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وزير الشباب والرياضة :

التكنولوجية تتطلع ملساهمة فعالة يف مشاريع  حمافظة 
بغداد

اجلامعة  على  أوال  أستاذا  صاحل  حممد  الدكتور  اختيار 
التكنولوجية

تدريسي من قسم االنتاج حيصل على براءة اخرتاع منظومة 
انتاج معدن السيليكون باستخدام مواد اولية عراقية 

%100

وان نعقد  أن نعتمد على مهندسني ذوي خربة وكفاءة  ، نريد  أمامكم  أبوابنا مفتوحة 

مذكرة تفاهم مع اجلامعة التكنولوجية
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قطاع  إلى  النظرة  في  الشمولية  العقلية  بني 
النظرة  في  الليبرالية  والعقلية  العالي  التعليم 
اليه بون شاسع .. االولى تتحكم بالتعليم مبركزية 
صارمة منهجاً وأسلوباً ومادة وتكبل حركته بحدود 
يراوح  اإلبداعية وتبقيه أسيراً  وقيود تعطل طاقاته 
في املربع احملدد له متقوقعاً على أفكار جامدة وكأنها 
مبادئها  على  اخلروج  أو  تخطيها  يجوز  ال  مسّلمات 
أو  اخليانة  بتهمة  ذلك  على  يجرؤ  من  مع  فتتعامل 
املنفتحة  الليبرالية  العقلية  ..اما  التخريب  بتهمة 
التعليم  الى  تنظر  فانها  احلياة  جوانب  كل  على 
مع  وتتجاوب  التطور  حلركة  تستجيب  بديناميكية 
لإلبداع وحلرية  العنان  وتطلق  متطلبات كل مرحلة 
الرأي وتتعامل مبرونة مع األفكار اخملتلفة واألساليب 
ومنظور كل  املناهج  وتتفهم خصوصيات  املتنوعة 
خلق  في  التعليم  أهداف  إلى  الوصول  في  منهج 
الى  الساعي  واجملتمع  املعرفة  إلى  الساعي  اإلنسان 

الكمال والتطور .
   بني هاتني العقليتني شؤون وشجون متد أجنحتها 
على الواقع اجلديد الذي تعيشه اجلامعات اليوم بعد 
التغيير. فالنظام الشمولي سقط كمؤسسة وبقي 
كقانون ، سقطت رموزه وبقيت عقليته . فالعقلية 
العالي  التعليم  بواقع  تتحكم  زالت  ما  الشمولية 
بالرغم من حالة التململ التي الترتقي الى املستوى 
هيكلية  عليها  قامت  التي  األسس  يتناول  الذي 

القانون واألنظمة والضوابط التي لم تتغير .
هذه  في  أهمها  ولعل  كثيرة  ذلك  على  واالمثلة   
استثماري  منهاج  وضع  كيفية  هي  املرحلة 
للجامعات لالستفادة من اإلمكانات املادية والبشرية 
املتوفرة فيها في توفير إيرادات جيدة تدعم املوازنات 
تطبيقية  مجاالت  وتوفر  الدولة  من  لها  اخملصصة 
التي  خبراتهم  لزيادة  والفنية  التدريسية  لكوادرها 
وإيجاد  التعليم  وأساليب  وسائل  على  تنعكس 
أماكن تطبيقية للطلبة ترتبط باجلامعات . فقانون 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 
1988 النافذ بصيغته احلالية اليساعد على ذلك في 
الوقت الذي تتبنى فيه الدولة بقوة فكرة االستثمار 

مما يقتضي إصدار قانون جديد يُلبي هذه احلاجة .

مدير التحرير

وجهة نظر جامعية

الطالب انور فاضل يفوز مبسابقة أفضل تصميم 
ملنصة وساحة حفل التخرج

ويبقى  قلم  ببطارية  يعمل  حممول  هاتف 
مشحونا )15( عاما

الفن الشعبي بني النفعية واجلمالية 

بني  االواصر  بتقوية  يطمحون  الوطني  املنتخب  رواد 
الرياضيني  و احلقل اجلامعي

44

ا�ستثمار امكانات اجلامعة
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التكنولوجية  اجلامعة  رئيس  دعا 
علمي  مؤمتر  إلقامة  دواي  أمني  أ.د. 
في اجلامعة التكنولوجية من خالل 
التنسيق مع وزارة الصناعة واملعادن 
دفع  أجل  من  ممكن  وقت  أقرب  في 
بلدنا نحو مستقبل مشرق  مقترحا 
تنسيق  هناك  يكون  أن  يجب  بانه 

إلقامة الندوات واملؤمترات
هذا  في  السيما  اخملتصة  العلمية 

اجملال .
جاء ذلك أثناء حضور رئيس اجلامعة 
أقامتها  التي  العلمية  للندوة 
في  املعدنية  الثروات  استثمار  جلنة 
)اآلفاق  عنوان  حتت  بغداد  جامعة 
الثروات  الستثمار  املستقبلية 

املعدنية في العراق ( على قاعة هندسة اخلوارزمي 
بغداد  جامعة  رئيس  بحضور  بغداد  جامعة  في 

أ.د. موسى جواد املوسوي .
وشعبه  أرضه  في  غني  العراق  أن  واضاف 
وحضارته ويوجد لدينا إمكانيات بشرية متميزة 
من الكوادر العلمية لذا نحن نعمل وفق توجهات 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تكوين 
بدراسة  تختص  تطبيقية  هندسية  كليات 

الفوسفات والكبريت . 
رئيس  التكنولوجية  اجلامعة  من  الندوة  وحضر 
ود.منى  هليل  د.محمد  املواد  هندسة  قسم 
هندسة  قسم  في  التدريسية  عباس  خضير 
وعدد  اجليولوجي  املسح  وخبراء  واملعادن  اإلنتاج 

من رؤساء األقسام في كلية هندسة 
اخلوارزمي .

إلقاء  الندوة  هذه  من  الغرض  وكان 
الضوء والتركيز على اخلامات املعدنية 
واالنفتاح العملي والعلمي واألكادميي 
واملؤسسات  بغداد  جامعة  بني 
اجلهود  لتوحيد  العراقية  الصناعية 
التراكمية  واخلبرات  الوطنية 
وطنية  استخراجية  صناعة  نحو 
باالستفادة من اخلبرة الروسية في هذا 

اجملال .
محاضرات  أربع  الندوة  وتضمنت 
للبحث في مصادر الثروة املعدنية في 

العراق والفرص
والتعدين  املعادن  في  االستثمارية 
العراق  في  حالياً  العاملة  واملقالع  واملناجم 

والتشريعات
املعدني  االستثمار  تنظيم  مجال  في  القانونية 
من  عدد  ألقاها  والتي  واملقترحة  حاليا  النافذة 

اخملتصني في اجلامعات العراقية

اجلامعة  رئيس  دواي  أمني  أ.د.  استقبل 
اإلعالمي  املستشار  مكتبه  في  التكنولوجية 
املساعد  نوري بحضور  األستاذ كرمي  النقل  لوزير 
حلو  نعمة  جاسم  د.  اجلامعة  لرئيس  اإلداري 
هليل  د.محمد  املواد  هندسة  قسم  ورئيس 
أحمد  د.  واملعادن  اإلنتاج  هندسة  قسم  ورئيس 
في  االستشاري  املكتب  ومدير  اكبر  أكبر  علي 
قسم  ومدير  احلسني  عبد  وميض  د.  اجلامعة 

الشؤون العلمية د.وسام كاظم
التعاون  آلية  حول  التباحث  اللقاء  خالل  وجرى 
في  النقل  ووزارة  اجلامعة  بني  ما  املشترك 

من  لالستفادة  القريب  املستقبل 
في  املوجودة  والطاقات  اخلبرات 
اجلامعة التكنولوجية وتسخيرها 
في تطوير كوادر وزارة النقل وإجناز 

مشاريعها بالشكل املتميز .
اجلامعة  أن  دواي  أمني  أ.د.  وأكد 
مستعدة لتقدمي جميع املشورات 

للوزارة من خالل املكتب
للجامعة  االستشاري 
التكنولوجية وكذلك إقامة دورات 

في كافة االختصاصات ملنتسبي
كوادرها  لتطوير  النقل  وزارة 
إجناز  في  الهدف  حتقيق  أجل  من 

مشاريع الوزارة .
من جهته قال املستشار اإلعالمي لوزارة النقل : 

ان دور اجلامعة في بناء العراق ال يخفى على
النقل  وزارة  في  نحن  لذلك  والداني  القاصي 
الوزارة  ونشاطات  برامج  تفعيل  إلى  نتطلع 
في  ومهم  كبير  دور  للجامعة  سيكون  التي 
تأهيل  خالل  من  الوزارة  ومشاريع  كوادر  تفعيل 
بني  مشتركة  عمل  ورشات  وإقامة  الكوادر  تلك 
الوزارة االستراتيجية  الطرفني لتحقيق مشاريع 

التي تصب في خدمة عراقنا احلبيب

االخبار الجامعية

رئيس الجامعة التكنولوجية:
  يدعو إلقامة مؤتمر علمي بالتنسيق مع وزارة الصناعة

وزارة النقل تطمح لالستفادة من خربات الجامعة لتطوير 
كوادرها

التكنولوجية  اجلامعة  رئيس  أكد 
حتديث  ضرورة  على  دواي  أمني  أ.د 
املكتبة االفتراضية في موقع اجلامعة 
زيارته  خالل  ذلك  جاء   ، االلكتروني 
حرصاً  للجامعة  املركزية  للمكتبة 

منه لتوفير
أطاريح  من  الطلبة  احتياجات  كافة 
 . دراستهم  إلكمال  ومستلزمات 
مؤكداً ضرورة استقطاب أكبر عدد من 
املواقع  باقي  ليتصدر  للموقع  الزائرين 
العراقية  للجامعات  االلكترونية 
قبل  من  املبذولة  باجلهود  مشيداً 
اجلامعة  داخل  املركزية  املكتبة  كادر 

التكنولوجية .
دواي  أمني  أ.د  زار  أخرى  جهة  من 
وشعبة  العلمية  الترقيات  سكرتارية 
املنتسبني  متفقداً  احلكومية  العقود 
باإلمكان  التي  احتياجاتهم  ملعرفة 
عملهم  إمتام  أجل  من  لهم  تلبيتها 
بالصورة الصحيحة واالرتقاء باجلامعة 

نحو األفضل

تحديث املكتبة 
االفرتاضية
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زارت عضو مجلس محافظة بغداد/ 
اللجنة املالية واالقتصادية والتربية 
والتعلي��م  د.صب��اح عبد الرس��ول 
التميم��ي اجلامع��ة التكنولوجي��ة 

للوق��وف   2012/1/5 ي��وم 
على أه��م الصعوب��ات التي 
وتوثي��ق  اجلامع��ة  تواج��ه 
العم��ل بني مجلس  وتفعيل 
محافظ��ة بغ��داد و اجلامعة 

التكنولوجية. 
وكان ف��ي اس��تقبالها رئيس 
اجلامع��ة ا.د. ام��ني دواي الذي 
رحب بها وبال��دور الذي تقوم 
عل��ى  العراقي��ة  امل��رأة  ب��ه 
مؤك��داً   ، كاف��ة  االصع��دة 
احلاجة الى خرائط للعاصمة 
)بغ��داد( م��ن أج��ل إش��راف 
أس��اتذة اجلامعة عليها ودعا 
الى إقامة مؤمتر بالتعاون مع 

مجلس احملافظة.
وصرحت التميمي : ال ميكن أن 
يكون هناك عمل بدون تضافر 
اجلهود فيما بيننا ، فاجلامعة 
نهضة  تشهد  التكنولوجية 

علمي��ة و نحن في زيارتن��ا امليدانية 
ألقس��ام ومراك��ز اجلامعة نس��عى 
للتع��رف عل��ى كل العقب��ات التي 
تعرقل املس��يرة العلمي��ة والتربوية 
خاص��ة عل��ى مس��توى جامعاتن��ا 
وبالتحدي��د اجلامعات العلمية مثل: 
اجلامع��ة التكنولوجية كونها تلبي 

املؤسس��ات  واحتياج��ات  رغب��ات 
مهني��ة  جامع��ة  فه��ي   ، االخ��رى 
علمية ترفد املؤسس��ات احلكومية 
الهندسية  بالعلوم  احلكومية  وغير 

والعلمية ، وقد الحظنا وجود س��وء 
فه��م للك��وادر العراقي��ة وخاص��ة 
التعاق��د  يت��م  املهندس��ني حي��ث 
م��ع خب��رات ف��ي اخل��ارج ف��ي حني 
لدين��ا كفاءات محلي��ة ترفد العلم 
والتعلي��م فض��ال ع��ن ان مخرجات 
االقس��ام احلديثة كهندس��ة الليزر 

واملواد ال تستقطبهم مؤسسات او 
وزارات الدولة مما يخلق فجوة وبطالة 
ت��ؤدي ال��ى ت��ردي الواق��ع التعليمي 

فضال عن ضرورة حتديث اخملتبرات. 

وجتول��ت د. صباح عبد الرس��ول في 
اقسام هندسة الليزر وهندسة املواد 
وهندسة البناء واالنشاءات وهندسة 
االنتاج واملع��ادن وتكنولوجيا النفط 
النانوتكنولوج��ي  بح��وث  ومرك��ز 
ومرك��ز اللغ��ة االنكليزي��ة والتقت 
باألس��اتذة والطلب��ة واطلعت على 

احتياجاتهم كافة برفقتها كل من 
د. محمد هليل رئيس قسم هندسة 
املواد ود. محمد صالح رئيس قس��م 
هندسة الليزر و د.عبد الرزاق طارش 
لقس��م  العلم��ي  املع��اون 
واإلنش��اءات       البناء  هندس��ة 
و د.وس��ام كاظم مدير قسم 
الش��ؤون العلمي��ة و .د وف��اء 
مه��دي مدي��ر قس��م اجلودة 

واألداء اجلامعي .
احتياج��ات  أغل��ب  وكان��ت 
االقس��ام واملراك��ز تصب في 
املادي إلنش��اء  تق��دمي الدعم 
الليزر  مش��روع طبي مبعاجلة 
وفرع هندس��ة امل��واد الطبية 
حديث��ة  بناي��ات  وإنش��اء 
وايج��اد فرص عم��ل خلريجي 
االقس��ام احلديث��ة الن الدوائر 
قل��ة  تش��كو  احلكومي��ة 
املعرف��ة به��ذه التخصصات 
)مش��كلة تس��ويق الطلبة ( 
واستحداث اخملتبرات العلمية 
وتوفي��ر  متط��ورة  بأجه��زة 
أجه��زة كمبيوتر حديثة تلبي 
الدراس��ات االولية  احتياجات طلبة 
والعليا. وفي نهاية اللقاء قدم رئيس 
اجلامع��ة ا.د. ام��ني دواي درع اجلامعة 
تقدي��راً  التميم��ي  د.صب��اح  إل��ى 
جلهودها الطيبة وتعاونها املثمر مع 

اجلامعة التكنولوجية

صباح التميمي : التكنولوجية تشهد نهضة علمية 
ونسعى للتعرف على عقبات املسرية التعليمية

املشترك  التعاون  إطار  في 
التكنولوجية  اجلامعة  بني 
حول  الهند  جمهورية  و 
بني  وقعت  التي  االتفاقيات 
السفير  زيارة  في  الطرفني 
زار   ، الهندي األخيرة للجامعة 
أ.د  يترأسه  اجلامعة  من  وفد 
التكنولوجية  رئيس  دواي  أمني 
والتقى  الهندية  السفارة 
التي  الدعوة  وفق  السفير 
حول  للتباحث  إليه  وجهت 
سبل إمكانيات تدريب و تطوير 

و الكوادر الهندسية  األساتذة 
في اجلامعة و مدى استيعابهم 
 . العليا  الدراسات  لطلبة 
رئيس  مساعد  اللقاء  وحضر 
العلمية  للشؤون  اجلامعة 
ورئيس  العاني  يحيى  د.محمد 
د.محمد  املواد  هندسة  قسم 
البحوث  مركز  ومدير  هليل 
و  جواد  احلميد  عبد  د.  البيئية 
وسام  العلمية  الشؤون  مدير 

كاظم وعدد من التدريسيني

اجلامعة  رئيس  دواي  أمني  أ.د  دعا 
التكنولوجية إلقامة ندوة علمية 
ملناقشة كيفية استثمار اخلامات 
ذلك  جاء   ، العراق  في  املوجودة 
الذي  االجتماع  حضوره  أثناء 
اإلنتاج  هندسة  قسم  أقامه 
بحضور  املعادن  فرع   – واملعادن 
علي  أحمد  أ.م.د  القسم  رئيس 
أكبر ورئيس فرع املعادن أ.د محمد 
جاسم وعدد من أساتذة القسم 
التكنولوجية  اجلامعة  أن  وأكد   .

داعمة ملثل هذه الندوات التي في 
دورها تصب في مصلحة اجملتمع 
يكون  أن  نريد   : مضيفاً  العراقي 
دعم  في  كبير  دور  املعادن  لفرع 
توجهاتها  في  العراقية  احلكومة 
واستثمار  الستخالص  اجلديدة 
العراق  في  املوجودة  اخلامات 
بالشكل الصحيح . بعدها ناقش 
التدريسية  اخلطة  احلاضرون 
وبعض  العليا  الدراسات  لطلبة 

املشاريع التي تهم القسم

ندوة علمية حول استثمار 
الخامات املوجودة يف العراق

تفعيل التعاون املشرتك
 بني الجامعة التكنولوجية و 

جمهورية الهند
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التقى رئيس اجلامع��ة التكنولوجية 
أ.د امني دواي وفد ش��ركة LS الكورية 
اجلنوبي��ة الذي ترأس��ه س��ون جونغ 
ي��وم االح��د 2012/1/29 ف��ي مكتبه 
ملناقشة مشروع اجلامعة االلكترونية 
ال��ذي من املؤمل ان يك��ون االنطالقة 
االولى له ف��ي اجلامعة التكنولوجية 
في ض��وء العقد الذي اب��رم بني وزارة 
التعليم العال��ي و البحث العلمي و 
اجلانب الك��وري .و مت خ��الل االجتماع 
وض��ع اخلط��وط واللمس��ات االولية 
الذي  االلكترونية  اجلامع��ة  ملش��روع 
م��ن املق��رر ان يبدا في غضون ش��هر 
او ش��هرين كما ذك��ر) أ.د هالل هادي( 
رئيس قس��م علوم احلاس��وب عضو 
اللجنة املش��رفة على املشروع على 
ان  ال��ذي ق��ال   ، اجلامع��ة  مس��توى 
هذا املش��روع يع��د ممي��زاً و فريداً في 
العراق ويرتقي بجامعتنا الى مصاف 
اجلامع��ات العراقية بوجود ش��بكات 
االتص��ال و الش��بكات االلكترونية و 
توفير اخلدم��ات و االنظمة البرمجية 

بش��كل كامل و جاء اللق��اء تواصالً 
الطرفني  ب��ني  املاضية  لالجتماع��ات 
و االط��الع عل��ى املوقع الذي س��وف 
تس��تلمه الش��ركة و ما يتطلب من 
معدات و س��كن كادره للبدء العمل 
رئي��س  مس��اعدا  اللق��اء  .وحض��ر 
اجلامعة للشؤون العلمية )ا.د محمد 

العان��ي( واالداري��ة )ا. د جاس��م حلو 
نعمة( واعضاء اللجنة املشرفة على 
املش��روع في اجلامعة رئيس اجلامعة 
يت��رأس اجتماع��اً ملش��روع اجلامع��ة 

اإللكترونية 

رئيس اجلامع��ة يتراس اجتماعا 

ملشروع اجلامعة االلكترونية
من جهة أخرى ت��رأس )أ.د. أمني دواي( 
رئيس اجلامعة التكنولوجية االجتماع 
الدوري لّلجنة الفنية اخلاصة مبشروع 
اجلامعة اإللكترونية ال��ذي يُنفذ من 
قبل ش��ركة )LS( الكوري��ة اجلنوبية 
اجلامع��ة  تطوي��ر  يتضم��ن  ال��ذي 
التكنولوجي��ة من خالل اس��تخدام 
أحدث التقني��ات اإللكترونية احلديثة 
وصوالً إل��ى حتقيق مفه��وم اجلامعة 
االول  وال��ذي س��يكون  اإللكتروني��ة 
من نوعه في الش��رق األوس��ط ومن 
املؤمل إجنازه خالل السنة احلالية وفق 
الرخص��ة االس��تثمارية الصادرة من 
هيئة االستثمار العامة حيث تضمن 

االجتماع مناقشة االمور اآلتية :
- نسبة إجناز املشروع .

- آخ��ر التط��ورات احلاصل��ة في هذا 
اجملال .

