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أ.م.د هشام سليم عنيد

وزير التعليم العايل والبحث العلمي يفتتح الصف
االلكرتوني اجلديد يف قسم اهلندسة الكهروميكانيكية

رئيس قسم اهلندسة الكهروميكانيكية

مع انطالقة العام الدراسي الجديد  5106/5102البد لنا من أن ننتهز الفرصة لتهنئة
التدريسيين كافة والمنتسبين وطلبة قسم الهندسة الكهروميكانيكية  ,وال يسعني في هذه
المناسبة اال أن ابارك كل الجهود التي بذلت من قبل الجميع في العام الدراسي الماضي
وادعو الكل الى مواصلة العمل للوصول الى اعلى المراتب في المسيرة العلمية خدمة لعراقنا
الحبيب ,ان تضافر الجهود وتعاون الطالب مع التدريسي من جهة ورئاسة القسم من جهة
اخرى كفيلة بتحقيق النجاح واستمر ار عجلة االزدهار بالسير قدما نحو مسيرة تعليمية
مميزة فينبغي على جميع الطلبة االلتزام بكافة الضوابط والمقررات التي يصدرها القسم
والتحلي بالمسؤولية العلمية الملقاة على عاتقهم كون الهندسة الكهروميكانيكية هو من
التخصصات الفريدة في الجامعات العراقية وااللتزام بالحضور اليومي والمثابرة من اجل
التفوق ليسعدوا اهاليهم الذي يتأملون من ابنائهم حصد بذور النجاح بعد سنوات من
الدراسة  .ان قسم الهندسة الكهروميكانيكية قد أعد العدة ألستقبال العاد الدراسي الجديد
من خالل تهيئة كافة القاعات الدراسية وتجهيز جميع المختبرات لتكون مهيئة بشكل تام
ألجراء التجارب المختبرية لكافة المراحل ولجميع الفروع وتم توزيع الكادر التدريسي بما
يالئم حاجة القسم متمنيا ً للجميع الموفقية والنجاح وأن يمن هللا عزل وجل على العراق
بالخير والسالم واألمان وأن ينصر قواتنا الباسلة وحشدنا الشعبي البطل في محاربة
االرهاب انه حميد مجيد .

قسم اهلندسة الكهروميكانيكية حيتضن االمتحان
التنافسي لطلبة اجملموعة الطبية

احتضن قسم الهندسة الكهروميكانيكية في الجامعة التكنولوجية االمتحان التنافسي للطلبة
خريجي الدراسة االعدادية المتقدمين لكليات المجموعة الطبية يوم االحد 5102/01/4
فبتوجيه مباشر من قبل رئيس الجامعة أ.د أمين دواي ثامر وبأشراف لجنة جامعية ُمشكلة
برئاسة المساعد العلمي لرئيس الجامعة وعضوية المساعد االداري لرئيس الجامعة
ورئيس قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د هشام سليم عنيد وعدد من االساتذة
والتدريسيين جرى االمتحان الذي استغرق ثالث ساعات حيث تم توفير كل المستلزمات
الضرورية ألنجاح االمتحان ,ويذكر أن عملية االمتحان قد سارت بأنسيابية واضحة ولم
تشهد هناك اي معوقات او سلبيات من شأنها عرقلة االمتحان خصوصا ً وأن القسم قد
سعى الى توفير كل االجواء المالئمة للطلبة الممتحنين داخل وخار قاعة االمتحان .

افتتح السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين الشهرستاني
الصف األلكتروني الجديد الذي أنشأ في قسم الهندسة الكهروميكانيكية وهو األول
من نوعه في الجامعات العراقية ,وكان رئيس الجامعة أ.د أمين دواي ثامر برفقة
معالي الوزير الذي تم استقباله من قبل مجموعة من الكادر التدريسي على رأسهم
رئيس قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د هشام سليم عنيد ,ويعد هذا الصف
االلكتروني هو األول في العراق مزود بأحدث االجهزة مع كاميرا وسبورة الكترونية
ويعتمد طريقة التعليم التفاعلي ويحتوي على  41مقعد ومجهز بأحدث التقنيات
الحديثة بأمك انه عقد المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات النقاشية عن بعد بين
الجامعات ليكون من أهم المنجزات التي تحققت لقسم الهندسة الكهروميكانيكية,
وتمنى الدكتور الشهرستاني التوفيق لقسم الهندسة الكهروميكانيكية داعيا ً الجميع
الى مواصلة العمل خدمة لعراقنا الحبيب .
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قسم اهلندسة الكهروميكانيكية يشارك يف احتفالية اجلامعة بتخرج
دورة (معا نهزم االرهاب ونبني الوطن)
شارك قسم الهندسة الكهروميكانيكية في حفل الجامعة التكنولوجية بتخر
الدورة االربعون ( بوحدتنا نهزم االرهاب ونبني الوطن ) للعام الدراسي
 5102/5104والتي جرت مساء يوم االثنين . 5102/01/05

