بال�شرتاك مع الدكتورة �شمرية حممد عارف 
من مركز الليزر والكهروب�رسيات يف وزارة 
 ( عن  علميا  كتابا  والتكنولوجيا  العلوم 
يتاألف   ) وتطبيقاته  الهولغرايف  مبادئ 
من 242 �شفحة وقال الدكتور حممد �شالح 
يف  الول  هدفني  يحقق  الكتاب  ان   : احمد 
تخ�ش�شي  بكتاب  العربية  املكتبة  تزويد 
الت�شوير  او   ( الهولغرايف  مو�شوع  لفهم 
من  لبع�ش  وا�شتعرا�ش   ) البعاد  الثلثي 
النق�ش  ل�شد  واملفيدة  العديدة  تطبيقاته 
احلا�شل يف هذا املو�شوع احليوي بالذات 
خربتنا  توظيف  يف  فيتمثل  الثاين  اما   ،
وحقوله  الب�رسيات  مبو�شوع  ومعرفتنا 
تناول  يف  الهولغرايف  ومنها  املتنوعة 
وتطبيقاته  الهولغرايف  ومبادئ  مفاهيم 
مب�شط  وب�شكل  تخ�ش�شي  كتاب  �شمن 
لل�شهادة  احلامل  العربي  القارئ  ي�شاعد 
اجلامعية يف الفيزياء او هند�شة الت�شالت 
فهم  على  القريبة  والفروع  اللكرتونيك  او 
وادراك طبيعة املو�شوع خلل وقت ق�شري 
قراءة  اىل  امللحة  احلاجة  جهد  وباقل 
املب�شطة  املتنوعة  املوا�شيع  من  العديد 
منها واملعقدة ليتاهل اىل فهم املو�شوع .

وي�شمل الكتاب خم�شة ف�شول الول يتناول 
ال�شوء  يف  واحليود  التداخل  ظاهرتي 
يف  اهمية  من  الظاهرتني  لهاتني  ملا 
ومو�شوع  عام  ب�شكل  الب�رسيات  مو�شوع 

الهولغرايف على وجه اخل�شو�ش .
مقدمة  لعطاء  الثاين  الف�شل  وخ�ش�ش 
اىل  ا�شافة  فورييه  حتويل  حول  عامة 
تناول بع�ش من تطبيقاته يف الب�رسيات 
وتقنية  بنظرية  املبا�رسة  العلقة  ذات 
والرت�شيح  احليود  مثل  الهولغرايف 
الثالث  الف�شل  وتناول   ، الف�شائي 
مو�شوع  ملبادئ  العامة  اخلطوط 
الهولغرايف من الناحيتني الفيزياوية 

تاثري  مدى  كذلك  ويو�شح   ، والريا�شية 
ظهور الليزر يف تطور هذا املو�شوع علميا 

وتقنيا وب�شكل وا�شع .
وطبيعة  انواع  الرابع  الف�شل  وي�شتعر�ش 
الت�شوير  امل�شتعملة يف  وال�شفائح  الفلم 
اىل  يتطرق  كما   ، والهولغرايف  العتيادي 
اما الف�شل  انواع الهولغرامات الرئي�شية، 
العديدة  للتطبيقات  كر�ش  فقد  الخري 
واملتنوعة ملو�شوع الهولغرايف يف جمال 
كال�شناعة  املختلفة  والتكنولوجيا  العلم 
العر�ش  ومناذج  اللاتلفية  والفحو�شات 
املعلومات  خزن  جمال  ويف   ، التعليمية 

تها  د �شتعا ا و
التوثيق  يف  املفيدة 

من  ا�شتجد  ما  واخر  والمني  املدين 
با�شتخدام  للهولغرايف  املفيدة  التطبيقات 

احلا�شوب ومنها املحاكاة احلا�شوبية .
بالت�شوير  احيانا  الهولغرايف  ويعرف 
 ، البعاد  ثلثية  �شورا  لتكوينه  املج�شم 
وهو يختلف من حيث ال�شا�ش عن الت�شوير 
وهناك  البعدين  ذو  العتيادي  الفوتغرايف 
حيث  من  العمليتني  كلتا  يف  ت�شابه 
ا�شتعمالهما ملواد ح�شا�شة لل�شوء كالفلم 

وال�شفائح الفوتوغرافية . 