خ��الل  املش��روع  تنفي��ذ  متابع��ة   -
االجتماع ال��دوري م��ع وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي

االخبار الجامعية

رئيس الجامعة يبحث مع وفد شركة LS الكورية 
مشروع الجامعة االلكرتونية

والرياضة  الشباب  وزير  التقى 

جعفر  محمد  جاسم  املهندس 

التكنولوجية  اجلامعة  من  وفد 

رئيس  ثامر  دواي  أمني  أ.د  برئاسة 

اجلامعة في مقر الوزارة 2012/1/22 

، وتباحث اجلانبان في دعم األنشطة 

العراقية  اجلامعات  في  الرياضية 

فرع  إنشاء  إمكانية  على  والتأكيد 

واإلنشاءات  البناء  هندسة  في 

 ) الرياضية  )املنشآت  مسمى  حتت 

العليا  الشهادات  حملة  وتكليف 

لتصميم  والدكتوراه  املاجستير 

أهمية  عن  فضالً  رياضي  ملعب 

الطرفني  بني  تفاهم  مذكرة  عقد 

تخدم اجملتمع ، وأكد رئيس اجلامعة 

التكنولوجية من املمكن أن ندعم وزارة الشباب 

بكل  العلمية  االستشارة  تقدمي  في  والرياضة 

االستعداد  أمت  على  وإنها  وخبرائها  إمكانياتها 

في تقدمي أي وسيلة مساعدة من اجل إجناح هذا 

التعاون حيث تتمتع اجلامعة باخلبرات والكفاءات 

العالية لفترة طويلة في هذا اجملال وطرح رئيس 

الوزير  على  املقترحات  من  مجموعة  اجلامعة 

لتقدمي  االستشاري  اجملال  في  -التعاون  منها 

جميع  في  واالستراتيجية  االستشارية  اخلطط 

أنواع املنشآت .

الحتضان  الشبابية  املنتديات  مع  -التعاون 

الشباب وتدريبهم في مرافق اجلامعة من خالل 

املراكز املوجودة في اجلامعة .

والنشاط  الرياضية  التربية  قسم  بني  -التعاون 

الوزارة  مؤسسات  مع  اجلامعة  في  الفني 

 / والرياضية  الشباب  مديرية  مع  وبالتحديد 

الرصافة وفق بروتكول للنشاطات املشتركة .

مرافق  إقامة  في  والرياضة  الشباب  وزير  -دعم 

)ساحات،مسابح،مسرح(  شبابية 

الرياضية  الوفود  دعم  على  فضالً 

اجلامعية لتمثيل البلد .

أبوابنا  اخلصوص  بهذا  الوزير  وقال 

مفتوحة أمامكم ، نريد أن نعتمد على 

مهندسني ذوي خبرة وكفاءة وان نعقد 

مذكرة تفاهم مع جامعتكم من خالل 

تقدمي ورقة عمل مشتركة والتعشيق 

رياضياً  ونسندكم  استشارياً،  معكم 

وفي ختام   ، وبحثياً  علمياً  وتسندوننا 

اللقاء قدم رئيس اجلامعة )درع اجلامعة 

جلهوده  الوزير  إلى   ) التكنولوجية 

الطيبة واملثمرة في دعم جامعاتنا .

رئيس  التقى  متصل  صعيد  على 

دواي  امني  ا.د  التكنولوجية  اجلامعة 

والرياضة  الشباب  لوزارة  االقدم  الوكيل  ثامر 

على  الوقوف  الزيارة  وتضمنت   ، الديوان  عصام 

بني  التفاهم  مذكرة  مقترحات  به  جاءت  ما 

التكنولوجية  واجلامعة  والرياضة  الشباب  وزارة 

اجملال  في  املشترك  التعاون  تعشيق  خالل  من 

الرياضي من قبل الطرفني واالستفادة من الكادر 

املالعب  بناء  في  للجامعة  واملعماري  الهندسي 

اجلامعة  رئيس  كرم  وأخيرا  الرياضية  واملنشآت 

وكيل الوزير بدرع اجلامعة التكنولوجية

التكنولوجية ووزارة الشباب
 تناقشان امكانية انشاء فرع للمنشآت الرياضية 
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قال أ.د. أم��ني دواي رئيس اجلامعة التكنولوجية : أن 

اجلامعة تس��عى بتوجهاتها اجلدي��دة الى أن يكون 

له��ا دور في إعمار البلد في املس��تقبل القريب من 

خ��الل املس��اهمة الفعلية في مش��اريع محافظة 

بغداد مثمناً اجلهود التي بذلتها احملافظة في إقامة 

مشاريع متعددة داخل اجلامعة ، جاء خالل استقباله 

النائب الفني حملافظ بغداد كامل السعدي بحضور 

الدكت��ور محم��د هلي��ل رئي��س قس��م هندس��ة 

املواد والدكت��ور عادل محمود من هندس��ة املكائن 

واملع��دات. وأض��اف رئي��س اجلامع��ة : إن العالق��ات 

االستراتيجية بني اجلامعة التكنولوجية ومحافظة 

بغداد هي ليس��ت باجلديدة وإمنا متثل تعاون قدمي بني 

الطرفني وسوف تكون جامعتنا داعم كبير حملافظة 

بغداد ومجل��س احملافظة خدمًة جملتمعن��ا . مؤكداً 

ان اجلامع��ة فيها جميع التخصصات التي حتتاجها 

احملافظة إلجناز مش��اريعها وهناك رغب��ة بأن تكون 

ه��ذه العالقات مس��تمرة ومتواصلة ب��ني الطرفني 

.وقال النائب الفني حملافظ بغداد كامل السعدي ان 

الهدف األول من زيارتنا للجامعة هو تقدمي التهاني 

لرئي��س اجلامع��ة متمني��اً ل��ه الس��داد واملوفقية 

.أما اله��دف الثاني هو زيادة التنس��يق وبحث آفاق 

التعاون املس��تقبلية بني محافظة بغداد واجلامعة 

كذلك مناقشة األمور التي تخص العمل املشترك 

ومالحظاتنا على أداء املكاتب االستش��ارية وتقييم 

احملافظة لها من أجل حتسني األداء في تنفيذ خطط 

املشاريع املستقبلية ، وعلى اجلامعة التكنولوجية 

أن تك��ون له��ا بصمة مميزة في التط��ور احلاصل في 

بلدن��ا .بعدها زار النائب الس��عدي بع��ض اخملتبرات 

املتخصصة في االقس��ام الهندس��ية ف��ي االنتاج 

واملعادن والبناء واالنشاءات واملواد واملكائن واملعدات 

فض��ال على زيارة االبنية الت��ي نفذتها احملافظة في 

قس��م تكنولوجيا النفط ومركز النانو تكنولوجي 

ومرك��ز التدري��ب واملعامل لالطالع عل��ى التطورات 

احلاصلة به��ا وما هي أهم اإلجن��ازات التي قدمتها.

حيث أشاد بالهمة الكبيرة املبذولة من قبل الكادر 

املتقدم والتدريسيني من أجل تطوير الُبنى التحتية 

للجامع��ة من خ��الل التعاون املثمر م��ن قبل رئيس 

اجلامعة وباقي منتس��بيها وت��رك بصمات واضحة 

في مجال العم��ل داخل اجلامعة .مؤكداً أن التعاون 

املش��ترك س��وف يكون أكبر بني احملافظة واجلامعة 

التكنولوجي��ة ف��ي إجناز مش��اريع م��ن دورها تقدمي 

خدمة للمجتم��ع العراقي .وفي خت��ام هذه الزيارة 

ق��دم أ.د. أم��ني دواي للنائ��ب كام��ل الس��عدي درع 

اجلامع��ة التكنولوجية ليبقى صرحاً ش��امخاً في 

محافظة بغداد

التكنولوجية تتطلع ملساهمة فعالة 
يف مشاريع  محافظة بغداد

إستقبل رئيس اجلامعة التكنولوجية 
مدي��ر  مكتب��ه  ف��ي  دواي  أم��ني  أ.د. 
ع��ام التخطي��ط ف��ي وزارة الهج��رة 
واملهجري��ن املهندس علي الش��عالن 
بحضور رئيس قس��م هندس��ة املواد 
د.محمد هليل ومدير قس��م الشؤون 

العلمية د. وسام كاظم .
حيث هن��ئ املهندس علي الش��عالن 
رئيس اجلامعة مبناسبة تسلم منصب 
رئاسة اجلامعة التكنولوجية داعياً له 

باملوفقية والسداد في أداء مهامه .
وقال الش��عالن : نحن س��عداء بزيارة 
اجلامعة من أجل توثيق أواصر التعاون 
بينن��ا إلجن��از العدي��د م��ن املش��اريع 
املس��تقبلية . مش��يراً إلى انه لوحظ 
بان هناك تغيرات واضحة في اجلامعة 
التكنولوجي��ة نح��و األفض��ل له��ذا 
الصرح القدمي احلديث وأن يتطور أكثر 
فأكث��ر وأن تبقى اجلامع��ة هي الرافد 

العلمي األوسع في خدمة العراق .
ف��ي نهاي��ة اللقاء أك��د أ.د. أمني دواي 
أن اجلامع��ة التكنولوجية مس��تعدة 
للتع��اون املش��ترك من أج��ل خدمة 

املصلحة العامة للمجتمع

رئيس الجامعة 
يستقبل مدير عام 
التخطيط يف وزارة 
الهجرة واملهجرين 

تتقدم أسرة مجلة ) اجلامعة التكنولوجية ( بالتبريكات الساتذة اجلامعة حلصولهم على ترقيات أعلى التي صادق عليها 

وهم  الى مدرس  ترقية 20 مدرساً مساعداً  الثاني 2012  فقد متت  26 كانون  اخلامسة في  اجلامعة في جلسته  مجلس 

مكي كامل وايات حسني ومصطفى نعيم ولبنى زغلول وبيفيان اسماعيل من قسم هندسة البناء واالنشاءات وغسان 

عبد احلسني وعاصفة مهدي وصباح نوري من هندسة الكهروميكانيك ومصطفى رحيم واميان اسماعيل ومصطفى عبد 

داود من قسم علوم  ورغيد  وياسر منذر  التطبيقية وعلي حسن  العلوم  الستار وشيماء حسن وحسن حامد من قسم 

احلاسوب وفاضل عباس ومحمد خضير من الهندسة الكهربائية وغسان جاسم الهندسة املعمارية وحيدر عبد من مركز 

التدريب واملعامل .

ومت ترقية 7 مدرسني الى استاذ مساعد وهم قيس عبد اجمليد من هندسة البناء واالنشاءات وثامر رشيد ومأرب رضا ومحمد 

عبد الرزاق من هندسة الكهروميكانيك وكرمية حروكي من الهندسة الكيمياوية واسامة سلطان من هندسة املواد

ملناسبة مبارك  ) ريشان  ) ساري حتسني  الزميل  الى  التبريكات  و  التهاني  باحر   ) التكنولوجية  اجلامعة   ( اسرة مجلة  تتقدم 

حصوله على  شهادة املاجستير في االذاعة والتلفزيون من كلية االعالم في جامعة بغداد متمنني له دوام التقدم و والنجاح 

واالزدهار 

مبارك

مبارك
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اجتماع��ا  التكنولوجي��ة  اجلامع��ة  عق��دت 
موس��عاً على قاعة مجلس اجلامعة لإلصالح 
 2012/1/23 ترابط(ف��ي  )مش��روع  االداري 
حض��ر االجتماع جانب��ا من دائ��رة التخطيط 
االستش��اري ف��ي مجل��س ال��وزراء برئاس��ة 
الدكت��ور س��عد محيي مدي��ر فرق ال��وزارات 
في مش��روع ترابط لإلص��الح االداري العراقي 
وجانبا م��ن اجلامع��ة التكنولوجية برئاس��ة 
االستاذ الدكتور امني دواي ثامر رئيس اجلامعة 
التكنولوجي��ة وبحضور مس��اعديه العلمي 
واالداري أ.د محم��د يحيى العاني و أ.د جاس��م 
حلو نعم��ة وعدد من مدراء االقس��ام واملراكز 
وممثلي االقس��ام الهندس��ية والعلمية ،وقال 
س��عد محيي في كلمته عن اهمية االصالح 
االداري ومدى االس��تفادة من��ه والتركيز على 

وزارة التعلي��م العال��ي وجامعاته��ا واعطاءه 
عناية خاص��ة وذلك ألنها تتضم��ن كم كبير 
من الكادر التدريس��ي والفن��ي واالداري وعدد 
كبي��ر من الطلب��ة وتكلي��ف املفت��ش العام 
ف��ي وزارة التعلي��م العالي والبح��ث العلمي 
ملتابعة كل تفاصيل املشروع ومدى التطورات 
التي يحصل عليها املش��روع ، ثم ابدى رئيس 
اجلامع��ة مالحظاته واكد على ضرورة التعاون 
املشترك ووضع تعليمات واضحة ودقيقة بهذا 
الش��أن ،تضمن االجتماع اعط��اء مختصرات 
من قبل اللجنة املكلفة عن تفاصيل املشروع 
واب��داء املالحظات م��ن قبل احلاضري��ن وفتح 
احلوار للوصول الى افضل السبل لتطبيق هذا 

املشروع

اجتماعا موسعا لإلصالح اإلداري يف 
الجامعة التكنولوجية

برعاية رئي��س اجلامع��ة التكنولوجية أ.د. 
أم��ني دواي ثام��ر افتت��ح مرك��ز اخلدم��ات 
الثقافي��ة االلكتروني��ة وح��دة التصاميم 
واخلاص��ة بطب��ع وتصمي��م  الهندس��ية 
اخلرائ��ط بحض��ور مدير املرك��ز املهندس ) 
ك��رمي حس��ني ( ، بعده��ا وزع أ.د أمني دواي 
ثام��ر جوائز حتفيزية عل��ى العاملني الذين 
س��اهموا ف��ي إقام��ة ه��ذه الوح��دة في 

اجلامعة التكنولوجية 

افتتاح وحدة التصاميم 
الهندسية يف مركز 

الخدمات الثقافية

التق��ى رئي��س اجلامع��ة التكنولوجي��ة أ.د. 
ام��ني دواي مس��اعد رئيس جامع��ة البصرة 
الدكتور س��اجد س��عد حس��ن. و قد أعرب 
رئيس اجلامعة خالل استقباله عن سعادته 
للتع��اون العلم��ي املش��ترك ب��ني جامع��ة 
البص��رة واجلامعة التكنولوجية. ومن اجلدير 
بالذكر ان هذا التع��اون جاء من اجل تفعيل 
مذك��رة التعاون املش��تركة ب��ني اجلامعتني 
وخصوصاً ف��ي مجال صناعة النفط والغاز. 
وقد حض��ر اللقاء كل من أ.م.د.خالد عجمي 
الربيع��ي رئيس قس��م تكنولوجي��ا النفط 
, و أ.م.د. باس��م عب��د الباق��ي رئيس قس��م 
هندس��ة احلاس��وب. وعل��ى هام��ش زي��ارة 
اجلامعة زار مس��اعد رئي��س جامعة البصرة 
قس��م تكنولوجيا النف��ط والتقى بالكوادر 
اإلدارية في القسم وتفقد عدداً من اخملتبرات 
العلمية. و قد أوضح الدكتور س��اجد سعد 
حسن عن استعداد جامعة البصرة للتعاون 
العلمي مع قس��م تكنولوجيا النفط وفتح 
أف��اق البح��ث العلمي املش��ترك في مجال 

الصناعات النفطية

جامعة البصرة مستعدة 
لفتح آفاق البحث العلمي 

املشرتك يف مجال 
الصناعات النفطية 

اجلامع��ة  ف��ي  التعليمي��ة  األس��رة  فق��دت 
التكنولوجي��ة وقس��م الهندس��ة الكيمياوية 
أح��د منتس��بيها الدكت��ور محم��د مصطفى 
درويش التدريسي في فرع هندسة تكرير النفط 

والغاز الذي وافته املنية إثر نوبة قلبية.
التكنولوجي��ة  اجلامع��ة  رئاس��ة  وأقام��ت 

مجل��س ع��زاء عل��ى روح د. محم��د مصطفى 
الهندس��ة  قس��م  ف��ي  التدريس��ي  دروي��ش 
رئي��س  دواي  أم��ني  أ.د  بحض��ور  الكيمياوي��ة 
اجلامعة التكنولوجية ورئيس قس��م الهندسة 
الكيمياوية ا.د. ممتاز عبد األحد و عدد من رؤساء 
و أس��اتذة األقس��ام ف��ي اجلامع��ة .الثالثاء 14 

شباط 2012 

وهذا م��ا دأب��ت علي��ه اجلامع��ة التكنولوجية 
متمثلة برئيس��ها أ.د أمني دواي لتكون س��ّباقة 
ف��ي عمل اخلي��ر و وفاًء منها بصني��ع كوادرها و 
إنها لن تنساهم مدى احلياة سائلني املولى عز و 
جل أن يس��كن فقيد اجلامعة فسيح جناته وأن 
يلهم أهله الصبر و الس��لوان .كما أقام قس��م 

الهندس��ة الكيمياوي��ة يوم االثنني 13 ش��باط 
2012 عل��ى قاعة ابن رش��د مجل��س عزاء على 
روح املرح��وم بحضور املس��اعد العلمي لرئيس 
اجلامع��ة أ.د محم��د العان��ي وعدد من رؤس��اء 
وتدريس��يي  والهندس��ية  العلمي��ة  األقس��ام 

اجلامعة ومنتسبي القسم 

رئاسة الجامعة تقيم مجلس عزاء لتدريسي
 يف قسم الهندسة الكيمياوية

االخبار الجامعية



9

University of Technology magazine-issue 12-2012 مجلة الجامعة التكنولوجية- العدد12 - 2012

التكنولوجية  اجلامعة  مجلس  اختار 
 2012/1/25 في  السادسة  بجلسته 
صالح  مهدي  صالح  محمد  الدكتور 
رئيس قسم هندسة الليزر وااللكترونيات 

البصرية أستاذا اوالً على اجلامعة.
املتميزة  العلمية  ملسيرته  االختيار  وجاء 
عاماً   )27( مدتها  جامعية  خدمة  خالل 
قّدم فيها العديد من البحوث التي يصل 
 77 على  واإلشراف  بحثا   53 الى  عددها 
وشارك  واملاجستير  الدكتوراه  طلبة  من 
في 16 مؤمترا داخل وخارج العراق ،  وإجناز 
انظمة  وبناء  لتصميم  اختراع  براءتي 
ونشاطات  الطبي  االستخدام  في  الليزر 
خبرة  لديه  انه  كما  أخرى.  علمية 

واطياف  فيزياء  مواضيع  في  تدريسية 
الليزر والبصريات االلكترونية والبصريات 
الليزر  وتطبيقات  واملوجية  الهندسية 
والبصريات الالخطية والفيزياء اجلامعية 

وتصميم ليزر .
وقام مبجاالت بحثية في اطياف الليزر في 
اجلزيئات الثنائية  ، والتضمني باستخدام 
واستخدام   ، ضوئيا  النشطة  البلورات 
 ، الطبية  املعاجلة  مجال  في  الليزر 
ودراسات نظرية وعملية في توليد اشعة 
الليزر ، ودراسات في البصريات االلكترونية 
وفي   ، الضوئية  االتصاالت  وتطبيقاتها 

مجال الطاقة

على  أواًل  أستاذًا  صالح  محمد  الدكتور  اختيار 
الجامعة التكنولوجية

في  التكنولوجية  اجلامعة  شاركت 
طلبة  منحة  قانون  مشروع  مناقشة 
اجلامعات واملعاهد العراقية في االجتماع 
والتربية  التعليم  جلنة  استضافته  الذي 
في مجلس النواب يوم االحد  2012/1/22 
من  العراقيني  الطلبة  دعم  في  ويصب 
اجلامعات  في  احملدودة  الدخول  ذوي  ابناء 
واملعاهد احلكومية وحثهم على مواصلة 
التخفيف  بغية  فيها  الدراسة  واكمال 
عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم 

واحتياجاتهم الدراسية.
جاسم  ا.د  االجتماع  في  اجلامعة  ومثل 

اجلامعة  رئيس  مساعد  نعمة  حلو 
يونس  عصام  سؤدد  ود.  االدارية  للشؤون 
في  الطلبة  وشؤون  التسجيل  مدير 

اجلامعة .
منحة  صرف  القانون  مشروع  وتضمن 
من  العراقيني  للطلبة  شهرية  مالية 
الدراسات  في  احملدودة  الدخول  ذوي  ابناء 
اجلامعات  في  والعليا  االولية  اجلامعية 

واملعاهد احلكومية .
التي  احلاالت  االجتماع  في  نوقش  وكما 

يتم فيها صرف مبلغ املنح 

طلبة  منحة  مناقشة  يف  تشارك  التكنولوجية 
الجامعات تحت قبة الربملان

الكهرباء  وزارة   بني  التعاون   تأطير  اجل  من 
واجلامعة التكنولوجية اقام قسم الهندسة 
عنوان  حتت  نقاشية  حلقة  الكهربائية 
يوم   ) العراق  في  الكهرباء  واقع  تطوير   (
في  دجلة  قاعة  في   2012/2/21 الثالثاء 
اجلامعة  رئيس  معاون  بحضور  القسم 
ورئيس  العاني  محمد  ا.د  العلمية  للشؤون 
عادل  اجلامعة  في  الكهرباء  هندسة  قسم 
الهندسية  االقسام  رؤساء  من  وعددا  حميد 
من  وعدد  البحثية  املراكز  ومدراء  والعلمية 
من  وحضر  اجلامعة  اقسام  في  التدريسيني 
وزارة الكهرباء د . قصي عبد الستار مدير عام 
كرمي  نصير  د.  و.  والدراسات  التخطيط  دائرة 
مسؤول نشاطات الطاقة املتجددة ود. محمد 
عامر  واملهندسني  هادي  ود. حمزة  الطيب  ابو 