ومن جهته هنأ السيد رئيس القسم الطلبة الخريجين جميعا ً وتمنى لهم التوفيق
في مستقبلهم وحثهم على ضرورة المساهمة في خدمة البلد كونهم النواة
الحقيقية والقاعدة الرصينة للبناء المجتمعي والعلمي وبذل كل الجهود الممكنة
لصالح العراق الحبيب ,وشهد الحفل حضور المعاونين اإلداري والعلمي
ورؤساء الفروع في القسم إضافة إلى بعض األساتذة والمنتسبين وعدد كبير
من الطلبة الخريجين .
وبدأ الحفل بحضور ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوكيل االقدم
للوزارة االستاذ الدكتور قاسم محمد دوس واألستاذ علي التميمي محافظ بغداد
وعدد من الشخصيات وكان في استقبالهم السيد رئيس الجامعة التكنولوجية
أ.د أمين دواي ثامر ورؤساء األقسام العلمية في الجامعة في ضمنهم السيد
رئيس قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د هشام سليم عنيد
وشهد الحفل عزف السالم الوطني لجمهورية العراق وتالوة آي ٍ من الذكر
الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق األبرار وألقى ممثل
وزير التعليم العالي كلمة قيمة بهذه المناسبة .
وتخلل الحفل تكريم الطلبة األوائل في الجامعة التكنولوجية من قبل ممثل الوزير
بينهم الطالبة االولى على قسم الهندسة الكهروميكانيكية تمارة اياد كريم التي
تحصلت على معدل  87.905متفوقة على جميع اقرانها الطلبة في العام
الدراسي الماضي .
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قاعة الكندي يف قسم اهلندسة الكهروميكانيكية حتتضن ندوة
علمية عن واقع كفاءة اداء حمطة كهرباء جنوب بغداد الغازية

الثانية
توصلت الندوة العلمية التي أقيمت على قاعة الكندي في قسم الهندسة الكهروميكانيكية

يوم االربعاء  5102/9/06والموسومة (واقع كفاءة أداء محطة كهرباء جنوب بغداد
الغازية الثانية ) الى مجموعة من التوصيات المهمة التي تسهم بشكل كبير في أيجاد
الحلول للعديد من المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء في العراق .

رئيس القسم يلقي كلمة ترحيبية امام الحاضرين

جانب من الحضور اثناء الندوة

فقد اوصت الندوة الى اعداد دراسة متكاملة قبل بناء اي محطة تشمل االمور الهندسية
واالدارية بشكل يستوفي كافة شروط العمل الجيدة وكذلك اقامة دورات تدريبية لكوادر
المحطات التوليدية في الجامعة التكنولوجية مع ضرورة اقامة ندوة علمية أخرى لمناقشة
مقترحات جامعة ميزوري حول المشاكل المرفوعة من قبل محطة كهرباء جنوب بغداد
الغازية الثانية وامكانية توسيع التجربة على محطات اخرى تابعة لوزارة الكهرباء ونقل
التجربة الى وزارات اخرى مثل الصناعة والمعادن والزراعة .

وشملت الندوة على جلسة واحدة برئاسة أ.م.د فر محل محمد والمقرر م.د والء
موسى هاشم القي خاللها ثالث محاضرات كانت األولى محاضرة تعريفية عن محطة
جنوب بغداد الغازية الثانية القتها مسؤولة التدريب في المحطة المهندسة رشا رياض
والثانية بعنوان (المشاكل االساسية في الوحدات الغازية) لرئيس قسم التشغيل في
المحطة المهندس علي آيدن موسى بينما كانت المحاضرة الثالثة للتدريسي في قسم
الهندسة الكهروم يكانيكية أ.د جالل محمد جليل تحدثت عن (كفاءة الطاقة في المحطات
الغازية) .

