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التكنولوجية تحتفل بتخرج الدورة التاسعة والثالثين لطلبتها
وزير التعليم العالي : اتمنى ان تحذو جميع الجامعات حذو الجامعة التكنولوجية لمتابعة إيجاد فرص عمل لخريجيها

الشهرستاني يحضر مراسم عزاء الشهيد علي محمد جاسم من قسم هندسة البناء
ح�رض معايل وزير التعليم العايل 
الدكتور ح�سني   العلمي  والبحث 
رئي�س  ب�سحبة   ال�سهر�ستاين 
اال�ستاذ  التكنولوجية  اجلامعة 
الدكتور امني دواي ثامر التميمي 
يوم االأحد 9 ت�رضين الثاين 2014 
الطالب  ال�سهيد  عزاء  مرا�سم 
املرحلة  يف  جا�سم  حممد  علي 
واالن�ساءات  البناء  ق�سم  الثانية 
والذي  التكنولوجية  باجلامعة 
ال�سبت  يوم  م�ساء  ا�ست�سهد 
اثر   2014 الثاين  ت�رضين   8
�سارع  مفخخة يف  �سيارة  انفجار 

اجلامعة  من  بالقرب  ال�سناعة 
معايل  التكنولوجية.وقال 
ح�سوره  خالل  التعليم   وزير 
ق�سم  اقامه  الذي  العزاء  مرا�سم 
واالن�ساءات  البناء  هند�سة 
اال�ستاذ  الق�سم  رئي�س  بح�سور 
وعدد  االنباري  ريا�س  الدكتور 
وا�ساتذة  االق�سام  روؤ�ساء  من 
 : والطلبة  والق�سم  اجلامعة 
هذه  يف  ا�سارككم  ان  اردت   "
واثق  ولكني  املوؤ�سفة  احلادثة 
ان  يف  عزميتكم  تثن  لن  بانها 
بعزمية  درا�ستكم  يف  ت�ستمرون 

وا�رضار وحتقيق النجاح ، هذه 
 ،  " ال�سهيد  للطالب  الوفاء  هو 
ايقاف  هو  االرهاب  هدف  الن 
عجلة التقدم والتطور ".واأ�ساف 
ال�سهر�ستاين اأن ت�سحيات الطلبة 
ال�سعب  ت�سحيات  من  جزء  هي 
ال�سهداء  قوافل  وما  العراقي 
اال  العراقيون  يقدمها  التي 
نربا�سًا مل�ستقبل االأجيال ،موؤكدا 
يحققها  التي  االنت�سارات  ان 
البا�سل يف معاركه  �سد  جي�سنا 
االرهاب هي خري دليل على مدى 
العراقيني على دحر هذه  ا�رضار 

التنظيمات التكفريية. 
التعازي  ال�سهر�ستاين،  وقدم 
والطلبة  التعليمية  لال�رضة 
حممد  علي  الطالب  با�ست�سهاد 
جا�سم، �سائال  الله عز وجل ان  
يلهم  وان  جناته  ف�سيح  ي�سكنه 

اهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.
هو  ان ح�سوري  الوزير  وا�ساف 
الطلبة  �سحة  على  لالطمئنان 
ب�سبب  اجلامعة  يف  اجلرحى 
افقدنا  الذي  االرهابي  احلادث 
احد طلبتنا االعزاء املتفوقني .   
وقام طلبة الق�سم باإيقاد ال�سموع 

الفاحتة  �سورة  قراءاة  ثم 
ترحما على روح ال�سهيد 
اجلامعة  رئي�س  وقدم 
امني  الدكتور  اال�ستاذ 
تعازيه  ثامر  دواي 
التعليمية  لال�رضة 
وطلبتها  اجلامعة  يف 
طلبتها  احد  بفقدان 

احلادث  يف  با�ست�سهاده 
اهله  يلهم  وان  االرهابي 

وال�سلوان،  ال�سرب  وذويه 
للجرحى  ال�سفاء  متمنيا 

الطلبة يف اجلامعة . 

استاذ من قسم الهندسة الكهربائية يحصل على 
أعلى درجة علمية تمنحها مؤسسة IEEE العلمية

�سمن فعاليات اجلامعة املنتجة 
يف  التطبيقية  العلوم  ق�سم  وقع 
عقدين  التكنولوجية  اجلامعة 
العليا  الدرا�سات  لطلبة  بحثيني 
والتطوير  البحث  مركز  ل�سالح 

النفطي التابع لوزارة النفط .
العلوم  ق�سم  رئي�س  وقال 
علي  الدكتور  اال�ستاذ  التطبيقية 
البحثيني  العقدين  ان   : مط�رض 
هي  معها  التعاقد  مت  التي 
حممد  ر�سل  املاج�ستري  لطالبة 
حت�سني   " عنوان  حتت  دروي�س 
با�ستخدام  اال�سفلت  موا�سفات 
االلياف ال�سليلوزية  " وباإ�رضاف 
حممد  بلقي�س  الدكتور   اال�ستاذ 
�سياء من فرع علوم املواد ، اما 

البحث الثاين لطالب املاج�ستري 
ايهاب عدنان ثابت حتت عنوان " 
ايجاد بدائل حملية ملواد �سوائل 
درا�سة  خالل  من  االجنبية  احلفر 
خ�سائ�س النقل البيئي الكيميائي 
الفيزياوي لهذه املواد " با�رضاف 
�سالم  الدكتور  امل�ساعد  اال�ستاذ 

ح�سني علي .
وتاأتي تلك العقود �سمن جمموعة 
من االتفاقيات التي وقعها الق�سم 
املنتجة  اجلامعة  اطار  حتت 
عقود  خم�سة  الق�سم  وقع  حيث 
البحث  هيئة  ل�سالح  بحثية 
التابع  ال�سناعي  والتطوير 
يف  واملعادن  ال�سناعة  لوزارة 

�سهر ايلول املا�سي .

قسم العلوم التطبيقية يوقع عقدين بحثيين 
لطلبة الماجستير مع وزارة النفط

تتقدم رئا�سة اجلامعة 
التكنولوجية بازكى التهاين 

والتربيكات اىل اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية ومنت�سبي اجلامعة 

وابنائها الطلبة مبنا�سبة 
العام امليالدي اجلديد 2015 ، 
متمنني لهم املوفقية وال�سداد 

وحتقيق النجاحات خدمة 
للم�سرية التعليمية ورفع اأ�سم 

العراق عاليًا 

بالفرح  مليئة  اجواء  يف 
اجلامعة  احتفلت  وال�رضور 
 22 االربعاء  يوم  التكنولوجية 
ت�رضين االول 2014 بحفل تخرج 
طلبة الدورة التا�سعة والثالثني 
دورة  ) ال�سالم والتنمية ( للعام 
بح�سور   2014-  2013 الدرا�سي 
العايل  التعليم  وزير  معايل 
والبحث العلمي الدكتور ح�سني 
بغداد  وحمافظ  ال�سهر�ستاين 
اجلامعة  ورئي�س  التميمي  علي 
الدكتور  اال�ستاذ  التكنولوجية 
التميمي  ثامر  دواي  امني 
وع�سوي جمل�س النواب الدكتور 
الفوادي  وحيدر  ال�سمري  حيدر 
واملدراء  الكليات  وعمداء 
العامني وعدد من ال�سخ�سيات.

وا�ستهل احلفل بالن�سيد الوطني 
�ساحة  اىل  دخلت  بعدها 
االحتفال حملة االأعالم العراقية 
جمهورية  �سعار  وحملة   ،
وزارة  �سعار  وحملة   ، العراق 
التعليم العايل والبحث العلمي 
ثم  اجلامعة  �سعار  وحملة   ،
اخلريجني  كرادي�س  ا�ستعر�ست 
والهند�سية  العلمية  لالق�سام 
تاله  ق�سما   14 عددها  البالغ 
على  االوائل  الطلبة  كردو�س 

لي�سدل  اجلامعة  يف  االق�سام 
ال�ستار عن اال�ستعرا�س مبجل�س 

اجلامعة.
فعاليات  بداأت  بعدها 
االحتفالية التي ت�سمنت عدد من 
باآيات  افتتحت   التي  الفقرات 
القارئ  الذكر احلكيم تالها  من 
ق�سم  من  جواد  ح�سن  الطالب 
قراءة  ثم  املعمارية  الهند�سة 
على  ترحما  الفاحتة  �سورة 
.و�سهدت  العراق  �سهداء  ارواح 
عزف  االوىل  للمرة  االحتفالية 

ن�سيد اجلامعة التكنولوجية.

االحتفال باخلريجني له مغزى 
كبري 

اأمني  الدكتور  االأ�ستاذ  والقى 
رئي�س  التميمي  ثامر  دواي 
كلمة  التكنولوجية  اجلامعة 
اإن   : فيها  قال  باملنا�سبة 
كوكبة  بتخرج  اليوم  االحتفال 
االأق�سام  طلبة  من  جديدة 
الهند�سية والعلمية يف اجلامعة 
التكنولوجية له مغزى كبري يف 
نفو�سنا حيث يتزامن مع تخرج  
ق�سم  االأوىل من خريجي  الدفعة 
الذي   ، النفط  تكنولوجيا 

اأ�سا�سية  قاعدة  تكون  اأن  ناأمل 
لبلدنا الأهمية النفط الكبرية يف 

االقت�ساد الوطني.
بخريجي  نفتخر  اإننا   " وا�ساف 
جناحا  اأثبتوا  الذين  جامعتنا 
العلمية  احلياة  يف  ملحوظًا 
فقد  احلايل  العام  خالل 
الهند�سة  ق�سم  خريجو  اأ�سهم 
اجلامعة  ح�سول  يف  املعمارية 
لالإبداع  التميز  كاأ�س  على 
تخرج  مل�ساريع  املعماري 
كليات  يف  العراقيني  الطلبة 
يف  املعمارية  الهند�سة 
اجلامعات العراقية واالأجنبية.

ونحن نعي�س هذه االيام اجلميلة 
بتخرج كوكبة جديدة من طلبتنا 
خريجي  ن�ستذكر  ان  ي�رضفنا 
اجلامعة عرب م�سريتها الطويلة 
الذين جنحوا يف اأ�سغال منا�سب 
دولة  يكون  ان  وتفتخر  مهمة 
خريجي  احد  الوزراء  رئي�س 

اجلامعة التكنولوجية.

ال�سهر�ستاين ي�سيد باجلامعة 
التكنولوجية

التعليم  وزير  معايل  واعرب 
ح�سني  الدكتور  العايل 

�سعادته  عن  ال�سهر�ستاين 
يف  حدث  الذي  الكبري  بالتطور 
احدى  ا�سبحت  التي  اجلامعة 
املرموقة  العراقية  اجلامعات 
التي ي�سار اليها بالبنان ، وهي 
تخو�س بحور العلم يف حافاته 
�سعادته  عن  ف�سال   ، االمامية 
ا�ستحداث بع�س هذه الكليات يف 

احدث التقنيات الب�رضية .
جديدة  دفعة  "تخرج  اإن  وا�سار 
مبثابة  هو  الطلبة  اأبنائنا  من 
لن  العراق  اأن  على  ر�سالة 
الرغم  على  البناء  عن  يتوقف 
من حماوالت االإرهابيني تعطيل 

امل�سرية التعليمية.
ان  الن  �سعيد  انه  م�سيفا 
طلبتها  مع  تتوا�سل  اجلامعة 
منا�سبة  عمل  فر�س  الإيجاد 
مواكبة  الن   . الخت�سا�ساتهم 
التوظيف  بعملية  اجلامعة 
مهم  امر  العمل  فر�س  واإيجاد 
اجلامعة  ا�سكر  وانا   ، للغاية 
ان  وامتنى  امل�سعى  هذا  على 
حذوها  اجلامعات  جميع  حتذو 
عمل  فر�س  ايجاد  ملتابعة 
منح  مت  ".بعدها  خلريجيها 
وتكرمي  البكالوريو�س  �سهادة 

اخلريجني االوائل 

رئيس الجامعة : نفتخر بخريجينا الذين أثبتوا نجاحا ملحوظًا في الحياة العلمية

اجلامعة  رئي�س  هنا 
الدكتور  اال�ستاذ  التكنولوجية 
امني دواي ثامر التميمي اال�ستاذ 
جواد كاظم علي املعاون العلمي 
الكهربائية  الهند�سة  لق�سم 
حل�سوله على اعلى درجة علمية 
العاملية    املوؤ�س�سة  متنحها 
وجاء  فيها  لالع�ساء   IEEE
البحثي  لن�ساطه  تقديرا  ذلك 
ملا  امتدت  مدة  طيلة  املتميز 
جماله  يف  عاما  الثالثني  يقرب 
ن�ساطه  و  التخ�س�سي  البحثي 
املتميز يف جمال الن�رض العلمي 
يف  له  بحث  اول  ن�رض  حيث   ،

يوا�سل  اليزال  و   1986 العام 
العلمي  البحث  العمل يف جمال 
العلمي  الن�رض  و  التخ�س�سي 
رئي�س  تعليق  يف  ذلك  جاء   ،
التهنئة  ر�سالة  على  اجلامعة 
التي بعثها الربوف�سور روبرتو 
املوؤ�س�سة  رئي�س  ماركا  دي 
مهنئا فيها رئي�س اجلامعة  على 

هذا االجناز املهني .
املرة  انها  بالذكر  واجلدير 
االوىل التي يح�سل فيها تدري�سي 
التكنولوجية على  من اجلامعة 
مثل هذا التقييم العلمي من هذه 

املوؤ�س�سة العاملية.
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التكنولوجية  اجلامعة  عقدت 
ندوة مو�سعة ملنت�سبي اجلامعة 
ببطاقة  العمل  الية  ل�رضح 
رئي�س  بح�سور  الذكية  الراتب 
ثامر  دواي  اأ.د.امني  اجلامعة 
اجلامعة  رئي�س  وم�ساعد 
اأ.م.د.�سامي  االدارية  لل�سوؤون 
�رضكة  عن  وممثلي  احل�سناوي 
كي كارد ومديرة م�رضف الر�سيد 
يف اجلامعة التكنولوجية وعدد 
كبري من املنت�سبني  على م�رضح 

اجلامعة 
كلمة  اجلامعة  رئي�س  والقى 
قال فيها : ان اقامة هذه الندوة 
جاءت ملناق�سة بع�س امل�ساكل 
وايجاد  اجلامعة  يف  اال�سا�سية 
ر�سدها  مت  التي  لها  احللول 
الثالث  ال�سنوات  فرتة  خالل 
بوجود  املتمثلة  املا�سية 
واملوظفني  لال�ساتذة  م�ساكل 
داخل  الراتب  ا�ستالم  عند 
تاأخر  اىل  اأدت  التي  امل�رضف 
طويلة  ل�ساعات  التدري�سي 
ان  رغم  ال�سهري  راتبه  ال�ستالم 

دول العامل حاولت بطرق كثرية 
مواطنيها  الإراحة  وخمتلفة 
وخا�سة يف هذا اجلانب ، م�سريا 
اىل احلكومة توجهت عمليا نحو 
وكيفية  االلكرتونية  احلكومة 

احلديثة  البطاقات  ا�ستخدام 
للتخفيف من كاهل مواطنيها .

لنا  كان  اجلامعة  ان  وا�ساف 
ا�ستخدام  كيفية  يف  توجه 
البطاقة الذكية ال�ستالم الراتب 

لكن  واملنت�سبني  لال�ساتذة 
كانت توجد معار�سة من بع�س 
التوجه  هذا  �سد  اال�ساتذة 
هذا  �سحب  ومت  ا�سباب  ولعدة 
انذاك  البع�س  ان  رغم  االقرتاح 

قد ا�ستلم البطاقة . لكن الحظنا 
بني  تزداد  بدات  امل�ساكل  ان 
وتدري�سي  امل�رضف  منت�سبي 
من  فالبد  اجلامعة   ومنت�سبي 
والحظنا   ، امل�ساكل  هذه  حل 

كارد  الكي  بطاقة  ا�ستخدام  ان 
على  للق�ساء  االمثل  احلل  هي 
نريد  الننا  امل�ساكل  من  الكثري 
ان  واملنت�سب  التدري�سي  من 
اجلامعة  هذه  داخل  اليعاين 
دخول  هو  املعاناة  لهذه  وحل 
�سمن  التكنولوجية  اجلامعة 
وامل�رضف  كارد  الكي  نظام 
كارد  الكي  ل�رضكة  ال�سامن  هو 
ووزارة التعليم العايل والكثري 
من موؤ�س�سات الدولة طبقوا هذا 
نتجه  ان  يجب  ونحن  النظام  

نحو البطاقة الذكية .
اللجنة  و�سحت  ذلك  وبعد 
املعلومات  كافة  امل�سوؤولة 
املتعلقة بعمل وكيفية ا�ستخدام 
البطاقة  بهذه  العمل  الية 
اأ.م.د.�سامي  من  واملتاآلفة 
وحيد احل�سناوي م�ساعد رئي�س 
االدارية  لل�سوؤون  اجلامعة 
كارد  الكي  �رضكة  عن  وممثلي 
يف  الر�سيد  م�رضف  ومديرة 

اجلامعة . 

