
والثالثني  التا�سع  الذكرى  مبنا�سبة 
التكنولوجية  اجلامعة  لتاأ�سي�س 
للجامعة  املركزية  االحتفالية  وخالل 
النفط  تكنولوجيا  ق�سم  رئي�س  اهدى  
با�سم  درع  اجلواد  �سالح  حممد  اأ.د. 
رئي�س  اىل  الق�سم   ومنت�سبي  اأ�ساتذة 
اجلامعة ا.د امني دواي مبنا�سبة تخرج 
االعزاء  الق�سم  طلبة  من  االأوىل  الدورة 
الكرمي  عبد  م�سطفى  الطالب  قدم  كما 
درع  الرابعة  املرحلة  عن  ممثاًل  كاظم 
يت�سمن �سكر وتقدير اىل رئي�س اجلامعة 
لتخرج الدفعة االوىل وتثمينا جلهوده 
ال�سليم للق�سم . يف  البناء  الكبرية يف 
العايل  وزيرالتعليم  ممثل  قام  حني 
دو�س  قا�سم حممد  ا.د  العلمي  والبحث 
االدارية  لل�سوؤون  الوزير  وكيل   /
دواي  امني   . ا.د  اجلامعة  ورئي�س 
وروؤ�ساء االأق�سام واملراكز كافة بزيارة 
العلمية  باالأق�سام  اخلا�سة  املخيمات 

كرة  ملعب  اأر�س  على  اأقيمت  التي 
تكنولوجيا  ق�سم  خميم  ومنها  القدم 
االأجهزة  عر�س  ت�سمن  والذي  النفط 
وعر�س  النفط  هند�سة  يف  التخ�س�سية 
بالق�سم. اخلا�سة  العلمية  النتاجات 

قلوبنا  على  العزيزة  املنا�سبة  وبهذه 
التهاين  باأطيب  نتقدم  اأن  اال  الي�سعنا 
والتربيكات جلامعتنا احلبيبة متمنني 
واالزدهار  التقدم  من  املزيد  لها 

والعمر املديد.
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اجلامعة التكنولوجيه حتتفل بعيدها التاسع والثالثني

فتح دراسة املاجستري يف القسم للعام 
الدراسي 2014 / 2015

الذي  املختربية  االأجهزة  معر�س  يف  النفط  تكنولوجيا  ق�سم  �سارك 
اأقامته اجلامعة التكنولوجية بتاريخ 2/10/ 2014 يف بناية خمتربات 
قبل  من  افتتاحها  مبنا�سبة  اجلديدة  واملعادن  االأنتاج  هند�سة  ق�سم 
معايل وزير التعليم العايل االأ�ستاذ علي حممد احل�سني االأديب ورئي�س 

اجلامعة اأ.د.اأمني دواي ثامر وروؤ�ساء االأق�سام العلمية.
وكان ق�سم تكنولوجيا النفط ال�سباق يف عر�س االأجهزة املختربية التي 
مت �رشاوؤها عام 2013وعر�س البو�سرتات اخلا�سة باالأجهزة الثقيلة  مما 
التحتية  البنى  الق�سم يف تطوير  بذله  الذي  الكبري  عك�س حجم اجلهد 

ملخترباته ورفده بكل ما هو حديث ومتميز.
وا�ستقبل معايل الوزير لدى و�سوله اىل اجلناح اخلا�س بالق�سم كل من 
اأ.م.د. حممد هليل حافظ رئي�س الق�سم وكالة واأ.م.د. عقيل عبد الله 
حممد رئي�س فرع هند�سة النفط و د.رمزي �سيهود املعاون االأداري و 

م.م. جهاد ح�سني مدير خمتربات الق�سم.
وقدم د. حممد هليل �رشحًا وافيًا عن ن�ساطات الق�سم العلمية وتطلعاته 
تدريبية  دورات  يف  الطلبة  وزج  الق�سم  يف  عليا  درا�سات  ا�ستحداث  يف 
هند�سة  جمال  يف  متخ�س�سني  خرباء  با�رشاف  وخارجه  العراق  داخل 
مذكرات  اقامة  عن  ف�سال  واأجنبية  عراقية  ل�رشكات  تابعني  النفط 
تفاهم مع �رشكات وجامعات عاملية ر�سينة وقد اأبدى معاليه �رشوره 

باالأعمال املنجزة وا�ستب�رش خريًا باخلريجني اجلدد .
يف  الق�سم  بها  �سارك  التي  االأجهزة  جميع  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
املعر�س هي اأجهزة تخ�س�سية  يف هند�سة النفط ومن منا�سىء عاملية 

ر�سينة مما ي�ساهم ب�سورة كبرية يف تعزيز البنية التحتية.

قسم تكنولوجيا النفط يشارك يف 
معرض االجهزة املختربية 

درا�سة  ال�ستحداث  متكاملة  علمية  خطة  النفط  تكنولوجيا  ق�سم  و�سع 
الدرا�سي 2015/2014، ت�سم اخلطة قبول  الق�سم للعام  املاج�ستري يف 

)6( طالب للدرا�سات العليا / درا�سة املاج�ستري.
فتح  من  الغر�س  ان  اجلواد:  �سالح  حممد  اأ.د.  الق�سم  رئي�س  وذكر   
�سهادة  حملة  من  خريجني  توفري  يف  يكمن  الق�سم  يف  عليا  درا�سات 
وال�سناعة  العراقية  اجلامعات  لرفد  النفط  هند�سة  يف  املاج�ستري 
النفطية والغازية بالكوادر الهند�سية املوؤهلة وفق املفاهيم العلمية 
البحث  وتطوير  النفطية  املوؤ�س�سات  مع  التوا�سل  وتعزيز  احلديثة 
العلمي مبا يخدم ال�سناعة النفطية يف اجلامعة والق�سم ف�ساًل عن رفع 
على  واالبقاء  االخت�سا�س  يف  والتدري�سي  للطالب  العلمي  امل�ستوى 
مو�سوع  ان  اذ  العاملية،  البحثية  واملراكز  اجلامعات  مع  التوا�سل 
فتح درا�سات عليا لهذا االخت�سا�س اأ�سبح �رشورة ملحة يف قطاع العمل 

يف البلد للمرحلة الراهنة وامل�ستقبلية.
 واو�سح رئي�س الق�سم :  ان من اأهم اأ�سباب التوجه لفتح درا�سات عليا 
داخل الق�سم هو ال�سحة الكبرية يف عدد اخلريجني من حملة ال�سهادات 
العراقية  اجلامعات  يف  املتزايدة  واحلاجة  النفط  هند�سة  يف  العليا 
للكوادر الهند�سية يف التخ�س�س وزيادة الطلب على اخت�سا�س هند�سة 
النفط يف �سوق العمل من قبل وزارات النفط والتعليم العايل لغر�س 
االأكادميي  النطاق  على  والغاز  النفط  �سناعة  يف  الوا�سع  الفراغ  �سد 

وملواكبة التطور احلا�سل.

يف اطار اآلية التعاون العلمي امل�سرتك 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  بني 
�سعي  و�سمن  النفط  وزارة  و  العلمي 
اجلامعة التكنولوجية يف تو�سيع اآفاق 
ومنها  الدولة  موؤ�س�سات  على  االنفتاح 
العمل  بلورة  اأجل  ومن  النفط  وزارة 
العلمي امل�سرتك الذي ي�سب يف ايجاد 
ال�سناعية  التطبيقية  للم�ساكل  حلول 
ت�سيب  التي  امليدانية  وامل�ساكل 
اخلربات  وتبادل  النفطية  املواقع 
االآفاق  تو�سيع  ول�سمان  الهند�سية 
ال�سناعة  جماالت  ملختلف  امل�ستقبلية 
وحت�سني  رفع  يف  ت�سب  التي  النفطية 
االنتاج لدعم االقت�ساد العراقي وتطوير 
م�سرية التعليم العايل يف الوقت نف�سه. 
التكنولوجية  اجلامعة  من  وفد  قام 
النفط  وزارة  مقر  اىل  ر�سمية  بزيارة 
يوم االأربعاء املوافق 2014/4/16 تراأ�س 
دواي  اأمني  اأ.د.  رئي�س اجلامعة  الوفد 
االأق�سام  روؤ�ساء  من  عدد  ورافقه  ثامر 
تكنولوجيا  ق�سم  رئي�س  منهم  العلمية 
النفط اأ.د. حممد �سالح اجلواد ورئي�س 
ثامر  اأ.د.  الكيمياوية  الهند�سة  ق�سم 
جا�سم حممد ومدير مركز بحوث البيئة 
د. عبد احلميد حممد جواد ومدير ق�سم 
الثقافية  والعالقات  العلمية  ال�سوؤون 

اأ.م.د. و�سام كاظم حمدان.
معايل  الوزارة  مقر  الوفد يف  وا�ستقبل 
وزير النفط اال�ستاذ عبد الكرمي لعيبي 
والدكتورعبد العايل الدباج اخلبري يف 

مكتب الوزير ومدير عام دائرة التدريب 
والتطويراال�ستاذ اقدام ال�سديدي.

