
ا�ستعدادا للعام الدرا�سي اجلديد 2013-
النفط  تكنولوجيا  ق�سم  اقام   2014
لتدري�سي  العامة  للهيئة  اجتماعا 
 2013/9/4 االربعاء  يوم  يف  الق�سم 
وبح�سو  املوؤمترات  قاعة  وعلى 
ثامر  دواي  امني  ا.د.  اجلامعة  رئي�س 
ورئي�س الق�سم ا.د حممد �سالح اجلواد 
واملعاونني العلمي واالداري د. ا�ساور 
عبد الر�سول و د. رمزي �سيهود ف�سال 

عن اع�ساء الهيئة التدري�سية كافة . 
رئا�سة  رئي�س اجلامعة مبواقف  وا�ساد 
التعليم  ووزارة  والربملان  الوزراء 
ودعم  اهمية  من  العراقية  العايل 
التدري�سيني يف بناء املجتمع العراقي 
اال�ستاذ  عاتق  على  ي�سع  الذي  ،االمر 
ميتلكه  ملا  كبرية  م�سوؤولية  اجلامعي 
من مكانة كبرية وهوية وطنية عراقية 
ا�سيلة ، فالتدري�سي لديه القدرة على 

ترقية املجتمع وتثقيفه .
رئا�سة  جهود  اجلامعة  رئي�س  وثمن 

من  فيه  يجري  ملا  وتدري�سيه  الق�سم 
ايجابية  وتغريات  علمية  تطورات 
اجلديدة  املوؤ�س�سة  نبني  ان  يجب   ((
عن  الدولة  تريده  الذي  باالجتاه 
وال�سريباالجتاه  العمل  توجيه  طريق 

ال�سحيح حتى يتم تخريج طلبة لديهم 
خربة وموؤهالت للعمل يف املوؤ�س�سات 
احلكومية وغريها ويف ختام االجتماع 
�سكررئي�س الق�سم رئا�سة اجلامعة على 

الدعم املتوا�سل والكبري للق�سم

 Petroleum Technology( اأقام   
النفط  مهند�سي  جلمعية   )Chapter
�رشكة  مع  وبالتعاون   )SPE(
العلمية  الندوة   Schlumbberger
يف  الغاز  )ا�ستغالل   : بعنوان  االأوىل 
 2013/11/19 الثالثاء  يوم  العراق( 
اأ.د.  على قاعة املوؤمترات وبح�سور  
رئي�س  م�ساعد  العاين  يحيى  حممد 
ورئي�س  العلمية  لل�سوؤون  اجلامعة 
حممد  اأ.د.  النفط  تكنولوجيا  ق�سم 
ومعاوين  روؤ�ساء  من  وعدد  اجلواد 
�رشكة  وممثل  اجلامعة  يف  االأق�سام 
خليل  ا�سماعيل  املهند�س  �سلمربجر 
يف  الع�سوية  وموؤ�س�س  ابراهيم 

اجلمعية املهند�س مرت�سى علي عايد 
ومنت�سبي  تدري�سي  من  كبري  وعدد 

وطلبة الق�سم واجلامعة.
النظر  توجيه  الندوة يف  اهمية  تكمن 
العراق  املوجود يف  الغاز  اهمية  اىل 
وكميته ومناق�سة امل�ساكل التي تعيق 
البنية  من حيث  له  الكامل  اال�ستغالل 
التحتية واآليات العمل واختيارالبيئة 

املنا�سبة .
القاء  الندوة  فعاليات  ت�سمنت 
الع�سوية  موؤ�س�س  قبل  من  حما�رشات 
يف اجلمعية مرت�سى علي ت�سمنت نبذة 
تعريفية عن جمعية مهند�سي البرتول 
عر�س  تقدمي  فيها  مت  العراق  فرع   /

للجمعية  االأن�سمام  كيفية  عن  موجز 
احلالية  واأن�سطتها  اجلمعية  ومهام 
وامل�ستقبلية يف العراق وخطط اقامة 
متخ�س�س  عمل  وور�س  املوؤمترات 
بها  يقوم  النفطية  ال�سناعة  لتطوير 
اأع�ساء )SPE( Chapter يف اجلامعة، 
خليل  ا�سماعيل  املهند�س  حتدث  كما 
وكيفية  �سلمربجر  �رشكة  تاريخ  عن 
التي  واالأعمال  ال�رشكة  بحوث  ن�رش 
رفع  على  موؤكدًا   ، ال�رشكة  بها  تقوم 
م�ستوى الكادر ومراقبة اداء العاملني 

يف ال�رشكة.
طالب(  )اأمري  الطالب  قدم  ذلك  بعد 
وكيفية  العراق  غاز  عن  عر�سًا 
جمال  يف  الطرق  باأف�سل  ا�ستغالله 
واالأ�ستفادة  الكهربائية  الطاقة  توليد 
ال�سناعات  يف  خام  كمادة  منه 
رعد  ر�سا  الطالب  وتاله  الوطنية، 
التلوث  عن  عر�سًا  بدوره  قدم  الذي 
حرق  جراء  من  ينتج  الذي  البيئي 
الغاز امل�ساحب  حيث يعد الغاز من 
املواد اخلطرة التي حتتاج اىل توفري 
من  ونقله  كبرية خلزنه  �سطحية  بنى 

منطقة اىل اأخرى.
اأحمد  الطالب  �سكر  الندوة  نهاية  يف 
يف   SPE( Chapter(رئي�س رزاق 
اجلامعة التكنولوجة احل�سور الكرام 
على دعمهم العلمي املتوا�سل للطلبة.
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نائب رئيس التحرير : د . اساور عبد الرسول 
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م.مدير  نادية يوسف زيا 
م.مالحظ  حممد حمسن جواد 

اعضاء هيئة التحرير

حبضور رئيس اجلامعة 
 قسم تكنولوجيا النفط  يقيم اجتماعا للهيئة العامة 

وقعت اجلامعة التكنولوجية / وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي اتفاقية )الكر�سي البحثي( مع �رشكة امل�ساريع النفطية 
قاعة  على   2013/10/7 املوافق  االأثنني  يوم  النفط  وزارة   /

املوؤمترات يف ق�سم تكنولوجيا النفط.
    وقد وقع االأتفاقية كاًل من  رئي�س اجلامعة اأ.د. اأمني دواي 
اأحمد  نهاد  ال�ست  النفطية  امل�ساريع  �رشكة  ومديرعام  ثامر 
واملراكز  العلمية  االأق�سام  روؤ�ساء  من  بح�سورعدد  مو�سى 
من  املتقدم  والكادر  واالأداري  العلمي  واملعاونني  البحثية 

�رشكة امل�ساريع النفطية.
    و�رشحت مدير امل�ساريع النفطية "ارتاأت �رشكة امل�ساريع 
النفطية اأن تاأخذ بزمام املبادرة عن طريق و�سع ا�سلوب جديد 
وخطوة واعدة وفقًا لل�سوابط والتعليمات الوزارية مبا يخدم 
يف  احلا�سل  العلمي  التطور  ملواكبة  وذلك  ال�رشكة  م�سلحة 
العامل، واأقدم �سكري وتقديري جلميع امل�ساهمني يف اجناح 
وامتام هذه االأتفاقية ب�سورتها النهائية بعد ادخال التعديالت 
تقريبًا،  عام  ملدة  امتدت  ومناق�سات  مالحظات  من  عليها 
بني  ما  امل�سرتك  للتعاون  اأ�سا�سية  لبنة  تعد  االأتفاقية  فهذه 
التكنولوجية  اجلامعة  مقدمتها  ويف  العراقية  اجلامعات 
امل�ساريع  ب�رشكة  ممثلة  التطبيقية  العملية/  واملوؤ�س�سات 
النفطية، واأمتنى اأن يثمرالتعاون مب�ساريع بحثية م�ستقبلية 
على  دائمًا  ونحن  وال�سناعي(،  )االأكادميي  للطرفني  مهمة 
البحثية  امل�ساريع  وتنفيذ  املعوقات  لتذليل جميع  ا�ستعداد 
والبحث  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  جلميع  مفتوحة  واأبوابنا 

العلمي".

العمل  اأهمية  ثامر  دواي  اأ.د.مني  اجلامعة  رئي�س  واأكد  
امل�سرتك بني الطرفني "..فاجلامعة كانت و�ستبقى رافدًا لكل 
موؤ�س�سات الدولة العامة ومنها وزارة النفط واأبواب اجلامعة 
مفتوحة اأمام �رشكة امل�ساريع النفطية، ومن اأجل بناء الوطن 
اأواًل  والباحثني  بالتدري�سيني  تبداأ  م�سرتكة  جهود  من  البد 
البداية البد ن تكون بداية ناجحة بناءًا على العمل  وعملية 
خطوة  ان  البلد،  توجهات  تخدم  التي  امل�سرتكة  واجلهود 
والبد  بها  نعتز  كبرية..  النفطية.. خطوة  امل�ساريع  �رشكة 
من اجناح هذه االأتفاقية لتعود فائدتها للطالب واالأ�ستاذ معًا 

واملجتمع ب�سورة عامة"
الهدف  ان  اجلواد:  �سالح  اأ.د. حممد  الق�سم  رئي�س  وذكر     
بني  م�سرتك  اأ�سا�س  لو�سع  جاء  البحثي  الكر�سي  ان�ساء  من 
ان�ساء  اأجل  من  ال�سناعي  والتطبيقي/  االأكادميي  اجلانبني 
امل�ساريع  �رشكة  ل�سالح  االأنتاجية  البحثية  امل�ساريع 
اذ  ال�رشكة،  ل�سالح  الفكرية  تكون احلقوق  اأن  على  النفطية 
قبل  من  البحثي( مت  )الكر�سي  امل�رشوع  هذا  ان�ساء  فكرة  ان  
اجلامعة  من  اأ�ساتذة  ومب�ساهمة  النفطية  امل�ساريع  �رشكة 
اللجان  ت�سكيل  من  كاماًل  عامًا  ا�ستغرق  التكنولوجية، 
واللقاءات واملناق�سات واملرا�سالت واأخريًا تو�سلنا اىل هذه 

االأتفاقية وما ت�سمنتها من موا�سيع خمتلفة.

