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 منهاج الندوة :

 االفتتاح باي من الذكر الحكيم  9:00

 كلمة السيد رئيس الجامعة المحترم 9:10

 كلمة الندوة 9:20

 بدء اعمال الجلسة االولى 9:30

 سامي ابراهيم الربيعي. رئيس الجلسة : أ.د

 أسراء عبد القادر .د.مقرر الجلسة : أ.م

 اوراق العمل : 

   ورقة عمل فرع هندسة المعادن 9:30

 العامة ورقة عمل شركة الصمود  9:45

 ورقة عمل وزارة العلوم والتكنولوجيا 10:00

 االولى مناقشة اوراق عمل الجلسة 10:15

 استراحة  10:30

 بدء اعمال الجلسة الثانية 11:00

 منى خضير عباس. رئيس الجلسة : أ.د

 منذر محمد راضي. د. م مقرر الجلسة : أ.

 جامعة ديالىعمل ورقة  11:00

 الجامعة المستنصرية عمل  ورقة 11:15

 بغداد/  معهد التكنولوجيا عمل  ورقة  11:30

 الثانية الجلسةعمل  مناقشة اوراق  11:45

 لندوةاالتوصيات وختام   12:00

 

 
 

 و االتصال المراسالت

 بريد االلكترونيال علىتكون المراسالت 

 :لقسم هندسة االنتاج والمعادن 

 
Prodeng.met@uotechnology.edu.iq 

 

or 

production.metallurgy.eng.dep@gmail.com 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة اآلنتاج والمعادن
 

 برعاية

 السيد رئيس الجامعة التكنولوجية 

 المحترم أمين دواي ثامراآلستاذ الدكتور 

 ار:تحت شعو

نتاج / قسم هندسة االهندسة المعادن فرعيقيم 

ندوة هندسية تخصصية عن: والمعادن   

 المعامالت الحرارية دور 

 الصناعات الوطنيةرفع اداء في 

 25/3/2015الموافق  االربعاءيوم 

في القسم االستاذ جاسم الحياني مقاعة المرحوفي   

المنتجة   بالجامعة 

 الصناعة     تدوم 

mailto:Prodeng.met@uotechnology.edu.iq
mailto:production.metallurgy.eng.dep@gmail.com


 
 هدف الندوة 

تقوم رسالة اجلامعات يف العصر احلاضر بدور ابلغ األمهية يف حياة األمم و 
الشعوب على اختالف مراحل تطّورها االقتصادي و االجتماعي، إذ مل تعد 
مقصورة على األهـداف التقليدية من حيث البحث عن املعرفـة و القيـام 

ريس. بل امتدت الرسالة لتشمل كل نواحي احلياة العلمية و التقنية و ابلتد
هو التكنولوجية، األمر الذي جعل من أهم واجبات اجلامعات املعاصرة 

إن من ضمن أهم .تتفاعل مع اجملتمع لبحث حاجاته و توفري متطلباته أن
تقدمة متطلبات اجملتمع هو الوصول إىل مراتب عاليـة يف ابتكار التقاانت امل

و التقدم التقين و التكنولوجي، و ال يتم ذلك اال آبليات تعمل على تعزيز 
 (.اجلامعة املنتجة) دور اجلامعات يف تنمية

تعد اجلامعة املنتجة بوابة الدخول القامة وادامة وتطوير الصناعة يف كافة 
البلدان وخاصة البلدان الصناعية حيث تلعب هندسة املعادن الدور 

امة الصناعة حىت مسيت وزارات الصناعة يف اغلب البلدان االساس الق
تنفرد اجلامعة التكنولوجية يف العراق ابهنا  ابسم )وزارة الصناعة واملعادن(.