رئيس ومقرر الجلسة

م.رشا اثناء القائها محاضرة

وشهدت الندوة مداخالت مهمة وقيمة من بعض االساتذة الحاضرين الذين أبدوا
مالحظاتهم عن واقع قطاع الكهرباء بشكل عام ومحطة كهرباء جنوب بغداد الغازية
الثانية بشكل خاص وكيفية ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة المشاكل التي تواجه تلك
المحطة .

مساعد رئيس الجامعة يلقي كلمته أمام الحاضرين

وكانت الندوة قد أقيمت بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية أ.م.د سامي ابو
النون عجيل ممثال عن رئيس الجامعة ورئيس قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د هشام
سليم عنيد وعدد من رؤساء االقسام واالساتذة والتدريسيين ,واستهلت الندوة بقراءة آي
من الذكر الحكيم قبل أن يقف الحاضرون لقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء
االبرار وعزف النشيد الوطني لجمهورية العراق ,وألقى الدكتور سامي ابو النون عجيل
كلمة عن أهمية إقامة هذه الندوة التي من شأنها معالجة كفاءة القطاع الكهربائي بينما
القى رئيس القسم الدكتور هشام سليم عنيد كلمة ترحيبية شكر خاللها جميع الحاضرين
على تلبيتهم الدعوة معبراً عن أمله في أن تسفر هذا الندوة عن مقترحات وتوصيات
تسهم في وضع الحلول لمعالجة مشكلة الكهرباء في عموم البلد .

م.علي من محطة جنوب بغداد يلقي محاضرة
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الطالبة األوىل على قسم اهلندسة الكهروميكانيكية للعام الدراسي  4102/4102متارة أياد كريم:
مل أتغيب اطالقا عن الدوام الرمسي طيلة السنوات االربع الدراسية يف القسم ولو ليوم واحد

ال شك في أن كل شخص علي وجه األرض يحب النجاح ,كما يحب أن
يكون متفوقا ً على أقرانه وزمالئه  ,فاإلقدام نحو التفوق علمياً  ,يجب
أن يكون الشعار الذي يالزم المرء طوال حياته واالصرار على تحدي كل
الظروف التي تعترض مسيرته الدراسية ومثال على ذلك الطالبة تمارة
أياد كريم الذي حصلت على أعلى معدل درجات في القسم للعام الدراسي
الماضي متفوقا على بقية أقرانها فكان لنا هذا الحوار معها :
* كيف وصلتي الى هذا المستوى العلمي المتميز ؟؟ كل من يرغب بالتفوق العلمي
والنجاح يجب عليه ان يبذل جهدا متواصال طيلة ايام السنة الدراسية خصوصا نحن في
قسم هندسي واالقسام الهندسية تحتم علينا التركيز الدقيق اثناء الدراسة  ,ولعل اهم
العوامل التي تؤدي للنجاح هو تحلي الطالب باالرادة والعزيمة وااللتزام بالحضور
اليومي حيث لم اتغيب عن الدوام الرسمي خالل السنوات االربعة ولو ليوم واحد .
* كم هو عدد ساعات الدراسة في اليوم ؟ وكيف يتم توزيع الوقت ؟؟ بالرغم من وجود
صعوبة في تحديد اوقات الدراسة اليومية اال انني يمكنني القول بأن في أيام الدوام
الرسمي تصل ساعات الدراسة الى  6ساعات في اليوم الواحد اما في أيام العطل فقد
يتضاعف وقت الدراسة حيث يصل عدد ساعات الدراسة الى  05ساعة باليوم .
* ماذا تقولين لجميع اساتذتكِ خالل السنوات االربع في هذا القسم ؟؟ في الواقع أود ان
اوجه الشكر الجزيل لكل من تعاقب على تدريسي خالل تلك السنوات الدراسية االربعة
وانا ممتن لهم حقيقة لكون لوالهم لما تمكنت من الوصول الى هذا المستوى العلمي
المتميز فقد زرعوا بداخلي بذور النجاح حتى تمكنت من جني ثمار التفوق خاللها حيث
كانوا خير معلمين لي وبالقرب مني في الكثير من االوقات فوجهوا لي نصائح مهمة
وعلمونا كيف نكون مهندسين مستقبال وال يمكن نسيان دورهم المهم في مسيرتي
العلمية .