توقيع اتفاقية الكرسي البحثي بني اجلامعة 
التكنولوجية وشركة املشاريع النفطية

قسم تكنولوجيا النفط يقيم ندوة علمية عن استغالل الغاز 
يف العراق



جريدة فصلية تصدر عن قسم تكنولوجيا النفط كانون االثاني  2014 
www.facebook.com/petroleumtechnology2010

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

اخبار القسم 

2

ترخي�س  اتفاقية  النفط   تكنولوجية  ق�سم  وقع 
يف  التخ�س�سية  احلا�سوبية   الربامج  من  ملجموعة 
هند�سة النفط  مع �رشكة Schlumberger  .ت�سمنت 
االتفاقية تزويد الق�سم بخم�س تراخي�س لـ )7( برامج 
حا�سوبية  ت�ستخدم الغرا�س تعليمية وبحثية للطلبة 
التطورات  اآخر  مع  التوا�سل  من  الطالب  والتي متكن 
ي�ساهم  الذي  االمر  النفطي  القطاع  يف  التكنولوجية 

ب�سورة مبا�رشة يف رفع امل�ستوى العلمي للطالب .

العمل  حقل  مع  الق�سم  انفتاح  اطار  يف  هذا  ياتي 
وال�رشكات االجنبية العاملة يف العراق  والتوا�سل مع 
اآخر التطورات التكنولوجية يف القطاع النفطي، يذكر 
ان �رشكة Schlumberger تعد من ال�رشكات الرائدة 
 ، بالرباجميات  النفطية  ال�رشكات  تزويد  جمال  يف 
ادارة املعلومات، تكنولوجيا املعلومات واخلدمات 

اال�ست�سارية على مدار 75 عاما.

اتفاقية تراخيص براجميات بني قسم تكنولوجيا النفط 
 Schlumberger Middle East S.A وشركة

بعنـــــوان  نقا�سية  النفط حلقة  تكنولوجيا  ق�سم  اقام 
يوم  النفط(  تكنولوجيا  ق�سم  يف  املختربات  واقع   (:
الثالثاء 2013/10/1 ،القاها عدد من م�سوؤويل خمتربات 
الق�سم على قاعة املوؤمترات وبح�سور اخلبري يف دائرة 
العقابي  الدين  عز  اال�ستاذ  احلقول  وتطوير  املكامن 

وكال من املعاونني العلمي واالداري للق�سم.
فرع  رئي�س  عبدالله  د.عقيل  النقا�سية  احللقة  افتتح 
ومو�سحا  الكرام  بال�سيوف  مرحبا  النفط  هند�سة 
الطالب  م�سرية  اىل  بالن�سبة  املختربات  اهمية  مدى 

مع  الق�سم  خمتربات  بني  الرتابط  مدى  وما  الدرا�سية 
بع�سها البع�س.

املادة  عن  احلديث  املختربات  م�سوؤويل  بداأ  ثم  ومن 
امل�ستخدمة  واالجهزه  املخترب  يف  املعطاة  العلمية 
يحتاجها  والتي  الطالب  بها  يقوم  التي  التجارب  يف 

مهند�س النفط يف حقل العمل الفعلي.
اأجل  من  للحا�رشين  املناق�سة  باب  فتح  مت  ذلك  بعد 
يف  نقا�سية  حلقات  هكذا  مثل  اقامة  وا�ستمرار  اغناء 

امل�ستقبل .

حلقة نقاشية عن واقع املختربات يف القسم 

 برعاية معايل وزير النفط االأ�ستاذ عبد الكرمي 
))بالفكر واالأبداع وجهود  لعيبي وحتت �سعار 
اجل  ومن  النفطية((  ال�سناعة  نطور  العاملني 
وزارة  اأقامت  العراقي  النفطي  القطاع  تطوير 
النفط موؤمتر العراق الثاين للنفط والغاز يف 
مدينة بغداد للمدة 23-24 ت�رشين االأول/2013 
الكرمي  عبد  الكهرباء  وزير  من  كال  وبح�سور 
جمل�س  يف  امل�ست�سارين  هيئة  ورئي�س  عفتان 
اال�سبق  النفط  ووزير  الغ�سبان  ثامر  الوزراء 
اأ.د.  اجلامعة  ورئي�س  العلوم  بحر  ابراهيم 
اع�ساء  من  عدد  جانب  اىل  ثامر  دواي  اأمني 
ممثلي  وبع�س  الوزارة  ووكالء  الربملان 

ال�رشكات الوطنية والعاملية .
االأ�ستك�ساف  منها:  حماورعدة  املوؤمتر  ت�سمن 
املكامن  هند�سة  النفط،  وجيولوجيا 
النفطية،  االآبار  حفر  تكنولوجيا  النفطية، 
اقت�ساديات  الغاز،  تقنية  التكرير،  عمليات 
النفطية  ال�سناعة  يف  االأ�ستثمار  وت�رشيعات 
البيئة  على  النفطية  ال�سناعة  اثر  العراقية، 

العراقية والتاآكل يف املن�ساآت النفطية.
م�ساركة  النفط  تكنولوجيا  لق�سم  كان  وقد   
تراأ�س  حيث  للموؤمتر  الثاين  اليوم  يف  فعالة 
حممد  اأ.د.  الغاز  لندوة  ال�سباحية  اجلل�سة 
اجلواد رئي�س ق�سم تكنولوجيا النفط /ع�سو يف 
اللجنة التح�سريية واللجنة العلمية للموؤمتر 
�رشكة  مع  م�سرتكة  عمل  ور�سة  ت�سمنت  والتي 
نفط اجلنوب ومركز البحث والتطوير النفطي 
بالغاز  للرفع  االقت�سادية  :)اجلدوى  بعنوان 
ومقارنته مع امل�سخات الغاط�سة يف حقل غرب 
القرنة( كما القى املدر�س امل�ساعد عماد عبد 
احل�سني التدري�سي يف ق�سم تكنولوجيا النفط 
النفط  بان�سغاطية  )التنبوؤ   : املو�سوم  بحثه 
النفط  م�سبع ملكمن امل�رشف يف حقول  الغري 

يف جنوب العراق(.
ومنت�سبي  اأ�ساتذة  من  عدد  املوؤمتر  كما ح�رش 
الق�سم، ويف نهاية فعاليات املوؤمتر مت تكرمي 
روؤ�ساء اللجان والباحثني بدرع موؤمتر العراق 
الثاين للنفط والغاز، ومن اجلدير بالذكر ان 
موؤمتر العراق االأول للنفط والغاز كان قد عقد 

يف مدينة الب�رشة /2011

 قسم تكنولوجيا النفط يشارك يف 
مؤمتر العراق الثاني للنفط والغاز

من اجل حتقيق فائدة علمية وعملية 
والرابعة  الثالثة  املرحلة  لطلبة 
النفط  تكنولوجيا  ق�سم  ا�ستقطب   ،
وزارة  من  النفط  خرباء  من  نخبة 
ذات  العراقية  واجلامعات  النفط 
العالقة وذلك حلاجة الق�سم للخربات 
النفط  هند�سة  جمال  يف  التخ�س�سية 
الدباج  العال  عبد  د.   : بينهم  ومن 
 . د  و  العقابي   الدين  عز  واالأ�ستاذ 
�سمرية حممد حمد الله و  د. ح�سني 
علي باقر  و د. ندى �سباح ود. عبد 
عبد  دنيا  واخلبرية  عبا�س  الكرمي 

ال�ساحب ال�سماع 

استقطاب خرباء يف قسم تكنولوجيا النفط
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من اأجل اطالع الطلبة على واقع املعدات والتقنيات امل�ستخدمة يف العمل النفطي وزيادة 
االأدراك يف اجلانب العملي ويف امل�ستوى التدريبي، نظم ق�سم تكنولوجيا النفط زيارتان 
علميتان اىل معهد التدريب النفطي يف بغداد لطلبة املرحلتني الثالثة والرابعة يومي 29 
و2013/10/30.وقد رافق طلبة املرحلة الثالثة يف يوم الثالثاء 2013/10/29 جمموعة من 
تدري�سي ومهند�سي الق�سم هم: د. اأنور ناظم، املهند�س و�سيم علي، املهند�س حممد عبد 
اأما طلبة  الر�سا، املهند�سة �سال نذير، املهند�سة �سم�س و�سفي واملهند�سة ب�سمة طه. 
املرحلة الرابعة فرافقهم يف زيارتهم يوم االأربعاء 2013/10/30 جمموعة من تدري�سي 
ومهند�سي الق�سم هم: د. رائد نعيم ،م. م جهاد ح�سني، املهند�س و�سيم علي، املهند�سة 
اأماين �سهيد، املهند�س هيثم طه، املهند�سة نور ن�سري، ومت خالل الزيارة تق�سيم الطلبة 
اىل خم�سة جماميع وفقا لعدد املواقع يف املعهد ومت التنقل بينها دوريًا ب�سحبة م�رشف 
من املعهد لكل جمموعة ، اذ مت زيارة املواقع االآتية: �سعبة احلفر، م�سبهات االإنتاج، 

.)Simulator( وحدة احلفر/ الربج، ال�سعبة امليكانيكية وحماكي موقع العمل الـ
التنظيم  حيث  من  متميزًا  كان  املعهد  كادر  وان  ناجحة  كانت  الزيارة  هذه  ان  يذكر 
اأبدوا  كما  كافة  الطلبة  ا�ستف�سارات  على  واالإجابة  املف�سل  وال�رشح  التام  والتعاون 
رغبتهم يف ا�ستمرار وتطوير التعاون بني الطرفني خا�سة يف جمال الزيارات العلمية 

والتدريب ال�سيفي والدورات

 طلبة القسم يف زيارة علمية اىل معهد التدريب النفطي يف بغداد 

 Antonoil  زار وفدا �سينيا من �رشكة  
ق�سم  العراق  فرع     International
 2013/12/1 بتاريخ   النفط  تكنولوجيا 
ورافق الوفد الدكتور عبد العايل الدباج 

النفط  وزير  معايل  مكتب  يف  اخلبري 
رئي�س  ال�رشكة  وفد  ا�ستقبال  يف  وكان 
الق�سم اأ.د. حممد اجلواد واأع�ساء جمل�س 
اجلواد  رحب  اللقاء  بداية  ويف  الق�سم 