التكنولوجية تعقد ندوة لمنتسبيها عن آلية العمل ببطاقة الراتب الذكية " كي كارد "
التميمي : استخدام البطاقة الحل األمثل للتقليل من معاناة منتسبي الجامعة في استالم الرواتب

وزارة  من  وفد  ا�ساد 
والبحث  العايل  التعليم 
االإ�رضاف  جهاز   / العلمي 
باأعمال  العلمي  والتقومي 
لبنايات  ال�سيفية  احلملة 
يف  الداخلية  االق�سام 
من  التكنولوجية  اجلامعة 
والتجهيز  ال�سيانة  حيث 
وجاء  لها  زياراتهم  اثناء 
الوفد  زيارة  اثناء  ذلك 
احلملة  اعمال  على  لالإطالع 
واجلهود  واالجنازات 
م�سوؤويل  قبل  من  املبذولة 
ق�سم  ومنت�سبي  احلمالت 
لالإرتقاء  الداخلية  االق�سام 
وح�ساري  متطور  مب�ستوى 
خالل  من  وذلك  متميز 
و�سحي  مالئم  �سكن  توفري 
لراحة الطلبة .ورافق الوفد 

الداخلية  االق�سام  مدير 
عبد  الدكتور  اجلامعة  يف 
اجلبار مطري احمد الذي بني 
التكنولوجية  اجلامعة  ان 
وا�سعة  �سيفية  حملة  نظمت 
الكهربائيات  �سيانة  �سملت 
ونظافة  وال�سحيات 
وترتيب  واالبنية  الغرف 
حتتويها  التي  امل�ستلزمات 
اخرى  جهة  .من  الغرف 
مي�سان  جامعة  من  وفد  زار 
الداخلية  االق�سام  بنايات 
اأهم  لبحث  اجلامعة  يف 
حتدث  التي  االجنازات 
االمور  تنظيم  حيث  من 

االداريةواملالية.
ثالثة  الزيارة  وا�ستمرت 
مت  متوا�سلة  ايام 

اخلدمات  على  االطالع 
املقدمة يف بنايات االق�سام 
الق�سم  �سمنها  من  الداخلية 
 ، للطالبات  الداخلي 
رئي�س  بزيارة  الوفد  وقام 
التكنولوجية  اجلامعة 
اأمني  الدكتور  االأ�ستاذ 
االأول  الراعي  ثامر  دواي 
حتققت  التي  لالجنازات 
م�سيدين   ، املجال  هذا  يف 
من  املبذولة  باجلهود 
توفري  واجلامعة يف  الق�سم 
للطلبة  املالئم  ال�سكن 
اجلامعات  من  عدد  .وكان 
زارت اجلامعة  قد  العراقية 
جامعة  منها  التكنولوجية 
 ، امل�ستن�رضية   ، بغداد   "

وا�سط ، " .

وفد من وزارة التعليم العالي وجامعة ميسان يطلعان 
على أهم التطورات في األقسام الداخلية في التكنولوجية 

مركز الطاقات المتجددة في التكنولوجية يقيم أسبوعا ثقافيا علميا
الطاقة  تكنولوجيا  مركز  اقام 
اجلامعة  يف  املتجددة  والطاقات 
علميا  ثقافيا  ا�سبوعا  التكنولوجية 
العديد  القاء  �سملت  ايام  ثالثة  ملدة 
يف  املختلفة  املحا�رضات  من 
يف  والهند�سية  العلمية  املجاالت 
والنظم  ال�سيطرة  هند�سة  ق�سم  قاعة 
يف اجلامعة بح�سور امل�ساعد العلمي 
كاظم  و�سام  ا.م.د  اجلامعة  لرئي�س 

الق�سم  تدري�سي  من  وعدد  حمدان 
واجلامعة.

حما�رضة  القاء  االول  اليوم  و�سمل   
�سم�سية  خلية  مركز   " بعنوان 
مايكروية " للباحث اأ.م.د علي هادي 
تكنولوجيا  مركز  مدير  املنعم  عبد 
يف  املتجددة  والطاقات  الطاقة 
اأ.م.د  الباحث  والقى   ، اجلامعة 
اليوم  يف  جدران  كاظم  الهادي  عبد 

ا�سلوب  بعنوان  حما�رضة  الثاين 
الن�رض  العلمي وطريقة  البحث  كتابة 
 impactيف جمالت ذات عامل التاثري
factor  . و�سهد اليوم الثالث اقامة 
حما�رضتني االوىل عن انواع االغ�سية 
م.د  للباحث  وتطبيقاتها  النانوية 
رائد �سالح جواد ، والثانية بعنوان "  
انواع املركزات ال�سم�سية وتطبيقاتها 
" القاها املهند�س وليد خالد ح�سني.

السفارة العراقية في بولندا توجه كتاب شكر لتدريسي في هندسة المكائن
كلل  ابو  �سلطان  اأ�سعد  العراقي  ال�سفري  وجه 
علي  التدري�سي  اىل  �سكر  كتاب  بولندا  دولة  يف 
جبار داود من ق�سم هند�سة املكائن واملعدات يف 
اجلامعة التكنولوجية اعتزازا بجهوده املبذولة 
يف متثيل بلده العراق من خالل درا�سته ملرحلة 
املاج�ستري وح�سوله على تقدير جيد جدًا .وجاء 

ن�س كتاب ال�سكر الذي وجهه ال�سفري العراقي : 
خالل  بذلتموها  التي  املتميزة  للجهود  بالنظر 
البولندية  العا�سمة  يف  للماج�ستري  درا�ستكم 
وح�سولكم على درجة جيد جدا ومواظبتكم على 
الدوام وحر�سكم على متثيل العراق اجلديد باف�سل 
�سورة الي�سعنا اال ان نقدم لكم �سكرنا وتقديرنا 

والتوفيق  النجاح  من  مزيدا  لكم  .اآملني 
بداأت  العراق  جمهورية  ان  بالذكر  واجلدير 
اول بوادر العالقات الدبلوما�سية عام 1958 م 
باإفتتاح قن�سلية وبعدها تطورت اىل م�ستوى 
اتفاقية  توقيع  مت   1959 عام  ويف   ، �سفارة 

التعاون الثقايف بني البلدين .

قسم هندسة المواد يقيم ندوة تعريفية لطلبة المرحلة الثالثة
اقام ق�سم هند�سة املواد يف اجلامعة التكنولوجية 
ندوة تعريفية لطلبة املرحلة الثالثة يف الق�سم 
ق�سم  يف  الندوات  قاعة  على   2014/10/12 يوم 
الندوة  والنظم.وت�سمنت  ال�سيطرة  هند�سة 
الفروع  عن  تعريفية  ومعلومات  مف�سال  �رضحا 

الثالثة للق�سم ) فرع هند�سة املواد العام ، وفرع 
هند�سة ال�سرياميك ومواد البناء ، وفرع هند�سة 
البوليمرات (. وادار الندوة ا.م.د فرهاد عثمان 
احمد  ا.م.د  بح�سور  للق�سم   العلمي  املعاون 
حممد ح�سن رئي�س فرع هند�سة ال�سرياميك ومواد 

البناء و ا.م.د جواد كاظم عليوي رئي�س 
عبا�س  وا.م.د  البوليمرات  هند�سة  فرع 
خما�س جا�سم رئي�س فرع هند�سة املواد 
العام، ومت اال�ستماع اىل بع�س اال�سئلة 

واالآراء من قبل الطلبة احل�سور.
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هند�سة  ق�سم  طلبة  وا�سل 
اجلامعة  يف  العمارة 
با�سافة  تالقهم  التكنولوجية 
التميز  كبري يف  جائزة  اجناز 
التخرج  مل�ساريع  واالبداع 
 Tamayouz املعمارية  
 |  2014  Excellence Award
Students Category  بفوزهم 
ولل�سنة  االوىل  باجلائزة 
ف�سال  التوايل  على  الثالثة 
الثاين  باملركزين  الفوز  عن 
جمموعة  بني  من  واخلام�س 
املعمارية  الهند�سة  كليات 
واملعماريني  العراق  داخل 
العامل  جامعات  يف  العراقيني 
. حيث فاز كل من )ر�سا ح�سن 
عن  االوىل   باجلائزة  احللفي( 
م�رضوعه )مركز االحياء املائية 
يف الب�رضة (و)هدى عبد الكرمي(  
باجلائزة الثانية ( عن م�رضوع) 
االهوار(  بيئة  تفاعلي يف  مركز 
القرغويل(  �سادق  ح�سن  و) 
باجلائزة اخلام�سة عن م�رضوع 
) مركز بحوث النانوتكنولوجي 
فاز  ،كما   ) كربالء  جامعة  يف 
اال�ستاذ امل�رضف الدكتور) علي 
حم�سن جعفر اخلفاجي( كاف�سل 
ا�ستاذ م�رضف من بني اجلامعات 

العراقية . 
منحة  االول  الفائز  ومينح 
كوفنرتي  جامعة  يف  درا�سية 
وكذلك  املاج�ستري  لدرا�سة 
اال�ستاذ امل�رضف )الفائز بجائزة 
امل�رضف العام 2014 ( ا. م. د 
علي حم�سن جعفر من�سب فخري 
جامعة  يف  زائر  ابحاث  كزميل 
.وكان  الربيطانية  كوفنرتي 
قد  املعمارية  الهند�سة  طلبة 
ثالثة    2013 عام  يف  ح�سدوا 
 ، االوائل  اخلم�سة  من  جوائز 
ريا�س  خالد  الطالب  نال  اإذ 

املعمارية  الهند�سة  ق�سم  من 
 " م�رضوعه  عن  االول  املركز 
واأ�رضفت   ،  " بغداد  االأوبرا  دار 
اأ�سماء  ا.م.د  الت�سميم  على 
اجلامعة  من  املقرم  حممد 

التكنولوجية .
�سفاء  هديل  الطالبة  وفازت   
التكنولوجية  اجلامعة  من 
م�رضوع  عن  الرابع  باملركز 
الت�سميم  اأغرا�س  متحف 
ا.م.د  باإ�رضاف  العمراين 
وتعد  حممود،  �سكر  وحدة 
ح�سلت  التي  الوحيدة  الطالبة 
الطلبة  بني  من  اجلائزة  على 
الفائزين ، وح�سل على املرتبة 
�سفاء  ميثم  الطالب  اخلام�سة 
عن  التكنولوجية  اجلامعة  من 
البيئة  اأبحاث  مركز   " م�رضوع 
حمزة.  عبا�س  ا.م.د  باإ�رضاف 
الفائز  اأن  بالذكر  واجلدير 
بجائزة التميز لعام 2012 كان 
اي�سا من اجلامعة التكنولوجية 
�سباح  اأنور  الطالب  بح�سول 

عبا�س على املركز االول .
املانحة  اجلهة  بان  علما 
م�ستقلة  جهة  هي  للجوائز 
او جهة  غري تابعة الي منظمة 
حكومية هدفها تطوير الهند�سة 
املعمارية يف العراق اكادمييا 
اجلائزة  هذه  ترعى   ، ومهنيا 
مكتب  ابرزها   جهات  عدة 
املهند�سة املعمارية املعروفة 
كوفنرتي  ،جامعة  حديد  زهاء 
ماجد  موؤ�س�سة   ، الربيطانية 
 ، الدرا�سية  للمنح  ال�ساعدي 
مكتب ديوان الهند�سي ، جمل�س 
ويديرها   . العراقي  االعمال 
عدد من اال�س�ساريني العامليني 
من  عدد   امل�ساريع  يحكم  كما 
جهات  عدة  من  املحكمني 

عراقية وعربية وعاملية

السنة الثالثة على التوالي
خريجو قسم هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية يحرزون 

جائزة التميز واإلبداع لمشاريع التخرج 

الفائزين بجائزة تميز يعرضون مشاريعهم على طلبة المراحل األخرى 

املعمارية يف  الهند�سة  ق�سم  ، �سيف  العمارة  هند�سة  متقدمة  يف جمال  مراكز  على  احلا�سلني  املتفوقني  بالطلبة  اإعتزازًا   
اجلامعة التكنولوجية خريجي الق�سم للعام  الدرا�سي 2014 الفائزين بجائزة متيز لالبداع  بح�سور املعاون العلمي اأ.م.د 
ا�سماء حممد املقرم   وجاء اللقاء مع الطلبة الفائزين لال�ستفادة من عر�س االأفكار على طلبة املراحل االخرى يف الق�سم و�رضح 
وطرح  احلا�رضين  مع  النقا�س  باب  فتح  بعدها   ، الكبري  ال�سيء  النجاح  التي حققت يف  م�ساريعهم  التميز يف  مقومات  اأهم 

اال�ستف�سارات واالجابة عليها .

احتفالية  التكنولوجية  اجلامعة  يف  العمارة  هند�سة  ق�سم  اقام 
للطلبة الفائزين بجائزة متيز لالبداع للعام 2014 ولل�سنة الثالثة 
على التوايل بح�سور رئي�س اجلامعة اال�ستاذ الدكتور امني دواي 
ثامر واال�ستاذ امل�ساعد الدكتورة وحدة �سكر حممود رئي�س الق�سم 
ومنت�سبي  تدري�سيي  من  وجمموعة  واالداري  العلمي  واملعاونني 
جعفر  حم�سن  علي  واأ.م.د  الفائزين  الطلبة  عن  ف�سال   ، الق�سم 

امل�رضف على الفائز االول .
الفائزين)املركز  الطلبة  لنتاجات  معر�س  اقامة  احلفل  وت�سمن   
م�رضيف  احد  من  مرئية  ر�سالة  وعر�س  واخلام�س(  والثاين  االول 
مهنئا  الربيطانية،  كوفنرتي  جامعة  من  لالبداع  متيز  جائزة 
من  الق�سم  حققه  الذي  الفوز  على  واجلامعة  والق�سم  الطلبة  بها 
ثالثة  مدى  وعلى  لالبداع  متيز  بجائزة  الق�سم  طلبة  فوز  خالل 
والكادر  للق�سم  املتميز  العلمي  امل�ستوى  على  يدل  مما  �سنوات 
التدري�سي واملدر�سة املعمارية لق�سم هند�سة العمارة يف اجلامعة 

التكنولوجية.
وقام رئي�س اجلامعة بتكرمي الطلبة الفائزين واال�ستاذ امل�رضف .

رئيس الجامعة يكرم الفائزين بجائزة تميز
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حقق���ت اجلامع���ة التكنولوجية قف���زات كبرية 
للمرة الثانية يف تاريخها على خمتلف اال�سعدة 
واملحلي���ة  واال�سيوي���ة  والعربي���ة  العاملي���ة 
 )Webometrics( سم���ن الت�سني���ف العامل���ي�
ال���ذي ي�سم  اال�سب���اين للجامع���ات الر�سين���ة 
ت�سنيف���ات الأك���رب واعرق اجلامع���ات العاملية 
بتح�س���ني موقعه���ا �سم���ن ت�سني���ف �سهر متوز 
2014 لتتقدم اىل املرتب���ة 4183 عامليا متقدمة 
بفارق 1757مرتبة ع���ن الت�سنيف ال�سابق ل�سهر 
كان���ون الثاين 2014 بعد ان ج���اءت يف املرتبة 
5940  وت�س���اوت اجلامع���ة التكنولوجي���ة م���ع 
 )Mount San Antonio College(  جامع���ات
 Poznań University of Life(و االمريكي���ة 
 Sciences / Uniwersytet Przyrodniczy
 Université( و  البولندي���ة     )w Poznaniu

الفرن�سي���ة    )Paris East Marne la Vallée
وتقدمت عل���ى العديد من اجلامع���ات العاملية 
 Montana State University( منه���ا جامع���ة
 Universidad Católica( االمريكي���ة )Billings
de la Santísima Concepción( م���ن ت�سيل���ي 
 Jililin Business and Technology College(
 )Webometrics( م���ن  ال�سني .ويعد موق���ع /
من اأه���م التقييمات والت�سنيفات على االإطالق يف 
امل�ستوى العاملي، كونه ي�رضف على تقييم اأكرث 

من 20 األف جامعة عاملية.
وميكن االط���الع على نتائج هذا التقييم من خالل 
الرابط للموق���ع االلكرتوين اخلا����س باملوقع 

: )Webometrics(العاملي
http://www.webometrics.info/en/
    WORLD?page

ويات���ي ه���ذا االجناز يف �سوء االلي���ة التي اعتمدتها اجلامع���ة يف مواكبة وم�ساي���رة التطورات مع 
اجلامع���ات العاملية واملتابعة الدائمة لرئي�س اجلامع���ة التكنولوجية اال�ستاذ الدكتور امني دواي 
ثام���ر واجتماعاته املتوا�سل���ة مع اللجان امل�سكلة وكوادر مركز تقني���ة املعلومات واالت�ساالت يف 
اجلامعة با�ستحداث جمموعة م���ن امل�ساريع املتميزة اىل املوقع التي �ساهمت يف الو�سول اىل هذه 
املرتب���ة .واجلدير بالذك���ر ان اجلامعة التكنولوجية التي ت�سم 14 ق�سم���ا علميا وهند�سيا فقط قد 
حقق���ت يف زمن اال�ست���اذ الدكتور امني دواي ثامر اف�سل قفزة بتاري���خ اجلامعة ، عندما حازت على 

الت�سنيف  3972 عامليا و64 عربيا ل�سهر كانون الثاين عام 2013 .