* ماهو طموحكي بعد انهاء الدراسة االولية بنجاح وتفوق؟؟ في الواقع أجد بأنني
اليمكن أن اتوقف في الدراسة لهذا الحد حيث اطمح الى المزيد من النجاحات من خالل
الحصول على الماجستير والدكتوراه وان اكون ضمن المساهمين في خدمة بلدي العزيز
* ما هي اهم الخطوات التي تنصحين الطالب الجدد في السير عليها ليتفوقوا علميا ؟؟
االلتزام بالدوام الرسمي مهم جداً للطالب اذا ما اراد النجاح اضافة الى متابعة االساتذة
وضرورة تواجدهم في المختبرات ألن الجانب التطبيقي في غاية االهمية لكفة
االختصاصات الهندسية

م.م والء موسى هاشم ينال الدكتوراه عن دراسة يف

تدريسية تشارك يف مؤمتر دويل ببحثٍ علميٍ عن

طرق ترشيد الطاقة للمنظومات اهلوائية

الطالبة تمارة اثناء تكريمها من قبل وكيل وزير التعليم العالي في حفلة تخرج الجامعة

إستخدام النانو سيليكا احملضرة يف الكربيت

شاركت التدريسية في قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د رحيق اسماعيل ابراهيم في
المؤتمر الدولي الثاني لهندسة البناء واالنشاءات والبيئة ( )BCEE2الذي أقيم في
بيروت للمدة من  ,5102/01/01-01وكانت نوع المشاركة oral
 presentationألقاء بحثها العلمي الموسوم "عملية االختيار االفضل الستخدام
النانوسيليكا المحضرة في الكونكريت"
وتلخصت فكرة البحث على استخدام مادة النانوسيليكا المحضرة من مواد اولية محلية
واطئة الكلفة ألنتا كونكريت عالي الجودة وبخواص ميكانيكية فائقة باالضافة الى
ايجاد الظروف المثلى وتحديدها للحصول على كفاءة عالية وبأقل كلفة  .وقد حصلت
الدكتورة رحيق اسماعيل على شهادة تقديرية أللقائها بحثها العلمي والذي حاز على
اشادة كبيرة من قبل الجامعة االمريكية في بيروت التي نظمت المؤتمر .
نال المدرس المساعد في قسم الهندسة الكهروميكانيكية والء موسى هاشم شهادة
الدكتوراه بتقدير جيد جداً عن اطروحته الموسومة "دراسة نظرية و عملية في طرق
ترشيد الطاقة للمنظومات الهوائية"  ,وحقق الباحث في اطروحته طرق لتوفير الطاقة
للهواء المضغوط لالنظمة الهوائية التقليدية و لالنظمة الهوائية المؤازرة ,وتضمنت
الدراسة النظرية تطوير الموديل الرياضي لكل جزء من اجزاء الدوائر الهوائية
المعمول وحلها عن طريق برنامج ماتالب/سيميولينك اليجاد كمية استهالك الطاقة
للدوائر الهوائية الفعالة ولمعدالت تدفق وضغط مختلفة .ام الدراسة العملية والغراض
المقارنة فقد استخدمت اربع دوائر رئيسية كدوائر مفتوحة وبدون حمل وبوضع افقي
ودائرة عمودية مفتوحة بحمل  01نيونن بينما تم اسنخدام خمس دوائر مغلقة ,اعلى
نسبة ترشيد للطاقة تم الحصول عليها هي  .%39.2وكانت لجنة المناقشة قد تألفت
من أ.د .نجدت نشأت من جامعة بغداد/كلية الهندسة رئيسا وعضوية كل من أ.م.د.
علي محسن االسدي من جامعة بغداد/كلية الهندسة و أ.م.د .عامر حميد الدباغ من
الجامعة التكنلوجية/قسم الهندسة الميكانيكية و أ.م.د .محمد جاسم محمد من الجامعة
التكنلوجية/قسم هندسة السيطرة والنظم و أ.م.د .عماد ناطق من الجامعة
التكنلوجية/قسم الهندسة الميكانيكية وبأشراف أ.د.جعفر مهدي حسن مشرفا ُ اول و
أ.م.د.ماجد احمد عليوي مشرفا ً ثانيا ً .