بالوفد وقدم عر�سًا عن ن�ساأة واأمكانيات 
الق�سم وباملقابل عر�س الوفد مقدمة عن 
يف  عملها  وجمال  وامكانياتها  ال�رشكة 
اجلامعة  رئي�س  اللقاء  وح�رش  العراق  
عن  اأعرب  الذي  ثامر  دواي  اأمني  اأ.د. 
وا�ستعدادها  بال�رشكة  اجلامعة  ترحيب 
مبا  املجاالت  كافة  يف  معها  للتعاون 
قام  ذلك  والطلبة.بعد  االأ�ساتذة  يخدم 
الق�سم  ملختربات  تفقدية  بجولة  الوفد 
منها : خمترب احلفر وخمترب جيولوجيا 
النفط وخمترب املكامن وبعد ذلك توجه 
الوفد اىل مركز التدريب واملعامل حيث 
يتم  التي  احلديثة  املكائن  على  اطلع 

تدريب الطلبة عليها .
كبرية  خميمات  اأربعة  لل�رشكة  ان  يذكر 
النفطي  احللفاية  خميم  هي  العراق  يف 
خميم  مي�سان،   يف  البازركان  وخميم 

الواحة يف الكوت ف�ساًل عن خميم يف غرب 
روؤية  ولل�رشكة  الب�رشة  يف  القرنة/2 
الأنها  اجلامعات  لتطوير  املدى  بعيدة 
االأدارة اجليدة تبداأ من م�سادر  توؤمن ان 
ال�رشكة  فان  لذا  )اجلامعة(،   متطورة 
وم�سابقات  �سيفية  خميمات  لديها 
وزماالت تقيمها للطلبة اجلدد يف ال�سيف 
الطلبة  بتعيني  رغبتها  ال�رشكة  واأبدت 
اأمكانيات  من  مل�سته  ملا  اخلريجني 
واجلامعة  الق�سم  يف  متطورة  وقابليات 
الروؤية  هذه  تطبق  اأن  ال�رشكة  وتاأمل 
على اجلامعات العراقية لت�ساعدها على 
ال�رشكات  واغناء  الطلبة  واقع  تطوير 
النفطية بطالب يتمتعون بكفاءة وخربة 
�سناعة  على  كبري  مردود   من  له  ملا 
ينعك�س   بدوره  الذي  العراق  يف  النفط 

ايجابًا على بناء البلد.

شركة  ANTONOIL  العاملية تزور  القسم
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وجه معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي االأ�ستاذ علي حممد 
كليات  عمداء  اأع�ساء جلنة  اىل  وتقدير  �سكر  كتاب  االأديب  احل�سني 
الهند�سة ومن بينهم رئي�س ق�سم تكنولوجيا النفط ا. د. حممد �سالح 
اجلواد للجهود املبذولة وال�سعور العايل بامل�سوؤولية متمنيًا لهم 

املزيد من العطاء خدمة للم�سرية العلمية لبلدنا العزيز.
 وعلى ال�سعيد نف�سه ح�سل االأ�ستاذ الدكتور حممد �سالح اجلواد على 
البيئي  التوعية واالأعالم  دائرة  كتاب �سكر وتقديرمن قبل مدير عام 
االأ�ستاذ اأمري علي اأحمد احل�سون  لتعاونه امل�ستمر مع ت�سكيالت وزارة 
البيئة من اأجل ن�رش الوعي البيئي متمنيًا له النجاح يف العمل خدمة 

لعراقنا اجلديد

رئيس القسم حيصل على كتابي 
شكر وتقدير

النفط  تكنولوجيا  لق�سم  االإداري  املعاون  ح�سل   
وتقدير  �سكر  كتاب  على  �سيهود حميد  رمزي  الدكتور 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  من لدن معايل وزير 
جلهوده  تثمينًا  االأديب  احل�سني  حممد  علي  االأ�ستاذ 
لالأعوام  البحثية  البعثات  برنامج  �سمن  املبذولة 
عايل  �سعور  عن  تنم  والتي   2011،2012،2013
بامل�سوؤولية واحلر�س على اداء الواجبات متمنني له 

دوام النجاح والتاألق يف العمل خدمة لبلدنا العزيز

على  حيصل  صيهود  رمزي  الدكتور 
وزير  قبل  من  وتقدير  شكر  كتاب 

نتيجة للدعم املتوا�سل من قبل رئا�سة اجلامعة التعليم العالي والبحث العلمي
، ت�سدر ق�سم تكنولوجيا النفط الت�سل�سل االأول 
القبول  يف  العراق  يف  الهند�سية  االأق�سام  بني 
مبجموع   2014-2013 الدرا�سي  للعام  املركزي 

)667( ومبعدل )95،3( كحد اأدنى.
القبول  االأول يف  الت�سل�سل  احتل  الق�سم  يذكران 
ل�سنتني  التكنولوجية  اجلامعة  يف  املركزي 
متتاليتني ولالأعوام 2013/2012 و 2014/2013.

وبهذه املنا�سبة يهنيء ق�سم تكنولوجيا النفط 
طلبته اجلدد متمنيًا لهم النجاح والتوفيق

األقسام  يتصدر  النفط  تكنولوجيا  قسم 
اهلندسية يف القبول املركزي يف العراق

�سمن �سل�سلة اللقاءات مع الطلبة ومن اأجل الوقوف على اأهم امل�ساكل 
ق�سم  رئي�س  اجلواد  حممد  اأ.د.  التقى  لها  اجلذرية  احللول  وو�سع 
يف  والرابعة  والثالثة  الثانية  املراحل  بطلبة  النفط   تكنولوجيا 
ت�رشين الثاين 2013 وبح�سور املعاون العلمي د. ا�ساور عبد الر�سول 
واملعاون االداري د. رمزي �سيهود ورئي�س الفرع د. عقيل عبد الله .  
بالدوام  الطلبة  التزام   : اأهمها  عديدة  ق�سايا  على  اجلواد  واأكد   
التعليم  وزارة  تعليمات  وفق  العلمية  واالن�سباط اجلامعي واخلطة 
اأهم  العايل والبحث العلمي وااللتزام بالزي املوحد ، واأطلع على 
النواحي  من  وخا�سة  الطلبة  منها  يعاين  التي  الدرا�سية  امل�سكالت 
العلمية والتدريبية ، موؤكدًا على ايجاد اأن�سب احللول لها وفق النظام 
التعليم  اف�سل م�ستلزمات  اجلامعي املعمول به ومبا يوفر للطالب 
واالبداع ، مبينا �رشورة الرتكيز على اجناز م�ساريع التخرج الول 
وجبة من الق�سم للعام الدرا�سي 2013-2014 عن طريق توافر امل�سادر 
املركزية  اواملكتبة  الق�سم   مكتبة  كان يف  �سواء  احلديثة   العلمية 
يف اجلامعة التكنولوجية  واأهمية  اقامة الدورات التدريبية للطلبة 
بالتعاون مع �رشكات النفط العاملية ف�سال عن تنظيم زيارات علمية 

م�ستمرة اىل حقول النفط يف جنوب العراق .

رئيس القسم يطلع على الصعوبات اليت تواجه الطلبة                                                              
ويؤكد أهمية اجياد أفضل احللول

العملي  التطبيق  اجلانب  اعطاء  اجل  من 
كبرية  اهمية  الهند�سي  وخ�سو�سا 
التعليمية  امل�سرية  متطلبات  الإكمال 
اجلامعة  يف  النفط  تكنولوجيا  ق�سم  قام 
االأعماق  �رشكة  مع  بالتعاون  التكنولوجية 
والتجهيزات  اجليوفيزيائية  لال�ستك�سافات 
العلمية باجراء عمل حقلي للم�سح الزلزايل 
لطلبة املرحلة الثالثة ملادة اجليوفيزياء 
االثنني  يوم  اجلامعة  رئا�سة  حديقة  يف 
واأجهزة  كادر  وبا�ستخدام   2013/12/16
عبد  ح�سني  الدكتور  وباإ�رشاف  ال�رشكة 

الوهاب من اجلامعة امل�ستن�رشية .
لق�سم  االوىل  العملية  اخلطوة  هذه  وجاءت 

الق�سم  رئي�س  مبباركة  النفط  تكنولوجيا 
اال�ستاذ الدكتور حممد اجلواد وحتت ا�رشاف 
رئي�س الفرع الدكتور عقيل عبدالله حممد.  
احلقلي  العمل  هذا  اجراء  من  الهدف  وكان 
هو: التطبيق العملي ملا تعلموه الطلبة عن 
االأول من  مادة اجليوفيزياء خالل الكور�س 
م�ساهدة  عن  ف�سال  احلايل  الدرا�سي  العام 
وكيفية  الزلزايل  امل�سح  اأجهزة  بع�س 
وتطبيق  وم�ساهدة  عليها   والعمل  ن�سبها 
اأجهزة  من  ونقلها  وتخزينها  النتائج  جمع 
والتحليل ف�سال  التف�سري  اأجهزة  اىل  امل�سح 
يف  احلقلي  العمل  نتائج  ا�ستخدام  عن 

املخترب لتحليلها وتف�سريها عمليا.