وقد نوق�س خالل اللقاء مقرتح برنامج 
اجلامعة  بني  امل�سرتك  التعاون 
حيث  النفط  وزارة  و  التكنولوجية 
الق�سم  تاأ�سي�س  عن  نبذة  اجلواد  قدم 
بق�سم  واخلا�س  املقرتح  الربنامج  مع 

تكنولوجيا النفط .
ومن اجلدير بالذكر ان ق�سم تكنولوجيا 
تفاهم  مذكرة  اأبرم  قد  كان  النفط 
النفطي  والتطوير  البحث  مركز  مع 
نفط  و�رشكة  العراقية  احلفر  و�رشكة 

تفاهم  مذكرة  توقيع  وب�سدد  اجلنوب 
اىل  ا�سافة  مي�سان  نفط  �رشكة  مع 
مع  البحثي  الكر�سي  اتفاقية  توقيع 
�رشكة امل�ساريع النفطية. كما ا�ستثمر 
انرجي  الق�سم عالقته مع �رشكة كويت 
لتدريب عدد حمدود  �سلمربجر  و�رشكة 
الق�سم  طور  و  والطالبات،  الطلبة  من 
اجلامعات  بع�س  مع  عالقته  كذلك 
للعلوم  ميزوري  كجامعة  العاملية 
يف  ميزوري  وجامعة  والتكنولوجيا 
وجامعة  هيو�سنت  وجامعة  كولومبيا 

لويزيانا.

تعاون مشرتك ما بني اجلامعة التكنولوجية و وزارة النفط 
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حممد  اأ.د.  النفط  تكنولوجيا  ق�سم  رئي�س  �سارك 
 Iraq Field(( �سالح اجلواد يف ور�سة عمل املو�سومة 
اأقامتها  والتي    ))Development Experiences
جمعية SPE  يف الب�رشة لالأيام من 8-2014/4/9 وعلى 
خالل  اجلواد  العاملي.و�سارك  الب�رشة  فندق  قاعة 
احللقة النقا�سية بتقدمي ثالث حما�رشات م�سرتكة ف�ساًل 
ب�سفة  للور�سة  والعلمية  التنظيمية  االمور  متابعة  عن 

م�ساعد رئي�س الور�سة، كما التقى خالل الور�سة بعدد 
من ممثلي ال�رشكات النفطية الوطنية والعاملية حيث 
واجراء  العمل  تطوير  ا�سلوب  يف  معهم  التباحث  مت 

البحوث والدرا�سات امل�سرتكة بني اجلانبني.
درع  بتقدمي   SPE جمعية  قامت  الور�سة  ختام  ويف 
و�سهادة م�ساركة  للم�ساركني تثمينًا للجهود املبذولة 

خالل الور�سة.

رئيس قسم تكنولوجيا النفط يشارك يف ورشة عمل يف البصرة

ق�سم  مع  بالتعاون  النفط  تكنولوجيا  ق�سم  اأقام 
ال�سوؤون العلمية والعالقات الثقافية يف اجلامعة 
التكنولوجية حما�رشة علمية بعنوان )اال�ستثمار 
العراق(  يف  الهيدروكاربونية  للرثوة  االأمثل 
ال�سيطرة  هند�سة  ق�سم  يف  املوؤمترات  قاعة  على 
والنظم بتاريخ 2014/4/1 وبح�سور كل من رئي�س 
الق�سم  ورئي�س  ثامر  دواي  اأمني  اأ.د.  اجلامعة 
اأ.د. حممد �سالح اجلواد وخرباء من �رشكة نفط 

اجلنوب واأ�ساتذة ومنت�سبي الق�سم واجلامعة.
حبيب  د.علي  الربوف�سور  املحا�رشة  األقى 
الطاقة  اأهمية  اىل  تهدف  والتي  اخلفاجي 
الهيدروكاربونية التي يتكون منها النفط والغاز 
بالطريقة  وا�ستثمارها  العراق  يف  الطبيعي 

املثلى.
الطاقة  عن  مقدمة  املحا�رشة  منهاج  وت�سمن 
النفطية  ال�سناعة  وتكوينها،  الهيدروكاربونية 
العراق،  يف  والغازية  النفطية  احلقول  واأهم 
زيادة  وطرق  حقن  كيفية  النفط،  احتياطيات 
كيفية  واأخريًا  املكمني  للنفط  اال�ستح�سال 
الهيدروكاربونية  الرثوة  على  املحافظة 

وا�ستثمارها بال�سكل االأمثل.
النقا�س  باب  فتح  مت  املحا�رشة  ختام  ويف 
بعد  املحا�رش  قبل  من  االأ�سئلة  على  واالجابة 
ذلك قدم د. حممد اجلواد رئي�س ق�سم تكنولوجيا 
�سكر  جدارية  اجلامعة  رئي�س  عن  نيابة  النفط 

وتقدير للمحا�رش تقديرًا جلهوده القيمة. 
على  حا�سل  اخلفاجي  الربوف�سورعلي  ان  يذكر 
النفط  هند�سة  اخت�سا�س  يف  الدكتوراه  �سهادة 
الواليات  يف  كاليفورنيا  �ستانفرد/  جامعة  من 
امل�ساريع  من  العديد  ولديه  االأمريكية  املتحدة 

والبحوث النفطية يف دول العامل املختلفة.
 

للثروة  األمثل  االستثمار 
اهليدروكاربونية يف العراق 

يف اجلامعة التكنولوجية

اأهداف  اأجل تطوير الربنامج التعليمي وفق  من 
وخطط الق�سم وكيفية توافقه مع معايري اجلودة 
اأ�ساور  د.  العلمي  املعاون  األقت  العاملية، 
اأهمية  عن  تعريفية  حما�رشة  الر�سول  عبد 
اجلودة  معايري  �سمن  العلمية  املحا�رشات 
بتاريخ 2014/4/9 وعلى قاعة املوؤمترات ولكافة 

تدري�سي الق�سم.

ت�سمنت املحا�رشة و�سف كامل الهداف الكور�س 
اأن  يجب  التي  التعليم  وخمرجات  الدرا�سي 
وكيفية  امل�ستح�سلة  والنتائج  الطالب  يتعلمها 
الق�سم  اأ�ساتذة  قبل  من  الكور�سية  املادة  تقييم 
من خالل اظهار نقاط القوة وال�سعف يف املواد 
عليها  وتعديالت  اقرتاحات  وو�سع  الدرا�سية 

لتجاوز ال�سعوبات التي قد تظهر.

حماضرة عن تقييم املواد الدراسية يف قسم تكنولوجيا النفط

�رشكة  مع  بالتعاون  النفط  تكنولوجيا  ق�سم  اأقام   
النمذجة  النفطية حما�رشة عن براجميات  االأ�ستك�سافات 
املرحلة  لطلبة   )Petrel – Re&Eclipse( املكمنية 
الرابعة يوم االأربعاء 2014/2/5 وعلى قاعة املوؤمترات، 
األقت املحا�رشة االآن�سة �سارة نوري �سعدون املهند�سة يف 
�رشكة االأ�ستك�سافات النفطية/ هيئة اجليولوجيا، وح�رش 
املحا�رشة كل من اأ.م.د. حممد هليل حافظ  رئي�س ق�سم 
تكنولوجيا النفط وكالة و د. عقيل عبدالله رئي�س فرع 
و  مقررالفرع  احل�سني  عبد  عماد  م.م.  و  النفط  هند�سة 

م.م. جهاد ح�سني م�سوؤولة �سعبه املختربات.
املكمنية  النمذجة  عن  �رشح  املحا�رشة:  وت�سمنت 
  Static Model Petrel Reلبناء  برنامج   با�ستخدام 

وبرنامج Eclipse لبناء املوديل املكني
هذه  من  الهدف  ان   : �سعدون  �سارة  املهند�سة  ذكرت 
لغر�س  املنتهية  املرحلة  طلبة  تدريب  هو  املحا�رشة 
وكذلك  التخرج  م�ساريع  يف  الربامج  هذه  من  االأ�ستفادة 
بعد  تفيدهم  التي  الربامج  هذه  حول  اخلربة  اك�سابهم 
التخرج واثناء تقدميهم للتعيني ف�ساًل عن االطالع على 
والدوائر  ال�رشكات  يف  امل�ستخدمة  التطبيقات  اآخر 

النفطية.

