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العلمیة الهندسیةألقسامحدًا من أفضل انطمح ان یكون قسم هندسة المكائن والمعدات وا
500وان تكون الجامعة التكنولوجیة من بین افضل بلدوفي عموم الالتكنولوجیةفي الجامعة

من خالل االرتقاء بالكادر التدریسي والمختبرات والمكتبات وماتحویة في العالممعتمدةجامعة
بلدوأن تكون فنار لطالب الالمتطلباتقیمة وكذلك تطویر المناهج بما ینسجم مع تلكمن كتب 

عداد جیل من المهندسین والمهندسات من حملة شهادة البكالوریوس في إمن خالل اینما وجدوا
علوم الهندسة المیكانیكیة باالختصاصات المختلفة (المیكانیك العام، التكییف والتجمید، الطائرات 

(الماجستیر یین من حملة الدراسات العلیاعداد من الخریجأوالسیارات) وكذلك رفد المجتمع ب
.والدكتوراة)
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تطویر الدراسة كمًا ونوعًا وبما یتفق مع أهداف الجامعة األساسیة في إستحداث مسارات 
جدیدة في الدراسات األولیة والدراسات العلیا لتتماشى مع التطورات التكنولوجیة الحدیثة وقنوات 

بحیث تكون التخصصات والبحوث منسجمة مع التطور العلمي للبلد تبعًا لإلكتشافات المتتالیة 
ونشاطاتها.ةوالتقدم المتسارع للعلوم والتكنولوجیا في جمیع مرافق الحیاة اإلنسانیة المعاصر 

:ألهداف الجامعة التكنولوجیة وهيتعتبر أهداف قسم هندسة المكائن والمعدات امتداد
هندسیة في مختلف تخصصات الهندسة المیكانیكیة (میكانیك الهدف العام :إعداد مالكات

لوطن والمشاركة تقع على عاتقها مسؤولیة بناء اوتجمید، طائرات وسیارات)كییفعام، ت
.بما ینسجم مع حاجة البلدفي نهضته الشاملة

یة األصیلة في بذور الجیل الجدید واعداد قیادات غرس القیم اإلسالمیة والوطنیة واإلنسان
.بدیلة مستقبلیة في تخصصات الهندسة المیكانیكیة

سلیمًا إلحداث التغییرات الجذریة ویضع أساساً هیتسلح بالعلم ویعتمدإعداد جیل مثقف 
المعرفة العلمیة واألسلوب العلمي في التفكیر والتحلیل في خدمة أهداف الوطن والقضاء 

.على ما التصق بها من وجوه مختلفة
ب مع یعها وتوفیر مستلزماتها المختلفة وبما یتناسبمستوى الدراسات العلیا وتنو قاءاالرت

.حاجة البلد
العمل على تعزیز مكانة الجامعة التكنولوجیة باعتبارها مركز إشعاع خالق للثقافة یعمق 

القیم االجتماعیة األصیلة.
.ریة وبین الجوانب التطبیقیة منهاالعمل على تعمیق التوازن بین تقدم العلوم النظ



3

تهم وتعمیق تخصصاتهم العنایة بتوجیه الطلبة واختیار أفضل الوسائل لتوسیع نشاطا
وتنمیة روح االبتكار واإلبداع طة التنمیة المستدامة وحاجة البلدالعلمیة والمهنیة ضمن خ

.درة لدیهموالتجدد والمبا
العمل على ربط الدراسات العلیا بالحاجات المرحلیة لخطة التنمیة المستدامة للبلد 

ا أو المناسبة للمشكالت التي یعاني منهواالستجابة لها ووضع الحلول العلمیة التطبیقیة 
.وضع المقترحات والضوابط لها

التركیز على إدخال طرق حدیثة في نظام التعلم التي تزید من قدرة الطلبة على اإلبداع 
واالبتكار.

