وزارة الصناعة تربم عقدا أستشاريا مع التكنولوجية
لتصنيع خاليا مشسية
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رئيس مجلس االدارة

رئيس اهلندسة املعمارية حمكما ملشاريع طلبة
اجلامعات الربيطانية
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رئيس التحرير

أ.د .أمين دواي ثامر

التكنولوجية تبدأ خطوتها األوىل لتعيني اخلرجيني
على مالك قيادة القوة اجلوية

6

العدد  -الثالث 2013/11/1

جريدة نصف شهرية  -تصدر عن قسم االعالم والعالقات العامة

التميمي  :الجامعة أخذت على عاتقها تنسيق اآلراء بين مؤسسات
الدولة لنقل وتوطين التكنولوجيا
�أقامت جمموعة الطاقات
اجلامعة
يف
املتجددة
التكنولوجية بالتعاون مع
جامعة ميزوري الأمريكية
منظمة "
�ضمن برنامج
 "IREXالعاملية الندوة
العلمية التخ�ص�صية الأوىل
" الطاقات املتجددة الواقع
والتوجهات امل�ستقبلية "
يوم الثالثاء � 17أيلول 2013
على م�رسح اجلامعة بح�ضور
رئي�س اجلامعة التكنولوجية
�أ.د امني دواي ثامر والدكتور
كمال ح�سني مدير عام الطاقات
املتجددة يف وزارة العلوم
وم�ساعدي
والتكنولوجيا
رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون
العلمية �أ.د .حممد يحيى
العاين والإدارية �أ.د .جا�سم
حلو نعمة وممثلي وزارات "
الكهرباء  ،وال�صناعة واملعادن
والعلوم والتكنولوجيا " وعدد
من ر�ؤ�ساء الأق�سام ومنت�سبي
اجلامعة .وقال رئي�س اجلامعة

�أ.د .امني دواي ثامر يف كلمة
له يف الندوة � :إن التوجه
الذي نالحظه من دول العامل
يف ا�ستخدام الطاقة املتجددة
هو تقدم كبري ومت�سارع �إال �إن
البلد يعاين من قلة التطبيق
العملي لهذا اللون  ،م�ضيفا
ان اجلامعة كان لها ما يقارب
�سنتني اىل ثالث تن�سيق مع

في تجربة رائدة على مستوى البلد

الجامعة تطلق نظام ًا الكتروني ًا للتسجيل في األقسام الداخلية
�أطلقت اجلامعة التكنولوجية  /ق�سم الأق�سام الداخلية نظام ًا
الكرتوني ًا للت�سجيل يف الأق�سام الداخلية واحل�صول على �سكن
تابع للجامعة دون مراجعة الطالب املديرية وت�سهيل الإجراءات
بالإ�ضافة �إىل مواكبة التطورات احلا�صلة يف اجلامعات العاملية .
وذكر مدير ق�سم الأق�سام الداخلية الدكتور عبد اجلبار مطري �أحمد
� :إن فكرة ا�ستحداث نظام ًا الكرتوني ًا لي�ست وليدة ال�صدفة بل
هي وليدة احلاجة لكرثة عدد املتقدمني على ال�سكن يف الأق�سام
الداخلية �إذ و�صل العدد يف العام املا�ضي �إىل  3000طالبا فتوجب
�إيجاد احللول وت�سهيل الإجراءات .
و�أ�ضاف �إن م�شكلة ال�سكن الداخلي عوجلت يف اجلامعة التكنولوجية
وذلك بت�شجيع ودعم وتوجيه رئي�س اجلامعة اال�ستاذ الدكتور
امني دواي ثامر با�ستعمال تقنية حديثة ومتطورة عن طريق
ت�صميم ا�ستمارة الكرتونية بالتعاون مع مركز تقنية املعلومات
واالت�صاالت التي اطلقت يف موقع اجلامعة يف  2013/8/25لتذليل
ال�صعاب واملعوقات كافة.

جامعة ميزوري الأمريكية
وبالأ�سا�س مع منظمة IREX
العاملية يف اجلانب العلمي .
وا�شار اىل ان اجلامعة
التكنولوجية من منطلق نقل
وتوطني هذه التكنولوجية
�إىل العراق �أخذت على
عاتقها كيفية تن�سيق الآراء
بني م�ؤ�س�سات الدولة ب�شكل

كامل مع وزارات العلوم
والتكنولوجيا  ،وال�صناعة
واملعادن والكهرباء والوزارات
الأخرى التي ت�سند وت�ستفاد من
هذا اجلانب .
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مركز التدريب والمعامل يقيم  60دورة
لألختصاصات العلمية و الهندسية

يف �إطار التعاون بني اجلامعة التكنولوجية ووزارات ودوائر
الدولة  ,يقيم مركز التدريب واملعامل يف اجلامعة  60دورة
ملختلف االخت�صا�صات العلمية والهند�سية التي بد�أت يف �أيلول
 2013تنتهي يف منت�صف كانون الأول  2014يف جماالت ( احلا�سوب
,وال�سيارات واملولدات الديزل والبانزين والكهرباء و�صناعة
القوالب واللحام والدورات املتخ�ص�صة يف احلدائق  ,اجلانب
الإداري واملايل واللغات  ,والتدريب والتعليم وال�سالمة العامة
وخمتلف العلوم الهند�سية وميكانيك  -مدين بيئة.
وقال مدير املركز الدكتور علي رعد � :إن امل�شاركني يف الدورة
�سيتلقون حما�رضات نظرية وعملية ف�ضال عن منح املتدرب �شهادة
م�شاركة .
و�أ�ضاف � :إن املركز قام بحملة �شاملة للتنظيف يف املركز
ا�ستعدادا ال�ستقبال طلبة الدرا�سات الأولية والعليا للعام الدرا�سي
اجلديد  2014 -2013ف�ضال عن منت�سبي دوائر الدولة من املر�شحني
للدورات.

جمعية التجارة األوربية ترشح التكنولوجية لجائزة
أفضل جامعة أقليمية

جمعية التجارة
ر�شحت
European
االوربية "
" Business Assembly EBM
اجلامعة التكنولوجية جلائزة
(اف�ضل جامعة اقليمية) التي
�ستعلن يف قمة قادة " العلم
والتعليم" يف مدينة اوك�سفورد
يف بريطانيا وهو اكرب لقاء
اوروبي للعلم والتعليم التي
�ستقام للمدة  19-16ت�رشين
الثاين . 2013
اجلمعية
مديرة
وقالت

للعالقات الدولية مارينا
ليونتيفا يف �ضوء الدعوة
املوجهة اىل رئي�س اجلامعة
التكنولوجية ا.د امني دواي
ثامر بان تر�شيح اجلامعة
جاء يف �ضوء العمل االحرتايف
الناجح للجامعة التكنولوجية
العلمية
توجهاتها
يف
والتعليمية وامل�ستوى العايل
خلريجي اجلامعة بالإ�ضافة اىل
ال�سمعة التي الت�شوبها �شائبة
والنمو املتزايد واالجنازات

العلمية امل�ستدامة للجامعة
جعلت ( جلنة �سقراط) تر�شح
اجلامعة جلائزة (اف�ضل جامعة
�إقليمية) التي �سيتم منح رئي�س
اجلامعة او امل�ؤ�س�سة التعليمية
التي �ستفوز بهذه اجلائزة لقب
" اف�ضل مدير لهذا العام" يف
جمال العلم والتعليم و�سيمنح
�شهادة تقديرية ب�أ�سمه.
وذكر ا.د امني دواي ثامر
رئي�س اجلامعة التكنولوجية
ان هذا احلدث �سيكون �ضمن

فعاليات القمة التي �سيح�رضها
ر�ؤ�ساء جامعات وم�ساعدو
ر�ؤ�ساء جامعات واكادمييون
وم�ستثمرون من جميع انحاء
العامل و�سيتم خالله مناق�شة
االجتاهات اجلديدة يف التعليم
العايل وبرامج ونظريات
التعليم احلديثة وتقدمي
احللول العلمية املبتكرة
واملتقدمة وتو�سيع مدى
التعاون الدويل يف املجاالت
العلمية والتعليمية.

رئيس الجامعة يؤكد على التزام الطلبة
بالزي الموحد المحتشم
�أكد رئي�س اجلامعة التكنولوجية �أ.د�.أمني دواي ثامر
على االلتزام بالزي املوحد املحت�شم لطلبة اجلامعة
الذي يتنا�سب مع تقاليد وعادات املجتمع العراقي
.وجاء ذلك خالل جولة تفقدية لرئي�س اجلامعة
داخل �أروقة اجلامعة بح�ضور م�ساعد رئي�س اجلامعة
لل�ش�ؤون الإدارية ا.د جا�سم حلو نعمة ومدير ال�ش�ؤون
العلمية والعالقات الثقافية ا.م.د و�سام كاظم حمدان
ومدير ال�ش�ؤون الإدارية م.د علي مو�سى .
و�شدد رئي�س اجلامعة خالل لقائه عدد من الطلبة
يف خمتلف �أق�سام اجلامعة على تنفيذ �إجراءات الزي
املوحد وح�سب تعليمات وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي متمني ًا جلميع الطلبة املوفقية
ً
خدمة
وال�سداد يف �إكمال درا�ستهم ب�شكل علمي متطور
لعراقنا احلبيب .
وكانت رئا�سة اجلامعة قد �شكلت جلنة برئا�سة م�ساعد
رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية �أ.د.جا�سم حلو
نعمة وعدد من معاوين الأق�سام العلمية والهند�سية
ملتابعة التزام الطلبة بالزي املوحد

مركز التعليم المستمر ينجز  241دورة
بمشاركة  3052متدربا

�أجنز مركز التعليم امل�ستمر يف اجلامعة
التكنولوجية  241دورة تدريبية تخ�ص�صية للعام
الدرا�سي املن�رصم  2013-2012مب�شاركة 3052
متدربا من خمتلف م�ؤ�س�سات ودوائر الدولة من
مهند�سني وموظفني ي�رشف عليها �أ�ساتذة متخ�ص�صني
�أكفاء .
وقال �أ.د الدكتور خليل �إبراهيم حممود مدير مركز
التعليم امل�ستمر يف اجلامعة � :إن املركز �أعد خطة
طموحة للعام الدرا�سي اجلديد  2014-2013تتمثل
بزيادة عدد الدورات املقامة يف خمتلف املجاالت
واالخت�صا�صات الهند�سية ت�صل �إىل  250دورة ،
م�ضيفا ب�أنه �سيتم تع�شيق العمل وتو�سيع مديات
التدريب مع االخت�صا�صات الطبية والهند�سية
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لمواكبة التطور العالمي المتسارع

الجامعة التكنولوجية تستحدث مركزاً لنقل وتوطين التكنولوجيا

من �أجل مواكبة التطورات املت�سارعة يف جمال
التكنولوجيا املتقدمة  ،ا�ستحدثت اجلامعة
التكنولوجية " مركز لنقل وتوطني التكنولوجيا
" ا�ستناد ًا �إىل نظام مراكز البحث العلمي يف
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  ،ويهدف
�إىل رفع امل�ستوى التكنولوجي عن طريق تخطيط
و�إعداد �سيا�سات نقل وتوطني التكنولوجيا " من
خالل بناء وحدات لنقل وجذب التكنولوجيا
املتقدمة وتوطينها " .
وكانت اال�سباب املوجبة ال�ستحداث املركز
الذي اقرتحه رئي�س اجلامعة التكنولوجية
الأ�ستاذ الدكتور امني دواي ثامر هي �رضورة
ان�شاء منظومة العلم والتكنولوجيا املتقدمة
الوطنية ف�ضال عن احلاجة امللحة اىل نقل
وتوطني وتوليد التكنولوجيا احلديثة بعد ان
اولت الدول املتقدمة يف ع�رصنا الراهن اهتماما
اكرب لهذه التخ�ص�صات ملا لها من دور م�ؤثر يف
تطور املجتمع وتقدمه ورقيه باعتبارها مراكز
للمعرفة العلمية والتكنولوجية .

