
) دورة السـالم والتنمية (قسم هندسة المواد يحتفل بتخرج الدورة   

 بعلمنـــــــــــا يــــــــرتـــــقـــــــي بلــــــــــدنـــــــــا

 نرشة ثقافية علمية فصلية تصدر عن قسم هندسة املواد

 

4102/ 4102للعام ادلرايس   

 النشـــــرة الثقافية العلمية لقســم هندســـة املـــواد

 العــــدد الاول

الأحتفـــــــــال بتخـــــــــرج طلبـــــــة 
 دورة الســـــالم والتمنيـــــة

2014 



 

Page 2 

 

نـــــدوة تعريفـــــية لطلــــبة 
 املرحـــــةل الثــــــالــــثة

هيئة عامة برئاسة الســــيد  أأجــــامتع
 ــــــس اجلامعــة احملـــرتمرئي

 

هندسة املواد اىل  زيـارة قـسـم
 لـرعـــاية الايتـــام دار الزهـور

 

حمارضة علمية حـــــــــول 
 مضـــار التدخـــــــــــــني

 

ل حـــول ورشــــة معــــــ 
 لـــــــيةالاو  الأسعــــافـــات

 

 

 

 

 

 أأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف

 أأ.م.د. عالء عبد احلسن عطية

 رئيـــس قســـم هندســـة املـــواد

 

 

 هيئـــــــــــــــة التحــــــــــــرير

 أأ.م.د. رنــــا عفيــــــف جميـــــــــد

 أأ.م. ماجــــد محيد عبد اجمليــــــد

 بــــاحــــث حيــــدر ابســــــل عيل

 همندس نــزار جبـار عبـد الرضــا

 م. همندس خملـــد حيــدر شويش

 

 

 

 أأعـــــــــداد وتصميــــــــــــــــــم

 أأ.م. ماجــــد محيد عبد اجمليــــــد

 بــــاحــــث حيــــدر ابســــــل عيل

 

 

 طبعت هذه النرشة يف
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 لكمــــــة رئيــــــس اجلـــــامعة احملــــــرتم

لقد دأأبت اجلامعة التكنولوجيـة  
ان يكون لها الصـدارة يف الانشـطـة 
العلمية والثقافية ومبا يليق بتارخي هـذه 
اجلامعة مـن الـالل مسـمعة معـالقـة 
أأمتدت الكرث من أأربعـون عـامـان مـن 
البناء والتطور والاعداد لأجيال مـن 
الش باب اجلامعي اكن هل الأثر الطيب 
والصدى املسموع يف هنضـة الـبـالد 

 وتقدهما.
وحنن نبارك لقسم هندسة املواد  

بأأصداره العــــدد الاول من نشــــــرتـ  
الثقافية العلمية نمتىن املزيد من الأبداع 
والمتزي للك أأقسـام اجلـامـعـة يف أأن 
تكون هذه النـرشـات الـعـلـمـيـة   
نرشات تعريفية لنشـاطـات الاقسـام 
ومرأأة عاكسة للجـهـود والـمتـزي وا   
أأصــبــ  نــة مــن ســ ت اجلــامــعــة 
التكنولوجية و  حتـقـق الازـازات 
والنجاح عىل صعيد التطور والبـحـث 
 العلمي عىل املس توى العريب وادلويل.
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 أأ.د. أأمــني دوا  اثمــــــر
 رئيـــس اجلامعـــة التكنـــولوجيــــة



ها       خبطوات تنعم ابلثقة وبقلوب ميلأ
الأميان, وتنبض حبب الوطن وال تـرى 
في  الا عنواانن كبمعان يرمس خـ  احلـيـاة 
نقدم هجدان متواضعان ابصدار العدد الأول 
من نرشة هندسة املواد العلمـيـة والـ  
جاءت لتعكس نشاطات القـسـم الـ  
من شأأهنا ايصال رساةل القسـم اىل   
املهمتني هبـنـدسـة املـواد مـن أأسـاتـذة 

 وابحثني وطالب دراسات.

