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كلمة العدد بقلم
أ.م.د هشام سليم عنيد
رئيس قسم اهلندسة الكهروميكانيكية
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف الخلق محمد وعلى
آله وصحبه اجمعين ها نحن نطل عليكم باطاللة اخرى ونسحبكم نحو
فناء قسمنا الذي يعد من األقسام المؤسسة للجامعة التكنولوجية والذي
يستمر بالتقدم من خالل ما يبذله اساتذته ومنتسبوه من جهود كبيرة خدمة
للمسيرة العلمية االمر الذي جعلنا نتبوأ مكانة مهمة بين االقسام العلمية
لجامعتنا العزيزة وال سيما بعد المنجزات التي تحققت للقسم ومنها افتتاح
مختبرات جديدة تضاف الى مجموعة المختبرات المتطورة التي يحتوي
عليها القسم وكذلك عقد العديد من الندوات مع وزارت الدولة المختلفة
وفتح آفاق تعاون مشتركة معها واالنجاز االكبر هو حصول القسم على
المرتبة الثانية في تصنيف جودة الجامعات العراقية وهو انعكاس ايجابي
على رصانة قسم الهندسة الكهروميكانيكية فرغبتنا بتحقيق النجاحات
تجعل على عاتقنا مسؤولية كبيرة ببذل المزيد من الجهد واالستمرار
بالعطاء فما حققناه من منجزات نجعله بين ايديكم هنا للتعرف على كل
ما يدور ويحدث من نشاطات وفعاليات في أروقة القسم مع االصرار
على مواصلة العمل الجاد خدمة لبلدنا العزيز داعين هللا عز وجل أن
ينصر جيشنا الباسل وحدشنا البطل وهم يواجهون اعتى واشرس تنظيم
على وجه االرض اال وهو التنظيم االرهابي والجبان داعش فنهايتهم
اصبحت قريبة بدماء شهدائنا االبرار وبتضحيات جنودنا الغيارى فهم
يحاربون االرهاب بالسالح ونحن بالعلم ولنكون من ضمن المساهمين
ببناء البلد الذي بحاجه الى عطاءات أبنائه فمن هنا نهيب بأبنائنا الطلبة
االعزاء في تحقيق النجاح والتفوق والمثابرة وهم على أعتاب خوض
االمتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي  2017-2016متمنين لهم
التوفيق والسداد وأن يمن الباري عزل وجل على بلدنا بالخير واليمن
إنه حميد مجيد .

رئيس اجلامعة يفتتح خمتربان جديدان يف
قسم اهلندسة الكهروميكانيكية

ص2

القسم يشارك يف وقفة وطنية موحدة دعما
للقوات األمنية واحلشد الشعبي
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القسم يعقد ندوة علمية عن تطوير القطاع
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قسم اهلندسة الكهروميكانيكية حيتل املرتبة الثانية يف تصنيف جودة اجلامعات العراقية
حصل قسم الهندسة الكهروميكانيكية على
المرتبة الثانية من بين اقسام الجامعة في
تصنيف جودة الجامعات العراقية في
احتفالية يوم الجامعة التكنولوجية التي
اقيمت يوم االثنين  2017/4/3على حدائق
الجامعة  .وقدم رئيس الجامعة التكنولوجية
أ.د أمين دواي ثامر درعا تكريميا لرئيس
قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د هشام