وتت�ضمن ابرز اجتاهات هذا املركز رفع امل�ستوى
العلمي والتكنولوجي يف العراق من خالل
التفاعل مع التكنولوجيا احلديثة �إ�ضافة اىل
رفع م�ستوى التعاون بني اجلامعات واملراكز
البحثية والقطاع اخلا�ص الذي يفتقر اىل اقتناء
وت�شغيل التقنيات التكنولوجية احلديثة ،
و�إن�شاء منظومة العلم والتكنولوجيا املتقدمة
يف اجلامعة والعراق .
وي�ضم املركز اق�سام  :نقل وتوطني التكنولوجيا
 ،والتعاون مع اجلامعات والقطاع اخلا�ص ،
ومذكرات التعاون العلمي والفني .
وان اكت�ساب التكنولوجيا تتمثل بنقل
التكنولوجيا كما تطرقت اليها الدرا�سة املقدمة
للوزارة على انه نقل تقنيات متقدمة ملنتج ذو
تقنية متقدمة والتدريب على ت�شغيله وت�سويق
منتجاته وفق عقد ترخي�ص او تعاون او مذكرات
تعاون علمية وفنية � ،أما توطني �أو ا�ستيعاب
التكنولوجيا فيتم عندما يتمكن املتخ�ص�صون
املحليون من فهم عمليات االنتاج وموا�صفات

املواد امل�ستعملة مع املقدرة على تطويرها
وحت�سينها لتواكب التطور العاملي لهذه
التكنولوجيا بحيث يبقى القطاع ال�صناعي
والفني يجاري التناف�س العاملي احلا�صل
نتيجة التطور التكنولوجي للمواد والعمليات
الداخلة يف ت�صنيع هذا املنتج  ،و�أما توليد
التكنولوجيا فيكون ب�إيجاد تكنولوجيا جديدة
ومبتكرة او مطورة حمليا ميكن بوا�سطتها ت�صنيع
منتجات م�ستحدثة مناف�سة عامليا.
مهام املركز :
 رفع امل�ستوى التكنولوجي عن طريق تخطيطو�إعداد �سيا�سات نقل وتوطني التكنولوجيا يف
العراق
 �إن�شاء بنك متطور للمعلومات التكنولوجية تقدمي خدمات الإر�شاد التكنولوجي للمهتمنييف املجال املحلي
 تكوين املجاميع العلمية وفرق العمل للبحوثامل�شرتكة على امل�ستوى املحلي .
 -مواكبة التطور املت�سارع يف جمال

اتفاقية تراخيص برامجية حاسوبية بين شركة بريطانية وقسم تكنولوجيا النفط

يف �إطار االنفتاح العلمي لق�سم تكنولوجيا النفط يف اجلامعة التكنولوجية على ال�رشكات العاملية
 ,بادرت �رشكة  Petroleum Experts Limitedب�إهداء ق�سم تكنولوجيا النفط يف اجلامعة تراخي�ص
ملجموعة من الرباجميات احلا�سوبية اخلا�صة بهند�سة النفط بقيمة ( 1,394,840£مليون وثالثمئة
و�أربع وت�سعون �ألف وثمامنئة و�أربعون باون �إ�سرتليني ) �إ�ضافة �إىل م�صاريف الإدامة .وقام ق�سم
تكنولوجيا النفط باالتفاق مع ال�رشكة بتزويد الق�سم بع�رشة تراخي�ص ل�سبعة براجميات حا�سوبية
متطورة ومعتمدة ب�شكل وا�سع يف ال�صناعة النفطية وميكن اال�ستفادة منها للأغرا�ض التعليمية والبحثية
والتدريب التي متكن الطالب من التوا�صل مع اخر التطورات التكنولوجية يف القطاع النفطي الأمر الذي
ي�ساهم ب�صورة مبا�رشة يف رفع امل�ستوى العلمي للطالب.
ويذكر ان  Petroleum Experts Limitedهي من ال�رشكات الربيطانية اخلا�صة والرائدة يف جتهيز
براجميات جاهزة تخ�ص هند�سة النفط وبد�أت �أعمالها يف .1990

وزارة الصناعة تبرم عقداً أستشاري ًا مع التكنولوجية
لتصنيع خاليا شمسية

�أبرم مركز النانوتكنولوجي يف اجلامعة
التكنولوجية عقد ا�ست�شاري مع ال�رشكة
العامة للفح�ص والت�أهيل الهند�سي
يف وزارة ال�صناعة واملعادن لتقدمي
اال�ست�شارات العلمية والفنية اخلا�صة
بالبحث املو�سوم ( ت�صنيع خاليا �شم�سية
ذات تراكيب نانوية بطريقة الرت�سيب
بالليزر ) وملدة �سنة واحدة .ويت�ضمن
العقد اال�ست�شاري املتعلق باملركز تقدمي
امل�شورة الفنية والعلمية ودرا�سة امل�سالك
التكنولوجية املتعلقة بها وتعديلها عند
ال�رضورة ومرافقة فريق العمل يف جوالته
امليدانية لل�رشكة املعنية وح�سب متطلبات
العمل والقيام بدرا�سة وحتليل النتائج
والو�صول �إىل احللول املطلوبة والإ�رشاف
على �إعداد التقارير الأولية التدريبية
الالزمة .وت�شمل الفرتة الزمنية للعقد
اال�ست�شاري املق�سمة على مدى عام واحد
�إقامة م�سح �إجمايل للبحوث ذات العالقة
 ،تهيئة م�ستلزمات البحث من مواد �أو
عدد  ،تهيئة منظومة الرت�سيب بالليزر،

افتتاح قاعة للحاسوب والتعليم اإللكتروني في مركز تقنية المعلومات
افتتح مركز تقنية املعلومات واالت�صاالت يف اجلامعة
التكنولوجية قاعة للحا�سوب والتعليم االلكرتوين يف
املركز ا�ستعداد ًا للعام الدرا�سي . 2014-2013
وبني مدير املركز م.م .جمال هالل عا�صي � :إن قاعة احلا�سوب
والتعليم االلكرتوين �ست�شهد �إقامة دورات تدريبية لطلبة
اجلامعة كافة  ،م�ؤكدا �إن القاعة تت�ضمن حا�سبات حديثة
"البتوب" عالية الكفاءة واجلودة مرتبطة ب�شبكة داخلية
واحدة وجهاز عر�ض فيديوي يحمل �صفة  HDو�سبورة ذكية
( )smart boardومزودة بو�سائل مالئمة للتعليم من تكييف
و�إنارة و مقاعد جلو�س  ،وجاء افتتاح القاعة برعاية ودعم
رئي�س اجلامعة التكنولوجية الأ�ستاذ الدكتور �أمني دواي
ثامر الذي ي�ؤكد دائما على مواكبة التطورات العلمية .
واجلدير بالذكر �إن القاعة ا�ستقبلت الطلبة املتقدمني
للدرا�سات العليا املاج�ستري والدكتوراه لأداء اختبار كفاءة
احلا�سوب � ،إذ �شهدت �إقباال وا�سع ًا للطلبة املتقدمني حتت
�إ�رشاف كادر متميز من موظفي املركز.

التكنولوجيات املتقدمة وحت�س�س مبد�أ الريادة
يف جماالت خمتارة تتالئم وظروف املنطقة .
 العمل على �إيجاد �آليات ربط العالقةبني اجلامعات ومراكز البحوث التطبيقية
والقطاعات الإنتاجية
 تنفيذ البحوث امل�شرتكة ذات الطابع القومي . تعظيم ا�ستفادة العراق من الهيئات واملنظماتالإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث املتقدمة
عامليا .
تخ�ص�ص املركز :
� .1إدارة نقل التكنولوجيا وت�شمل  :اختيار
التكنولوجيا  ،اقتناء التكنولوجيا  ،ا�ستخدام
التكنولوجيا � .2إدارة توطني التكنولوجيا �أو
ا�ستيعابها وت�شمل  :الهند�سة العك�سية  ،التطويع
التكنولوجية  ،فك احلزمة التكنولوجية .
� .3إدارة توليد التكنولوجيا وت�شمل  :البحث
والتطوير  ،براءات االخرتاع وحقوق امللكية
الفكرية  ،توليد م�صانع �أو �رشكات جديدة ،
توليد التكنولوجيا

كب�س العينات وتنظيف القواعد اخلا�صة
باخلاليا ال�شم�سية وتر�سيب الأغ�شية
عند ظروف خمتلفة  ،واخذ القيا�سات
للأغ�شية املح�رضة XRD,SEM,AFM
وخ�صائ�ص ( )V-I) (C-Vلتحديد كفاءة
اخللية ال�شم�سية  ،ف�ضال عن مناق�شة
النتائج وكتابة البحث ليتم بعدها تقدمي
البحث للن�رش يف جملة حملية او عاملية.
وبينت مديرة مركز النانوتكنولوجي
واملواد املتقدمة يف اجلامعة التكنولوجية
�أ.د .عدوية جمعة �:إن الفائدة من �إقامة هذه
العقود اال�ست�شارية بني املراكز البحثية
ب�شكل خا�ص واجلامعة التكنولوجية
ب�شكل عام هي النهو�ض بامل�شاريع
البحثية املنجزة من قبل طلبة الدرا�سات
العليا والباحثني و�إدخالها يف حل م�شاكل
البنى التحتية ومن �ضمنها ال�صناعة كي ال
تبقى حبي�سة الرفوف ومتا�شيا وتوجيهات
معايل وزير التعليم العايل والبحث
العلمي اال�ستاذ علي االديب يف النهو�ض
بالبحث العلمي .