رجب وعامر اجلبوري وفارس خالد .
محاضرتان  النقاشية  احللقة  في  والقيت 
عبد  د. قصي  الكهرباء  وزارة  عام  ملدير  االولى 
قطاع  ومستقبل  واقع   ( عنوان  حتت  الستار 
انتاج  واقع  فيه  تناول   ) العراق  في  الكهرباء 
نوع  ناحية  من  احلالية  الكهربائية  الطاقة 
احملطات التي تقسم محطات غازية ، وبخارية 
، وكهرومائية ، وديزالت ، واالستيراد والبارجات 
املشاكل  اضافة   . املتاحة  القدرات  اضافة 
ابرزها  من  عملها  تعتري  التي  واملعوقات 
استهالك الطاقة التي تنقسم الى استهالك 
واشار  وزراعي    ، وخدمي   ، وصناعي   ، منزلي 
الى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
املساهمة  في  البحثية  واملراكز  واجلامعات 
مشكلة  من  للتقليل  املقترحات  اعطاء 
من  اجلامعة  اساتذة  وجود  وضرورة  الكهرباء 
لوزارة  التابعة  املشاريع  في  االختصاص  ذوي 

الكهرباء .
 اما احملاضرة الثانية فكانت حتت عنوان ) واقع 
الطاقة املتجددة في العراق  ( القاءها الدكتور 
املتجددة  الطاقة  نشاط  مسؤول  كرمي  نصير 
الطاقة  اهمية  مبينا  الكهرباء   وزارة  في 
التي  املهمة  احللقات  من  تعد  التي  املتجددة 
يستفاد منها البلد في الوقت احلاضر مشيرا 
وخصوصا  العراقية  اجلامعات  اهمية  الى 
متخصصة  لكونها  التكنولوجية  اجلامعة 
 . االكادميي  اجلانب  مع  التطبيقي  اجلانب  في 
وذكر ان توجهات الوزارة تنصب حاليا في زيادة 
وهناك  كبيرة   كميات  الى  االنتاجية  قدرات 
في  محطات  توزيع  منها  االفق  في  مشاريع 
الرياح  على  باالعتماد  العراق  مدن  اغلب 

والشمس

يف  الكهرباء  واقع  تطوير 
نقاشية  بحلقة  العراق 
لقسم الهندسة الكهربائية 

على  التكنولوجية  اجلامعة  دأبت 
في  املتفوقني  الطلبة  تكرمي  مواصلة 
العليا في أقسام اجلامعة ممن  الدراسات 
إنهاء  قبل  الدراسة  متطلبات  أكملوا 
اجلامعة  مجلس  قرر  فقد  احملددة  املدة 
املاجستير  طلبة  تكرمي  التكنولوجية 
إسراء حامت ومنتهى قاسم وحيدر عباس 
البناء  هندسة  قسم  من  وجميعهم 

دينار   ألف   )250000( مببلغ  واإلنشاءات 
كرم  كما  دينار   ألف  وخمسني  مائتني 
املشرفني على الطالب وهم أ.د عبد الرزاق 
عباس  وأ.م.د  حميد  حسني  أ.د  و  طارش  
زيدان مبنحهم درع اجلامعة التكنولوجية 
وتوجيه كتاب شكر وتقدير كما مت تكرمي 

طالب املاجستير علي نوري .

املدة  قبل  الدراسة  إلكمالهم  طلبة  تكريم 
املحددة
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االخبار الجامعية

اجلامعة  وطلبة  منتسبو  لبى 
التكنولوجية دعوة جمعية الهالل االحمر 
– فرع بغداد الرصافة بالتعاون مع مصرف 
للتبرع  حملة  الصحة  وزارة  في  الدم 
رئاسة  من  مبباركة  اقيمت  التي  بالدم 
اجلامعة وحضرها املساعد االداري لرئيس 
اجلامعة ا.د. جاسم حلو نعمة  يوم االثنني 
الرياضي  التارتان  ملعب  في   2012/2/20
الطارئة  احلاالت  لدعم  اجلامعة  في 
املتمثلة بحاجة االطفال الذين يعانون من 
مرض التكسر بالدم ، ومرضى السرطان ، 
اضافة الى ما ينتج من حصيلة العمليات 
االبرياء  املواطنني  منها  املتضرر  االرهابية 
ليوقظوا هوالء القلوب لوالدة هذه الفكرة 

في اجلامعة .
وطالب  وطلبة  توافد  احلملة  وشهدت 
االقسام  جميع  في  اجلامعة  ومنتسبي 
واملديريات  واملراكز  والهندسية  العلمية 
للمشاركة بالتبرع فاق توقعات القائمني 
عليها عندما نفذت جميع اكياس وابطال 
وبعد  العديد منهم  تبرع  تعذر  مما  التبرع 
على  الهدايا  تقدمي  مت  احلملة  انتهاء 
القران   ( اهلل  بكتاب  واملتمثلة  املتبرعني 

الكرمي ( .
واعرب املساعد االداري لرئيس اجلامعة ا.د 
لتلبية  سعادته  عن  نعمة  حلو  جاسم 
للحملة  وطلبتها  اجلامعة  منتسبي 
التي كانت ناجحة بكل املقاييس السيما 
بوجود االعداد الكبيرة للتبرع على سرادق 
ابطال  نفذت  حيث  والتبرع  الفحص 
يتقاطرون  ااملتبرعون  وبقى  اجملهزة  الدم 
الى  استعدى  مما  طويال  طابورا  وشكلوا 

تاجيل االخرين الى فرصة اخرى .
 واضاف ان اجلامعة اقامت دورة لالسعافات 
من  اطباء  باشراف  للمنتسبني  الفورية 

جمعية الهالل االحمر العراقية .
بغداد  فرع  مدير  نايف  نبيل  وقدم 
شكره  االحمر  الهالل  جلمعية  الرصافة 
القامة  الفرصة  اتاحتها  على  للجامعة 
التي  اجلهود  على  فضال  التظاهرة  هذه 
االداري  والكادر  اجلامعة  رئاسة  من  بذلت 
كانت  التي  احلملة  الجناح  والتدرسيي 
جميلة بوجود العدد الهائل من املنتسبني 
وخصوصا الطلبة ولكال اجلنسني بالرغم 
وطنيتهم  على  يدل  مما  مشاغلهم  من 

وحبهم للعراق العظيم

منتسبو وطلبة التكنولوجية يتربعون 
بالدم لدعم الحاالت الطارئة 

دورات  ثالث  التكنولوجية  اجلامعة  نظمت 
واملساحني  للمهندسني  مكثفة  تدريبية 
ومبرمجي احلاسوب ملنتسبي شركة الفاو 
املوارد  لوزارة  التابعة  الري  لتنفيذ مشاريع 
 2012 شباط   16  –  12 من  للمدة  املائية 
واالنشاءات  البناء  هندسة  قسمي  في 
مبشاركة  اجلامعة  في  احلاسوب  وهندسة 

45 متدربا .
فقد نظمت وحدة التحسس النائي ونظم 
هندسة  قسم  في  اجلغرافية  املعلومات 
تقنيات  عن  تدريبيتني  دورتني  البناء  
املساحة وادارة مشاريع متقدمة في قاعة 
برنامج مكثف لدورة تقنيات  الوحدة وفق 

اعمال  اجراء  لهم مسؤولية  ممن  املساحة 
املساحة في تصميم مشاريع الراي والقى 
احملاضر الدكتور عباس زيدان في اختصاص 
واشنطن  جامعة  من  مساحة  هندسة 
ناجي  طارق  البرنامج  اعداد  في  .وساهم 
النائي  التحسس  هندسة  في  ماجستير 

في اجلامعة التكنولوجية . 
للمنتسبني فكانت عن  الثانية  الدورة  اما 
نفسها  للمدة  متقدمة  مشاريع  ادارة 
والقى احملاضرات كل من الدكتور رائد سليم 
والدكتور ابراهيم عبد محمد من هندسة 
التكنولوجية  اجلامعة  في  املشاريع  ادارة 
التدريبي  البرنامج  اعداد  في  وساهم 

ماجستير   / مهدي   ساجد  املهندس 
هندسة ادارة املشاريع في اجلامعة. 

بتاهيل  اختصت  فقد  الثالثة  الدورة  اما 
مجال  في  املائية  املوارد  وزارة  منتسبي 
واالنترنت  احلاسوب  وشبكات  احلوسبة 
تخللتها ورش عمل في مجال بناء شبكات 
اكادميية  قاعة  في  واقيمت  احلاسوب 
د.  القسم  رئيس  وباشراف  السيسكو 
ا.م.د  العلمي  واملعاون  الباقي  عبد  باسم 
محمد جنم وم.م سيف غسان واملهندسة 

رغدة جميل ومقرر الدورة علي عبد الرزاق

45 منتسبا من وزارة املوارد املائية يشاركون يف  3 دورات 
يف التكنولوجية

في  النفط  تكنولوجيا  قسم  عقد 
اجلامعة التكنولوجية اجتماعاً مشتركاً 
في  العراقية  احلفر  شركة  وفد  مع 
 2012/2/16 اخلميس  يوم  النفط  وزارة 
النفط  تكنولوجيا  قسم  قاعة  على 
بني  التفاهم  مذكرة  مقترح  ملناقشة 
احلفر  و شركة  النفط  تكنولوجيا  قسم 
العراقية بحضور املساعد العلمي لرئيس 
العاني ورئيس قسم  ا.د. محمد  اجلامعة 
عجمي  خالد  أ.م.د  النفط  تكنولوجيا 
وعدد من التدريسيني . ومن شركة احلفر 

رئيس مهندسني اقدم محمد عناد .
هذه  في  العراقية  احلفر  شركة  وتسعى 
في  العلمي  اجلانب  ربط  الى  اخلطوة 
االكادميي  باجلانب  الشركة  عمل  مواقع 
في  املشتركة  الدراسات  وإجناز  للجامعة 
صناعة احلفر وفي مجال التدريب وإقامة 
خالل  من  وتنفيذها  والندوات  املؤمترات 
االجتماع  .وتضمن  التطبيقية  التجربة 
الدراسة  طلبة   : محاور  أربع  مناقشة  
مجال  في  املستقبلي  التعاون    ، األولية 
العلمي  البحث     ، العليا  الدراسات 

،الندوات و املؤمترات املشتركة القسم 

النفط  تكنولوجيا  قسم 
يناقش مذكرة تفاهم مع 

شركة الحفر العراقية
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بالتع��اون مع اجلامع��ة التكنولوجية وحتت 
ش��عار ) والدة الرس��ول االعظم شعلة تنير 
طري��ق العل��م واملعرف��ة ( اقام��ت االمان��ة 
املقدس��ة  العباس��ية  للعتب��ة  العام��ة 
احتفالية مبناس��بة والدة الرس��ول االعظم 
)ص( ي��وم االثن��ني 13 ش��باط 2012 عل��ى 
مس��رح اجلامعة بحض��ور رئي��س اجلامعة 
أ.د ام��ني دواي ونائ��ب االمني الع��ام للعتبة 
العباس��ية املهندس بش��ير محمد جاسم 
العلمي��ة  االقس��ام  رؤس��اء  م��ن  وع��دد 
وتدريسيي  واملديريات  واملراكز  والهندس��ية 
وطلب��ة اجلامعة فضال ع��ن حضور عدد من 

منتسبي العتبة العباسية .
واستهل االحتفال قراءة آي من القرآن الكرمي 
تالها الق��ارئ الدول��ي مصطف��ى الغالبي 
) مق��رئ العتبتني العباس��ية واحلس��ينية 
املقدس��تني ( ثم النش��يد الوطني ونشيد 
العتيب��ة لفرق��ة اإلنش��اد ف��ي العتبت��ني 

املقدستني .
والقى أ.د امني دواي كلمة باملناس��بة حتدث 
فيها عن س��يرة الرس��ول االعظم باختياره 

من رب اجلاللة كرسول لألمة اإلسالمية .
ُمهنئ��اً صاح��ب العصر والزم��ان ومراجعنا 
العظ��ام واالم��ة االس��المية في مش��ارق 
االرض ومغاربها وضي��وف اجلامعة واحلضور 
مبيالد الرس��ول االعظم )أبا القاسم محمد 
صلى اهلل عليه و آله وسلم( مباركاً خطوة 

العتبة العباسية بإقامة هذه االحتفالية .
وأكد ف��ي كلمت��ه إن الدين االس��المي قد 
انتش��ر في بقاع العالم في أخالق الرس��ول 
وتس��امحه وعدله وأمانت��ه وصدقه وحبه 
لآلخرين فهو من آخا بني االنصار واملهاجرين 
لنجع��ل م��ن والدة الرس��ول االك��رم تاريخ 

جديد لبناء عراق جديد على أساس الوحدة 
الوطني��ة ال فرق بني أح��د منا اال على صدق 

االنتماء للوطن .
وبارك املهندس بش��ير محم��د نائب االمني 
العام للعتبة العباسية في كلمته العالم 
أجم��ع ب��والدة الرس��ول األعظ��م ) صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ( ش��اكراً اجلامعة 
التكنولوجية تبنيها إقامة هذه االحتفالية 
متمنياً من باقي اجلامعات العراقية أن حتذوا 
حذو اجلامع��ة التكنولوجية وإن إقامة مثل 
هذا احلفل أقل ما نقدمه للرس��ول األعظم 
الذي ضحى الكثير من أجل إيصال الرسالة 
كاملًة إلى هذه األمة ، فهذا واجب ودين في 
أعناقن��ا واجلامعة التكنولوجية قد تكفلت 
به��ذا األمر ، نتمن��ى في األي��ام القادمة أن 
تك��ون ه��ذه االحتفالية أوس��ع وأكبر تليق 
بنبين��ا املصطف��ى ) صل��ى اهلل عليه و آله 

وسلم ( . 
وألق��ى الس��يد محم��د حس��ني العميدي 

محاضرة باملناسبة فضال عن بحث اسالمي 
للدكتور س��الم ج��اري كما الق��ى الدكتور 
عادل غ��امن رئي��س اللجنة املركزي��ة للقرآن 
الكرمي في اجلامعة التكنولوجية كلمة في 

املناسبة .
ومت عرض فلم وثائقي بني التطور احلاصل في 
العتبة العباس��ية املطهرة واخلدمات التي 
تقدمها للزوار إضافة الى ش��رح عن جميع 

اقسام العتبة بجميع تفرعاتها .
وش��هدت االحتفالية إلق��اء قصيدتني عن 
الرس��ول الك��رمي والع��راق للش��اعرين علي 

الصفار وابو محمد املياحي .
ووزع نائ��ب االم��ني الع��ام للعتب��ة الهدايا 
لرئيس اجلامعة واملس��اعد االداري وعدد من 
املش��اركني كما قام رئي��س اجلامعة بتقدمي 
درع اجلامعة التكنولوجية الى نائب العتبة 
العباس��ية تثميناً للجه��ود التي قاموا بها 

من اجل إجناح هذه االحتفالية .

الجامعة التكنولوجية تقيم احتفالية بمناسبة والدة 
الرسول األكرم بالتعاون مع العتبة العباسية املطهرة 

فوز فريق العتبة العباسية على مدرسي الرياضة الجامعية وديا
وعلى صعيد الفعالية فاز فريق فريق العتبة العباسية بكرة القدم على فريق تدريسي 
التربية الرياضية في اجلامعة التكنولوجية باربعة اهداف من دون رد في املباراة التي جرت 

على ملعب اجلامعة 
وحسني  سالم  وعماد  منذور  محمود  الالعبون  العباسية  العتبة  فريق  اهداف  وسجل 

حجي وسالم عبد علي . وقاد املباراة احلكم جابر كاظم .
الرياضية  التربية  قبل مدير قسم  الفريقني من  اجلوائز على  توزيع  مت  املباراة  نهاية  وفي 
في اجلامعة الدكتور عالء محسن ونائب االمني العام للعتبة العباسية املهندس بشير 

محمد جاسم
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فرع  في  التدريسي  غضيب  حميد  شكري  م.د  حصل 
اإلنتاج بقسم هندسة اإلنتاج واملعادن في اجلامعة 

التكنولوجية على براءة اختراع من قبل وزارة التخطيط 
والسيطرة  للتقييس  املركزي  اجلهاز   / اإلمنائي  والتعاون 
اختراعه  براءة  عن  الصناعة  ملكية  قسم   / النوعية 
املوسومة "منظومة إنتاج معدن السيلكون باستخدام 

مواد أولية عراقية 100.%" , 
وقال الدكتور شكري حميد انه توصل إلى إنتاج معدن 
بكميات  متوفرة  عراقية  أولية  مواد  من  السليكون 
كبيرة وهي الرمال واحلصى العراقي اللذان يحتويان على 
نسبة عالية من السليكات أو الصخور الرملية ) حجر 
الكوارتزايت ( وبقايا الفحم النباتي ) اخلاكة ( باستخدام 

فرن قوس كهربائي مت تصنيعه محلياً .
وأجراء  الفرن  وبناء  املنظومة  تصنيع  العمل  وتضمن 
ابن  شركة  لصالح  الريادي  واإلنتاج  اخملتبرية  التجارب 
املعدن  لهذا  االستيراد  عن  كبديل  احلاجة  لسد  سينا 

املهم .
معروفة  الصناعية  السيليكون  معدن  أهمية  وأن    

للعاملني في القطاع الصناعي لكونه املادة
املتعددة  السيليكونية  املركبات  انتاج  في  االساسية 
السيليكونية  والراتنجات  الزيوت  مثل  االستخدام 
في  ايضاً  ويستخدم  السيليكوني  واملطاط 
مثل  اخملتلفة  السبائك  وانتاج  الكهربائية  الدوائر 
الفيروسيليكون وغيرها من االستخدامات املهمة.                                  
ويستورد العراق سنوياً كميات كبيرة لغرض سد احلاجة 
الكافية  اخلبرة  توفر  لعدم  محلياً  ينتج  ولم  احمللية 

واملعدات واالجهزة في هذا اجملال.       
السليكا  اختزال  بعملية  السيليكون  معدن  ويحضر 
عامل  وبوجود  الكهربائية  القوس  أفران  باستخدام 
مختزل ودرجات حرارية اعلى من 1800درجة مئوية.                                                      
للمرة  املهمة  املادة  هذه  انتاج  البحث  هذا  في  اجلديد 
االولى في البلد واستخدام الفحم النباتي املنتج محلياً 
انتاج  في  محلياً  املتوفرة  العراقية  والرمال  والصخور 

معدن السيليكون مختبرياً وريادياً.                      
اجلدوى االقتصادية

 218000= السيليكون  معدن  من  الواحد  الطن  كلفة 
دينار            

يضاف  دينار   3مليون   = الواحد  للطن  البيع  وسعر   
واندثار  صناعية  ومصاريف  مباشرة  وغير  مباشرة  اجور 
من  اقل  الواحد  الطن  كلفة  ليصبح  ادارية  وحتميالت 

مليون ونصف دينار.             
ومن هذه االرقام يتبني ان اجلدوى االقتصادية كبيرة جداً 
اي ربح اكثر من مليون ونصف دينار لكل طن منتج.                                       

 
وسبق للباحث أن حصل على براءة اختراع في إنتاج مادة 
كاربيد الكالسيوم من مواد عراقية 100% من قبل جهاز 

التقييس والسيطرة النوعية عام 2002

اجلامعة  في  الكهربائية  الهندسة  اقام قسم 
 23 اخلميس  يوم  نقاشية  حلقة  التكنولوجية 
ايفاد  حول  الرافدين  قاعة  في   2012 شباط 
القسم  في  التدريسية  الهيئة  عضو  املدرس 
مع  وبالتنسيق  املانيا  الى  ابراهيم  اسعد  اياد 
 )DAAD( االكادميي    للتبادل  االملانية  املنظمة 
املناقشة  وحضر   .  2012/1/  24  -6 من  للمدة 
رئيس القسم ا.د عادل حميد ومعاوني القسم 

ورؤساء الفروع ولفيف من االساتذة .
وجاء ايفاد املدرس اياد سعد مع مجموعة من 
اضافة  اجلامعة  التدريسية في  الهيئة  اعضاء 
الى عدد من تدريسيي جامعات  بغداد والبصرة 
تلبية  املانيا  الى  والسليمانية  الدين  وصالح 
  )Access Germany Iraq( شركة  من  لدعوة 
لفهم االسس العلمية في التخطيط والتنفيذ 
الستراتيجية البحث العلمي, للتعليم العالي 

في اجلامعات واملؤسسات التعليمية .
وخلصت احللقة النقاشية مجمل الزيارات التي 
قام بها املوفد الى مختلف اجلامعات واملنشأت 
هناك  التعليم  نظام  على  واالطالع  املانيا  في 
املعتمد  النظام  هو  الكورسات  نظام  ان  حيث 
مبناهج  واليتحدد  مبكرة  سن  من  يببدا  الذي 

مركزية . 
عمل   : منها  واحصائيات  تقارير  املوفد  وعرض 
تخفيض  عملية  باجتاه  االتصاالت  شركات 
 . للمستهلك  خدمة  الهاتفية  املكاملة  كلفة 
اضافة الى مصادر الطاقة التي اعتمدت بنسب 
الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة  على  عالية 

ومحاولة تقليل االعتماد على الطاقة الذرية .