سليم عنيد الذي وصف هذا التكريم
بواحد من أهم منجزات قسم الهندسة
الكهروميكانيكية وأنه لم يحصل لوال
تضافر جهود الجميع من اساتذة ومنتسبين
الذي عملوا بتفاني من أجل وصول هذا
القسم الى تلك المرتبة داعيا اياهم الى
مواصلة العمل بجد خدمة للمسيرة التعليمية
مهنئأ ً الجميع بهذه المناسبة .
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رئيس اجلامعة يفتتح خمتربان جديدان يف قسم اهلندسة
الكهروميكانيكية
في حين أكد رئيس قسم الهندسة
الكهروميكانيكية أ.م.د هشام سليم عنيد
بأن استحداث هذه المختبرات جاءت
لتواكب التطور العلمي الحاصل في اغلب
الجامعات العالمية وكذلك تندرج ضمن
التطور العلمي الذي يشهده القسم في كافة
المجاالت مثمنا ً الجهود التي بذلها االساتذة
والمهندسين في انشاء هذه المختبرات التي
ستضع الطالب في الواقع العملي ليكون
مؤهال وجاهزا للتطبيقات الهندسية في
كافة مجاالت الحياة .
افتتح السيد رئيس الجامعة التكنولوجية
أ.د أمين دواي ثامر مختبران جديدان
في قسم الهندسة الكهروميكانيكية وهما
مختبر أنظمة المالحة ومختبر الحاسبة
المايكروية والمسيطرات الدقيقة يوم
االربعاء . 2017/1/11
وبارك رئيس الجامعة الجهود المبذولة
من قبل رئاسة القسم في إنشاء هذه
المختبرات الذي عدها انجازا كبيراً للقسم
يضاف الى االنجازات السابقة متمنيا
التوفيق للجميع .

حماضرة توعوية حول العبوات الناسفة والسيارات املفخخة
أقام قسم الهندسة الكهروميكانيكية محاضرة
توعوية حول كيفية التعامل مع العبوات

الناسفة والسيارات المفخخة التي
يتعامل بها االرهابيين القاها احد خبراء
المتفجرات في مديرية مكافحة المتفجرات
بحضور رئيس القسم ا.م.د هشام سليم عنيد
والمعاونين العلمي واالداري ورؤساء
الفروع وعدد من اساتذة القسم .
واستعرضت المحاضرة صورا حول
االساليب التي استخدمتها التنظيمات

االرهابية في العراق وشرح كيفية التعامل المعلومات التي من شأنها توعية المجتمع
معها وتجنبها من اجل وقوع اقل الخسائر وافساد كل المخططات االرهابية التي توقع
البشرية وتم عرض ارقام هاتفية تابعة العديد من الضحايا من المدنيين العزل .
للمديرية في حال رؤية اي مواد مشبوهة
إلعالم الجهات المختصة ومعالجتها
وكذلك تم توضيح بعض االرشادات التي
من الممكن ان يتخذها المواطن في حاالت
االنفجارات  .وفي نهاية المحاضرة قدم
رئيس القسم الدكتور هشام سليم عنيد
شكره لمديرية مكافحة المتفجرات على تلك
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القسم يشارك يف وقفة دعما للقوات االمنية واحلشد الشعبـي
شارك قسم الهندسة الكهروميكانيكية
في وقفة وطنية موحدة نظمتها الجامعة
التكنولوجية بتاريخ  2017/3/27دعما
لقواتنا االمنية والحشد الشعبي االبطال
وتعبيرا عن خالص المحبة وعمق االمتنان
لتضحياتهم وشجاعتهم وهم يواجهون
االرهاب المتمثل بتنظيم داعش االجرامي
.
وقال رئيس القسم أ.م.د هشام سليم عنيد
بأن هذه الوقفة ماهي اال عرفانا منا لكل ما
قدمته قواتنا االمنية الباسلة والحشد الشعبي
البطل وتقديرا لدمائهم الطاهرة التي نزقت
حبا ً للوطن في محاربتهم لكل من اراد
الخراب والدمار لعراقنا العزيز وأن نهاية
تنظيم داعش االرهابي قد اقتربت في مدينة
الموصل بفضل سواعد جنودنا البواسل
سائلين المولى عزل وجل أن يرحم
شهادئنا االبرار ويشافي جرحانا وأن يمن
الخير والسالم في ربوع الوطن  .وحضر
الوقفة مساعدي رئيس الجامعة للشؤون
العلمية والدراسات العليا واالدارية وعدد
من رؤساء االقسام من بينهم رئيس قسم
الهندسة الكهروميكانيكية ا.م.د هشام سليم
عنيد وعدد كبير من اساتذة الجامعة وحشد
غفير من طلبة ومنتسبين رافعين الفتات
تعبر عن فخرهم بما حققهه جيشنا الباسل
وحشدنا البطل من انتصارات كبيرة في
حربهم ضد تنظيم داعش .