المساهمة الفاعلة في تعمیق وتوثیق عالقة الجامعة بالمجتمع من خالل تنفیذ االعمال 
ة.یخصصطویر الكوادر واعداد الدورات التاالستشاریة والتدریب وت

1960سنة مع انشاء معهد الصناعة العاليوالمعداتنالمكائقسم هندسةأانش
الجامعة كلیة الهندسة ثم الىبعد ذلك إلىحیث تحول المعهد بمساعده الحكومة االلمانیة، 

ویعادل القسم عمادة كلیة في هیكلة االداري ورئیس القسم ومعاونیة ،1975سنة التكنولوجیة
حیث ان ناظرةورؤساء الفروع بمنصب رؤساء اقسام في الكلیات المعمید كلیة ومعاونیةبمثابة

وما زال .كل فرع من فروع قسم هندسة المكائن والمعدات یعادل كلیة في الجامعات االخرى
یهدف القسم بالدرجة ،اكبر األقسام العلمیة في الجامعة التكنولوجیةاحد و اقدمالقسم یعد
مرحلتي الدراسات في لى اعداد مهندسین في حقول الهندسة المیكانیكیة المختلفةااالساسیة

التي تحتاجها لمساهمة في اعداد الكوادر الوسطیةاكما اخذ القسم على عاتقةاالولیه والعلیا،
دراسات في اختصاصات حقول الهندسة المیكانیكیة المختلفة والنادرهواستحداثخطط التنمیة

مستویات في القطاعات االمد لجمیع الاهم القسم في اعداد دورات تاهیلیة قصیرةمنها ویس
.المیكانیكیة
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خالل عمر قسم هندسة المكائن والمعدات بدأت العملیة العلمیة والتربویة بالتنامي من خالل 
تراكم الخبرات واالستفادة من الكفاءات العلمیة واالداریة التي أكتسبت الكثیر من مهاراتها من 

اریًا، وقد توج هذا البناء االجیال السابقة التي حرصت ان یكون بناء القسم بناءًا اكادیمیًا واد
بحصول القسم على المركز االول في تقییم أداء كلیات الهندسة على مستوى البلد للعام الدراسي 

معالي وزیر التعلیم العالي والبحث فخامة نائب رئیس الجمهوریة و مكلًال بتهنئة 2009-2010
العلمي واالسرة التعلیمیة في الجامعة التكنولوجیة.

ذات المستوى سه بالقسم بالطابع التطبیقي اضافة الى الدروس النظریةتتمیز الدرا
وان التطبیق دقیقةالتخصصیه المختبرات الالكثیر منالهندسي العالي حیث یحوي القسم على 

یستمر خالل والمعداتمعامل الجامعة التكنولوجیة لطلبه قسم المكائناتحدلي في و مالع
یعتبر التدریب .جي جیدتكنولو ذا ما یؤهل الخریج ان یكون مهندسوهالمراحل المختلفة للدراسة

التخرج الهندسیةكما ان مشاریع، مؤسسات القطاع العام درسا منهجیافي دوائر الدولة و الصیفي 
بلدالى خارج الالمتفوقیناالوائل طلبه الویرسل القسم .تتمیز بالطابع التكنولوجيلمرحلة النهائیةل

تم ارسال الطلبة االوائل الى حیثث التطورات التكنولوجیة،لى احداالطالع عدریب و لتللدراسة وا
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ومستمریین 2010-2009جمهوریة المانیا االتحادیة للتدریب لمدة شهریین للعام الدراسي 
تطویر الكادر التدریسي و للحصول على فرص تدریببالعمل بهذا البرنامج مع الجانب االلماني

.واالجهزة المختبریةمن خالل االطالع على احدث طرق التدریس 
عـــدة مختبـــرات مـــع ورش هندســـیة تســـاعد طـــالب الدراســـات األولیـــة مـــن القســـم تـــألفی

قد تـم تطـویر هـذه المختبـرات وتحـدیثها فـي السـنوات ز الجزء العملي من دراستهم و والعلیا في إنجا
لعلمي التكنولوجي وتتضمن ما یلي:ا یتماشى مع التطور ااألخیرة بم