التكنولوجية تتقدم يف الت�ضنيف العاملي لأف�ضل جامعات العامل

كما متكنت اجلامعة من حتقيق قفزة كبرية على م�ستوى جامعات القارة اال�سيوية بتقدمها 595 مركزا 
بوقوفه���ا يف املوق���ع 1496 ا�سيويا من ب���ني 7426 جامعة بعد ان كانت حتت���ل املركز 2091 .وميكن 

االطالع على نتائج هذا التقييم من خالل الرابط :
http://www webometrics.info/en/Asia?page 14

ومل تكت���ف اجلامعة بهذا القدر فقد تقدمت 25 مرتبة على ال�سعيد العربي من بني 983 جامعة عربية 
اذ احتلت املركز 82 بعد ان كانت تقف يف املركز 107 عربيا . وميكن االطالع على نتائج هذا التقييم 

http://www.webometrics.info/en/aw: من خالل الرابط

وعل���ى امل�ستوى املحل���ي تقدمت اجلامعة التكنولوجية مرتبت���ني اذ ا�سبحت يف املركز الثالث من 
ب���ني 55 جامع���ة وكلية اهلي���ة بعد ان كانت يف املرك���ز اخلام�س بعد جامعات بغ���داد التي احتلت 
املرك���ز االول  حمليا ويف املرتب���ة 2924 عامليا وتلتها جامعة املو�س���ل يف املركز الثاين ووقفت 
http://www.: يف املرك���ز 4010 عامليا .وميكن االطالع على نتائج هذا التقييم م���ن خالل الرابط

webometrics.info/en/aw/Iraq

التكنولوجية تتقدم 1757 مرتبة عالميا وتحقق قفزات أسيويًا وعربيًا ومحليًا

استحداث قسمي الهندسة الطبية وهندسة االتصاالت في الجامعة 
وفرع المالحة والتوجيه

اأعلن رئي�س اجلامعة التكنولوجية االأ�ستاذ 
عن  التميمي  ثامر  دواي  امني  الدكتور 
وهند�سة  الطبية  الهند�سة  ق�سم  ا�ستحداث 
والتوجيه  املالحة  وفرع  االت�ساالت  
يف  الكهروميكانيكية  الهند�سة  ق�سم  يف 
اجلامعة بعد ح�سول موافقة وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي التي �سيتم البدء 
بقبول الطلبة فيها اال يف العام الذي يليه 
اإتاحة  اجل  من  املتطلبات  توفر  �رضط 
ال�ستكمال  للجامعة  والوقت  الفر�سة 
والب�رضية  املادية  امل�ستلزمات  جميع 
الدرا�سية  لل�سنة   . لال�ستحداث  الالزمة 
ان  اجلامعة  رئي�س  وقال    2015-  2014
�سي�سم  امل�ستحدث  الطبية  الهند�سة  ق�سم 
 ، الطبية  االأنظمة  هند�سة   : هما  فرعني 
م�سيفا   ، االحيائي  امليكانيك  وهند�سة 
فتح  اىل  اأدت  التي  املوجبة  اال�سباب  ان 
تزايد  نتيجة  جاءت  االخت�سا�س  هذا 
م�ست�سفيات  من  ال�سحية  املوؤ�س�سات  عدد 
ي�سهده  وما  العراق  داخل  طبية  ومراكز 

الطبية  واالنظمة  واالجهزة  ال�سحة  قطاع 
من تطور تكنولوجي هائل وعدم املواكبة 
امل�ستمرة لهذا التطور وخ�سو�سا يف جمال 
ايجاد االنظمة البديلة لالع�ساء الب�رضية 

وندرة املهند�سني يف هذا املجال .
ويوؤهل خريج ق�سم هند�سة االنظمة الطبية 
ليكون مهند�سا ملما بالتقنيات واالجهزة 
ق�سم  ان  وبني  احلديثة  الطبية  واالنظمة 
هند�سة   " هند�سة االت�ساالت �سي�سم فرعي 
 ، النقالة  واالت�ساالت  املايكروويف 
واالت�ساالت  االت�ساالت  نظم  وهند�سة 
الق�سم  من  الهدف  وان   " ال�سوئية 
باالخت�سا�سيني  املجتمع  تزويد  هو 
النقالة  االت�ساالت  جماالت  يف  واخلرباء 
مع  ال�سوئية  واالت�ساالت  واملايكروويف 
ل�سوق  املتطورة  االحتياجات  مراعاة 
الدولة  �سيا�سة  اطار  يف  وذلك  العمل 
لتنمية املوارد الب�رضية .كما مت ا�ستحداث 
الهند�سة  ق�سم  فرع املالحة والتوجيه يف 
 2014 الدرا�سية  لل�سنة  الكهروميكانيكية 

ال�رضيع  التطور  مواكبة  لغر�س   2015-
املالحة  ملنظومات  الهند�سية  العلوم  يف 
والتتبع والتوجيه عرب االأقمار ال�سناعية 
يف  الوا�سعة  وتطبيقاتها  وا�ستخدامتها 

االر�س واجلو والبحر .
وقال رئي�س الق�سم اأ.م.د ه�سام �سليم باأن 
هذا القرار جاء بعد متابعة واإ�سناد من قبل 
اأمني  اأ.د  التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س 
التقدم  اأكد على �رضورة  الذي  دواي ثامر 

لالأمام بامل�ستوى العلمي للجامعة .
فرع جديد  ا�ستحداث  قرار  اإن    : واأ�ساف   
اأُتِخذ بعد درا�سات م�ستفي�سة وروؤية علمية 
ا�ستحداث فرع )هند�سة  قيمة متخ�ست عن 
من  به  يتمتع  ملا  والتوجيه(  املالحة 
التطور  ويواكب  احلياة  يف  بالغة  اأهمية 

العلمي احلا�سل يف الوقت احلا�رض .
واأو�سح باأن علم املالحة يخت�س مبعرفة 
حركتها  م�سار  ويحدد  املركبة  موقع 
اإىل  للو�سول  املطلوب  الزمن  وقراءة 

هدفها .

تغيري اأ�ضماء اق�ضام هند�ضية يف اجلامعة 
قررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تغيري اأ�سم ق�سم 
هند�سة املكائن واملعدات يف اجلامعة التكنولوجية اىل  ق�سم 

الهند�سة امليكانيكية اعتبارًا من العام الدرا�سي 2015/2014.
كما تقرر تغيري ا�سم ق�سم الهند�سة املعمارية اىل ق�سم هند�سة 
العمارة ، واي�سا تغيري فرع هند�سة الطاقة يف ق�سم الهند�سة 
الكهروميكانيكية اإىل فرع هند�سة الطاقة والطاقات املتجددة 

اعتبارًا من بدء العام الدرا�سي 2015/2014 .

اإلغاء قرار فك اإرتباط ق�ضم العلوم التطبيقية 
من اجلامعة التكنولوجية 

اال�ستاذ  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  معايل  الغى 
اإرتباط ق�سم  ال�سهر�ستاين  قرار فك  اإبراهيم  الدكتور ح�سني 
اىل  و�سمها  التكنولوجية  اجلامعة  من  التطبيقية  العلوم 
جامعة الكرخ للعلوم مبنت�سبيها من التدري�سيني واملوظفني 

وموجوداتها كافة .                                            
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حتت �ضعار " دين حممد بدماء احل�ضني خملداَ "
التكنولوجية تقيم مهرجان الطف السنوي عن ثورة االمام الحسين "ع "

بدماء  دين حممد   " �سعار  حتت 
احل�سني خملدا " اأقامت اجلامعة 
الطف  مهرجان   التكنولوجية 
اجلامعة  م�رضح  يف  ال�سنوي 
اجلامعة  رئي�س  بح�سور 
الدكتور  اال�ستاذ  التكنولوجية 
التميمي  ثامر  دواي  امني 
االأ�ستاذ  االداري  وامل�ساعدين 
وحيد  �سامي  الدكتور  امل�ساعد 
االأ�ستاذ  والعلمي  احل�سناوي 
كاظم  و�سام  الدكتور  امل�ساعد 
الر�سا  عبد  وال�سيخ  حمدان 
معا�س وعدد من روؤ�ساء واأ�ساتذة 

وطلبة اجلامعة .
اآي  بقراءة  املهرجان  وا�ستهل 
من الذكر احلكيم اأعقبها الن�سيد 
رئي�س  األقى  بعدها  الوطني 
ان   : فيها  بني  كلمة  اجلامعة 
هذه  ويف  املهرجان  هذا  اقامة 
كبري  مدلول  له  الكرمية  االيام 
التكنولوجية  اجلامعة  بان 
ا�ست�سهاد  من  العرب  ت�ستفيد 

ال�سالم   عليه  احل�سني  االمام 
عليه  احل�سني  االمام  فثورة 
املبادئ  ثورة  هي  ال�سالم 
ا�سرتك  التي  واخللود  والقيم 
الطفل  والن�ساء  ال�سباب  فيها 

والكبري وكذلك كل االطياف .
الثورة  هذه  خرجت  وا�ساف   
اهتمام  فان  الكبرية  بالدرو�س 
املدينة  من  بخروجه  احل�سني 
من  اأ�سا�سية  اأهدافا  لها  كانت 
اأبرزها انحراف االإ�سالم يف عهد 
من  البد  لذا  االأموية  الدولة 
ا�سا�سي  حمرك  بوجود  اخلروج 
لت�سحيح امل�سار وهذا ما جت�سد 
مل    " ال�سالم  عليه  االمام  بقول 
اخرج بطرا او ا�رضا امنا خرجت 

لطلب االإ�سالح يف امة جدي " .
وا�سار اىل انه البد من اال�ستفادة 
امللحمة  هذه  وقيم  مبادئ  من 
لتوحيد �سعبنا فاالمام احل�سني 
ي�سمل اجلميع من اجل الو�سول 

اىل �ساطى االمان .

بعدها 
لقى  ا

من  عدد 
اجلامعة  طلبة 

ج�سدت  �سعرية  ق�سائد 
الظلم  �سد  احل�سينية  الثورة 
الدرو�س  وا�ستلهام  والطغيان 
احل�سني  ثورة  من  والعرب 

لتوحيد ال�سفوف.

وحتدث 
حة  �سما
عبد  ال�سيخ 
يف  معا�س  الر�سا 
حما�رضته " كيف نفهم االمام 
واملبادى  العرب  عن   " احل�سني 
التي ن�ستلهما من يوم عا�سوراء 
 ، وا�سحابه  بيته  اهل  ومواقف 
م�ست�سهدا باملواقف التي تخرج 

باإجالل  تقف  التي  العامل  يف 
وتعظيم واإكبار لالمام احل�سني 
عليه ال�سالم وهذا ما يتج�سد من 
ومن  امل�سيحيني  ال�سعراء  قبل 
كيف  االخرى  الديانات  بقية 
وواقعة  كربالء  عن  يتحدثوا 

الطف .
هو  احل�سني  االمام  ان  وقال 
الكبرية  املعرفية  املنظومة 
االن�سان  ل�سعادة  جاء  التي 
االمة  وتوعية  االن�سان  وثقافة 
ننظر جلميع  واليوم  واملجتمع 
يتوجه  الكل  واالديان  الطوائف 
ويعتربه  احل�سني  االمام  اىل 
والف�سيلة  للحق  نربا�سا 
عبد  ال�سيخ  .وبارك  والعدالة 
التي  اجلهود  معا�س  الر�سا 
الطف  مهرجان  اقامة  يف  بذلت 

التكنولوجية  اجلامعة  قبل  من 
هذه  اقامة  على  عودتنا  التي 
جت�سدت  التي  االحتفاليات 
الطلبة  من  كبري  بح�سور 
وهو  واال�ساتذة  والطالبات 
بانه  وي�سور  توعوي  جانب 
بها  يقوم  ممتازة  روؤية  هناك 

رئي�س اجلامعة بهذا اجلانب .
وزع  املهرجان  نهاية  ويف 
عبد  وال�سيخ  اجلامعة  رئي�س 
على  اجلوائز  معا�س  الر�سا 
بامل�سابقة  الفائزين  الطلبة 
�سوؤاال   20 ت�سمنت  التي  الدينية 
عن م�سرية االمام احل�سني عليه 
وقدم   ، الطف  وواقعة  ال�سالم 
التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س 
عبد  ال�سيخ  اىل  اجلامعة  درع 

الر�سا معا�س.

النشاط الفني في الجامعة يقيم  مهرجانه الشعري الثاني بمناسبة 
استشهاد االمام الحسين  ) ع ( 

اجلامعة  رئي�س  برعاية 
الدكتور  اال�ستاذ  التكنولوجية 
امني دواي ثامر التميمي وحتت 
عا�سوراء احل�سني ثورة  �سعار " 
الفني  الن�ساط  اقام   " وخلود 
الريا�سية  الرتبية  ق�سم  يف 
التكنولوجية  اجلامعة  يف 
الثاين  ال�سعري  املهرجان 
طلبة  من  جمموعة  مب�ساركة 
م�ساعد  وبح�سور  اجلامعة 
رئي�س اجلامعة لل�سوؤون العلمية 
اال�ستاذ امل�ساعد الدكتور و�سام 
وطلبة  وا�ساتذة  حمدان  كاظم 

اجلامعة .
ال�سعراء  ق�سائد  وا�ستمدت 
املنا�سبة  وحي  من  موا�سيعها 
�سيد  ا�ست�سهاد  ذكرى  العظيمة 
�سباب اهل اجلنة االمام احل�سني 
م�سوؤول  .وقال  ال�سالم  عليه 
اجلامعة  يف  الفني  الن�ساط 

�سارك  انه  الكاظم  عبد  جواد 
من  �ساعرا   14 املهرجان  يف 
طلبة اجلامعة هم منتظر ح�سن 

وزهراء عماد وعلي عمار وعلي 
وعلي  ح�سنني  وحمزة  رحيم 
�سامل وعلي ح�سن ويا�رض  حممد 

علي وحيدر را�سي وعلي �سلمان 
حممد  وعلي  نعمان  و�سامر 

وبهاء ح�سني وعلي ح�سني 

الثقايف والعلمي  �سمن املنهاج 
ق�سم  اقام   2015-2014 للعام 
يف  الكيمياوية  الهند�سة 
اجلامعة التكنولوجية حفاًل عن 
اإحياء الذكرى ال�سنوية للهجرة 
للر�سول  ال�رضيفة  النبوية 
عليه  الله  )�سلى  حممد  االعظم 
اإ�ست�سهاد  وذكرى   ) و�سلم  واله 
ال�سالم  )عليه  احل�سني  االمام 
رئي�س  بح�سور  الق�سم  يف   )
اأ.د  التكنولوجية  اجلامعة 
ق�سم  ورئي�س  ثامر  دواي  امني 
ثامر  اأ.د  الكيمياوية  الهند�سة 
العلمي  واملعاون  حممد  جا�سم 
واالإداري  فا�سل  ق�سي  اأ.م.د 
من  وعدد  حم�سن  زيدون  اأ.م.د 
ومنت�سبي  وتدري�سي  ا�ساتذة 

الق�سم .
االوىل  حما�رضتني  وت�سمنت 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  �سرية 
بوجه  احلر  الفكر  ر�سالة 
عقيل  ا.م.د   القاها  االإ�ستبداد 
رزاق نعمان املو�سوي والثانية 
ذكرى الهجرة النبوية ال�رضيفة 
القاها  لالإن�سانية  ومنار  بداية 
ا�سماعيل   ع�سام  ان�س  اأ.م.د 
بعدها القى ال�ساعر عبد الرزاق 
متجد  ق�سائد  احل�سني  عبد 
)عليه  احل�سني  ا�ست�سهاد  ذكرى 

ال�سالم(.
رئي�س  قدم  احلفل  نهاية  ويف 
امني  الدكتور  اال�ستاذ  اجلامعة 
التقديرية على  ال�سهادات  دواي 

املحا�رضين . 

قسم الهندسة الكيمياوية يقيم حفاًل عن إحياء 
الذكرى السنوية للهجرة النبوية الشريفة



6
العدد - الخامس 2015/1/15

وال�رضور  بالفرح  مليئة  اجواء  يف 
التكنولوجية  اجلامعة  احتفلت 
يوم االربعاء 22 ت�رضين االول 2014 
بحفل تخرج طلبة الدورة التا�سعة 
والثالثني دورة  ) ال�سالم والتنمية 
 2014-  2013 الدرا�سي  للعام   )
التعليم  وزير  معايل  بح�سور 
الدكتور  العلمي  والبحث  العايل 
ح�سني ال�سهر�ستاين وحمافظ بغداد 
اجلامعة  ورئي�س  التميمي  علي 
الدكتور  اال�ستاذ  التكنولوجية 
التميمي وع�سوي  ثامر  دواي  امني 
حيدر  الدكتور  النواب  جمل�س 
وعمداء  الفوادي  وحيدر  ال�سمري 
وعدد  العامني  واملدراء  الكليات 

من ال�سخ�سيات.
الوطني  بالن�سيد  احلفل  وا�ستهل 
الذي قام بعزفه اجلوق املو�سيقي 
يف الكلية الع�سكرية االوىل  بعدها 
حملة  االحتفال  �ساحة  اىل  دخلت 
�سعار  وحملة   ، العراقية  االأعالم 
�سعار  وحملة   ، العراق  جمهورية 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
اجلامعة  �سعار  وحملة   ، العلمي 
الذي حمله طلبة الكلية الع�سكرية 
يف  �ساركوا  الذي  االبطال  االوىل 
كرادي�س  ا�ستعر�ست  ثم  االحتفال 
العلمية  لالق�سام  اخلريجني 
والهند�سية البالغ عددها 14 ق�سما 
تقدمي  مع  االق�سام  اقدمية  وح�سب 
دخولهم  مع  ق�سم  كل  عن  نبذة 
الطلبة  كردو�س  تاله  لل�ساحة 
العلمية  االق�سام  على  االوائل 
لي�سدل  اجلامعة  يف  والهند�سية 
مبجل�س  اال�ستعرا�س  عن  ال�ستار 

اجلامعة .
و�سهدت احتفالية هذا العام تخرج  
ق�سم  خريجي  من  االأوىل  الدفعة 
تاأ�س�س  الذي  النفط  تكنولوجيا 
عام 2010 . وا�ستقبل طلبته للعام 
هذا  وكان   ،  2011-2010 الدرا�سي 
القطر  التاأ�سي�س مبنيا على حاجة 
�سناعة  يف  خمت�سني  ملهند�سني 
امل�ساريع  لرفد  والغاز  النفط 
مهم  ع�سب  ت�سكل  والتي  النفطية 
حاليا  الق�سم  وي�سم  اقت�ساده.  يف 
فرع تخ�س�سي واحد هو فرع هند�سة 

النفط
االحتفالية  فعاليات  بداأت  بعدها 
التي ت�سمنت عدد من الفقرات التي 
احلكيم  الذكر  من  باآيات  افتتحت  
الطالب ح�سن جواد  القارئ  تالها 
ثم  املعمارية  الهند�سة  ق�سم  من 
على  ترحما  الفاحتة  �سورة  قراءة 

ارواح �سهداء العراق .
االوىل  للمرة  االحتفالية  و�سهدت 
عزف ن�سيد اجلامعة التكنولوجية 
من كلمات واحلان الدكتور عدنان 
االعالم  ق�سم  من  ال�سوداين  حردان 
اجلامعة  يف  العامة  والعالقات 

التكنولوجية  .
اأمني دواي  الدكتور  االأ�ستاذ  والقى 
اجلامعة  رئي�س  التميمي  ثامر 
التكنولوجية كلمة باملنا�سبة ، ثم 
العايل  التعليم  وزير  معايل  كلمة 

الدكتور ح�سني ال�سهر�ستاين .

