
 السيد رئيس الجامعة يتفقد القاعات ا�متحانية

أمين دواي ثامر القاعات ا�متحانية وقد رافقه السيد رئيس القسم . د.تفقد السيد رئيس الجامعة أ
وقد أستفسر ... ف$ح حسن رحيل . د.م.رياض حسن ا�نباري والسيد المعاون ا�داري أ. د.أ

..أستعدادھم ل$متحانات سيادته من الط$ب عن ا�سئلة وعن   

 

 

 

 

 زيارة موقع بسماية السكني
 

-12-18تلبية للدعوة الرسمية من شركة ھناوا الكورية المنفذة لمشروع بسماية السكني تمت الزيارة يوم 

بحضور وفد من قسم ھندسة البناء وا*نشاءات مكون من مجموعة من التدريسيين والط,ب ا*وائل  2013
) شارلي كيم(وتم خ,ل الزيارة القاء محاضرة من قبل مدير المشروع المھندس . جامعة والقسموفريق اع,م ال

 توضيحية عن المشروع وبعدھا تم زيارة الموقع ومعملين من المعامل التابعة للشرك

 

 



   

                               

 

                          



  السبورات ا*لكترونية  التفاعلية
 

وذلك ) التفاعلية ( اقام القسم اليوم دورة تدريبية للسادة التدريسيين على كيفية استخدام السبورات ا*لكترونية 
Iلقاء المحاضرات للطلبة وقام بالقاء المحاضرة المبرمج مھند فقيد من شركة البدري لتكنولوجيا المعلومات 

وكان من ضمن ) بواسطة المؤشر(تحكم بالحاسوب عن بعد المحدودة وكان اساس المحاضرة ھو كيفية ال
 امكانيات السبورة ا*لكترونية عرض ا*ف,م التوضيحية اذا احتاج المحاضر لذلك

 

 ورشة عمل الجودة
 

مراجعة تحسين جودة ا*داء في كليات ( امين دواي تمت اليوم ورشة عمل . د.برعاية السيد رئيس الجامعة أ

رئيس قسم الھندسة الكيمياوية في جامعة ميزوري  - والقيت محاضرة الدكتور مثنى الدھان ) الھندسة الريادية 

 . ا*ميركية

وسبل " تطبيق الجودة في الجامعة ا*مريكية"وقد اغنى الدكتور المحاضرة بالمعلومات والشرح عن مفھوم 

 . افادة الجامعات العراقية منھا

 



وفد عراقي من الجامعة التكنولوجية الى جامعة ميزوري 
 ا*ميركية

و عضو الوفد الدكتور ) فاضل عبد رسن(تم ايفاد فريق متخصص من الجامعة التكنولوجية برئاسة الدكتور 

جامعه ميزوري لغرض التدريب /التدريسي في قسمنا الى الو*يات المتحدةاIمريكية ) معن سلمان حسن(

فريق /نانو في ھذه الجامعة، ووفق الية التعاون لمشروع وا*ط,ع على جھد التطور الحاصل لتكنولوجيا ال

 (NTWG/UoT&IREX/MU) النانوتكنولوجي

         

 لقاء قناة ا*شراق الفضائية مع السيد رئيس القسم
 

آذار/  31رياض حسن ا*نباري يوم ا*ثنين . د. قامت قناة ا*شراق الفضائية بلقاء مع السيد رئيس القسم أ  .  

السيت اسماء الدراجي/ ا*ع,مية واخذت    

وتطبيق البحوث و عن خطة التوسع بقبول الدر   بمحاورته عن تاريخ تأسيس القسم ونشاطاته وآليات التعاون 

  اسات العليا والمختبرات وتطوراتھا

 . وعن خطط تطوير المناھج للدراسة ا*ولية واجابھا سيادته عن كل ما يتعلق بالقسم



                                

 زيارة شركة ھانوا
 
.. تم عقد اجتماع السيد رئيس القسم الدكتور رياض ا*نباري مع الوفد الكوري من شركة ھانوا الكورية  

 والمداولة لغرض التھيئة لتدريب بعض طلبة القسم في موقع بسماية السكني

             



 زيارة السيد رئيس الجامعة التفقدية للقسم 

 