املكمنية  النمذجة  براجميات  عن  حماضرة 
يف قسم تكنولوجيا النفط



جريدة فصلية تصدر عن قسم تكنولوجيا النفط حزيران  2014  

www.facebook.com/petroleumtechnology2010

  http://petrol-tech@uotechnology.edu.iq3

اخبار القسم 

�سارك رئي�س الق�سم اأ.د. حممد �سالح اجلواد 
الذي  اجلامعية  االدارات  برنامج  �سمن 
اأقامته منظمة ) IREX( االأمريكية للربط بني 
اجلامعات العراقية والعاملية يف الواليات 
 2014/1/26 من  للمدة  االمريكية  املتحدة 
الق�سم  رئي�س  وذكر   .  2014/3/2 ولغاية 
عمل  ور�سة  يف  امل�ساركة  ت�سمن:  االيفاد  ان 
وزيارة  وا�سنطن  يف  يومني  ملدة  افتتاحية 
يف  والتكنولوجيا  للعلوم  ميزوري  جامعة 

يف  الهند�سة  كلية  وميزوري/  روال  مدينة 
كرافت  ق�سم  ولويزيانا/  كولومبيا  مدينة 
باتون  مدينة  يف  النفط  لهند�سة  وهاوكنز 
طرق  بخ�سو�س  عمل  ور�سة  وح�سور  روج 
العلمية  واالأق�سام  الدرا�سية  املناهج  تقييم 
مدينة  يف   ABET اأقامتها  والتي  الهند�سية 
احلوارية  الندوة  يف  وامل�ساركة  هيو�سنت 
حول مدى تاأثري الو�سع االأمني على التعليم 
العراقي  االقت�ساد  دعم  يف  ودوره  العايل 

يف  امل�ساركة  عن  ف�ساًل  وا�سنطن  مدينة  يف 
اخلتامية يف وا�سنطن.

و�رشح اجلواد: ان اأهم االجنازات التي حتققت 
هي

جامعة  االأمريكية/  اجلامعات  مع  االتفاق 
وجامعة  والتكنولوجيا  للعلوم  ميزوري 
ميزوري/ كلية الهند�سة يف مدينة كولومبيا 
على البدء بتنفيذ برنامج التواأمة 2+2 والذي 
من خالله يتم نقل املواد التي در�سها الطالب 
االأوىل  للمراحل  التكنولوجية  اجلامعة  يف 
والثانية اىل اجلامعات اأعاله النهاء املراحل 
الطالب  بذلك  ومينح  والرابعة  الثالثة 
جامعة  من  بكالوريو�س  �سهادة  اخلريج 
ميزوري واجلامعة التكنولوجية معًا وكذلك 
مت االتفاق مع جامعة ميزوري/ كلية الهند�سة 
يف كولومبيا على البدء بتنفيذ برنامج 2+3 
والذي من خالله يتم نقل املواد التي در�سها 
للمراحل  التكنولوجية  اجلامعة  يف  الطالب 
االأوىل والثانية والثالثة اىل جامعة ميزوري 
درا�سية  و�سنة  الرابعة  املرحلة  النهاء 
اأخرى ، حيث مينح الطالب اخلريج �سهادة 
ماج�ستري هند�سة من جامعة ميزوري و�سهادة 
التكنولوجية،  اجلامعة  من  بكالوريو�س 
املرا�سالت  ا�ستمرار  على  االتفاق  مت  كما 
اىل  ا�سافة  اأعاله  املذكورة  اجلامعات  مع 
جامعات هيو�سنت ولويزيانا االأمريكية ب�ساأن 

طالب  ينهي  حيث  للدكتوراه،   2+1 برنامج 
الدكتوراه �سنة  الكور�سات واالمتحان ال�سامل 
يف اجلامعة التكنولوجية وبعدها يتم اختيار 
التكنولوجية  اجلامعة  من   )2( م�رشفني 
ليلتحق  املعنية  االأمريكية  واجلامعة 
البحث  النهاء  االأمريكية  باجلامعة  الطالب 
خالل �سنتني قابلة للتمديد ويح�سل الطالب 
اجلامعة  من  دكتوراه  �سهادة  على  اخلريج 
االأمريكية واجلامعة التكنولوجية معًا، ومت 
االتفاق اأي�سًا على ايفاد االأ�ساتذة من اجلامعة 
التكنولوجية للتدري�س ملدة ف�سل درا�سي اأو 
يف  بزمالئهم  واللقاء  خرباتهم  لزيادة  �سنة 
احلوار  باب  فتح  اأجل  من  نف�سه  االخت�سا�س 
ف�ساًل  امل�ستقبل  يف  م�سرتكة  بحوث  الجناز 
البكالوريو�س واملاج�ستري  ار�سال حملة  عن 
بحث  م�ساعدي  اأو  تدري�س  كم�ساعدي  للعمل 
ان  كاملة.يذكر  �سنة  اأو  درا�سي  ف�سل  ملدة 
اأ.د. حممد اجلواد قد التقى بثالثني �سخ�سية 
واخلرباء  واالأ�ساتذة  اجلامعية  القيادات  من 
الطلبة  مع  اجتمع  كما  اجلودة  جمال  يف 
ميزوري  جامعة  يف  الدار�سني  العراقيني 
 )55( عددهم  والبالغ  والتكنولوجيا  للعلوم 
التي  املعوقات  اأهم  على  لالطالع  طالبًا 
االأمريكية  اجلامعة  يف  وجتاربهم  تواجههم 
من  بزمالئهم  مقارنة  العلمي  وم�ستواهم 

اجلن�سيات االخرى.

 رئيس القسم يشارك يف برنامج االدارات اجلامعية يف الواليات 
املتحدة األمريكية

من اأجل تنمية الطاقات ال�سابة العراقية 
ولتعزيز  لهم  العلمي  الدعم  وتقدمي 
املوؤ�س�سات  بني  التعاون  اأوا�رش 
اخلربة  وزيادة  العراقية  االأكادميية 
اجلامعة  بني  العراقيني  للطلبة 
التكنولوجية/ ق�سم تكنولوجيا النفط و 
كويت  و�رشكة  للطاقة  العراق  اأكادميية 
النفط  تكنولوجيا  ق�سم  اأوفد  انرجي 
�رشكة  الكويت/  دولة  اىل  طالبات   )6(
كويت انرجي يف دورة تدريبية ا�ستمرت 
ولغاية   2014/1/26 من  ا�سبوعني  ملدة 
2014/2/6 لغر�س زيادة ادراك وخربات 
لالأ�ستفادة  العملي  اجلانب  يف  الطلبة 

منها يف خدمة البلد .
اطلع   ، الزيارة  من  االأول  االأ�سبوع  يف 
برفقة  ال�رشكة  يف  جتوالهم  خالل  الطلبة 
امل�سوؤولني على اأق�سام ال�رشكة ) االدائية، 
العراق،  م�رشوع  الب�رشية،  امل�سادر 
التعرف  مت  حيث  احلفر(  اجليولوجيا، 
ال�رشكة  داخل  الطوارىء  خمارج  على 
اتباعها  الواجب  ال�سالمة  متطلبات  واأهم 
عمليات  ومعرفة  م�سكلة  اأية  حدوث  عند 
ال�رشكة واحلقول امل�ستثمرة داخل العراق 
اأف�سل  اختيار  ال�سطحية وكيفية  واملن�ساآت 
قبل  من  املنتج  احلقل  يالئم  حتى  ت�سميم 
حما�رشات  القاء  مت  وكذلك  املهند�سني، 
واحلفر  وعملياتها  اجليولوجيا  اأق�سام  عن 
ومهامه �سواء كان داخل الكويت اأم خارجه 
اجليوفيزيائية  الطرق  على  والتعرف 
لتحديد اأماكن تواجد النفط وكيفية حتليل 