       منح �سهادة البكالوريو�س  
الدكتور  امل�ساعد  االأ�ستاذ  تف�سل 
م�ساعد  حمدان  كاظم  و�سام 
العلمية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س 
ال�سهادة  مبنح  التو�سية  بتقدمي 
هند�سة  علوم  البكالوريو�س 
الهند�سية  االق�سام  خلريجي 
علوم   بكالوريو�س  ودرجة 
لالق�سام العلمية مع كافة احلقوق 
عليها  املرتتبة  واالمتيازات 
بقراءة  اجلامعة  رئي�س  ليقوم 
ثم  للخريجني  ال�سهادة  منح  اأمر 
وحيد  �سامي  الدكتور  االأ�ستاذ  قام 
را�سي احل�سناوي امل�ساعد االداري 
الق�سم  برتديد  اجلامعة  لرئي�س 

اجلامعي للطلبة .
 

تكرمي اخلريجني االوائل 
التكنولوجية  اعتزازًا من اجلامعة 
بجهود ومثابرة و تفوق اخلريجون 
التعليم  وزير  قام   .... االوائل 
اجلامعة  رئي�س  ب�سحبة  العايل  

التكنولوجية اال�ستاذ الدكتور امني 
دواي ثامر بتوزيع هدايا اجلامعة 
االوائل  املتفوقني  اخلريجني  على 
التكنولوجية  اجلامعة  اأق�سام  يف 
"دورة   2014-2013 الدرا�سي  للعام 
ال�سالم والتنمية" وهم  : �سيف رائد 
اجلامعة  على  االول  باقر  �سعيد 
فرع  يف  التطبيقية  العلوم  وق�سم 
ريا�سيات تطبيقية وجمع 93.705 
والثاين على اجلامعة ح�سني علي 
الهند�سة  ق�سم   من  ح�سن  هادي 
النظم  هند�سة  الكهروميكانيكية/ 
على  والثالث  وح�سل90.941 
حممد  ح�سني  همام  اجلامعة  
البناء  هند�سة  ق�سم  من  فرج 
االإن�سائية  الهند�سة  واالإن�ساءات/ 
الهدايا  وزع  كما   90.889 وجمع 
على االوائل يف اق�سام اجلامعة وهم 
ابو بكر �سائب عي�سى ح�سن من ق�سم 
ا�سطناعي  ذكاء  احلا�سوب/  علوم 
ا�سماعيل  جعفر  ونادين   89.846
املواد  هند�سة  ق�سم  من  حمودي 
88.316 وحممد خ�سري را�سد دف�س 
 / الكهربائية  الهند�سة  ق�سم  من 
هند�سة كهربائية 86.307 واميان 
ق�سم  من  ر�سا  ال�ساحب  عبد  احمد 
هند�سة املكائن واملعدات/ هند�سة 
�سعد  و�سيف   85.603 �سيارات 
الهند�سة  ق�سم  من  �سعيد  مهدي 
تكرير  هند�سة  الكيمياوية/ 
وا�سامة   85.581 والغاز  النفط 

ق�سم هند�سة  حامت ح�سني علي من 
الهند�سة  واملعادن/  االإنتاج 
رزاق  واحمد   85.473 ال�سناعية 
تكنولوجيا  ق�سم  من  ونان  �سهل 
 84.494 النفط  هند�سة  النفط/ 
من  مطلك  خ�سان  كرمي  وم�سطفى 
والنظم/  ال�سيطرة  هند�سة  ق�سم 
هند�سة ال�سيطرة 83.905 ورانية 
روين عزيز حنا من ق�سم هند�سة 
تكنولوجيا  هند�سة  احلا�سوب/ 

با�سل  وهبه   83.012 املعلومات  
هند�سة  ق�سم  من  علي هادي 
الب�رضية/  وااللكرتونيات  الليزر 
  82.770 ب�رضية  الكرتونيات 
وحامد ري�سان علي عبود من ق�سم 

الهند�سة املعمارية80.771 .
التميمي  علي  بغداد  حمافظ  ووزع 
اخلريجني  الطلبة  على  الهدايا 
اجلامعة  اأق�سام  يف  الثواين 
جمل�س  وع�سوي  التكنولوجية 
ال�سمري  حيدر  الدكتور  النواب 
على  الهدايا  الفوادي  وحيدر 
يف  الثوالث  اخلريجني  الطلبة 

اأق�سام اجلامعة .
التميمي  علي  بغداد  حمافظ  ووزع 
اخلريجني  الطلبة  على  الهدايا 
اجلامعة  اأق�سام  يف  الثواين 
جميل  ريام   : وهم  التكنولوجية 
العلوم  ق�سم  من  جميل  حممود 
التطبيقية/ تقانات احيائية وثمار 
علوم  ق�سم  من  عبيد  جليل  علي 

 / ب �سو حلا ا
عزت  وحممد  برجميات  

هند�سة  ق�سم  من  باقر  عط�سان 
الب�رضية/  وااللكرتونيات  الليزر 
خالد  وه�سام  الليزر  هند�سة  
طار�س زامل من ق�سم هند�سة البناء 
واالإن�ساءات/ هند�سة البناء وادارة 
�سلمان  كرمي  وحممد  امل�ساريع 
مو�سى  من ق�سم الهند�سة املعمارية 
ق�سم  من  غامن  يا�رض  كرمي  ورواء 
هند�سة   / الكهربائية  الهند�سة 
الكرتونية واحمد با�سل كمال احمد 
الكيمياوية/  الهند�سة  ق�سم  من 
ال�سناعية  الوحدات  هند�سة 
من  خما�س  فا�سل  �سباح  واحمد 
الكهروميكانيكية/  الهند�سة  ق�سم 
�سادق  وح�سني  الطاقة  هند�سة 
علي ح�سني من ق�سم هند�سة االإنتاج 
و  املعادن  هند�سة  واملعادن/ 
ق�سم  من  حرجان  جرب  علي  طه 
هند�سة املكائن واملعدات/ هند�سة 

نيكة  ميكا
را�سي  �سباح  ومنري  عام 

ال�سيطرة  هند�سة  ق�سم  من  ملك 
واياد  احلا�سبات  هند�سة  والنظم/ 
هند�سة  من  اي�سو  كوريال  اي�سو 
الرباجميات  هند�سة  احلا�سوب/ 
و�سجى عقيل مو�سى نعمة من ق�سم 
هند�سة املواد وهالة فار�س هادي 
جا�سم  من ق�سم تكنولوجيا النفط/ 

هند�سة النفط .
كما مت توزيع الهدايا على الطلبة 
اأق�سام  يف  الثوالث  اخلريجني 
جمل�س  ع�سوي  قبل  من  اجلامعة 
ال�سمري  حيدر  الدكتور  النواب 
رائد  اآية   : وهم  الفوادي   وحيدر 
العلوم  ق�سم  من  حميد  ر�سيد 
تطبيقية  كيمياء  التطبيقية/ 
و�سياء حممد عبد فيا�س  من ق�سم 
بيانات  امنية  احلا�سوب/  علوم 
ق�سم  من  ح�سني  علي  منري  ونور 
وااللكرتونيات  الليزر  هند�سة 
وب�سمه  الليزر  هند�سة   الب�رضية/ 
هند�سة  ق�سم  من  �سلمان  داود  علي 
البناء واالإن�ساءات/ هند�سة الطرق 
علي  واجمد حممد ح�سن  واجل�سور 
ح�سن من ق�سم الهند�سة املعمارية 

وقا�سم حممد خلف ها�سم 
 / الكهربائية  الهند�سة  ق�سم  من 
اأ�سماعيل  و�سيف  ات�ساالت  هند�سة 
الهند�سة  ق�سم  من  ع�ساف  حبيب 
النفط  تكرير  هند�سة  الكيمياوية/ 
ال�سيد  عبد  وم�سطفى  والغاز 
الهند�سة  ق�سم  من  زبني  �سند 
النظم   هند�سة  الكهروميكانيكية/ 
ق�سم  من  علي  عبا�س  زهري  و�سنار 
االإنتاج واملعادن/ هند�سة  هند�سة 
االنتاج وعقيل عا�سي نزال �ساجت 
من ق�سم هند�سة املكائن واملعدات/ 
ومرت�سى  وجتميد  تكييف  هند�سة 
ق�سم  من  ح�سن  فليح  خ�سري 
هند�سة  والنظم/  ال�سيطرة  هند�سة 
ميكاترونك�س ومرت�سى �سعد كاظم 
حم�سن من ق�سم هند�سة احلا�سوب/ 
املعلومات  تكنولوجيا  هند�سة 
وعالء حممد طليع حم�سن من ق�سم 
هند�سة املواد و�سمري عبد احل�سني 
تكنولوجيا  ق�سم  من  الكاظم  جواد 

النفط/ هند�سة النفط .

التكنولوجية   اجلامعة  رئي�س  برعاية 
تخرج  ومبنا�سبة  ثامر  دواي  الدكتورامني 
افتتح  اجلامعة  طلبة  من  جديدة  كوكبة 
الدكتور  العلمي لرئي�س اجلامعة  امل�ساعد 
الت�سكيلي  املعر�س  حمدان  كاظم  و�سام 
ال�سنوي  ال�ساتذة ومنت�سبي اجلامعة الذي 
والن�ساط  الريا�سية  الرتبية  ق�سم  اقامه 
االول 2014  االربعاء 22 ت�رضين  الفني يوم 

يف قاعة م�رضح اجلامعة .
عمال  �سبعني  من  اكرث  املعر�س  و�سم   .  
واعمال   ، زيتية  لوحات  ت�سمن  فنيا 
والزخرفة  للخط  لوحات  جانب  اىل  نحت 
تنفيذها  يف  �سارك  الزجاج  على  والر�سم 
ا�ساتذة الن�ساط الفني وجمموعة من ا�ساتذة 

ومنت�سبي اجلامعة .
م�رضف  الكاظم  عبد  جواد  املدر�س  وقال 
هو  احلايل  املعر�س  ان   : الفني  الن�ساط 
تقليد �سنوي داأب الن�ساط الفني على اقامته 
ا�سرتاحة  درا�سي وهو حمطة  بداية كل عام 

بالذائقة  لال�ستمتاع  اجلامعة  ملنت�سبي 
اجلمالية وممار�سة الهوايات التي يرغبون 
اعطيت  حيث  وتنميتها  عنها  التعبري  يف 
اختيار  ويف  التعبري  يف  املطلقة  احلرية 

الفني   العمل  تنفيذ  يف  الفني   اال�سلوب 
والرمزية   الواقعية  االعمال بني  وتراوحت 
اليدوية  االعمال  جانب  اىل  والتعبريية 

التزينية .

التكنولوجية تقيم معرضا فنيا بمناسبة تخرج 
الدورة الـ39 لطلبتها 

اجلامعة ت�ضهد تخرج الدفعة الوىل لق�ضم تكنولوجيا النفط 
بح�ضور وزير التعليم العايل التكنولوجية حتتفل بتخرج الدورة التا�ضعة 

والثالثني لطلبتها
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وقل    "  : الكرمي  كتابه  حمكم  يف  تعاىل   الله  قال 
اعملوا ف�سريى الله عملكم ور�سوله واملوؤمنون  ".

ب�سعادة وفخر حتتفل اجلامعة التكنولوجية بتخرج 
طلبتها يف الدورة التا�سعة والثالثني 

دورة " ال�سالم والتنمية " . 
وي�رضنا ح�سور معايل وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي وال�سادة ال�سيوف مب�ساركتنا فرحة خريجينا 
على  امل�سني  العمل  من  �سنوات  ثمار  قطفوا  الذين 

مقاعد الدرا�سة اجلامعية . 
وطلبتنا  واأنف�سنا  جميعا  نهنئكم  املنا�سبة  وبهذه 
القدير  العلي  الله  �سائلني  لتخرجهم  وعوائلهم 
عراقنا  يف  وال�سالم  االمن  ويعم  جميعا  يحفظكم  ان 

احلبيب .
ذات  وهي  ر�سني  علمي   �رضح  ذات  جامعتنا  ان   
ن�سيج اجتماعي متجان�س ون�سعى دائما اىل التطور 
الدرا�سات  يف  املتقدم  العامل  ومواكبة  العلمي 
العلمية والهند�سية . حيث ان ر�سالة جامعتنا اعداد 
كفوءة  بحثية  علمية  وكوادر  تطبيقيني  مهند�سني 
التكنولوجي  ومب�ستوى متميز من املعرفة واالبداع 
وفق  االكادميي  واالعتماد  اجلودة  �سمان  يحقق 
املناهج  يف  عامليا  املعتمدة  الر�سينة  املعايري 
الهند�سية والعلمية مع االلتزام باخالقيات املهنة .

الكفوءة  املالكات  توفري  اىل  جامعتنا  تهدف 
على  والرتكيز  اليها  البلد  حاجة  ل�سد  واملوؤهلة 
املجتمع  خدمة  يف  اال�سا�سي  ودوره  العلمي  البحث 
التطبيقية  البحوث  اأجراء  طريق  عن  م�سكالته  وحل 
ذات  للجهات  والهند�سية  العلمية  ،اال�ست�سارات 
العالقة ،العناية باالخت�سا�سات الدقيقة املرتبطة 
عالقتها  وتطوير  اأقامة  عن  .ف�سال  العلوم  بحافات 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات  مع  والثقافية  العلمية 
العلمية العربية والعاملية من اجل تعزيز التعاون 
امل�ساهمة يف  ي�سمن  وتبادل اخلربات ومبا  العلمي 
ت�سجيع  اىل  تطمح  .كما  التنموية  االهداف  حتقيق 
ا�ستحداث الدرا�سات العليا للتخ�س�سات النادرة منها 

والعلمية  الهند�سية  اجلامعة  اأخت�سا�سات  ولكافة 
والتطوير    . والدكتوراه  ملاج�ستري  وملرحلتي 
ولكافة  الدرا�سية  واخلطط  للمناهج  امل�ستمر 
التطورات  الدرا�سية ملواكبة  وامل�ستويات  املراحل 
والعلمية  الهند�سية  امليادين  كافة  يف  ال�رضيعة 
.هذه االهداف الميكن حتقيقها اال من خالل اال�سناد 
املتمثلة  والوزارة  الدولة  تقدمه  الذي  والدعم 
ب�سخ�س ال�سيد معايل وزير التعليم العايل والبحث 
يوم  حديثه  خالل  من  اكد  الذي  املحرتم  العلمي 
ت�سنمه املن�سب خماطبا ال�سادة روؤو�ساء اجلامعات 
بتقدمي  واأبنائهم  �سعبنا  بخدمة  عليكم   " قال  حيث 
اخلدمات املعرفية وعليكم باقت�ساديات املعرفة " .
من  جديدة  كوكبة  بتخرج  اليوم  االحتفال  اإن 
اجلامعة  يف  والعلمية  الهند�سية  االأق�سام  طلبة 
دورة   " والثالثني  التا�سعة  بدورتها  التكنولوجية 
له   2014-2013 الدرا�سي  للعام   " والتنمية  ال�سالم 
تخرج   مع  يتزامن  حيث  نفو�سنا  يف  كبري  مغزى 
النفط  تكنولوجيا  ق�سم  خريجي  من  االأوىل  الدفعة 
، الذي ناأمل اأن تكون قاعدة اأ�سا�سية لبلدنا الأهمية 

النفط الكبرية يف االقت�ساد الوطني.
ومهارات  قابليات  تطوير  اإىل  اجلامعة  �سعت  كما 
يف  امل�ستجدات  اآخر  على  واطالعهم  الطلبة 
اخت�سا�ساتهم ليتزاوج اجلانب النظري مع اجلانب 
العملي، وذلك باإر�سال طلبة اجلامعة من املتفوقني 
اىل العديد من الدول العربية واالأجنبية للدخول يف 
دورات تدريبية يف �سوء االإفادة من مذكرات التفاهم 

مع اجلامعات العاملية الر�سينة.  
موؤ�س�سات  مع  قنوات  فتح  يف  اجلامعة  وجنحت 
خريجي  تعيني  اجل  من  اخلا�س  والقطاع  الدولة 
اجلامعة عرب ا�ستحداث وحدة الوظائف التي �سهدت 
اإقباال كبريا من طلبة اجلامعة .اإننا نفتخر بخريجي 
احلياة  يف  ملحوظًا  جناحا  اأثبتوا  الذين  جامعتنا 
خريجو  اأ�سهم  فقد  احلايل  العام  خالل  العلمية 
على  اجلامعة  ح�سول  يف  املعمارية  الهند�سة  ق�سم 

تخرج  مل�ساريع  املعماري  لالإبداع  التميز  كاأ�س 
الطلبة العراقيني يف كليات الهند�سة املعمارية يف 
اجلامعات العراقية واالأجنبية الذي مقره يف لندن. 
وعلى ال�سعيد املحلي جنح احد خريجي ق�سم هند�سة 
البناء واالإن�ساءات بنيل املركز الثاين يف يوم العلم 
الأف�سل م�رضوع لل�سفوف املنتهية يف جمال الهند�سة 
اجلامعة  لطلبة  التميز  اإن  كما   ، والتكنولوجيا 
طالبة  جنحت  فقد  العلمي  ال�سعيد  على  يقت�رض  مل 
بطولة  على  احل�سول  من  احلا�سوب  علوم  ق�سم  يف 

اجلامعات العراقية بريا�سة التايكواندو .
كوكبة  بتخرج  اجلميلة  االيام  هذه  نعي�س  ونحن 
خريجي  ن�ستذكر  ان  ي�رضفنا  طلبتنا  من  جديدة 
يف  جنحوا  الذين  الطويلة  م�سريتها  عرب  اجلامعة 
ان يكون دولة رئي�س  اأ�سغال منا�سب مهمة وتفتخر 

الوزراء احد خريجي اجلامعة التكنولوجية.
ال�سداد  العام  هذا  خلريجي  اأمتنى  املنا�سبة  وبهذه 
بلدنا  خدمة  يف  بالعطاء  مليئة  وحياة  واملوفقية 
عوائلهم  اإىل  التهاين  باأزكى  اأتقدم  كما   ، العظيم 
قدموه  ملا  عرفانا  اليوم  هذا  يف  االأ�سعد  تعد  التي 
لهم لبلوغ هذه املنزلة لي�سقوا طريقهم نحو م�سوار 
احلياة العملية. وال يفوتني اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر 
والتقدير الأع�ساء الهيئة التدري�سية لتحقيقهم اأهداف 
يف  التعليمية  امل�سرية  وخدمة  ور�سالتها  اجلامعة 
بلدنا املعطاء واىل منت�سبي اجلامعة الذين اأ�سهموا 

يف بناء هذا ال�رضح العلمي .
ختاما الي�سعنا اىل ان نقدم جزيل �سكرنا اىل جميع 
من �ساهم و�سارك يف اجناح هذه االحتفالية . وفقكم 

الله جميعا ..