لطلبة  الزلزالي  للمسح  حقلي  عمل  تطبيق 
املرحلة الثالثة

اخبار القسم 
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التكنولوجية  اجلامعة  تدري�سي  من  نخبة  �سارك 
ومن بينهم د.هديل فوزي / ق�سم تكنولوجيا النفط 
يف الندوة العلمية ملكافحة املخدرات التي اقيمت 
العلمي /  العايل والبحث  التعليم  من قبل وزارة 
دائرة البحث والتطوير وجهاز اال�رشاف والتقومي 
رحاب  وعلى   2013/9/30 االثنني  يوم  العلمي يف 
التعليم  وزارة  بني  امل�سرتكة  املركزية  القاعة 

ووزارة الرتبية  .
وهدفت الندوة اىل التعريف باملواد املخدرة وذات 
واالجتماعية  النف�سية  واآثارها  العقلي  التاأثري 

واالقت�سادية وطرق الوقاية منها ف�سال 
املتخذة  باالجراءات  التعريف  عن 
الندوة  خماطرها.ت�سمنت  من  للحد 
وخمت�سني  ال�ساتذة  حما�رشات  القاء 
 : وهم  املخدرات  مكافحة  جمال  يف 
النف�سية  لل�سحة  الوطني  امل�ست�سار 
عبد  عماد  الدكتور  ال�سحة  وزارة   /
 / املخدرات  مكافحة  ومدير  الرزاق 
وزارة الداخلية العميد رعد مهدي عبد 
الدكتور  امل�ساعد  واال�ستاذ  ال�ساحب 
النف�سية  البحوث  اركان �سعيد /مركز 
�سمان  دائرة  ومدير  بغداد  جامعة   /
اال�رشاف  جهاز   / االكادميي  واالعتماد  اجلودة 
والتقومي العلمي اال�ستاذ امل�ساعد الدكتور ئا�سو 

�سالح �سعيد . 
ومت خالل الندوة مناق�سة االآثار ال�سلبية لتعاطي 
اجلهات  عمل  بتن�سيق  والتو�سية  املخدرات 
املعنية باالمر ملحاربة هذه الظاهرة عن طريق 
التعليم  وزارات  من  ممثلني  ت�سم  جلنة  اقامة 
العايل وال�سباب وال�سحة والداخلية تتوىل العمل 

على اجراء البحوث وامل�سوحات واالح�سائيات 

قسم تكنوجيا النفط يشارك يف الندوة 
العلمية ملكافحة املخدرات 

�سمن �سل�سلة احللقات النقا�سية للعام الدرا�سي اجلديد 2013- 
2014 ومن اأجل ت�سليط ال�سوء على كيفية حت�سني جودة اداء 
التدري�سيني واملهند�سني لطريقة القاء وعر�س املحا�رشات 
�سواء يف املحا�رشات االأعتيادية اأو املوؤمترات والندوات ، 
عقد ق�سم تكنولوجيا النفط يوم الثالثاء 2013/9/24 حلقة 
واالألقاء((  العر�س  طريقة  يف  اجلودة   ((  : بعنوان  نقا�سية 
ق�سم  يف  التدري�سية  علوان  لطيف  ليلى  املدر�س  القتها 

تكنولوجيا النفط وعلى قاعة املوؤمترات . 
االأ�سا�سية  القواعد  اأهم  اىل  التدري�سية ليلى لطيف  وتطرقت 
�سياغة  )كيفية  منها:  املحا�رشة  والقاء  العر�س  يف طريقة 

منا�سب  با�سلوب    Power Point على  املحا�رشة  عر�س 
للمتلقي، كيفية ا�ستخدام احلروف واأنواعها لغر�س اي�سالها 
ب�سكل منا�سب، معرفة كتابة مفاتيح الكلمات للمو�سوع الذي 
يتطرق اليه والتطرق اىل دائرة حت�سني اجلودة فيما يخ�س 
االأ�ستاذ املحا�رش وكيفية ا�ستخدامها يف القاء املحا�رشة.  

يعتمد  العالية  اجلودة  ذو  االألقاء  ان  التدري�سية  واأكدت 
وال�سور  العلمية  املادة  وهي  اأ�سا�سية  حماور  ثالثة  على 
االأي�ساحية وت�رشف االأ�ستاذ وطريقة االألقاء خالل املحا�رشة 

والذي يوؤدي اىل ا�ستفادة امل�ستمع ب�سكل اأكرب.
اجلواد  د. حممد  ا.  الق�سم  رئي�س  من  كل  احللقة  وقد ح�رش 

واملعاونني العلمي واالداري ورئي�س الفرع واأع�ساء الهيئة 
التدري�سية واملهند�سني ومنت�سبي الق�سم كافة. 

�رشورة  موؤكدا   ، النقا�سية  احللقة  هذه  على  اجلواد  واأثنى 
تعليم الطالب على ا�سلوب القاء املو�سوع العلمي والطريقة 
الكبري  االأثر  له  مما  لالآخرين  املعلومة  الي�سال  ال�سحيحة 
يف �سخ�سية الطالب م�ستقباًل ف�سال عن اهمية ادخال مو�سوع 
االألقاء �سمن املواد الدرا�سية للطالب لتح�سني اداءه العلمي.
وتقدمي  للحا�رشين  املناق�سة  باب  فتح  مت  ذلك  بعد 
املقرتحات من اأجل اغناء وا�ستمرار اقامة مثل هكذا حلقات 

نقا�سية يف امل�ستقبل القريب. 

اجلودة يف طريقة العرض وااللقاء يف حلقة نقاشية يف القسم 

تتقدم رئاسة القسم بأطيب التهاني 
والتربيكات

 للدكتورة اساور عبد الرسول / املعاون 
العلمي

 والدكتور عقيل عبد اهلل / رئيس الفرع 
لرتقيتهما العلمية حبصوهلما على لقب 

االستاذ املساعد مع متنياتنا هلما باملوفقية 
والعطاء الدائم

اخبار القسم 
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اخبار القسم

6

أراء حرة 

العلمي  بامل�ستوى  يرتبط  االأمم  تقدم  ان  
اجلامعات  مميزات  اأهم  وان  جلامعاتها 
التعليم  عملية  يف  بالتميز  تتمثل  املتقدمة 
العن�رش  هو  التدري�س  هيئة  ع�سو  ُيعد  اذ   ،
واالأن�سطة  الربامج  والرئي�س يف جودة  الفاعل 
�سمان  اإىل  تهدف  التي  املتطورة  التعليمية 
قنوات  فتح  عن  ف�سال  وكفوء  متميز  خريج 
ات�سال بينه وبني بيئته املحيطة حتى ميكن اأن 
وخدمة  التنمية  برامج  فاعاًل يف  �رشيكًا  يكون 

املجتمع .
اجلامعي  للتعليم  املميزات  بع�س  وهناك 

الناجح تتلخ�س يف االتي:
العلمية  املناهج  اعتماد  العلمية:  1-املناهج 
التي  تخدم  التخ�س�س العلمي مع االخذ بنظر 

االعتبار التجديد واحلداثة .
مل�ستوى  التدري�س  يتم   : امل�ستـــــوى   --2
الذكاء  ذو  الطالب  ولي�س  املتو�سط  الطالب 
املتو�سط  بامل�ستوى  واالرتقاء  املرتفع 
م�ستوى  اأف�سل  اإىل  به  الو�سول  حتى  تدريجيا 

ممكن . 
التدري�سي  على  والتح�سيــــــر:  التهيئة   -3
بالغة  بعناية  للمحا�رشة  باالعداد  يقوم  اأن 
فى  متكنه  عن  النظر  بغ�س  كبري  واهتمام 
تبعد  واالعداد  التهيئة  الن  التخ�س�س،  هذا 

التدري�سي عن االرتباك اثناء املحا�رشة.
احرتامه  باالأ�ستاذ  يجدر  الوقت:  4-احرتام 
وحماولة  الوقت  لقيمة  وتقديره  للمواعيد 
عدم االعتذار عن معياد املحا�رشة اإال ل�رشورة 
ق�سوى اأو �سبب قهرى يقبله الطالب عن اقتناع 
قبل ميعاد  اأن يكون ذلك  االعتذار  ويف�سل عند 

املحا�رشة بوقت كاف .
باأ�ساليب  املتعددة:اال�ستعانة  اال�ساليب   -5
مثل  وال�رشح  والتف�سري  للتعليم  متعددة 
االمثلة  اأو  والب�رشية  ال�سمعية  الو�سائل 
واحلاالت التطبيقية و التو�سيحية فهذا ي�ساعد 
�سدة  على  وي�ساعد  واال�ستب�سار  الفهم  على 

االنتباه . 
بني  املتبادل  االحرتام  املتبادل:  االحرتام   -6
اال�ستاذ والطلبة مهم جدا مع االهتمام مب�ساكل  
  -7 ومناق�ساتهم  اأفكارهم  واحرتام  الطلبة 
حيث  من  اأ�ساتذتهم  فى  الطلبة  :ثقة  الثقـــــــة 
كفاءتهم فى االإملام بكافة جوانب املنهج الذى 
يقومون بتدري�سه ا�سافة اىل دقة اأ�ساتذتهم عند 
يف  التفرقة  وعدم  الدرجات  وتقدير  االمتحان 

املعاملة بينهم. 
8- احلمــــــا�س :حب االأ�ستاذ للتدري�س وحما�سه 
للقيام به على اأكمل وجه و لي�س من قبيل تاأدية 
الواجب فقط ولكن من منطلق حماولته اجلادة 
اأن يقدم هذه املعلومات لطالبه حتى ي�سل بهم 

اإىل حب در�سه واالهتمام به.
عمل  جماميع  ت�سكيل  العمل:  جماميع   -9
املادة  تخ�س  مو�سوعات  العداد  الطلبة  من 
وت�سجيعهم على عر�س املو�سوع ومناق�سته من 
لغر�س  حمددة  زمنية  فرتات  تخ�سي�س  خالل 

تو�سيع مداركهم وبناء �سخ�سيتهم اااللقائية.

                اعداد/ املدر�س ليلى لطيف علوان
                        ق�سم تكنولوجيا النفط

مميزات التعليم اجلامعى الناجح
الفتية  االأق�سام  من  النفط  تكنولوجيا  ق�سم  يعد 
على  م�سى  حيث  التكنولوجية،  اجلامعة  يف 
تاأ�سي�سه ثالث �سنوات وا�ستطاع خالل تلك املدة 
ان�ساء  العلمية من  االأجنازات  العديد من  حتقيق 
العلمية  االأجهزة  باأحدث  وجتهيزها  املختربات 
كالزيارات  االأخرى  املتنوعة  االأن�سطة  اىل  كافة 
العلمية  املوؤمترات  يف  وامل�ساركة  العلمية 
الندوات واحللقات  داخل القطر وخارجه واقامة 
عامنا  دخلنا  اذ  نحن  وها  وغريها  النقا�سية 
فتح  باجتاه  ويكرب  يكرب  طموحنا  بداأ  الرابع 
الدرا�سات العليا داخل الق�سم لدرا�سة املاج�ستري 
لتلك  املدرو�س  والتخطيط  املقبل  العام  خالل 
كادر  من  االأجتاهات  بكافة  احلا�سمة  اخلطوة 
واأدبيات  وخمتربات  ومفردات  ومناهج  تدري�سي 
ا�ستحدث  بل  فقط  ذلك  لي�س  وغريها  علمية 
بقية  عن  م�ستقلة  علمية  ترقيات  جلنة  الق�سم 
يقدم  اأن  تدري�سي  اأي  باإمكان  واأ�سبح  االأق�سام 
الفرع اىل تلك  العلمية من خالل  معاملة ترقيته 
اللجنة دون االأعتماد على جلان ترقيات علمية يف 
اأق�سام اأخرى كما كان معمواًل به خالل ال�سنوات 
الثالث املا�سية من عمر الق�سم .هذه االإجنازات 
الكبرية ما كانت لتتحقق لوال التاآ�رش والتالحم 
ومهند�سني  تدري�سيني  من  املنتت�سبني  كافة  بني 
وفنيني واداريني لتاأدية الواجب على اأكمل وجه، 
مما يدل على ان الق�سم ي�سري باالأجتاه ال�سحيح 
وحتى  كافة  واالإدارية  العلمية  االأ�سعدة  على 
تكنولوجيا  ق�سم  اىل  حب  فتحية   ، االجتماعية 
يوفقنا  اأن  الله  واأ�ساأل  وطلبة  منت�سبني  النفط 

جميعًا خدمة لبلدنا العزيز.