الكادر  بني  اتصال  قنوات  بفتح  املوفد  وناشد 
في  للعمل  االملاني  ونظيره  العراقي   االكادميي 
بحوث مشتركة ومتناظرة وفقا لالختصاصات 
معضالت  وحل  اخلبرة  الكتساب  العلمية, 
انقطاع طويل  العراق بعد  العلمي في  البحث 
لظروف العراق املعروفة. وهذا االمر يحتاج الى 
تلك  لدعم  اجلامعة   رئاسة  تتبناه  اداري  قرار 
املشاريع ومتويلها, ضمن خطة واضحة املعالم 

تضع مقاييس زمنية ملراقبة االداء وتنفيذ تلك 
اتفاقيات  او  تفاهم  مذكرات  وفق  املشاريع, 
والتي  االملانية.  واجلامعات  جامعتنا  بني  مبرمة 
خطواتها  تبدأ  ان  على  االملاني  اجلانب  يصر 
اكادمييي  بني  بحوث مشتركة  االولى من خالل 

الطرفني قبل الوصول الى تلك االتفاقيات.
وبعد تلك اللقاءات والزيارات ميكن حتقيق :

 / الكهربائية  الهندسة  قسم  مفاحتة       -1
ومبوافقة  بون  في  التطبيقية  العلوم  جامعة 
الكهربائية  الهندسة  قسم  مجلس  من 
تدريسي  بني  الزيارات  تبادل  جامعتناعلى  في 
لكادرنا  تدريبية  دورات  وفتح  القسمني 
املتفوقني  الطلبة  ارسال  وامكانية  التدريسي 
الى تلك اجلامعة لتبادل املعرفة خالل العطلة 
بني  التنسيق  وحسب  الربيعية  او  الصيفية 

القسمني.
قسم  باحثي  مع  بحث  ملخص  تقدمي      -2
التأهيل في معهد الهندسة الطبية بجامعة 
وبني  بينه  مشترك  ببحث  البدء  لغرض  اخن, 

احد باحثي القسم

تدريسي من قسم االنتاج يحصل 
على براءة اخرتاع

منظومة انتاج معدن السيليكون 
باستخدام مواد اولية عراقية %100

لحل  االملان  االكاديميني  مع  اتصال  قنوات  بفتح  املناشدة 
معضالت البحث العلمي يف العراق 

اخبار علمية
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) املؤمتر  شاركت اجلامعة التكنولوجية في 
 ) املدنية  الدولي اخلامس للهندسة  األردني 
الهاشمية  االردنية  اململكة  الذي عقد في 
- عمان في فندق الندمارك للمدة من 17-

19 كانون الثاني و مثل اجلامعة م. د. أحمد 
الصحية  الهندسة  فرع  فرحان كاظم من 
و  البناء  هندسة  قسم  في  البيئية  و 
البحث  بإلقاء  شارك  الذي  االنشاءات 

املوسوم :
 Nonlinear Finite Element Analysis of"

"Space Truss
منشأة  حتليل  عملية  البحث  وتناول 
باستخدام   "Space Truss" مسنمة 
 )Finite Element( احملددة  العناصر  طريقة 
ANSYS 11.0, حيث متتاز  بواسطة برنامج 
سهولة  و  النقل  بسهولة  املنشأة  هذه 
التركيب و خفة الوزن باإلضافة الى الشكل 
مت  األخيرة  األربعة  العقود  وفي   ، اجلمالي 
تطوير  مت  واسعة كما  بصورة  أستخدامها 

أشكال و منظومات متعددة منها 
• منظومة قصيرة األوتار , حيث ترتبط  هذه 
بواسطة  البعض  بعضها  مع  املنظومة 
ربطات عقدية و معظم املنشآت املسنمة 
عامة  بصورة  وهي   . اجملموعة  لهذه  تعود 
تتكون من عناصر بسيطة قصيرة مرتبطة 

متتاز  عقد  بواسطة  البعض  بعضها  مع 
عادًة بانها معقدة      وُمكلفة.

املنظومة  فهي  الثانية  اجملموعة  أما   •
املستمرة  التي ال حتتاج الى عقد لتجميعها 
العالية  الكلفة  على  التغلب  اجل  ومن   ,
املرتبطة بهذا النوع من املسنمات مت تطوير 
نوع من ربط املفاصل ال يحتاج الى ربطات 
مرتبطة  العناصر  هذه  وجعل  عقدية 
أما  مباشرة  بصورة  البعض  بعضها  مع 

بواسطة اللحام أو البراغي.
ويتألف املسنم عادًة من :

على  وتكون   : العليا  الوترية  العناصر   •
في  تستخدم  و  مقاطع مستطيلة  شكل 

األجزاء العليا ملقاومة قوة االنضغاط.
• العناصر الوترية السفلى : ومتثل العناصر 
الوترية السفلى و تكون على شكل مقاطع 
منها  عديدة  فوائد  لها  و  حديدة شريطية 
سهولة التركيب و سهولة الربط و مقاومة 
قوى اللي باالضافة الى مقاومة قوى الشد.

و هي عناصر مجوفة  القطرية:  العناصر   •
النهايات  مكبوسة  تكون  املقطع  دائرية 

لربطها مع بعضها.
اما البحث احلالي فهو يقدم دراسة حتليلية 
ثالثية  احملددة  )العناصر  استخدام  تتضمن 
)في  أألبعاد  ثالثي  مسنم  لتمثيل  األبعاد( 

برنامج  باستخدام  الفضاء( 
احلاسبة  على   )  11.0  ANSYS(
التحليلية  النتائج  ان  حيث   ،
اظهرت تطابق جيد جداً و بنسبة 
العملية,  النتائج  مع   )%100(
هذا  في  الرسم  خيار  ان  حني  في 
املُنشأ  تصرف  عكس  البرنامج 
املسلطة  األحمال  تأثير  حتت 
لتمثيل  اخليار  هذا  قابلية  بسبب 
حتت  للمنشأ  احلقيقي  التصرف 
منوذج  فان  كذلك  االحمال.  هذه 
للمسنمات  احملددة  العناصر 
التشوه  مثلت  األبعاد  الثالثية 
العليا  الوترية  لالعضاء  اجلانبي 
وااللتواءات  الزوايا  عند  خاصة 
كما  السفلى,  الوترية  لألعضاء 

كانت 
أكبر التشوهات في كل من احملاور 
من  املساند  عند  تقع   )  x, y , y(
للمسنم  بالنسبة   )hinge )مفصل,  نوع 
أكبر  )B( فكانت  للمسنم  بانسبة  أما   )A(
التشوهات تقع عند املساند من نوع )بكرة, 

.)roller
التي  احملاضرات  و  للبحوث  بالنسبة  اما 
أبرزها  كان  فقد  املؤمتر  هذا  في  ألقيت 
احملاضرة التي ألقاها االستاذ الدكتور )فارس 
في  التكنولوجية  الكلية  عميد  ملحاس( 

والية أوهايو و زميل ال)ACI(  بعنوان : 
 Design of Seismic-Resistant Steel"
 Building Structures in the USA: An

"Overview
 التي تخص املنشآت احلديدية و مقاومتها 
املنشآت  تقوية  كيفية  و  االرضية  للهزات 

ضد هذه الهزات.
من  لعددٍ  واسعة  مشاركة  هناك  وكانت 
و  عربية  دول  ومن  واملهندسني  الباحثني 

أجنبية حيث متّيز املؤمتر بالنجاح .

م. د. أحمد فرحان كاظم
فرع الهندسة الصحية و البيئية
قسم هندسة البناء واإلنشاءات

اجلامعة التكنولوجية تشارك يف املؤمتر األردني 
الدويل اخلامس للهندسة املدنية

تقارير الموفدين
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ابتسام سامي 
في  احلاسوب  علوم  قسم  يسعى  
مواكبة  الى  التكنولوجية  اجلامعة 
في  احلاصلة  العاملية   التطورات 
في  وتوظيفها  احلاسوب  مجال 
الطلبة  وتهيئة  التطبيقية  اجملاالت 
هذا  في  متخصصاً  مالكاً  ليكونوا 
العزيز  بلدنا  خلدمة  احليوي  اجملال 
هذا  إلى  حتتاج  التي  القطاعات  في 

االختصاص املهم .
باجتاه  واضحاً  تطوراً  القسم  وشهد 
فتح  مت  ان  بعد  العلمي  التخصص 
)إدارة  احلالي  للموسم  جديد  فرع 
الشبكات( ليضاف الى التخصصات 
االربع :  البرامجيات ، نظم املعلومات 

، الذكاء االصطناعي ، وأمنية احلاسوب.
 ( جمللة  كان  القسم  على  الضوء  تسليط  أجل  ومن 
املعاون  مع  الوقفة  هذه  التكنولوجية(   اجلامعة 
فريد  رنا  الدكتورة  احلاسوب  علوم  لقسم  العلمي 

غني عبر هذه السطور :
• كيف تنظرون الى اجلانب العلمي والعملي 

العلمي  للجانبني  كبيرة  اهمية  القسم  -يعطي 
والعملي وهما مكمالن واحداً لآلخر فيدرس الطلبة 
التخصصات  لهذه  والتطبيقية  النظرية  اجلوانب 
علما ان اجلانب العملي يعد جزءاً مهما من متطلبات 
االستشارات  كذلك  القسم  ويقدم  الدراسة 
ملؤسسات  اآللي  احلاسوب  مجال  في  املتخصصة 
التطوير  في  ملموساً  نشاطاً  له  كما  الدولة 
الدولة  املتخصص في هذا اجملال للعاملني في دوائر 
من خالل الدورات السنوية املتخصصة التي تنظم 

في مراكزالتعليم املستمر بالتعاون مع القسم . 
متت  هل  البحثية  والبعثات  التطويرية  •البرامج 

اإلفادة منها ؟ 
النها  كبير  البرامج بشكل  هذه  من  اإلفادة  -نعتزم 
تسهم في الدرجة األساس في تطور اجلانب العلمي 
السيما  البحوث  اجتاهات  في  واألساتذة  للطلبة 
أما  للطلبة  البحثية  البعثات  لبرامج  بالنسبة 
التدريبية  والدورات  التطويرية  البرامج  بخصوص 
في  كان   لألساتذة  الوزارة  تقدمه  برنامج  يوجد 
جميع  شمول  ونتمنى  االستفادة  ومتت   2011 عام 

التدريسيني بهذا الباب  . 
•وماذا عن مشاركات االساتذة في املؤمترات 

التدريسي  الكادر  يشجع  احلاسوب  علوم  -قسم 
اجلامعة  داخل  واملهرجانات  املؤمترات  في  للمشاركة 
وخارجها من خالل البحوث املقدمة وهناك نية في 
احلاسبات  هندسة  قسم  مع  مشترك  مؤمتر  إقامة 
نحن بصدد  في اجلامعة لتقارب االختصاص وحالياً 
حتديد املوعد واحملاور له وسبق للقسم ان أقام مؤمتراً 

في عام 2010 كان ناجحاً. 
•اخملتبرات املوجودة في القسم ملبية للطموح 

مت  وقد  مختبرات   ثمان  احلاسوب  قسم  في  -حالياً 

وقد  الشبكات  مجال  في  متخصص  مختبر  فتح 
استفاد طلبة الفرع منه بشكل واسع ونحن بصدد 
فرع  لكل  تخصصية  جديدة  مختبرات  فتح  دراسة 

من فروع القسم.
•أهم اجنازات القسم ؟ 

اجنازات  أهم  من  العليا  الدراسات  فتح  إعادة  -يعد 
وأيضا  إضافية  مختبرات  فتح  عن  فضالً  القسم 
الشبكات  إدارة  في  متخصص  جديد  فرع  فتح 
تلبي  جديدة  دراسية  قاعات  استحداث  مت  كذلك 
احتياجات القسم إضافة الى حصول القسم على 
للجامعات  احلاسوب  علوم  ألقسام  الثالثة  املرتبة 
العراقية حسب تقييم الوزارة وحسب معايير اجلودة 

واالعتماد األكادميي .
في  شارك  القسم  فان  الرياضي  الصعيد  على  اما 
بطولة   بلقب  تُّوج  حيث  اجلامعة  بطوالت  مختلف 
كرة السلة وجاء ثانيا في كرة القدم كذلك السمعة 
العالية التي يتمتع بها قسم علوم احلاسوب وهذا 
اخلريجني من خالل جناحهم  أن نستنتجه من  ميكن 

في عملهم بعد التخرج . 
•بخصوص فتح الدراسات العليا ما هي خطتكم 

؟ 
-بعد تعليق الدراسات في  املوسم الدراسي 2007-

العام 2011-2012 وكانت  2008 مت استئنافها  هذا 
اخلطة املقدمة ب )10( دكتوراره و ) 6( ماجستير اال ان 
قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوسيع 
 )  20 ( و  ( دكتوراه   23 ( العدد  والقبول وصل  اخلطة 

ماجستير . 
التدريسي  الكادر  الى  قياساً  العدد كبير جداً  وهذا 
لكنه ينعكس على السنوات القادمة بسبب وجود 
قرار يحدد عدد الطلبة الذين سيتم اإلشراف عليهم 
من قبل التدريسيني مبا ال يتجاوز ) 2 ( طالب دكتوراه 

و ) 3 ( ماجستير . 
وماذا عن املواسم القادمة ؟

اخلطة  تكون  القادمة  السنوات  في  اهلل  شاء  إن 
تتالئم مع اإلمكانيات البشرية املوجودة في القسم 
أما اجلانب اآلخر بالنسبة للدراسات العليا من جانب 

هنالك  ستكون  القسم  في  التخصص 
فيه  يوجد  وال  متعددة  اختصاصات 

اختصاص عام .
الدراسات  تعليق  سبب  معرفة  •ميكن 

في قسمكم ؟ 
الكافي  العدد  وجود  عدم  السبب  -كان 
من الكادر التدريسي الذين يحملون لقب 
احلاجة  يسد  مبا  مساعد  واستاذ  استاذ 
وحسب متطلبات الوزارة وعند توفرهما 
مت استئناف الدراسة في هذا السنة على 
القادمة  السنة  وفي  العام  التخصص 
سيتم فتح دراسة تخصصية في مجال 

برامجيات النظم ونظم املعلومات . 
•املعوقات التي تواجه القسم ؟ 

الى  القسم  حاجة  هو  املعوقات  -اهم 
واخملتبرات  القاعات  ناحية  من  إضافية  مساحات 

ونحن بصدد جتاوز ذلك . 
•كيف ترون تطبيق الزي املوحد ؟ 

يليق  مبظهر  يظهر  ان  يجب  اجلامعي  -الطالب 
هذا  ومن  اليها  ينتمي  التي  وباجلامعة  مبكانته 
وتنفيذ  املوحد  الزي  على  التشديد  مت  املنطلق 
ملتزمون  فالطلبة   ، اجملال  هذا  في  الوزارة  قرارات 
املتخذة  التربوية  االجراءات  بعض  وهناك  بالزي 
واالرشاد  النصح  الى  جانب  اضافة  بهذا اخلصوص 
التربوي الذي يقوم به املرشدين التربويني وهم جزء 
من التدريسيني وقيامهم بإلقاء محاضرات إرشادية 
وتوجيهية في هذا اجملال . مما يجعل الطالب يشعر 

مبسؤولية جتاه نفسه 

املعاون العلمي لقسم علوم احلاسوب :

استئناف الدراسات العليا أهم إجناز وهناك نية إلقامة مؤمتر مشرتك 
مع هندسة احلاسوب

السرية العلمية
من مواليد 1974 

 / حاسبات  علوم  بكالوريوس 
اجلامعة التكنولوجية 1997 

 / حاسبات  علوم  ماجستير 
اجلامعة التكنولوجية 2001 

دكتوراه علوم حاسبات / اجلامعة 
التكنولوجية 2007 

الدرجات العلمية 
مدرس مساعد 2001

مدرس 2006 
استاذ مساعد 2010

بحوث   )  8  ( مايقارب  لديها 
باللغة  وجميعها  منشورة 

االنكليزية 

لقاءات
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مصطفى عبد الرحمن
فروع  أحد  اإلتصاالت  هندسة  فرع  يعد 
اجلامعة  في  الكهربائية  الهندسة  قسم 
الكوادر  بتخريج  يهتم  الذي  التكنولوجية 
اإلتصاالت  بأنظمة  املتخصصة  الهندسية 
األلياف  إتصاالت  أنظمة  و  املتنقلة  و  الثابتة 
اإلتصال  شبكات  و  الفضائية  و  الضوئية 
عن  الكثير  ملعرفة   ، الصناعية  األقمار  عبر 
و  املستقبلية  مقترحاته  و  الفرع  أهداف 
املعوقات التي يواجهها إلتقت مجلة اجلامعة 
اإلتصاالت  هندسة  فرع  رئيس  التكنولوجية 

أ.م.د عماد شهاب احمد 
 س : ما هدف فرع هندسة اإلتصاالت من تخريج 

كوادره؟
دراسة  ان  الى  اشير  ان  اريد  البداية  في     
بدأت  قد  العلمي  الفرع  هذا  في  البكالوريوس 
التأريخ ك�ان ه�ذا  وقبل هذا  م   )2000( في عام 
الت�خصص مشتركاً م�ع تخ�صص ال�هندسة 
واحد هو هندسة  اإللك�ترون�ية ف�ي  تخصص 
الفرع  هذا  اغلق  وقد  واإللكترونيك  اإلتصاالت 
لعدة سنوات بعد العام )2003( م  واعيد فتحه 
التخصص   ،2008-2007 الدراسي  العام  في 
املرحلة  من  يبدأ  اإلتصاالت  هندسة  مجال  في 
الدراسي 2011-2012  وبهذا  العام  الثانية  في 
املرحلة  بعد  سنوات  ثالثة  الدراسة  مدة  تكون 
تخرج  مشاريع  الرابعة  املرحلة  ولطلبة  االولى، 
ُملزمة ومبعدل مشروع واحد لكل طالب. يهدف 
الى إعداد وتخريج كادر  فرع هندسة اإلتصاالت 
على  رئيس  بشكل  يُركز  متخصص  هندسي 
بأنواعها  املعلومات   وإستقبال  إرسال  أنظمة 
واملتنقلة،  الثابتة  اإلتصاالت  كأنظمة  كافة 
,اإلتصاالت  الضوئية  األلياف  إتصاالت  أنظمة 
األقمار  عبر  اإلتصال  وشبكات  الفضائية 
الصناعية وُمرسالت اإلذاعة والتلفزيون وكذلك 

أنظمة املايكروويف والهوائيات والرادار. 
س: املقترحات املستقبلية للفرع  ؟

إجناز  اهلل  شاء  إن  القريب  املستقبل  في  نأمل 
الهندسة  قسم  بني  علمي  وتعاون  توأمة 
الكهربائية في جامعتنا وأقسام علمية مناظرة 
للكادر  يتيح  مما  رصينة  عاملية  جامعات  في 
والعليا  االولية  الدراسات  طلبة  و  التدريسي 
على  اإلطالع  من  العلمية  والفروع  القسم  في 
والبحثية احلديثة  العلمية  والوسائل  األساليب 
املسيرة  يخدم  مبا  اجلامعات  هذه  في  املعتمدة 
واألقسام  خاص  بشكل  الفرع  في  العلمية 

العلمية في اجلامعة  بشكل عام.
س: هل هناك معوقات تواجهكم ؟

بني  مشتركة  تكون  تكاد  واملعوقات  الهموم   
أبرزها  ومن  اجلامعة  في  كافة  العلمية  الفروع 
اجلهود  من  بالرغم  احلديثة  العلمية  اخملتبرات 
احلقيقية للسيد رئيس اجلامعة وكذلك السيد 
رئيس قسم الهندسة الكهربائية في توفير تلك 

األجهزة واملعدات وضمن االمكانيات املتوفرة.  
س: اإلجنازات التي حققها الفرع ؟

)البكالوريوس(   االولية  الدراسة  مستوى  على 
هذا  في  وطالبة  طالب   )169( تخرج  فقد 
الهندسية  العلوم  بأحدث  مزودين  التخصص 
مستوى  على  اإلتصاالت  هندسة  مجال  في 
طلبة  من   )  16  ( تخرج  فقد  العليا  الدراسات 
دراسة املاجستير و )6( في دراسة الدكتوراه وفي 
باحثني  الفرع  هذا  لدى  العلمي   البحث  مجال 
في  بحوثهم  وألقوا  شاركوا  جداً   متميزين 
املؤمترات العلمية الرصينة داخل العراق وخارجه 
وخاصة املؤمترات اخلارجية املدعومة من املنظمة 
التي  واإللكترونيك  الكهرباء  العاملية ملهندسي 
مت  وكذلك  العالم  بلدان  من  العديد  في  تعقد 
العلمية  اجملالت  من  العديد  في  بحوثهم  نشر 

الرصينة IEEE داخل العراق وخارجه.  