تدريسي من الهندسة الكيمياوية ينشر
بحثا عن الكرات النانوية في مجلة عالمية
ن�رش �أ.م.د حممد ابراهيم حممد
التدري�سي يف ق�سم الهند�سة
اجلامعة
يف
الكيمياوية
التكنولوجية مب�شاركة د.
رحيق ا�سماعيل ابراهيم و م.م
ملى ح�سني حممود و�أ.د ممتاز
عبد االحد واملهند�سة نريان
مانوئيل واملهند�سة عبري
حممود بحثا بعنوان (خ�صائ�ص
الكرات النانوية املح�رضة من
الأ�سفلت املنتج حمليا ) يف جملة
(Advances in Materials
) Science and Engineering
االمريكية .
وت�ضمن البحث  :ا�ستخدام

الإ�سفلت العراقي منزوع الزيت
كم�صدر لإنتاج الكرات النانوية
بطريقة الرت�سيب الكيميائي
البخاري حيث ي�ستخدم اال�سفلت
بعد معاجلته كيميائيا الزالة
الزيوت االروماتية وال�شوائب
حيث يتم طحنه ف�ض ً
ال عن
وزنه ثم تبخريه يف جو خامل
با�ستخدام االركون وان مزيج
البخار واالركون مت امراره
خالل مفاعل افقي من الكوارتز
وبوجود العامل امل�ساعد
(الكوبلت املحمل على االلومينا)
وبدرجة حرارة 900م ومت تر�سيب
كرات الكربون النانوية.
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أقسام الجامعة التكنولوجية تعقد اجتماعات موسعة لهيئاتها العامة

رئيس الجامعة يؤكد على دعم عملية البحث العلمي واالهتمام بشريحة الطلبة

عقدت االق�سام الهند�سية والعلمية يف
اجلامعة التكنولوجية يف االونة االخرية
اجتماعات لهيئاتها العامة التي ح�رض
جميعها رئي�س اجلامعة التكنولوجية
ا.د امني دواي ثامر ور�ؤ�ساء االق�سام
واملعاونان االداري والعلمي .
ونوق�شت خالل االجتماعات اال�ستعداد
للعام الدرا�سي  ، 2014-2013وتطوير
املناهج العلمية الدرا�سية من اجل تخريج
مهند�سني على م�ستوى عايل من املنهجية
العلمية ودفعهم يف جمال العمل التطبيقي
خدمة للمجتمع العراقي  .ف�ضال عن مناق�شة
�آخر امل�ستجدات والتطورات احلا�صلة يف
االق�سام ف�ضال عن املعوقات التي تواجه
العمل يف الق�سم وايجاد احللول لتذليلهاا،
,وتهيئة جميع املختربات والقاعات
الدرا�سية وتطوير الكوادر التدري�سية من
اجل النهو�ض بالواقع العلمي للطالب ،
وكذلك مناق�شة برنامج التو�أمة بني اجلامعة
وباقي اجلامعات العربية والأجنبية
وال�سعي لتطوير الكادر التدري�سي وفق
مناهج علمية حديثة ومتطورة .
و�شدد رئي�س اجلامعة اثناء حديثه على
االلتزام واالن�ضباط بالدوام وح�ضور
املحا�رضات يف وقتها ف�ضال على االهتمام
ب�رشيحة الطلبة لأنهم �أمانة يف رقابنا
ورعايتهم من م�س�ؤوليتنا لإكمال درا�ستهم
بال�شكل ال�صحيح والنهو�ض بامل�ستوى
العلمي فهم بناة امل�ستقبل،
كما ركز على مو�ضوع التوا�ضع بني الرئي�س
واملر�ؤو�س من اجل دميومة العمل والنهو�ض
بامل�ستوى العلمي داخل االق�سام .
و�أكد رئي�س اجلامعة على �رضورة االبتعاد
عن جميع املظاهر احلزبية وال�سيا�سية

داخل احلرم اجلامعي للنهو�ض بامل�سرية
العلمية ب�شكل علمي حديث ومتطور.
واو�ضح ان موقع اجلامعة يعد من املواقع
املتميزة بني اجلامعات العراقية والدليل
على ذلك ح�صول التكنولوجية على اجلوائز
يف املحافل واملهرجانات من خالل البحوث
العلمية املقدمة من التدري�سيني التي تخدم
البالد ف�ضال على امل�شاركة املتميزة يف
مهرجان ال�سيادة حيث ح�صلت اجلامعة
على ع�رشة جوائز  ،م�شددا على �رضورة
االعتناء بالطالب �إذ يعد ابن املجتمع
وامل�ستقبل الذي نن�شد �إليه .
وبني رئي�س اجلامعة االهتمام الذي تقدمه
اجلامعة بخريجيها وهذا ما متثل بفتح
قنوات لتوفري الدرجات الوظيفية خلريجي
اجلامعة وبد�أت اخلطوة يف �أمانة بغداد
ووزارتي الأعمار والإ�سكان والدفاع من خالل
ا�ستحداث وحدة الوظائف يف اجلامعة التي
تهتم باخلريج حتى بعد مغادرته اجلامعة
 ،كما عرج باحلديث �إىل تفعيل التعاون مع
منظمة  IREXاالمريكية و�إيفاد جمموعة من
تدري�سي التكنولوجية اىل جامعة ميزوري
يف الواليات املتحدة ف�ضال على التعاون مع
منظمة  DAADالأملانية وحتى املنظمات
الدولية فهناك تعاون وتفاعل معها لأنها
تعد مدخل اىل الأ�ساتذة ويجب �أن ال ندع �أي
م�رشوع يف�شل مع �أي منظمة حتى ال يتم قطع
الطريق �أمام بقية التدري�سيني.
وعرج يف حديثه امام اع�ضاء الهيئات
العامة بالتاكيد على الهوية الوطنية
واالنتماء للبالد حيث تعترب هوية الأ�ستاذ
هي الهوية الرتبوية البحثية العلمية التي
تعد الأ�سا�س للتقدم .
و�أكد رئي�س اجلامعة التكنولوجية على دعم

عملية البحث العلمي يف اجلامعة من خالل
االهتمام بالباحثني لن�رش البحوث العلمية
يف املجالت العاملية الر�صينة التي ت�صب
يف خدمة امل�سرية التعليمية يف اجلامعة
والبلد .
وا�ضاف ان دور الأ�ساتذة يف تقدمي
اال�ست�شارات العلمية يف خمتلف املجاالت
واالخت�صا�صات ي�صب يف تقدم اجلامعة
والبلد من خالل �إن اجلامعة تفتخر ب�سمعة
جمالتها العلمية املحكمة ومنها جملة
الهند�سة والتكنولوجيا التي ت�ستقطب
بحوث جميع الباحثني من داخل وخارج
اجلامعة  ،وان املجلة �ستظهر بحلة جيدة
يف �أمل احل�صول على impact factor
ال�سيما �إن �سمعة اجلامعة كبرية على
امل�ستوى املحلي او اخلارجي
ومتنى للجميع النجاح واملوفقية يف اكمال
امل�سرية العلمية خدمة لعراقنا احلبيب
وا�ستمع رئي�س اجلامعة اىل اراء وطروحات
ومقرتحات اال�ساتذة من اجل ايجاد احللول
اجلذرية للم�شاكل التي تواجه تدري�سيي
االق�سام .
و�شهدت اجتماعات الهيئة العامة الق�سام
هند�سة املكائن واملعدات والكهروميكانيك
واحلا�سوب بتقدمي ال�شكر والتقدير من
رئي�س اجلامعة اىل ا.د �صباح طارق
احمد رئي�س ق�سم هند�سة املكائن وا.م.د
طالل عبد اجلبار رئي�س ق�سم هند�سة
الكهروميكانيك وا.م.د با�سم عبد الباقي
رئي�س ق�سم احلا�سوب ال�سابقني ملا قدموه
من جهود مبذولة يف خدمة امل�سرية العلمية
الق�سامهم واجلامعة خالل فرتة توليهم
رئا�سة االق�سام.

قسم اإلحصاء يستحدث موقع ًا الكتروني ًا على شبكة الجامعة
يف خطوة جديدة لن�رش ثقافة العدد واملعلومة
 ،ا�ستحدث ق�سم الإح�صاء وبنك املعلومات يف
اجلامعة التكنولوجية موقعا الكرتونيا على
�شبكة االنرتنت واملعلوماتية للجامعة وذلك
يوم الأربعاء . 2013/9/25
ويت�ضمن املوقع االلكرتوين �إح�صاءات ب�أعداد
التدري�سيني واملوظفني وطلبة الدرا�سات
الأولية والعليا بالإ�ضافة �إىل الإح�صاءات
املختلفة وكذلك ن�رش كرا�س �إح�صائي �سنوي.
وذكرت مديرة ق�سم الإح�صاء وبنك املعلومات
رئي�س �إح�صائيني �إنعام ح�سني �أحمد � :إن
املوقع االلكرتوين يقوم بتوفري بيانات
�إح�صائية عن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
واملوظفني يف اجلامعة باختالف �أق�سامها
واملعلومات التي تخ�ص الطلبة املقبولني

واخلريجني على مدار ال�سنوات املن�رصمة
واحلالية و�إح�صاءات طلبة الدرا�سات العليا
 ،وبع�ض الإح�صاءات الأخرى املتعلقة
باجلامعة منها �إح�صائيات امل�ؤمترات
 ،الندوات  ،ور�ش العمل  ،والإيفادات
املختربات والبنايات .
واجلدير بالذكر �إن ق�سم الإح�صاء ن�ش�أ
بت�شكيل وحدة ( الإح�صاء وبنك املعلومات
) يف اجلامعة التكنولوجية عام  2006بعدها
مت ا�ستحداث ق�سم الإح�صاء وبنك املعلومات
يف � 2012ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة ملا
اكت�سب علم الإح�صاء من �إمكانية وتطبيق
نظريات ومبادئ و�أ�ساليب يف كل املجاالت
وميكن التعبري عن ظواهره ببيانات و�أ�ساليب
�إح�صائية .

إدخال تقنية النانوتكنولوجي في
تطوير خواص السمنت العراقي
�أجرى مركز النانو تكنولوجي واملواد املتقدمة يف
اجلامعة التكنولوجية اربع �آليات تعاون مع م�ؤ�س�سات
ودوائر وزارتي ال�صناعة واملعادن  ،والنفط لتبادل
املعلومات ب�شكل مثمر من اجل التقدم العلمي يف البلد .
وقالت مديرة مركز النانو تكنولوجي الأ�ستاذ الدكتور
عدوية جمعة ثامر� :إن التعاون مع م�ؤ�س�سات وزارات
الدولة يحقق اهمية كبرية يف املجتمع وبالتايل ي�سهم
يف حل املعوقات وامل�شاكل التي تواجه العمل ف�ضال عن
تذليل امل�صاعب فيها.
و�أ�ضافت ب�أنه مت ت�شكيل �آليات تعاون مع ال�رشكة العامة
لل�سمنت العراقية يف وزارة ال�صناعة واملعادن لتطوير
خوا�ص ال�سمنت العراقي بتقنية النانو تكنولوجي ،
ف�ضال عن تنقية املواد اخلام الداخلة يف �صناعة ال�سمنت
العراقي بهذه التقنية وتطوير خ�صائ�ص البطانات
احلرارية لأفرانها  ،ودرا�سة ظاهرة الت�آكل احلا�صل يف
املراوح امل�ستخدمة يف هذه ال�صناعة .
و�أ�شارت �إىل انه مت التعاون الهيئة العامة للبحث والتطوير
ال�صناعي /مركز ابن البيطار يف وزارة ال�صناعة ب�إن�شاء
ق�سم النانوتكنولوجي وحتليل االنزميات ال�صناعية
على الدقائق النانوية ال�ستخدامها يف منظومات معاجلة
التلوث  ،كما مت ت�شكيل �آلية تعاون مع ال�رشكة العامة
ل�صناعة احلراريات يف وزارة ال�صناعة ت�ضمن تطوير
خ�صائ�ص معادن قوالب الكب�س .
وذكرت مديرة املركز انه مت تفعيل تعاون مع �رشكة
احلفر العراقية يف وزارة النفط ي�شمل درا�سة خوا�ص
معادن �أبراج احلفر  ،ودرا�سة البنية الدقيقة ملعدن
�ساريات اجهزة احلفر حتت الظروف البيئية والت�شغيلية
املختلفة وعامل الزمن .