كلمة رئيس الجامعة التكنولوجية  بمناسبة تخرج الدورة التاسعة والثالثين

نفتخر بخريجي جامعتنا الذين أثبتوا نجاحا ملحوظًا في الحياة العلمية

كلمة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة تخرج دورة السالم والتنمية 

اتمنى ان تحذو جميع الجامعات حذو الجامعة التكنولوجية لمتابعة إيجاد فرص عمل لخريجيها

ب�سم الله الرحمن الرحيم
 احلمد لله وال�سالة وال�سالم على ر�سول الله واله ومن 

وااله
ي�سعدين ان اأ�سارككم هذا اليوم املميز يف حياة طلبتنا 

االأعزاء 
 ، تخرجكم  حفلة  يف  �سخ�سيا  اأ�سارككم  ان  اال  اآليت   
ال�سنة  يف  اجلامعة  هذه  يف  ح�رضت  اإنني  وا�ستذكر 
انا بعد حوايل 40 عام  االأوىل من تاأ�سي�سها ، و�سعيد 
الكبري  التطور  هذا  تطورت  قد  اجلامعة  هذه  اجد  ان 
التي  املرموقة  العراقية  اجلامعات  احدى  وا�سبحت 
يف  العلم  بحور  تخو�س  وهي   ، بالبنان  اليها  ي�سار 
حافاته االمامية ، �سعيد ان اجد ا�ستحداث بع�س هذه 

الكليات يف احدث التقنيات الب�رضية .
طليعة  يف  يكون  ان  ينبغي  احل�سارات  مهد  العراق   
الدول التي ت�ستخدم التكنولوجية احلديثة واملتطورة 
العادة بناء ما هدمه االرهابيون والطغاة ، يحق لهذا 
اىل   ، ال�سابة  املهارات  هذه  اىل  يتطلع  ان  ال�سعب 
هوالء بناة م�ستقبل العراق فمهما حاولوا االرهابيون 
والوئام  واالمن  والتطور  التنمية  عجلة  يعطلوا  ان 
هذه   من  ردهم  ف�سيتلقون  العراقيني  بني  وال�سالم 
اىل  وا�رضارها  العلم  تلقي  على  با�رضارها  الوجوه  
باح�سن  مايهدموه  كل  وبناء   ، البناء  معركة  خو�س 
انكم �ستبنون  املنا بكم وانا على ثقة  مما كان ، هذا 

عراقا متطورا مزدهرا امنا رغم ما يبذله اعداكم .

بارك الله بكم مما بذلتموه من جهود يف �سنني الدرا�سة 
جامعتكم  يف  تكن   مل  الدرا�سة  ظروف  ان  اعلم  انا   ،
ما  واأح�سن  اأف�سل  على  العراقية  اجلامعات  بقية  ويف 
تكون ب�سبب الو�سع االمني و�سعف اخلدمات يف البلد 
وانتم  ثابرمت وجنحتم  ولكنكم  كثرية  اخرى  واأمور   ،
بهذا  تفرح  ان  ولعوائلكم  لكم  فيحق   ، تتخرجون 
مرحلة  يف  جنحتم  انكم  رغم  ولكن   ، الكبري  االجناز 
من  التخرج  �سهادة  ومنحتم  حياتكم  مراحل  من  هامة 
العريقة املرموقة يف جماالت تخ�س�س  هذه اجلامعة 
مهمة ، ولكن ال تتوقف املعرفة عند هذا احلد وامنا 
عليكم ان ت�ستمروا بطلب العلم يف جماالت تخ�س�سكم 
�سنة  بعد  �سنة  اقول  ال  يتطور  العلم   التكنولوجية،  
وامنا يوم بعد يوم ، ال ينبغي لكم ان تنقطعوا ال عن 
جامعتكم وال عن امل�سادر التي ممكن ان تتوفر يف هذه 
خالل  من  وكذلك  اجلامعات  من  غريها  ويف  اجلامعة 
التطورات  اآخر  على  للتعرف  العنكبوتية  ال�سبكات 
واحدث االخرتاعات واالكت�سافات واالإ�سافات اليومية 

للمعرفة االإن�سانية .. هكذا ينبغي ان تكونوا .
البلد بحاحة اىل هذه االخت�سا�سات كثريا الن معركة 
االرهاب  على  احلرب  من  اهم  تكون  قد  والتي  البناء 
 ، بالذات  االخت�سا�سات  بهذه  مهاراتكم  تقت�سي 
اجلامعة  رئي�س  االخ  من  ا�سمع  ان  �سعيد  انا  ولذا 
عمل  فر�س  الإيجاد  طلبتها  مع  تتوا�سل  اجلامعة  بان 
 . ومطلوب  جميل  �سي  هذا   ، الخت�سا�ساتهم  منا�سبة 
ال ينبغي لهذه الكفاءات التي اخت�ست يف هذه الفروع 
من املعرفة التي يحتاجها اليها البلد ان تبقى معطلة 
البد ان ت�ستقطب فورا يف جماالت اخت�سا�سها �سوى يف 
مواكبة  ولذا  اأخرى  جماالت  يف  او  احلكومية  الدوائر 
امر  العمل  فر�س  واإيجاد  التوظيف  بعملية  اجلامعة 
امل�سعى  هذا  على  اجلامعة  ا�سكر  وانا   ، للغاية  مهم 
ملتابعة  حذوها  اجلامعات  جميع  حتذو  ان  وامتنى 

ايجاد فر�س عمل خلريجيها .
ا�ستثمر  لقد   ، اليه  اأ�سري  ان  احب  الذي  االخر  االمر 
ال�سعب العراقي من اإمكاناته بتوفري فر�سة تعلم لكم 
وا�ستثمرمتوه  كما ينبغي بتفوقكم وتخرجكم ، ولكن 
كانت  كما  وعليكم  علينا  حق  كذلك  القادمة  لالأجيال 
لكم حقوق على االأجيال التي �سبقتكم ، البد ان توظفوا 
هذه الطاقات بتوفري مالكات وفر�س للتعلم لالأجيال 
القادمة من العراقيني ،انتم متيزمت من جامعة عريقة 
ال  اخلربات  هذه  من  ي�ستفيدوا  ان  االآخرين  حق  ومن 
تبخلوا ملا تعلمتموه عن االآخرين ويف اي جمال كنتم 
�سوى ذهبتم اىل اجلامعات كمعيدين واأ�ساتذة م�ستقبال 
او اىل �سوح العمل يف اي جمال كان ، عليكم ان تنقلوا 
وان تكونوا املاكنة  بقية املجتمع  اىل  هذه املعارف 
التي تقود عملية التغيري املعرفية والتطور االجتماعي 
والثقايف واحل�ساري والتقني للعراقيني .  ال ينبغي 
ان نكتفي مبا نتعلمه ونح�سل على �سهادة نفتخر بها 
وجند فر�سة عمل لبناء حياتنا ال�سخ�سية هذا مطلوب 
عليكم  املطاف  نهاية  يكون  ان  الينبغي  ولكنه  ومهم 
اأداة   ، التطوير  اأداة   ، التغيري  اأداة  انتم  تكونوا  ان 
النهو�س ، اأداة جتعل العراق يف م�ساف االأمم املتقدمة 
االإبداع  مهد   ، تاريخه  مدى  على  كان  كما  العامل  يف 
والعلم والتعلم والثقافة واحل�سارة ، هكذا ينبغي ان 

يكون العراق .
وكلي اأمل وثقة باأنكم �ستقومون بهذا الدور ا�سكر نيابة 
العمداء  اىل  اجلامعة  رئي�س  من  بدا  ا�ساتذتكم  عنكم 
 ، لتعليمكم  جهد  من  بذلوه  ملا  اال�ساتذة  جميع  اىل 
واأ�سكركم على اجلد واالجتهاد ملا و�سلتم اليه امتنى 
مزدهر  لعراق  �سعيدا  م�رضقا  م�ستقبال  ولعوائلكم  لكم 

امن يعي�س اهله مبحبة و�سالم . 
وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
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مدير التحرير
اخلبري عبد احل�سني اخلطيب

هيئة التحرير

اأ.د. �سالح القرعاوي
م.م. �ساري حت�سني
�سامل نا�سيف قا�سم

املحررون

اأبت�سام �سامي
م�سطفى عبد الرحمن

عمر وليد
حيدر يحيى
خالد جمال

 

ت�سميم
حممد �سبيح حممد

�سكرتري التحرير
م.م. قا�سم حنون قا�سم

ت�سحيح لغوي
عبدالله غيث 

نائب رئي�س التحرير
اأ.د كرمي حيدر خ�سري 

طبعت يف مطبعة اجلامعة التكنولوجية 

أطروحة دكتوراه من قسم هندسة اإلنتاج تناقش إمكانية تنفيذ عملية 
CNC   التشكيل التزايدية ثناية التماس بإستخدام مكائن التفريز المبرمجة

ق�سم  من  معن  يعرب  حارث  الطالب  نال 
اجلامعة  يف  واملعادن  االنتاج  هند�سة 
هند�سة  علوم  بتخ�س�س  التكنولوجية 
جيد  بتقدير  الدكتوراه   �سهادة  االنتاج 

جدا عن ر�سالته املو�سومة : 
التزايدية  الت�سكيل  عملية  تنفيذ  امكانية 
ثنائية التما�س با�ستخدام مكائن التفريز 
املربجمة CNC وتاألفت جلنة املناق�سة 
رئي�س  ال�ساحب  عبد  كاظم  اأ.د.نبيل  من 
واأ.م.د.�سعد  رئي�سا   / النهرين  جامعة 
التكنولوجية  اجلامعة  من  �سذر  كرمي 
من  ال�سماع  ال�ساحب  عبد  واأ.م.د.فتحي 
جامعة بغداد  واأ.م.د. عبد الكرمي جليل 
واأ.م.د.احمد  بابل  جامعة  من  كاظم 
اجلامعة  من  الوهاب  عبد  ال�سميع  عبد 
واأ.م.د.و�سام  اع�ساء   / التكنولوجية 
التكنولوجية  اجلامعة  من  حمدان  كاظم 
جويج   �سبيح  حم�سن  واأ.د.  م�رضفا   /
علميا  مقوما   / النهرين   جامعة  من 

مقوما   / الدين  �سم�س  جهاد  واأ.م.اياد 
التكنولوجية  اجلامعة  من  وهو  لغويا 
عملية  ت�سكيل  اىل  البحث  وهدف   .
احدث  من  واحدة  التزايدية  ال�سفائح 
التي  مرونة  واكرثها  الت�سنيع  عمليات 
تتميز بكلفة ووقت ت�سنيع قليل ومقارنة 
وهذه  التقليدية  الت�سكيل  عمليات  مع 

عالية  ت�سكيل  بقابلية  تتميز  العملية 
خ�سي�سا  م�سنوعة  قوالب  اىل  والحتتاج 
ت�سكيل  عملية  تعد  ولذلك  املنتج  ل�سكل 
ال�سفائح التزايدية اكرث مرونة وتقدم حال 
�رضيعا واقت�ساديا لدفة االنتاج ال�سغرية 
واملنتجات املتخ�س�سة والنماذج االولية 

ال�رضيعة .

نالت الطالبة زهراء فائز ح�سني من ق�سم علوم احلا�سوب يف اجلامعة 
ر�سالتها  عن  )امتياز(  بتقدير  املاج�ستري  �سهادة  التكنولوجية 

املو�سومة
ت�سميم وتنفيذ نظام متعدد الوكيل الداء نظام االمتحانات االلكرتونية
وتالفت جلنة املناق�سة من ا.م.درحاب فليح ح�سن رئي�سا . ا.م.د 
ي�رضى  ا.م.د   . ع�سوا  �سياء  م�سطفى  .د  ع�سوا  فرحان  كاظم  عالء 
ح�سني علي ع�سوا م�رضفا .جميلة حربي �سعود مقوما علميا اال�ستاذ 

اياد جهاد �سم�س الدين مقوما لغويا .
ان  حيث  ذكي  الكرتوين  امتحان  نظام  تقدمي  على  االطروحة  ركزت 
جمموعة من الرتاكيب الربجمية )متعدد الوكالء( قد مت ن�رضها على 
امتحان  جل�سة  لتحقيق  وذلك  االمتحان  الأداء  املخ�س�سة  املواقع 
لل�سلوع  ت�سميمهم  مت  قد  الربجميني  الوكالء  ان  وم�ستقلة.  ذاتية 
مبهمة حتقيق جل�سة االمتحان وتقييم الطالب ومراقبة اداء االمتحان 
قد   JADE الوكالء  تطوير  بيئة  ان  م�ستقل.  ب�سكل  يحدث  وهذا   ،
قاعدة  ت�سميم  مت  وكذلك  املطلوبني  الوكالء  لبناء  ا�ستخدامها  مت 
االطروحة  هذه  قدمت   . الوكالء  �سلوك  على  لل�سيطرة  وذلك  معرفة 
مفهومني ا�سا�سيني ميزت النظام عن باقي االنظمة التي قدمت حتى 
االن، املفهوم االول هو القدرة على التعامل والتفاعل مع املمتحنني 
ب�سكل فردي حيث ميثل هذا التفاعل عن طريق نن�رض �سيا�سات خمتلفة 
اليتم حتديد  ال�سيا�سات  لهذه  وفقا  انيا.  االمتحان  ا�سئلة  ملعاجلة 
ال�سوؤال التايل م�سبقا امنا يتم حتديده خالل جل�سة االمتحان الواحدة.

املفهوم الثاين هو قابلية النظام على اكت�ساف الغ�س املمكن ح�سوله 
بني املمتحنني، حيث ان هذه امل�ساألة مل تعالج  ب�سكل م�ستقل يف 

اجلهود ال�سابقة.
النظام املقرتح مت اختباره على ال�سبكة املحلية  )LAN(حيث يتكون 
اظهرت  وقد  املمتحنني  متثل  التي  احلا�سبات  من  عدد  من  النظام 
النتائج الكفاءة يف عملية اجراء االمتحان، والقدرة على تقييم درجة 

املمتحن وك�سف الغ�س.

رسالة ماجستير تناقش تصميم وتنفيذ نظام 
متعدد  الداء نظام االمتحانات االلكترونية

حممد  القا�سم  عبد  اأ�سماء  الطالبة  ح�سلت 
جدًا  جيد  بتقدير  املاج�ستري  �سهادة  على 
من  الكهروميكانيكية  النظم  هند�سة  يف 
اجلامعة  يف  الكهروميكانيكة  الهند�سة  ق�سم 

التكنولوجية عن ر�سالتها املو�سومة :
الكالل  تداخل  �سلوك  درا�سة  البحث  وتناول 
 AA7349 االأملنيوم  ل�سبيكة  والزحف 
احلمل  عند   C35600 النحا�س  و�سبيكة 
حرارة  درجات  يف  املتغري  واحلمل  الثابت 
على  ال�سيطرة  متت  فرن  با�ستخدام  عالية 
دائرة  ت�سميم  خالل  من  حرارته  درجة 
اأن  اإىل  التو�سل  ومت   ، كهربائية  �سيطرة 
�سبيكة  على  كبري  تاأثري  له  والزحف  تداخل 
 ، االأملنيوم  �سبيكة  مع  باملقارنة  النحا�س 
تعمل  الزحف  عملية  باأن  الباحث  وا�ستنتج 
على تدين اأعمار املواد الهند�سية ب�سكل موؤثر 
لهذه  املعاجلات  بع�س  اجراء  يتطلب  لذلك 
ال�سبائك قبل ا�ستخدامها ومثال ذلك عمليات 
ا�ستخدام  قبل  لل�سطوح  الت�سليد  او  التغطية 

هذه املواد بالعمل .
وتاألفت جلنة املناق�سة من اأ.م.د فرج حمل 
الكهروميكانيكية  الهند�سة  ق�سم  من  حممد 

حممد  الكرمي  عبد  جمال  اأ.م.د  و  رئي�سًا 
ع�سوًا  الكهرومكيانيكية  الهند�سة  ق�سم  من 
واأ.م.د با�سم عجيل عبا�س من جامعة بابل 
اأ.د ح�سني جا�سم  و  الهند�سة ع�سوًا  كلية   –
ق�سم  من  الكرمي  عبد  فكرت  واأ.م.د  حممد 
الهند�سة الكهروميكانيكية مفتاح م�رضفني .