قام السيد رئيس الجامعة الدكتور امين دواي ثامر بزيارة لقسم ھندسة البناء وا,نشاءات وا,جتماع بالسيد رئيس 
القسم والسادة المعاونين العلمي وا,داري وبعدھا قام بجولة ميدانية للقاعات الدراسية وتفقد مراحل تطوير القاعات 

 لتكون مناسبة وذات مستوى عالي 

        

 ا*متحان الشامل لطلبة الدكتوراه
 

تضمن ا,متحان النظري الشفوي من خ$ل اللجان التخصصية لفرع الھندسة الصحية والبيئية وبرئاسة السيد رئيس 
 القسم الدكتور رياض ا,نباري

                



 سمينار طلبة الماجستير لفرع ھندسة الجيوماتيك

ھندسة الجيوماتيك برئاسة السيد رئيس الفرع الدكتور عباس زيدانتمت اليوم مناقشة ط,ب الماجستير لفرع   

    

 



 

 زيارة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 

وقد رافق سيادته خ,ل الجولة . اIثنين العاشر من شباط زار السيد معالي الوزير علي اIديب الجامعة التكنولوجية اليوم 

 . رؤوساء ا*قسام والمعاونون والضيوف

وقد تنفقد سيادته معرض ا*جھزة الحديثة لكافة ا*قسام والمراكز في الجامعة وقد اوضح الدكتور عبد الرزاق طارش 

 لسيادته كيفية عمل ا*جھزة واھميتھا

 . 

                  



 حملة ( شريان ) للتبرع بالدم

برعاية السيد رئيس الجامعة ا,ستاذ الدكتور امين دواي ثامر وبحضور   ودعم السيد رئيس القسم ا,ستاذ 
الدكتور  رياض حسن ا,نباري تمت يوم ا,ربعاء ( 19 / شباط / 2014) حملة ( شر يان ) للتبرع بالدم والتي كانت 

فكر ة الطالب ( ممثل ط$ب القسم ) محمد رأفت النقاش من فرع ھندسة المياه والسدود / المرحلة الر ابعة حيث سعى 
مشكورا وبدعم السيد ر ئيس القسم بالتنسيق مع مدير مستشفى العلوية ومع مصرف الدم ,نجاح الحملة ... وتمت 

بعون A وفضله في حديقة الجامعة وكان حضور القنوات الفضائية كبير لتغطية الخبر وتم جمع ( 160 ) كيس دم ... 
 وقد تم مشاركةط$ب قسم المواد مع ط$ب قسمنا في الحملة .

 

 

  

 

 

 



 

 الحلقة النقاشية للجودة
 

قام قسم ضمان الجودة وا�داء الجامعي بحلقة نقاشية تحت عنوان ( التقييم الذاتي لضمان جودة ا,قسام العلمية في 
الجامعة التكنولوجية ).. وكانت الحلقة برعاية السيد رئيس الجامعة أ. د. امين دواي وحضور السيبد المعاون العلمي 
أ.د. عبد الر زاق طارش زبون ... وقد كانت المحاضر ة ا,ولى للدكتور ة : رشا حسن عبد ا,مير   من القسم . حول 

 توصيات وم$حظات فريق اليونسكو

                     

 

 تشغيل جھاز ( الفرن البيئي ) في مختبر الخرسانة
 

 مدير ( سلمان معن .ود ا�نباري حسن رياض .د.أ القسم رئيس السيد من بأشراف
 جھاز بتشغيل فخري حسن علي / ) ماجستير ( الدراسات طالب قام ) المختبرات

 )  CHAMBER CLIMATE ( البيئي الفرن



والذي يخص ( التبريد والذوبان ) لفحوصات ا�لواح ا�سمنتية وقد تم العمل به من 
قبل طالب الماجستير بمعدل عدد دورات (50 ) دورة وكل دورة استغرقت (4) 

ساعات . ومما يجب ذكره ان الجھاز من منشأ أيطالي ومن شركة رصينة الصنع . 
 ويتوقع ا�ستفادة منه للط$ب في المستقبل .