القسم جيري عملية استبيان ملخرجات طلبة املرحلة املنتهية
أجرى قسم الهندسة الكهروميكانيكية
استبيانا ً لمخرجات الطلبة ( )A-Kلطلبة
المرحلة المنتهية بتاريخ 2017/3/27
والطلبة الخريجين بتاريخ 2017/3/28
استكماالً للعمل في مجال اعتمادية
 ABETالعالمية بحضور رئيس القسم

أ.م.د هشام سليم عنيد ومشرف برنامج
 ABETفي القسم التدريسي أ.د جالل
محمد جليل الذي قدم ايجاز للطلبة حول
المخرجات قبل عملية االستبيان باالضافة
الى حضور مسؤول شعبة ضمان الجودة
واالداء الجامعي في القسم م.د احمد حميد .
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قسم اهلندسة الكهروميكانيكية يقيم ندوة علمية عن تطوير
القطاع الزراعي باستخدام الطاقات املتجددة ألنظمة الري احلديثة
برعاية رئيس الجامعة التكنولوجية أ.د
أمين دواي ثامر وبأشراف مباشر من
قبل رئيس قسم الهندسة الكهروميكانيكية
أ.م.د هشام سليم عنيد أقام قسم الهندسة
الكهروميكانيكية يوم الخميس 2017/4/6
ندوته العلمية الموسومة تطوير القطاع
الزراعي باستخدام الطاقات المتجددة
ألنظمة الري الحديثة بحضور مساعد
رئيس الجامعة للشؤون االدارية أ.د سامي
ابو النون عجيل وممثلي وزارة الزراعة
وبعض من رؤساء االقسام وتدريسيين
من الجامعة .

والقى مساعد رئيس الجامعة للشؤون
االدارية كلمة تحدث فيها عن اهمية اقامة
مثل هذه الندوات التي تساهم بشكل كبير
في معالجة المشاكل الحاصلة في القطاع
الزراعي قبل أن تبدأ فقرات الندوة التي
تضمنت جلسة واحدة ترأسها أ.م.د قيس عبد
االمير مهدي ومقررها م.د ايمان صاحب
سلمان من وزارة الزراعة وشهدت ثالت
محاضرات االولى القاها رئيس مهندسين
محمد سعيد عبد الجليل من وزارة الزراعة
بعنوان الفرص والتطوير في حين كانت

المحاضرة الثانية والتي القاها التدريسي
في قسم الهندسة الكهروميكانيكية ا.م.د
عبد اللطيف احمد جاد هللا بعنوان الطاقات
المتجددة-فرص االستغالل والتحديات اما
المحاضرة الثالثة فكانت عن دور شبكات
االرصاد الجوية الزراعية في خدمة
مشاريع الطاقات المتجددة القاها المهندس
في وزارة الزراعة شوكت صائب جميل.
وفي نهاية الندوة تم التوصل الى عدة
توصيات ابرزها فتح الدراسات العليا /
الدبلوم العالي بأختصاص هندسة الطاقة
والطاقات المتجددة لمنتسبي وزارة
الزراعة من حملة شهادات البكلوريوس
بالهندسة الميكانيكية او الهندسة الكهربائية
وتقليل التصحر في االراضي العراقية
النائية باالعتماد على الطاقات المتجددة في
نظام الري باالضافة الى اعماد السفرات
االرشادية المتوفرة فيها الطاقت المتجددة
الطالع الطلبة على اهمية الطاقات
المتجددة في دعم القطاع الزراعي .
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قسم اهلندسة الكهروميكانيكية يشارك يف احتفالية يوم
اجلامعة للذكرى الثانية واالربعون لتأسيسها