س: ماذا تقول للطلبة ؟
 اقول ألبنائي األعزاء في فرع هندسة اإلتصاالت 
التفوق  أجل  من  املمكنة  اجلهود  كل  يبذلوا  أن 
يستحق  الذي  العظيم  لبلدنا  خدمة   العلمي 

منا كل اجلهد.  
 س: كلمة أخيرة للمجلة ؟

أمتنى جمللة اجلامعة املوفقية و اإلزدهار في العمل 
اجلامعة  ملنتسبي  احلقيقي  الصوت  تكونوا  وأن 

كافة .

• مواليد 1960 املوصل – العراق .
البكالوريوس  شهادة  على  •حصل 
هندسة كهربائية / هندسة إلكترونيك 

و إتصاالت – جامعة املوصل 1982.
هندسة  املاجستير  على  •حصل 
كهربائية / هندسة اإلتصاالت و الرادار 
– الكلية الهندسية العسكرية 1990.

هندسة  الدكتوراه  على  •حصل 
كهربائية / هندسة اإلتصاالت و الرادار 
– الكلية الهندسية العسكرية 2002 
مساعد  مدرس  لقب  على  .•حصل 

.1990
•حصل على لقب مدرس 2002 .

•حصل على لقب أستاذ مساعد 2008 
•عدد البحوث املنشورة )14( بحثاً 

الرسائل  من  عدد  على  •اإلشراف 
واألطاريح 

السرية الذاتية

رئيس فرع هندسة الإلتصاالت: 

لقاءات

أقسام  و  القسم  تعاون علمي بني  و  توأمة  إجناز  القريب  املستقبل  نأمل يف 
علمية مناظرة يف جامعات عاملية
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لقاءات

اعالم اجلامعة – ساري حتسني 
يعد مركز اخلدمات الثقافية و االلكترونية أحد 
املراكز  ومن  التكنولوجية  اجلامعة  واجهات 
ثقافية  خدمات  من  يقدمه  ملا  املهمة  اخلدمية 
ولكل  اجلامعة  وطالب  ملوظفي  والكترونية 
الباحثني  عمل  تسهيل  على  فضال  يرتاده  من 
والبحوث  املشاريع  في  والتدريسيني  والفنيني 
العلمية وفق أسعار تكاد تكون رمزية إذا قورنت 
لهذا  احمللية  السوق  في  السائدة  األسعار  مع 

النوع من اخلدمات 
اخلدمات  عن  وافي  بشكل  التعرف  أجل  ومن 
)اجلامعة  جمللة  كانت  املركز  يقدمها  التي 
املهندس  مديراملركز  مع  وقفة   ) التكنولوجية 

كرمي حسني عبر هذه السطور : -
• الوحدات التي يتكون منها املركز؟

- يتكون املركز من تسع وحدات هي الوحدة االدارية 
، واملالية تقوم  تتولى مهام تنظيم االمور االدارية 
ايرادات  وايداع  رواتب  من  املالية  االمور  تنظيم 
الشؤون  قسم  في  ذلك  وتدقيق  املركز  وحدات 
املالية ، ووحدة االعالم التي تغطي جميع نشاطات 

املركز.
الصيانة  وحدة  تتضمن  التي  اخلدمية  والوحدات 
ووحدة   ، االنترنت  ووحدة  االستنساخ  ووحدة   ،
باللغتني  والورقية  الطباعة  ووحدة   ، السحب 
التصاميم  ووحدة   ، للبحوث  واالنكليزية  العربية 
متدربة  فنية  كوادر  من  الوحدات  هذه  وتتكون 
ومتمرسة ذات خبرة تليق مبستوى اجلامعة املتقدم 

ومن اجل عمل املركز بصورة جيدة . 
• هل ميكن معرفة هدف املركز؟ 

االلكترونية  الوسائل  توفير  الى  املركز  يهدف   -
الدراسات  في  احلديثة  والتقنيات  املتاحة 
والثقافي ووضعها في  العلمي  والعمل  والبحوث 
اجلامعة  منتسبي  من  والباحثني  الطلبة  متناول 
اجور  مقابل  االخرى  واجلامعات  التكنولوجية 
اخلدمات  هذه  ونوعية  نطاق  وتوسيع  مناسبة 

وتطوير جوانبها دعماً للعملية
العلمي  البحث  حلركة  وتشجيعاً  التعليمية 

والتخفيف عن كاهل املستفيدين من
خدماته مبا يوفره من يسر وسهولة و بأقل كلفة 
صيانة  خدمات  تقدمي  املركز  يتولى  كما   , ممكنة 

األجهزة االلكترونية مقابل اجور مناسبة .
• وماذا عن االجهزة املتوفرة في املركز؟

 : املركز  وحدات  لبعض  االجهزة  استحداث  مت   -
سكنر  بأجهزة  جتهيزها  مت  التي  السحب  كوحدة 
أرشفة )Document scanner( نوع )Canon( موديل 
باملسح  )يحتوي على دوبلكس "اي يقوم   )150-p(
الضوئي للوجهني في أن واحد ويحتوي على فيدر 
سعة 20 ورقة دفعة واحدة وسرعته تبلغ 15 ورقة 
وسكنر  الوجهني  او  للوجه  الواحدة  الدقيقة  في 
 8 سرعتها  تبلغ   )110  Scanner lide( مكتبي 

نسخ بالدقيقة وبوضوح عالي الدقة. 
املركز  في  مستخدمة  استنساخ  اجهزة  وهناك 
حيث   )4570-IR( موديل   )Cannon( نوع  من 
وبالنسخ  بالدقيقة  نسخة   45 السرعة  تبلغ 
ورقة   60 فيدر سعته  على  ويحتوي  معاً  لوجهني 
قابله  ملونة  شاشة  على  ويحتوي  واحدة  دفعة 
للربط  قابل  واجلهاز  مبسطة  وحاسبة  للمس 
 )scangear( برنامج  على  ويحتوي   )Network(بال

الذي يقوم بارشفة امللفات وأرسالها للحاسبة . 
• هل ساعدت هذه االجهزة على االرتقاء مبستوى 
العمل؟ - بشكل كبير يعمل املركز بصورة جيدة 
لتسهيل اخلدمات للموظفني والطالب ولكل من 
مت  قد  أنه  علماً  زهيدة  وبأسعار  خدماتنا  يطلب 
والهندسي  الطباعي  التصميم  استحداث وحدة 
التصاميم  وطباعة  وتعديل  النشاء  تختص  التي 
الهندسية والطباعة الصورية للطالب واملوظفني 
مما يسهل  التصاميم  هذه  ملثل  يحتاج  من  ولكل 
التي  والبحوث  الهندسية  املشاريع  في  االمر 
خدمية  وباسعار  وتصاميم  مخططات  تتضمن 

وتنافسية مقارنة باملكاتب واملراكز االخرى ..

• ابرز التطورات في عمل املركز؟
على  املتزايد  االقبال  هي  التطورات  ابرز  ان   -
وحداته  خالل  من  مركزنا  يقدمها  التي  اخلدمات 
الوحدات مبا اليتناسب  ونظرا لصغر حجم بعض 
الى اجراء بعض  العمل فقد دعت احلاجة  وحجم 
التوسعات وهي توسيع وحدة االستنساخ كما مت 

استحداث القاعة الثانية لوحدة االنترنت.
* االجنازات التي حققت ؟

كبيراً  اجنازاً  يعتبر  ذاته  بحد  املركز  تاسيس  ان   -
اجلامعات  صعيد  على  الوحيد  كونه  متميزاً 
الهائلة  االمكانيات  وهذه  احلجم  بهذا  العراقية 
هو  مركزنا  قدمها  التي  االجنازات  جملة  ومن 
التي  والندوات  املومترات  اغلب  في  املشاركة 
االعالنات  طباعة  خالل  من  اجلامعة  تقيمها 
واملنشورات اخلاصة اضافة الى املساهمة بتنضيد 
املركز  ان  عدد واحد من مجلة اجلامعة فضال عن 
في  الالسلكية  االنترنت  منظومات  بنصب  قام 
اقسام اجلامعة من قبل منتسبي وحدة الطباعة 

بالتعاون مع مركز تقنية املعلومات واالتصاالت . 
* املقترحات املستقبلية ؟

وتطويرية  تدريبية  دورات  الجراء  افكار  لدينا   -
لتعلمهم  ضمنية  وتكون  مركزنا  ملنتسبي 
واجهزة  للحاسبات  الصيانة  اجراء  كيفية  على 
االستنساخ - وباذن اهلل سوف يتم تريب هيكيلة 
اخلدمات  ومدى  مبكانته  يليق  مبا  للمركز  جديدة 

التي يقدمها .
* كلمة اخيرة؟

- اليسعنا في اخلتام اال ان نتوجه بالشكر اجلزيل 
دعمه  على  ثامر  دواي  أ.د.امني  اجلامعة  رئيس  الى 
السيما  الذي  باملركز  املستمر  واهتمامه  املباشر 
انه قام بتكرمي بعض موظفي املركز بتقدمي جوائز 

حتفيزية لهم ..

مدير مركز الخدمات الثقافية االلكترونية :
نعمل على توفري الوسائل والتقنيات احلديثة للطلبة والباحثني دعما للعملية التعليمية
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الطالب انور فاضل يفوز مبسابقة أفضل تصميم ملنصة وساحة حفل التخرج
حفل  منصة  ملشروع  املُكلفة  اللجنة  اختارت 
ثالثة  التكنولوجية  اجلامعة  لطالب  التخرج 
قسم  في  اخلامسة  املرحلة  طلبة  من  فائزين 
املنصة  تصميم  مبسابقة  املعمارية  الهندسة 
التكنولوجية  اجلامعة  رئيس  التي جرت بحضور 
الهندسة  قسم  ورئيس  ثامر  دواي  أمني  أ.د 
والدكتور  علي  إبراهيم  خليل  أ.د  املعمارية 
القسم  لرئيس  العلمي  العاني املساعد  محمد 
. ومت اختيار العروض الثالثة الفائزة بعد ان أقيم 

معرضاً مصغراً للتصاميم كافة.
وقد فاز تصميم الطالب انور فاضل باملركز االول 

ومنح 250 الف دينار 
وتصميم  عراقي 
احمد  الطالب 
حسن باملركز الثاني 
ومنح 150 الف دينار 
املركز  على  وحصل 
تصميم  الثالث 
عبد  احمد  الطالب 
ثالث  ومكرر  جلوب 
ياسر  هالة  الطالبة 
الف   100 ومنحت 

دينار .
اللجنة  ان  ويذكر   
املُكلفة  الفنية 
باملشروع تألفت من 
جواد  ابراهيم  أ.م.د 
عماد  وم.د  رئيساً 

عبد احلميد ورشيد حميد واملهندس زيد جاسم 
وسالم  املعمارية  الهندسة  من  وجميعهم 
العامة  والعالقات  االعالم  قسم  من  ناصيف 
ورسالن سالم من مكتب رئيس اجلامعة / وحدة 

شؤون املواطنني أعضاء .
 وأبدى الطالب أنور فاضل حسني سعادته باختيار 
املنافسة  التصاميم  بني  من  األفضل  تصميمه 
التي جرت مع عدد من الطلبة االوائل في القسم 
مضيفاً ان هذا االختيار ثمرة دراسته ملدة خمسة 
متمنياً  املعمارية  الهندسة  قسم  في  سنوات 
في  خير  بداية  االجناز  هذا  يكون  بان  الطالب 

مسيرته املعمارية. 
فكرة  ان  الى  أشار  و 
التخرج  ملنصة  تصميمه 
شعار  من  مأخوذة 
التكنولوجية  اجلامعة 
لها  انتمائنا  ميثل  الذي 
التي  احملارة  على  ويحتوي 
اللؤلؤة  تُخرج  بدورها 

طلبة   ( بالطلبة  املتمثلة 
اجلامعة ( .كما ان األدوات التي 

هي  التصميم  في  استخدمها 
املعاكس و الفذر بورد 
لتصميم  الصابون  و 

التي  واألقمشة  احملارة  شكل 
و  االعالم  صناعة  في  استخدمت 
لصناعة  االصطناعي  الثيل  مادة 
و  التصميم  في  اخلضراء  املناطق 
استخدام الدبابيس لإلنارة و الكارتون 
استخدام  و  اجللوس  لصناعة مكائن 
التصميم  مواد  للصق  الصمغ  مادة 

بالشكل الصحيح.
وهو  فاضل  انور  الطالب  وأهدى   
طلبة  أحد  و  كربالء  محافظة  من 
للجامعة  التابعة  الداخلية  االقسام 
االول  تصميمه  اختيار  التكنولوجية 
وأساتذة  اجلامعة  ورئاسة  أهله  الى 
كافة.  الطلبة  وإخوانه  القسم 

متمنياً للجميع التفوق واالزدهار

التكنولوجية  اجلامعة  في  النفط  تكنولوجيا  قسم  أقام 
خارج  العليا  للدراسات  التقدمي  )طرق  بعنوان  عمل  ورشة 
قاعة  على  الكاظم  عبد  جنم  الدكتور  ألقاها   ) العراق 
العلمي  املعاون  بحضور   2012  /2  /1 األربعاء  يوم  القسم 
الدكتوراه  و  املاجستير  طلبة  من  وعدد  للقسم  اإلداري  و 
داخل اجلامعة حيث هدفت احملاضرة تعريف طلبة الدراسات 
بالطرق الصحيحة املعمول بها للحصول على القبول في 

خارج البلد و توضيح أساليب
كتابة السيرة الذاتية و البحث وكتابة رسالة التقدمي فضالً 

عن اإلجراءات
الضرورية الالزمة لهذا األمر 

قام طلبة دكتوراه هندسة املعادن في قسم هندسة اإلنتاج 
الثاني  في  علمية  بزيارة  التكنولوجية  اجلامعة  في  واملعادن 
من شباط 2012 إلى محطة كهرباء القدس بإشراف الدكتور 
منى خضير  الدكاترة  وبرفقة  الربيعي  إبراهيم جعفر  سامي 
على  التعرف  لغرض  العابدين   زين  وهجران  صالح  ورابحة 
املعوقات  التي تواجه احملطة واخلاصة باجلانب امليتالورجي منها 
بشكل  الكاثودية  احلماية  تطبيق  أسلوب  وعلى  عام  بشكل 

خاص. 
احملطة  عن  وافي  شرح  بتقدمي  احملطة  مهندسي  احد  وقام 
وأسلوب عملها السيما انها تعد  من احملطات احلديثة والتي 
ينبغي إن تتوفر فيها جميع املؤهالت احملطات احلديثة وخاصة 
الوقود النظيف الذي تعاني منه هذه احملطة أسوة بزميالتها 

من احملطات القدمية . 

املعادن ورشة عمل لطلبة الدراسات العليا هندسة  دكتوراه  لطلبة  علمية  زيارة 
حملطة كهرباء القدس 

نشاطات طالبية
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التكنولوجية  اجلامعة  في  باحثون  توصل 
بان مستحضرات تبييض البشرة تؤثر تأثيراً 
كبيراً وحتذر باخلطر على الصحة العامة في 
العراق واألقطار العربية مما يدعو إلى إجراء 

دراسات أخرى ملعرفة تأثيرات الرصاص .
العلوم  قسم  من  الباحثون  واستنتج 
لبالب  وم.م  عبداهلل  جزائر  م.  التطبيقية  
سامي وم.م باسم هاشم في دراستهم التي 
نُشرت في مجلة ) الهندسة والتكنولوجيا 
التكنولوجية  اجلامعة  عن  تصدر  التي   )
وأجريت على 17 عينة عشوائية تستخدم 
ملعرفة  البشرة  تبييض  كمستحضرات 
الى  توصلوا  الرصاص  مادة  من  محتواها 
ان 53 % منها حتتوي على الرصاص بنسب 
الغذاء  منظمة  به  صّرحت  الذي  من  أعلى 

أقل  ان يكون  العاملية  FDA S وهو  والدواء 
من 0.01 جزء باملليون .

االوربية  املنتجات  تلوث  مستوى  وجاء 
بالرصاص بنسبة 14% واآلسيوية 84% ، مما 
على  األوربية  املنتجات  أفضلية  إلى  يشير 
مسح  بإجراء  الباحثون  وأوصى   . اآلسيوية 
بالدم  الرصاص  مستويات  ملعرفة  ميداني 
والفتيات  احلوامل  والنساء  النساء  لدى 
تلك  مع  يتعاملن  اللواتي  ومن  العراق  في 
من  مزيد  إجراء  عن  فضال  املستحضرات 
الرصاص  مستويات  قياس  حول  الدراسات 
في مواد التجميل األخرى مثل أقالم الكحل 

، وأقالم أحمر الشفاه ، وصبغات الشعر . 
دراسة  بإجراء  قاموا  قد  الباحثون  وكان 
البشرة  تبييض  ملستحضرات  مسحية 

والبالغة  العراقية  األسواق  في  املتداولة 
منها  عشوائية  عينة  أخذوا  ثم   ، نوعاً   30
 7  ( منوذجاً     17 لتشمل   %  56.67 بنسبة 
اختبار  ( ومت  أنواع آسيوية   10 ، أوربية  أنواع 
من  محتواها  لتقييم  كيمياويا  النتائج 
االمتصاص  جهاز  باستخدام  الرصاص 
العينات  بعد عملية هضم   )AASP( الذري 

باستخدام حامض النتريك املركز .
تبييض  مستحضرات  من  الكثير  وان 
كيمياوية  منتجات  عن  عبارة  هي  البشرة 
الثقيلة  العناصر  من  عدد  على  حتتوي 
ضارة  تأثيرات  من  يخلو  ال  الذي  كالرصاص 

مهمة على الصحة العامة

باحثون يف اجلامعة التكنولوجية

حيذرون بان مستحضرات تبييض البشرة تؤثر صحيا

اجلامعة  لباحثني في  دراسة  أكدت 
دقائق  اضافة  ان  التكنولوجية 
تؤدي  السبيكة االساس  الى   )SiC(
ومقاومة  الصالدة  حتسني  الى 
املعاملة  إجراء  وبعد  قبل  البلى 
بالترسيب(. )االصالد  احلرارية 

خضير  د.منى  الباحثون  والحظ 
من  صبيح   واميان  خليل  واميان 
واملعادن في  االنتاج  قسم هندسة 
اجلامعة إن إضافة دقائق )SiC( الى 
تعجيل  الى  أدى  السبيكة  أرضية 
دقائق  وترسيب  التعتيق  عملية 
الطور الثاني )Mg2Si( وتقليل زمن 
قيمة  الى  للوصول  الالزم  التعتيق 
  5hrالى  8hr من  العظمى  الصالدة 
بالنسبة للسبيكة االساس واملادة 

املركبة على التوالي.
بتحضير  قاموا  قد  الباحثون  وكان 
أساس  ذات  معدنية  مركبة  مادة 

 –  Mg  %0.978  –  Al( سبيكة  من 
كاربيد  بدقائق  مقواة    )Si  %1.03
 )10%( وبنسبة   )SiC( السيلكون 
 µm  )106  –  53( حبيبي  حجم  وذو 
بتحريك  السباكة  طريقة  على 
الدوامة.  تقنية  واستخدام 
احلرارية  املعاملة  عملية  وأجريت 
والتعتيق(  احمللولية  )املعاملة 
ولفترات   175C حرارة  درجة  عند 
عدة  أجريت  وقد  مختلفة.  تعتيق 
فحص  منها  واختبارات  فحوصات 
الصالدة  وفحص  اجملهرية  البنية 
بحيود  والفحص  الفيكرزية 
أجري  .وكذلك  السينية  االشعة 
نوع  اجلاف  االنزالقي  البلى  اختبار 
)Pin –on- Disc( باستعمال أحمال 
متغيرة وأزمان تَعّرض مختلفة مع 

ثبوت العوامل األخرى

قام الباحث احمد حسني 
علوم  قسم  من  عليوي 
اجلامعة  في  احلاسوب 
باقتراح  التكنولوجية 
لدمج  طريقتني من  طرق 
طريقة  وهما  القاموس 
للغة  املتكامل  القاموس 
محددة وLZ77 . يستخدم 
للتعويض  القاموس 
موجودة  كلمة  كل  عن 
القاموس  في  )معرفة( 
العام للغة معينة ببايتني 
والكلمات   )Two Bytes(
غير املوجودة في القاموس 
مع  حالها  على  تبقى 
البتات  من  عدد  كتابة 
قبلها لالشارة إلى طولها. 
على  تعديالت  بعدة  قمنا 
للحصول  الطريقة  هذه 