                        اأ.م.د. عقيل عبد الله حممد
                         رئي�س فرع هند�سة النفط

اجنازات فوق مستوى 
الطموح

 OFM الـ  بربنامج  النفط  ق�سم  طلبة  تعريف  اأجل  من 
وكيفية ا�ستغالله يف ادارة املكامن بعد تخرجهم كمهند�سني 
من  كل  األقى  اليومي،  عملهم  جمال  و�سمن  مكامن  اأو  انتاج 
�رشكة  يف  املهند�سني  كاظم  وح�سنني  العطار  حمدي  مازن 
�سلمربجر حما�رشات لطلبة املرحلة  الرابعة يوم اخلمي�س 
حما�رشة  املوؤمترات.ت�سمنت  قاعة  وعلى   2013/12/12
املهند�س مازن العطار التي كانت بعنوان: ا�ستعمال برنامج 

الـ OFM يف عمليات ادارة املكامن املحاور االآتية:
وعنا�رش  واأهميته  املكامن  ادارة  مبداأ  عن  خمت�رش  عر�س 
ا�ستغالله  وكيفية   OFM الـ  برنامج  عن  تعريف  اجنازه، 
يف ادارة املكامن، �رشح كيفية عمل قاعدة بيانات ب�سيطة، 
�رشح عملية جتهيز وتهيئة البيانات الأدخالها يف برنامج الـ 

. OFMوتطبيق عملي خلطوات خلق م�رشوع OFM
وعلى ال�سعيد نف�سه القى ح�سنني كاظم املهند�س يف �رشكة 
 )Applid Reservoir Simulation( سلمربجر حما�رشته عن�
املت�سمنة عدة اأمور منها: عر�س موجز عن املحاكاة املكمنية 
البرتوفيزيائية  اخلوا�س  الطلبة عن  تعريف  تت�سمن  والتي 
وخوا�س ال�سوائل وت�سمينها �سمن املوديل املكمني وكيفية 
حتديد اأهداف الدرا�سة املكمنية وكيفية تنفيذها �سمن موديل 
برنامج  ا�ستخدام  كيفية  الطالب  تعريف  عن  ف�سال  مكمني 

)Petrel( املخت�س بعمل املوديل اجليولوجي واملكمني
ومن اجلدير بالذكر ان �رشكة �سلمربجر كانت قد اأهدت ق�سم 
بهند�سة  اخلا�سة  الربامج  من  جمموعة  النفط  تكنولوجيا 

النفط واخت�سا�ساته كافة.

مهندسون من شركة شلمربجر يلقون حماضرات يف قسم تكنولوجيا النفط
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لعب النفط منذ ال�رشوع بت�سديره من حقل كركوك  يف العقد الثالث من 
و ليحتل  بعد  العراقي  االقت�ساد  متنا ميا يف هيكل  دورا  القرن املا�سي 
ان دفع تكاليف العديد من االنقالبات واحلروب الداخلية و االقليمية  و 
ال�سعبة  العملة  من  البالد  موارد  قائمة  يف  ال�سدارة  ،مركز  تعوي�ساتها 
النفطية  الرثوة  دور  ياتي  و   . تلك املدخوالت  با�ستحواذه على 95% من 
يف حمافظة الب�رشة الذي بداأ باكت�ساف النفط يف حقل الزبري عام 1949  
فح�سب  ال�سعبة  العملة  من  البالد  مدخوالت  هيكل  دعم  يف  لي�س  حا�سما 
كان  التي  املهنية   و  الب�رشية  التغريات  من  العديد  احداث  يف  و  بل   ،
ا�سواقها املحلية احد  النقد اىل  الن�سبي يف هذه املحافظة وتدفق  الرثاء 
اهم ا�سبابهاحيث �سهدت الب�رشة منذ اربعينات  القرن املا�سي  تغريات 
ب�رشية مهمة اثرت لي�س على اقت�ساد البالد و ح�سب بل و على طرق العي�س 
و الك�سب و القيم االجتماعية يف هذا اجلزء من العراق .  و على الرغم 
من   الرثوة النفطية قد احدثت قفزة نوعية كبرية يف حياة االن�سان   كما 
هو ال�ساأن اينما تدفق النفط ، اال ان ن�سيب العراق من التقدم املن�سود مل 
يكن مب�ستوى اال�ستحقاق و الطموح وال حتى باملقارنة مع ما حققته الدول 

االخرى يف املنطقة
او اذا كانت ا�سباب هذا االخفاق يف التحكم برثوات البالد و ح�سن اال�ستفادة 
التنمة عديدة و مت�سعبة و  البنوية و حتقيق  التغيريات  منها يف احداث 
حتتاج اىل درا�سات و ابنية احتماعية للر�سد و تعميق و تعميم املعارف 
االجتماعية يف البالد ومراقبة الظواهر االجتماعية و توجيهها باالجتاهات 
احل�سارية  فان الزيادة الع�سوائية وغري امل�سيطر عليها يف ال�سكان و عدم 
االجتماعية  ال�رشائح  من  للعديد  امل�ستمر  التحول  و  ال�سكاين  اال�ستقرار 
بني املهن و ظهور املدن املتعملقة �سكانيا مثل بغداد  و الب�رشة  يعترب 
اخطر التحديات و اكرثها ح�سما حيث ان االن�سان هو العامل احلا�سم يف 

اي عملية تنموية و اقت�سادية   .
املدن  اوائل  من  الوحيد  العراق  ميناء  كونها  وبحكم  الب�رشة  كانت  لقد 
العراقية التي �سهدت و احت�سنت هذه التغريات ال�سكانية و ان كانت قد 
نالت حظا اوفر يف التطور ن�سبيا من العديد من �سقيقاتها املدن العراقية 
و  الهند  طريق  على  موقعها  ب�سبب  االوىل  العاملية  احلرب  بعد  االخرى 

مثل  املوؤ�س�سات  من  عدد  ا�ستحداث  تطلب   الذي  و  البحر  من  القريب 
وفر  مما  فيها  العاملية  التجارية  ال�رشكات  ووكاالت  احلديد   ال�سكك 
بيئة منا�سبة لهجرة اعداد غفرية من االيدي العاملة اليها و اال�ستقرار 

فيها خالل املائة �سنة االخرية 
و �سنحاول متابعة التغريات ال�سكانية يف هذه املحافظة عرب مرحلتني 
االوىل من اكت�ساف النفط يف املحافظة حتى احتالل العراق عام 2003 
و الثانية و هي االكرث خطورة تبداأ باحتالل  العراق و حتى عام 2012 

 اوال- املرحلة االوىل املنتهية بعام 2003
النفط  بت�سدير  املبا�رشة  و  الزبري  و  الرميلة  حقلي  تطوير  جاء  لقد 
عامال  ب�سبب    فيها  االقت�سادي  الو�سع  حت�سن  و   1954 عام  منهما 
ا�سافيا يف هجرة العديد من العوائل من املحافظات احلنوبية اىل هذه 
املحافظة بعد احلرب العاملية الثانية التي اقت�ست ظروفها و احلاجة 
م�سلحة  و  الب�رشة  ميناء  طاقات  تو�سيع  رو�سيا  اىل  االمدادات  الي�سال 
االيدي  من  املزيد  تطلبت  بدورها  التي  و  العراقية  احلديدية  ال�سكك 

لل�سكان  بالت�سبة  كبري  جذب  عامل  اىل  الب�رشة  حتولت  هكذا  و  العاملة 
يف جنوب العراق ا�ستمر حتى احلرب العراقية االيرانية  لال�سباب التالية 
اأ -  تزايد ن�سبة اعتماد االقت�ساد العراقي على النفط ب�سبب عائداته الكبرية  
ال�سناعات  و  الزراعة  مثل  االخرى  االقت�سادية  العوامل  �رشوع  و  ن�سبيا 

املحلية باالنكما�س و االنح�سار التدريجي .
ب - ا�سهدت املراحل ما بعد ثورة الرابع ع�رش من متوز و انهيار النظام 
احلروب  و  باال�سطرابات  االت�سغال  اال�ستقرارو  عدم  من  عهودا  امللكي 
و  االجتماعية  االبنية  ح�ساب  على  الع�سكرية  االبنية  وتنامي  الداخلية 
االقت�سادية االخرى و قد بداأت هذه املرحلة باجلدل الذي بدا يف عهد عبد 
الكرمي قا�سم مع �رشكات النفط حول زيادة عائدات العرق من نفطه  مما 
ادى و كامر واقع اىل  تزايد اعتماد االقت�ساد العراقي على النفط  ب�سبب 
حاجته للعملة ال�سعبة لالنفاق على امل�ساريع التنموية  بالتايل و بحكم 
احلاجة اىل ايرادات النفط الكبرية و ال�رشيعة . ان هذه املرحلة مل �سهدت 
نزوحا كبريا لل�سكان اىل الب�رشة ب�سبب ت�سغيل عدد من امل�ساريع يف البالد 
و توجه العديد من ابناء املحافظات للعمل يف القوات امل�سلحة و اال�سغال 

االخرى و تراجع العمل بالزراعة
تلك  خالل  ال�سكانية  التغريات  بهذه  خال�سة  التايل  اجلدول  يبني  و  ت - 

الفرتة 
ث - يف عام 1976 اقدم العراق على تاميم النفط و لتبدامرحلة جديدة من 
دور النفط العراقي يف ال�سيا�سة العراقية اال ان العراق �رشعان ما �سغل 

باحلرب العراقية االيرانية عام 1980حيث تزايد االبنية الع�سكرية التي 
جندت معظم الذكور حتت ال�سالح  و بالتايل مل تكن هناك هجرة كبرية 
ن�سبيا بل ان العراق ا�سطر اىل ا�سترياد االيدي العاملة امل�رشية لت�سغيل 

عدد من مرافقه الزراعية و ال�سناعية 
ج - و بعد احداث الكويت �سهدت الب�رشة اوىل املوجات الب�رشية الكبرية و 
الع�سوائية مما يعرف بالبدون الذين ابعدتهم الكويت عن ارا�سيها  ان عدد 
هذه املجموعة يقدر ب 100 الف ن�سمة و قد ا�ستوطن معظمهم يف الب�رشة  .