التكنولوجية تستحدث نظام البحث االلكتروني للمكتبة
باستخدام شبكة االنترنت

من اجل توفري اخلدمات الفنية والتقنية احلديثة
لباحثي وطلبة اجلامعة التكنولوجية وب�أي�رس
الطرق مت ا�ستحداث " نظام البحث االلكرتوين
للمكتبة با�ستخدام �شبكة االنرتنت " لدعم املكتبة
املركزية يف اجلامعة الذي مت اجنازه من قبل

الكادر الفني يف مركز تقنية املعلومات واالت�صاالت
– �شعبة الإدارة االلكرتونية بالتعاون مع الكادر
الفني للأمانة العامة للمكتبة املركزية .
وقال م.م جمال هالل عا�صي مدير مركز تقنية
املعلومات واالت�صاالت � :إن النظام اجلديد يتيح
�إمكانية �إظهار عناوين الكتب والر�سائل واالطاريح
واملقاالت عن طريق كتابة كلمة مفتاحية معينة
�أو عن طريق كتابة كلمة تعود لعنوان الكتاب �أو
الر�سالة والأطروحة � ،أو �أن تتم عملية البحث
اعتمادا على ا�سم امل�ؤلف �أو �سنة الن�رش .
و�أ�ضاف �إن الفائدة املتحققة من اجناز هذا النظام
تتمثل بت�سهيل مهمة البحث عن امل�صدر العلمي
ورقمه الت�صنيفي دون التقيد بح�ضور الباحث �إىل
موقع املكتبة .
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حصل على منحة دراسية في جامعة كوفنتري البريطانية

طالب من التكنولوجية ينال جائزة التميز لإلبداع المعماري لعام  2013عن تصميم دار األوبرا بغداد
متيز طلبة اجلامعة التكنولوجية
للمرة الثانية على التوايل يف م�شاريع
التخرج يف اجلانب املعماري بعد
�إن فاز ثالثة طالب على املراكز من
االول اىل اخلام�س مل�شاريع تخرج
الطلبة يف العراقيني كليات الهند�سة
املعمارية يف اجلامعات العراقية
والأجنبية للعام احلايل � 2013إذ نال
الطالب خالد ريا�ض من ق�سم الهند�سة
املعمارية جائزة التميز للإبداع
املعماري عن م�رشوعه " دار الأوبرا
بغداد " ب�أ�رشاف �أ.م.د ا�سماء حممد
ح�سني و د�.سعاد من بني  234متناف�سا
من خمتلف �أق�سام الهند�سة املعمارية
يف اجلامعات العراقية و�سبعة
طالب يدر�سون يف اخلارج مب�شاركة
 84م�رشوعا ليتم االختيار على 18
م�رشوعا من قبل جلنة احلكام للجائزة
وح�صل الفائز ريا�ض باملركز الأول
على منحة لدرا�سة املاج�ستري يف ق�سم
الهند�سة املعمارية والبناء يف جامعة
كوفنرتي الربيطانية للعام الدرا�سي
 2015/2014على ان يجتاز االختبارات
التي تقيمها اجلامعة ،مع العلم �إن
هذه املنحة غري قابلة للتحويل اىل
�شخ�ص �آخر يف حال عدم ا�ستفادة
الفائز من هذه الفر�صة وتكون مدة
الدرا�سة عام واحد فقط.
وفازت الطالبة هديل �صفاء من
اجلامعة التكنولوجية باملركز الرابع
عن م�رشوع متحف �أغرا�ض الت�صميم
العمراين با�رشاف �أ.م.د وحدة �شكر
و م.د خن�ساء غازي وح�صل على
املرتبة اخلام�سة الطالب ميثم �صفاء
من اجلامعة التكنولوجية عن م�رشوع
" مركز �أبحاث البيئة با�رشاف �أ.م.د
عبا�س علي حمزة و م.د مهدي �صالح

فرج.
و�أعلن الربوفي�سور بول �آيفي عميد
كلية الهند�سة واحلا�سبات يف جامعة
كوفنرتي الربيطانية �أ�سماء الفائزين
بجائزة التميز يف م�شاريع التخرج"
التي تهدف �إىل تكرمي ومكاف�أة
التميز ،و�إظهار املواهب والقدرات
العراقية ،وجهود الأكادمييني يف
دعم 'النهو�ض التعليم املعماري يف

العراق ،وتعزيز ثقافة التميز يف
مرحلة مبكرة بني ال�شباب العراقيني
للم�ضي قدما يف مهنة الهند�سة
املعمارية املهنية و�أكادمييا.و�أ�شاد
املحكمون بت�صميم الطالب �إياد الذي
قدمه مطلع كانون الثاين  2013مبينني
�إن م�ستقبل العمارة العراقية يف �أيد
�أمينة " .وعد املحكم الفرن�سي جريوم
كوبارد "الت�صميم مفهوم ووا�ضح جدا،

وميكن اعتباره مبثابة ن�صب تذكاري،
و�أنه ميكن �أن �إن�شاء طريقة عر�ض
بطاقة بريدية لطيفة لبغداد " .اما
املحكم االردين را�شدالعن�سه " ذكر ان
امل�رشوع يعد �أحد امل�شاريع املميزة
التي تذكر �أعمال زها حديد  ،النه
اظهر �سيولة وحركة لإن�شاء رمز ثقايف
لي�س للعراق فقط ولكن بالن�سبة
للمنطقة �أي�ضا.ومن اجلدير بالذكر
�أن الفائز بجائزة التميز لعام 2012
كان الطالب �أنور �صباح عبا�س من
اجلامعة التكنولوجية.وح�صل على
اجلائزة الثانية لعام � 2013إبراهيم
حافظ عارف من جامعة �صالح الدين
يف اربيل عن م�رشوع ت�صميم "متحف
الفنون الإ�سالمية اما اجلائزة الثالثة

رئيس الهندسة المعمارية محكما لمشاريع طلبة الجامعات البريطانية

�شارك رئي�س ق�سم الهند�سة املعمارية ا.م.د ابراهيم جواد ال يو�سف
يف جلنة حتكيم جائزة االبداع لفئة م�شاريع الطلبة يف اجلامعات
الربيطانية وذلك باختيار اف�ضل امل�شاريع .وجاء اختيار الدكتور
ابراهيم جواد يف جلنة التحكيم يف �ضوء اختيار م�رشفني الطلبة
الفائزين بجائزة التميز ال�سابقة اذ �سبق له ان ا�رشف على م�رشوع
الطالب انور �صباح عبا�س من اجلامعة التكنولوجية الذي ح�صل
على اجلائزة االوىل .وقال رئي�س الق�سم انه قام بفح�ص  6م�شاريع
منها  5م�شاريع فردية وواحد م�شرتك .ويذكر ان اللجنة ت�ضم اي�ضا
عراقيان هما الدكتورة مها املالئكة وهي معمارية ا�ست�شارية
وخمططة مدن و�أكادميية يف عدة جامعات عراقية يف بغداد و�شمال
العراق  ،واملهند�س قائد �صغري وهو خريج اجلامعة التكنولوجية
وحا�صل على �شهادة املاج�ستري يف ادارة امل�شاريع من جامعة
الب�رصة ويحا�رض فيها واالن يكمل الدكتوراه يف جامعة �سرتانكاليد
يف مدينة كال�سكو.

التنمية المستدامة في الجامعة التكنولوجية تشارك في ورشة عمل بتركيا

�شارك رئي�س ق�سم التنمية امل�ستدامة املدر�س مقداد عبد الوهاب اخلطيب
يف مركز البحوث البيئية يف اجلامعة التكنولوجية يف ور�شة عمل
للفرتة � 19-16أيلول يف مدينة ا�سطنبول – تركيا بعد ان مت تر�شيحه من
قبل املنظمة الدولية للتقيي�س ( )ISOليكون خبري وطني يف امل�س�ؤولية
املجتمعية  Social Responsibilityالتي تعتمد لغر�ض النهو�ض بواقع
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات ومعرفة م�س�ؤوليتها جتاه قراراتها وان�شطتها يف
املجتمع والبيئة من خالل �سلوك �شفاف و�أخالقي وح�صولهم على ال�شهادات
التقديرية.
وقال مقداد عبد الوهاب  :ان الور�شة ت�ضمنت برناجما مكثفا ت�ضمن خالل
الثالثة ايام االوىل؛ جل�سات تفاعلية – تو�ضيحية يف م�ضامني امل�س�ؤولية
املجتمعية � ،أعقبها يف اليوم الرابع بح�ضور خم�سة م�ؤ�س�سات عراقية ليتم
التن�سيق فيما بينها واخلرباء الوطنيني لت�ضمني مبادئ وا�س�س امل�س�ؤولية
املجتمعية يف هيكلياتها االدارية وبراجمها التنفيذية.

123

فكانت من ن�صيب ديانا داود من جامعة
دهوك عن م�رشوع "متحف التاريخ
الطبيعي " واملراكز من ال�ساد�س اىل
العا�رش كانت لطلبة من جامعات
 :بغداد والنهرين و�صالح الدين ،
واجلامعة الدولية اخلا�صة للعلوم
والتكنولوجيا يف �سوريا وتقا�سم
املركز العا�رش طالب من جامعات
�صالح الدين  ،ودهوك وال�سليمانية .
ح�صل على جائزة امل�رشف من عام
 2013الدكتور حامد تركي للإ�رشاف
ثالثة من �أكرب  10م�شاريع.
واجلدير بالذكر ان هذه اجلائزة غري
تابعة لأية منظمة او جهة حكومية
وهي مدعومة من هيئات �أكادميية
ومعمارية وثقافية وجمالت معمارية
معروفة وجاءت هذه اجلائزة بجهود
عراقية خال�صة موجودة يف بريطانيا
من �أجل دعم املعماري العراقي ال�شاب
وتعريف العامل باجلهود املبذولة .