 

             

 

 



 

 دورة على نظام ايجاد المواقع العالمية
 

 باستخدام ) DGPS ( تدريبية دورة القسم في النائي التحسس وحدة أقامت 

 تضمنت وقد ، العالمية المواقع أيجاد خ$له من يتم والذي )GPS (      ال جھاز

 وزع الدورة نھاية وفي . والشركات الوزارات مختلف من مشتركين ثمانية الدورة
 ومباركته للمشاركين الشھادات زبون طارش الرزاق عبد .د.أ العلمي المعاون السيد
 في جھودھم على سرحان حميد .م.م و ناجي طارق .م : ) المحاضرين (   للكادر
    الدورة انجاح

           

 



 السيد رئيس الجامعة يترأس أجتماع ھيئة التدريسيين 

بحضور السيد رئيس الجامعة ا�ستاذ الدكتور أمين دواي ثامر المحترم تم أجتماع الھيئة 
وبعد ،  2014/ أيار /  7التدريسية في قسم ھندسة البناء وا�نشآءات يوم ا�ربعاء الموافق 
. ة ترحيب السيد رئيس القسم بالسيد رئيس الجامع  

:قام السيد رئيس الجامعة بالترحيب بالھيئة التدريسية وطرح المواضيع التالية   

او, : أداء القسم وتقييمه حيث أشاد سيادته بأنجازات القسم ودوره في خدمة المجتمع واستحقاقه 
لFداء العلمي وا,داري – 4/  14لدرع التميز وذلك يوم الجامعة في   

باقي ا�قسام بضرورة اتخاذ قسم البناء أسوة وقدوة يحتذى بھا  تأكيد سيادته على: ثانيا 
.خصوصا في مجال الندوات والمؤتمرات التي يقيمھا ومنھا العالمية والدولية   

ثالثا : حصول ا�ستاذ المساعد د. وميض غسان التد ريسي في القسم على ( درع التميز ) 
.الذي حازعلى المركز ا,ول على العراق �دارته لمكتب ا�ستشارات الھندسية في الجامعة و  

حث سيادته على ا�ھتمام بالتحضيرات ل$متحانات النھائية وضرورة تأمين كل ا,حتياجات : رابعا 
.لذلك   

ضرورة أجراء ا�جازات بشكل قانوني بالنسبة للتدريسيين وخصوصا خ$ل العطلة حتى : خامسا 
.التدريسات خ$ل السنة الدراسية وعدم السفر اثناء وقت ، , تقع اشكا,ت   

عمل التدريسييين مع باقي الوزارات وضرورة الحرص على سمعة الجامعة ورصانة : سادسا
.اداءھا   

رياض ا,نباري رئيس القسم على جھوده / توجيه الشكر والتقدير ل$ستاذ الدكتور : سابعا 
ونجاح المساعي ومصادقة )  تحويل ا,قسام الى كليات( المتميزة من خ$ل موقعه في لجنة 

 الوزارة على ذلك وتم عمل

).   نظام داخلي للجامعة(   

السعي الى زيادة مساحة الجامعة من خ$ل اجراء كل الخطوات القانونية للحصول على : ثامنا 
.قطعة ا,رض في منطقة التاجي قرب بوابة الكاظم   

مليار دينار وذلك لتأمين ا�جھزة  2صرف الجامعة خ$ل العامين ا,خيرين اكثر من : تاسعا 
كما وقد ابھر السيد . الحديثة للمختبرات وحصول قسم البناء على حصة كبيرة من تلك التجھيزات 

الوزير خ$ل زيارته في العاشر من شباط الماضي حصول المختبرات على ا,جھزة الحديثة 
لدولة با,تجاه الصحيح خدمة وھذا مفرح باستكمال حاجة المختبرات واستغ$ل مال ا. المھمة 

.للصالح العام   



واخيرا توجه سيادته الى ضرورة التحاور المباشر مع التدريسيين للوقوف على ما : عاشرا 
,ن الكمال J ونقبل منكم النقد ) والذي يعمل يخطأ ( نحن نعمل : يھمھم من امور وقال سيادته 

.صحيحھا البناء لتصحيح ا,خطاء وا,قدام على النجاح بت  

 

 
                        

 



 

 درع التميز لkداء العلمي وا*داري للقسم 

) 2014/  4/  14( في احتفالية يوم الجامعة   

والسيد رئيس ) ا�ستاذ قاسم دوز ( وبحضور السيد وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
في .....  2014/  2013التميز لعام أمين دواي ثامر تم تكريم القسم بدرع . د. الجامعة أ