 

وأأذ تتقدم أأرسة حتريـر الـنـشـــرة       
بوافر الشكر والـعـرفـان اىل الأسـ ـتـاذ 
ادلكتور أأمني دوا  اثمر رئيس اجلامعة 
التكنولوجية احملرتم عىل دمع  املتواصـل 
ورعايت  الكرمية للك ما يصب يف تطوير 
أأداء القسم, ال يسعنا أأال ان نكون عىل 
العهد يف السمع خبطى واثقة مـن أأجـل 
تعزيز مسمعة البناء والعمل الدمة لـبـ ان 

 العزيز.

 

ويف الهناية أأتوجـ  ابلشـكـر لأرسة     
حترير النرشة عىل اجلهـود املـبـذوةل يف 
هــذا الــوقــت الــقــصــمع مــ  دعــو ــم 
للأس مترار هبذا اجلهد وأأدامت  يف الأعداد 
ــق  ــوف ــأأذن و, وو امل ــة ب ــادم ــق ال

 املس تعان...

Page 4 

 لكمــــــــــة العــــــــــــــدد كلمـــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــدد

 أأ.م.د. عــالء عبد احلسـن عطيـــة
 رئيــــس قســــم هندســـــة املــــواد



قسم هندسة املواد وابلأشرتاك م  قسم هندسة اللزير والألكرتونيات البرصية يبـــدأأ 
 اس تعدادات  لأقامة املؤمتـر الـدويل الأول لتطبيقــات الليــزر واملـواد املتقـــدمة
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هيدف املؤمتر اىل عقد ملتقى علـمـي وهـنـديس     
وثقايف للتعريف ابلتطبيقات احلديثة لعلوم وهندسـة 
اللزير والالـكـرتونـيـات الـبـرصـيـة وكـذ  املـواد 
الهندس ية املتقدمة وانواعها ويتخلل املؤمتر نشاطات 
اجامتعية وجوالت للمعامل الاثرية. متت دعوة عـلـ ء 
وابحثني من خمتلف دول العامل الاجنبية والـعـربـيـة 
للمشاركة يف القاء حمارضات علمية لـلـتـعـرف عـىل 
اخر مس تجدات العمل للمسامهة يف اغـنـاء املـؤمتـر 
وكذ  تفعيل دور العراق يف دمع الـعـمل والـعـلـ ء 
ممتثالن بوزارة التعلمي العايل والبـحـث الـعـلـمـي مـن 

الالل احد روافـدهـا جلاجلـامـعـة الـتـكـنـولـوجـيـة  
و يتناول املـؤمتـر   ومشاركة بقية اجلامعات العراقية.

عــرالا الاحبــار الــرصــيــنــة يف جمــال هــنــدســة 
وتطبيقات اللزير والالكرتونيات الـبـرصـيـة واملـواد 

اس تقدام افضل الباحثني واخلرباء العلميـني  املتقدمة.
تبادل الآراء والتطورات العلميـة   العامليني واحملليني.

فامي بـني اخلـربات الـعـلـمـيـة والـهـنـدسـ ـيـة  و  
اكـتـسـاب  الاختـصـاد داالـل والـارج الـعـراق.

اخلربات البحثية لطالب ادلراسات الـعـلـيـا وز دة 
معارفهم الـعـلـمـيـة يف الاخـتـصـاصـات املـنـا ـرة 
والاختصـاصـات املـقـاربـة. عـرالا بـعـض اهجـزة 
ومنظومات اللزير والالكرتونيات البـرصـيـة واملـواد 
املتقدمة وأأحدر الابتاكرات العـلـمـيـة الـ  تـقـوم 
بعرضها بعض الرشاكت العاملية واحمللية عىل هـامـش 
املؤمتر لتوفمع الفرد للعـلـ ء والـبـاحـثـني وطـالب 
ادلراسات العليا لالطالع عىل احدمثا توصلت الـيـ  
 التكنولوجيا العلمية. ترســــــيخ ادوار الاقســـــــام