ح - الهجرة من الب�رشة اىل الب�رشة 
مع اندالع احلرب العراقية االيرانية مت تفريغ مدن و قرى ال�رشيط احلدوي 
مع ايران بالكامل و حتولت مثال مدينة الفاو و توقفت الفعاليات النفطية 
فيها متاما و مت توطني �سكانها يف املدن القريبة من النوؤ�س�سات النفطية 

يف  �سديدة  تغيريات  اىل  ادت  فو�سى  اىل  ذلك  ادى  و  الزبري  مدينة  مثل 
االدارية يف  الهياكل  االجتماعية بل و حتى  ال�سكانية و احلياة  الرتكيبة 

املوؤ�س�سات اخلدمية و ال�سناعية النفطية .
هجرة  من  اخرى  موجة  اىل  الكويت  حرب  بعد  االهوار  جتفيف  ادى  كما 
�ساكني هذه االهوار و الذي يقدر عددهم باكرث 800 الف ن�سمة ح�سب اح�ساء 

1977 و هو ال يقل عن ن�سف املليون عام 1990
يبني اجلدول اعاله م�سحة امل�سطحات املائية التي تعر�ست اىل التجفيف 
و نزوح ال�سكان منها و الذي كانت حياتهم تعتمد على وفرة املياه وقد 

نزح معظم �سكان هذه االهوار اىل الب�رشة
مرحلة ما بعد عام 2003

حيث  م�سبوق  غري  نزوحا  ال�سابق  النظام  تغيري  بعد  ما  مرحلة  �سهدت 
و  اخلدمية  املرافق  و  املع�سكرات  و  الدولة  موؤ�س�سات  على  التجاوز  مت 
ال�ساحات العامة و مت حتويل اجزاء كبرية منها اىل ا�سواق وور�س خمتلفة 
يف داخل املدن و لتبدا بتاثريها ال�سلبي على �سبكات الكهرباء و املياه و 
الهاتف و طرق املوا�سالت غري ذلك وان االعداد احلقيقية لهوالء النازحني 
غري معروف حتى االن لعدم وجود اح�ساء ولكن موؤ�رشاته ال ميكن انكارها 

من خالل املالحظات التالية 
اأ - انت�سار ال�سكن الع�سوائي يف العديد  من امل�ساحات املتاخمة ملدينة 
جتمع  اىل  بالكامل  الدريهمية  مع�سكر  حتويل  مت  حيث  النفطية  الزبري 
طريق  و  املربد  بني  املمتدة  امل�ساحة  يف  البناء  ان�سار  كذلك  و  �سكني 
�سفوان الب�رشة و عرب م�ساحة تقدر ب 30 كيلو مرت مربع  و اذا اعتربنا ان 
الكثافة ال�سكانية يف هذه امل�ساحة لوحدها بحدود �سخ�س واحد لكل 1000 
مرت مربع فان اعداد ال�ساكنني يف هذا التجمع لوحدة يكون بحدود 35 الف 
�سخ�س  علما بان هذا التجمع لي�س االول و االخري يف مدينة الزبري و هناك 
ع�رشات التجمعات االخرى يف هذه املدينة و املدن االخرى يف املحافظة 
امل�ساحات  و  املمرات  على  التجاوز  و  الع�سوائية  اال�سواق  انت�سار  ب - 

العامة يف اال�سواق .
و  االرا�سي  على  التناف�س  ب�سبب  الع�سائرية  امل�ساكل  زيادة حاالت  ت -  

االعمال 
ث - انح�سار الرقعة الزراعية يف الريف و حتويل املزارع و الب�ساتني اىل 

جتمعات �سكنية و ا�سواق 
و كمحاولة منا لالقرتاب من موؤ�رش لهذا املو�سوع قمنا باال�ستف�سار من 
100 �سخ�س من مدينة الزبري مت اختيارهم ب�سكل ع�سوائي و تو جيه ا�سئلة 

خمتلفة لهم و يبني اجلدول التايل نتيجة هذا اال�ستف�سار 
اخلال�سة و اال�ستنتاج

العراق  يف  لل�سغيلة  اال�ستقطاب  مناطق  اهم  من  واحدة  الب�رشة  تعترب   •
ب�سبب توفر فر�س العمل و الك�سب و التجارة 

• ان املحافظات القريبة من الب�رشة تعترب حمافظات فقرية ن�سبيا ب�سبب 
عم فاعلية االبنية التحتية و �سووؤ توزيع الرثوة الوطنية 

• �سهدت ظروف ما بعد عام 2003 عوامل م�سجعة للعمل يف الب�رشة ب�سبب 
التي حترك  و  الب�رشة  النفطية يف حمافظة  الرتكيز على تطوير احلقول 
اال�سواق املحلية ب�سورة فعالة و كدليل على ذلك قامت �رشكة نفط اجلنوب 

لوحدها ب�سخ املبالغ التالية اىل اال�سواق املحلية 
• ان خماطر الزيادة ال�سكانية الع�سوائية و غري امل�سيطر عليها معروفة 
و ال حتتاج اىل تاكيد و يكفي ان ن�سري اىل ان بع�س هذه التجمعات اقيمت 
�سجلت  و  للنفط  الناقلة  االنابيب  و  ال�سناعية  املجمعات  من  بالقرب 

و  العمل  تقدم  اعاقت  املجال  هذا  يف  كثرية  حوادث  املعنية  دوائرنا 
ال�سيطرة الالزمة لتحقيق اية اهداف اقت�سادية و تنموية 

ادعو   و  جدية  من  ي�ستحقه  مبا  اجلانب  هذا  درا�سة  تعميق  من  البد   •
نفط  �رشكة  و  العتيدة  الب�رشة  جامعة  و  الب�رشة  امل�سوؤلني يف حمافظة 
اجلادة  امل�ساهمة  و  اهتمام  من  ي�ستحقه  ما  املو�سوع  بايالء  اجلنوب 
بايجاد احللول املنا�سبة ال�سباب عدم اال�ستقرار ال�سكاين يف جنوب العراق 
ق�سب  املجاورة  املحافظات  البطالة يف  و  االمية   و  يحوزالفقر  الذي  و 

ال�سبق فيها

                                                 اال�ستاذ حامد الها�سمي 
                                وكيل مدير هياأة احلقول يف �رشكة نفط اجلنوب 

النفط والتغريات السكانية  يف حمافظة البصرة 
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أراء خرباء النفط 
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العلمي  االنفتاح  اطار  يف 
النفط  تكنولوجيا  لق�سم 
العاملية،  ال�رشكات  على 
 Petroleum �رشكة  بادرت 
باهداء   Experts Limited
ملجموعة  تراخي�س  الق�سم 
احلا�سوبية  الرباجميات  من 
بقيمة  النفط  بهند�سة  اخلا�سة 
)مليون   1،394،840.00£
وت�سعون  واأربع  وثالثمائة 
واربعون  وثمامنائة  الف 
عن  ف�سال  ا�سرتليني(  باون 
قام  .وقد  االدامة  م�ساريف 
ال�رشكة  مع  باالتفاق  الق�سم 
تراخي�س  بع�رشة  بتزويده 
حا�سوبية   براجميات  ل�سبعة 

وا�سع  ب�سكل  ومعتمدة  متطورة 
وميكن  النفطية  ال�سناعة  يف 
لالغرا�س  منها  اال�ستفادة 
التعليمية والبحثية والتدريب 
من  الطالب  متكن  والتي 
التطورات  اآخر  مع  التوا�سل 
القطاع  يف  التكنولوجية 
ي�ساهم  الذي  االمر  النفطي 
رفع  يف  مبا�رشة  ب�سورة 

امل�ستوى العلمي للطالب.
 Petroleum ان  ويذكر 
من  هي     Experts Limited
الربيطانية اخلا�سة  ال�رشكات 
والرائدة يف جتهيز براجميات 
النفط  هند�سة  تخ�س  جاهزة 
وبداأت اعمالها منذ عام 1990.

اتفاقية ترخيص براجميات بني  Petroleum Experts Limited و 
قسم تكنولوجيا النفط 

�سمن ن�ساطات الق�سم الال�سفية ومن اجل 
اطالع الطلبة على الواقع امليداين للعمل 
النظرية  واملعلومات  املفاهيم  وربط 
التعرف  وبهدف  العملي  بالواقع 
العمل  وظروف  اجواء  على  قرب  عن 
التقنيات  معرفة  عن  ف�سال  احلقيقية 
يف  امل�ستخدمة  احلديثة  واالأ�ساليب 
النفط  تكنولوجيا  ق�سم  اأقام  املوقع، 
زيارة علمية لطلبة املرحلة الثانية اىل 
ال�سينية  الواحة  �رشكة  االأحدب/  حقل 
 2013/11/7 بتاريخ  وا�سط  حمافظة  يف 

وحتت ا�رشاف منت�سبي الق�سم وهم : د. 
اأنور ناظم ود. �سماهر عبد الر�سول وم. 
واملهند�سة  اأحمد  �سهاب  هيثم  مهند�س 

رنا �سالح مهدي.
مت  املوقع  اىل  الطلبة  و�سول  وبعد 
كادر  برفقة  جمموعتني  اىل  تق�سيمهم 
التي  االأعمال  �رشح  مت  حيث  املوقع 
املنجزة  واملراحل  املوقع  يف  جتري 
من  امل�ستخدمة  والتقنيات  واملتبقية 
اطالعهم  مت  كما  وفوائدها  ال�رشكة  قبل 
واملعدات  واأجزائه  احلفر  برج  على 

احلفر  مرحلة  يف  العمل  واآلية  امللحقة 
علما ان البئر يف املوقع هو بئر للحقن 
ونوع احلفر امل�ستخدم هو احلفر االأفقي.
الزيارة  هذه  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
كانت  حيث  الق�سم  لطلبة  الثانية  هي 
الثالثة  املرحلة  لطلبة  االأوىل  الزيارة 
الزيارات  جميع  وكانت  املا�سي  العام 
مع  الطلبة  تفاعل  خالل  من  موفقة 
كادر  وتعاون  طرحها  مت  التي  اال�سئلة 
بالطلبة  اهتمامه  اأبدى  الذي  املوقع 

واالإجابة على جميع ا�ستف�ساراتهم.