.مختبر المیكانیك.1
.مختبر البخار.2
.مختبر  الحرارة.3
.مختبر االحتراق الداخلي.4
.مختبر  نظریة المكائن.5
.مختبر میكانیك الموائع.6
.مختبر  االهتزازات.7
.مختبرات  التكییف.8
.مختبرات الطائرات.9
.مختبر  انتقال الحرارة.10
.الحاسباتمختبر .11
.CAD-CAEمختبر  .12
.مختبرات السیارات.13
.مختبر مقاومة المواد.14
.ورشة التكییف.15
.أبحاث الدراسات العلیاورشة .16
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وزیعهم ول ویتم تمن الصف االوالمعداتالجدد في قسم هندسة المكائنیتم قبول الطلبة
هندسة .2، عامالمیكانیك الهندسة. 1وكما یلي:ولىفي السنه االعلى تخصصات القسم 

سنة للةعدد طالبإذ یبلغ، السیاراتهندسة. 4،هندسة الطائرات. 3،التكییف والتجمید
هذة وحتى ةالقسم منذ تأسیسمنخرجتوقد وطالبة،طالب718حوالي 2011-2010الدراسیة

في خریج37لة الدراسات األولیة ومهندس ومهندسة في مرح8978السنة الدراسیة حوالي 
في مرحلة الدراسات العلیا (الماجستیر والدكتوراه).خریج584مرحلة الدبلوم العالي و

عة التكنولوجیة متأسیس الجاتكونت نواتة منذالمیكانیك العام قد هندسةان اختصاص فرع
ةالمیكانیك العام الى اعداد مهندسین ملمین باالسالیب العلمیهندسةیهدف فرع، 1975في عام
ة الى واقع عملي العلمیةفي حقل االختصاص وقادرین على تحویل المعطیات النظریةالحدیث

لألنفتاح على لیكسبه المهاره والمعرفة العلمیةعبر االلمام بالمبادئ واألسس الهندسیة المیكانیكیة 
ومحطات تولید الطاقه المثال في مجاالت الصناعةوعلى سبیل مختلف الحقول العلمیة والعملیة

. المجاالتالتصمیم وغیرها من ومجالالتكییف ومجال المركبات المختلفةالومج
ي أقراء الحقائق وتبادل الر تواسةوالتحلیلیةوالعملیةالقدرات العلمیةان الفرع یقوم بتنمی

متكرره لبناء مناقشاتالتصور والخیال وترصین الثقه بالنفس عن طریق عمل ةقابلیةوتنمی
خالل اتخاذ منظومات لحل المشاكل في حقول العمل والسعي الیجاد افضل الطرق للحل من 

بین ةوالمناقشةروح العمل الجماعي مع الحفاظ على روح المبادره الفردیالقرار المناسب وتنمیة
كل عام ةعلمیالتي تعد من قبل الفرع وعن طریقها یتم عمل منتدیاتةاعضاء الفرق من الطلب

ة لخلق روح المنافسة العلمیة بین الطلبة والتي هي من كفوءاو ابتكار مشاریع مفیده لتطویر 
كما یهتم. مستقبالً مقومات القدرة على حل المشاكل ونجاح الطالب في مهنتة االنسانیة والعلمیة



7

طات القدرة لمیكانیك العام بالبحوث األختصاصیة في مجال التزییت والتآكل ومحفرع ااساتذة
ومحركات االحتراق الداخلي والخارجي واالهتزازات والتصامیم المیكانیكیة، كما یهتم الفرع 

).بدیلبمواضیع الطاقات المتجددة (كطاقة الریاح وطاقة الوقود ال

ویرفد البلد كییف والتجمید احد الفروع العلمیة النادره في جامعات البلدالتهندسةیعتبر فرع
الى اختصاصهم ةالشمسیه اضافةییف والتجمید والطاقالتكةبمهندسین متخصصین في انظم

أتبدةالتكییف والتجمید دروس تخصصیةیضم منهج هندس.ةالمیكانیكیةالعام في علوم الهندس
یتلقى طالب الفرع ةوالرابعةالثالثةهذه الدروس في المرحلةوتزداد نسبةالثانیةمن المرحل

ةوهي مختبر التكییف ومختبر التجمید وورشةالتخصصیخالل مختبرات الفرع ةمعلوماتهم العلمی
االخرى.ةالعامةالى المختبرات الهندسیةالتكییف اضاف
من منتسبي الفرع باالشراف على طالب الدراسات العلیا من خالل رسائل ةیقوم نخب