مشاركا في دورة الوظائف لخريجي

الجامعة باللغة االنكليزية والحاسوب

اختتمت يف اجلامعة التكنولوجية الدورة
التدريبية االوىل خلريجي اجلامعة للعامني
الدرا�سيني  2012/2011و  2013/2012التي
�أقامتها وحدة الوظائف يف اجلامعة للمدة
من  19- 15ايلول  2013على قاعة ق�سم العلوم
التطبيقية مب�شاركة  123خريجا من خمتلف
�أق�سام اجلامعة الهند�سية والعلمية .
وقال م�س�ؤول وحدة الوظائف يف اجلامعة
مرت�ضى عبد احل�سن  :ان منهاج الدورة
ا�شتمل على عمل ال�سرية الذاتية والر�سائل
االلكرتونية ومقابالت العمل ومهارة
التحدث باللغة االنكليزية.ومت يف نهاية
الدورة توزيع ا�ستبيان خا�ص باخلريجني
ملعرفة الفائدة التي جنوها من الدورة
ف�ضال عن توزيع �شهادات امل�شاركة عليهم.
و�أبدى امل�شاركون يف الدورة عن مدى
�سعادتهم باهتمام اجلامعة ورئي�سها الأ�ستاذ
الدكتور امني دواي ثامر ب�رشيحة اخلريجني
من اجل تهيئتهم ب�شكل اف�ضل قبل التعيني
 ،م�ضيفني ب�أنهم يتمنون ان تتوا�صل اقامة
هذه الدورات م�ستقبال للوحدة ملا لها من
اهمية يف �صقل وتطوير مواهب اخلريجني
من الناحية العلمية والعملية .

5
التكنولوجية تقيم ندوة علمية عن الطاقات المتجددة بالتعاون مع جامعة ميزوري

التميمي  :الجامعة أخذت على عاتقها تنسيق اآلراء بين مؤسسات الدولة لنقل وتوطين التكنولوجيا

�أقامت جمموعة الطاقات املتجددة
يف اجلامعة التكنولوجية بالتعاون
مع جامعة ميزوري الأمريكية �ضمن
برنامج منظمة "  "IREXالعاملية
الندوة العلمية التخ�ص�صية الأوىل "
الطاقات املتجددة الواقع والتوجهات
امل�ستقبلية " يوم الثالثاء � 17أيلول
 2013على م�رسح اجلامعة بح�ضور
رئي�س اجلامعة التكنولوجية �أ.د
امني دواي ثامر والدكتور كمال ح�سني
مدير عام الطاقات املتجددة يف وزارة
وم�ساعدي
العلوم والتكنولوجيا
رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون العلمية �أ.د.
حممد يحيى العاين والإدارية �أ.د.
جا�سم حلو نعمة وممثلي وزارات
" الكهرباء  ،وال�صناعة واملعادن
والعلوم والتكنولوجيا " وعدد من
ر�ؤ�ساء الأق�سام ومنت�سبي اجلامعة .
ابتد�أت الندوة بالن�شيد الوطني وتالوة
�آي من الذكر احلكيم ثم قراءة �سورة
الفاحتة على �أرواح �شهداء العراق ,
بعد ذلك �ألقى رئي�س اجلامعة �أ.د.
امني دواي ثامر كلمة بني فيها � :إن
التوجه الذي نالحظه من دول العامل
يف ا�ستخدام الطاقة املتجددة هو تقدم
كبري ومت�سارع �إال �إن البلد يعاين من قلة
التطبيق العملي لهذا اللون  ،م�ضيفا
ان اجلامعة كان لها ما يقارب �سنتني
اىل ثالث تن�سيق مع جامعة ميزوري
الأمريكية وبالأ�سا�س مع منظمة IREX
العاملية وهي منظمة ت�سعى �إىل �إ�سناد
الأكادمييني وكيفية نقل وتوطني
التكنولوجيا �إىل بلدان العامل الكاملة
لذا فان اجلامعة التكنولوجية من
منطلق نقل وتوطني هذه التكنولوجيا
�إىل العراق �أخذت على عاتقها كيفية
تن�سيق الآراء بني م�ؤ�س�سات الدولة
ب�شكل كامل مع وزارات العلوم
والتكنولوجيا  ،وال�صناعة واملعادن
والكهرباء والوزارات الأخرى التي
ت�سند وت�ستفاد من هذا اجلانب .
وذكر رئي�س جمموعة الطاقات املتجددة
يف اجلامعة �أ.د .جالل حممد جليل يف
كلمة له  :بان اجلامعة التكنولوجية
اختارت مو�ضوع الطاقات املتجددة
ك�أحد موا�ضيع ثالثة للتعاون مع
جامعة ميزوري الأمريكية من خالل
برنامج الرتابط اجلامعي العراقي
وب�إ�رشاف جمل�س البحث والتبادل
الدويل ( ) IREXبالتعاون مع ال�سفارة
الأمريكية .

و�أو�ضح �إن برنامج الرتابط اجلامعي
العراقي يقوم على �إن�شاء �رشاكات
م�ستدمية بني اجلامعات العراقية
والأمريكية لتعزيز م�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف العراق وتعزيز التعلم
امل�شرتك بني �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة والطلبة والإداريني ,
ويف �ضوء هذا الربنامج فان العراق
�سي�صبح �أكرث انخراطا يف املجتمع
العاملي و�ستحفز التنمية االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية يف العراق
من خالل تقا�سم الأ�ساليب الرتبوية
والتعاون من خالل الدورات على
االنرتنت وبناء القدرات لإجراء
البحوث وربط امل�ؤ�س�سات الأكادميية
وتوفري فر�ص العمل ويف نهاية الأمر
�سيتخرج طلبة اجلامعات جاهزين
للنجاح يف العمل .
وت�ألفت اللجنة الرئي�سية ملتابعة
فعاليات العمل مع منظمة " IREX
" التي يرت�أ�سها رئي�س اجلامعة
التكنولوجية ا.د امني دواي ثامر
ومدير ال�ش�ؤون العلمية والعالقات
الثقافية ا.م.د و�سام كاظم حمدان
ور�ؤ�ساء اللجان الثالث " جمموعة
الطاقة املتجددة  ،والنانوتكنولوجي
 ،والهند�سة ال�صناعية " وهناك

بعدها بد�أت جل�سات الندوة التي
ا�شتملت على جل�ستني االوىل التي
ترا�سها ا.د جالل حممد واملقرر
الدكتور نربا�س حممد وت�ضمنت اوراق
عمل الوزارت ا�ستهلها د .ن�صري كرمي
قا�سم من دائرة التخطيط والدرا�سات
يف وزارة الكهرباء عن مو�ضوع "
الطاقة ال�شم�سية "  ،والورقة الثانية
كانت بعنوان " الطاقة املتجددة
وا�ستخداماتها يف توفري الطاقة
واملياه " للمحا�رض ماجد ح�سن مدير
مركز بحوث الطاقة ال�شم�سية يف
وزارة ال�صناعة واملعادن  ،و قدم د.
فالح ابراهيم العطار من مركز بحوث
الطاقة ال�شم�سية يف وزارة العلوم
والتكنولوجيا الورقة الثالثة عن
دائرة الطاقات املتجددة اما ورقة
العمل الرابعة فكانت لوزارة النفط
قدمتها املهند�سة ب�رشى عبد القادر من

جلان فرعية ت�ضم بحدود  30تدري�سي
من خمتلف االخت�صا�صات ملتابعة
املحاور الثالث .
وقال مدير ال�ش�ؤون العلمية والعالقات
الثقافية ان الندوة تعد خارطة
الطريق للعمل امل�ستقبلي للجامعة يف
جمال الطاقة املتجددة وبالتعاون مع
جامعة ميزوري االمريكية.

�رشكة امل�شاريع النفطية عن الطاقات
املتجددة  ،وقدم م .باهر حممد من
ال�رشكة العامة للنقل البحري يف
وزارة النقل وع�ضو اللجنة الوطنية
لالتفاقية املناخية ورقة عمل عن
�رشكة النقل البحري .
و�ألقى ممثل �رشكة العراق والعامل
للتكنولوجيا الدكتور لبيب �سلطان

الأ�ستاذ ال�سابق بهند�سة الكهرباء يف الوزارات  ,واطالع �سوق العمل يف
جامعة كاليفورينا – �سان دياكو ورقة القطاع العام واخلا�ص على نتائج
عمل " عن منظومات الطاقة ال�شم�سية " وبحوث اجلامعة  ,و�إقامة �آليات
كما �ألقيت ر�سالة من جامعة ميزوري تعاون م�شرتك لإ�رشاك الطلبة يف
 /كلية الهند�سة حول برنامج التعاون جمال الطاقات املتجددة .
وت�ضمنت الندوة على املحاور الآتية
يف جماالت الطاقات املتجددة .
�أما اجلل�سة الثانية التي كانت برئا�سة � :آلية التعاون مع جامعة ميزوري ,
الدكتور حممد تقي من الهند�سة وملخ�ص البحوث يف اجلامعة  ,وبيان
الكيمياوية واملقرر الدكتور عبد م�شاريع الطاقة املتجددة  ,جتربة
اللطيف جاد لله /مركز بحوث الطاقة حمطات الت�صفية ال�شم�سية وجناحها
والطاقات املتجددة فقد ت�ضمنت يف القطاع اخلا�ص � ,آليات �إ�رشاك
�سبعة �أوراق عمل الأوىل من قبل مركز الطلبة يف التدريب و�سوق العمل.
بحوث الطاقة والطاقات املتجددة يف
اجلامعة التكنولوجية قدمها الدكتور التو�صية بزيادة التعاون مع القطاع
العام واخلا�ص على تنفيذ حمطات
علي هادي مدير املركز عمل تاله د.
الطاقات املتجددة
عبد اللطيف جاد الله من ق�سم الهند�سة
الطاقات
عن
الكهروميكانيكية
املتجددة ثم ورقة عمل �أ.د .جالل حممد و�أو�صى امل�شاركون بالندوة اىل
من ق�سم الهند�سة الكهروميكانيكية ت�شجيع الباحثني على البحث وتقدمي
امل�شاريع التطبيقية �ضمن الطاقات
املتجددة  ،اال�ستفادة من امل�شاريع
الريادية التي ترعاها دائرة
البحث والتطوير يف وزارة التعليم
العايل يف جمال الطاقات املتجددة
.وزيادة التعاون مع القطاع العام
واخلا�ص بالأخ�ص وزارتي الكهرباء
 ،وال�صناعة على تنفيذ حمطات
الطاقات املتجددة ووزارة ال�صناعة
والقطاع اخلا�ص على زيادة االهتمام
مبنتوجات الطاقة املتجددة وحماولة
ت�سويقها �إىل املواطن .
كما متت التو�صية بتوعية الطلبة يف
الطاقة املتجددة باجتاه الطاقات
املتجددة من خالل الكور�سات التي
عن املدخنة ال�شم�سية  ،ود .حممد تبنتاها جمموعة الطاقة املتجددة
�سوق
عي�سى من الهند�سة الكيمياوية عن وحثهم على الدخول �إىل
الكتل احليوية  ،و�أ.د �سامي الربيعي العمل يف جمال الطاقات املتجددة
من ق�سم هند�سة الإنتاج واملعادن عن يف القطاع العام واخلا�ص  .و�إن�شاء
احلماية الكاثودية  ،ود .اكرم رحيم مركز وطني يعني بتوحيد اجلهود يف
من ق�سم هند�سة املواد عن املواد الوزارات املختلفة واملراكز البحثية
عالية التو�صيل  ،ود عدي علي من املتخ�ص�صة بالطاقات املتجددة .
ق�سم الهند�سة الكهربائية عن خاليا والطلب من ايرك�س متديد العمل
باتفاقية التو�أمة مع جامعة ميزوري
الوقود .
�سنة �أخرى لتطوير برامج كفاءة
الطاقة والدرا�سات العليا للطاقات
ملتقى م�شرتك بني الباحثني
املتجددة خ�صو�صا بعد مفاحتتنا
وهدفت الندوة �إىل �إيجاد ملتقى باملو�ضوع من قبل جامعة ميزوري .
م�شرتك بني الباحثني يف اجلامعة وكذلك اال�ستفادة الق�صوى من اخلامات
و�سوق العمل يف الوزارات املخت�صة االولية العراقية يف ت�صنيع مكونات
بالطاقات املتجددة  ,واالطالع على الطاقات املتجددة ( انتاج ال�سيليكا
امل�شاريع املنفذة والناجحة يف من الرمل العراقي )
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التكنولوجية تبدأ خطوتها األولى لتعيين الخريجين على مالك قيادة القوة الجوية