تدريسي من التكنولوجية يؤلف كتابا علميا عن مبادئ 
الهولغرافي وتطبيقاته

طلبة هندسة الليزر في زيارة علمية لمعهد الليزر في جامعة بغداد

الليزر  هند�شة  ق�شم  اأقام 
يف  الب�رسية  واللكرتونيات 
زيارة  التكنولوجية  اجلامعة 
الثالثة  املرحلة  لطلبة  علمية 
وهند�شة  الليزر  هند�شة  ولفرعي 
معهد  اىل  الب�رسية  اللكرتونيات 
الليزر للدرا�شات العليا يف جامعة 
تدري�شيي  من  عدد  ب�شحبة  بغداد  

الق�شم وكادر من منت�شبي املعهد.
تعريف  الزيارة  منهاج  و�شمل 

الأجهزة  اأحدث  على  الطلبة 
املعهد  يف  امل�شتخدمة  والربامج 
اىل  الطلبة  ا�شطحاب  بعدها   ،
الطبية  والعيادات  املختربات 
اأجهزة  على  الطلع  اىل  بالإ�شافة 
الليزر التي ت�شتخدم يف العمليات 
الق�شم  طلبة  اجلراحية.واأبدى 
 ، العلمية  بالزيارة  اعجابهم 
الزيارات  هذه  تكرار  متمنني 
العلمية لطلبة ومراحل الق�شم كافة 

جلهودهم  وتثمينًا  الدرا�شي2013/2012  العام  انتهاء  مبنا�شبة 
املبذولة كرم رئي�ش ق�شم تكنولوجيا النفط اأ.د. حممد اجلواد عددًا 
من الأ�شاتذة املحا�رسين يوم اخلمي�ش 2013/6/27على قاعة جمل�ش 
اأ.د.  الإدارية  لل�شوؤون  اجلامعة  رئي�ش  م�شاعدي  بح�شور  الق�شم 
جا�شم حلو نعمة والعلمية اأ.د. حممد يحيى العاين واأع�شاء جلنة 

حتديث املناهج الدرا�شية وجمل�ش الق�شم وعدد من اأ�شاتذة الق�شم.
ال �شيء ب�شيط يقدم من قبل  التكرمي ما هو  ان هذا   : وذكر اجلواد 
قبل  من  بذلت  التي  واملباركة  ال�شتثنائية  اجلهود  مقابل  الق�شم 
الأ�شاتذة يف تدري�ش طلبة الق�شم خلل هذا العام للمرحلتني الثانية 

والثالثة.
عبد  اأ.م.د.  من  لكل  التقديرية  ال�شهادات  الإداري  امل�شاعد  ووزع 
الكرمي عبا�ش،اأ.م.د. �شمرية حممد حمد الله، د. ح�شني علي باقر، 
د.  ابراهيم،  ا�شماعيل  رحيق  د.  طعمة،  العابدين  زين  هجران  د. 

اأنور ناظم حممد علي، د. زيدون حم�شن �شكور.
ويف نهاية التكرمي اأعرب اجلواد عن �شكره وامتنانه للح�شور متمنيًا 

لهم املزيد من التوا�شل والعطاء خدمة لبلدنا احلبيب.

قسم تكنولوجيا النفط يكرم عدداً من 
األساتذة المحاضرين

واملعادن  النتاج  هند�شة  ق�شم  يف  العلمية  الرتقيات  جلنة  عقدت 
املتعلقة  املوا�شيع  ملناق�شة  اجتماعا  التكنولوجية  اجلامعة  يف 

بالرتقيات العلمية  يف الق�شم .
اأ.د. حممد جا�شم كاظم رئي�ش اللجنة يف الق�شم ان الجتماع  وقال 
املتطلبات  وكافة  العلمية  بالرتقيات  �شلة  ذات  موا�شيع  ناق�ش 
تاأثري  معامل  ذات  جملت  يف  العلمي  الن�رس  حيث  من  العلمية 
والبحوث املن�شورة يف جملت تابعة جلامعات معرتف بها من قبل 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ثم بعد ذلك فتح باب النقا�ش 
من قبل التدري�شيني واخلا�شة بحركة الرتقيات العلمية يف الق�شم .

مناقشة واقع الترقيات العلمية في 
هندسة اإلنتاج

التكنولوجية تقيم ندوة علمية عن واقع اجلودة يف اجلامعة
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اختتمت يوم اخلمي�ش 13-6-2013 يف مركز التعليم امل�شتمر يف اجلامعة 
اخلر�شانية  وال�ش�ش  لل�شقوف  الن�شائي  الت�شميم  دورة  التكنولوجية 
البناء  ق�شم هند�شة  بالتعاون مع   safe الن�شائي   الربنامج  با�شتخدام 
والعمار  البلديات  وزارتي  ميثلون  متدربني  مب�شاركة  والن�شاءات 
الت�شميم  ا�شلوب  امل�شاركني  تدريب  اىل  الدورة  .وتهدف  وال�شكان 
الربنامج  با�شتخدام  ال�شحلة  وال�ش�ش  اخلر�شانية  لل�شقوف  الن�شائي 

الن�شائي  safe  .ويت�شمن منهاج الدورة اىل مقدمة عن الت�شميم الن�شائي 
، ادخال البيانات واملعلومات اىل الربنامج ، التحليل والت�شميم يف 