ةالشمسیةوالطاقةالماجستیر والدكتوراه التي تتناول البحث في مستجدات تكییف الهواء والتدفئ
في اختصاصات الفرع.ةانجاز البحوث الحدیثةالى تنفیذ خطةاضافةوترشید الطاق

من االختصاصات المهمة في قسم هندسة ویعتبر 1979طائرات عام الهندسةتأسس فرع
التي تغطي كل مایحتاج الیه مهندس ةالتخصصیة. یمتاز الفرع بدروسالمكائن والمعدات

دینامیك هواء ، طیران، نظریةمحركات الطائرات،تصامیم وهیاكل الطائراتنالطائرات م
الطائرات الكهربائیة والمیكانیكیة والصیانة الى ، منظوماتالطائرات، سیطرة واستقراریةوغازات

في الفرع ةالتدریسیةیساهم اعضاء الهیئ.ة المیكانیكیةفي الهندسالمواضیع الهندسیة االساسیة
في والعالمیةتمرات المحلیةفي المؤ ة والمشاركةبتقدیم بحوثهم للنشر في المجالت العلمی
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ئع دینامیك الموا، هیاكل وتصمیم الطائراتبینیة، ، المكائن التور مواضیع محركات الطائرات
باالشراف ة التدریسیةمساهمه العدید من اعضاء الهیئال حرارة، االهتزازات في الطائرة، و وانتق
ویحرص الفرع على التنسیق والتعشیق (ماجستیر ودكتوراه).الدراسات العلیاةطلبابحاثعلى

العراقیة لألستفادة من الجانب العملي لرفع كفاءة العلمي والتدریب مع شركة الخطوط الجویة 
طلبة الفرع.

هذا یواكبالنقل، و أنواع مركبات وتحلیل أداء مختلفدف هذا االختصاص إلى تصمیمیه
صناعة السیاراتكافة التطورات والتحوالت التقنیة فيالهندسة كباقي الفروع األخرى الفرع من

السیارات حسب التطورات ةلفرع هندسةدراسالمناهج تعدیالت على تیجر اوالمكائن الزراعیة.
الى ةبیقي اضافواتصفت المناهج بطابعها التطبیقي، یؤكد الفرع على الجانب التطةالحدیث

السیارات في ةوحدوخصوصاً ةالجانب النظري من خالل وجود المختبرات والورش المتخصص
دورات للتعلیم المستمر لموظفي ةالفرع باجراء عدتدریسیویقوم.ة التكنولوجیةمعامل الجامع

في ةخر التطورات الحدیثآالیصال ونشر ةالمیكانیكیةوخریجي اقسام الهندسةالدول
.االختصاص

ةتركز على الجوانب النظریتبلدبجامعات الةورائده مقارنةمتخصصةللفرع اتجاهات بحثی
ةضافلتطویر االبحاث في اختصاص السیارات ومحركات االحتراق الداخلي والخارجي اةلیموالع

كما للفرع عن االحتراق. ةمحركات البنزین والدیزل والملوثات الناتجالى دراسات الوقود البدیل ل
الكثیر من التعاون مع شركات السیارات الخاصة والحكومیة من خالل التدریب الطالبي واقامة 
الندوات التخصصیة لمنتسبي الفرع وطلبتة والمساهمة في الحصول على فرص عمل لخریجي 

الفرع في تلك الشركات والدوائر.
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األستاذ الدكتور
جوامیر مجید سلیم

(متوفى)رئیس قسم سابق 

األستاذ الدكتور
ھشام السامرائي

(متوفى)رئیس قسم سابق 

األستاذ الدكتور
محمد جواد التورنجي

)رئیس قسم سابق (متقاعد

األستاذ الدكتور
ھشام توفیق

)رئیس قسم سابق (متقاعد

الدكتورالمساعداألستاذ
منیر رضا المظفر

)رئیس قسم سابق (متوفى

الدكتورالمساعداألستاذ
الفتالمحمد ناصر 

)رئیس قسم سابق (متقاعد

األستاذ الدكتور
صباح طارق احمد

الخدمةرئیس قسم مستمر ب
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مؤید رزوقي حسند. م.أ.أ.د. عبد الحسن عبد كرم هللاأ.د. صباح طارق احمد

ظافر صادق الفتالد. م.أ.محمد علي عبد الھاديد. م.أ.جعفر مھدي حسنأ.د. 