هذه  با�ستخدام  امل�ستخرجة  البيانات 
الطرق ف�ساًل عن �رشورة اأهمية ال�سالمة يف 
احلقول النفطية والتطرق اىل اأنواع واأبراج 
احلفر امل�ستخدمة يف احلفر الربي واملائي 
والتطورات  امل�ستخدمة  االآبار  حفر  وطرق 

امل�ستحدثة عليها.
االأق�سام  زيارة  فتم  الثاين،  االأ�سبوع  اأما 
)االت�ساالت واالعالن والتخطيط واالحتياطي 
واالأ�ستماع اىل حما�رشات اخلرباء  النفطي( 
مت  حيث  ال�رشكة،  داخل  يف  النفطيني 
هذه  بها  يقوم  التي  املهام  باأهم  التعريف 
االأق�سام والقاء نظرة عامة على عملية البيع 
واالأ�ستحواذ التي تقوم بها ال�رشكة لتحقيق 
ومعرفة  واالأرباح  واالأهداف  املهام  اأف�سل 
مت  كما  واقت�سادها  ال�رشكة  ا�سرتاتيجيات 
 )Smart well(و  )MBAL( برنامج  �رشح 
التقنية  هذه  با�ستخدام  االأنتاج  وكيفية 

امل�ساكل  وحلل  النتائج  اأف�سل  لتحقق 
�رشكة  متحف  زيارة  عن  ف�ساًل  االأنتاجية 
نفط الكويت واعطاء نبذة عامة عن ال�رشكة 

النفطية.
املناطق  يف  التجول  الزيارة  ت�سمنت  كما 
اأبرز  وم�ساهدة  الكويت  يف  ال�سياحية 
االأ�سواق  الكويت وعدد من  كاأبراج  املعامل 
ال�سفري  ا�ست�ساف  حني  التاريخية.يف 
 2014/2/3 بتاريخ  الكويت  يف  العراقي 
ال�سيد حممد ح�سني بحر العلوم الطالبات 
مبنا�سبة  ال�رشكة  يف  امل�سوؤولني  برفقة 
ال�رشكة  فازت  حيث  الكويت  يف  تواجدهم 
يف  البرتولية  االأ�ستك�سافات  عقود  باأحد 
عن  عر�س  طالباتنا  قدم  العراق.واأخريًا 
مدى االأ�ستفادة خالل الفرتة التدريبية ومت 
ال�رشكة  قبل  من  التخرج  �سهادات  توزيع 

لكل متدربة.

طالبات من قسم تكنولوجيا النفط يشاركن يف دورة تدريبية يف الكويت 

اخلا�سة  واالأ�س�س  املعايري  تطبيق  اأجل  من 
 17025  ISO/ IEC االيزو   الدولية  باملوا�سفة 
لتاأهيل  وادارية  فنية  معايري  على  ت�ستمل  والتي 
اخلا�سة  االأعتمادية  على  واحل�سول  املختربات 
ق�سم  خمتربات  م�سوؤويل  �سارك  باملوا�سفة، 
املوا�سفة  )تطبيق  دورة  يف  النفط  تكنولوجيا 
الدولية االيزو ISO IEC 17025( التي اأقيمت على 
التخطيط/  وزارة  مقر  والبحوث يف  التدريب  قاعة 
اجلهاز املركزي للتقيي�س وال�سيطرة النوعية/ ق�سم 

االعتماد للمدة من 2014/2/13-9
اأ�ساتذة   ا�رشاف  الدورة حماورعديدة حتت  ت�سمنت 
اأكفاء من وزارة التخطيط وهم الهام ح�سني و عبد 
االعتماد،  اأهمية  املحاور:  هذه  ومن  الواحد حممد 
املوا�سفة،  هيكلية  املوا�سفة،  عن  مقدمة 
الفنية  املتطلبات   ، للموا�سفة  االدارية  املتطلبات 
اأمور  عن  ف�ساًل  واالأجراءات  التوثيق   ، للموا�سفة 
ختام  ويف  املقررة،  الدورة  منهاج  �سملت  اأخرى 
تطبيق  عن  �سامل  امتحان  امل�ساركني  اأدى  الدورة 

املوا�سفة.
يذكر ان امل�ساركني من م�سوؤويل خمتربات الق�سم )10( 
اأقدم و�سن جالل،م. مهند�سني وهم كل من: مهند�س 

مهند�س اأماين �سهيد، م. مهند�س دينا حممود ، م. 
م.  ن�سري،  نور  مهند�س  م.  علي،  اينا�س  مهند�س 
م.  ظاهر،  مروة  مهند�س  م.   ، علي  زيد  مهند�س 
م.  و  �سم�س و�سفي  م. مهند�س  نذير،  �سال  مهند�س 
اجلامعة  من  م�ساركني  اىل  ا�سافة  اأياد  نور  باحث 
التكنولوجية/ مركز بحوث البيئة وجامعة بغداد/ 

املكتب اال�ست�ساري الهند�سي و وزارة الكهرباء.

مسؤولي املختربات يف دورة 
تطبيق املواصفة الدولية 
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اخبار القسم 

بعد م�سرية علمية دامت اأربع �سنوات احتفل ق�سم تكنولوجيا النفط بتخرج الدفعة االأوىل من طلبته االأعزاء يوم 
الثالثاء املوافق 2014/3/18 حيث اأجرى طلبة الق�سم احتفالية بهذه املنا�سبة عربوا فيها عن فرحهم وابتهاجهم 
بهذه املنا�سبة ال�سعيدة كما جرى يوم االأربعاء 2014/3/19 التقاط �سورة التخرج على ملعب اجلامعة وبح�سور 
واالداري  العلمي  واملعاونني  اجلواد  �سالح  اأ.د. حممد  الق�سم  ورئي�س  ثامر  دواي  اأمني  اأ.د.  اجلامعة  رئي�س 

وتدري�سي ومنت�سبي الق�سم كافة.
وبهذه املنا�سبة يهنىء منت�سبي الق�سم طلبته االأعزاء متمنيًا لهم دوام املوفقية والنجاح يف حياتهم العلمية 

والعملية.يذكر ان ا�سم الدفعة االوىل لطلبة الق�سم هي: )تكنو دوالر(. 

قسم تكنولوجيا النفط حيتفل بتخرج الدفعة االوىل من طالبه
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اخبار القسم 

بايام  اجلريدة  �سدور  قبل 
كلمة  اأكتب  ان  ذهني  اىل  تبادر 
ب�سيطة اىل ابنائي وبناتي طلبة 
املرحلة الرابعة / خريجي اأول 
دفعة لق�سم تكنولوجيا النفط ، 
هوؤالء الطلبة االعزاء على قلبي 
وم�ستواهم  واأدبهم  باخالقهم 
العلمي العايل ، هوؤالء هم اأمل 
جديد  عراق  لبناء  امل�ستقبل 
بعيدا عن الطائفية والعن�رشية 
امتنى   ، اأ�سكاله  بكل  والف�ساد 
ت�ستوعبوا  ان  الطلبة  ايها  لكم 
ن�سائح  من  تعلمتوه  ما 
الرتبوية  االأ�ساتذة  وار�سادات 
والعلمية حتى تكون عونا لكم 
العملية  حياتكم  معرتك  يف 
التي مل تكن اأبدا �سهلة ولكن ان 
وحتديكم  با�رشاركم  الله  �ساء 
املعايل  اىل  ت�سلون  �سوف 
وتبلغون االأماين خلدمة وطنكم 
العزيز  العراق   .. احلبيب 
ابنائي   .. جميعا  علينا 
اأودعكم وال اقول وداعا .. فانا 
يف  الق�سم  هذا  ثمرة  بانتظار 
العمل امليداين ال�ساهد واأ�سمع 
النفطي  القطاع  يف  ابداعاتكم 
والغازي ، فهنيئا لكم التخرج 
ومبارك الأهلكم ومبارك لق�سمنا 
احلبيبة  وجلامعتنا  العزيز 
لعام  االوىل  الثمرة  تخرج 

. 2014 -2013
د.هديل فوزي

مبارك خترج الثمرة االوىل

برعاية اكادميية العراق للطاقة احتفل طلبة الق�سم / املرحلة الرابعة بتخرج 
الدفعة االوىل يوم االحد 13-4-2014 وعلى قاعة املركز الثقايف النفطي،وقد 

ح�رش االحتفالية وزير النفط ال�سابق  د . ابراهيم بحر العلوم .