العلمي وا�داري ا�داء   

وبحضور السادة المعاونون .    رياض حسن ا�نباري الدرع. د.وقد تسلم السيد رئيس القسم أ
 وتدريسي القسم والمنتسبين والط$ب

 



 

 رسالة ماجستير عن تحسين العزل المائي للخرسانة 

في اختصاص ھندسة مواد البناء من قسم ) جيد جيدا ( شھادة الماجستير بتقدير نال الطالب علي كاظم مھدي على 
يوم ) تحسين العزل المائي للخرسانة ( ھندسة البناء وا*نشاءات في الجامعة التكنولوجية عن رسالته الموسومة 

على قاعة الدراسات العليا في القسم 16/4/2014ا*ربعاء   . 

د قيس جواد فريح من ھندسة البناء وا*نشاءات.م.اوتالفت لجنة المناقشة من  الجامعة التكنولوجية رئيسا  / 
د احمد سلطان علي كلية الھندسة .م.وعضوية كل من ا د اسامة عبد ا*مير من ھندسة البناء .جامعة النھرين وم /

/ اء وا*نشاءات د باسل ص,ح مھدي من ھندسة البن.م.الجامعة التكنولوجية وعضوا ومشرفا ا / وا*نشاءات

جامعة ا*نبار والمقيم / د عبد القادر اسماعيل كلية الھندسة .م.الجامعة التكنولوجية والمقيم العلمي للرسالة ا
د سمير علي امين من ھندسة المكائن والمعدات.م.اللغوي ا  . 

لم ، وان خاصية النفاذية وتوصل الباحث ان الخرسانة ھي احد المواد ا*كثر شيوعا في ا*عمال ا*نشائية في العا
تعد واحدة من المشاكل المصاحبة لھا وبالرغم من امكانية تقليل النفاذية عن طريق تصميم خلطات خرسانية جيدة 
فان با*مكان تسرب ا*يونات الضارة مع الماء الى الخرسانة من المحيط الخارجي مؤدية الى تدھور ملحوظ في 

ليح الھيكل الخرساني او الى حديد التس  

 

 

  

 

 



 العتبة العلوية المقدسة تقيم مھرجانھا ا*ول لتخرج الدورة العلوية من جامعات العراق

برعاية ا�مانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وبحضور سماحة ا�مين العام للعتبة المقدسة الشيخ ضياء الدين زين الدين 
ان ا�ول لتخريج الدورة العلوية من جامعات العراق في القاعة المھرج 2014-4-19وأعضاء مجلس اLدارة أقيم السبت 

الكبرى لمدينة الزائرين التابعة للعتبة العلوية المقدسة وقد مثل الجامعة التكنولوجية وقسم ھندسة البناء وا,نشاءات كل من 
رئيس جامعة الكوفة وممثلي  الدكتور وائل شوقي البلداوي والقانوني زيد رياض ا,نباري وعدد من طلبة الجامعةوبحضور

إبتدأ الحفل بآيٍ من الذكر الحكيم ت$ھا على أسماع الحاضرين المقرئ  .عدد من الجامعات العراقية وجمٌع غفيٌر من الطلبة
ا�ستاذ أحمد جاسم النجفي بعدھا ُتلي النشيد الوطني من قبل ھيأة المرتضى لRنشاد اLس$مي التابعة لقسم إع$م العتبة 

م ا�مين العام للعتبة المقدسة سماحة الشيخ ضياء الدين زين الدين بإلقاء كلمته الترحيبية التي أكد فيھا على  Uالمقدسة، ثم تقد
في رحاب علي عليه الس$م وفي ظ$ل قبته الشامخة بالكرامة والتقوى والمجد نرحب بإخوة أساتذة أج$ء : محاور عّدة قائ$

A أن يحملھم مسؤولية قيادة الركب العلمي في ھذا البلد الحبيب حيث يؤمل أن يجري له على وبأبناء أعزة نجباء شاء 
شاء A تعالى أن تصادف دورتكم ھذه مرور أربعة عشر قرناً على : مضيفا بالقول .أيديھم الخير والبركات، ويفتح له بھم