قاعة  يف  جرت  التي  املناق�سة  وح�رض 
الكندي رئي�س الق�سم اأ.م.د ه�سام �سليم عنيد 
عويد  اجلبار  عبد  م.د  االداري  واملعاونان 
حنفي�س واملعاون العلمي اأ.م.د مهند زيدان 
خليفة التي تعد اأول مناق�سة لطلبة الدرا�سات 

العليا يف ق�سم الهند�سة الكهروميكانيكية 

قسم الهندسة الكهروميكانيكية يمنح أول شهادة ماجستير في الدراسات 
العليا في هندسة النظم الكهروميكانيكية 

عامر  هدى  الطالبة  ح�سلت 
�سهادة  على  القادر  عبد 
جدا   جيد  بتقدير  املاج�ستري 
الكيمياوية  الهند�سة  ق�سم  من 
عن  التكنولوجية  اجلامعة  يف 
ملعمل  حماكاة    ( ر�سالتها  
با�ستخدام  العراق  يف  االثلني 
اال�سنب بل�س واملاتالب  (  التي 
اقيمت على قاعة اخلوارزمي يف 

الق�سم.
من  املناق�سة  جلنة  وتاألفت 
 / علوان  مقبول  غامن  اأ.م.د   :
�سعدون  ندى  اأ.م.د   - رئي�سا 
طالب  �رضوق  وم.د  احمد      
رم�سان  / اأع�ساء  واأ. د  �سفاء 
وا.م.د  علي   عبدالله  الدين 
م�رضفني    �سكور   حم�سن  زيدون 
و اأ.د  وليد حممد �سالح  مقوما 
امني  �سمريعلي  اأ.د   و  علميًا  

مقوما لغويًا  .
حماكاة  اىل  الباحثة  وتو�سلت 
املعمل كاماًل باإ�ستخدام برنامج 

  )7.3( االإ�سدار  بل�س  االأ�سنب 
املفاعل  حماكاة  مت  حيث 
املاتالب  برنامج   باإ�ستخدام 
باالإ�سافة   )a(2013( االإ�سدار 
حتقق  وقد  بل�س  االأ�سنب  اإىل 
مبقارنة  ال�سالحية  اإختبار 
البيانات  مع  املحاكاة  نتائج 
من  جمعها  مت  التي  الفعلية 
الب�رضة   برتوكيمياويات  جممع 
وموثوقية  كبري  ت�ساُبه  ويظهر 
مت  و  املحاكاة  مناِذج  من  لكل 
احلالة  حماكاة  منوذج  تطوير 
اأنواع  �سلوك  لدرا�سة  امل�ستقرة 
متعددة من مواد التغذية لتغذية 
اإ�ستخدام  عن  ف�سال  املعمل 
خمتلف  اآثار  لتقييم  منوذج 
املعايري العملية، مبا يف ذلك 
درجة  و  التفاعل  حرارة  درجة 
ن�سبة  املفاعل،  خمرج  حرارة 
 DS( لالإيثان  البخار  تخفيف 
التدفق  ُمعدل  كذلك   ،)/ HC

للهيدروكربونات اخلاِرجة.

طالبة تنال الماجستير عن  محاكاة لمعمل االثلين 
في العراق  في قسم الهندسة الكيمياوية

رئي�س التحرير
اأ.د امني دواي ثامر 

وااللكرتونيات  الليزر  هند�سة  ق�سم  منح 
�سهادة  التكنولوجية  اجلامعة  يف  الب�رضية 
للطالب  عايل  جدا  جيد  بتقدير  املاج�ستري 
ر�سالته  عن  االبراهيمي  ح�سني  حبيب  مهند 
طيف  منظومة  وت�سغيل  بناء   : املو�سومة 
لتحليل   )LIBS( بالليزر  امل�ستحث  االنهيار 
الدرا�سة  هذة  الباحث يف  وقام  املواد  خمتلف 
ببناء وت�سغيل منظومة طيف االنهيار امل�ستحث 
وقد  املواد.  خمتلف  حتليل  اجل  من  بالليزر 
)االملنيوم،  مثل  خمتلفة  عنا�رض  حتليل  مت 

املنجنيز،  الكوبلت،  الكادميوم،  النحا�س، 
بناء  لغر�س  والزنك(  الر�سا�س،  النيكل، 
ذلك  بعد  ثم  الطيفية،  البيانات  من  قاعدة 
الكربوين  )الفوالذ  �سناعية  �سبيكة  اختبار  مت 
الرئي�سية  مكوناتها  عن  للك�سف   ) املنخف�س 
عنا�رض  عن  النتائج  )LIBS.واظهرت  بوا�سطة 
يتمكن  مل   )  XRF  ( نظام  اأن  حني  يف  جديدة 
ان  الدرا�سة  هذه  بينت  .اخلال�سة:  ك�سفها  من 
تقنية )LIBS( تعد اداة فعالة لتحليل خمتلف 
املواد كونها ال حتتاج الأي اإعداد للعينة م�سبق 

و  التكلفة  منخف�س  اختبار  االختبار،  قبل 
نتيجة اأف�سل .علما ان هذه التقنية هي االوىل 
اأ.د  من  املناق�سة  جلنة  العراق.وتالفت  يف 
 – التكنولوجية  /اجلامعة  ر�سيد  فار�س  فريد 
/ جامعة  الواحد  عبد  كاظم  اأ.م.د  و  رئي�سًا، 
طه/  اياد  زياد  د  م.  و  العلوم،  كلية  بغداد/ 
جامعة بغداد/ معهد الليزر للدرا�سات العليا- 
اجلامعة  مهدي/  �سالح  حممد  اع�ساًء،واأ.د 
التكنولوجية، و د. عالء ح�سني علي/ وزارة 

العلوم و التكنولوجيا م�رضفني .

بناء وتشغيل منظومة طيف اإلنهيار المستحث بالليزر في 
رسالة ماجستير 
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امل�ستمر  التعليم  مركز  نظم 
التكنولوجية  اجلامعة  يف 
التدري�س  طرائق  عن  دورة 
للمدة  االفرتا�سية  واملكتبة 
 50 مب�ساركة   2014/9/25-14
اجلامعات  اغلب  ميثلون  متدربا 
املركز  مدير  .وقال  العراقية 
 : حممود  ابراهيم  خليل  ا.د 
اكت�ساب  اىل  تهدف  الدورة  ان 
والقدرات  املهارات  امل�ساركني 
التدري�س  وا�ساليب  طرائق  حول 

الو�سائل  عن  ف�سال  احلديثة 
احلديثة امل�ستخدمة يف اجلانب 

التعليمي والرتبوي .
تكون  الدورات  ان   : وا�ساف 
موجهة اىل التدري�سيني ومركزة 
منهم  التعيني  حديثي  لتاأهيل 
املر�سحني  يكون  بان  وي�سرتط 
لها من حملة �سهادة املاج�ستري 
والدكتوراه والقى املحا�رضات 
خرباء  من  جمموعة  الدورة  يف 

طرائق التدري�س .

50 مشاركًا من الجامعات العراقية في دورة طرائق التدريس 

عن  دورة  التكنولوجية  اجلامعة  يف  واملعامل  التدريب  مركز  اقام 
 ،  2014/10/23 لغاية   10/19 من  للمدة  الديزل   حمركات  �سيانة 

مب�ساركة منت�سبي من وزارة النفط .
وهدفت الدورة اىل التعريف على منظومات الديزل احلديثة وكيفية 
االعطال  على  التعرف  وكذلك  ملحركاتها  ال�سيانة  عمليات  اجراء 
ال�سائعة التي قد تواجه الفني اثناء عمله اليومي وكيفية معاجلتها 

والقى املحا�رضات يف الدورة رئي�س مالحظني فني جميل عدنان  

صيانة محركات الديزل في دورة في مركز 
التدريب والمعامل 

اقام مركز احلا�سبة االلكرتونية يف اجلامعة التكنولوجية دورة عن 
) �سيانة احلا�سوب ( مب�ساركة 70 طالبا من كلية اال�رضاء االهلية  .
اجهزة  �سيانة  كيفية  على  امل�ساركني  تعريف  اىل  الدورة  وهدفت 
ومعدات احلا�سوب واالجزاء الربجمية ب�سكل عملي ف�ساًل عن كيفية 

عمل �سيانة اولية للطابعات .
والقى املحا�رضة يف الدورة رفل احمد و ر�سا عبد الر�سول  و ا�سيل 

�سالح .

التكنولوجية تقيم دورة عن صيانة الحاسوب 
لطلبة كلية اإلسراء األهلية

الفرحة على وجوه طلبة ومنت�سبي اجلامعة  يف كل عام ترت�سم 
االعزاء  طلبتها  من  كوكبة جديدة  تخرج  التكنولوجية مبنا�سبة 
املركزية  االإحتفالية  تبقى  الفرحة  تلك  مظاهر  تعدد  ورغم   .
فيه  وتتوحد  تتج�سد  الذي  االأبرز  املعلم  اجلامعة  تنظمها  التي 
جميع مظاهر تلك الفرحة. لذلك حر�ست اجلامعة على تاأكيد تلك 
الفرحة من خالل االأ�رضار على تنظيم تلك االإحتفالية رغم كافة 

ال�سعوبات والتحديات. 
كان  الذي  التميز  طابع  اأكت�سبت  العام  لهذا  اجلامعة  احتفالية 
العلمي  العايل والبحث  التعليم  حا�رضا بو�سوح يف كلمة وزير 
الدورة  تخرج  حفل  ال�سهر�ستاين خالل ح�سورة  ح�سني  الدكتور 
فيها  اكد  التي  والتنمية  ال�سالم  دورة  التكنولوجية  39 جلامعة 
على اإن تخرج دفعة جديدة من الطلبة هو مبثابة ر�سالة على اأن 
العراق لن يتوقف عن البناء على الرغم من حماوالت االإرهابيني 

لتعطيل امل�سرية التعليمية .
التكنولوجية  اجلامعة  جهود  بان  ال�سهر�ستاين  او�سح  لقد   
واجنازاتها قد اثمرت يف اإعداد مهند�سني تطبيقني ومالكات علمية 
بحثية كفوءة ومب�ستوى متميز من املعرفة واالإبداع التكنولوجي 
املعايري  وفق  على  االأكادميي  واالعتماد  اجلودة  �سمان  يحقق 
مع  والعلمية  الهند�سية  املناهج  عامليا يف  املعتمدة  الر�سينة 

االلتزام باأخالقيات املهنة الهند�سية والعلمية .
التعليم  وزير  ال�سيد  و�سف  هو  ذلك  كل  من  اهمية  االكرث  لكن 
العايل والبحث العلمي للجامعة التكنولوجية على انها القدوة 
احل�سنة وهو مايعد مبثابة اأر�سًا �سلبة واإطارًا عامًا �ساماًل وكافيًا 
التعليم  م�سرية  دفع  جمال  يف  املجتمع  يف  هائل  تقدم  لتحقيق 
التي  املوؤثرات  وكبح  البالد،  يف  العلمي  البحث  وقيم  العايل 

ميكن ان تعيق تطور املجتمع وتقدمه .
ان و�سف اجلامعة كقدوة ح�سنة وجعلها قدوة ح�سنة يقتفي اأثرها 
الأهمية  نظرًا  وذلك  للجامعة،  ا�ستثنائية  �سفة  �سكل  املجتمع، 
ال�سفة يف املجتمع،  اأن حتدثه هذه  الذي ميكن  االأثر  و�سخامة 
دورها  تفعيل  م�سوؤلية  نف�سه  الوقت  يف  اجلامعة  على  وفر�س 
كموؤ�س�سة علمية يف املجتمع والبناء على القاعدة ال�سلبة التي 
واالهتمام  ال�ساأن،  هذا  يف  العايل  التعليم  وزير  ال�سيد  وفرها 
التي  امل�سكالت  من  الكثري  ومعاجلة  لها  العلمية  بالتطبيقات 
التزال تواجة القطاعات ال�سناعية والعلمية يف موؤ�س�سات الدولة 
اأثر كبري على مدى جناح  االخرى، ملا ميكن ان يرتكه ذلك من 
العلمي  الواقع  ودعم  العلم،  ن�رض  يف  ودولة  كمجتمع  اجلميع 

والتطبيقي يف جمتمعنا .
لقد �ساعفت كلمات ال�سيد الوزير امل�سوؤولية امللقاة على عاتق 
القدوة  ت�سعى اجلامعة  اأن  ذلك  والزم  منت�سبي اجلامعة   جميع 
اىل حتقيق اعلى امل�ستويات من العلم واخللق واحلكمة واليقظة 
والقدرة االإدارية والعملية. واأن تكون النية من العلم والتعلم هي 
اإفادة املجتمع واالإ�سهام يف  بناء الدولة ، واحلر�س على البحث 

على مدى �سلة العلوم النظرية باحلياة العامة العملية.
تتطلب  التكنولوجية  للجامعة  االأنتماء  مب�سوؤولية  ال�سعور  ان 
يومي عن طريق  واقع عمل  اىل  ال�سعور  هذا  من اجلميع ترجمة 
العمل امل�ستمر من اأجل النهو�س بواقع البحث العلمي وحتديد 
اجلامعة  من  مبايجعل  والعمل  البحث  جمال  يف  االأولويات 
االإقليمي والعاملي  التكنولوجية حا�رضة بقوة على امل�ستويني 
يف  ال�ساملة  التنمية  لقيادة  قاطرة  العلمي  البحث  من  ويجعل 
البحث  يف  االأ�ستثمار  على  الدولة  موؤ�س�سات  وحث  املجتمع، 
العمومية  �سيا�ستها  يف  اأ�سا�سيا  جزءا  ي�سبح  بحيث  العلمي 
لتحقيق النمو االقت�سادي واالأجتماعي. وومبا يوؤدي اىل ان ي�سهم 
العمل اجلامعي يف ايجاد مناخ علمي واقعي تندمج فيه وب�سكل 
فعال املوؤ�س�سة العلمية مع املوؤ�س�سة االأقت�سادية للدولة خلدمة 
املتنوع  العلمي  املنتوج  اإىل  احلاجة  فيه  وتتناغم   . املجتمع 

الذي ين�سجم مع حاجيات ومتطلبات املجتمع.
اجلامعة  تناف�سية  رفع  على  احلر�س  مع  ذلك  يتزامن  ان  على 
اأرتقاءهذه  مايعني  وهو  الدويل  ال�سعيد  على  التكنولوجية 
املوؤ�س�سة من م�ستوى اجلامعات املحلية اإىل جامعات دولية عن 
العلمي  البحث  تربط  وا�سحة  وطنية  ا�سرتاتيجية  و�سع  طربق 
التحوالت  وتواكب  جهة،  من  العراقي  املجتمع  بحاجيات 
املعرفية التي يعرفها العامل من جهة ثانية. وان ي�سبح الهدف 
من التعليم اجلامعي هو التعلم للمعرفة والتعلم للعمل والتعلم 

للعي�س امل�سرتك.

                     د . حممود اخلفاجي
ق�سم االعالم والعالقات العامة 

اجلامعة .. القدوة

بحوث  مركز  نظم 
واملواد  النانوتكنولوجي 
اجلامعة  يف  املتقدمة 
دورة   ، التكنولوجية 
وزارة  ملنت�سبي  تدريبية 
درا�سات  اإعداد  حول  النفط 
مل�ساريع  االقت�سادية  اجلدوى 
للمدة  والغاز  النفط  �سناعة 
مب�ساركة   2014/11/27  -16
م�سايف  �رضكة  من  متدربني 
مي�سان  نفط  و�رضكة  الو�سط 
املنتجات  توزيع  و�رضكة 
اخلطوط  و�رضكة  النفطية 
النفطية.وتهدف   واالأنابيب 
العلمي  م�سمونها  يف  الدورة 
العاملني  مهارات  تطوير  اإىل 

يف  والغاز  النفط  قطاع  يف 
التي  االقت�سادية  املجاالت 
تعترب اأ�سا�س العمل يف تاأ�سي�س 
اجلديدة  النفطية  امل�ساريع 
وقد  البلد.  اإليها  يحتاج  التي 
االإبعاد   : الدورة  ت�سمن منهاج 
�سناعة  مل�ساريع  االقت�سادية 
الغاز  وتكنولوجيا  النفط 
ال�سيا�سة  درا�سة  العراق،  يف 
للم�ساريع  االقت�سادية 
اال�ستخراج  قطاع  يف  النفطية 
اإعداد  النفطية،  وامل�سايف 
والفنية  الت�سويقية  الدرا�سات 
واملالية واجلدوى االقت�سادية 
ح�سب  النفطية  للم�ساريع 
التكنولوجية  املتطلبات 

النفط  قطاع  يف  احلديثة 
اأ�سواق النفط  والغاز،  درا�سة 
لدرا�سات  تطبيقية  اأمثلة   ،
اجلدوى االقت�سادية للم�ساريع 
املحا�رضات  النفطية.واألقى 

العلمية اأ.م.د.خالد عجمي. 
مت  الور�سة  نهاية  ويف 
على  التخرج  �سهادات  توزيع 
مدير  قبل  من  امل�ساركني 
املركز اأ.د.عدوية جمعة حيدر

مركز بحوث النانو تكنولوجي يقيم دورة لمنتسبي وزارة النفط  

اجلامعة  يف  االنكليزية  اللغة  مركز  اختتم 
التكنولوجية دورة الكتابة العلمية باللغة 
القطاع  يف  متدربني  مب�ساركة  االنكليزية 
احلكومي من وزارة النفط \ �رضكة ت�سويق 
ووزارة  النفطية  امل�ساريع  و�رضكة  النفط 
ال�سحة دائرة �سحة بابل ووزارة الكهرباء 

الكهربائية  الطاقة  لنقل  العامة  املديرية 
\ الرتبوي  التلفزيون  الرتبية  ووزارة 
-16 من  للمدة  العراقي   املركزي  البنك 

 2014\11\27
قابليات  تطوير  اىل  الدورة  وهدفت 
امل�ساركني يف جمال الكتابة العلمية باللغة 

االطاريح  كتابة  على   وت�سمل  االنكليزية 
اجلامعية وكتابة التقارير العلمية وكتابة 

البحوث العلمية .
ومت اإلقاء املحا�رضات من قبل مقرر الدورة 
م.م. يق�سان ر�سا مهدي وم.مرتجم فاطمة 

ا�سماعيل �سالح . 