طلبة قسم تكنولوجيا النفط حيتفلون 
بتخرج الدفعة االوىل

اعتمدت جلنة حتديث املناهج الدرا�سية / فرع هند�سة النفط يف ق�سم 
تكنولوجيا النفط مناهج درا�سية جديدة �سمن نظام الكور�سات الذي 
�سيتم العمل به يف العام الدرا�سي املقبل 2015/2014 ويت�سمن ادخال 
وهند�سة  احلفر  هند�سة  مواد  �سمن  اختيارية  تخ�س�سية  موا�سيع 

املكامن النفطية.
املواد  عدد  ان  اجلواد:  �سالح  حممد  د.  اأ.  اللجنة  رئي�س  وذكر 
الق�سم  يف  كافة  الدرا�سية  للمراحل  ا�ستحداثها  مت  التي  الدرا�سية 
مرة  الأول  ادخالها  مت  جديد  درا�سي  مو�سوع   )24( يقارب  ما  بلغت 
�سنوات  �ساعات  جممل  اأ�سبح  بحيث  كافة  العراقية  اجلامعات  يف 
املراحل الدرا�سية كافة )3030( �ساعة ومبجموع )149( وحدة درا�سية 

وبواقع )24-27( �ساعة ا�سبوعيًا.
ا�ستخدام  على  تركز  درا�سية  موا�سيع  ا�ستحداث  على  اجلواد  واأكد 
اأن يكون  املعدات املنا�سبة يف حقل العمل، حيث مت الرتكيز على 
اعتماد  العمل عن طريق  �سوق  متنا�سق مع حاجة  منهاج املو�سوع 
كور�سات درا�سية اختيارية �سمن املوا�سيع التخ�س�سية مت ادخالها 
املناهج  �سمن  الرتكيز  جاء  فقد  لها،  العمل  �سوق  حاجة  وفق 
الدرا�سية اجلديدة على اجلانب التطبيقي حتى يقدم الق�سم خريجني 

لديهم خربة تطبيقية وا�سعة.
يذكر ان جلنة حتديث املناهج الدرا�سية / فرع هند�سة النفط ت�سم 
كليات  على  جامعات حتتوي  ومن  االخت�سا�س  ذوي  من  تدري�سيني 

مناظرة يف التخ�س�س.

تطوير مناهج القسم / فرع هندسة النفط
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من اأجل مناق�سة تطوير برامج احلفر يف احلقول 
التوا�سل  مبداأ  من  وانطالقًا  العراقية  النفطية 
وحقل  االأكادميية  املوؤ�س�سات  بني  العلمي 
العمل �سارك عدد من تدري�سي ومهند�سي الق�سم 
مركز   / النفط  وزارة  اأقامتها  التي  الور�سة  يف 
البحث والتطوير النفطي بعنوان )تطوير برامج 
بتاريخ  العراقية(  النفطية  احلقول  يف  احلفر 
2014/3/19 يف مقر الوزارة وعلى قاعة االأق�سى.

ت�سمنت الور�سة كلمة تعريفية القاها مدير مركز 
احل�سن  عبد  كرمي  د.  النفطي  والتطوير  البحث 
علوان ثم تناولت عرو�س تقدميية عن ت�ساميم 
برامج احلفر املقرتحة من قبل �رشكة بيكرهوز 
النفطية،  اال�ستك�سافات  من �رشكة  لكل  النفطية 
نفط  �رشكة  خباز،  حقل  ال�سمال/  نفط  �رشكة 
مي�سان/ حقل نور ف�ساًل عن �رشكة نفط اجلنوب/ 
حقل نهر عمر. يذكر ان امل�ساركني من الق�سم هم 
كاًل من: م. ع�سام عبد اجلليل ، م.م. عماد عبد 
احل�سني ، م. مهند�س دينا حممود وم. مهند�س 

هيثم �سهاب.

تكنولوجيا  قسم  من  منتسبني 
النفط يشاركون يف ورشة عمل

ثامر  دواي  اأمني  اأ.د.  التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س  برعاية 
اأقامت  وحتت �سعار ))املراأة العراقية رمز لل�سالم واملحبة(( 
املوافق  االأحد  يوم  العاملي  املراأة  بيوم  احتفالية  اجلامعة 
2014/3/16 على قاعة م�رشح اجلامعة وقد ح�رش االحتفال كل 
من امل�ساعد العلمي اأ.د. حممد العاين وامل�ساعد االداري اأ.د. 
تدري�سيات  اىل  ا�سافة  االأق�سام  وروؤ�ساء  را�سي  وحيد  �سامي 

ومنت�سبات االأق�سام واملراكز كافة.
تاله  احلكيم  الذكر  من  اآي  تالوة  االحتفال  منهاج  وت�سمن 
املراأة  كلمة  ثم  اجلامعة  رئي�س  وكلمة  الوطني  الن�سيد  عزف 
املثالية األقتها مديرة مركز بحوث النانو تكنولوجي واملواد 
اجلامعة  رئي�س  واأ�ساد  حيدر.  جمعة  عدوية  اأ.د.  املتقدمة 
االأم  فهي  كافة،  احلياة  املراأة يف جماالت  بدور  كلمته  خالل 

دورها يف  العمل ،موؤكدًا على  والزميلة يف  والزوجة  واالأخت 
للظروف  نتيجة  واالجتماعي  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  العمل 
والثقافة  الدين  يف  ودورها  العراق  بها  مر  التي  ال�سعبة 
تقرير  عر�س  مت  ذلك  بعد  اجلامعة،  يف  امل�رشف  وموقفها 
االأبحاث  فيه دور املراأة يف  الق�سم والذي يبني  عن خمتربات 

والتجارب العلمية.
ويف نهاية االحتفال مت تكرمي تدري�سيات ومنت�سبات من االأق�سام 
العلمية  بالكفاءة  يتمتعن  الالتي  من  كافة  واملراكز  العلمية 
واخلدمة الطويلة وكرم من الق�سم كل من املدر�س: ليلى لطيف 
املثالية،  املراأة  بدرع  حميد  ح�سن  اأمل  اأقدم  ومدير  علوان 
االأغر،  بعيدهن  املنت�سبات  الق�سم  يهنيء  املنا�سبة  وبهذه 

متمنيًا لهم العطاء الدائم والتقدم خدمة لبلدنا العزيز.

اجلامعة التكنولوجية حتتفل بيوم املرأة العاملي

�سمن احتفاالت يوم اجلامعة ، نظمت التدري�سية هبة طارق احد 
النفط  تكنولوجيا  ق�سم  يف  الال�سفية  الن�ساطات  جلنة  اع�ساء 
املهرجان الثقايف االأول للطلبة يف يوم الثالثاء 2014/4/15 وعلى 
قاعة املوؤمترات وبح�سور رئي�س الق�سم اأ.د. حممد �سالح اجلواد 
واملعاونني العلمي واالداري ورئي�س الفرع وجمع غفري من الطلبة 

واملنت�سبني.
العربية  )باللغة  �سعرية  ق�سائد  القاء  املهرجان:  منهاج  ت�سمن 
واجلامعة  الوطن  حب  يف   ) ال�سعبية  واللهجة  الف�سحى 
الغيتار  اآلة  التكنولوجية تخللها مقاطع مو�سيقية بالعزف على 
اأغاين عراقية  القاء  اأمنار ف�ساًل عن  باآنامل الطالب املبدع م�رش 
اأ�سيلة تتغزل يف حب الوطن واحلبيب ب�سوت الطالب ب�سيم حميد.
يذكر ان الطلبة امل�ساركني يف هذا املهرجان هم: علي عمار وم�رش 
هادي  وح�سني  وحيد  وج�سام  خ�رش  وحممد  حميد  وب�سيم  اأمنار 

واح�سان علي وم�سطفى علي وم�سلم زياد.