ية بعد الرسول ا,كرم صلى A عليه وآله وسلم، وكلكم است$م اLمام أمير المؤمنين عليه الس$م زمام الحكم في البشر
كل البشرية في استقامتھا وكمالھا , على صعيد العدل .. تعلمون ما لھذا الحكم من ميزات كبرى تتطلع اليھا البشرية 

. مة والمنھجيةا,جتماعي وا,نساني فحسب ، وانما على صعيد البناء الذاتي الشخصي لكل انسان حيث يكون العدل وا,ستقا

ھذا . وقد تم خ$ل الحفل توزيع الھدايا التقديرية على الطلبة وتسليم درع العتبة على الجامعات العراقية المشاركة في الحفل
والتجول داخل المكتبة الحيدرية) ع(وقد تشرف وفد الجامعة التكنولوجية بزيارة مرقد أمير المؤمنين   

 

 



 

 ورشة عمل قسم ھندسة الحاسوب وھندسة البناء

( أمين دواي ثامر المحترم وحضور السيد مھدي محسن الع$ق . د.برعاية السيد رئيس الجامعة أ     
محمد العاني ولفيف من .والمساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية د) وكيل أقدم لوزارة التخطيط 

والمھندس حسن  حسين العيبي. د( منتسبي وزارة الموارد المائية وخصوصا ممثلي الوزارة 
أقام قسم ھندسة الحاسوب بالتعاون مع قسم ھندسة البناء وا,نشآت ورشة ،) مھدي الصفار 

تطبيقات شبكات المتحسسات ال$سلكية والطاقات المتجددة في ( العمل تحت عنوان ورشة عمل 
 ):مجال المراقبة والسيطرة لمنظومات الري

: واشتملت الورشة على خمسة محاوررئيسية وھي   

 ) التوجيھات التخطيطية ,دارة الموارد المائية في العراق باستخدام التقنيات الرقمية ( محور -1           

  )طرح المشك$ت التي تعاني منھا منظومات الري في العراق والحلول المطروحة ( محور  -2             



المراقبة والسيطرة لمنظومات الري تطبيقات شبكات المتحسسات ال$سلكية في انظمة ( محور  -3              
(  

  ) تطبيقات الطاقات المتجددة في منظومات الري الحديثة ( محور  -4             

ا,نجازات التي قامت بھا وزارة العلوم والتكنولوجيا في مجال تقنيات منظومات الري ( محور  -5              
  )الحديث 

رياض حسن ا,نباري والسادة . د.يد رئيس قسم البناء أالتحضيرية السومن ضمن اعضاء اللجنة                
وقد اقيمت الورشة يوم ) عدي علي احمد . د.محمود صالح مھدي و م. د. م.أ( التدريسيين 

وحضر .وعلى قاعة المؤتمرات في قسم ھندسة السيطرة والنظم  2014العاشر من نيسان 
  .  الورشة عدد كبير من تدريسي القسم

 

 

  سفرة علمية  لط,ب المرحلة الثالثة  فرع البناء   
 

فرع ( تمت زيارة ط$ب المرحلة الثالثة ) مدير المختبرات ( معن سلمان حسن . د.م.بأشراف أ
في الجامعة التكنولوجية قرب ) كراج متعدد الطوابق ( الى بناية ) ھندسة البناء وأدارة المشاريع 

حيث قام ) السيطرة النوعية ( مية ھو حول موضوع وكان الھدف من الزيارة العل –باب البرج 
شركة ( مريم حامد وسمي من الشركة المنفذة للمشروع  -وسام س$م عبد الحسن و–الھندسان 

بشرح المخططات ا,نشائية للط$ب وتوضيح مخططات التسليح وا,سس والھدف من ) المعمار 



عشيق الدراسة النظرية مع التطبيق الزيارة ھو وقوف الطلبة على واقع الحال في الموقع وت
  04-2014/:  4/  10.العملي في الموقع 

 

 

  

 



بحث المنشور في المج,ت العالمية التي لديھا معامل التاثر ل,ستاذ الدكتور 
 عقيل شاكر العادلي

 

وايضاا,نضغاطية العاليةوضعف قوة القص، . البناء على التربةالضعيفة أو الناعمة ھي عملية محفوفة بالمخاطر . 