الربنامج ، الخراج النهائي للربنامج .
عبد  كمال  علء  وم.د  �شادق  علي  م.د  الدورة  املحا�رسات يف  والقى   
الكرمي وا.م.د اياد كاظم �شيهود من ق�شم هند�شة البناء والن�شاءات يف 

اجلامعة التكنولوجية 

من�شور  منذر  ب�شار  الطالب  ح�شل 
على �شهادة املاج�شتري بدرجة جيد 
جدًا من ق�شم الهند�شة الكهربائية / 
اجلامعة التكنولوجية عن ر�شالته  

الذكية  التكيفية  )الهوائيات 
الحد  يوم  الل�شلكية(  للت�شالت 
قاعة  اقيمت على  التي   2013/6/30

الفرات  يف الق�شم .

 : من   املناق�شة  جلنة  وتاألفت 
ق�شم  من  فتاح  يو�شف  علي  اأ.م.د 
اجلامعة  يف  الكهربائية  الهند�شة 
اأ.م.د.   - رئي�شُا   / التكنولوجية 
الهند�شة يف  كلية  من  حمدان   رعد 
واأ.م.د  امل�شتن�رسية  اجلامعة 
الهند�شة  ق�شم  من  �شليم   ه�شام 
واأ.م.د  اأع�شاء    / الكهروميكانيكة 
ق�شم  من  جميل  حممد  ثامر 
اجلامعة  من  الكهربائية  الهند�شة 
التكنولوجية م�رسفا و اأ.م.د  منال 
النهرين  جامعة  من  الكندي  جميل 
مقوما علميًا  و اأ.م.د معتز �شنا�شي 

عبد الوهاب مقوما لغويا  .

تقنية  ان  اىل  الباحث  وتو�شل 
وتزيد  حت�شن  الذكية  الهوائيات 
الت�شالت  منظومات  كفاءة  من 
الهاتف  �شبكات  وخ�شو�شا 
الكثري  هنالك  ان  حيث  النقال 
املعروفة  اخلوارزميات  من 
الهوائي  عمل  يف  وامل�شتخدمة 
 LMS خوارزمية  وتعترب  الذكي 
واكرثها  اخلوارزميات  اهم  من 
ب�شبب  املجال  هذا  يف  ا�شتخداما 
للعمليات  حاجتها  وعدم  �شهولتها 
اىل  ا�شافة  املعقدة  احل�شابية 

ر�شانتها وقوتها علميا

الهوائيات التكيفية الذكية لالتصاالت الالسلكية في رسالة ماجستير

قسم هندسة السيطرة يمنح الماجستير عن 

رسالة تصميم مسيطر منزلق النمط 

     
نال طالب املاج�شتري اورهان �شباح عبد الله من ق�شم هند�شة املكائن 
بتقدير جيد  املاج�شتري  �شهادة  تطبيقي  ميكانيك  تخ�شــ�ش  واملعدات 

جدا عايل عن ر�شالته املو�شومة :
 Development of Mechanical and Physical Properties on(

)Damping Behavior of Polymer Matrix Composite
�شلوك  على  وتاثريها  والفيزيائية  امليكانيكية  اخلوا�ش  ))تطوير 

التجميد ملادة مرتاكبة بوليمريية((

الدكتور  قاعة  على   2013/6/23 الحد  يوم  اقيمت  التي  املناق�شة  يف 
جوامري .

اجلامعة  من  حممد   داود  عدنان  د.  اأ.  من  املناق�شة  جلنة  وتاألفت 
التكنولوجية/ ق�شم هند�شة الكهروميكانيك رئي�شا واأ.م.د. ظافر �شادق 
واملعدات  املكائن  هند�شة  ق�شم  التكنولوجية/  اجلامعة  من   الفتال 

واأ.م.د. فوزية حممد ح�شني من الكلية التقنية / بغداد اع�شاء   
  واأ.م. د. ابتهال عبد الرزاق حممود و د.وفاء عبد �شعود من  اجلامعة 

التكنولوجية/ ق�شم هند�شة املكائن واملعدات م�رسفني.

طالب من هندسة المكائن ينال الماجستير في الميكانيك التطبيقي 

بدرجة  املاج�شتري  �شهادة  على  علي  يا�شني  احمد  الطالب  ح�شل 
التكنولوجية  اجلامعة  يف  الكيمياوية  الهند�شة  ق�شم  من  جدا  جيد 
ملحي  حملول  يف  التاآكل  من  الملنيوم  �شبائك  )حماية  ر�شالته  عن 
با�شتخدام تقنية ليزر (  التي اقيمت على قاعة اخلوارزمي يف الق�شم.
رئي�شًا    / �شالح  كامل  ع�شام  اأ.م.د   : من  املناق�شة  جلنة  وتاألفت 
و  اع�شاء    / �شلل   من�شد  مهدي  م.د.  و  با�شم عبيد ح�شن  واأ.م.د  
اأ.م.د �شذى احمد �شامح  / م�رسفًا  واملقوم العلمي اأ.م.د �شامي ابو 