يف �سعيها الدائم لالهتمام
ب�رشيحة اخلريجني والتوا�صل
معهم من اجل ايجاد فر�ص
عمل يف م�ؤ�س�سات الدولة
بد�أت اجلامعة التكنولوجية
خطواتها االوىل يف فتح قنوات
مع قيادة القوة اجلوية يف
وزارة الدفاع لتعيني خريجي
اجلامعة من ثمانية اق�سام
هند�سية يف اجلامعة على
مالك قيادة القوة اجلوية
ب�صفة �ضابط مهند�س فقد
امل�شرتكة
اللجنة
عقدت
بني الطرفني اجتماعا مع
اخلريجني للعامني الدرا�سيني
" 2013-2012 ، 2012-2011
" ولكال اجلن�سني الراغبني
بالتعيني يوم االربعاء 18
ايلول  2013على قاعة ق�سم
العلوم التطبيقية يف اجلامعة
التي ح�رض جانبا منها رئي�س
اجلامعة التكنولوجية الأ�ستاذ
الدكتور امني دواي ثامر الذي
كان الداعم االكرب لهذا االجتاه
الذي
ومت خالل االجتماع
ح�رضه اكرث من  200خريجا
يرغب بالتعيني تو�ضيح
االخت�صا�صات املطلوبة و�رشح

االمتيازات وذكر التفا�صيل
الكاملة عن نوع الوظيفة
املنا�سبة للذكور والإناث مع
تو�ضيح مكان وزمان الدورة
املزمع ار�سال املقبولني اليها
ومقدار الراتب اي�ضا حيث ي�صل
اىل  850الف دينار اثناء فرتة
و�أجابت
تدريب املقبول،
اللجنة امل�شرتكة على ت�سا�ؤالت
اخلريجني .
رئي�س اجلامعة
وكان
التكنولوجية قد اوعز اىل
بتوزيع
الوظائف
وحدة
ا�ستمارة معلومات خا�صة
بالراغبني بالتعيني على مالك
القوة اجلوية وجمع بيانات
كاملة عن اخلريجني .
ويذكر ان االتفاق مت على
الأق�سام
خريجي
�شمول
الكهرباء
الهند�سية (
"االت�صاالت وااللكرتونيك "
 ،الكهروميكانيك " الطاقة
والنظم "  ،املكائن واملعدات "
هند�سة طائرات وميكانيك عام
"  ،والكيمياوي  ،واملواد ،
وال�سيطرة والنظم  ،والليزر
وااللكرتونيات الب�رصية ،
واالنتاج واملعادن ) .

وقال الدكتور علي مو�سى
ع�ضو اللجنة امل�شرتكة بان
الهدف من االجتماع هو ت�سهيل
ل�ضمان
اخلريجني
مهمة
توظيفهم بعد التخرج بعد ان
مت ا�ستحداث وحدة الوظائف
يف اجلامعة التي اخذت على
عاتقها التن�سيق واالت�صال
باخلريجني ف�ضال على فتح
قنوات مع الوزارات وم�ؤ�س�سات
الدولة داخل العراق لت�سهيل
عملية توظيف اخلريجني
يف االماكن التي حتتاجها
اخت�صا�صاتهم  ،م�ضيفا ان
اجلامعة التكنولوجية ان
هذه التجربة تعد االوىل على
م�ستوى اجلامعات العراقية
ملتابعة اخلريجني والتعرف
و�إمكانية
�أحوالهم
على
توظيفهم .
و�أكد عميد طيار ركن حممد
جميد مدير االدارة اجلوية
على رغبة قيادة القوة اجلوية
بتوزيع الدرجات املطلوبة
على جميع اخلريجني ومن
خمتلف املحافظات حيث اكد
ان التوزيع �سيكون عادل وذلك
ح�سب الن�سبة ال�سكانية لكل

حمافظة  ،م�شيدا بالتعاون
املثمر من قبل اجلامعة
وبالأخ�ص رئي�س اجلامعة
التكنولوجية ا.د امني دواي
ثامر الذي �أبدى ا�ستعداده
لتنفيذ هذا العمل املميز
باالهتمام ب�رشيحة اخلريجني
مبديا �إعجابه مبا �شاهده يف
اق�سام ومراكز اجلامعة من
توفري جميع االمكانات للطلبة
واملالك
وو�سائل الإي�ضاح
التدري�سي الكفوء التي تفوق
ما �شاهدناه يف امل�ؤ�س�سة
التدريبية يف االردن ا�ضافة اىل
لغة التفاهم مع جلنة اجلامعة
التي �سهلت الكثري من االمور،
م�ضيفا ان هذا االمر �سيتيح
الفر�صة امامنا لفتح جماالت
او�سع منها الدورات التطويرية
اجلوية
القوة
ملنت�سبي
االخت�صا�صات
وملختلف
العلمية ف�ضال عن دورات يف
اللغة االنكليزية واحلا�سوب .
وت�ألفت اللجنة امل�شرتكة من
جانب اجلامعة التكنولوجية
ا.د حممد �صالح رئي�س ق�سم
هند�سة الليزر وا.م.د و�سام
كاظم حمدان مدير ال�ش�ؤون
العلمية والعالقات الثقافية
وم.د علي مو�سى مدير ال�ش�ؤون
الإدارية وم.د �سعدي طريد
من ق�سم الكهروميكانيك ومن
جانب القوة اجلوية عميد طيار
ركن حممد جميد مدير االدارة
اجلوية وعميد طيار ماجد
علي مدير ق�سم التطوع وعقيد
تدريب بدين حممد اكرم ممثل
مديرية التدريب اجلوي  ،وقام
م�س�ؤول وحدة الوظائف يف
اجلامعة مرت�ضى عبد احل�سن
وعالء غالب بالتن�سيق مع
االق�سام الهند�سية يف اجلامعة
على تهيئة جميع امل�ستلزمات
لإقامة هذا االجتماع .

الجودة في طريقة العرض وااللقاء في حلقة نقاشية في قسم تكنولوجيا النفط
احللقات
�سل�سلة
�ضمن
النقا�شية للعام الدرا�سي
اجلديد  2014/2013ومن �أجل
ت�سليط ال�ضوء على كيفية
حت�سني جودة اداء التدري�سيني
واملهند�سني لطريقة القاء
وعر�ض املحا�رضات �سواء
يف املحا�رضات االعتيادية �أو
امل�ؤمترات والندوات  ،عقد
ق�سم تكنولوجيا النفط حلقة
نقا�شية بعنوان  (( :اجلودة يف
طريقة العر�ض والألقاء)) القتها
املدر�س ليلى لطيف علوان
التدري�سية يف ق�سم تكنولوجيا
النفط وعلى قاعة امل�ؤمترات يف
الق�سم  .وبح�ضور رئي�س الق�سم
ا .د .حممد اجلواد واملعاونني
العلمي واالداري و�أع�ضاء
الهيئة التدري�سية واملهند�سني
ومنت�سبي الق�سم كافة .
وتطرقت التدري�سية ليلى لطيف

اىل �أهم القواعد الأ�سا�سية
يف طريقة العر�ض والقاء
(كيفية
منها:
املحا�رضة
�صياغة عر�ض املحا�رضة
على  Power Pointب�أ�سلوب
كيفية
للمتلقي،
منا�سب
ا�ستخدام احلروف و�أنواعها
لغر�ض اي�صالها ب�شكل منا�سب،

معرفة كتابة مفاتيح الكلمات
للمو�ضوع الذي يتطرق اليه
والتطرق اىل دائرة حت�سني
اجلودة فيما يخ�ص الأ�ستاذ
املحا�رض وكيفية ا�ستخدامها يف
القاء املحا�رضة.
و�أكدت التدري�سية ان الألقاء
ذو اجلودة العالية يعتمد

على ثالثة حماور �أ�سا�سية
وهي املادة العلمية وال�صور
الأي�ضاحية وت�رصف الأ�ستاذ
خالل
الألقاء
وطريقة
املحا�رضة والذي ي�ؤدي اىل
ا�ستفادة امل�ستمع ب�شكل �أكرب.
و�أثنى اجلواد على هذه احللقة
النقا�شية  ،م�ؤكدا �رضورة
تعليم الطالب على ا�سلوب القاء
املو�ضوع العلمي والطريقة
ال�صحيحة الي�صال املعلومة
للآخرين مما له الأثر الكبري
يف �شخ�صية الطالب م�ستقب ً
ال
ف�ضال عن اهمية ادخال مو�ضوع
الألقاء �ضمن املواد الدرا�سية
للطالب لتح�سني اداءه العلمي
بعد ذلك مت فتح باب املناق�شة
للحا�رضين وتقدمي املقرتحات
من �أجل اغناء وا�ستمرار اقامة
مثل هكذا حلقات نقا�شية يف
امل�ستقبل القريب.