شارك قسم الهندسة الكهروميكانيكية في
احتفالية يوم الجامعة التكنولوجية في
الذكرى الثانية واالربعون لتأسيسها التي
اقيمت يوم االثنين  2017/4/3على حدائق
الجامعة بحضور ممثل وزير التعليم العالي
والبحث العلمي االستاذ الدكتور نبيل
االعرجي ورئيس الجامعة التكنولوجية
االستاذ الدكتور امين دواي ثامر التميمي
وومثلي الجامعات والشخصيات االكاديمية
ومساعدي رئيس الجامعة للشؤون االدارية
والعلمية ورؤساء االقسام العلمية من بينهم
رئيس قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د
هشام سليم عنيد والمراكز البحثية والعلمية
ومدراء الدوائر وحشد من منتسبي وطلبة
الجامعة .
بدأت الحفل وعزف النشيد الوطني
آي من الذكر
لجمهورية العراق وقراءة ٍ
الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على
شهدائنا االبرار قبل يلقي رئيس الجامعة
التكنولوجية أ.د أمين دواي ثامر كلمة
بهذا المناسبة حيث أشاد بمسيرة الجامعة
التكنولوجية التي تزخر بالعطاء خالل

تلك السنوات معبرا عن فخره بما يقدمه
جيشنا الباسل وحشدنا البطل في معركتهم
ضد تنظيم داعش االرهابي وكذلك القى
الدكتور نبيل االعرجي كلمة هنأ فيها اسرة
الجامعة التكنولوجية بعيد تأسيسها وحثها
على مواصلة العطاء .
وقال رئيس القسم أ.م.د هشام سليم عنيد
بأن هذه الذكرى تمثل حدثا تاريخيا كبيراً
لكل فرد من الجامعة سواء كان تدريسي
ام منتسب ام طالب فكلما نرى التقدم

الذي يحصل في جامعتنا العزيزة تكبر
المسؤولية على عاتقنا خدمة لعراقنا الحبيب
مهنئأ الجميع بهذه المناسبة العزيزة ومتمنيا
النصر لقواتنا الباسلة والحشد الشعبي في
معركتهم ضد االرهاب .
وقدم ممثل وزير التعليم العالي والبحث
العلمي و رئيس الجامعة التكنولوجية
دروع تكريمية لالستاذة حيث استلم
رئيس قسم الهندسة الكهروميكانيكية درع
الجامعة لحصوله على المرتبة الثانية
في تصنيف جودة الجامعات العراقية
باالضافة الى استالم التدريسي في قسم
الهندسة الكهروميكانيكية أ.د جالل محمد
جليل درعا تكريميا ً لكونه من التدريسيين
الحاصلين على أعلى تقييم في H-index
وتكريم بعض االساتذة الحاصلين على
لقب االستاذية المستمرين بالخدمة
وتكريم االقسام العلمية حسب المشروع
الوطني لتصنيف الجامعات بدرع الجامعة
التكنولوجية كل حسب تميزه باالضافة الى
تكريم المراكز العلمية والبحثية والمراكز
الخدمية واالقسام االدارية والشعب
والدوائر المتميزة في الجامعة باالضافة
الى تكريم طلبة الجامعة المتفوقين .
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قسم اهلندسة الكهروميكانيكية يعقد ندوة علمية عن دور
اخالقيات املهنة يف دعم كفاءة الطاقة بالعراق
عقد قسم الهندسة الكهروميكانيكية ندوته
العلمية التي اقيمت على قاعة الكندي
بالتعاون مع وزارة الكهرباء بعنوان
دور اخالقيات المهنة في دعم كفاءة
الطاقة بالعراق بحضور رئيس الجامعة
التكنولوجية أ.د أمين دواي ثامر ومثثلي
وزارة الكهرباء باالضافة الى عدد من
رؤساء االقسام وتدريسيين من الجامعة .
والقى رئيس الجامعة التكنولوجية كلمة
في بداية الندوة حيث أشار الى أهمية
اقامة هكذا ندوات وايجاد حلول لمعالجة
ابرز المشاكل المتعلقة في قطاع الكهرباء
وكيفية دعم كفاءة الطاقة  ,في حين أكد
رئيس قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د
هشام سليم عنيد بأن هذه الندوة تأتي ضمن
سعي القسم لفتح آفاق تعاون مشتركة مع
العديد من وزارت الدولة خدمة للصالح
العام وان الهدف الرئيسي هو إبراز اهمية
دور اخالقيات المهنة في مجال الطاقة
الكهربائية ودعم كفاءة الطاقة وأيضا
مناقشة المشاكل الحاصلة في دعم كفاءة
الطاقة وايجاد حلول لها  .وتضمنت الندوة
جلسة واحدة ترأسها رئيس فرع هندسة
الطاقة والطاقات المتجددة أ.م.د طالب
زغير فرج ومقررها م.م ميادة تقي وازي
وشهدت ثالث محاضرات االولى ألقاها
المهندس ماجد محمد عباس من وزارة
الكهرباء بعنوان اجراءات وزارة الكهرباء
في كفاءة الطاقة والمحاضرة الثانية كانت
بعنوان اخالقيات مهنة المهندس ألقاها
التدريسي من قسم الهندسة الكهروميكانيكية
أ.د جالل محمد جليل في حين كانت
المحاضرة الثالثة للدكتور محمد احمد
صالح ابو الطيب من وزارة الكهرباء بعنوان