ممكن  حجم  أقل  على 
للملف. كل كلمة يعوض 
وسوف  ببايتني  عنها 
يعوضان عن تلك الكلمة 
فيه  ترد  مكان  أي  في 
فلذلك   0 الكلمة  هذه 
الطريقة  استخدام  مت 
الكلمات   (  LZ77 الثانية 
العملية  الناحية  عن 
ترتيبها(.  على  بقت 
بترتيب  قمنا  ذلك  قبل 
خاصة  بطريقة  امللف 
بحيث  استخدمناها 
من  االستفادة  نستطيع 
لتقليل   )LZ77( طريقة 
حد  أقل  الى  البيانات 
ممكن. هذه الطريقة جرت 
نصوص  ملفات  على 

حقيقية وأثبتت جناحها

من  بدمج طريقتني  النص  ملفات  ضغط 
LZ77  طرق القاموس للغة حمددة مع

الصالدة  حتسني  إىل  تؤدي   )SiC( دقائق  إضافة 
ومقاومة البلى قبل وبعد إجراء املعامالت احلرارية 

دراسات و بحوث
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استخدام الباحث م.م أحمد سلوم عباس 
اجلامعة  واملعادن/  اإلنتاج  هندسة  قسم   -

التكنولوجية
ابعاد  تغير  C#2008لدراسة  احلاسوب   لغة 
عند  ثابتة  أبعاد  ذات  الشكل  قرصية  مناذج 
ذو  الكاربون  منخفض  لفوالذ  التصنيع 
اخلواص نفسها من ناحية التركيب الكميائي 
أثناء  اجملهرية   والبنية  امليكانيكة  اخلواص   ,
مقدار  حساب  يتم  بحيث  الكربنة  عملية 
التغير )التشوه( احلاصل في االبعاد عن طريق 
الكربن�ة  وزمن  حرارة  درجة  بادخال  احلاسوب 
باستخدام عينات أجريت لها عملية الكربنة 
 )850,900,950(  oC حرارية  بدرجات  الصلبة 
وألزمان )3,6,8( ساعة على التوالي ثم أجريت 
 , معادلة  تضمنت  حرارية   معامالت  لها 
اخلواص  لتحسني  الحقة  ومراجعة  تقسية 
امليكانيكية حيث مت فحص التركيب الدقيق 
وقياس االبعاد بدقة لدراسة التغيرات الناجتة 
الكربنة  وبعد  قبل  احلرارية  املعاملة  عن 
الناجتة  املشاكل  بعض  تالفي  وبالتالي 
األبعاد  في  نسبيا  الطفيفة  التغيرات  عن 
من  والناجت  باألطوار  التغير  بسبب  واحلاصلة 
التحوالت املارتنسايتية  التي تؤدي بدورها الى 
املكربنة  املنتجات  ابعاد  وتالئم  تطابق  عدم 
هذه  باختصار  لها.  التصميمية  األبعاد  مع 
قبل  املنتج  أبعاد  حلساب  مفيدة  الدراسة 
عليه  للحصول  احلرارية  املعامالت  إجراء 

بأبعاده املطلوبة. 
تكمن أهمية البحث بأن التغيرات في األبعاد 
ملنتجات الفوالذ الناجتة من املعامالت احلرارية 
بعد عملية الكربنة تتطلب انتباها من قبل 
منتظم  غير  متاسا  تسبب  أنها  إذ  املنتجني 

استخدام لغة احلاسوب C# 2008 لدراسة العالقة بني تغري 
األبعاد - درجة حرارة وزمن الكربنة للفوالذ منخفض الكربون 

واإلنشاءات  البناء  هندسة  قسم  من  الصمد   عبد  غزوان  ود.  احمد  شاكر  د.  الباحثان  قام 
بدراسة امكانية إنتاج خرسانة ذاتية الرص حاوية على مواد بوزوالنية ناعمة وامللدن املتفوق 
)Glenlum 51(ومسلحة بالياف الكاربون . متت إضافة 10% من وزن السمنت مواد ناعمة جداً 
من ابخرة السليكا او امليتاكاؤلني . ومت استخدام الياف الكاربون ومبحتويني وهما )0.1% و%0.5( 
)6 ملم و12 ملم( وذلك لدراسة تأثير هذه املتغيرات على معظم  وبطولني مختلفني ايضاً 
اخللطات  نتائج فحوصات  بينت   . الكاربون  بالياف  املسلحة  الرص  الذاتية  اخلرسانة  خواص 
محتوى  لزيادة  ضرورة  هناك  ان  الى  وامليتاكاؤلني  السليكا  أبخرة  على  احلاوية  اخلرسانية 
املُلدن املتفوق الى 9% و10% من وزن السمنت على التوالي مقارنة مع 10% من وزن السمنت 
للنماذج اخلالية من املواد البوزوالنية لتأمني خرسانة ذات خواص رص ذاتي . كما لوحظ حدوث 
وشد  االنضغاط  مقاومتي  تشمل  اخللطات  لهذه  امليكانيكية  اخلواص  في  ملحوظ  حتسن 
االنفالق ومعاير الكسر ومعامل املرونة الساكن ومقاومة الصدم عند الفشل النهائي . وهذا 
التوالي  أعاله على  للخواص   )%6.74  ,  %5.37  ,  %4.5  ,  %3.2  ,  %6.07( بنسب   التحسن كان 
وبعمر )28( يوماً وللخلطات املضاف اليها أبخرة السليكا املكثفة و)%30.30 , %4.03 , %6.08 
, 7.6% , 8.43%(  للخلطات املضاف اليها ابخرة امليتاكاؤلني . أشارت نتائج الفحوصات الى ان 
إضافة الياف الكاربون يؤدي الى انخفاض ملحوظ في قابلية تشغيل اخللطات ، وتزداد نسبة 
االلياف  زيادة محتوى  او مع  االلياف املضافة  زيادة طول  التشغيل مع  االنخفاض في قابلية 
املضافة . كما ان اخللطات املسلحة بالياف الكاربون اظهرت مقاومة انضغاط ومقاومة شد 
االنفالق ومعايير الكسر ومعامل مرونة ساكن ومقاومة الصدم عند الفشل النهائي أعلى 
و)1195(%  و)14.14(%  و)38.26(%  و)66.18(%   % )25.75( املرجعية بنسب أقصاها  من اخللطات 

على التوالي

خصوصا في التروس ) Gears ( مما ينتج عنه 
أتت  لذلك  املنتج  فشل  إلى  تؤدي  مشاكل 
البعدي  بالتغير  التنبؤ  لغرض  الدراسة  هذه 
بالدقة  املنتجات  على  احلصول  وبالتالي 

املطلوبة. 
املعامالت  واقدم  أهم  من  الكربنة  وتعد 
احلرارية الكيميائية لزيادة الصالدة السطحية 
للفوالذ وأرخصها كلفة وهي طريقة مفضلة 

لرفع مقاومة البلى والكالل للفوالذ ]4,3[.                             
سطح  إشباع  عملية  بأنها  الكربنة  وتعرف 
الفوالذ بالكربون وانتشاره في الوسط احمليط 
به وفي درجات حرارة عالية تتراوح بني )825-

الى  الكربنة  بعد  املنتج  ويحتاج   C°  )950
اخلواص  لتحسني  الحقة  حرارية  معامالت 

امليكانيكية والبنية اجملهرية .
الكربنة  عملية  ان   : الباحث  واستنتج    
للصلب الواطئ الكربون تتأثر بصورة معقدة 
مع  درجة حرارة الكربنة وزمن التثبيت. وكان 
واخلارجي  الداخلي  بالقطر  التغير  تصرف 
احلرارية  املعاملة  إجراء  عند  اجملوفة  لألجزاء 

للكربنة تصرفا معقدا.
النتائج  لتوسيع  ماسة  حاجة  وهنالك 
هذه  ان  حيث  الدقة  لزيادة  وذلك  العملية 
بيانات  قاعدة  ضمن  ادخالها  مت  النتائج 
للتنبؤ كون  التي مت االعتماد عليها  البرنامج 
مع  يتداخل  سوف  كمدخالت  األبعاد  تغير 
احلجم احلُبّيبي خملتلف االطوار املوجودة كونها 
ذات تغير نسبي قليل مع تغير األبعاد للنماذج

خواص  بعض  على  الكاربون  الياف  إضافة  تأثري 
اخلرسانة ذاتية الرص
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الدين يوسف محمود  الطالب جنم  حصل 
تخصص  في  املاجستير  شهادة  على  
هندسة  قسم  من  تطبيقي  ميكانيك 
املكائن واملعدات عن اطروحته املوسومة : ) 
اخلواص امليكانيكية ألنواع حديثة للصلب 

البايانتك( 
 2012-2-16 اخلم���يس  يوم  اقيمت  التي 
القسم  في  جوامير  الدكتور  قاعة  على 
وُمنح الطالب تقدير جيد جداً.وتألفت جلنة 

املناقشة من رئيس اجلامعة أ. د. امني دواي 
هندسة  قسم  في  معادن  اختصاص  ثامر 
التكنولوجية  اجلامعة   - واملعادن  االنتاج 
قسم  من  رحيم  حامت  د.  م.  أ.  و  رئيساً 
الهندسة امليكانيكية في كلية الهندسة 

علي  سمير  د.  أ.م  و  بغداد  جامعة  من 
واملعدات  املكائن  هندسة  قسم  في  امني 
اعضاء وأ.م.د. ظافر صادق الفتال في قسم 

هندسة املكائن واملعدات مشرفاً

محسن  الكرمي  عبد  علي  الطالب  نال   
هندسة  اختصاص  في  املاجستير  شهادة 
املواد في قسم هندسة املواد في اجلامعة 

التكنولوجية عن رسالته املوسومة : 
السلوك  على  الليزرية  املعاملة  تأثير   (
التأكلي لسبائك طب االسنان في اللعاب 
في   ) الضارة   املواد  بوجود  الصناعي 
املناقشة التي اقيمت في قاعة الدراسات 
العليا في قسم هندسة املواد يوم اخلميس 

2012/3/1 . ونال تقديرجيد جدا .
محمد  د.  ا.م  من  املناقشة  جلنة  وتألفت   
هليل حافظ رئيس قسم هندسة املواد في 
عماد  وا.م.د  رئيساٌ  التكنولوجية  اجلامعة 
في  املواد  قسم  من  الكرمي  عبد  سعدي 
قاسم  احمد  و.م.د.  التكنولوجية  اجلامعة 
كلية  في  الفيزياء  قسم  من  اهلل  عبد 

.د.  وا.م  اعضاء  بغداد  جامعة  في  العلوم 
علي حسني عتيوي وا.م. د. رنا عفيف مجيد 
اجلامعة  في  املواد  قسم  من  وهما  عضواٌ 
ابو  سامي  وأ.م.د  مشرفني   التكنولوجية 
في  واملعادن  االنتاج  هندسة  قسم  النون 
اجلامعة مقوما علميا و أ.د معتز شناسي 
اجلامعة  املامون  كلية  من  الوهاب  عبد 

مقوما لغويا . 
ويتضمن البحث دراسة تأثير املواد الضارة 
على تأكل مواد طب االسنان املتجددة في 
اللعاب االصطناعي وتتضمن املواد الضارة 
واالركيلة  السكائر   ( التبغ  تدخني  نواجت 
هو  كما  والتي  الكحولية  واملشروبات   )
صحة  على  ضار  تأثير  لها  بأن  معروف 

االنسان 

اخلواص امليكانيكية ألنواع حديثة للصلب البايانتك

التآكلي  السلوك  على  الليزرية  املعاملة  تأثري 
لسبائك طب االسنان

السيطرة  هندسة  قسم  قاعة  شهدت 
يوم  التكنولوجية  اجلامعة  في  والنظم 
اطروحة  مناقشة   2012 شباط   16 اخلميس 
صالح  سلمان  محمد  للطالب  الدكتوراه 
امللغاة  والعلوم  للهندسة  الرشيد  كلية  من 
رسالته  عن  التكنولوجية  للجامعة  والتابعة 
صناعي  مسيطر  وبناء  تصميم   ( املوسومة  
درجات  ست  ذو  الي  انسان  راس  ملوقع  متطور 
حرية ( ونال تقدير جيد جدا . وحضر جانبا من 
اجلامعة  لرئيس  العلمي  املساعد  املناقشة 

التكنولوجية ا.د محمد العاني.
ا.د رعد سامي من   وتالفت جلنة املناقشة من 
كلية الهندسة في جامعة النهرين رئيسا وا.د 
عادل حميد رئيس قسم الهندسة الكهربائية 
العلمي  املعاون  الكرعاوي  مهدي  صالح  وا.د 
والنظم   السيطرة  هندسة  قسم  لرئيس 
ازاد رحيم من قسم هندسة السيطرة  وا.م.د 
والنظم وجميعهم من اجلامعة التكنولوجية 
كلية  من  املشهداني  احمد  محمد  وا.م.د 
النهرين  جامعة  في  املعلومات  الهندسة 
كلية  من  الفايز  زكي  محمد  وا.د  اعضاء 
.وقام  مشرفا  النهرين  جامعة  في  الهندسة 
عزيز  صباح  الدكتور  لغويا  االطروحة  بتقومي 
ظاهر من قسم هندسة الليزر وااللكترونيات 

البصرية في اجلامعة التكنولوجية

على  حسني  عبداهلل  عمار  الطالب  حصل 
شهادة املاجستير في تخصص القدرة احلرارية 
في  واملعدات  املكائن  هندسة  قسم  من 
اجلامعة التكنولوجية عن اطروحته املوسومة 
 Experimental Study of Heat Transfer"   (
 Coefficients of Shell and Helically Coiled
في  اقيمت  التي   )"Tube Heat Exchanger
قاعة الدكتور جوامير في القسم يوم اخلميس 
تقدير  على  وحصل   2012 شباط  من  التاسع 

جيد جدا .
 وتالفت جلنة املناقشة من ا.م.د عامر مجيد من 
اجلامعة  في  واملعدات  املكائن  هندسة  قسم 
نفسه  القسم  من  رزوقي  مؤيد  وا.م.د  رئيسا 
التقنية  الكلية  من  نعمة  الهادي  عبد  وا.م.د 
من  شناتي   وحيد  وا.م.د  اعضاء  بغداد  في 
اجلامعة  في  واملعدات  املكائن  هندسة  قسم 

التكنولوجية مشرفا

يف  املاجستري  ينال  طالب 
ختصص القدرة احلرارية

وبناء  تصميم  عن  دكتوراه 
متطور  صناعي  مسيطر 

ملوقع راس انسان الي

رسائل و اطاريح
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على  الرزاق  عبد  فؤاد  فاتن  الطالبة  حصلت 
الهندسة  اختصاص  في  املاجستير  شهادة 
الصناعية من قسم هندسة االنتاج واملعادن 
جدا  جيد  بتقدير  التكنولوجية  اجلامعة  في 
عن رسالتها املوسومة )موازنة خط التجميع 
 Multi-Model Assembly) النماذج   املتعدد 
اقيمت  التي  املناقشة  في   Line Balancing
في التاسع عشر من كانون الثاني على قاعة 

املرحوم ا.د ابراهيم محمود منصور .
 وتالفت جلنة املناقشة من ا.م.د حسني سالم 
وواملعادن  االنتاج  هندسة  قسم  من  كيطان 

التقني  املعهد  من  محمود  اياد  وا.م.د  رئيسا 
بغداد وم.د محمود عباس اعضاء وا.م.د سوسن 
صبيح مشرفا وهما من قسم هندسة االنتاج 
واملعادن في اجلامعة التكنولوجية وا.م.د سرور 
خضر من جامعة بغداد مقوم علمي وا.م.د اياد 

جهاد مقوم لغوي .
خطوط  موازنة  دراسة  على  الباحثة  وركزت 
موازنة  مشاكل  احدى  تعد  التي  التجميع 

املتعدد  اخلط  دراسة  مت  اذ  االنتاجية  اخلطوط 
السمات  ايضاح  مع  بالتفصيل  املنتجات 

واخلصائص اخلاصة بهذا النوع 

ماجستري يف اهلندسة الصناعية 

علي  حسني  الطالب  حصل 
حسني على رسالة املاجستير من 
واملعادن   االنتاج  هندسة  قسم 
في اجلامعة التكنولوجية بتقدير 
جيد جدا عن رسالته املوسومة : 
)توصيف رقيقة طالء فيلم احلاجز 
تكنولوجيا  بواسطة  احلراري 

النانو (
في  اقيمت  التي  املناقشة  في 
قاعة املرحوم ا.د ابراهيم محمود 
من  املناقشة  جلنة  وتألفت 
رئيسا  موسى   علي  أ.د.احمد 
عجيل   ابوالنون  أ.م.د.سامي 
علي  محمد  وم.د.عبدالكرمي 

اعضاء .
وتناول الباحث في رسالته تطوير 

بدون شك  تعد  التي   )TBCs( احلرارية  احلواجز 

املواد  تكنولوجيا  فى  بالتقدم  حراجة  االكثر 
للمحركات التوربينية الغازية احلديثة

بوساطة  احلراري  احلاجز  فيلم  طالء  رقيقة  توصيف 
تكنولوجيا النانو

نالت الطالبة رؤى عبد الكرمي ذياب شهادة املاجستير 
هندسة  قسم  في  املعادن  هندسة  اختصاص  في 
عن  التكنولوجية  اجلامعة  في  واملعادن  االنتاج 

رسالتها املوسومة :
الكاربوني  للصلب  ال�تآكل  وتثبيط  التآكل   (
التي  املناقشة  في   ) التبريد  أبراج  في  املستخدم 
املرحوم  قاعة  على   2012/2/23 اخلميس  يوم  أقيمت 
ونالت   ، منصور  محمود  ابراهيم  الدكتور  األستاذ 
املناقشة  من  جانبا  وحضر   ,) جدا  جيد   ( تقدير 
يحيى  محمد  أ.د  اجلامعة  لرئيس  العلمي  املساعد 

العاني .
 وتألفت جلنة املناقشة من أ.د قاسم جبار سليمان 
في قسم الهندسة الكمياوية في جامعة النهرين 
رئيساٌ وأ.م.دمحمد حافظ هليل من قسم هندسة 
جعفر  وأ.د  أعضاء،  جنم  طالب  سرمد  وأ.م.د  املواد 
من  عجيل  النون  ابو  سامي  وأ.م.د  احليدري  طاهر 
قسم هندسة االنتاج واملعادن مشرفني وا.م.د شذى 
شمس  جهاد  اياد  وأ.م  علمي  مقيم  سامح  احمد 

الدين مقوم لغوي .
وهدف البحث الى دراسة التأثير املثبط ملواد طبيعية 
البردي   : تتضمن  التي  محليا  ومتوفرة  جديدة 
أهوار  في  وينمو   ) اخلريط   ( باسم  محليا  واملعروف 
البرتقال حيث متت  األخرى هي قشور  واملادة  العراق 
دراسة تأثيرها على معدل التآكل للصلب الكاربوني 
املنخفض واملستخدم في أبراج التبريد في مصفى 

الدورة

للصلب  الـتآكل  وتثبيط  التآكل 
يف  املستخدم  الكاربوني 

أبراج التربيد

قسم  في  التدريسية  رافت  مظهر  سفانة  م.د  القت 
التكنولوجية  اجلامعة  في  والنظم  السيطرة  هندسة 

محاضرة بعنوان : 
 Intelligent Robust Control of  Precision Position "
 Systems Using  Adapative Neuro Fuzzy Inference

" Systems
على قاعة احملاضرات في القسم في السابع والعشرين 
من كانون الثاني 2011 بحضور مجموعة من املهندسني 

ذوي االختصاص ومن اساتذة القسم .
في  اجنزت  التي  للدكتوراه  باطروحتها  احملاضرة  وتتعلق 
في  امليكاترونكس  هندسة  قسم   – الهندسة  كلية 
املاليزية  العاصمة  في  العاملية  االسالمية  اجلامعة 

كواالالمبور .
 وتناولت الباحثة في بحثها مناقشة تصميم مسيطر 
ذكي ومتني ملنظومات حركة بالغة الدقة التي اصبحت 
مثل  احلديثة  واالجهزة  التقنيات  في  كثيرا  متداولة 
. وقد اجنز في  الروبوتات والصناعات الضوئية الدقيقة 
البحث حتقيق مسيطر متني لهذه االجهزة بدقة  هذا 

وكفاءة عالية

حقة  يف  دكتوراه  اطروحة 
قسم  يف  لتدريسية  نقاشية 

السيطرة والنظم
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االصدارات

التدريسي  عتيوي(  علي حسني  )أ.م.د  أجنز 
اجلامعة  في  املواد  هندسة  قسم  في 
املوسوم  الكتاب  ترجمة  التكنولوجية 
 )  The physical metallurgy of steel  (
للمؤلف) Leslie( الى اللغة العربية وحتت 
.ويتضمن  الفيزيائي(  املعادن  )علم  عنوان 

الكتاب املواضيع اآلتية :- 

والفيزيائية  امليكانيكية  -اخلواص 
والتركيبية للحديد عالي النقاوة والفوالذ 
الكاربوني والسبائكي . واملعامالت احلرارية 

وامليكانيكية للفوالذ. 
- عمليات التصليد السطحي.