النون عجيل واملقوم اللغوي ال�شتاذ اياد جهاد �شم�ش الدين .
تاآكل  على  املتغريات  بع�ش  تاأثري  درا�شة  اىل  الباحث  وتو�شل 
يف  الليزر  تكنولوجيا  حتميها  التي   )2024( الأملنيوم  �شبائك 
ملحي  حملول  يف  ال�شوديوم(  )كلوريد  الكهروكيميائية  ال�شلوك 
اإعداد عينات  الرتكيز وخمتلف درجات احلرارة  حيث  مت  مبختلف 
ملم(،   25( وقطر  �شمك  ملم(   2( ابعاد  ذات   )2024( الألومنيوم  من 
 )328 و   313  ،298( احلرارة  درجات  ال�شتقطاب يف  وكانت جتارب 
K يف حملول كلوريد ال�شوديوم ذات تركيز من )1.5،2.5 و 3.5(٪  
النب�شي   الليزر  وا�شتخدم  بالليزر.   ال�شطحية  املعاجلة  وبعد  قبل 
جهاز  وا�شتخدام  العملية  يف   )532nm/1064-:YAGQ   ND((

.)Galvanostat(wenkingLPG03potentiostat :ال�شتقطاب

حماية سبائك االلمنيوم من التآكل في محلول 

ملحي باستخدام تقنية الليزر

نظرا لهمية �شلمة اللغة العربية 
واملرا�شلت  املخاطبات  يف 
يف  امل�شتمر  التعليم  مركز  نظم 
دورة  التكنولوجية  اجلامعة 
يف  اللغة  قواعد  ا�شتخدام  عن 
الدارية  الر�شمية  املخاطبات 
مب�شاركة   2013/6/27-23 للمدة 
النفط  وزارات  ميثلون  متدربا   56
الزراعة   ، واملعادن  ال�شناعة   ،
.وتهدف  العدل   ، البلديات   ،

بال�شاليب  التعريف  اىل  الدورة 
ال�شلمية  والقواعدية  اللغوية 
واملرا�شلت  املخاطبات  يف 
واطلع  ال�شحيحة  القواعد  ووفق 
ال�شائعة  الخطاء  على  امل�شاركني 

وال�شلوب اللغوي ال�شحيح .
الدورة  يف  املحا�رسات  والقى 
كلية  من  ح�شني  عبا�ش  يون�ش  ا.د 
اجلامعة  يف  ال�شا�شية  الرتبية 

امل�شتن�رسية .

56 متدربًا في دورة استخدام قواعد اللغة 
العربية لمركز التعليم المستمر

يف  امل�شتمر  التعليم  مركز  نظم 
دورة  التكنولوجية  اجلامعة 
با�شتخدام  الجهادات  حتليل  عن 
مع  بالتعاون    ANSYS برنامج  
واملعادن  النتاج  هند�شة  ق�شم 
مب�شاركة   2013/6/27-23 للمدة 
الدولة  وزارات  ميثلون  متدربني 
 ، ال�شحة   ، واملعادن  ال�شناعة   (

العمار وال�شكان و البلديات ( 
التعريف  اإىل  الدورة  وتهدف 
عامة  ب�شورة  الجهادات  باأنواع 
با�شتخدام  الجهادات  ودرا�شة 

برنامج  ANSYS  من خلل منذجة 
الأجزاء  بتعريف  و�شول  الأجزاء 
.و�شمل  الأحمال  تاأثري  حتت 
بالواجهة  التعريف  الدورة  منهاج 
 ،   ANSYS لربنامج   الرئي�شية 
بيئة  با�شتخدام  النموذج  بناء 
ANSYS  ، و�شع ال�رسوط املرية  
Boundany Conations  للنموذج 
الدورة  يف  املحا�رسات  .والقى 
ا.م.د علي عبار خليف وا.م.د مهند 
ق�شي عبود من ق�شم هند�شة النتاج 

واملعادن يف اجلامعة .