�سمن فعاليات يوم اجلامعة ال�سنوي �سارك ق�سم 
وثقافية  علمية  م�سابقة  يف  النفط  تكنولوجيا 
اأقامها ق�سم هند�سة ال�سيطرة والنظم يوم الثالثاء 
املوافق 4/15/ 2014 وعلى قاعة موؤمترات الق�سم.
اأمني  اأ.د.  اجلامعة  رئي�س  امل�سابقة  ح�رش  وقد 
العاين  حممد  د.  العلمي  وامل�ساعد  ثامر  دواي 

وروؤ�ساء اأق�سام الفرق امل�ساركة. 
االأق�سام  من  فرق  اأربعة  م�ساركة  امل�سابقة  �سملت 
وهم كل من ق�سم تكنولوجيا النفط وق�سم هند�سة 
الكهربائية  الهند�سة  وق�سم  والنظم  ال�سيطرة 
تدري�سي  بواقع  املواد  هند�سة  ق�سم  اىل  ا�سافة 
م.م.  الق�سم  فريق  مثل  وقد  طالب  واأربع  واحد 
جا�سم  وح�سني  راجي  ليث  والطلبة  ح�سني  جهاد 

و�سارة جا�سم وعلياء حممود.
عامة  وثقافية  علمية  اأ�سئلة  امل�سابقة  ت�سمنت 
على  ال�سباب  حتث  م�رشحية  عر�س  تخللتها  كما 
يف  املن�سبط  وال�سلوك  اجليدة  باالأخالق  التحلي 

املجتمع.
وخا�سة  ومثرية  ممتعة  كانت  امل�سابقة  اأجواء 
حل�سور  وكان  ال�سيطرة  وق�سم  النفط  ق�سم  بني 
طلبة الق�سم وت�سجيعهم للفريق احلافز االأكرب يف 
تخللت  وقد  الثاين،  املركز  على  الق�سم  ح�سول 
امل�سابقة توزيع هدايا على الطلبة امل�ساركني من 
قبل رئي�س ق�سم هند�سة ال�سيطرة د. اآزاد رحيم يف 
حني �سوف يتم تكرمي الفرق الثالثة االأوىل من قبل 

رئي�س اجلامعة.
الف مبارك لفريق الق�سم متمنني لهم املوفقية يف 

جميع جماالت احلياة.  

مبناسبة يوم اجلامعة أول مهرجان ثقايف لطلبة القسم

قسم تكنولوجيا النفط يشارك 
يف مسابقة علمية ثقافية

اخبار القسم 

ادارة  حتديث  م�رشوع  ن�ساطات  �سمن 
اأجل  ومن  العراق  يف  الرتبوي  القطاع 
العايل  التعليم  يف  املراأة  دور  تعزيز 
زيا  يو�سف  نادية  مدير  م.  �ساركت 
النفط  تكنولوجيا  ق�سم  يف  املنت�سبة 
وتكافوؤ  امل�ساواة  عمل  ور�سة  يف 
قطاع  يف  والذكور  االأناث  بني  الفر�س 
وزارة  اأقامتها  والتي  العايل  التعليم 
التعليم بالتعاون مع منظمة اليون�سكو 
الر�سيد  فندق  يف  امل�ست�سارين  وهياأة 

يف  الور�سة  بغداد.ا�ستهلت  قاعة  وعلى 
بامل�ساركني  الرتحيب  االأول  يومها 
الوزارة  م�ست�سار  قبل  من  وامل�ساركات 
واالأ�سرتاتيجية  االأدارية  لل�سوؤون 
االأطار  وعر�س  النعيمي  اأ.د.�سالح 
ذلك  بعد  للور�سة  العام  والهدف 
التعليم  وزارة  اأجرتها  درا�سة  تخللتها 
عن املراأة يف التعليم العايل يف العراق 
املراأة  تبواأ  دون  التي حتول  واالأ�سباب 
الوظيفة  م�ستوى  على  القرار  مراكز 

الثاين  اليوم  اأما  اجلامعية،  والقيادة 
يف  م�ست�سارة  األقتها  درا�سة  ت�سمن  فقد 
والقاء  كبة  جمان  د.  الوزراء  جمل�س 
حول  االأ�سا�سية  املفاهيم  عن  حما�رشة 
�سماح  د.  قدمتها  االأجتماعي  النوع 
اليون�سكو  منظمة  يف  م�ست�سارة  حلمي 
بعد ذلك مت تق�سيم امل�ساركني اىل خم�س 
جمموعات عمل حيث تبنت كل جمموعة 
ا�سم م�رشوع للم�ساعدة على تعزيز دور 

املراأة العراقية يف التعليم العايل.

منتسبة يف قسم تكنولوجيا النفط تشارك يف ورشة عمل 
املساواة وتكافؤ الفرص
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بني  العلمي  التوا�سل  مبداأ  من  انطالقًا 
اأقام  العمل  وحقل  االأكادميية  املوؤ�س�سات 
ق�سم تكنولوجيا النفط زيارة علمية لطلبة 
مي�سان  نفط  �رشكة  اىل  الرابعة  املرحلة 
للمدة  الق�سم  ومهند�سي  تدري�سي  ب�سحبة 
25-2014/1/30 و�سمل منهاج الزيارة القاء 
بجوالت  القيام  ثم  الطلبة  على  حما�رشات 
النظري  اجلانب  لربط  حقلية  عملية 

بالواقع العملي.
التوجه  املنهاج  من  االأول:  اليوم  ت�سمن 
حيث  بزركان  حقل  ت�سغيل  هيئة  اىل 
ال�سالمة  عن  �سامله  حما�رشة  اعطاء  مت 
اخلا�سه  املواد  واهم  ال�سالمه  ومعدات 
والعمل  العامل  �سالمه  على  حتافظ  التي 
على  احلفاظ  يف  ودوراال�سخا�س  واهميه 
عن  فيديوات  عر�س  مع  من�ساأة  اي  �سالمة 
اأهم احلوادث التي اأهملت فيها ال�سالمة يف 
حما�رشة  تلتها  النفطية  ال�سناعات  جمال 
وتاريخ  ال�سينية  نوك  �سي  �رشكة  عن 
والقابلة  املنجزة  االأعمال  واهم  تاأ�سي�سها 
ازالة  مثل  القريبة  الفرتة  يف  لالجناز 
اآبار  ا�ست�سالح  ابراج حفر،  االألغام، عقود 
ممثل  قبل  من  القدمية  املحطات  وجتديد 
ال�رشكة.اليوم الثاين من الزيارة: مت القاء 
رئي�س  قبل  من  احلفر  ق�سم  عن  حما�رشة 
وم�سوؤول  عودة  علي  االأ�ستاذ  احلفر  ق�سم 

حيث  �سبيح  حممد  املهند�س  احلفر  �سعبة 
حاليًا  اجلارية  احلفر  عمليات  �رشح  مت 
طريقة  و�رشح  التطويرية  اخلطة  مع 
مع  اخلا�سة  والتقنية  للبئر  االأفقي  احلفر 
تو�سيح جميع اجزاء الربج وطرق جتميعه 
التي  التحديات  اأهم  اىل  كذلك  والتطرق 
األغام يف احلقول  تواجه احلفر مثل وجود 
وطبيعة ال�سغوط حتت ال�سطحية باالأ�سافة 
اىل اأنواع الطبقات املنتجة وطبيعتها تلت 
)44( حيث مت  الربج  اىل  املحا�رشة جولة 

وتراأ�س  جماميع  اأربعة  اىل  الطالب  تق�سيم 
كل حما�رش جمموعة من الطلبة يف اجلولة 
احلقلية لتطبيق ما مت ذكره يف املحا�رشة 

على اأر�س الواقع.
املحا�رشة  كانت  فقد  الثالث:  اليوم  اأما 
باالآبار  اخلا�سة  االأكمال  عمليات  تخ�س 
عن  ف�ساًل  احلفر  يف  حاليًا  وامل�ستخدمة 
والفرق  واالأ�ست�سالح  االأكمال  اأنواع  جميع 