والكهربائية  املغناطيسية  التطبيقات   -
للفوالذ 

- انواع فوالذ العدد ومعامالته احلرارية.
لطلبة  الكتاب  هذا  أهمية  وتتجلى 
الدراسات االولية والعليا في االختصاصات 
الهندسة  خصوصاً  اخملتلفة  الهندسية 
وهندسة  املواد  وهندسة  امليكانيكية 
املعادن وكذلك يعتبر مصدراً مهماً لطلبة 
في  والفنيني  واملهندسني  الفنية  املعاهد 
وقدطبع   . واخلاصة  احلكومية  القطاعات 

الكتاب في مطبعة دجلة لعام 2012 .

علم املعادن الفيزياوي يف كتاب مرتجم لتدريسي يف قسم هندسة املواد 

الهندسة  جمللة  االول  العدد  صدر 
اجلامعة  في  التكنولوجية   و 
تضمن  و    2012 للعام  التكنولوجية 

عددا من البحوث منها : 

الصناعية  املياة  تدوير  -اعادة 
املستخدمة في املعامل الكيمياوية

)معامل املشروبات الغازية كمثال.
في  السطحي  لإلنهاء  -التنبؤات 
على  الكهربائية  بالشرارة  التشغيل 

أساس
 موديالت شبكة جينية.

التكاملية  للمعادالت  التقريبي  -احلل 
متباطئ  زمن  ذات  اخلطية  املعتلة 
باستخدام متعددات احلدود املتعامدة.

فحص  بني  املتبادلة  العالقة  -دراسة 
حتمل  وقوة  النقطي  التحميل 
لبعض  والشد  األحادي  االنضغاط 
الصخور الرسوبية في مدينة املوصل.

-تصحيح الصور الفضائية باستخدام 
التحويالت اخلطية.

-تاثير اضافة احلصى الناعم والسمنت 
على هبوط التربة السبخة.

بالكريات  القذف  تأثيرات  -حتليل 
و  امليكانيكية  اخلواص  على  املعدنية 
-2024( االملنيوم  لسبيكة  الكاللية 

.)T351
عملية  على  والسيطرة  -النمذجة 
 – ضعيف  حامض  لنظام  التعادل 

قاعدة ضعيفة.
الفوسفاتية  الصخور  -معاجلة 
زيادة  لغرض  الهيدروكلوريك  بحامض 

محتوى
 خامس اوكسيد الفسفور.

الصفري  االجبار  خوارزمية   -حتوير 
عة باستخدام انواع  )ZF(  اخلطّية اجمُلَمَّ
تضمني مختلفة في األنظمِة متعددة 

.)MIMO( االدخال متعددة االخراج
منحنيات  لتوليد  طريقة  -تطوير 
الثالثة  الدرجة  من   )B-Spline(

والسيطرة عليها.
حتويل  نظام  باستخدام  الوجه  -متييز 
املويجات املتقطعة مع منوذج ماركوف 

اخملفي.
-تاثير التصليد السطحي بالليزر على 
للفوالذ  اجلاف  االنزالقي  البلى  سلوك 

.Ck45
دراسة سلوك االنبعاج لصفائح حتتوي 

على شق جانبي حتت االنضغاط.
شمسية  خلية  ودراسة  تصنيع 
ذات  رقيقة  اغشية  بترسيب  هجينة 

تراكيب نانوية

صدور العدد االول جمللة اهلندسة والتكنولوجيا
اصدر قسم هندسة تكنولوجيا النفط نشرة إخبارية 
بثمان صفحات حتتوي على نشاطات تتألف من ندوات 
واجتماعات الهيئة العامة للقسم ومشاركة القسم 
األخرى  واجلامعات  الوزارات  مع  سيما  وال  اخلارجية 
باإلضافة الى ابرز األهداف والرؤيا اخلاصة بالقسم ودوره 
في إيصال الرسالة العلمية الى جميع املستفيدين من 
طاقات القسم من حيث اخلبرات والقدرات الهندسية 
التطبيقية املمتدة الى طبيعة اجلامعة التكنولوجية 
وأوضح الدكتور خالد عجمي رئيس القسم من خالل 
التي  التخصصات  في  يسعى  القسم  إن  اجمللة  هذه 
من  العالية  واجلودة  األداء  مبدأ  اعتماد  منها  يتألف 
والغاز  النفط  قطاع  في  والتطور  اإلبداع  حتقيق  اجل 
فضال على أعداد كوادر هندسية في تخصص هندسة 
في  النفطية  الصناعات  خلدمة  النفط  وتكنولوجيا 
البلد والعمل على أجراء البحوث العلمية التي تصب 

في مصلحة تطور هذه التخصصات

صدور نشرة إخبارية يف تكنولوجيا 
النفط
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العراقية  اجمللة  من  اجلديد  العدد  صدر 
للهندسة املعمارية الفصلية التي تصدر 
عن قسم الهندسة املعمارية في اجلامعة 
البحوث  بنشر  تعنى  التي  التكنولوجية 
رئيس  .وقال  االختصاص  هذا  في  العلمية 
رئيس  علي  ابراهيم  خليل  ا.د  التحرير 
اجلامعة  في  املعمارية  الهندسة  قسم 
التكنولوجية ان محتويات اجمللة العلمية 
الفصلية اشتملت على ثالث أعداد في آن 
واحد )الثاني والعشرين والثالث والعشرين 
بحثاً   15 تضمنت   ) والعشرين  والرابع 
من  باحثني  على  فضالً  عراقيني  لباحثني 
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في 
االمارات وجامعة العلوم والتكنولوجيا في 
البحوث  واشتملت  اجلزائرية  وهران  مدينة 
ومخططات  واشكال  ومناذج  صور  على 
توضيحية واختلفت مضامينها وعناوينها 

ومن البحوث املنشورة : 
دراسة   – السكني  االفراز  اعادة  مؤثرات   (
للفترة  فلسطني  شارع  ملنطقة  حتليلية 
من  ساطع  سناء  ا.د  للباحثني   2010-  2006
اجلامعة  في  املعمارية  الهندسة  قسم 
قسم  من  غازي  فرح  وم.م  التكنولوجية 
الطرق والنقل في كلية الهندسة / اجلامعة 
الذاتي   " املعنون  والبحث   . املستنصرية 
بعد  وما  احلداثة  عمارة  في  واملوضوعي 
قسم  من  جبر  فالح  د.  للباحثني  احلداثة 
العلوم  جامعة  في  املعمارية  الهندسة 
اجلزائرية  وهران  مدينة  في  والتكنولوجيا 
وا.م.د عباس علي حمزة من قسم الهندسة 
 . التكنولوجية  اجلامعة  في  املعمارية 
االظهار  لتقنيات  اجلمالي  االثر   " والبحث 
ابراهيم  ا.م.د  للباحثني   " الداخلية  للعمارة 
جواد اليوسف من قسم الهندسة املعمارية 
في اجلامعة التكنولوجية ورند عباس اخلياط 
 " وبحث   . معمارية  هندسة  ماجستير 
املفاهيم في العمارة بني النظرية والتطبيق 
من  غولي  القره  صبحي  انوار  د.  للباحثة   "
اجلامعة  في  املعمارية  الهندسة  قسم 
البصرية  الفوضى   " وبحث   . التكنولوجية 
في النظام الشكلي البنية اجلامعة – حالة 
للباحثة  التكنولوجية  اجلامعة   / دراسية 
الشؤون  قسم  من  ابراهيم  زينب  م.م 
 . التكنولوجية  اجلامعة  في  الهندسية 

وبحث " تاثير اخلصائص التصميمية 
ضوضاء  في  الشمس  ملانعات 
ا.د  للباحثني   " منها  الصادرة  الرياح 
هالل  وسمر  اجلوادي  حيدر  مقداد 
في  املعمارية  الهندسة  قسم  من 
 " وبحث   . التكنولوجية  اجلامعة 
املدينة  امناط  التكنولوجيا على  اثر 
العربية االسالمية " للباحثني ا.م.د 
ابراهيم جواد ال يوسف من قسم 
اجلامعة  في  املعمارية  الهندسة 
الكرمي  عبد  واحمد  التكنولوجية 
 . معمارية  هندسة  ماجستير 
في  التكنولوجيا  دور   " وبحث 
دراسة   – احلضري  التشظي 
االتصاالت  تقنيات  لدور  حتليلية 
التشظي  في  واملعلومات 
احلضري " للباحثني ا.م.د وحدة 
من  البصير  عبد  وفيان  شكر 
املعمارية  الهندسة  قسم 

للباحث  .وبحثان  التكنولوجية  اجلامعة  في 
الهندسة  قسم  من  محمود  يونس  د. 
االول  التكنولوجية  اجلامعة  في  املعمارية 
في  االفقية  الشمسية  املانعة  تصميم   "
مخططات   " والثاني  بغداد"  مدينة  مباني 
تصميم االنارة الطبيعية حلالة سماء مدينة 
لغة  تفعيل  في  التمثيل   " وبحث   ." بغداد 
م.م  للباحثني   " الداخلية  للفضاءات  احلوار 
املعمارية  الهندسة  قسم  من  لؤي  احمد 
في اجلامعة التكنولوجية وم.م حارث اسعد 
من كلية الفنون اجلميلة في جامعة بغداد . 
وبحث " التناغم اللوني في البيئة احلضرية 
وم.م  احلنكاوي  شكر  وحدة  د.  للباحثني   "
الهندسة  قسم  من  وهما  املعني  عبد  ندى 
املعمارية في اجلامعة التكنولوجية . وبحث " 
انسانية العمارة العربية االسالمية – العمارة 
التنظير"  ومثالية  احلاجة  متطلبات  بني 
املعموري  سعدون  عبداهلل  م.د  للباحث 
اجلامعة  في  املعمارية  الهندسة  قسم  من 
التكنولوجية . وبحث " ادائية املبنى- دراسة 
مسبقة  السكنية  االبنية  ادائية  تقييم 
 " امنوذجاً  السكني  السالم  حي   – الصنع 
وا.م.د  اخلفاجي  علي محسن  ا.م.د  للباحثني 
وم.م عدي عباس وجميعهم  اسماء محمد 
اجلامعة  في  املعمارية  الهندسة  قسم  من 

التكنولوجية 
وبعض  احلضري  الشكل  امناط   " وبحث   .
بها  ارتبطت  التي  االجتماعية  املشاكل 
في  الطوابق  متعددة  سكنية  ملشاريع 
بريطانيا واخلليج " للباحثني د. فيصل حميد 
ود. محمد عرعر ود . عماد مشتهى من من 
في  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة 
االمارات. ويذكر ان هيئة حترير اجمللة تتألف من 
ا.د خليل ابراهيم علي رئيس قسم الهندسة 
رئيساً  التكنولوجية  اجلامعة  في  املعمارية 
قسم  رئيس  نعمة  جبار  صبا  وا.د  للتحرير 
 / الهندسة  كلية  في  املعمارية  الهندسة 
وا.د  وأ.د بهجت رشاد شاهني  بغداد  جامعة 
قسم  من  وجميعهم  رزوقي  موسى  غادة 
الهندسة املعمارية في كلية الهندسة في 
وا.م.د وحدة  وا.د سناء ساطع  جامعة بغداد 
في  املعمارية  الهندسة  قسم  من  شكر 
عبود  جاسم  وا.م.د  التكنولوجية  اجلامعة 
في  املعمارية  الهندسة  قسم  من  الدباغ 
كلية الهندسة في جامعة النهرين اعضاء 
من  البجاري  لؤي  احمد  وم.م  التحرير  هيئة 
اجلامعة  في  املعمارية  الهندسة  قسم 

التكنولوجية مقرر وسكرتير حترير اجمللة 

العراقية  اجمللة  من  اجلديد  العدد  يف  حبثا   15
للهندسة املعمارية
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للثقافة لغة وللصمت لغة وكذلك للجسد ، 
أو  مقروءة  أو  مرئية  تكون  أن  أما  اجلسد  ولغة 

محسوسة .
لغته  هو  الشخص  لدى  الظاهري  السلوك  ان 
املرئية فامللبس والزينة وحركات املشي واجللوس 
أمثلة  وهنالك  املرئية  الشخص  لغة  اال  ماهي 
اهلل  بسم   : تعالى  كقوله  ذلك  على  كثيرة 
واَلَ  لِلنَّاِس  َك  َخدَّ رْ  تَُصعِّ واَلَ   " الرحيم  الرحمن 
َ الَ يُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل  مَتِْش ِفي األَرِْض َمرَحاً إِنَّ اهللَّ
ما  البس  االجتماعي"  التراث  وفي  َفُخورٍ" 
يعجب الناس ..." كلها مقاييس علينا ان ندرك 
 : يتضمن  الذي  اخلارجي  املظهر  الن   ، معانيها 
الزي اخلارجي مبا يناسب احلضور و احملافظة على 

الهيئة اخلارجية في اجللوس
ً  و املشي )السلوك الظاهري( مهم وضروري جدا
ردود  اال  الظاهري للشخص ما هو  ان السلوك 
افعال للدوافع الداخلية والتي تنبع من الثقافة 
العامة ، وتنمو مع التنشئة االجتماعية  فضال 
ان   . النفسية  اجلوانب  و  والوراثة  الذكاء  عن 
تؤثر  مجتمعة  ام  كانت  منفردة  العوامل  هذه 
وثقافتها  مالمحها  وحتدد  الشخصية  على 

وسلوكها ، الن الثقافة ابنة البيئة .
وهنالك لغة اخرى للجسد لها عالقة بالسلوك 
وهي  بالدوافع  عالقة  لها  اي  الظاهري  غير 
ال  اإلنساني  التواصل  إن   . توضيح  إلى  بحاجة 
يتوقف عند حدود الكلمات املنطوقة واملكتوبة 
حركات  ليشمل  ذلك  يتعدى  بل  والرموز 
واألطراف  والعينني  كالوجه  وأعضائه  اجلسد 
املتمثلة  الشخص  فحركات  العامة،  والهيئة 
بالتقطيب والتجهم والتبسم وحركات اجلوارح 
كلها متثل أدوات لتوصيل املعاني لآلخرين وتؤثر 
فيهم بشكل كبير. ولعل أهميتها تكمن أيضا 
خلجات  في  يدور  ما  ترجمة  على  قدرتها  في 
النفس  وإظهارها على أعضاء اجلسد اخلارجية 
من  كثير  في  عليها  اإلنسان  من  سيطرة  دون 
في  مهماً  عامالً  تشكل  بذلك  فهي   . األحيان 
عملية التواصل البشري من خالل ما يحمل من 

دالالت ومعاني .
ما املقصود بلغة اجلسد ؟

تواصل غير لفظي - شعوري وال شعوري  لغة 
تستند  التي  واحلركات  التعابير  على  تعتمد   -
على ردود أفعال اجلسد عند التواصل مع الغير 
عن طريق احلركات الالإرادية البسيطة واإلرادية 

املقصودة .
اللغة  تسبق  انها  اجلسد  لغة  خواص  من 
به  يفكر  ما  وتُظهر  التواصل  عند  اللفظية 
 ، املنطوقة  باللغة  به  البوح  يريد  الشخص وال 
اي ان لغة اجلسد هي تلك احلركات الشعورية 
املرئية  الدالالت  ذات  للجسد  والالشعورية 

دوافع  من  نخفيه  ملا  أو  افعالنا  ردود   على 
من  الشخص  فهم  من  مُتكن  ومشاعر 
خالل مصطلحات اجلسد واملتضمنة  في 

علم لغة اجلسد .
لغة  هي   املرئية  اللغة  او  اجلسد  لغة  ان 
أحيانا  احلال  ولسان   , احلال  لسان  او  احلال 
أبلغ من لسان املقال ، الن صوت الفعل أبلغ 

ايجابية   - بالقوة  يتسم  القول ألنه  من صوت 
كانت ام سلبية – ولكل فعل تعبيري مقاومة 
الرسائل  فان  ولذلك  خفية  واخرى  ظاهرة 
لآلخرين  بها  نبعث  التي  السلبية  الفعلية 
االيجابية   الرسائل  وكذلك  اجتاهاً سلبياً  تأخذ 

حيث تأخذ اجتاهاً ايجابياً . 
لغة اجلسد لغة قائمة بحد ذاتها لها مناذجها 
اللسان   لغة  عن  مستقلة  لغة   , املعبرة 
الشعور  إلخفاء  االشخاص  يستعملها 
الباطني أو إلثارة الشك او اإليحاء بشيء معني 

.
إذاً لغة اجلسد علم يسمح لنا بتفسير املشاعر 
الصادرة من مخاطبينا وفهمنا لهم  ومقدرتنا 
على  تفسير مشاعرهم واحاسيسهم والقيام 

باالستجابة املناسبة لها .
ولكي نفهم ردود أفعال اآلخرين أو الذين نتصل 
ندرك  ان  ينبغي  اجلسد  لغة  خالل  من  بهم 

معانيها واليك بعض املعاني :
- العني : ان العني متنحك واحدا من اهم مفاتيح 
الشخصية التي تدلك بشكل حقيقي على ما 
خالل  من  وتعرف  معه  تتعامل  من  بخلد  يدور 
عينيه ما يفكر به ، فإذا اتسع بؤبؤ العني وبدأ 
للعيان فان ذلك دليل على انه سمع منك شيئا 
أسعده ، أما إذا ضاق بؤبؤ العني  فان ذلك يدل 
على أنك حدثته بشيء ال يصدقه ، كذلك إذا 

أبعد النظر عنك أو فركها.
واحدا  حاجبا  الشخص  رفع  إذا   : احلواجب   -
انه  اما  له شيئا  قلت  انك  على  يدل  ذلك  فان 
كال  رفع  اذا  اما   ، مستحيال  يراه  او  يصدقه  ال 

حاجبيه فان ذلك يدل على املفاجأة .
وطأطأ  جبينه  الشخص  قطب  إذا   : اجلبني   -
انه  يعني  ذلك  فان  عبوس  في  لألرض  رأسه 
متحير أو مرتبك أو انه ال يحب سماع ما قلته 
، أما إذا قطب جبينه ورفعه إلى أعلى فان  تواً 

ذلك يدل على دهشته ملا سمعه منك .
- األنف واالذنان : إذا حك أنفه او مرر يده على 
محتار  انه  يعني  فهذا  إياها  ساحبا  أذنه  
وعدم  التردد  أو  الشك  أو  تقوله  ما  بخصوص 

الثقة بالذات.
الشخص كتفه فهذا  يهز  : عندما  األكتاف   -
يعني انه ال يبالي مبا تقول .                                     

ذراع  على  باصبعه  الشخص  نقر   : االصابع 

او  العصبية  الى  يشير  املكتب  على  او  املقعد 
نفاذ الصبر. 

على  بذراعيه  الشخص  يربت  عندما   : واخيراً 
صدره ، فهذا يعني انه يحاول عزل نفسه عن 

اآلخرين او انه خائف منك .
عن  فكرة  تعطيك  السبع  االشارات  هذه 
استعمالها  وكيفية   ، ككل  اجلسد  لغة 
من  بالرغم  اآلخرون  به  يفكر  ما  على  للتعرف 
محاوالتهم في إخفاء ذلك وكذلك في إظهار 

قوة شخصيتك .
 لذلك ينبغي إدراك االتي :-

االهتمام  قلة  تعني  ببرود  األيدي  1- مصافحة 
بالطرف املقابل .