أ.م.د.رحيق اسماعيل اثناء مشاركتها في المؤتمر
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تدريسي من القسم يشارك يف دورات تدريبية
جبامعة ميزوري األمريكية

حلقة نقاشية حول إيفاد تدريسيان من اهلندسة
الكهروميكانيكية اىل جامعة بلغراد

شارك التدريسي في قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.د جالل محمد جليل في ثالث دورات
تدريبية بجامعة ميزوري األمريكية للمدة من الرابع من تشرين األول ولغاية الحادي عشر
من تشرين الثاني من العام الحالي  .وكانت الدورة األولى حول كفاءة الطاقة بمشاركة
تدريسيان من الهندسة الكهربائية وآخر من الهندسة الميكانيكية وقد تضمن منها الدورة
عدة أمور اهمها اعداد منهج لكفاءة الطاقة ألقسام الهندسة الكهروميكانيكية والكهربائية
و الميكانيكية وزيارات لثالثة مواقع مختلفة لمعامل تطبيق سياسة كفاءة الطاقة وزيارات
مختلفة لمرافق الجامعة وكذلك جمع مراجع حديثة الكترونيا من المكتبة باالضافة الى
حضور ورشتي عمل في البيت الصحي والبيت االخضر  ,ام الدورة الثانية فتعلقت حول
التعلم على أساس المشكلة بمشاركة تدريسيان من جامعة دهوك حيث شملت الدورة
محاضرات من قبل اساتذة من جامعة ميزوري حول طريقة التعلم على أساس المشكلة
والحضور مع طلبة المرحلة الثالثة والرابعة اضافة الى اعداد مسائل في مادة الطاقة
المتجددة حول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه الجوفية ,في حين تضمنت
الدورة الثالثة محاضرات من قبل احد اساتذة جامعة ميزوري حول االعتمادية ومناقشة
التقارير من قبل الجامعة تخص مخرجات الطلبة واهداف القسم وطرق اختيار الطلبة .
وأكد أ.د جالل م حمد جليل بأن هذه الدورات الثالث كانت مثمرة وناجحة وسوف نقوم
بتكريس كل الخبرات والمعلومات التي اكتسبناها في خدمة الجامعة والتكنولوجية وقسم
الهندسة الكهروميكانيكية .

أقيمت على قاعة الكندي في قسم الهندسة الكهروميكانيكية حلقة نقاشية (سيمنر)
القاها التدريسيين أ.م.د هاشم عبد حسين و م.د سعدي طريد كريدي اللذان اوفدا الى
جامعة بلغراد في جمهورية صربيا للمدة من . 5102/6/09-04
وتناولت الحلقة النقاشية اطالع الحاضرين على بنود مسودة اتفاقية تعاون علمي
مشترك بين قسم الهندسة الكهروميكانيكية من جهة وكليتي الهندسة الكهربائية
والهندسة الميكانيكية في جامعة بلغراد الصربية من جهة أخرى ,حيث تضمنت بعض
بنود االتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص تطوير المناهج للدراسات
العليا واالولية واجراء البحوث العلمية والتفرغ العلمي والتدريب وحضور المؤتمرات
وتبادل الزيارات بين الطرفين وتكون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد  ,وأكد
التدريسيان ان االتفاقية بأنتظار موافقة الجانب العراقي بعد أن حصلت موافقة الجانب
الصربي عليها الذين اكدور على استعدادهم التام للتعاون مع جامعتنا في العديد من
االمور التي تواكب التطور العلمي .
وشهدت الحلقة النقاشية حضور رئيس القسم أ.م.د هشام سليم عنيد الذي ثمن جهود
التدريسيان أ.م.د هاشم عبد حسين و م.د سعدي طريد كريدي في خدمة المسيرة
العلمية مبينا ً أن القسم سيأخذ بعين االعتبار مصلحة القسم والجامعة على حد سواء
قبل الموافقة على االتفاقية مع جامعة بلغراد الصربية .