وتعتبر . التربة يمكن أن تجريھا مجموعة متنوعة من تقنيات لتحسين ا�رض مثل اعتماد أسلوب تعزيز ا,رض
تقنية تعزيز ا�رض وسيلة فعالة لتحسين ا�رض لما له من فعالية ، وسھلة القدرة على التكيف وبالتالي، في 

ي كمادة التعزيز وأدرج بشكل عشوائي في للتربة في أربعة نسب مختلفة من التحقيق الحالي، تم اختيارالياف البرد
٪ من حجم التربة الخام25، 15، 10، 5محتوى ا�لياف، أي   

 

 

احتفالية يوم الجامعة لقسم ھندسة البناء وا*نشاءات في حدائق الجامعة التكنولوجيو يوم الث,ثاء 
 واقامة معرض لنشاطات القسم للعام 2013_2014 .الموافق 2014/14/04 

 

وقد خصص معرض يعر ض فيه جميع . احتفالية قسم ھندسة البناء وا,نشاءات على حدائق الجامعة التكنولوجية
وايضا تم عرض بعض ا,جھزة الحديثة التي تم  . 2014_ 2013نشاطات وانجازات واعمال القسم للعام الدراسي 

المواد –التحسس النائي  –الخرسانة –التربة  - فلتا,س -المساحة( استيرادھا لمختبرات القسم  لھذا العام  (
وعرض براءة . وانجازات القسم من ا,طاريح وبحوث التدريسين التي تم نشرھا في المج$ت العالمية . الدراسي

 ا,ختراع في بعض بحوث وا,طاريح للتدريسين



 

 



 

   



 تدريسي القسم يؤلفون كتاباً بعنوان سلوك الشد لخرسانة المساحيق الفعالة

ألف التدريسيون ا.م.د وسن اسماعيل خليل وا.د ھشام محمد علي الحسني وم.م لبنى سالم دنحا من قسم ھندسة 
البناء وا,نشاءات في الجامعة التكنولوجية كتابا تحت عنوان (سلوك الشد لخرسانة المساحيق الفعالة ) ونشر في 

  LAP ) الموقع ا,لكتروني من قبل مؤسسة المانية

Lambert academic publishing ) . 

وذكر المؤلفون : ان موضوع الكتاب يتناول بحث ماجستير اجري في مختبرات قسم ھندسة البناء وا,نشاءات في 
الجامعة التكنولوجية وقد تم نشر جزء من البحث في مجلة الجامعة وبعد نشره مباشرته قامت دائرة النشر 

ا,لمانية با,تصال عن طريق ا,نترنت وابدوا اعجابھم في العمل وتم الطلب بارسال نتائج البحث كاملة لغرض 
  . نشرة في كتاب في الموقع ا,لكتروني للمؤسسة

ويھدف الكتاب الى انتاج نوع جديد من الخرسانة وھو خرسانة المساحيق الفعالة تمتاز بمقاومة انضغاط تصل الى 
150 نيوتن / ملم2 وكذلك مقاومة شد عالية تساعد في استخدامھا في الجسور الخرسانية ذات المقاطع لتوفير 

  .حديد التسليح وتقليل ابعاد المقطع 

ويتالف الكتاب من خمسة فصول شمل الفصل ا,ول مقدمة عن موضوع الخرسانة ، والفصل الثاني تضمن عرض 
البحوث السابقة التي اجريت عالميا للخرسانة المساحيق الفعالة ، اما الفصل الثالث تناول الجزء العملي لموضوع 
الكتاب من المواد المستخدمة ,نتاج ھذا النوع من الخرسانة والمتغيرات التي تم دراستھا والفحوصات المختبرية 
، والفصل الرابع عرض نتائج المختبرية التي تم الحصول عليھا ومناقشتھا ، والخامس وا,خير اقتراح معاد,ت 

 . تصميمية لتحديد عزم لمقاطع خرسانية منتجة لھذا النوع
 (LAP Lambert academic publishing) ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة

تتولى نشر الكتب في المجا,ت المختلفة التي ترى انھا ذات مواضيع مھمة وحديثة ويبلغ عدد الكتب التي تنشرھا 
سنويا 10000 كتابا وتعد من دور النشر الرائدة والمھمة في المانيا وھي عضو مشارك في جمعية وباعة الكتب 

 ا,مريكية وفي المملكة المتحدة ا,مريكية وايرلندا

   



 

  ندوة ا*رشاد التربوي  حوار الحضارات

 
وعلى قاعة ا*ستاذ الدكتور حسين )حوار الحضارات (*رشادالتربوي بعنوان 1نيسان ا*ربعاء عقد ندوة ا/ 2تم يوم 

قاسم ھادي والمھندسة ابتھال علي وقد تم ا*جتماع مع ممثلي ا*رشاد . برئاسة د ...محمد حسين في القسم 
حول اوضاع ) ط نجاح الحوار في ظل التعددية ضواب( التربوي في الفروع الھندسية كافة والنقاش معھم حول 

 الط,ب الدراسية والنفسية وا*جتماعية وتم وضع آلية للتعاون لرفع مستوى الطلبة من كل 
 

 

     



 تكريم ا*ستاذ الدكتور محمد يوسف فتاح

رئيس الفرع رياض حسن اIنباري والسيد المعاون العلمي والسيد . د. بحضور ومباركة السيد رئيس القسم أ
رئيس فرع ھندسة الطرق والجسور من عام ( والسادة تدريسي الفرع تم تكريم اIستاذ الدكتور محمد يوسف فتاح 

2006 -2014  ) .. )  بدرع قسم ھندسة البناء وا*نشآت فرع ھندسة الطرق والجسور من قبل ط,ب المرحلة الثالثة 

ط,ب عن شكرھم وامتنانھم *ستاذھم الفاضل على جھوده حيث اعرب ال... ساطع اكرم ب,سم( وفكرة الطالب 
 العلمية والتربوية ا*بوية مع كافة الطلبة وتقديره للحا*ت ا*نسانية

 

  

    

     



 

 قناة ا*شراق الفضائية في قسم البناء وا*نشاءات

المرحلة الثانية في القسمقامت قناة ا*شراق الفضائية باجراء تصوير فديوي لدرس المساحة العملي لط,ب  .  

ثم قامت باستط,ع طلبة . ضياء رسول مسلم / وقد قامت ا*ع,مية الست اسماء الدراجي بمحاورة الطالب المتفوق 
ما الفرق بين المحاضرات النظرية والعملية: والسؤال ھو   القسم بسؤال ضمن برنامج  ابيض ورصاصي   

    

 
 



  دورة في  اساسيات نظم المعلومات الجغرافية

لنظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتھا وتتضمن  ( GIS 1 ) قامت وحدة التحسس النائي في القسم بدورة ال
 . المبادئ ا*ساسية والتي تخدم شركة نفط ميسان

طارق . ويقوم التدريسي م ) .  2014/ آذار /  30( وقد رشحت الشركة ستة مشاركين ولمدة خمسة ايام من اليوم 
حميد سرحان بالقاء المحاضرات فيھا. م. ناجي و م   

 

 

 صور التخرج

رياض حسن ا*نباري والسادة . د.أمين دواي ثامر والسيد رئيس القسم أ. د.بحضور ومباركة السيد رئيس الجامعة أ
آذار/  23ا*حد ) . التخرج ( تم تصوير صورة  ...المعاونون والكادر التدريسي في القسم    

الف الف مبروك لط,بنا ا*عزاء..... وط,ب بقية المراحل .... ووسط فرحة ا*ھل وا*صدقاء    



  

     



 حفلة القسم 

لط,ب ) الحنة ( آذار حفلة القسم /  19رياض حسن اIنباري ودعمه تم يوم . د. برعاية السيد رئيس القسم أ
وقد اوعز السيد رئيس القسم . للحفلة بجھود متميزة من الطلبة وقد تم عمل التصميمات  ....  المرحلة الرابعة

  باصدار كتاب شكر وتقدير للط,ب المتميزين في العمل متمنيا لھم التوفيق والنجاح خدمة لبلدنا العزيز
  





 

 احتفا*ت طلبة المرحلة الرابعة في القسم

 