أ.م.د. عادل محمود صالحم.د. وفاء عبد سعودحسن محمد علوان.د. م
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المنصباالسمت
(عمید الكلیة)رئیس القسمحسن الحیاليد. صباح طارق احمدأ.1
المعاون العلمي لرئیس القسمكرم اهللاعبدد. عبد الحسنأ.2
المعاون اإلداري لرئیس القسمالعبوداتد. مؤید رزوقي حسنم.أ.3
التكییف والتجمیدهندسةرئیس فرعم.د. حسن محمد علوان4
المیكانیك العامهندسةرئیس فرعظافر صادق الفتالد.م. أ.5
الطائراتهندسةرئیس فرعجعفر مهدي حسن العفوند. أ. 6
السیاراتهندسةرئیس فرعمحمد علي عبد الهاديد. م. أ. 7
في القسمالتدریسیینممثلم. د. عادل محمود صالحأ. 8
القسممقرروفاء عبد سعودم. د.9

تباع االلیات النافذه في التفرغ العلمي للتدریسیین إالمكائن والمعدات بةیقوم قسم هندس
وحسب الطلب. واستنادا الى التعلیمات ة كحد أدنىكادیمیأ) من التدریسیین كل سنه 2وبواقع (

وتعرض موافقه الحصول على التفرغ العلمي خارج ةمن كل سن31/5یقدم طلب التفرغ قبل 
ةالتي یتفرغ التدریسیین فیها اضافةالجامعةفي القسم للتأكد من رصانةالعلمیةعلى اللجنبلدال

ةالتفرغ وترفع توصیةمقترح او مقترحات البحوث التي سوف یتم انجازها خالل فتر ةالى دراس
وتهدف هذة العملیة الى على التفرغ. ةالنهائیةالى مجلس القسم القرار الموافقةالعلمیةاللجن

تقویة اوصار التعاون العلمي واالكادیمي مع الجامعات العالمیة الرصینة وكذلك انجاز بحوث 
التفرغ العلمي في دول مستوى العلمي لتدریسي القسم وشمولتخصصیة عالیة المستوى لرفع ال

مثل امریكا والمانیا واسترالیا والصین وبریطانیا ومصر .....الخ.
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شارك فیها یتم عقد ندوات علمیة داخل القسم لكافة الفروع المنضویة داخل القسم حیث ی
تم إلقاء العدید من البحوث یالعدید من أعضاء الهیئة التدریسیة وطالب الدراسات العلیا و 

شمل كافة تة والمحاضرات الحدیثة وفي مختلف المحاور العلمیة و والدراسات والتقاریر العلمی
لیة لغرض حضر تلك الندوات طالب الدراسات األو یختصاصات الهندسیة المیكانیكیة و األ

في قسم هندسة قبل نهایة السنة الدراسیة طالبيعلميیتم عقد منتدىو اإلطالع وزیادة المعرفة
لمختلف فروع القسم، المكائن والمعدات لعرض مشاریع التخرج الخاصة بطالب المرحلة النهائیة 

ویهدف المنتدى الطالبي الى توفیر فرصة لالطالع العلمي وتبادل المعلومات والخبرات بین 
ة كما یقوم كل فرع بعقد ندوات تخصصیة وجلسات نقاشیالطالب بما یخص مشاریع التخرج.

بالتعاون مع دوائر الدولة والشركات المتخصصة في مجال التكییف والتجمید وهندسة الطائرات 
وهندسة السیارات وهندسة المیكانیك العام.