تدريسيو الجامعة في ورشة
تخصصية عن آليات عمل
حاضنات التكنولوجيا
�شاركت اجلامعة التكنولوجية يف الور�شة التخ�ص�صية عن
�آليات عمل حا�ضنات التكنولوجية التي �إقامتها وزارة العلوم
والتكنولوجيا يف فندق فل�سطني للمدة من � 29-25آب � 2013ضمن
برنامج الوزارة يف تفعيل الإبداع العلمي للتنمية يف العراق
مب�شاركة جلنة �إعداد ا�سرتاتيجيات احلا�ضنات التكنولوجية
يف العراق وحمافظات الديوانية والقاد�سية وكربالء وجامعة
كربالء وجامعة االنبار .
ومثل اجلامعة ا.م.د علي هادي مدير مركز تكنولوجيا الطاقة
والطاقات املتجددة والتدري�سي يف ق�سم علوم احلا�سوب م.د
اياد رو�ضان ع�ضوا جلنة احلا�ضنات التكنولوجية يف اجلامعة
والتدري�سي يف ق�سم هند�سة الليزر وااللكرتونيات الب�رصية م.د
اياد زوين ويعمل يف مركز ونقل وتطوير التكنولوجيا وت�ضمنت
الور�شة  6حماور هي  :املحور الأول  :الهيكل التنظيمي  ،وظائف
العمل ومعايري الأداء  .واملحور الثاين " التخطيط للحا�ضنة
التكنولوجية " درا�سة اجلدوى وخطة العمل  .والثالث حمور
" ت�سويق االبتكارات عرب احلا�ضنات التكنولوجية " وحمور "
عوامل جناح احلا�ضنة " وحمور " بع�ض التجارب العاملية يف
�إقامة حا�ضنات امل�رشوعات " وحمور " الفلكية الفكرية ".
وقال م.د اياد زوين ان م�شاركة اجلامعة كانت فعالة من
خالل الطروحات التي قدموها يف الور�شة �إ�ضافة �إىل االطالع
على امل�ستجدات والتجارب العاملية يف هذا املجال التي
ت�صب جميعها يف العمل على تهيئة اجلامعة لإن�شاء حا�ضنات
تكنولوجية متقدمة من خالل �إن�شاء مركز نقل وتوطني
التكنولوجيا املتقدمة .
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مشاركا في ورشة عمل عن
كيفية إعداد أدلة الجودة

اختتمت يف اجلامعة التكنولوجية ور�شة عمل عن كيفية اعداد
ادلة اجلودة – دليل اجلودة يوم اخلمي�س  2013/8/29ا�ستمرت
ملدة �أ�سبوع مب�شاركة  91متدربا ميثلون وزارات " املوارد
املائية  ،ال�صحة  ،ال�صناعة واملعادن  ،النفط  ،االعمار
واال�سكان "  ،جامعة النهرين  ،مديرية بلديات بغداد.
و�أكد رئي�س اجلامعة التكنولوجية �أ.د امني دواي ثامر يف
كلمة له يف اختتام الور�شة  :ان اجلامعة ما�ضية يف فتح
ابوابها امام الوزارات يف املجاالت كافة التي ت�صب يف خدمة
املجتمع وهذا ما جت�سد بفتح ابوابها امام وزارة ال�صحة يف
جماالت عدة من بينها تقنيات النانوتكنولوجي  ،م�شريا �إن
اجلامعة ما�ضية يف طريقها لفتح �آفاق التعاون بينها وبني
وزارة ال�صحة خدمة للمجتمع العراقي  ،م�ضيف ًا �إن الدورات
التي يقيمها مركز التعليم امل�ستمر هي جزء ا�سا�سي يف
التقدم والإجناز التي ح�صلت عليه اجلامعة التكنولوجية
خ�صو�صا بعد ح�صولها على املركز االول يف تقييم االداء
واجلودة بني اجلامعات العراقية وذكر مدير مركز التعليم
امل�ستمر �أ.د خليل ابراهيم حممود  :ان اغلب امل�شاركني يف
الدورة ميثلون القطاع ال�صحي حيث يتدرب امل�شاركون كيفية
ت�صميم وثائق اجلودة والدليل واملقارنة مع امل�ست�شفيات
التي تطبق نظام اجلودة يف البلدان العربية واالجنبية ف�ض ً
ال
عن عر�ض مناذج وا�ستمارات يف هذا املجال م�ضيف ًا ان الدورة
تهدف اىل التعريف بكيفية اعداد اجلودة .
و�شمل منهاج الدورة  :توثيق نظام ادارة اجلودة  ،املتطلبات
العامة للتوثيق الغرا�ض الت�أهيل لاليزو  ،كيفية �ضبط
الوثائق  ،عر�ض خطة الت�أهيل لتطبيق االيزو ، 9001
الت�سل�سل الهرمي لنظام التوثيق وفق املوا�صفة االيزو 10013
،وتنظيم دليل اجلودة وفق االيزو  ، 2008 -9001انواع ادلة
دليل اجلودة  ،عر�ض حاالت منوذجية من ادلة اجلودة ،
ومكونات دليل اجلودة  ،وكيفية اعداد �سيا�سة اجلودة ،
متارين عملية حول كيفية كتابة الدليل ف�ضال عن توزيع
امل�شاركني على جماميع .
و�ألقى املحا�رضات يف الدورة جمموعة من خرباء اجلودة ،
وخ�ضع امل�شاركون �إىل اختبار نهائي يف نهاية الدورة .
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طالبة من هندسة المواد تنال الماجستير بامتياز عن
تحليل الشد واالنبعاج للمواد البوليميرية المركبة

نالت الطالبة �أالء عبد حممد من
ق�سم هند�سة املواد يف اجلامعة
التكنولوجية �شهادة املاج�ستري
بتقدير امتياز يف هند�سة املواد عن
ر�سالتها املو�سومة :
" حتليل ال�شد واالنبعاج للمواد
البوليمريية املركبة "
Tensile
and
“buckling

analysis

of
polymeric
”composite materials
وت�ألفت جلنة املناق�شة من
�أ .د�.سهامة عي�سى �صالح من
اجلامعة التكنولوجية ق�سم هند�سة
املواد رئي�سا و�أ.د� .أمل �صالح
مريزه من هيئة التعليم التقني /
الكلية التقنية و�أ.د .كاظم كامل

ر�سن من اجلامعة امل�ستن�رصية /
كلية الهند�سة /ق�سم هند�سة املواد
�/أع�ضاء و�أ.د .جواد كاظم عليوي
من ق�سم هند�سة املواد و�أ.د .عماد
�سعدي عبد الكرمي  /م�رشفني و�أ.د.
عدنان عبد اجلبار عبد الرزاق
مقوما علميا وجميعهم من اجلامعة
التكنولوجية وم.م .هدى عبد علي
حطاب من كلية الرتبية ابن ر�شد /
مقوما لغويا .
وهدفت الدرا�سة �إىل فح�ص وحتليل
ال�شد واالنبعاج ملادة مركبة تتكون
من البويل ا�سرت غري امل�شبع القوى
ب�ألياف لك�رس حجمي خمتلف
للألياف وزاوية ليف متغرية
لكال النوعني من الألياف الناعمة
واخل�شنة  ،و�صنعت العينات
املرتاكبة بطريقة اخللط اليدوي
وقطعت ح�سب املوا�صفة القيا�سية
( )638-ASTM Dاخلا�صة بفح�ص
ال�شد للح�صول على معامل املرونة
�أقوى �إجهاد �شد واال�ستطالة
الن�سبية للعينات املرتاكبة.

تكامل أنظمة التصميم والتحليل والتصنيع المعان
بالحاسوب لقوالب الطبع

نال الطالب علي حممد جا�سم من
ق�سم هند�سة الإنتاج واملعادن
يف اجلامعة التكنولوجية �شهادة
املاج�ستري بتقدير جيدا جدا يف
علوم هند�سة الإنتاج عن ر�سالته
املو�سومة :
" تكامل �أنظمة الت�صميم  ,التحليل
 ,والت�صنيع املعان باحلا�سوب
لقوالب الطبع "
“Integration of CAD/CAE
“ Systems in Stamping Dies
وت�ألفت جلنة املناق�شة من
�أ.م.د .احمد زيدان حممد من
جامعة بغداد /كلية اخلوازمي
رئي�سا و�أ.م.د.و�سام كاظم حمدان
وم.د.كرمي حم�سن يون�س � /أع�ضاء
و�أ.م.د .علي عبار خليف وم.د.
احمد عبد ال�سميع عبد الوهاب
وهما من اجلامعة التكنولوجية

74

/ق�سم هند�سة الإنتاج واملعادن
م�رشفني و�أ.م.د .علي ح�سن
�صالح من معهد تكنولوجيا /
بغداد مقوما علميا و�أ.م� .إياد
جهاد �شم�س الدين من اجلامعة
التكنولوجية مقوما لغويا .وتعد
عملية الطبع �إحدى عمليات ت�شكيل
ال�صفائح انت�شارا التي ت�ستخدم
يف نطاق وا�سع من ال�صناعات مثل
�صناعة �أجزاء ال�سيارات كالأبواب
و�أغطية الإطارات وامل�صدات ....
الخ  .وهي �أجزاء �أكرث تعقيدا
فاملحاولة لتقلي�ص زمن وكلفة
التطوير �أ�س�س التكامل بني �أنظمة
الت�صميم والتحليل والت�صنيع
املعان باحلا�سوب .
وا�ستخدام برنامج  UGSللت�صنيع
املعان باحلا�سوب لتوليد م�سارات
العدة وحماكاة عملية القطع

متدربا في دورة طرائق التدريس بمركز التعليم المستمر

اختتمت يف مركز التعليم امل�ستمر الدورة االوىل لطرائق
التدري�س �ضمن منهاج مركز التعليم امل�ستمر يف اجلامعة
التكنولوجية للعام الدرا�سي اجلديد  2014-2013يوم اخلمي�س
 2013/9/19على قاعة ال�سالم يف املركز مب�شاركة  74متدربا
ميثلون وزارة التعليم العايل واجلامعة التكنولوجية ومي�سان
وامل�ستن�رصية وبغداد والنهرين وكلية اال�رساء اجلامعة وكلية
الر�شيد اجلامعة وكلية دجلة اجلامعة والهيئة العراقية
للحا�سبات.
وذكر مدير املركز �أ.د خليل �إبراهيم حممود  :ان الدورات تهدف
اىل اك�ساب التدري�سيني مهارات وقدرات حول طرائق و�أ�ساليب
التدري�س احلديثة من خالل منهاج وحما�رضات علمية وعملية
�إ�ضافة �إىل �إن اجلامعة تويل االهتمام الكبري بهذا اجلانب من
اجل رفد اجلانب التعليمي والرتبوي بالكفاءات املعدة لهذا
الغر�ض .
والقى املحا�رضات يف الدورة ا.د �سمرية عبدالله املو�سوي من
ق�سم هند�سة الكهروميكانيك يف اجلامعة .

تأثير المعاملة الحرارية على عملية الخلط االحتكاكي لسبائك ألمنيوم  -سليكون

لت�شخي�ص امل�شاكل ومعاجلتها
حيث ا�ستخدمت ظروف قطع وعدد
ب�أقطار خمتلفة ل�ضمان �أف�ضل �سطح
ب�أقل وقت ت�شغيلي ،
واملح�صلة هي ا�ستخدام نظام
بالإمكان ا�ستخدامه لتح�سني �أي
منتج مطبوع وكذلك ب�إمكانه
تقلي�ص زمن وكلفة التطوير
وتقلي�ص دورة الت�صميم والتحليل
والت�صنيع وبالنهاية تطوير
املنتجات املطلوبة املنهجية
املقرتحة قادرة على متثيل
احلاالت التطبيقية بدون ا�ستخدام
ماكنة � ،CMMأو �آلية الهند�سة
العك�سية حيث ت�ساعد عملية
حماكاة الت�شكيل لعملية الطبع على
التنب�ؤ بتكوين العيوب ومعاجلتها
يف مراحل مبكرة قبل الدخول يف
عمليات الت�صنيع املكلفة .