 ندوة حول محطات مياه الشرب في بغداد
 

من ) وحدات معالجة الماء الموجود في مدينة بغداد والمشاكل التي تعاني منھا ( القاء المحاضرة الموسومة تمت 
وتمت المحاضرة برئاسة السيد رئيس .... من دائرة ماء بغداد ) حيدر محمد حيدر ( قبل السيد رئيس المھندسين 

فارس العاني وعلى قاعة . الصحية والبيئة د رياض حسن اIنباري وعضوية السيد رئيس فر ع ھندسة . د.القسم أ
المرحوم حسين محمد حسين. د   

  

 

 

  

 

 



 أحتفالية يوم المرأة العالمي

16بيوم المرأة العالمي يوم ا�حد   أقامت الجامعة التكنولوجية أحتفالية  وعلى قاعة مسرح الجامعة بحضور  2014/ آذار  / 
وتم ... عبد الرزاق طارش و الدكتور نبيل عبد المجيد . ثامر والسيد المعاون العلمي دأمين دواي . د.السيد ر ئيس الجامعة أ

ٮخ$ل الحفل تكريم المر أة المثالية وتم اختيار الدكتورة نسرين محمد عن تدريسيات القسم والسيدة ھبة عبد الس$م عن 
 موظفات القسم

 تھنئة لكل منتسبات القسم بھذه المناسب .. 

 

 



 زيارة السيد المساعد ا�داري لرئيس الجامعة

اIثنين وقد / حزيران /  2سامي وحيد الحسناوي للقسم يوم . د.م.أ/ زار السيد المساعد اIداري لرئيس الجامعة 
وقد رافقه بالجولة ..... تفقد القاعات اIمتحانية وقام بسؤال الطلبة عن الخدمات واستعدادھم Iداء ا*متحانات 

  ف,ح حسن رحيل والقانوني لشؤون الطلبة زيد رياض . د. م.يد المعاون اIداري لرئيس القسم أالتفقدية الس

  

       

       



 ندوة ا,رشاد التربوي  ا,دمان وع$جة

  تم انعقاد ندوة ل,رشاد التربوي في القسم برئاسة الدكتور قاسم ھادي والمھندسة ابتھال علي للصفوف الرابعة والثالثة

تدخين_انترنت _ادمان كحول ( فيھا توضيح مخاطر ا*دمان بانواعه وتم   ) 

 وتم توضيح نقاط ع,جة والتخلص منه

 

  

  

  تطوير المناھج الدراسية

عقد مجلس القسم جلسة لمناقشة لتطوير المناھج الدراسية ا,ولية حيث استضاف المجلس الدكتور محمود رشيد 
والدكتور عمر نجدت .... حيث قدم د. عمر نجدت مقترحا للمناھج الدراسية المقترحة والمطبقة في الجامعات ا,مريكية 

وفق نظام الكور سات ( الفصلية ) وتم ابداء الم$حظات عليھا لغرض اعتمادھا تطابقا مع خطة رفع معايير الجودة 
 وا,عتمادية

  



 

 حملة الكف الحنون 2
 

أفتتح السيد رئيس القسم أ.د. رياض حسن ا,نباري والسادة المعاونون والكادر التدريسي ومنتسبين القسم و عدد من 
الط$ب والطالبات  حملة (الكف الحنون 2 ) وھي حملة خيرية قام بھا طلبة 

قسم   ھندسة البناء وا,نشاءات با,شتراك مع طلبة قسم ھندسة المكائن والمعدات وباشراف لجنة التكافل ا,جتماعي 
في القسم وھي امتداد لحملة الكف الحنون 1 التي قام بھا طلبة قسم المكائن والمعدات في العام الدراسي السابق 

 وستستمر الحملة لغاية يوم التاسع من الشھر الجاري

 

  



 
  

 

 توزيع منحة الطلبة 
 

 بدء توزيع المنح المالية الخاصة بالطلبة
الدراسات ا*ولية في قسم ھندسة البناء بدات ھذا اليوم عملية توزيع المنح المالية لطلبة 

  . وا*نشاءات التي اقرتھا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة
ونود ا*شارة الى ان كافة الطلبة المشمولين بالمنحة سيستلمون المنح الخاصة بھم في الوجبات 

 القادمة تباعاً 
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