الهندس ية والـعـلـمـيـة ذات الاخـتـصـاد يف اجلـامـعـة 
التكنولوجية والتعريف ابدلور العلمي والااكدميي والبحـ  
لأقساهما م  ممثيل اجلامعـات الاقـلـ ـيـة والـعـاملـيـة مـن 
الباحثني والزائرين لتعزيز دور اجلامعـة يف الـدمـة بـ ان 

تعريف املشاركني يف املؤمتر بأأمه مـعـامل وـهـوريـة  العزيز.
العراق الاثرية من الالل برانمج النشاطات الاجـامتعـيـة 

 املقرتح للمؤمتر.



 نــــــــدوة تعريفيــــــة لطلبـــــة الســـــنة الثـــــالثة للقســـــم

اقام قسم هندسـة املـواد  2014/10/12بتارخي      
عىل قاعة الندوات يف قسم هندسة الس يطرة والنظـم 
ندوة تعريفية لطلبة املرحةل الثالثة لـلـقـسـم تضـمـنـت 
رشحان مفصال ومعلومات تعريفية اكمةل حول الـفـروع 
الثالثة للقسم جلفرع هندسة املواد الصـنـاعـيـة وفـرع 
هندسة السمعاميك ومـواد الـبـنـاء وفـرع هـنـدسـة 
البول رات  ومتت ادارة الندوة من قبل أأ.م.د. فـرهـاد 
محمد عامثن املعاون العلمـي لـلـقـسـم وحبضـور أأ.م.د. 
عباس خ س حسني رئـيـس فـرع هـنـدسـة املـواد 
الصناعية و أأ.م.د. امحد محمد حسن الغبان رئيس فرع 
هندسة السمعاميك ومواد البناء و أأ.م.د. جواد اك ـم 
عليو  رئيس فرع هندسة البول رات, ومت الاسـ ـامتع 
 اىل بعض الاس ئةل والآراء من قبل الطلبة احلضور.

مشـــــاراكت ممتـــــــزية لعـــــدد من اســــــاتذتنا يف مـــؤمتر 
 الفـــــزييــــــاء ادلولـــــــي الاول

شارك عدد من التدريس يني يف قسمنا بعدة حبور علمية يف املؤمتر ادلويل الاول لـلـفـزي ء يف الـتـمنـيـة  
, حيث شاركت أأ.م.د. اس يل ابمس عـبـد 28-2014/10/30املس تدامة وا   يعقد يف جامعة الهنرين من الفرتة 

 احلسني ابلبحث املشرتك املوسوم:
Correlation of Attainable Capacity and Lithium Distribution in Spinel Cathode 

Compounds for Li Rechargeable Batteries 
 وشارك أأ.م.د. اكرم رحمي جرب و أأ.م.د. ليث قيس عباس و صفا محمد حمي ابلبحث املشرتك املوسوم: 

Effect of Applied High Voltage and Flow Rate Parameters on Nanofibers Diameter  
 Determined From Electro spinning Technique  
 وشارك أأ.م.د. سعد بدر  حسون فريد ابلبحث املنفرد املوسوم:

Green Cementitious Paste Based On Recycled Materials 
 وشاركت أأ.م.د. أأالء عالء ادلين عبد امحليد ابلبحث املشرتك املوسوم:

Study the Characterization of Membrane Silver-Aluminum and It’s Effect as an 
Antimicrobial and Degradation Organic Compounds 
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املســــــــعف داخـــــــــل اجلامعة  
الجراء الاسـعـافـات,   التكنولوجية

اما امه نـتـاه هـذه الـورشـة فـهـ ي 
منتســـــــــــــبـان  60تدريب اكرث من 

و يئـــــــــــــة واختيار عنارص تمتـتـ  
ابلكفـاءة والـتـدريـب الدالـالـهـا يف 
دورات تدريبية مكثفة يف املس تقـبـل 