نال الطالب او�س عبا�س ح�سني
من ق�سم هند�سة الإنتاج واملعادن
يف اجلامعة التكنولوجية �شهادة
املاج�ستري بتقدير جيد جدا يف
علوم هند�سة املعادن عن ر�سالته
املو�سومة :
" ت�أثري املعاملة احلرارية على
عملية اخللط االحتكاكي ل�سبائك
�أملنيوم � -سليكون "
Effect of Heat Treatment on
Friction Stir Processing of
" AI-Si alloys
وت�ألفت جلنة املناق�شة من �أ.د.
امني دواي ثامر رئي�س اجلامعة
التكنولوجية رئي�سا و�أ.م.د.

تحليل خصائص مصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة
باستخدام تقنية النانوتكنولوجي

ح�صل الطالب �رسمد خلوق يا�سني على �شهادة
املاج�ستري بتقدير (جيد جد ًا ) من ق�سم الهند�سة
الكهربائية  /اجلامعة التكنولوجية عن ر�سالته
املو�سومة ( ح�ساب وحتليل خ�صائ�ص م�صفوفة
البوابات املنطقية القابلة للربجمة با�ستخدام تقنية
النانوتكنولوجي ) التي �أقيمت على قاعة دجلة يف
الق�سم يوم . 2013/9/26وت�ألفت جلنة املناق�شة من
 :ا.م.د ا�سماعيل حممد جابر  /رئي�سا � -أ.م.د .هادي
طار�ش زبون – املدر�س منال حمادي جا�سم � /أع�ضاء
وامل�رشف �أ.م.د حنان عبد الر�ضا عكار واملقوم
العلمي �أ.م.د نزهت �سعيد عبد الرزاق واملقوم
اللغوي م.د كنعان علي جالل .
ويعد ا�ستخدام �أنابيب الكربون النانوية من
اال�ستخدامات الواعدة يف جمال االلكرتونيات يف
امل�ستقبل القريب نظرا خل�صائ�صها الإلكرتونية
املمتازة مثل احلركية العالية والتوافق مع املواد

فحص عيوب اللحام وخطورته

من اجل التعريف بعيوب اللحام
وخطورته نظم مركز التعليم امل�ستمر
يف اجلامعة التكنولوجية دورة عن
فح�ص عيوب اللحام بالتعاون مع
ق�سم الهند�سة الكهروميكانيكية للمدة
 2013/9/26-22مب�شاركة  15متدربا
ميثلون وزارات ( النفط  ،اال�سكان
واالعمار  ،ال�صناعة واملعادن )
وجامعة مي�سان .وهدفت الدورة اىل
التعريف بعيوب اللحام وخطورة
ذلك على و�صلة اللحام باال�ضافة اىل
اختيار نوع الفح�ص املنا�سب للك�شف
عن هذه العيوب واحلد منها .وت�ضمن

عدنان نعمة عبود من الكلية
التقنية و�أ.م.د .منذر حممد
را�ضي � /أع�ضاء و�أ.د .حممد
جا�سم كاظم م�رشفا وهما من ق�سم
الإنتاج واملعادن و�أ.م.د .فا�ضل
عبا�س ها�شم من ق�سم هند�سة
املواد م�رشفا وجميعهم من
اجلامعة التكنولوجية و�أ.م.د.
�إياد مراد طخاخ من جامعة
النهرين مقوما علميا و�أ.م� .إياد
جهاد �شم�س الدين من اجلامعة
التكنولوجية مقوما لغويا .
وت�ضمنت الدرا�سة تعريف �سبائك
الأملنيوم �سليكون البوتكتيكية
والقريبة من اليوتكتك ب�أهميتها

المتالكها مقاومة البلى مع
خفة الوزن  ،وتعد عملية
اخللط االحتكاكي من العمليات
املهمة يف هند�سة الأ�سطح حيث
ت�ستخدم لتح�سني اخل�صائ�ص
التقنية ل�سبيكة الأملنيوم %14
�سليكون وان هذه العملية تقع
�ضمن الهند�سة ال�سطحية حيث
تكون ال�سبيكة يف حالتها
ال�صلبة ب�صورة كاملة بدون
ح�صول ان�صهار مو�ضعي ميتلك
االحتكاك الناجت من �رسعة الأداة
ولها �أهمية كبرية باملقارنة
مع االحتكاك الناجت من �رسعة
انتقال الأداة وت�أثري عملية
اخللط االحتكاكي على تنعيم
البنية وعلى العيوب الناجتة من
عملية ال�سباكة وهي من �أولويات
البحث .
وان حتليل العينات التي عر�ضت
لعملية اخللط االحتكاكي قد مت
ب�صورة ماكروية وميكروية ,
وان العمل املوثق يف هذا البحث
حقق وقيم التطور احلا�صل يف كل
من البنية املجهرية وال�صالدة
الناجت من عملية اخللط
االحتكاكي ل�سبيكة الأملنيوم %14
�سليكون ,

منهاج الدورة �رشح فكرة عامة
عن اللحام وفائدته يف ال�صناعة
والهدف منه � ،رشح انواع العيوب
من حيث املوقع والنوع  ،حتديد
طرق فح�ص العيوب التقليدية ،
حتديد طرق الفح�ص الالتقليدية
مثل  y-ray x-rayوالفح�ص باالمواج
فوق ال�صوتية والطرق الكهربائية
واملغناطي�سية ويلقي املحا�رضات
يف الدورة ا.م.د خن�ساء �سلمان
ال�شمري وم.م عا�صفة مهدي من ق�سم
الهند�سة الكهروميكانيكية يف اجلامعة
التكنولوجية.

ذات العازلية العالية وب�أقطار �صغرية مما �أدى �إىل
فوائد الكهربائية ال�ساكنة حيث مت يف هذا العمل
ت�صميم وحتليل املواد النانوية للح�صول على
احلقول الكربونية املربجمة مل�صفوفات النانو التي
ت�سمى  FPCNAوهي مواد نانوية جديدة ُطورت ومت
حتليلها لتكوين جدول ال LUTمن �أ�رشطة الكاربون
النانوية.CNTومت درا�سة �أنابيب الكربون و�أنواعها
املختلفة حيث مت ت�صنيف �أنابيب الكاربون �إىل
نوعني �أ�سا�سيني وهي الأنابيب النانوية الكربونية
ذات اجلدار الواحد ()SWCNTو�أنابيب الكربون
متعددة اجلدار( )MWCNTومقارنتها حيث مت
اختبار تطبيقات �أنابيب الكربون لت�صميم ترانز�ستور
نوع ( )CNTFETب�أنواعه املختلفة ،ال�صمام الثنائي
النانوي ،املفتاح النانوي ،بوابة النانو ،نانو
 ،RAMنطاطات النانو حيث مت ت�صميم هذه الأنواع
باالعتماد على CNTFET

دورة أساليب وإجراءات التخزين
لمؤسسات الدولة

اختتم مركز التعليم امل�ستمر يف اجلامعة التكنولوجية بالتعاون
مع ق�سم العلوم التطبيقية دورة عن �أ�ساليب و�إجراءات التخزين
للمدة من  2013/8/29-25مب�شاركة  9متدربني ميثلون وزارة
الدفاع ووزارة النفط ووزارة ال�صناعة واملعادن ووزارة االعمار
واال�سكان واجلامعة امل�ستن�رصية .
وهدفت الدورة �إىل تعريف امل�شاركني بالأ�س�س واملبادئ العلمية
املتعلقة بعملية التخزين وامل�س�ؤوليات الكبرية التي تقع على
عاتق جهاز التخزين .
و�شمل منهاج الدورة � :أهمية التخزين  ،م�س�ؤولية جهاز التخزين
 ،املركزية والالمركزية يف التخزين  ،تو�صيف وتبويب وترميز
املخزون ال�سلعي  ،اختيار موقع املخزن وت�صميم املباين
املخزنية  ،اجلرد املخزين واهدافه واال�سباب التي ت�ؤدي اىل
ح�صول الزيادة او العجز يف اال�صناف املخزنية واخلطوات
الواجب �إتباعها عند وجود الفروقات املخزنية ف�ض ً
ال عن
ال�سيطرة على اخلزين وتقييم �أداء ق�سم املخازن .
و�ألقى املحا�رضات� :أ.م.د داود حداد من ق�سم العلوم التطبيقية
يف اجلامعة التكنولوجية .
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مرحبا بالعام الدراسي اجلديد
مبنا�سبة العام الدرا�سي اجلديد �أهنئ
معايل الوزير ورئي�س اجلامعة وكل زمالئي
التدري�سيني متمنيا لهم عاما درا�سيا زاخرا
بالعلم والعطاء والتقدم .
كما �أهنئ اخوتي موظفي اجلامعة كافة
متمنيا لهم التوفيق ومزيدا من العمل
البناء خدمة جلامعتنا العزيزة .
كما ارحب ب�أبنائي طلبة اجلامعة كافة يف
عامهم الدرا�سي اجلديد وال �سيما ابنائنا
طلبة املرحلة االوىل الذين ي�ضعون
خطواتهم االوىل يف حياتهم اجلامعية يف
جامعتنا متمنيا لهم النجاح وال�س�ؤدد .
وال يفوتني بهذه املنا�سبة ان اطلب من
ابنائنا الطلبة وهم يدخلون اجلامعة
لطلب العلم ان ال ين�سوا اخالقنا وعاداتنا
وتقاليدنا العربية واال�سالمية والعراقية
وان يتحلوا بامل�س�ؤولية التي تليق بهم
كقادة يف املجتمع يجعلوا من انف�سهم
م�صادر ا�شعاع ثقايف ينريوا كل الزوايا التي
ي�شغلونها يف جمتمعاتهم ويف جامعتهم من
خالل االلتزام بالقوانني التي حتكم البلد
وااللتزام بال�ضوابط والتعليمات التي
تنظم اعمال اجلامعة وال �سيما احل�ضور
املنتظم وعدم الغياب وال�سلوك امل�ستقيم
يف قاعات الدر�س وخارجها واحرتام الزي
املوحد الذي يعد هوية مميزة راقية
للطالب اجلامعي والذي ي�ؤكد عليه معايل
الوزير يف كل املنا�سبات اجلامعية  .وان
يكون طلبتنا مثاال للجد يف طلب العلم
والنجاح بتفوق وجدارة وان ي�ستثمروا كل
اوقاتهم ووجودهم يف اجلامعة وما توفره
لهم الدولة من امكانات من اجل اال�ستزادة
يف التعلم  ،اذ ال يتقدم البلد اال بكم ولن
تنفعوه اال اذا كنتم م�سلحني بالعلم .
ا�شكركم جميعا .
وكل عام درا�سي جديد وجامعتنا بالف
الف خري وازدهار  .ومن الله التوفيق

اال�ستاذ الدكتور جا�سم حلو نعمة
م�ساعد رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية

نائب رئي�س التحرير
�أ.د جا�سم حلو نعمة
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