إختتام دورة الكتابة العلمية في مركز اللغة االنكليزية 

نظم مركز بحوث البيئة بالتعاون مع مركز التعليم امل�ستمر 
الفحو�سات  عن  تدريبية  دورة  التكنولوجية  اجلامعة  يف 
الفيزيائية والكيميائية للنماذج املائية مب�ساركة منت�سبي 
توزيع  وهيئة  الو�سط  م�سايف  و�رضكة  اجلنوب  نفط  �رضكة 

بغداد ووزارة ال�سحة للمدة من 2014/11/27-17 . 
واالجهزة  املخترب  باهمية  التعريف  الدورة  منهاج  وت�سمن 
والكيميائية  الفيزيائية  الفحو�سات  اجراء  يف  امل�ستخدمة 
املائية  النماذج  وحفظ  جمع  ا�ساليب  اىل  والتطرق  للمياه 
وتو�سيح  املختلفة  التحليل  باجراء  اخلا�سة  العمل  وطرق 
دقة  من  التاأكد  وطرق  اجلودة  و�سبط  النوعية  متطلبات 
اأ.م.د.عبد  با�رضاف  الدورة  حما�رضات  وكانت   ، النتائج 

احلميد حممد جواد.

مركز بحوث البيئة ينظم دورة عن الفحوصات الفيزيائية والكيميائية
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 2014/11/16 االأحد  يوم  واالإن�ساءات  البناء  هند�سة  اأقام 
جمل�س عزاء على روح ال�سهيد الدكتور خالد جميد جاعد 
ورئي�س  ثامر  دواي  اأ.د.اأمني  اجلامعة  رئي�س  بح�سور 
اأ.د.ريا�س االأنباري وعدد من روؤ�ساء االأق�سام  الق�سم 

العلمية ومنت�سبيهم وطلبة الق�سم.
 2014/11/14 اجلمعة  يوم  اأ�ست�سهد  قد  الفقيد  وكان 
اأثر حادث اإرهابي جبان بانفجار �سيارة مفخخة يف 
�سارع املغرب التي راح �سحيتها عدد من االأبرياء .

الكادر  اإىل  التعازي  اأحر  اجلامعة  رئي�س  وقدم 
البناء  هند�سة  ق�سم  منت�سبي  وجميع  التدري�سي 
واالإن�ساءات داعيًا الله عز وجل اأن يتغمد فقيد اجلامعة 
ال�سرب  اأهله  يلهم  واأن  ف�سيح جناته  ي�سكنه  واأن  برحمته 

وال�سلوان 

ح�رض معايل وزير التعليم العايل 
ح�سني   الدكتور  العلمي  والبحث 
رئي�س  ب�سحبة   ال�سهر�ستاين 
اال�ستاذ  التكنولوجية  اجلامعة 
الدكتور امني دواي ثامر التميمي 
يوم االأحد 9 ت�رضين الثاين 2014 
الطالب  ال�سهيد  عزاء  مرا�سم 
املرحلة  يف  جا�سم  حممد  علي 
واالن�ساءات  البناء  ق�سم  الثانية 
 ، التكنولوجية  باجلامعة 
يوم  م�ساء  ا�ست�سهد  والذي 
ال�سبت 8 ت�رضين الثاين 2014 اثر 
�سارع  يف  مفخخة  �سيارة  انفجار 
اجلامعة  من  بالقرب  ال�سناعة 

التكنولوجية .
التعليم   وزير  معايل  وقال 
العزاء  مرا�سم  ح�سوره  خالل 
البناء  هند�سة  ق�سم  اقامه  الذي 
واالن�ساءات بح�سور رئي�س الق�سم 
اال�ستاذ الدكتور ريا�س االنباري 
وعدد من روؤ�ساء االق�سام وا�ساتذة 
اين  اجلامعة والق�سم والطلبة : " 
اردت ان ا�سارككم يف هذه احلادثة 
لن  بانها  واثق  ولكني  املوؤ�سفة 
ت�ستمرون  ان  يف  عزميتكم  تثن 
وا�رضار  بعزمية  درا�ستكم  يف 
هو  هذه   ، النجاح  وحتقيق 
الن   ،  " ال�سهيد  للطالب  الوفاء 
عجلة  ايقاف  هو  االرهاب  هدف 

التقدم والتطور ". 
اأن  ال�سهر�ستاين  واأ�ساف 
من  جزء  هي  الطلبة  ت�سحيات 
وما  العراقي  ال�سعب  ت�سحيات 
يقدمها  التي  ال�سهداء  قوافل 
مل�ستقبل  نربا�سًا  اال  العراقيون 
االنت�سارات  ان  موؤكدا   ، االأجيال 
يف  البا�سل  جي�سنا  يحققها  التي 
خري  هي  االرهاب  �سد  معاركه  

دليل على مدى ا�رضار العراقيني 
التنظيمات  هذه  دحر  على 

التكفريية. 
لقائه  خالل  ال�سهر�ستاين  ووجه 
التدري�سية  الهيئات   ، الطلبة 
ومراعاة  الطلبة  �سوؤون  بت�سهيل 
الظروف اال�ستثنائية التي ميرون 
على  ت�سجيعهم  عن  ف�ساًل   ، بها 
التفوق ليكونوا مثااًل يحتذى به 

بني الطلبة.  
التعازي  ال�سهر�ستاين،  وقدم 
والطلبة  التعليمية  لال�رضة 
حممد  علي  الطالب  با�ست�سهاد 
ان   الله عز وجل  �سائال   جا�سم، 
يلهم  وان  جناته  ف�سيح  ي�سكنه 

اهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.
ان  الوزير  معايل  وا�ساف 
على  لالطمئنان  هو  ح�سوري 

يف  اجلرحى  الطلبة  �سحة 
اجلامعة ب�سبب احلادث االرهابي 
االعزاء  طلبتنا  احد  افقدنا  الذي 
الطلبة  وجدت  وقد   ، املتفوقني 
كلهم اإ�رضار وعزمية ان ي�ستمروا 
واالجتهاد  التح�سيل  بدرب 
يجب  هذا  الن  والنجاح  والتفوق 
ورده  عراقي  كل  جواب  يكون  ان 
االرهابية وهوالء  العمليات  على 
ال�سباب �سوف يوا�سلون درا�ستهم 
ويبنون  وينجحون  و�سيتفوقون 
كل ما يخربه هوؤالء االإرهابيني ، 
ال�سهداء  لدماء  ينتقمون  و�سوف 
هذه  يف  �سقطوا  الذين  االبرياء 
االرهابية  والعمليات  العمليات 
االخرى ، م�سيفا ان اخوتهم من 
القوات امل�سلحة ومن املتطوعني 
يدكون  االن  ال�سعبي  احل�سد  يف 
يف  الدواع�س  االإرهابيني  ح�سون 
كل جبهات القتال ويزفون ب�سائر 
هكذا   ، العراقيني  لكل  الن�رض 
القتال  جبهات  يف  الرد  �سيكون 

انتقاما لدماء �سهدائنا .
باإيقاد  الق�سم  طلبة  وقام     
ال�سموع ثم قراءاة �سورة الفاحتة 

ترحما على روح ال�سهيد 
اال�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  وقدم 
الدكتور امني دواي ثامر تعازيه 
اجلامعة  يف  التعليمية  لال�رضة 

طلبتها  احد  بفقدان  وطلبتها 
االرهابي  با�ست�سهاده يف احلادث 
ال�سرب  وذويه  اهله  يلهم  وان 
ال�سفاء  متمنيا  وال�سلوان، 

للجرحى الطلبة يف اجلامعة . 
العايل  التعليم  وزير  وقام 
الداخلية  االق�سام  ق�سم  بتفقد 
اجلامعة  يف  الواقع  للطالبات 
على  لالطمئنان  التكنولوجية 
اال�رضار  على  واالطالع  الطالبات 
االرهابي  التفجري  جراء  الطفيفة 
اجلامعة  من  بالقرب  اجلبان 
التكنولوجية يف �سارع ال�سناعة 
افادت  كما  �سحيته  راح  الذي 
وجرح  �سهداء  ثالثة  ال�رضطة 
طالبني  بينهم  من  ا�سخا�س   10
هما  التكنولوجية  اجلامعة  من 
ح�سني نوري حممد  وحممد جليل 
امل�ست�سفى  يف  ويرقدون  ر�سيد 
حلظة  مرورهما  �سادف 

االنفجار".
يف  �سارك  قد  ال�سهيد  ان  يذكر 
التكنولوجية  اجلامعة  موكب 
ت�رضين   8 ال�سبت  يوم  �سباح 
كربالء مبنا�سبة  2014 يف  الثاين 
عليه   " احل�سني  االمام  ا�ست�سهاد 
ال�سالم " لكنه ارحتل اىل الرفيق 

االعلى م�ساء اليوم نف�سه .
انا لله وانا اليه راجعون

اجلامعة التكنولوجية تفقد اأحد طلبتها با�ضت�ضهاده اثر تفجري اإرهابي
معالي وزير التعليم يحضر مراسم عزاء الشهيد علي محمد جاسم من قسم هندسة البناء

اجلامعة التكنولوجية ت�ضيع الطالب ال�ضهيد علي حممد 
جا�ضم اأثر اإنفجار اإرهابي

ال�سهيد  جنازة  التكنولوجية  اجلامعة  �سيعت 
الثانية  املرحلة  يف  الطالب  جا�سم  حممد  علي 
يف ق�سم هند�سة البناء واالن�ساءات – فرع املياه 
والذي   2014 الثاين  ت�رضين   9 االحد  وال�سدود 
الثاين  ت�رضين   8 ال�سبت  يوم  م�ساء  ا�ست�سهد 
2014 بانفجار �سيارة مفخخة يف �سارع ال�سناعة 
يف  وكان  التكنولوجية   اجلامعة  من  بالقرب 
التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س  امل�سيعني  مقدمة 
ق�سم  ورئي�س  ثامر  دواي  امني  الدكتور  اال�ستاذ 
الدكتور  اال�ستاذ  واالن�ساءات  البناء  هند�سة 
ريا�س االنباري وعدد من روؤ�ساء االق�سام وح�سد 
اجلامعة  رئي�س  .وقّدم  اجلامعة  طلبة  من  غفري 
ورئي�س ق�سم هند�سة البناء واالن�ساءات وعدد من 
التي  ال�سهيد  لوالدة  وموا�ساته  تعازيه  الطلبة 
ت�رضعت اىل الباري عز وجل  ان يحفظ العراق 
بالرغم  مكروه   كل  من  اجلامعة  وطلبة  و�سعبه 
ولدها  بفقدانها  واالليمة  املفجعة  احلالة  من 

الداخلية  االق�سام  طلبة  احد  .وال�سهيد  الوحيد 
يف  خانقني  مدينة  �سكنة  من  وهو  اجلامعة  يف 
حمافظة دياىل تغمد الله ال�سهيد بوا�سع رحمته 

والهم ذويه ال�سرب وال�سلوان
اجلامعة  رئي�س  اإ�ستقبل 
دواي  اأ.د.اأمني  التكنولوجية 
العامة  اأالمانة  من  وفدًا  ثامر 
للعتبة احل�سينية املقد�سة لتقدمي 
اجلامعة  وم�ساركة  التعازي 
ق�سم  طلبة  اأحد  لفقدهم  اأحزانهم 
هند�سة البناء واالإن�ساءات ال�سهيد 
املرحلة  يف  جا�سم  حممد  علي 
وال�سدود  املياه  فرع  من  الثانية 
�سيارة  اإنفجار  اأثر  اأ�ست�سهد  الذي 
اجلامعة  من  بالقرب  مفخخة 
الوفد  وح�رض   ، التكنولوجية 
العتبة  اأمانة  تعازي  معه  حاماًل 
احل�سينية املقد�سة متمنني لذوي 
ال�سهيد ال�سرب وال�سلوان وجلرحى 

اجلامعة ال�سفاء العاجل .
درع  ثامر  دواي  اأ.د.اأمني  وقدم 
الأع�ساء  التكنولوجية  اجلامعة 
وعرفانًا  منه  امتنانا  الوفد 
لالأمانة العامة العتبة احل�سينية 
اجلامعة  مل�ساركتهم  املقد�سة 
اأحزانها متمنيًا للجميع املوفقية 
وال�سداد يف خدمة عراقنا احلبيب 

ربيع  واالأمان  االأمن  ي�سود  واأن 
بلدنا . 

للعتبة  العامة  االمانة  وفد  وقدم 
احل�سني  االمام  راية  احل�سينية 
ال�سالم اىل رئا�سة اجلامعة  عليه 
واالإن�ساءات  البناء  هند�سة  وق�سم 
كرمي  وحجر  معطرة  وم�ساحف 
املو�سوع  احلجر  من  مقطوع 
ال�رضيف  املذبح  مزار  يف 
ال�سالم  عليه  احل�سني  لالمام 
عن  ف�سال  احل�سينية  العتبة  يف 
اجلامعة  ملوكب  كبرية  �سورة 
يف  �سارك  الذي  التكنولوجية 
العراقية  اجلامعات  طلبة  موكب 
مدينة  يف  ا�ستعر�س  الذي 
ال�سبت  �سباح  املقد�سة  كربالء 

. 2014/11/8
 ) النعمة  ح�سني   ( االأ�ستاذ  وقال 
يف  ال�سباب  رعاية  مركز  مدير 
لقد   : املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
التكنولوجية  اجلامعة  اىل  جئنا 
ملنت�سبي  التعازي  لتقدمي 
�سائلني  وزمالئه  اجلامعة  وطلبة 

ال�سرب  يلهمهم  ان  القدير  العلي 
امل�ساب  هذا  ويجعل  وال�سلوان 
الطريق  هذا  على  وال�سري  نربا�سا 
الذي يوؤكد بان العراق واحل�سني 
�سبيلها  يف  ي�سري  متالزمة  ثنائية 
دعاة  االحرار  االأكادمييني  جميع 
الذي  الفتح  �سبيل  يف  االإن�سانية 
عليه  احل�سني  االمام  الأجله  خرج 

ال�سالم.
جاءت  الزيارة  ان  واأ�ساف 
العام  بتوجيه من �سماحة االمني 
عبد  ال�سيخ  احل�سينية  للعتبة 
يف  للم�ساركة  الكربالئي  املهدي 
اجلامعة  طلبة  احد  عزاء  جمل�س 
عند  ا�ست�سهد  الذي  التكنولوجية 
عودته من موكب طلبة اجلامعات 
يف  ا�ستعر�س  الذي  العراقية 
�سباح  املقد�سة  كربالء  مدينة 

ال�سبت . 
وتاألف الوفد من 21 �سخ�سا نخبة 
من ال�سادة اخلدم ومنت�سبي مركز 
رعاية ال�سباب يف ق�سم االعالم يف 

العتبة احل�سينية .