  القريب.
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 2014/10/02بتارخي  9917مت توجي  كتاب شكر وتقدير ذ  العدد        
من قبل الس يد رئيس اجلامعة التكنولوجية احملرتم اىل شعبة التسجيل يف قسمنا 
وذ  حلصوهلم عىل املركز الثالث يف التفتيش الادار  ا   اجرتـ  الـلـجـنـة 
اجلامعية لتقيمي الاداء. ومشل التكرمي الكن من الس يدة فاطـمـة عـبـد الـواحـد 
حسني/ مديرة وحدة تسجيل القسم, سهمع خرض همنا / معاون رئيس طابعة, 
زينة ط   سني / مالحظ, انسام همد  نني/ مالحظ, ع د الليل ابراهمي / 
معاون مالحظ فين, ش اميء يوسف محمود / معاون احصايئ, بكر عبد الوهاب 

 محمد/ اكتب, س ندس صبحي اكمل/ فين.

 

عـــــــــــــــــــــدد
ة ال

ــــــــــــــــــــــ
كلمـــ

رز  
ــــــ
حتــــ
لبة 
 الط
ؤون
 وش
جيل
لتس
بة ا
شع

امعة
م اجل
قسا
ىل ا
ث ع
 الثال
ركز
ــــــ
ــــــ
املــ

 

 زيــــارة قســـــم هندســـــة املـــــواد دلار الزهــــور لرعــــــاية الايتـــــام

وبتلكيف من أأ.م.د. عالء عبد احلسن عطية رئيس قسم هندسة املواد زار وفد مـن  2014/06/17بتارخي       
قسم هندسة املواد / اجلامعة التكنولوجية دار الزهور لرعاية الايتام حيث التقى مبديرة ادلار الس يدة رغد جامس ال  
ابدت شكرها العميق ملثل هذه املبادرات الانسانية وال  تدل عىل حرد اجلامعة التكنولوجية للتواصل م  هـذه 
الرشحية ال    بأأمس احلاجة اىل الرعاية املس مترة وادلمع املتواصل من قبل رشاحئ اجملمت  الاخرى, وقد وزع الوفد 
مجموعة من الهدا  املرسةل من رئاسة القسم اىل الاطفال الايتام يف ادلار م  التقاط مجموعة من الصور معهـم. وقـد 
تكون الوفد من السادة أأ.م. ماجد محيد عبد اجمليد, فاطمة عبد الواحد حسني, س ندس صبحي اكمل, زينة طـ  

  سني م  مجموعة من طلبة املرحةل الاوىل والرابعة.
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طالبــــــة دراســـــــات عليــــــا / ماجســـــــتمع تنـــــــال درجـــــــة 
 الأمتيــــــاز يف هندســــــة املـــــــواد

  

رضة علمية
يس يقدم حما

تدري

 
ويف قاعة ادلراسات العليـا   2014/09/23بتارخي      

مت القاء حمارضة من قبل التدرييس امحد حسـني عـيل/ 
طالب دكتوراه, تضمنت ز رت  اىل جامعة اكردف يف 
اململكة املتحدة لغرالا اك ل مس تلزمات اجلانب العميل 
من حبث  لرساةل ادلكتوراه, وتضمنت احملارضة الفـقـرات 

 الأتية:

 الهدف من البعثة البحثية.

الربامج وادلورات التدريبية ال  وفر ا جامعة اكردف يف 
 اململكة املتحدة.

 عرالا ملشلكة البحث ونتاه برانمج احملااكة.

 النتاه ال  مت التوصل الهيا يف البعثة البحثية. 

وحرض هذه احملارضة أأ.م.د. عالء عبد احلسن عطية     
رئيس قسم هنـدسـة املـواد ومجمـوعـة مـن الاسـاتـذة 

 التدريس يني يف القسم.