  ANSYS تحليل االجهادات باستخدام برنامج

التكنولوجية  اجلامعة  يف  والنظم  ال�شيطرة  هند�شة  ق�شم  منح 
هند�شة  بتخ�ش�ش  مدحت  فاحت  ب�شار  للطالب  املاج�شتري  �شهادة 

امليكاترونك�ش على قاعة املناق�شات يف الق�شم عن بحثه املو�شوم :
 Sliding mode controller design for two dimensional(

)container crane system
)ت�شميم م�شيطر منزلق النمط للرافعات القنطرية(

و تاألفت جلنة املناق�شة من : اأ. د عبد ال�شلم عبد العبا�ش من�شور 
اأ.م.د. حممد يو�شف ح�شن/ع�شوا ، م.د. �شفانة مظهر  / رئي�شا ، 

راأفت/ع�شوا ، ا.م.د �شبلي احمد حميد/ع�شوا م�رسفا .
وناق�ش الطالب يف ر�شالته مقرتح ت�شميم م�شيطر و تقدير املتغريات 
املنزلق  النمط  نظرية  با�شتخدام  البعاد  ثنائية  قنطرية  لرافعة 
لغر�ش نقل احلمل اىل املكان املحدد باأقل قدر ممكن لتاأرجح احلمل 
ومت تطبيق )امل�شيطر( و)مراقب احلالة( ، ومت ت�شميمهما على نظام 
رافعة قنطرية حقيقية خمتربية با�شتخدام جهاز بندول رقمي. ويف 
درجة  ومنح  الطالب  ر�شالة  قبول  اللجنة  قررت  املناق�شة  نهاية 
الق�شم  رئي�ش  معاون  بح�شور  عايل   جدا  جيد  بتقدير  املاج�شتري 
لل�شوؤون العلمية والدرا�شات العليا اأ.م.د.اجمد جليل حميدي وعدد 

من الأ�شاتذة واملنت�شبني وطلبة الدرا�شات العليا يف الق�شم

الله  عبد  احمد  الطالب  ح�شل 
ابراهيم  على �شهادة الدكتوراه  يف 
جيد  بدرجة  النتاج  هند�شة  علوم 
واملعادن  النتاج  هند�شة  ق�شم  من 
اجلامعة   / النتاج  هند�شة   /
 (: اطروحته  عن  التكنولوجية 
معاجلة ال�شور لل�شطح املتعرجة 
والت�شنيع  الت�شميم  تطبيقات  يف 

املعان باحلا�شوب (
املرحوم  قاعة  على  اقيمت  التي 
حممود  ابراهيم  الدكتور  ال�شتاذ 
من�شور يف الق�شم يوم 12/ 6/ 2012. 
اأ.د   : من  املناق�شة  جلنة  وتاألفت 
.عماد ح�شني مريز  من تكنولوجيا 
علي  اأ.م.د  و  رئي�شا  املعلومات 
يو�شف فتاح واأ. م.د. و�شام كاظم 

خليف  عبار  علي  واأ.م.د.  حمدان 
علي  احل�شني  عبد  احمد  واأ.م.د. 
اجلامعة  من  وجميعهم  اع�شاء 
واأ.م.د.حت�شني  التكنولوجية  
اجلامعة  من  عبا�ش  فا�شل 
قا�شم  واأ.د.  التكنولوجية  م�رسفا 
حممد دو�ش من جامعة بغداد مقوما 
علميا  واأ. م اياد جهاد �شم�ش الدين 
مقوما  التكنولوجية   اجلامعة  من 
لغويا . ولحظ الباحث بان هناك 
اج�شام  ان�شاء  اعادة  يف  �شعوبة 
من  ودقة  ب�رسعة  البعاد  ثلثية 
�رسائح  من  البعاد  ثنائية  ال�شور 
اجل�شم  لذا هدف البحث للم�شاهمة 
ت�شكيل  اعادة  امكانية  ت�شهيل  يف 
طريق  عن  البعاد  ثلثي  اجل�شم 

معاجلة ال�شور ثنائية البعاد .
مت ا�شتخدام تقنية ال�شورة القائمة 
خلق  لعادة  ونظام  ت�رسيح  على 
�شطح  ذات  البعد  ثلثي  ج�شم 
احلقيقي  اجل�شم  من  متعرج 
التكلفة  ذات  املقرتحة  واملنظومة 
التنفيذ  و�شهلة  ن�شبيا  املنخفظة 
مناذج  اربعة  على  اختبارها  ومت 

ذات �شطوح متعرجة خمتلفة .
با�شتخدام  ال�شور  ا�شتخدام  ومت 
يتم  حيث    MATLAB برنامج 
حتويلها اىل بيانات رقمية ثنائية 
ر�شم  اعادة  ثم  احلواف  ليجاد 
با�شتخدام  وجمعها  احلواف  هذه 
ح�شاب  بعد   Auto Cad برنامج 
الرتفاع لكل �رسيحة ومن ثم اظهار 

ال�شطح واعادة ت�شكيله .
�شطوح  بني  التطابق  دقة  ولزيادة 
تكوينها  اعادة  مت  التي  النماذج 
مت  ال�شلية  النماذج  �شطوح  مع 
ريا�شية  ا�شاليب  ثلثة  ا�شتخدام 
 Spline interpolating، nearest(
 neighbor and least square
اىل  ال�شطح  تق�شيم  بعد   )  fitting
اعادة  ومت    50x50 باأبعاد  �شبكة 
وجد  حيث  ال�شطح  ان�شاء  اعادة 
وامللئمة  ال�شتكمال  طرق  كل  ان 
حت�شن ال�شطح النهائي لكن طريقة 
تعطي  ال�شغر  املربعات  فرق 
وخا�شة  الطريقتني  من  اكرب  دقة 

لل�شطح من الدرجة الثالثة .