السباقة من بني جامعات القطر لتكون اجلامعة املنتجة ملا تتميز اقسامها 
اعة ليس ية الصنذاهلندسية والعلمية ومراكز احباثها لتكون رافدا اساسيا لتغ

يف العمل يف  فقط ابخلرجيني وامنا ابملمارسة الفاعلة الساتذهتا وكوادرها
ه أتسيس منذاالنتاج واملعادن  قسم هندسةاملنشات الصناعية. لقد كان ل

وابالخص هندسة  االمهية القصوى1975عة التكنولوجية عام اجلام مع
حيث ال ميكن ان عمود الصناعات اهلندسية و التطبيقية  املعادن كوهنا متثل

هندسة املعادن وضمن فرع يهتم السبائك.اي صناعة بدون املعادن و تنشأ 
مناهجه للدراسات االولية والدراسات العليا بعلوم هندسة املعادن 

 الت احلرارية والتحوالت الطورية وعمليات اللحام والسباكة وامواملع
وية االسطح واملقاومة الكيميا كل وتقنيات محايةآوهندسة الت

 هتدف خلدمة. ا اليت تتطلبها ظروفللمعادن والسبائك وكيميائية كهر وال
تعزيز دور هندسة املعادن بشكل خاص واجلامعة   الندوة احلالية اىل 

من   )اجلامعة املنتجة)وتكريس مفهوم  التكنولوجية بشكل عام  يف تنمية
ناعات خالل مناقشة دور املعامالت احلرارية للسبائك يف رفع اداء الص

تصميم البىن اجملهرية من حيث املكوانت واالطوار الوطنية من خالل 
 . عن طريق املعامالت احلراريةغري املرغوبة الضفاء او ازالة بعض اخلواص 

 

 مفهوم المعامالت الحرارية واهميتها
 

املقصود ابملعاملة احلرارية  هو رفع درجة حرارة السبيكة اىل درجة حرارة 
مبعدل تربيد  يتم تربيدها معينة وتثبت درجة احلرارة لفرته زمنية معينة ومن مث

ت احلرارية ببساطة هي عمليات تربيد وتسيني تتحكم مالاملعا اي انمعني 
ومعدل التربيد.وهذة  زمنالو  : درجة احلرارة عديدة امها ها متغريات في

اخلواص بعد املعاملة لذلك ينبغي ان حتدد املتغريات هي الكفيلة بتحقيق 
هذه العوامل رمبا يؤدي اىل نتائج  بصورة دقيقة وان اي خطا يف حتديد

الغاية يصل اىل ال  وامعكوسة  او على االقل الحيقق اخلواص املطلوبة 
                     من املعامالت احلرارية. ةرجو امل

مراحل  خمتلف يفيف حالتها الصلبة  السبائك املعامالت احلرارية  ىجتر 

وختتلف املعامالت احلرارية ابختالف   او احياان بعد التصنيع  تصنيعها

هتدف املعامالت احلرارية اىل حتقيق اخلواص الرتاكيب الكيميائية للسبائك .

تعديل  من خاللاملطلوبة  لالجزاء املصنعة واليت يتطلبها جمال استيدامها 

البنية اجملهرية وفق املواصفات املطلوبة  بعد عمليات التصنيع والتشغيل 

كل و اخلواص آواص امليكانيكية ومقاومة  التللحصول على اخل

 أكما ميكن التيلص من بعض العيوب واملساوئ  اليت تنش.الكهروكيميائية

لذلك تعمل املعامالت  احلرارية  مثل االجهادات الداخلية اثناء التصنيع 

على  اكساب  االجزاء املصنعة اخلواص اليت تؤهلها لالستمرار  يف اخلدمة 

  طلوب والطول فرته زمنيه ممكنه.على الوجه امل

. 

. 

 

 
 

 المحاور الرئيسية للندوة

 

 هما : الندوة محورين رئيسيين تتضمن

 المحور أألول:

ي دور هندسة المعادن في حل معضالت القطاع الصناع

في مجال المعامالت الحرارية و ايجاد السبل المثلى 

للنهوض بالصناعة من خالل البحث و التطوير في 

لرفع اداء االجزاء المعاملة  تطبيقات المعامالت الحرارية

 حراريا.

 المحور الثاني:

دور المؤسسات الصناعية في حل مشاكل المعامالت 

في قسم الحرارية من خالل التعاون مع هندسة المعادن 

 هندسة االنتاج والمعادن في الجامعة التكنولوجية.

 

 

 