مت مناقشة طالبة ادلراسـات  2014/10/23بتارخي       
العليا جلاملاجس تمع  تقى عبد الزهرة جبار عن اطـروحـ ـا 

 املوسومة:

Improvement of Aluminum Recycling 
Gans in IRAQ 

وتأألفت جلنة املناقشة من السادة أأ.م.د. عـالء عـبـد     
احلسن عطية / رئيسان, أأ.م.د ز د دوشان اك م / عضوان, 
م.د انهض محمود عيل/ عضوان, أأ.م.د. فرهاد محمد عـامثن/ 
عضوان مرشفــــان, أأ.م.د. جواد اك م عليو  / عضوان مرشفان, 
 وقد منحت جلنة املناقشة طالبة البحث درجة أأمتياز.



الأجمتــــــاع الاول 
للهيئـــــة العـــــامة 
للعـــام ادلراســــــي 

2015/2014 

برئاســـة الســـيد  
رئيــــس اجلامعــــة 
 احملــــــــــــــــرتم 

عــقــد يف  2014/04/19بــتــارخي      
جملس قسم هندسة املواد اجللسة الاوىل 
للهيئة العـامـة لـلـقـسـم لـلـعـام ادلرايس 

حبضور الأس تاذ ادلكـتـور  2015/2014
ــة  ــع ــس اجلــام ــي ــر رئ أأمــني دوا  اثم
التكنولوجية احملرتم و أأ.م.د. عـالء عـبـد 
احلسن عطية رئيس قسم هندسة املواد, 
وتطرق الس يد رئيس اجلامعة اىل العديد 
من النقاط من امهها: أأن انعقـاد الـهـيـئـة 
العامة حيمل اجيابيات كثمعة الغرالا مـهنـا 
الأطالع عىل اجلوانب التنظ ية والعلميـة 
قسام والـوقـوف عـىل أأمه الـنـقـاط  للأ
 الرئيس ية ال   من شأأهنا تعزيــز املســمعة 

العلميـــة. أأن اجلامعة التكنولـوجـيـة قـد 
احرزت تقدمان ممتزيان ابلنس بة للجامعات 
العاملية وقد جاء نتـيـجـة لـتـظـافـر   
اجلهود ملنتس يب اجلامعـة ا   عـكـس 
التفاعل احلقيقي م  مـؤسـسـات ادلوةل 
واجلامعات العاملية ومس ـتـوى الأحبـار 
العلمية وأأكد س يادت  عىل وجـوب ان 
اتالذ العـالقـات الانسـانـيـة مسـارهـا 
الصحي  يف الوسـ  الااكدميـي. واكـد 
كذ  عىل تمثني اجلهود لاكفة منتس ـيب 
القسم جلهـودمه الـفـعـاةل يف الازدهـار 

 .والتقدم خلدمة الصاحل العام

 

ــارخي       ــت ــظــم قســم  2014/05/12ب ن
هندسة املواد وابلتعاون م  وعـيـة الـهـالل 
الامحـر ورشـة معـل حـول الاسـعــافــات 
الاولية ملنتس يب اجلامعة وملدة ثالثة ا م عىل 
قاعة املرحوم الاس تاذ جامس احلياين يف قسم 
هندسة الانتاج واملـعـادن. تضـمـن مـهنـاج 
الورشة أألقاء حمارضات وعىل مـدى ثـالثـة 
ا م اش متلت عىل واجبات املسعف, أأنـواع 
الاسعافات الاولية, القيام بعمليات اسعاف 
تدريبية للمتدربني تضـمـنـت اكفـة الانـواع 
جلطـــــــرق الاخــــــالء ,الكســـــــــــــــور, 

وكــان الغـــــــــرالا  . اجلـــروح, احلــــــروق
من احملارضات  يئــــــــــــة وتدريـــــــــــــب 
 الاخشـــاد ا يـــــــــن حيملــــون صفــــــــة 
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املســــــــعف داخـــــــــل اجلامعة  
الجراء الاسـعـافـات,   التكنولوجية