التصميم  تطبيقات  في  المتعرجة  لالسطح  الصور  معالجة  عن  دكتوراه 
والتصنيع المعان بالحاسوب

نظم مركز التعليم امل�شتمر يف اجلامعة التكنولوجية دورة عن حت�شني 
وحمطات  النفط  تكرير  م�شايف  يف  الثقيل  والوقود  الطاقة  كفاءة 
للمدة  الدوار  النب�شي  اجلهاز  بطريقة  الكهربائية  الطاقة  توليد 
وال�شناعة  النفط  وزارتي  متدربني ميثلون  16-2013/6/20 مب�شاركة 
وذوي  امل�شاركني  مهارات  تطوير  اىل  الدورة  .وتهدف  واملعادن 
الثقيل  الوقود  واملتطورة يف معاجلة  احلديثة  باملعلومات  العلقة 
ال�شتخدام  املرافقة  والبيئية  الت�شغيلية  وامل�شاكل  الهدر  وتقليل 

الوقود يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية .
وت�شمن منهاج الدورة : نبذة عن انواع وطرق انتاج الوقود بانواعه يف 
م�شايف تكرير النفط ، امل�شاكل الهند�شية والبيئية املرافق ل�شتخدام 
الوقود يف م�شايف التكرير ، الطرق احلديثة واملتطورة يف معاجلة 
الدوار  النب�شي  اجلهاز  طريقة   ، الثقيل  للوقود  الهند�شية  امل�شاكل 

rotary  املبتكرة يف معاجلة وحت�شني خوا�ش الوقود الثقيل .
والقى املحا�رسات يف الدورة م.د عادل �رسيف حمادي وا.م.د عدنان 

عبداجلبار وم.د عامر عزيز من ق�شم الهند�شة الكيمياوية

تحسين كفاءة الطاقة في مصافي تكرير النفط

التكنولوجية تختتم دورة التصميم االنشائي للسقوف واالسس الخرسانية
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كانت حفلة رائعة تلك التي اقامتها جامعتنا يوم الثلثني من حزيران 2013 .
كانت حدائق اجلامعة و�شاحتها املركزية حتت�شن طلبتها املتخرجني وهم ي�شريون بارتال جميلة 

ومن�شقة يلب�شون ارواب التخرج الزاهية لتزيد املنظر جمال على جمال .
يحملون   .. وذويهم  ال�شيوف  ح�شور  و�شط  بقاماتهم  يتطاولون  باأبنائنا  حقا  فرحنا  لقد 

�شهادات الهند�شة والعلوم .
وفرحت اجلامعة وهي تقطف ثمار جهودها بعد ان ترعرعت بني يديها اربع �شنوات كاملة من 
جهاد ال�شاتذة لي�شنعوا وجبة جديدة هي الثامنة والثلثني من املهند�شني ورجال العلم 

تزج بهم يف ميدان العمل من اجل بناء العراق العزيز .
الت�شمية  اطلق هذه  وقد   ) التعاي�ش واملحبة   ( دورة  العام  هذا  دورة اخلريجني  �شميت 

معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي علي حممد احل�شني الديب املحرتم لتواجه 
دعوات الكراهية والعنف ورف�ش الخرالتي ينتهجها حملة الفكر التكفريي يف املنطقة ،ل�شيما 

الظروف التي ي�شهدها العراق الن  .. ان من حظوظ هذه الدورة ان تطلق عليها هذه الت�شمية كونها 
تنطوي على م�شامني وطنية كبرية . فالمل الذي نن�شده للعراق اجلديد الدميوقراطي املتطور القوي 
ال�شعيد ل ميكن ان يتحقق ال بتلزم هذين املعنيني) التعاي�ش واملحبة( . فالتعاي�ش �شوية هو 
واجب على لكل اأبناء الوطن يف وطنهم واأل هل يذهبون اىل ار�ش اأخرى يتعاي�شون فيها . ثم لكي 
يتعاي�شون ب�شلم و�شعادة لبد ان ت�شيع بينهم )املحبة (  التي جتعل املواطنني يت�شاحمون مع 
بع�شهم ويتعاونون ويعملون وينتجون فيتطور بلدهم وينمو ويح�شل التقدم املن�شود. هذا ما 
اأرادته ت�شمية  دورة ) التعاي�ش واملحبة ( اأن تو�شله اىل ابنائنا خريجي هذه الوجبة اجلديدة 

، كي يكونوا لبنة �شاحلة يف ا�شاعة هذه الروحية البناءة يف بلدهم وجمتمعهم عندما ينخرطون يف ميادين العمل.
انها ت�شمية رائعة لهذه الدورة الرائعة ، ف�شكرا جزيل ملعايل الوزير على جهده الفكري اخللق .