وذلك بمنح شهادة 1975بدأت الدراسات العلیا في قسم هندسة المكائن والمعدات منذ 
منذ التخرج لدبلوم العالي والماجستیر في تخصصات الهندسة المیكانیكیة وقد تم منح شهاداتا

، التكییف والتجمید، تولید الطاقة، المیكانیك التطبیقيفي اختصاصات (ذلك التاریخ ولحد االن
بدأ العمل بمنح شهادةوالصوت واالهتزازات). و الطاقة الشمسیة، الطائرات، دینامیك الموائع

، المیكانیك التطبیقي( في اختصاصات 1995الدكتوراة في الهندسة المیكانیكیة منذ عام 
وقد تمیز قسمنا بكونة من االقسام والكلیات القلیلة في البلد التي ،)التكییف والتجمیدو الحراریات

.فیهالم تتوقف الدراسات العلیا

نیكیة في أحد االختصاصات اآلتیة:المیكایمنح القسم شهادة الماجستیر في علوم الهندسة
.التكییف والتجمید-.تولید الطاقة-.المیكانیك التطبیقي-
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الطالـب خـالل السـنة األولـى (التحضـیریة) منهـا مـدة الدراسـة سـنتان لالختصاصـات كافـة، یـدرس
بحثیـًا یشـرف علیـه أسـاتذة السنة الثانیـة، ینجـز مشـروعًا فصلین من المواد النظریة المتقدمة. وفي

ـــدم ـــل شـــهادة أكفـــاء مـــن ذوي االختصـــاص، یق ـــات نی ـــة تعـــد جـــزءًا مـــن متطلب خاللهـــا دراســـة بحثی
.المیكانیكیة في أحد االختصاصات أعالهالماجستیر في الهندسة

:الهندسة المیكانیكیة في أحد االختصاصات اآلتیةیمنح القسم شهادة الدكتوراه في علوم
.المیكانیك التطبیقي-
.الحراریات-

ــــدرس ــــة, ی ــــالث ســــنوات لالختصاصــــات كاف ــــى               مــــدة الدراســــة ث ــــب خــــالل الســــنة األول الطال
وفـي السـنتین الثانیـة ( التحضیریة ) منها فصلین من المواد النظریة المتقدمة مع امتحان شامل. 

االختصاص، یقدم خاللها دراسـة والثالثة، ینجز مشروعًا بحثیًا یشرف علیه أساتذة أكفاء من ذوي
لهندســـة المیكانیكیـــة فـــي أحـــد فـــي ادة الـــدكتوراهن متطلبـــات نیـــل شـــهابحثیـــة أصـــیلة تعـــد جـــزءًا مـــ

.االختصاصات أعاله

2010ولغایة عام 1964للدراسات األولیة حسب األعوام منذ عام أعداد الطلبة الخریجین 

العام الدراسي
عدد 

الخریجین
العام الدراسي

عدد 
الخریجین

العام الدراسي
عدد 

الخریجین
1964-1965151980-19812351996–1997252
1965-1966111981–19822841997–1998265
1966-1967121982–19832931998-1999259
1967-1968271983–19843031999-2000281
1968-1969191984–19852322000-2001230
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1969-1970281985–19861932001-2002247
1970-1971491986–19871812002-2003312
1971-1972521987–19881822003-2004403
1972–1973541988-19892082004-2005349
1973–1974311989-19902732005-2006355
1974–1975671990-19912482006-2007249
1975–19761951991–19923302007-2008138
1976–19771831992–19932722008-2009131
1977–19781251993–19942342009-2010166
1978-19792511994–1995228
1979-19803331995–1996193

مهندس ومهندسة8978المجموع

2010ولغایة عام 1975أعداد الخریجین للدراسات العلیا حسب األعوام منذ عام 

دبلوم العام الدراسي
عالي

دبلوم العام الدراسيدكتوراهماجستیر
عالي

دكتوراهماجستیر

1975–19761--1993–1994-13-
1976–1977-4-1994–1995-17-
1977–1978-7-1995–1996-164
1978–1979-9-1996–19978132
1979–1980-8-1997–1998-183
1980–198126-1998-1999-195
1981–1982112-1999-2000-254
1982–198318-2000-2001-306
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1983–1984-19-2001-2002-252
1984–1985-7-2002-20039243
1985–1986-7-2003-200415123
1986–1987-5-2004-2005-162
1987–1988-15-2005-2006-207
1988–1989-17-2006-2007-269
1989–1990-20-2007-2008-188
1990–1991-14-2008-2009-179
1991–1992-12-2009-2010-1814
1992–1993-6-