يف االأ�ستخدام بني نوع واآخر.
اىل  مبا�رشة  التوجه  مت  الرابع:  اليوم 

بالعزل  اخلا�سة  ال�سطحية  املن�ساآت 
حلقل بزركان حيث مت اعطاء الطلبة �رشح 
العزل  وطرق  املن�ساآت  اأهم  عن  تف�سيلي 
اأنواع  عن  ف�سال  بها  اخلا�س  والت�سل�سل 
ال�سغوط امل�ستخدمة واالأحجام لكل خزان 

من كل مرحلة من مراحل العزل.
اىل  التوجه  مت  واالأخري:  اخلام�س  اليوم   
حما�رشة  عر�س  مت  حيث  ال�رشكة  مقر 
تفا�سيلها  بجميع  االأنتاج  بعمليات  خا�سة 
انتاجية  فيديوات  عر�س  مت  كما  واأنواعها 
عديدة وطرح مثال واقعي جلميع العمليات 
النظرية.  املحا�رشة  يف  ذكرها  مت  التي 
وا�ستفادتهم  اعجابهم  الطلبة  اأبدى  وقد 
اأغلب م�ساريع  من جميع املحا�رشات كون 
بهذه  مبا�رشة  عالقة  لها  تخرجهم 
االأجابة  متت  كما  والزيارات  املحا�رشات 
قبل  من  وا�ستف�ساراتهم  ا�سئلتهم  جميع  عن 
الكبري  تعاونهم  اأبدو  الذين  املحا�رشين 
هذه  مثل  تكرار  متمنني  املجال،  هذا  يف 
الق�سم  ومراحل  لطلبة  العلمية  الزيارات 
الطلبة امل�ساركني يف  ان عدد  يذكر  كافة. 
الزيارة هو )52( طالب ورافقهم بع�س من 
الق�سم وهم م.م. عماد  تدري�سي ومهند�سي 
عبد احل�سني، م.م. جهاد ح�سني عبد علي، 
م/ مهند�س/ هيثم طه ، م.مهند�س/ زينب 

حممد.

طلبة تكنولوجيا النفط يف زيارة علمية لشركة نفط ميسان

ال�سنوية  اخلطة  تطبيق  اأجل  من 
اجلامعة  يف  الوظائف  لوحدة 
وتدريب  تطوير  اىل  تهدف  والتي 
الطلبة وايجاد فر�س عمل لهم بعد 
التخرج باعتبارهم امل�ستفيد االأكرب 
قامت  املقبلة،  الن�ساطات  من 
وحدة الوظائف بزيارة طلبة الق�سم 
االأربعاء  يوم  الرابعة  املرحلة   /
املوؤمترات  قاعة  وعلى   2014/2/5
الوحدة  مدير  من  كل  وبح�سور 
و  احل�سن   عبد  مرت�سى  االأ�ستاذ 
م.م. �سناء عبد االأمري و رنا اأحمد 
الفني  الفريق  م�سوؤول  زمان  كل 
للتنمية  االأمريكية  الوكالة  يف 

الدولية.
عديدة  ق�سايا  اللقاء  خالل  نوق�س 
وحدة  وروؤية  اأهداف  اأهمها: 
الوظائف، الدورات التدريبية التي 
ال�سرية  )كتابة  الطلبة  يحتاجها 
العمل،  مقابالت  اجراء  الذاتية، 
كيفية البحث عن الوظيفة، رعاية 
قبل  من  املبتكرة  الطلبة  م�ساريع 
ت�سجيل  كيفية   ،   IREX منظمة 
على  األكرتونيًا  الطلبة  معلومات 
كيفية  عن  ف�ساًل  الوحدة  موقع 
الوكالة  الطلبة على موقع  ا�سرتاك 
الدولية/  للتنمية  االأمريكية 

م�رشوع فر�س

وحدة الوظائف يف قسم تكنولوجيا النفط

العملية  الناحية  من  العلمي  التقدم  اجل  من 
ال�رشكات  يف  النفطي  الهند�سي  العمل  واقع  يف 
ق�سم  من  طالب   )10( تدريب  مت  االجنبية 
تكنولوجيا النفط / املرحلة الرابعة يف �رشكة 
�سلمربجر للخدمات النفطية / الرميلة ال�سمايل 

وملدة ا�سبوعني من 1/27 ولغاية 2014/2/10
ت�سمن اليوم االول من التدريب حما�رشة األقاها 
يف  ال�سناعية  ال�سالمة  حول  ال�سيخ  ه�سام  د. 
الربنامج  معرفة  طريق  عن  واأهميتها  العمل 
اخلا�سة  والتقنيات  اال�سابات  من  الوقائي 
عامة  نبذة  تقدمي  عن  ف�ساًل  �سلمربجر  ب�رشكة 
التي  واالأق�سام  فيها  العمل  ونظام  ال�رشكة  عن 

متتلكها.
اىل  الطلبة  تق�سيم  مت  فقد  الثاين،  اليوم  اأما 
ال�رشكة  اأق�سام  ور�س  على  توزعت  جمموعات 

املختلفة، حيث بداأ تدريبهم على بع�س الربامج 
 )Software( النفطية  العمليات  تخ�س  التي 
يف  ت�ستخدم  التي  االآليات  مع  التعامل  وكيفية 
اذ   ، ا�سالحها  وكيفية  كافة  النفطية  العمليات 

ا�ستمرالتدريب ملدة ا�سبوعني متتاليني.
طالب،  اأمري  قا�سم،  نوار  هم:  الطلبة  ان  يذكر 
مرت�سى قي�س، ر�سا رعد، حيدر عبد املح�سن، 
الرزاق  عبد  حميد،  علي  اجلبار،  عبد  مهتدي 

حممد، بهاء الدين ح�سن و ليث راجي.  
اال�ستاذ حيدرعبد  التقى  نف�سه،  ال�سعيد  وعلى   
الزهرة مديرالتوظيف يف �رشكة �سلمربجر بطلبة 
املرحلة الثالثة يوم الثالثاء املوافق 2014/4/1 
وعلى قاعة املوؤمترات يف الق�سم من اأجل تهيئة 
كوادر حديثة التخرج للعمل يف �رشكة �سلمربجر 

للخدمات البرتولية م�ستقباًل. 

املرحلة   / النفط  تكنولوجيا  قسم  من  طلبة  تدريب   
الرابعة يف شركة شلمربجر للخدمات البرتولية

اخبار القسم 
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�سمن �سياقات اجلامعة التكنولوجية، اجتمع رئي�س اجلامعة 
تكنولوجيا  ق�سم  يف  العامة  بالهيئة  ثامر  دواي  اأمني  اأ.د. 
وذلك  املوؤمترات  قاعة  على   2014/5/26 بتاريخ  النفط 
للوقوف على واقع الق�سم وال�سعوبات التي تواجه املنت�سبني 
اليجاد احللول املنا�سبة لها.وذكر رئي�س اجلامعة: ".. البد 
من اال�ستماع اىل اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جميع الق�سايا 
التي قد تكون غائبة عن رئا�سة اجلامعة من اأجل الوقوف على 
اخلطاأ اذا كان قابل للت�سحيح، فمن واجب الرئا�سة الوقوف 
العلمية وحتافظ على  ال�سلبيات حتى ت�سحح امل�سرية  على 
الذي  االجتاه  نحو  وال�سعى  للجامعة  املتقدم  امل�ستوى 
فتح  عملية  ان  معروف  وكما  العراقي،  املجتمع  ير�سي 
توفري  اأواًل  يجب  اأبدًا،  �سهلة  عملية  لي�ست  العلمية  االأق�سام 
والقاعات  التدري�سي  الكادر  االأ�سا�سية كافة من  امل�ستلزمات 
م�ستمرة  العلمية  فامل�سرية  العلمي،  واملنهاج  الدرا�سية 
نحو االأمام ان �ساء الله..".وا�ساف ا.د.امني دواي: ان ق�سم 
تكنولوجيا النفط قد حقق اجنازًا علميًا كبريًا من حيث تخرج 
اأول دفعة من طلبة الق�سم للعام الدرا�سي 2014/2013 وتوفري 
املختربات احلديثة واملوافقة على فتح درا�سات عليا / درا�سة 
املاج�ستري وا�ستالم قاعات درا�سية جديدة، ونحن جادين يف 
ا�ستثمار  نحو  الدولة  توجه  الن  الق�سم  هذا  م�ستقبل  اجناح 

النفط ورفع امل�ستوى االقت�سادي للفرد العراقي .
والتدري�سيني  الق�سم  رئا�سة  جهود  اجلامعة  رئي�س  وثمن 
خدمة  يف  كبري  عطاء  من  ماقدموه  على  كافة  واملنت�سبني 

الق�سم واجلامعة.
ويف اخلتام �سكر رئي�س الق�سم اأ.د. حممد �سالح اجلواد رئي�س 
بنتيجة  اأثمر  والذي  للق�سم  املتوا�سل  دعمه  على  اجلامعة 

ايجابية، متمنيًا التوا�سل الدائم مع رئا�سة اجلامعة .