ول�شدما جذبني يف اجواء احلفل ذلك التنظيم املتما�شك الذي اأحاط بكل تفا�شيل الفعاليات والذي التزم به كل الطلبة اخلريجني : من م�شريهم اىل 
جلو�شهم اىل ترديدهم الق�شم ، وقد بذل فيه املنظمون واملنفذون من ملك ق�شم الريا�شة اجلامعية والن�شاط الفني جهدا وا�شحا ل ينكر ف�شكرا 

لهم على كل ما بذلوه .
وان ما ابهج الناظرين تلك امل�شاحات اخل�رساء املنب�شطة يف ال�شاحة التي ا�شطفت عليها كرا�شي اخلريجني ، وتلك الزهار وال�شتلت التي توزعت 

املكان يف من�شة ال�شيوف ومن�شة جمل�ش اجلامعة وحول كل املكان .. لقد كان جهد الوحدة الزراعية جميل و�شعيدا فازجيهم كل ال�شكر والعرفان . 
ول تخفى جمالية امل�شطبات احلديدية ذات املقاعد اخل�شبية التي احاطت احلفل من اجلانبني كانت اربعني م�شطبة بثلثة طوابق جميلة و�شعت الف �شخ�ش 
من ال�شيوف من ذوي اخلريجني . وجمالية واجهة من�شة جمل�ش اجلامعة الرائعة مع قواعد العلم التي توزعت يف كل اجلوانب . ف�شكرا ملركز التدريب 

واملعامل الذي �شعى يف ذلك.
كما ان بهجة احلفل اكتملت بامل�شابيح اجلميلة يف من�شة ال�شيوف ومن�شة جمل�ش اجلامعة واملمرات التي ا�شاءت ليل الحتفال ، وبتلك النارة امل�رسقة 
للربوجكرتات الف�شية العالية ون�رسات الزينة املبهرة التي التفت على جذوع النخيل وال�شجر والعمدة . وقد ابدع فيها عنا�رس �شعبة ال�شيانة رغم كل 

املعوقات التي رافقت ذلك فال�شكر والتقدير لهم . 
ول يخفى دور �شعبة املتابعة و�شعبة الدفاع املدين يف متابعة وتهيئة وتنفيذ فعاليات الحتفال كلها، وحتى اخر حلظة ، وملا بعد الحتفال . 

فا�شكرهم �شكرا جزيل . 
وكذلك كان التنظيم ناجحا وراقيا يف جهود جلنة الت�رسيفات وجلنة ال�شيافة التي ا�رسف عليها ق�شم ال�شوؤون الدارية ووحدة املوارد الب�رسية . 

فا�شكرهما على ذلك كثريا .
وال�شكر مو�شول لوحدة الن�شاط الفني يف اجلامعة على تهيئة وجتهيز �شا�شة عري�شة جميلة للتايتل �شغلها مهند�شو مركز تقنية املعلومات 
والت�شالت الذين ي�شتحقون كل ثناء .كما متيز احلفل بتلك ال�شا�شة الوا�شعة الكبرية التي عر�شت م�شرية اخلريجني وفعاليات األقاء الكلمات 

وتوزيع الهدايا . لقد اهدتها للجامعة امانة بغداد مع ن�شبها بالتعاون مع �شعبة املتابعة ف�شكرا جزيل لهم .
وبدت �شوارع اجلامعة لمعة بل ) ط�شات ( لقد ك�شتها اليات قاطع بلدية الر�شافة مع اهدائهم لنا مئات ال�شتلت الزراعية وتانكرات ماء لغ�شل �شوارع 

اجلامعة و�شاحاتها . فن�شكرهم على م�شاهمتهم الرائعة التي عك�شت تلك العلقة احلميمة ما بني اجلامعة وحقل العمل ون�شكر مديرها العام الذي �رسب 
مثل وطنيا رائعا يف تعاونه مع اجلامعة من اجل خدمة بلدنا العزيز وامل�شلحة العامة .

وما كان احلفل ليبداأ وي�شتمر وينتهي لول جهود اأخواننا يف اجلهات المنية ال�شاندة من خارج اجلامعة مع جهود ابنائنا من عنا�رس احلماية اجلامعية 
. فلهم �شكرنا اجلزيل على جهودهم التي ا�شتمرت ليومني كاملني قبل واثناء احلفل . 