اما امه نـتـاه هـذه الـورشـة فـهـ ي 
منتســـــــــــــبـان  60تدريب اكرث من 

و يئـــــــــــــة واختيار عنارص تمتـتـ  
ابلكفـاءة والـتـدريـب الدالـالـهـا يف 
دورات تدريبية مكثفة يف املس تقـبـل 

  القريب.
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 مضـــــار التدخـــــــــــــني يف حماضـــــــــرة علمــــــــــية

برعاية أأ.د. امــــــــني دوا       
ثــــــامــــــــــر رئـيـس اجلـامـعـة 
التكنولوجية اقام قسـم هـنـدسـة 
ــ  وزارة  ــاون م ــع ــت ــواد وابل امل
الش باب والر ضة / دائرة الطب 
ــر حم حمــارضة عــن مضــار  ال

  2014/05/14التدالني بتـارخي 
الغاية مهنا نرش الوعي الصـحـي, 
وقام ابلقاهئا ادلكتور بسام سلامين 
رئيس قســــــــم التوعـــــــــيـة و 
 التطوير يف دائـرة الطب الر حم

وعضو اللجـنـة الـعـلـيـا ملـاك ـة 
التدالني يف العراق حتـدر فـهيـا 
عن الـتـدالـني وارضاره وفـوائـد 
الاقــــــــــــــــــالع عن التدالني, 
ومت الاســــ ــــامتع اىل الآراء 
واملناقشات وبعـض املـداالـالت 
من قبل احلضور. وحرضـ هـذه 
الفعالية ادلكتور عالء عبد احلسن 
عطـيـة رئـيـس قسـم هـنـدسـة 
املــــــــــــــواد أأضـــــــــــافـة اىل 
 رئيــــــــس قســــــــــم الهندسة

الكهرومياكنيكة وعدد من الأساتذة 
التدريس يني وطلبة قسم هـنـدسـة 
 املواد وعدد من منتس يب اجلامعة.

جلنـــــــة الأرشفــــــة الألكرتونيـــــــة تنـــــــال شــــكــــــر 
 وتقــــــدير من الســــيد رئيــــــس اجلـامعـــــة احملـــــرتم

أأ.م.د. فرهاد محمد عامثن/ رئـيـس 
فرع هندسة السـمعامـيـك, م.د. 
انهض محمود عـيل, م.م. امحـــد 
عــزيـــز حاشوش, همندس. نزار 
جبار عبد الرضا, م.همندس خم  
حيدر شويش, م.همندس شـهـد 
صادق عبــد عــــــــــــــــــــــيل, 
 مالحظ فاطمــــة عبــد الواحــد

وج  أأ.د. امــــني دوا  اثمـر      
رئيـــس اجلامعـة الـتـكـنـولـوجـيـة 
كتاب شكر وتقدير ذ  العـــــدد 

ــتــارخي  6110   2014/05/06ب
اىل أأ.م.د. عــالء عـبــد احلســن 
عطية/ رئـيـس قسـم هـنـدسـة 
املــــواد, أأ.م.د. لــــيـث قـيـــــس 
 عبــــــاس/ املعـــــــاون الادار ,

قـــانـــوين روابك عـــادل عـــيل, 
م.مالحظ ع د الليل ابراهمي, فين 
س نـدس صـبـحـي اكمـل. وذ  
للجهود املمتــــــزية ال  بذلـــــــوهـا 

 يف ارشـــــــــفة القســـــــــم.

قسم هندسة املواد هيئن التدريس ية د. وفـــــــــاء همـــــــــد  صــــــــاحل لرتقي ا العلمية 
من مرتبة مدرس اىل اس تاذ مساعد  وذ  تنفيذا الجامتع اللجنة اجلامعية للرتقيات 

 ومصادقة الس يد رئيس اجلامعة احملرتم... 2014/09/28العلمية بتارخي 
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 أأســـــــرتاحــــة املـــــــــــــواد

ـــومه  نصـــف  ادلاء,  - ال
ــان نصــف ادلواء,   ــن ــئ ــم والاط
 والصرب  أأول  خطوات الشفاء.