قسم تكنولوجيا النفط ينظم زيارة علمية 
ا�ساور اىل حقل األحدب د.  العلمي  املعاون  النفط  تكنولوجيا  ق�سم  اوفد 

عبد الر�سول اىل تركيا للم�ساركة يف موؤمتر 
 international Conference of Environmental(
مدينة  يف  املنعقد   )science and Technology

)Cappadocia( الرتكية للمدة من 18 – 22 / 2013/6
 Enhancement of( املو�سوم  بحثها  ا�ساور  د.  القت 
 sludge digestion via different physicochemical
املوؤمتر  ايام  ثاين  املنعقدة  اجلل�سة  يف   )methods
 )Cigdem Eskici( الدكتور  برئا�سة   2013/6/19 بتاريخ 

من كندا 
يذكر ان عدد البحوث امل�ساركة 250 بحثا تخ�س موا�سيع 
البيئة والتلوث كما اقيم خالل املوؤمتر معر�سا لالأجهزة 
جمال  يف  امل�ستخدمة  التقنيات  تخ�س  التي  العلمية 
التلوث ويف ختام املوؤمتر منحت د. ا�ساور عبد الر�سول 

�سهادة م�ساركة.

قسم تكنولوجيا النفط يوفد 
املعاون العلمي اىل تركيا

�سمن البعثات الدرا�سية اىل خارج القطر ، ابتعثت دائرة 
العايل  التعليم  وزارة  يف  الثقافية  والعالقات  البعثات 
والبحث العلمي التدري�سيني يف اجلامعة التكنولوجية / 
خليل  وفرا�س  حممد  موؤيد   : وهم  النفط  تكنولوجيا  ق�سم 
يف  الدكتوراه  �سهادة  على  للح�سول  الكاظم  عبد  ووفاء 
تخ�س�س الهند�سة والعلوم الكيمياوية ، �سناعات نفطية 
وتكنولوجيا الغاز / عمليات انتاج النفط والغاز وكيمياء 
النفط  يف جامعات بريطانية وايطالية وماليزية وللعام 

الدرا�سي 2013- 2014 وملدة ثالث �سنوات . 

 بعثات دراسية إلكمال 
الدكتوراه يف قسم تكنولوجيا 

النفط
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اخبار القسم 
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الطلبة االوائل 

الطلبة االوائل للعام الدراسي  2013-2012
يثمن كادر حترير اجلريدة جهود الطلبة االوائل للمراحل االوىل والثانية والثالثة للعام الدرا�سي 2012-2013 ، متمنيا جلميع الطلبة املزيد من النجاح 

والتقدم يف خدمة العراق العزيز، وتن�رش اجلريدة ا�سماء الطلبة االوائل مع تقديراتهم 

االوىل  املرحلة  على  االوائل  الثانيةالطلبة  املرحلة  على  االوائل  الطلبة 

الثالثة املرحلة  على  االوائل  الطلبة 

  9

اقام ق�سم تكنولوجيا النفط وبالتعاون مع وزارة النفط / الدائرة 
الفنية حما�رشة بعنوان : ) قيا�سات نقل امللكية للنفط اخلام والغاز 
واملنتجات النفطية( يوم الثالثاء 14 / 1/ 2014 على قاعة املوؤمترات 
وقد  النفط  وزارة  يف  اخلبري  ال�سندوق  مهدي  زيد  االأ�ستاذ  األقاها 
دواي  اأمني  اأ.د.  اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  من  كل  املحا�رشة  ح�رش 
ثامر وامل�ساعد االأداري اأ.م.د.�سامي وحيد را�سي وعدد من اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية يف اجلامعة والق�سم .ويف بداية املحا�رشة رحب 
رئي�س الق�سم اأ.د. حممد �سالح اجلواد باملحا�رش واحل�سور الكرام 
الطويلة للمحا�رش يف جمال عمله  حيث تطرق اجلواد اىل اخلربة 
جانبه  ومن  النفطي،  القطاع  يف  احتلها  التي  الوظيفية  واملواقع 
ذكر اأهم املحاور الرئي�سة للمحا�رشة وهي : حماولة لفهم قيا�سات 
اأهم امل�سطلحات واخل�سائ�س،اأنظمة  نقل امللكية من خالل عر�س 

القيا�س واجلوانب االأدارية اخلا�سة بها،معدات ومنظومات القيا�س 
موؤكدا   ، امللكية  نقل  لقيا�سات  العاملية  املعايري  اأهم  عن  ف�ساًل 
ان الهدف من هذا النظام هو ار�ساء الزبون و �سمان حتقيق اأعلى 
ايرادات للبائع و اأقل نفقات للم�سرتي وفقًا للقانون عن طريق العمل 
مبعدات قيا�س ذات معايرة نافذة قانونيًا والغاية من ذلك قيا�س اأي 
خطاأ  جلهاز اأو منظومة اأو معدات القيا�س وو�سعه حتت املراقبة 
وغلق  والتح�سني  التطوير  اىل  باالأ�سافة  معاجلته  من  ميكن  مبا 
االبواب املحتملة للتالعب من خالل حتديد امل�سوؤوليات والتوثيق 
ويف  بالقيا�س.  ال�سلة  ذات  العمليات  لكافة  والتدقيق  واملراجعة 
ختام املحا�رشة �سكر رئي�س الق�سم املحا�رش على هذه املحا�رشة 
القيمة من خالل توجيه كتاب �سكر وتقدير قدمها امل�ساعد االأداري 

له تثمينًا لهذه اجلهود

خبري يف وزارة النفط يلقي حماضرة يف قسم تكنولوجيا النفط 
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بطوالت  يف  النفط  تكنولوجيا  ق�سم  طلبة  �سارك 
التي  الفردية  لالألعاب  العراقية  اجلامعات 
االأحتاد  مع  بالتعاون  اأربيل  حمافظة  ا�ست�سافتها 
مثل  وقد   2013/12/7-11/30 من  للمدة  العراقي 
الق�سم كل من الالعب اأمري طالب حميد وزيد علي 
يف لعبة تن�س الطاولة يف حني مثل الالعب حممد 
امل�سطفى حمزة لعبة الري�سة الطائرة كالعبني من 
منتخب اجلامعة.وقد رافق الالعبني امل�ساركني يف 
البطولة كال من رئي�س الوفد الدكتور نعمة حممود 
عطية ونائبه ال�سيد وليد ناطق ر�سا وجمموعة من 
مدربي ق�سم الرتبية الريا�سية والن�ساط الفني يف 

اجلامعة التكنولوجية.
بهذه  فرحتهم  امل�ساركني  الطلبة  اأبدى  وقد 
امل�ساركة الفعالة ملا مل�سوه من حر�س منت�سبي 
ق�سم الرتبية الريا�سية على توفري اأف�سل الو�سائل 
اأثرها  لها  التي  والبدنية  النف�سية  الناحية  من 
الالعبني  ح�سل  كما  الالعب  اداء  على  الوا�سح 
واالأطالع  اخلربة  على  البطولة  هذه  خالل  من 
اجلدير  االخرين.ومن  الالعبني  مهارات  على 
املركز  على  ح�سل  قد  اجلامعة  فريق  ان  بالذكر 
واملركز  الطائرة  الري�سة  لعبة  يف  اخلام�س 
ال�سابع يف لعبة ال�سطرجن �سمن ت�سنيف بطوالت 
ان  علمًا  الفردية،  لالألعاب  العراقية  اجلامعات 
 35 كانت  البطولة  يف  امل�ساركة  اجلامعات  عدد 

جامعة.

قسم تكنولوجيا النفط 
يشارك يف بطوالت 

اجلامعات لأللعاب الفردية اجلامعة  بطولة  و�سمن  اجلامعة  �ساحة  على  اقيمت 
تكنولوجيا  فريقي  بني  النهائية  املباراة  التكنولوجية 
النفط وعلوم احلا�سوب وقد ح�رش املباراة االأ�ستاذ الدكتور 
امني دواي رئي�س اجلامعة و رئي�س ق�سم تكنولوجيا النفط 
ا.د. حممد �سالح اجلواد واملعاون االأداري الدكتور رمزي 
نتيجة  وانتهت   ، عبداحل�سني  عماد  والتدري�سي  �سيهود 
املواجهة بفوز فريق علوم احلا�سوب ب�سوطني مقابل �سوط 
واحد لفريق النفط .اأخذت املباراة يف ال�سوط االأول طابع 
االثارة والندية منذ البداية وكان احلما�س واالندفاع وا�سحًا 
على العبي الفريقني كونها املواجهة النهائية يف البطولة 
، وكان ال�سوط متكافئ من ناحية ال�سيطرة لكال الفريقني 
لينتهي ال�سوط  بتقدم فريق علوم احلا�سوب بنتيجة )25- 
23(.و�سهد ال�سوط الثاين تفوقًا وا�سحًا لفريق تكنولوجيا 
النفط الذي تقدم بنتيجة وا�سحة بف�سل االر�ساالت القوية 

اأخطاء العبي علوم  النفط م�ستغلني  وتاألق واندفاع العبي 
احلا�سوب لينتهي ال�سوط مل�سلحة النفط )25- 9(

ال�سوط الفا�سل والنهائي
اأما ال�سوط الفا�سل والنهائي فقد �سهد تكافوؤًا وندية كبرية 
بني الفريقني ومتكن فريق النفط من التقدم وبفارق كبري 
لت�سبح النتيجة 10-5 ولكن علوم احلا�سوب متكن من تقليل 
الفارق وتوا�سلت االثارة اىل نهاية املباراة ليتمكن علوم 
احلا�سوب من خطف الفوز يف نهاية املباراة )16-14( ، وقد 
مثل فريق تكنولوجيا النفط كل من نوار قا�سم و�سلوان �سهم 
ومرت�سى قي�س وعلي حميد وعلي  حيدر وحممدعبدالكرمي 
ورائد ح�سن ويقودهم املدرب القدير ع�سام جندت وم�ساعده 