سوق الطاقة وتجربة خصخصة التوزيع .

وفي النهاية خرجت الندوة بالعديد من
التوصيات المهمة ابرزها تعميم مفهوم
اخالقيات مهنة المهندس ضمن محاضرات
منتظمة تقام لطلبة المرحلة الرابعة وطلبة
الدراسات العليا في الجامعة التكنولوجية
بالتعاون مع نقابة المهندسين وأيضا
تضمين الندوات القادمة التي تعقد في القسم
محاضرة عن اخالقيات مهنة المهندس
بالتعاون مع وزارة الكهرباء وكذلك اعتماد
العزل الحراري ضمن مواصفات البناء

وهي تجمع بين انتقال الحرارة (هندسة
ميكانيكية) والهندسة الكهربائية والهندسة
المدنية باالضافة الى اقامة ندوات بكفاءة
الطاقة وترشيد االستهالك الكهربائي ونشر
بوسترات ارشادية تخدم تحقيق مبدأ كفاءة
الطاقة  .وكانت الندوة قد شهدت مداخالت
ونقاشات قيمة من قبل االساتذة الحاضرين
وأبدوا مالحظاتهم حول المحاضرات التي
القيت من اجل ايجاد حلول كثيرة لمشاكل
الطاقة الكهربائية في العراق .
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زيارتني علميتني حملطتي جنوب بغداد الغازية واحلرارية لطلبة
فرع هندسة الطاقة والطاقات املتجددة يف القسم
منها وكذلك ارتباط كل جزء مع االجزاء
االخرى واشارات التغذية العكسية
(( Feedbackبين الخرج والدخل لمختلف
المنظومات وطرق فحص ومعالجة الوقود
الالزم لعمل التوربينات والوسائل المساعدة
المختلفة وتم ايضا تقديم عرض تفصيلي
لمنظومة السيطرة والمراقبة المركزية
ألجزاء المحطات الكهروميكانيكية .

نظم فرع هندسة الطاقة والطاقات المتجددة
في قسم الهندسة الكهروميكانيكية زيارتين
علميتين لطلبة المرحلة الثانية و طلبة
المرحلة الثالثة الى محطتي جنوب بغداد
الغازية وجنوب بغداد الحرارية يومي 12
و . 2017/4 13
وقام كادر من تدريسيو الفرع باالشراف
على الزيارتين واجراء الشرح النظري
لتفاصيل المحطتين والمكونات الداخلية
ومبدأ عمل كل جزء من أجزاء المحطات واطلع الطلبة برفقة الكادر الهندسي
من حيث البارامترات الداخلة والخارجة للمحطتين على الواقع الميداني لكل جزء
من اجزاء المحطات كـ التوربينات ,
المولدات  ,المحوالت الكهربائية  ,خطوط
النقل  ,الباز بارت  ,منظومات الحماية
والتنبيه  ,وسائل السالمة واالمان  ,مختلف
القواطع  ,جداول الصيانة الدورية ألجزاء
المحطات ومعرفة االداء العملي الكهربائي
والميكانيكي التفصيلي لها وكذلك الترابط
العملي المتسلسل فيما بينها ابتدا ًء من
مرحلة تجهيز المواد االولية مرورا
بالمراحل الوسطية االخرى انتهاءاً بأنتاج

وتحويل الطاقة الكهربائية ومن ثم ربطها
مع المنظومة الوطنية لغرض تجهيزها الى
المستهلك .
وأوصت لجنة الزيارات العلمية بجعل
الزيارة العلمية لطلبة المرحلة الثالثة
للمحطة الحرارية في الفصل الدراسي
االول والمحطة الغازية في الفصل
الدراسي الثاني باالضافة الى تحقيق
زيارة علمية لطلبة المرحلة الثانية لشركة
الصناعات الكهربائية في الوزيرية في
الفصل الدراسي الثاني .