أأّوُل الـعـمل الصـمـت, والـثـاين  -
الاس امتع, والثالث احلفظ, والراب  

 العمل, واخلامس نرشه.

س ئل حكمي: ملاذا جيب عيّل أأن  -
المتس العذر للناس؟ فرد قـائـالن: 
لأنك يف يوم من الأ م س تحتـاج 
أأنت أأيضان أأن يلمتسوا   الـعـذر 

 فبادر ابلصواب!

ــأأك ان تـــولـــد  - لـــيـــــس خـ ــط 
ـأأك ان  ط  فـقـيـرا .. ولـكــنـــ  خــ 

 تـمـوت فـقـيـران ... 

ال  - ميكنين أأن أأرحم الناس لكهم ا 
ال  ن  ال يـرضـيـ  ا  حاسد نعمة, فا 

 زوالها.

ذا قدرت عىل عدوك, فاجعل  - ا 
العفو عن  شكرا للقدرة علي . مـن 
 أأقوال الامام عيل جلعلي  السالم .

ثـالر عـبـارات لـتـحــقـــيـــق   -
 الـنـجـاح:

 كـن أأعـلـم مـن غـيـركـ. -1

 أأمعـل أأكـثـر مـن الأخـريـن. -2

تـوقـ  أأقــل ممــا يــحـــصـــل  -3
 عـلـيـ  الأخـريـن.

اشرتى أأحـد املـغـفـلـني يـومـان  -
ناكن .. وقال لأههل: اطبخوه ! مث 
انم فأأ  عياهل السمك ولـّطـخـوا 
يده بزيت , فل  حصا من نـومـ  .. 
يّل السمـك, قـالـوا:  قال: قّدموا ا 

 قد أألكت, قال: ال.

 قالوا: ُُشّ يدك! ففعل..

فقـال: صـدقـ. .. ولـكـنـين مـا 
 ش بعت.

 

 ذكـــــــــاء غـــــــــــالم
ِقيل  لغالم صغمع السـن من أأوالد 

 العـرب:

أأيعـجبك أأن يكون   مخسـ ئـة 
 أألف درمه وتكـون أأمحق؟

 فقال الغالم: ال وو...

: وملاذا؟  ِقيل 

قال الغالم:  أأالاف أأن جيين عيل  
محقي جناية تذهب مبايل ويـبـقـى 

 عيل  محقي.

أأن وزن الطن من احلديد بـعـد  -
 أأن يصدأأ متاما يصب  ثالثة أأطنان.

أأن العامل الر حم ا حساق نيوتـن  -
قد ابتكر املتوالية العددية وهو يف 

بتدايئ.  الصف الثالث اال 

أأن رشايني اجلسم البرش  يبلـ   -
 مك. 600000طولها 

أأن الغاز يف طبيعت  غاز ال راحئة  -
لي  هذه الراحئة  هل, ولكن تضاف ا 
دلى تصفيت  وختزيـنـ  مـن أأجـل 
لي .  عامل الأمان وامحلاية لالنتباه ا 

أأن الشخص املوهوب يـتـجـاوز  -
 95درجة وأأن  130حاصل ذاكئ  

ابملائة من الناس يرتاوح حـاصـل 
درجـة أأمـا  70-130ذاكهئم بـني 

املغفّلــــــني فيرتاوح ذاكهئم ما بـني  
درجة والبلــــــ  مـا بـني  70-50

درجة وأأالمعا املعتــــــوه  50  -  20
 20ا   تقل درجة ذاكئـ  عـن 

 درجة.

أأن املشوار ا   يقطع  ادلم يف  -
مـلـيـون   168جمراه   يوم يبل  

 ميل.

 

 

 طـــــــــرائف
 العـــــــــــرب

 

حكــــــم 
 وامثــــــــال