3750381مجموعال

، هندسة المیكانیك العامهندسةإختصاصالهندسة المیكانیكیة (برفد المجتمع بالمهندسین في .1
).سیاراتالوهندسة الطائرات، هنسة التكییف والتجمید

.رفد المجتمع بالكفاءات من ذوي الشهادات العلیا الماجستیر والدكتوراه.2
.عدد من تدریسیي القسم في الجامعات العربیة والعالمیةالعلمي لتفرغ ال.3
إیجاد البدائل العملیة المتوفرة عن إجراء بحوث عملیة من شأنها خدمة المجتمع من خالل .4

قامة معرض بتلك المنتجات لغرض إطالع الشركات األهلیة بتلك  ٕ تلك المستوردة المكلفة وا
األجهزة لغرض إستثمارها.

للوقوف على المشاكل مختلف الشركات والجمعیات الحكومیة واألهلیة التعاون العلمي مع.5
.البحث العلميالعلمیة ومحاولة ایجاد الحل لها من خالل 
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في مجال التكییف LGالتعاون مع الشركات العالمیة في مجاالت التخصصیة كشركة .6
.والتجمید

قسام الجامعة المختلفة بما یمتلكه القسم من كفاءات یم وبناء أجهزة مختبریة للقسم وألتصم.7
.فنیة وعلمیة

.ورشإنجاز وتصمیم منظومة تكییف الهواء الخاصة بمشروع مجمع المعامل وال.8
بتكلیف من وزارة التربیة قام القسم بإعداد المناهج الخاصة بالمعاهد الصناعیة للمراحل .9

الثالثة حیث تم اإلنتهاء من إكمال كتابین للمرحلة األولى في مجال الرسم الهندسي والعلوم 
.الصناعیة

وضع التصامیم الخاصة بمنظومة التكییف لضریح اإلمامین العسكریین في سامراء .10
.لییف من رئاسة الوزراءبتك

إقامة دورات تطویریة لمنتسبي وزارة الشباب والریاضة في مواضیع میكانیك وكهربائیة .11
.السیارات وكذلك تبرید وتكییف الهواء

تقییم عدد كبیر من البحوث العلمیة ومعامالت الترقیة العلمیة وبراءات اإلختراع المقدمة .12
.المجتمعمن قبل أفراد ومؤسسات من مختلف قطاعات

إقامة عدد من الدورات التعلیمیة والتأهیلیة لمنتسبي القسم وكذلك لكل من یرغب مقابل .13
.رسوم رمزیة من أجل تطویر وتثقیف المجتمع

جامعة نوتنكهام / بریطانیا لغرض جامعة فرایبیرغ / المانیا و تم إجراء توأمة بین القسم وبین.14
جراء الب ٕ تم إیفاد بعض تدریسي القسم والزیارات المشتركة.حوث والبعثات تبادل الخبرات وا

للخارج للمشاركة في المؤتمرات علمیة وبحثیة وكذلك للدخول في دورات علمیة تطویریة 
لالرتقاء بمستوى الكادر التدریسي في القسم.
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نشاطة العلمي الكثیر من النشاطات الریاضیة والثقافیة لمنتسبي القسم للقسم اضافة الى .15
وطلبتة وقد حصل على مراكز متقدمة خالل سنوات تأسیسة في البطوالت الریاضیة التي 

:ات العشرة األخیرة البطوالت أدناهنظمتها الجامعة، ومنها للسنو 

النتیجةسنة التنظیمالبطولة أو النشاط
األولالمركز 2004–2003بطولة كرة الید ( طالب )

المركز األول2004–2003بطولة الكرة الطائرة ( طالب )
المركز الثاني2004–2003بطولة الریشة الطائرة ( طالب )

المركز الثالث2004–2003بطولة كرة القدم ( أساتذة )
المركز الثالث2005–2004بطولة كرة القدم ( طالب ) 
المركز األول2006-2005بطولة كرة القدم ( أساتذة )
المركز األول2007-2006بطولة كرة القدم ( أساتذة )

المركز األول2007–2006بطولة كرة القدم ( طالب ) 
لثانيالمركز ا2008–2007بطولة كرة القدم ( طالب ) 
المركز االول2009–2008بطولة كرة القدم ( طالب ) 