جمموعة من الطالب ينظمون محلة لصبغ وتنظيف اجلامعة

نظم مجموعة من طالب قسم الهندسة الطالب بأهمية المحافظة على رونق رفع مستوى النشاط الطالبي بما يخدم
الكهروميكانيكية حملة تطوعية طالبية الجامعة التكنولوجية مؤكداً على ضرورة المصلحة العامة متمنيا ً التوفيق للجميع .
لتنظيف وصبغ أرصفة الجامعة يومي
 2017/23/22بمشاركة  38طالب
وطالبة من مختلف االقسام  .وأشاد رئيس
قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د هشام
سليم عنيد بالجهود المبذولة من قبل فريق
العمل التطوعي وخصوصا طالب المرحلة
الثانية من فرع هندسة الطاقة والطاقات
المتجددة مصطفى عبد االمير كاظم في
تنظيم تلك الحملة التي تدل على وعي

االخيرة
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تدريسي من قسم اهلندسة الكهروميكانيكية يشارك يف
تأليف كتاب هندسي
شارك التدريسي في قسم الهندسة
الكهروميكانيكية م.د امير عبد جدوع في تأليف
كتاب هندسي مطبوع في امريكا وروسيا
بعنوان اعادة تجديد المحفزات باستخدام
تكنولوجيا السوائل الفوق الحرجة .
حيث ساهم التدريسي في تأليف الفصل الخامس
من الكتاب الذي يتناول دراسة علمية حديثة
لعملية اعادة تجديد المحفزات المستخدمة في
انتاج الوقود وتم تصنيع وبناء محطة جديدة في
مدينة كازان الروسية ألجراء عمليات التجديد
والتي تعد طريقة جديدة لعملية اعادة التجديد
 ,وملخص الطريقة هو استخدام ثاني اوكسيد
الكاربون في حالته الحرجة باستخدام الضغط
ودرجة الحرارة حيث تم الحصول على نتائج
عملية سجلت في شركات النفط الروسية
واظهرت الطريقة نتائج جيدة في عملية اعادة
التجديد بأقل كلفة ووقت ومالئمتها للبيئة
والظروف الطبيعية .

طلبة املرحلة الرابعة من قسم اهلندسة الكهروميكانيكية
حيتفلون مبناسبة قرب خترجهم من اجلامعة
احتفل طلبة المرحلة الرابعة من قسم
الهندسة الكهروميكانيكية لفرعي هندسة
الطاقة والطاقات المتجددة وهندسة النظم
الكهروميكانيكية للعام الدراسي -2016
 2017بمناسبة قرب تخرجهم من الجامعة
وانهاء مسيرتهم الدراسية بعد اربع سنوات
من العطاء .
وفي اجواء سادها الفرح والسرور عبر
الطلبة عن فرحتهم بهذه المناسبة من
خالل تنظيم احتفالية كبيرة امام مبنى
القسم مرتدين الزي العربي االصيل
وقاموا بتزيين بناية القسم بطريقة فنية

مميزة جذبت االنتباه باالضافة الى رفعهم
الفتات عبرت عن فخرهم بالقوات االمنية
البطلة والحشد الشعبي الذين بفضل دمائهم
اكملوا دراستهم الجامعية على حد تعبيرهم
 ,وخصوصا أنهم يسطرون اآلن أروع
مالحم البطولة والتضحية في قتالهم ضد
تنضيم داعش االرهابي في مدينة الموصل
وقدم رئيس قسم الهندسة الكهروميكانيكية
أ.م.د هشام سليم عنيد تهنئته الى الطلبة
المحتفلين متمنيا ً التوفيق لهم في حياتهم
العملية وأن يكونوا ضمن المساهمين في
بناء البلد العزيز .