رئي�س اجلامعة التكنولوجية ي�ضتقبل وفداً من العتبة احل�ضينية املقد�ضة 
لتقدمي التعازي با�ضت�ضهاد الطالب علي حممد  وم�ضاركة اجلامعة اأحزانها

ق�ضم هند�ضة البناء يقيم جمل�س عزاء على روح ال�ضهيد الدكتور خالد جميد
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اجلامعة  منتخب  اأحرز 
الثاين  املركز  التكنولوجية 
العراق  جامعات  بطولة  يف 
بال�سطرجن  الو�سطى  للمنطقة 
على  اختتمت  التي  للطالب 
اجلامعة  يف  االأ�ساتذة  قاعة 
 11 مب�ساركة  التكنولوجية 
للطالب  اهلية  وكلية  جامعة 
اجلامعة  رئي�س  ح�رضها  التي 
الدكتور  اال�ستاذ  التكنولوجية 
التميمي  ثامر  دواي  امني 
اال�ستاذ  االداري  وامل�ساعدان 
وحيد  �سامي  الدكتور  امل�ساعد 
اال�ستاذ  والعلمي  احل�سناوي 
كاظم  و�سام  الدكتور  امل�ساعد 
الرتبية  ق�سم  ومدير  حمدان 
الفني  والن�ساط  الريا�سية 
وروؤ�ساء  حممود  منري  الدكتور 
الفرق امل�ساركة، ونال منتخب 

جامعة بغداد اللقب .
اجلامعة  منتخب  وح�سل 
مركز  على  التكنولوجية 
وهو  نقاط   8 بر�سيد  الو�سافة 
الر�سيد الذي امتلكه فريق كلية 
الريموك �ساحب املركز الثالث 
فاز  التكنولوجية  فريق  ان  اال 
الفائزة  الطاوالت  عدد  بف�سل 
كلية  عن  واحدة  طاولة  بفارق 
نظام  على  اعتمادا  الريموك 
ك�رض التعادالت .ومتكن منتخب 
من  التكنولوجية  اجلامعة 
للعلوم  بغداد  كلية  على  الفوز 
االقت�سادية وعلى كلية املاأمون 
وعلى   0.5-  3.5 بنتيجة  
 1.5  –  2.5 العراقية  اجلامعة 
الو�سطى  التقنية  واجلامعة 
جامعة  مع  واخل�سارة  �سفر   -4
بغداد �سفر - 4 وكلية الريموك 

اجلامعة 1.5 – 2.5 
ومثل منتخب اجلامعة علي عبد 
الكرمي ومروان عي�سى وم�سطفى 

ق�سي واحمد جا�سم .
بغداد  جامعة  منتخب  وح�سل 

بعد  االول  املركز  على  للطالب 
يف  فوزه  من  نقطة   12 جمع  ان 
التي  ال�ستة  اجلوالت  جميع 
ال�سوي�رضي  النظام  وفق  اأقيمت 
بغداد  جامعة  منتخب  وجنح 
منتخبات  على  الفوز  من 
وجامعة  امل�ستن�رضية  اجلامعة 
كلية  وعلى   1-3 بنتيجة  دياىل 
�سفر   -4 اجلامعة  الريموك 
وبالنتيجة نف�سها على اجلامعة 
املاأمون  وكلية  التكنولوجية 
منتخب  ومثل  النهرين  وجامعة 
عقيل  الطالب  من  كل  اجلامعة 
واجمد  الكرمي  عبد  وعلي  كرمي 
عبد  ورامي  �ساكر  وعلي  عالء 

الرزاق
الريموك  كلية  منتخب  ومتكن 
املرتبة  نيل  من  اجلامعة 
كلية  على  بفوزه  الثالثة 
الرافدين 4- �سفر وعلى جامعة 
وعلى   0.5  –  3.5 دياىل 
 –  2.5 التكنولوجية  اجلامعة 
1.5 والتعادل مع كلية املاأمون 
واجلامعة  العراقية  واجلامعة 
 .2-2 بنتيجة   امل�ستن�رضية 
علي  اجلامعة  منتخب  ومثل 
وم�سطفى  منذر  و�سيف  فار�س 

حم�سن وحممد انور 
نال  الطالبات  مناف�سات  ويف 
املركز  بغداد  جامعة  منتخب 
االول بعد ان جمع 7 نقاط من 5 
جوالت اثر فوزه يف ثالث جوالت 
دياىل  جامعة  منتخبات  على 
�سفر   -4 بنتيجة  وامل�ستن�رضية 
�سفر   -3 التكنولوجية  وعلى 
العراقية  اجلامعة  مع  وتعادل 

. 2-2
اجلامعة  طالبات  واحرزت 
بر�سيد  الثاين  املركز  العراقية 
اجلامعة  مع  بتعادلهن  نقاط   6
والفوز   2-2 امل�ستن�رضية 
�سفر   -4 دياىل  جامعتي  على  
 . �سفر   -3 والتكنولوجية 

امل�ستن�رضية  اجلامعة  وفازت 
التكنولوجية  جامعتي  على 
- 0.5وفازت  ودياىل 3.5   1-3
على  التكنولوجية  اجلامعة 

جامعة دياىل 3.5 – 0.5.
رئي�س  البطولة وزع  نهاية  ويف 
االداري  وامل�ساعدان  اجلامعة 
الفردية  اجلوائز  والعلمي 

والفرقية على الفرق الفائزة .
باملراكز  الفائزون  وعرب 
بتحقيق  �سعادتهم  عن  االوىل 
جاءت  التي  املميزة  النتائج 
بف�سل الدعم من قبل جامعاتهم 
م�سيدين بح�سن التنظيم . رئي�س 
يفتتح  التكنولوجية  اجلامعة 
اجلامعة  رئي�س  وكان  البطولة 
مناف�سات  افتتح  التكنولوجية 
بطولة جامعات العراق للمنطقة 
للطالب  بال�سطرجن  الو�سطى 
والطالبات يوم االحد 16 ت�رضين 
يف  اال�ساتذة  قاعة  يف  الثاين 
اجلامعة التكنولوجية مب�ساركة 
11 منتخبا للطالب و5 منتخبات 
اجلامعات  ميثلون  للطالبات 

والكليات االهلية  . 
بروؤ�ساء  اجلامعة  رئي�س  ورحب 
امل�ساركة  الوفود  واأع�ساء 
اجلامعة  رحاب  يف  بالبطولة 
متمنيا لهم التناف�س ال�رضيف .

الفني  املوؤمتر  يف  وقال 
ق�سم  يف  عقد  الذي  للبطولة 
الريا�سة  ان  ال�سيطرة  هند�سة 
 ، لل�سباب  كبري  عنوان 
واأ�سبحت البلدان تقا�س تقدمها 
ان  كما  الريا�سية  بالفعاليات 
هناك بلدان فقرية لكنها اأ�سبحت 
معروفة عامليا بف�سل العبيها ، 
م�سيفا باأننا نفتخر ب�سبابنا يف 

كل املجاالت .
درع  اجلامعة  رئي�س  ووزع      
امل�ساركة  الفرق  على  البطولة 
يف حني قدم مدير ق�سم الرتبية 
الفني  والن�ساط  الريا�سية 

درع  اجلامعة  يف 
على  البطولة 

اجلامعة  رئي�س 
العلمي  وامل�ساعدين 

ق�سم  ومدير  واالداري 
والعالقات  االعالم 

العامة يف اجلامعة .
وقام بتحكيم البطولة احلكم 

اإبراهيم  اإ�سماعيل  الدويل 
ع�سو  عبدالله  وعا�سف 

بغداد  فرع  احتاد 
وكفاح  لل�سطرجن 
احتادي  حكم  �سليم 
الدكتور  وباإ�رضاف 

نعمة حممود .
الدكتور  وقال 
مدير  حممود  منري 
الرتبية  ق�سم 
والن�ساط  الريا�سية 

اجلامعة  يف  الفني 
ان  التكنولوجية 

ناجحة  كانت  امل�ساركة 
ات�سم  الفني  وامل�ستوى 

ان  حتى  واالثارة  بالندية 
اال  حت�سم  مل  االوىل  املراكز 

االخريتني  اجلولتني  يف 
رئي�س  دعم  اىل  م�سريا   ،

التكنولوجية  اجلامعة 
ومتابعته اليومية قبل 
كان  البطولة  واثناء 
ايجابي  مردود  لها 

يف جناحها .
جميع  و�سكر 
التي  اجلامعات 
وا�سهمت  �ساركت 
البطولة  جناح  يف 

احتاد  عن  ف�سال 
العراقي  ال�سطرجن 

حكام  بتخ�سي�س 
واحتاديني  دوليني 

ت�ساوؤالت  على  واالجابة 
جميع  وتوفري  امل�ساركني 

م�ستلزمات اللعبة .      

جامعة بغداد تتوج بلقب بطولة جامعات العراق للمنطقة 
الوسطى للطالب والطالبات 

 �ضطرجنيو التكنولوجية يح�ضلون على املركز الثاين 



12
العدد - الخامس 2015/1/15

رئي�س اجلامعة ي�ضيد باإن�ضيابية العمل يف موقف ال�ضيارات العمودي
التكنولوجية تباشر بأعمال الطابق الثالث لمشروع إنشاء المرآب بواقع 6 طوابق

يف جتربة االوىل ) او الفريدة ( 
من نوعها يف تاريخ اجلامعات 
اجلامعة  توا�سل  العراقية 
ال�سوؤون  ق�سم   / التكنولوجية 
املنفذة  اجلهة  الهند�سية 
اإجناز  يف  عملها  للم�رضوع 
من  والفريد  الرائد  م�رضوعها 
موقف   " مراآب  بان�ساء  نوعه 
الذي  العمودي  ال�سيارات   "
يتاألف من )6( طوابق ومب�ساحة 
وم�ساحة  )12000(م2  تبلغ  كلية 
)2000( م2 خالل  تبلغ  كل طابق 
العقد  مبوجب  يوم   )  600( مدة 
ا�ستيعاب اكرب  ، وذلك من اجل 
ا�ساتذة  �سيارات  من  ممكن  عدد 
ومواكبة  اجلامعة  ومنت�سبي 
العمراين  والتطور  النه�سة 
واخلدمي املتمثل باأحدث انواع 
الذي  احلديث  والطراز  البنيان 
العمراين  التطور  مع  يتالئم 
الع�رض  وم�ستحدثات  واخلدمي 

البنائية واالإن�سائية . 
واملقيم  املدين  املهند�س  وقال 
باأن  حقي   علي  للم�رضوع  
"العمل يف موقع امل�رضوع ي�سري 
م�ساكل  والتوجد  باإن�سيابية 
تعيق عملنا اذ و�سل اىل مرحلة 
اخل�سبي  القالب  باعمال  البداأ 
وحديد  الثالث  الطابق  ل�سقف 
الت�سليح جلدران الطابق الثالث 
امل�رضوع  و�سول  بعد  و�سيتم 
�سب  من  النهائية  ملراحله 
االعمال  من  واالنتهاء  ال�سقوف 
للم�رضوع  واالن�سائية  املدنية 
مب�ساعد  بناية  بتجهيز 
املراآب  مبنى  كون  لالأ�سخا�س 
وم�سعد  طوابق   6 من  يتاألف 
هذه  تنفذ  حيث  لل�سيارات 

امل�رضوع  اعمال  �سمن  االعمال 
امليكانيكية .

زينة  كهرباء/  مهند�س  وذكرت 
�سيت�سمن  امل�رضوع  ان   " ثائر 
جتهيز اربع منظومات كهربائية 

ومنظزمة  االطفاء  منظومة  منها 
اىل  ا�سافة  الهاتف  بدالة 
ومنظومة  االنارة  منظومة 
بناية  اإن�ساء  وان  الكامريات، 
خطوة  ال�سيارات  مراآب  مثل 

عمرانية مواكبة لتطور العمارة 
واجهة  من  يظهر  �سوف  ملا 
ت�سري اىل رمز و�سعار للجامعة 
اخلارجي  ال�سكل  �سيكون  اذ 
عبارة عن قطع خر�سانية ت�سكل 
اجلامعة  �سعار  واظهار  لر�سم 

التكنولوجية .
اجلامعة  رئي�س  وا�ساد 
دواي  امني  اأ.د  التكنولوجية 
يف  العمل  باإن�سيابية  ثامر 
اجلامعة  مراآب  م�رضوع  موقع 
اجلديد "بناية موقف ال�سيارات 
زياراته  خالل  من   " العمودي 
مراحل  على  مطلعا  املتكررة 
ال�سقوف  ب�سب  املتمثلة  العمل 
االر�سي  للطابق  واجل�سور 
و�سب  والثالث  والثاين  واالول 
مع  امل�ساعد  وغرف  االعمدة 
الكهربائية"  االعمال  مزامنة 
املعمار  �رضكة  ان  ويذكر   .
املحدودة  العامة  للمقاوالت 

تقوم بتنفيذ امل�رضوع  .

رئي�س اجلامعة ووكيل وزير الرتبية يفتتحان املعر�س ال�ضنوي للكتاب
بامل�ستوى  النهو�س  اأجل  من 
العلمي والرتبوي لتوفري اأحدث 
اجلامعة  اأقامت  اال�سدارات 
العامة  االمانة   / التكنولوجية 
ووزارة  املركزية  للمكتبة 
العامة  املديرية   / الرتبية 
املكتبات  مديرية   / للمناهج 
ال�سنوي  املعر�س  املدر�سية 
ع�رض  الثانية  الدورة   " للكتاب 
العامة  االمانة  قاعات  على 
اجلامعة  يف  املركزية  للمكتبة 
رئي�س  املعر�س  .وافتتح 
اال�ستاذ  التكنولوجية  اجلامعة 
ثامر  دواي  امني  الدكتور 
وزير  وكيل  بح�سور  التميمي 

الرتبية علي االبراهيمي.
اجلامعة  رئي�س  وقال 
اقامة  بان   : التكنولوجية 
ع�رض  الثاين  ال�سنوي  املعر�س 
علمية  ظاهرة  يعد  للكتاب 
امل�ستوى  عالية  وتربوية 
فر�سة  اعطاء  على  ت�ساعد 
املدر�سية  املكتبات  ملدراء 
للرتبية  العامة  املديريات  يف 
ترفد  التي  الكتب  القتناء 
اجلانب العملي بجانب النظري 
خا�سة  املجاالت  جميع  ومن 
املكتبة  باغناء  يتعلق  فيما  يف 

النهو�س  يف  ودورها  املدر�سية 
والرتبوي  العلمي  بامل�ستوى 
املديرية  ان  كما  للطالب 
على  اخذت  للمناهج  العامة 
من  الكتب  هذه  توفري  عاتقها 
خالل معر�س املديريات العامة 
طائلة  مبالغ  ولدينا  للرتبية 
املدر�سية  املكتبة  دور  الإحياء 

يف م�ساعدة الطالب علميا.
االبراهيمي  علي  الوكيل  واأكد 

حتر�س  الرتبية  وزارة  ان   :
املعر�س  اقامة  على  �سنويا 
امل�ساند  للكتاب  ال�سنوي 
ار�س  على  املدر�سي  للمنهج 
والذي  التكنولوجية  اجلامعة 
اراء  خالل  من  �سنويا  يحدث 
الرتبية  وزارة  يف  وخمت�سني 
من خالل انتقاء الكتب املتعلقة 
للعملية  التطويري  باجلانب 
الرتبوية ترعى االعمار املرحلة 

ومن  والثانوية  االبتدائية 
للقائمني  بال�سكر  نتقدم  هنا 
التكنولوجية  اجلامعة  على 
خالل  من  املعر�س  با�ست�سافة 

تقدمي الت�سهيالت كافة .
من  العديد  املعر�س  و�سم 
العلمية  املختلفة  امل�سادر 
وغريها  والثقافية  واالدبية 
الن�رض  دور  من  وال�سادرة 

العربية والعاملية.

ثامر  دواي  امني   . اأ.د  التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س  افتتح 
التميمي خمتربات االجهزة الطبية وخمترب الت�رضيح وخمترب 
يوم  والنظم  ال�سيطرة  هند�سة  ق�سم  يف  العمليات  �سيطرة 
االحد 2014/11/2  بح�سور رئي�س الق�سم الدكتور اأزاد رحيم 

واملعاونني وروؤ�ساء الفروع وا�ساتذة الق�سم .
ويذكر ان فرع هند�سة النظم الطبية ا�ستحدث موؤخرًا يف العام 
املا�سي ليكون الفرع الرابع يف الق�سم واإن افتتاح املختربات 
جاء ال�ستكمال متطلبات املناهج الدرا�سية للتخ�س�س حيث 
ت�سمنت املختربات مناذج واجهزة حديثة وتخ�س�سه لتعيني 

الطالب يف فهم اجلانب العلمي للتجارب التي يدر�سها . 

التميمي يفتتح  3 خمتربات يف ق�ضم 
هند�ضة ال�ضيطرة

تفقد رئي�س ق�سم تكنولوجيا النفط يف اجلامعة التكنولوجية اأ.د. 
اأحمد عبد الله رم�سان  حممد �سالح اجلواد واملعاون العلمي د. 
االأوىل  الله حممد طلبة املرحلة  اأ.م.د. عقيل عبد  الفرع  ورئي�س 
برفقتهم  وكان   ،2014/12/4 بتاريخ  واملعامل  التدريب  مركز  يف 
مدير مركز التدريب واملعامل د. �سامي اأبو النون ومدير املعامل 

اال�ستاذ مزهر علي �ساحب.
وهي:  وحدة  كل  عمل  وطبيعة  التدريبية  الوحدات  على  واطلع 
اخلراطة،احلدادة،  ال�سيارات،  الكهرباء،  ال�سباكة،  )ال�سمكرة، 
كما  ا؟الأوىل   املرحلة  بطلبة  اجلواد  والتقى  اللحام،النجارة( 
العلمية  والفائدة  تواجههم  قد  التي  ال�سعوبات  عن  ا�ستف�رض 

املرجوة من هذه الوحدات.
التدريب  مركز  قبل  من  املبذولة  اجلهود  الق�سم  رئي�س  وثمن 
جيدة  تطبيقية  موا�سيع  على  وتدريبهم  الطلبة  لتعليم  واملعامل 
ويف �ستى املجاالت حتى متكنهم من اال�ستفادة منها يف امل�ستقبل 

القريب.

رئي�س ق�ضم تكنولوجيا النفط  يتفقد طلبته 
يف مركز التدريب واملعامل

التكنولوجية تربم عقداً مع ال�ضركة العامة 
لل�ضناعات الكهربائية 

اجلامعة  يف  احلا�سوب  هند�سة  لق�سم  العلمي  الن�ساط  �سمن 
التكنولوجية قام طلبة املرحلة الرابعة بزيارة علمية اىل ال�رضكة 
املرحلة  تدري�سيي  وباإ�رضاف  االلكرتونية  لل�سناعات  العامة 

للوقوف على التطبيقات العملية وربطها باجلانب النظري .
ومت  خالل زيارة حقل العمل للطلبة االطالع على خطوط االنتاج و 
دور انظمة احلوا�سيب فيها للتعرف على مراحل ت�سنيع و جتميع 
االجهزة االلكرتونية حيث ابدت ال�رضكة م�سكورة كافة الت�سهيالت 
للطلبة باال�سافة اىل �رضح مف�سل على االنظمة امل�ستخدمة و عملها.

زيارة علمية لطلبة ق�ضم هند�ضة احلا�ضوب 
اىل �ضركة ال�ضناعات اللكرتونية

 �سمن ن�ساطات منت�سبي ق�سم االح�ساء وبنك املعلومات يف اجلامعة 
اأح�سائية  حتليالت  بعنوان  كرا�سًا   الق�سم  اأ�سدر   ، التكنولوجية 

للجامعة التكنولوجية لعام 2013 - 2014 .
احلا�سل  التطور  مدى  يو�سح   �سفحة   34 من  الكرا�س  ويتاألف 

واملت�سارع يف اجلامعة التكنولوجية خالل الفرتة املا�سية . 
ويت�سمن الكرا�س خمططات وجداول تبني اح�سائية كاملة عن ن�سب 
التطور احلا�سل يف  اعداد اع�ساء الهيئة التدري�سية واعداد املنت�سبني 

والطلبة .

قسم اإلحصاء يصدر كراسًا عن التحليالت 
االحصائية في الجامعة التكنولوجية