هيئة عامة يف قسم 
تكنولوجيا النفط

اأ.د.اأمني  اجلامعة  رئي�س  برعاية 
تكنولوجيا  ق�سم  نظم  ثامر  دواي 
الثالثة  الطالبية  الندوة  النفط 
املواقع  يف  ال�سيفي  للتدريب 
برامج  مبناق�سة  واخلا�سة  النفطية 
طلبة  نفذها  التي  العملية  التدريب 
الق�سم يف املواقع النفطية املختلفة 
 2014/5/18 امل�سادف  االأحد  يوم 
وبح�سور  املوؤمترات  قاعة  وعلى 
دواي  اأمني  اأ.د.  اجلامعة  رئي�س 
و�سام  د.  وكالة  العلمي  وامل�ساعد 
ال�رشكات  ممثلي  من  وعدد  كاظم 
وطلبة  ومنت�سبي  واأ�ساتذة  النفطية 

اجلامعة والق�سم.
وذكر رئي�س اجلامعة يف كلمته التي 
جناح  "..ان  الندوة:  خالل  القاها 
�سيكون  ال�سيفي  التدريب  جتربة 
واال�ستاذ  الطالب  على  تاأثريها 
م�ستوى  وعلى  معًا  اجلامعي 
من  بد  وال  عامة  ب�سورة  اجلامعة 
التطبيقي  للتدريب  الطلبة  ار�سال 
الداخلي  ال�سعيد  على  كان  �سواء 
يف  �سيما  وال  الدولة  موؤ�س�سات  يف 

على  اأو  وال�سناعة  النفط  وزارات 
عربية  دول  يف  اخلارجي  ال�سعيد 
العاملية  فاجلامعات  واأجنبية، 
تنظر اىل التدريب ال�سيفي للطالب 
يف اجلامعة التكنولوجية من منظار 
جدًا  كبريًا  تاأثريًا  يعك�س  مما  كبري 
على م�ستوى الطالب من خالل تلقيه 

املادة التدريبية املكت�سبة..".
جلنة  رئي�س  اجلل�سة  وتراأ�س 
العاين  اأحمد  د.  ال�سيفي  التدريب 
مت  حيث   ، علي  و�سيم  واملهند�س 
يف  املطبقة  التدريب  برامج  عر�س 
العطلة  مدة  اأثناء  النفطية  املواقع 

ال�سيفية من قبل طلبة الق�سم.

ان  العاين:  اأحمد  د.  و�رشح 
هو  الندوة  هذه  من  الغر�س 
االرتقاء بواقع التدريب ال�سيفي 
واملعوقات  امل�ساكل  ومناق�سة 
من اأجل ايجاد احللول املنا�سبة 
التدريبية  العملية  لتطوير 
عدد  بلغ  حيث  الق�سم،  لطلبة 
ال�سيفي  التدريب  امل�ساركني يف 
ومت  طالبًا   )306( العام  لهذا 
قدمت خالل  تقريرًا   )19( اختيار 
يف  متدربني  لطلبة  الندوة 
�رشكات عاملية وعربية وعراقية 

وهي:
كويت  �رشكة  �سلمربجر،  �رشكة 
العراقية  احلفر  �رشكة  انرجي، 
دائرة   ، الو�سط  نفط  و�رشكة 
املكامن وتطويراحلقول ، معهد 

التدريب النفطي.
اأ.د.  ويف اخلتام قدم رئي�س الق�سم 
م�ساركة  �سهادات  �سالح  حممد 
الندوة  يف  امل�ساركني  للطلبة 
تثمينًا جلهودهم املبذولة يف خدمة 

العلم واجلامعة.

قسم تكنولوجيا النفط ينظم الندوة الطالبية الثالثة يف املواقع النفطية
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رئي�س  افتتح  اجلامعة،  يوم  مبنا�سبة 
وحدة  ثامر  دواي  اأمني  اأ.د.  اجلامعة 
 2014/4/15 الثالثاء   يوم  النفط  بحوث 
وبح�سور رئي�س الق�سم اأ.د. حممد �سالح 
واالداري  العلمي  واملعاونني  اجلواد 
تدري�سي  من  كبري  وعدد  الفرع  ورئي�س 

ومنت�سبي الق�سم.
فتح  ان   ..": اجلامعة  رئي�س  واو�سح 
التطور  هذه الوحدة يجعلنا ن�سعر مبدى 
الذي ح�سل يف ق�سم تكنولوجيا النفط من 
توفري اأجهزة خمتربية حديثة ، فالقاعدة 
ال�سحيح  باالجتاه  تبنى  �سوف  البحثية 
و�سيكون لها تاأثريات ايجابية على الطلبة 
�سينعك�س  الذي  االأمر  اأجمع  واالأ�ساتذة  
العاملي  الت�سنيف  م�ستوى  على  ايجابا 
دعا  كما  م�ستقبال،  واجلامعة  الق�سم  يف 
ومركز  النفط  وزارة  يف  امل�سوؤولني 
الوحدة  هذه  بزيارة  النفطية  البحوث 
البحثية املتخ�س�سة يف تكنولوجيا النفط 
مت  التي  احلديثة  االأجهزة  على  لالإطالع 
جلبها من منا�سئ عاملية ، حيث باإمكان 
وزارة النفط ان ت�ستفاد منها يف اجلوانب 
توطيد  موؤكدا  والبحثية،  ال�سناعية 
العالقة بني وزارة النفط ووزارة التعليم 
ملجتمعنا  خدمة  العلمي  والبحث  العايل 
والبد من تطبيق �سعار اجلامعة يف خدمة 
اأ .د حممد  واأعرب  العراقي  املجتمع..". 
تكنولوجيا  ق�سم  رئي�س  اجلواد  �سالح 
النفط عن �سعادته بافتتاح خمترب الوحدة 

البحثية يف الق�سم يف الوقت الذي يتزامن 
ان  م�سيفا   ، اجلامعة  بيوم  االحتفال  مع 
هذه الوحدة البحثية تعد اخلطوة الثانية 
اتخذتها  التي  الرئي�سة  اخلطوات  من 
رئا�سة الق�سم بعد ان مت جتهيز خمتربات 
املا�سي.  العام  يف  التعليمية  الق�سم 
الوحدة  جتهيز  مت  :انه  اجلواد  وك�سف 
التي  العلمية  االأجهزة  باأحدث  البحثية 
اال�ستخراجية  النفطية  ال�سناعة  تعنى يف 
ال�سيما ان معظم هذه االأجهزة غري متوافرة 
�رشكات  او  العراقية  اجلامعات  يف  �سواء 
 ، احلا�رش  الوقت  يف  العراقية  النفط 
من  بادرة جديدة  الوحدة  هذه  تعد  لذلك 

كبري  وباإ�سناد  النفط  تكنولوجيا  ق�سم 
ودعم متوا�سل من رئا�سة اجلامعة ووزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي عن طريق 
هذه  ل�رشاء  املالية  املبالغ  تخ�سي�س 
التحتية  البنى  تهيئة  اأجل  من  االأجهزة 
الدرا�سات  طلبة  من  دفعة  اأول  ال�ستقبال 
العام  يف  املاج�ستري  لدرا�سة  العليا 
االفتتاح  نهاية  الله.ويف  �ساء  ان  املقبل 
ثمن رئي�س اجلامعة اجلهود املبذولة من 
لهم  متمنيًا   ، كافة  الق�سم  منت�سبي  قبل 
حياتهم  يف  والتقدم  العطاء  من  املزيد 

العلمية والعملية.

رئيس اجلامعة التكنولوجيه يفتتح وحدة حبوث 
النفط يف القسم                                                                          