ول يفوتنا ان نذكر الر�ش واجلو النظيف الذي وفرته وحدة التنظيف يف اجلامعة ف�شكرا على جهودهم امل�شنية التي �شاهدتها طيلة فرتات العمل .
كما ان للق�شام العلمية والهند�شية ق�شب ال�شبق يف تخريج الطلبة وتهيئتهم للحفل باروابهم الكاملة وم�شاهمات ملكاتهم يف خدمة يوم التخرج .
واأن ما يلفت النظر هذا احل�شد الهائل من و�شائل العلم والف�شائيات العراقية التي ملأت كامرياتها ولقطاتها فناءات �شاحة الحتفال واللقاءات 
، وكذلك عريف احلفل  امل�شار وغريهما  ف�شائية اجلامعية وف�شائية  تقرير  �شيما  ل  املتفوقني وامل�شوؤولني  الطلبة  مع  اجرتها  التي  اجلميلة 
املبدع املذيع يف قناة الجتاه . لذا ن�شكر و�شائل العلم تلك ، ون�شكر ق�شم العلم يف اجلامعة على هذا املجهود الطيب وعلى جهده املتميز 
يف ا�شدار دليل وجملة وجريدة خا�شة باحلفل وزعت يف احتفالية التخرج ونفذ يف وقت ا�شتثنائي بالتعاون مع ملكات املطبعة البطال الذين 
ا�شرتكوا �شوية يف العمل م�شاًء ونهارا والدوام يف يومي العطلة ال�شبوعية خلل الفرتة الق�شرية التي توفرت فيها املعلومات عن اخلريجني 

ومعدلتهم وا�شمائهم و�شورهم.. الخ .
ونذكر اي�شا بالود والعرفان جهود جلنة الهدايا على ما بذلته من جهود متعبة وخمل�شة يف توفريوتهيئة هدايا منا�شبة للمتفوقني من ال�شواق 

املحلية والتي قدمت من قبل اجلامعة للثلثة الوائل على كل ق�شم . ف�شل عن هدايا اخرى قيمة  قدمت  من لدن معايل وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي املحرتم ) مبلغ 500 الف دينار ( لكل من املتفوقني الوائل على الق�شام ف�شكرا جزيل ملعايل الوزير . وهدايا اخرى وزعت على الثلثة الوائل على 

اجلامعة اأهديت من قبل ال�شيد املفت�ش العام يف الوزارة .ف�شكرا لهم جميعا. 
ويف اخلتام فان كل هذا املهرجان البديع ما كان ليظهر لول جهود ال�شيد رئي�ش اجلامعة املحرتم الذي كانت ملحظاته وتوجيهاته مهمة يف ت�شميم احلفل 
واخراجه وت�شهيلته الداعمة ماديا ومعنويا .لقد كانت تلك احتفاليتنا التي فرحنا بها والتي نتباهى بها دائما لنها كانت حمط مديح لنا من كل الذين 
ح�رسوها وا�شادوا بنجاحها بكل املقايي�ش ل�شيما من لدن امل�شوؤولني الذين �رسفونا بح�شورهم ومنهم ممثل معايل ال�شيد الوزير وحمافظ بغداد واع�شاء 

من جمل�ش النواب وجمل�ش املحافظة ورئي�ش جامعة النهرين وممثل جامعة بغداد وجامعة وا�شط . 
تلك كانت حفلة من العمر ت�شعد بها اجلامعة ل�شنني قادمة لنها تاتي للمرة الثانية بعد ان امتنعت مثيلتها منذ عام 2003 ب�شبب الو�شع المني 

املعروف . فقد كانت بحق حفلة التحدي يف بغداد لنها اول حفلة للتخرج هذا العام تقيمها جامعتنا يف مدينة بغداد يف هذه الظروف المنية. 
فهنيئا لنا جميعا هذه الحتفالية الباهرة . ون�شكر كل من �شاهم يف اجناحها وقام باي جهد طيب ولو بالكلمة .

واىل اللقاء يف احتفالت اخرى قادمة باأذن الله .. 

                                                                                                                                                                                                                                                       
اأ.د.جا�شم حلو نعمة

م�شاعد رئي�ش اجلامعة لل�شوؤون الدارية                                        
                                                                                     رئي�ش جلنة حفل التخرج 

مدير التحرير
اخلبري عبد احل�شني اخلطيب

هيئة التحرير

اأ.د. �شالح القرعاوي
م.م. �شاري حت�شني
�شامل نا�شيف قا�شم

املحررين

اأبت�شام �شامي
م�شطفى عبد الرحمن

عمر وليد
حيدر يحيى
خالد جمال

 

ت�شميم
حممد �شبيح حممد

�شكرتري التحرير
م.م. قا�شم حنون قا�شم

امل�شحح اللغوي
عبدالله غيث 

انها حفلة احلفالت

نائب رئي�ش التحرير
اأ.د جا�شم حلو نعمة 

طبعت يف مطبعة اجلامعة التكنولوجية 