علي فا�سل.
وقد جرى توزيع اجلوائز من قبل اأ.د. )اأمني دواي( رئي�س 

اجلامعة على الفرق الفائزة 

 قسم تكنولوجيا النفط حيرز املركز الثاني لبطولة 
اجلامعة التكنولوجية بكرة الطائرة للطالب

لالألعاب  التكنولوجية  اجلامعة  بطولة  �سمن 
النفط  تكنولوجيا  ق�سم  رئي�س  ت�سلم  الريا�سية 
املن�سدة  كرة  درع  اجلواد  �سالح  حممد  اأ.د. 
وال�سلة من قبل كابنت فريق الق�سم ع�سام جندت 
، اذ مت توزيع اجلوائز على الفرق الفائزة يف 

يوم االأثنني 2013/11/25
يذكر ان فريق الق�سم قد ح�سل على املركز الثاين 
بكرة املن�سدة واملركز الثالث بكرة ال�سلة �سمن 
وال�سلة،  املن�سدة  الألعاب  اجلامعة  بطولة 
وتاألف فريق املن�سدة من الالعبني الطلبة: زيد 
علي وعلي �سعد واأمري طالب اأما فريق ال�سلة فقد 
ومرت�سى  حميد  وعلي  الكرمي  عبد  حممد  �سم: 
قي�س ونوار قا�سم وعلي حيدر ور�سا رعد، األف 
املركز  على  بح�سولهم  االأعزاء  لطلبتنا  مبارك 

الثاين والثالث 

قسم تكنولوجيا النفط حيصل على املركز الثاني والثالث يف 
بطولة اجلامعة

الرياضية 
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العلمية  امل�سرية  يف  احلا�سلة  التطورات  مواكبة  اجل  من 
ق�سم  قام   ، احلديثة  االأجهزة  جميع  وتوفري  العاملية 
علمية  باجهزة  الق�سم  خمتربات  بتجهيز  النفط  تكنولوجيا 

حديثة يف تخ�س�س الهند�سة النفطية . 
 : الر�سول  ا�ساور عبد  الق�سم  د.  العلمي يف  وذكرت املعاون 
مت ا�سترياد اجهزة حديثة يف تخ�س�س هند�سة النفط والبالغ 
وحتقيق  ال�سعاب  لتذليل  حديثا   علميا  جهازا   )63( عددها 
�سوائل  خمترب  ففي    ، كافة  والباحثني  للطلبة  علمية  فائدة 
احلفر مت �رشاء )15( جهازا حديثا يخت�س بتعريف الطلبة على 
مكمنية(    ( حقلية  وبظروف  احلفر  �سوائل  من  جديدة  خوا�س 
اما خمترب املكامن احلديثة فتم تزويده بـ)12( جهازا متطورا 
البرتوفيزيائية  باخل�سائ�س  املخت�سة  التجارب  لدرا�سة 
فحو�سات  من  املكمنية  املوائع  وخوا�س  املكمنية  لل�سخور 
اأهمية  من  لهما  ملا  اجلريان  وفحو�سات  واحلرارة  ال�سغط 
تكنولوجيا  خمترب  جهز  كما  البرتول،  ملهند�س  بالن�سبة 
 )1( بـ  النفطية  البحوث  ووحدة  جهازين   )2( بـ  النفط  
اأهم  من  النفط  تكنولوجيا  خمترب  يعد  اذ   ، فقط  جهازواحد 

خمتربات الق�سم من خالل جتهيزه باأحدث االجهزة والتقنيات 
احلديثة التي تتواكب مع ال�سناعة النفطية كما يغطي جممل 
 ، البحوث  وحدة  خمترب  اما  النفطي  اجلانب  يف  الفحو�سات 
فيتم فيه اجراء جتارب بحثية للباحثني داخل الق�سم وخارجه 
الرنني  بجهاز  جهز  ،اذ  م�ستقبال  العليا  الدرا�سات  ولطلبة 
املغناطي�سي لفح�س مناذج ال�سخور وهو جهاز ي�ستخدم الول 
الرتكيبية  اجليولوجيا  خمترب  زود  حني  يف  العراق  يف  مرة 
االر�سية  الرتاكيب  درا�سة  على  الطلبة  لتدريب  جهازا  بـ)29( 
واخلرائط اجليولوجية  وخمترب احلا�سوب رقم 2 مت تزويده 
بـ )4( اجهزة حديثة ت�سم : )31( حا�سوب و�سبورة ذكية و�سا�سة 
عر�س )1( لكل منهما و   UPS  )31( عدد عن طريق ا�ستخدام  
واخلا�سة  النفط  بهند�سة  املتعلقة  احلديثة  الرباجميات 
االآبار  جم�سات  وحتليل  التكوينات  وتقييم  املكامن  بهند�سة 
وهي خمتربات مكملة للمواد النظرية مما يحقق فائدة علمية 
لطلبة املراحل االوىل والثانية والثالثة والرابعة  حيث تعد 
هذه  املختربات  اخلطوة االوىل للعمل يف املواقع امليدانية 

الإك�ساب الطلبة خربه وا�سعة يف تخ�س�سهم.

شراء اجهزة حديثة يف قسم تكنولوجيا النفط 

الله  عبد  عقيل  اأ.م.د.  النفط  هند�سة  فرع  رئي�س  اجتمع 
حممد ومقرر الفرع م.م. عماد عبد احل�سني بكادر الهيئة 
التدري�سية بتاريخ 2013/11/18 وعلى قاعة املوؤمترات .

   واأكد رئي�س الفرع خالل االجتماع على اأهم امل�ستجدات 
جلنة  ت�سكيل  على  املوافقة  منها:  و  واالدارية  العلمية 
حممد  �سمرية  د.  برئا�سة  الق�سم  داخل  علمية  ترقيات 
وافتتاح درا�سات عليا لدرا�سة املاج�ستري يف العام القادم 
ن�ساطات  يت�سمن  �سنوي  )دليل(  كتاب  اعداد  على  والعمل 
من  وجبة  اأول  تخرج  وحتى  تاأ�سي�سه  منذ  كافة  الق�سم 
الطلبة  للعام الدرا�سي 2014/2013 ف�ساًل عن ق�سايا علمية 
درجات  وتق�سيم  للطلبة  ال�سيفي  بالتدريب  تتعلق  اأخرى 
الف�سل االأول لت�سجيع الطلبة على بذل جهود اأكرب من اأجل 
اأهمية متابعة م�ساريع  النجاح والتقدم مع الرتكيز على 

تخرج طلبة املرحلة الرابعة 

  انطالقًا من مبداأ ت�سجيع االبداع العلمي وجه رئي�س اجلامعة اال�ستاذ الدكتور 
امني دواي كتاب �سكر وتقدير اىل كل من التدري�سيني م. م عماد عبد احل�سني 
و م. م جهاد ح�سني وكل من الطالب نوار قا�سم و �سلوان �سهم ورائد ح�سن / 
املرحلة الرابعة وذلك مل�ساركتهم يف مهرجان ال�سيادة العلمي ال�سابع لعام 
بجائزة  النفطية(  لالآبار  انفجار  مانعه  )ت�سميم  الطلبة  م�رشوع  وفوز   2013
اجلامعة  ح�سدت  حيث  الهند�سية،  العلوم  حمور  يف  الوزراء  رئي�س  دولة 
للرعاية  الوزراء  رئي�س  دولة  النفط جائزة  تكنولوجيا  ق�سم   / التكنولوجية 
العلمية بح�سولها على املركز االول على اجلامعات العراقية �سمن تخ�س�س 
العلوم الهند�سية منا�سفة بجامعة بغداد / كلية اخلوارزمي وبذلك ح�سل ق�سم 
التكنولوجية كافة  اق�سام اجلامعة  االول على  النفط على املركز  تكنولوجيا 
ال�سباب  ووزير  العبادي  حيدر  العراقي  الربملان  ع�سو  املهرجان  وح�رش   ،
ا. د امني دواي ثامر  اال�ستاذ جا�سم حممد جعفر ورئي�س اجلامعة  والريا�سة 
ومن الق�سم د. ا�ساور عبد الر�سول و م. م جهاد ح�سني و م. م عماد عبد احل�سني 
و�سارك طلبة الق�سم وهم :�سلوان �سهم ونوار قا�سم ورائد ح�سن مب�رشوع : ت�سميم 
مانعة انفجار لالآبار النفطية  والذي ح�سل على املركز االول على اجلامعات 
العراقية الهند�سية ، حيث مت  عر�س االعمال الهند�سية وتقييم امل�ساريع يف 
اليوم االول من قبل جلنة علمية حمكمة ويف اليوم الثاين  مت اعالن النتائج من 
قبل وزير ال�سباب والريا�سة اال�ستاذ جا�سم حممد جعفر.                                                                                
يذكر ان مهرجان ال�سيادة ال�سابع للمواهب واالبداعات العلمية لل�سباب قد اقيم 

على قاعات ملعب ال�سعب بتاريخ 4-3 /2013/5 .

قسم تكنولوجيا النفط حيصد املركز االول على العراق يف 
مهرجان السيادة السابع

رئيس فرع هندسة النفط يؤكد 
تشكيل جلنة الرتقيات العلمية  
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ت�سم مكتبة ق�سم تكنولوجيا النفط كتب علمية تخ�س�سية حديثة يف ال�سناعات النفطية و هند�سة النفط والتي متثل 
اجلهد العلمي و االأكادميي الأغلب ما ن�رش يف هذا التخ�س�س الهند�سي احليوي ، كما مت تزويد مكتبة الق�سم موؤخرا 
مبجاميع كبرية من املكتبة التخ�س�سية ومن ارقى دور الن�رش االأمريكية و الربيطانية و باأحدث الطبعات لالإ�سدارات 

العلمية حيث ت�سم )473 ( عدد من الكتب العربية واالأجنبية العامة و) 365 ( يف جمال تخ�س�س الهند�سة. 
   وت�سمل مكتبة الق�سم كذلك العديد من الدوريات العلمية احلديثة املخت�سة يف تكنولوجيا النفط والغاز حيث ت�سم 
دوريات متفرقة بحدود )344( دورية منها )88( دورية يف التخ�س�س الهند�سي وفيما يتعلق باملكتبة االلكرتونية ، 

فتحتوي على )16(  كتاب الكرتوين ف�سال عن املكتبة الرقمية عن طريق االنرتنيت والتي ت�سم )125( قر�س 

مكتبة قسم تكنولوجيا النفط

مكتبة قسم 
تكنولوجيا النفط