تدريسي من القسم يلقي حبثني علميني يف املؤمتر الدويل اخلامس للنانوتكنولوجي
شارك التدريسي في قسم الهندسة الكهروميكانيكية م.د خالد فيصل سلطان في المؤتمر الدولي
الخامس للنانو تكنولوجي وتطبيقاته يوم الثالثاء  5102/00/3بألقاءه بحثين علميين األول
بعنوان " دراسة عملية لتحسين انتقال الحرارة في راديتر السيارة باستخدام النحاس وااللمنيوم
َ
َ
نقل الحرار ِة في مبرد السيارات
دراسة
كموائع نانوية" ,وقدم الباحث
تجريبية على تحسين ِ
ب استخدام الموائع النانوية مثل النحاس واأللومنيوم مع الماء المقطر وتم في هذه الدراسة
استخدام نوعين من الجزئيات النانوية ذات اقطار مختلفة هي (النحاس ( ))30nmواأللومنيوم
(( ,)) 50nmأشارت النتائج أن التحسين في انتقال الحرارة للنحاس والماء المقطر كان أكبر
من االل منيوم والماء المقطر بسبب حجم الجزئيات النانوية والتوصيل الحراري للنحاس.
وباإلضافة إلى ذلك أشارت النتائج إلى أن استخدام المائع النانوي كمائع اشتغال يودي الى ان
يكون األداء في نقل الحرارة عالي والذي يؤدي الى تعزيز أداء محرك السيارة وبالتالي سوف
يقلل من استهالك الوقود ,اما البحث الثاني فكان بعنوان "زيادة انتقال الحرارة لمبادل حراري
َ
دراسة
ذو ملف حلزوني في نظم طاقة شمسية باستخدام الموائع النانوية" ,حيث تضمن البحث
َ
انتقال الحرار ِة وهبوطِ الضغطِ للموائع الفائقة الدقة وبين الباحث في الدراس ِة
تجريبية على تعزيز
ِ
استعمال مبادل
نقل الحرار ِة وهبوطِ الضغطِ  ,هي بواسطة
الطريقة المستخدمة عَلى تحسينَ
ِ
ِ
حراري ذو انبوب حلزوني وموائع نانوية بدال من ماء مقطر في منظومة تسخين شمسي .
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قسم اهلندسة الكهروميكانيكية يقيم حفال ألستقبال الطلبة
املقبولني اجلدد للعام الدراسي 4102/4102
بحضور رئيس الجامعة التكنولوجية أ.د أمين دواي ثامر وبأشراف رئيس قسم الهندسة
الكهروميكانيكة أ.م.د هشام سليم عنيد جرت على قاعة الكندي في القسم يوم االحد
 5102/05/6مراسم حفل استقبال طلبة المرحلة األولى الجدد للعام الدراسي الحالي
. 5106/5102

وقام رؤساء الفروع بتعريف الطلبة بماهية كل فرع من أجل وضع الصورة الواضحة
لهم ألختيار االختصاص المناسب لكل طالب وطالبة وتدوين رغبتهم في استمارة
التقديم .

وبدأ رئيس قسم الهندسة الكهروميكانيكية الحفل بتقديم رئيس الجامعة التكنولوجية
الذي القى كلمة قيمة امام الطلبة الجدد عبر فيها عن بالغ سروره لنتيجة القبول العام
للمقبولين في الجامعة التكنولوجية وتحديدا في قسم الهندسة الكهروميكانيكية والذي
يعد من التخصصات الفريدة والنادرة في الجامعات العراقية  ,وأضاف الدكتور أمين
دواي بأن الجامعة التكنولوجية قد تقدمت في تصنيف الجامعات العالمية مما يجعل
المسؤولية كبيرة أمامكم للمحافظة او التقدم في التصنيق العالمي لجامعتنا العزيزة .

فيما بين رئيس القسم أ.م.د هشام سليم عنيد بأنه تم االعتماد على آلية مناسبة
للمقبولين الجدد ألختيارهم أحد الفروع الثالثة وسيتم توزيعهم بطريقة عادلة وشفافة
وتعبر عن رغبة وأختيار كل طالب مؤكداً بأن قسم الهندسة الكهروميكانيكية قد هيأ
كل االمور الالزمة لذلك متمنيا ً النجاح والتوفيق لهم في بداية مسيرتهم التعليمية .

وبعدها قام مسؤول شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي م .عبد هللا حسن عبد هللا
بتقديم رؤساء الفروع وهم كل من رئيس فرع هندسة النظم الكهروميكانيكية أ.د حسين
جاسم العلكاوي ورئيس فرع هندسة الطاقة والطاقات المتجددة أ.م.د طالب زغير فر
ورئيس فرع هندسة المالحة والتوجيه م.د سمير عبد الخالق عزيز .

وشهد الحفل أيضا حضور المعاون العلمي أ.م.د مهند زيدان خليفة والمعاون االداري
م.د عبد الجبار عويد حنفيش ومسؤولة وحدة االرشاد التربوي أ.م.د ابتسام البلداوي
التي قامت بألقاء بعض التوجيهات والمالحظات للطلبة الجدد وحثهم على أهمية
التحلي بالروح التعليمية وأن يكونوا قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم فد خدمة
بلدنا العزيز اضافة الى مسؤول شعبة التسجيل في القسم م .باسل احمد سلمان .