املصافحة  عند  األيدي  على  بقوة  الشد    –  2
لن يفيدك اذا جعلت الشخص الذي تصافحه 

يشعر بعدم الراحة .
والتثاؤب  التململ  ان   : والتثاؤب  التململ   –  3
تتثاوب  او  تتململ  عندما   . العدوى  ينقالن 
والعصبية  باإلحباط  حولك  هم  من  سيشعر 

والرغبة في الرحيل .
عالمة  وأخرى  فترة  بني  الساعة  الى  النظر   -4

ضجر او ملل او عدم االهتمام باآلخر .
5 – النظرات املسدلة ال تساعد على التواصل 
مكتئبة  أو  مسدلة  نظراتك  جتعل  ال  الفّعال 
ابداً عند التخاطب بالعيون و اجعله قائما طول 
النظارة  يلبسون  الذين  من  كنت  وإذا   . الوقت 
الطبية فال تنظر لآلخر من فوق قمة نظارتك 

الن ذلك يعني عدم التصديق لكالمهم .
ان لغة اجلسد تعتمد على املالحظة الدقيقة 
سلوك  على  االحكام  إصدار  عدم  وعلينا   ،
إشارة  او  لوضعية  مالحظة  أول  عند  اآلخرين 
من إشارات اللغة دون محاولة فهم التفاصيل 
احلركية وظروفها . ومن املهم ان نحاول تقييم 
إذ قد تكون احلركات   ، الذات قبل تقييم اآلخر 
السلبية عند اآلخرين مجرد ردود أفعال سلبية 
لسلوكياتنا السلبية ، وعلينا ان ال نغير اآلخر 
بقدر ما نغير نظرتنا اليه .                                                                                               

د. ياسني احمد خلف 
استاذ مساعد

 تكنولوجيا التعليم/ اجلامعة التكنولوجية     

Visual language او اللغة املرئية   Body language لغة اجلسد

المقاالت
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مير  بشيء  العلمية  الدراسة  نربط  أن  أحلى  ما 
على حياتنا بكثرة كي ترسخ في األذهان املعلومة 
األساليب  أحد  ان  لذلك  نسيانها  صعب  وبالتالي 
املعلومات  بإلقاء  تكتفي  ال  الناجعة  التدريسية 
على الطالب بل تضرب لهم أمثلة من الواقع تكون 
مشوقة و ذات عالقة باملوضوع العلمي ومن بني ما 
كيف  املثال  سبيل  على  أو  الطرفة  باب  من  يذكر 
لم  أشياء  اختراع  على  القدرة  لديهم  العلماء  أن 

يخترعها غيرهم . 
اجلامعة  في  محاضرة  لي  كان  السياق  هذا  في 
فسألت  هندسي  قسم  في  احلرارة  دايناميك  عن 
الطالب سؤال عن إمكانية دخول اجلن أو الشياطني 
البيوت املقفلة بشكل محكم أو أي مبنى مغلق 
له  سؤال  وهو  ؟؟  منفذ  فيه  ليس  جيد  بشكل 
عالقة بدايناميك احلرارة !!!؟, فأجاب طالبي بإجابات 
مختلفة منها قدرة رب العاملني )بالفعل( لكن لم 
يتوصلوا إلى اإلجابة الصحيحة العلمية , فسألت 
سؤاالً آخر فقلت لهم )اجلن منني مخلوق؟؟(  فكانت 
اإلجابة سريعة جداً "من نار دكتور" قلت لو أنكم 
الدراسية  قاعتنا  خارج  اللهب  شديدة  ناراً  أوقدمت 
هذه ومالصقة جلدار القاعة احملكم الغلق ثم بعد 

ربع أو نصف ساعة وضعنا أيدينا على هذا اجلدار من 
داخل القاعة كيف سنجد اجلدار ؟؟؟ قالوا سيكون 
إلى  احلرارة  هذه  دخلت  كيف  قلت  أو ساخناً  حاراً 
داخل الصف املغلق متاماً قالوا أن احلرارة تنتقل في 
الطابوق  من  اجلدار  كان  ولو  حتى  املادية  األوساط 
واإلسمنت , قلت أحسنتم فإذاً دخول اجلن للبيوت 
احملكمة الغلق يتم بنفس الطريقة التي دخلت بها 
احلرارة أو دخول النار ان القت هذه احلرارة مادة لها 
سرعة إتقاد عالية مثل البنزين أو النفط األبيض أو 
الغاز الطبيعي , في هذه األثناء أبدى أحد الطالب 
انسوي جدران  ) دكتور لعد خلي  قال    و  مداخلة 
بيوتنا من العوازل للحرارة ( حتى ال يدخل اجلن أو 
الشيطان , فاستحسنت كثيراً فكرة هذا الطالب 
ليس  اجلن  احلديث عن  أن  أخفيكم سراً  ال  لكنني 
)ويجوز  البعض  لدى  اخلوف  يثير  ألنه  املمتع  باألمر 
آني منهم( ومما أكد اخلوف اعترفت إحدى الطالبات 
لهم  وقلت  روعهم  من  هدأُت  لكنني  بخوفها 
الطالب  انني قد أخاف من اجلن مثلهم فنصحت 
برباطة  لكنني  معهم  أخاف  ال  كي  يخافوا  ال  أن 
جأش قلت لهم وبشكل سريع استخدام العوازل 
فضحك  اختراع  براءة  تعتبر  اجلن  دخول  لتوخي 

الطالب بصوت مرتفع ألن في األمر غرابة أو طرفة 
وال أنكر أنني قد ضحكُت معهم لكن سرعان ما 
رجعت ملادتي العلمية الن وقت احملاضرة ضيق وهذا 
استغالله  وعليَّ  وقتي  فقط  وليس  الطالب  وقت 
بهم  يُبنى  مهندسني  يتخرجوا  كي  نفعهم  في 
بأي  يستهينوا  ال  أن  نصيحة  لهم  فقدمت  البلد 
و  حتى  مشكلة  حلل  نضعها  قد  هندسية  فكرة 
أو مثيرة للسخرية في بعض  لو كانت مضحكة 
أن  لهم  وأكدت  مثالً  اجلن  عن  كاحلديث  األحيان 
َقفَشة  رمبا  أو   ( شعرة  واخلرافة  االختراع  براءة  بني 
محاضرة  وفي  البعض(,  يسميها  أن  يحب  كما 
أخرى ذّكرتهم بأن يستمروا في بحثهم للحصول 
 : مفيداً  فأعطيتهم حالً  هذه  االختراع  براءة  على 
العوازل املستخدمة في طرد اجلن  أنواع  إن أفضل 
فاستحسن   , تعالى  اهلل  ذكر  هو  الشياطني  و 

الطالب احلل لكنني نصحتهم مبواصلة البحث.

الدكتور املهندس / محمد الزهيري
هندسة املواد / اجلامعة التكنولوجية
dr.alzuhairi@yahoo.com

براءة اخرتاع لتجنب اجلن !!!

الفلسفية  اإلسالمية  الرؤية  تشكل 
املرجعي  اإلطار  لإلنسان  واالجتماعية 
الفكري للتصدي لقضايا املرأة عموماً 
لالنسان  االسالمية  بالرؤية  ونعني   
او  حدوداً  ترسم  ال  التي  الرؤية  تلك 
مستوى  على  واملرأة  الرجل  بني  متايزاً 
في  فكليهما   ، االنسانية  احلقيقة 
نظر اإلسالم يجسدان ماهية انسانية 

واحدة .
رَبَُّكُم  اتَُّقوا  النَّاُس  أَيَُّها  )يَا  قال تعالى 
وََخلََق  وَاِحَدٍة  نَْفٍس  ِمْن  َخلََقُكْم  الَِّذي 

ِمْنَها زَوَْجَها( )النساء1( .
 ان التمايز الوحيد الذي يقربه االسالم 
عالقة  له  الذي  اخللقي  التمايز  هو 
باجلسد وهو متايز ، كأي أمر واقعي له 
مترتباته  له  بالتالي  و  احلياة  في  إثارة 

ومقتضياته التشريعية اخلاصة .
التمايز  هذا  يحدد  ان  الطبيعي  ومن   
بالوظيفة  صلة  له  آخراً  متايزاً 
من  لكل  واالنسانية  االجتماعية 
الرجل واملرأة ولكن باالستناد الى منبع 
هي  واحدة  انسانية  حقيقة  او  واحد 
جميع  في  عنها  يصدران  التي  الروح 
واملشتركة  اخلاصة  حياتهما  أمور 
ال  وظيفي  متايز  حصراً  التمايز  وهذا 

متايز ماهوي .
شأنه  من  ليس  الوظيفي  التباين  ان 
عالقة  ألي  مدخلية  اية  يشكل  ان 
فكالهما   ، واملرأة  الرجل  بني  فوقية 
وفي  واحد  انساني  صعيد  عل  يقفان 

يعني  الذي  األمر  واحد  وجودي  موضع 
ان التباين الوظيفي ليس اال تبايناً في 
الوجودية  واملراتب  املواقع  االدوار ال في 
فاملعطى  التكامل  قاعدة  وعلى   ،
التكويني اإللهي لكل منهما يؤسس 
لدوائر  وبالتالي  وظائفي  لتقسيم 
فيما  واملشتركة  اخلاصة  العمل 

بينهما .
معيار  االستنتاج  هذا  يؤكد  وما   
اعتمده  الذي  والوحيد  العام  التمايز 
معيار   ، البشر  بني  الكرمي  القرآن 
التقوى . قال تعالى " ان اكرمكم عند 
هي   .  )  13 احلجرات   (  " اتقاكم  اهلل 
والعملية  والعقلية  الروحية  احملصلة 
سراط  في  االنساني  لالنخراط 
حتدده  الذي  سبحانه  هلل  العبودية 
وقيمه  ونواهيه  وأوامره  اهلل  احكام 
العبودية  وسراط   . السامية  ومبادئه 
هذا يشترك فيه الرجل واملرأة معاً وان 
املنسجمة  اخلاصة  االحكام  في  متايزاً 
النظام  في  ومواقعهما  أدوارهما  مع 
النظام  اطار  في  او  العام  االجتماعي 
املنطلق  يبقى  لكن  اخلاص  العائلي 
واحداً والوجهة واحدة اي هلل سبحانه 
النظرة  تكمن  حتديداً  وهنا  وتعالى 
يعرف  وكما  فهو  لالسالم  الواقعية 
الذي  الدين  اي   ، الفطرة  دين  نفسه 
ويراعي   ، االنسانية  الطبيعة  يحاكي 
غير  من   ، هي  كما  الكونية  السنن 
تعالى  قال  بها  للتالعب  مسعى  اي 

فطره  حنيفا  للدين  وجهك  فاقم   "
التبديل  عليها  الناس  فطر  التي  اهلل 
خللق اهلل ذلك الدين القيم ولكن اكثر 
الناس اليعلمون " ) الروم 30( وال ريب 
بدى  تعالى غالبة مهما  ان سنن اهلل 
، ان االنسان الميكن له  للوهلة االولى 
ان يتمرد عليها الن اهلل تعالى " غالب  

على امره " ) يوسف 21( . 
التصور  حقيقة  في  االنسان  كان  وملا 
ونفخة  تراب  من  قبضة   ، القرآني 
النفخة  تلك  وجوهر  اهلل  روح  من 
االنسان  منحت  التي  والروح  العقل 
االنسان  فان   ، االنسانية  خصوصية 
جسده  متثل  مادية  طاقة  من  يتكون 
 ، والغريزية  اخلاصة  جسده  وحركة 
واحساسه  عقله  متثل  روحية  وطاقة 
والرجل  واملرأة   ، الى ذلك  وشعوره وما 

سيان في ذلك .
البعدين في   من هنا البد من مراعاة 
وبالتالي   ، هما  كما  االنسان  حياة 
ومستلزماتهما  حاجتهما  مراعاة 
وامكانياتهما وقابلياتهما على قاعدة 
التوازن  اي   ، العام  االسالمي  املنهج 
من  بعد  اي  اغفال  فالميكن   . والعدل 
ابعاد االنسان الن االخير جتسيد لهذا 
االقل  على  االبعاد  املتعدد  احلضور 
اي  وبالتالي  الدنيوي  احلضور  هذا  في 
اختزال او صرف او مغاالة في التعاطي 
االنسانية  ابعاد كينونته  مع بعد من 
الكينونة  لهذه  تشويه  مبثابة  هو   ،

الوجودي  مسارها  عن  لها  وتضليل 
هي  العامة  النظرة  وهذه   . السليم 
العالقات  ملرتكزات  تؤسس  التي 
بني  ما  سواء  العامة  االجتماعية 
الرجل واملراة داخل االسرة او خارجها او 
واملراة مع اضافة اساسية  الرجل  بني 
في  والتعادل  التوازن  حتكيم  قوامها 
املصلحة  توفير  ارضية  على  املصالح 
ككل  للمجتمع  النوعية  العامة 
اطارا  يشكل  اجملتمع  وان  السيما 

للتفاعل االنساني العام . 
 وبكالم آخر ال يوجد باملعنى االنساني 
االسالم  نظر  في  وامراة  رجل  العميق 
هي  واحدة  حقيقة  يجسدان  النهما 
في  تعالى  قال  االنسانية  النفس 
محكم كتابه الكرمي " الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها " 
تطلق  لغة  الزوج  وكلمة   )1 النساء   (
فالنفس   . معاً  واملؤنث  املذكر  على 
عينها  هي  الرجل  في  تسرى  التي 
تنوع  في  لكن  املراة  في  تسرى  التي 
اآلفاق  في  تنوعاً  يجسد  الذي  الزوجة 
وفي حركة لوجوده ، ففي نظر القرآن 
الكرمي ليس هناك اثنينية ال من جوهر 
معنى النفس وال في مظهر حركتهما

أ . د سميرة عبد اهلل عبد الواحد
قسم الهندسة 
الكهروميكانيكية 

  املرأة يف اإلسالم 
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احملمولة  الهواتف  من  جديد  منتج  لقي 
إي أس«  رواد معرض »سي  من  كبيراً  إقباالً 
مبدينة  أقيم  الذي  اإللكترونية  للمنتجات 
الس فيغاس األميركية والذي أنتجته إحدى 

وأطلقت  احملمولة  الهواتف  شركات 
عليه اسم »ذي سباريون«.

املعرض  رواد  إقبال  في  السبب  ويعود 
يعمل  أنه  إلى  اجلديد  املنتج  على 
ملدة 15  ببطارية قلم ويظل مشحوناً 
املواقف  يجنبهم  مما  متواصلة  عاماً 
يتعرضون  قد  التي  واملشكالت  احلرجة 
أثناء  الشحن  نفاذ  نتيجة  لها 

استخدام هواتفهم احملمولة. 
إمكانيات  ضعف  من  الرغم  وعلى 
املستوى  على  اجلديد  النقال 
انه قد يصبح بداية  إال   ، التكنولوجي 
عصر  من  احملمولة  الهواتف  لتحول 
بطاريات الليثيوم احلالية إلى عصر بطاريات 
االفتراضي  عمرها  طول  مع  خاصة  القلم 

الذي يصل إلى 15 عاما

هاتف حممول يعمل ببطارية قلم ويبقى مشحونًا )15( عامًا

متكنت شركة صينية من اختزال شاشة 
احلواسيب املكتبية ذات احلجم الكبير إلى 
شاشتني صغيرتني احلجم ميكن حملهما 
. وطورت أول حاسوب محمول في العالم 
كنظارة  ارتداؤه  يتم  بل  اليد  في  ليس   ،

أشبه بالنظارات ثالثية األبعاد.
 »de.engadget.com« موقع  وحسب 
حلاسوب  هيكالً  تشكل  النظارة  هذه  إن 
بشاشتني صغيرتني  ُمزود  صغير محمول 
 AMOLED« )أموليد(  شاشات  نوع  من 
ورغم  لكن   .»microdisplay technology

تطوره يظل هذا احلاسوب بحاجة إلى فأرة 
تقليدية ولوحة مفاتيح قابلة للطي.

ويبلغ قياس كل من هاتني الشاشتني 0.5 
بوصة ودرجة وضوحهما تبلغ )800×600( 
الشاشات  تأثير  يعادل  ما  وهو   ، بيكسل 
بوصة.   55 قياس  ذات  الكبيرة  البصرية 
إمكانية  جانب  من  أنه  يعني  وهذا 
وظائف  بجميع  القيام  احلاسوب  هذا 
الكمبيوتر التقليدي من مشاهدة الفيديو 
، فإنه قادر على  اإلنترنت وغيرها  وتصفح 

قراءة احملتوى ثالثي األبعاد.
 »Eve-book« شركة  وتخطط 
من  تتخذ  والتي  والعلوم  للتكنولوجيا 
مقاطعة ال� »يونان« ، جنوب غربي الصني 
الضخم من  اإلنتاج  للبدء في   ، لها  مقراً 
شهر   بحلول  احملمولة  الكمبيوترات  هذه 

اذار  املقبل . 
تقنية  اختارت  فإنها  للشركة  ووفقاً 
العضوية  ثنائية  الصمامات   « أو   OLED
بعدة  تتسم  كونها   ،» للضوء  الباعثة 
بهذه  املزودة  الشاشات  إن  حيث   ، مميزات 
البسيط  بهيكلها  تتميز  التقنية 
العالية  ومقاومتها  ورقتها  وزنها  وخفة 
و  لألوامر.  استجابتها  وسرعة  للصدمات 
يذكر أن هذه التقنية تستهلك طاقة أقل 

من غيرها

ابتكار حاسوب 
حممول على شكل 

نّظارة

يعتبر اجللوس أمام احلاسوب لفترات طويلة 
ورغم   ، والرقبة  الظهر  آلالم  رئيسي  سبب 
في  التدليك  أجهزة  من  العديد  توافر 
مناسبة  غير  تكون  قد  أنها  إال   ، األسواق 
إلى  بحاجة  ألنها  إما  املنزل  خارج  حلملها 
كهرباء أو بطارية أو إصدارها أصواتاً مزعجة 
السنغافورية   "OSIM" شركة  جاءت  لذا   ،
التدليك  مقاعد  صناعة  في  املتخصصة 
باحلل  واملنزلية  الكهربائية  األجهزة  بجانب 
الذي  اجلديد  منتجها  في  واملتمثل  املثالي 

."uPixie" أطلقت عليه اسم
هذا املنتج عبارة عن جهاز تدليك محمول 
قطعتني  عن  عبارة  األول  جزأين  من  مكون 
على  توضع   " الالصقات   " الضمادات  من 

أو  املعصم  أو  الظهر  أو  الرقبة 
ُمجهدة  منطقة  أي  أو  الكتف 
الدموية  الدورة  لتحسني  باجلسم 
وتخفيف توتر العضالت مستخدماً 
الكهربائي  بالتحفيز  يعرف  ما 
ل  اختصار  وهي   "EMS" للعضالت 
 ،"Electronic Muscle Simulation"
بجهاز  توصيله  يتم  الثاني  واجلزء 
مكتبي  أكان  سواًء  الكمبيوتر 
"يو  منفذ  خالل  من  محمول  أم 
برامج  أربعة  خالل  ومن  بي"،  أس 
به مسبقاً  مثبتة  بالتدليك  خاصة 

ُصممت كل منها خصيصاً لتخفيف توتر 
إمكانية  إلى  باإلضافة   ، العضالت  وإجهاد 

املستخدم وضع برامج خاصة به. 
املضغوط  بتصميمه  اجلهاز  هذا  ويتسم 
ميكن  وبالتالي  وزنه  وخفة  حجمه  وصغر 
حمله وتشغيله في أي مكان وفي أي وقت 
شبكة  تصفح  أو  بالعمل  القيام  أثناء   ،
مع  مزامنته  إمكانية  عن  فضالً   ، اإلنترنت 
. هذا اجلهاز متوافق مع نظامي  املوسيقى 

التشغيل "ويندوز" و"ماك".
 وهو متوفر لدى فروع الشركة أو من خالل 
املوقع اخلاص بها على الشبكة      $ دوالر 
أمريكي .uPixie" 170"  العنكبوتية ويبلغ 

سعر

إطالق جهاز تدليك يعمل من خالل الكمبيوتر

علوم وتكنولوجيا
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قذفها  ميكنك  بالرغوة  مغطاة  كرة  تخيل 
في الهواء إلى األعلى .. حينها يقوم مقياس 
للتسارع واحلركة بداخلها بتقدمي تقرير متى 

وصلت إلى ارتفاعها األقصى.   
كاميرا   36 تقوم  الوقت  هذا  في 
فسيفساء  مؤلفة   ، معاً  بالعمل 
تنزيلها  ميكن  التي  الصور  من 
كصورة  رؤيتها  و  الكومبيوتر  على 
ملا  وفقاً   ، بانورامية  كروية  واحدة 
ريفيو«  »تكنولوجي  مجلة  أوردته 
معهد  عن  الصادرة  األميركية 

ماساتشوستس للتكنولوجيا. 
ُصنعت هذه الكرة من قبل الباحثني 
في جامعة »تكنيش يونيفيرسيتات 
برلني(  في  الفنية  )اجلامعة  بيرلني« 
جوناس  وهو  أحدهم  قام  بعدما   ،

بيفيل بالسعي إلى إنتاج الصور البانورامية ، 
عندما كان يقضي إجازة في تونغا. 

مرهقة  وسيلة  تطوير  حاول  رحلته  أثناء 
 ، مختلفة  باجتاهات  صور  التقاط  تطلبت 
لتحرير  برنامج  طريق  عن  معاً  »حبكها«  ومت 
أن يحصل على ترخيص  الصور، ويأمل حالياً 
لتقنية الكرة � الكاميرا هذه إلنتاجها جتارياً. 
الكرة  بحجم  هي  الكرة   : اخلارجية  القشرة 

وقد   ، الرغوة  من  بكتل  محمية  الناعمة 
انتشرت على سطحها 36 وحدة كاميرا من 
كل   ، اجلوالة  الهواتف  في  املستخدم  النوع 

منها بتحديد يبلغ 2 ميغابيكسيل.  
من  حصتها  بتخزين  وحدة  كل  وتقوم 
التركيب الفسيفسائي ، إلى أن يجري نقلها 

إلى ضابط التحكم الصغير في الكرة . 
النموذج  في  القشرة  داخل  أما   : الكرة  لب 
متينة  نايلون  مادة  من  مصنوع  فإنه  األولي 
مرنة بعض الشيء ، تُضفي على الكرة متانة 
طريق  عن  القشرة  صنعت  وقد   . تركيبية 

استخدام خدمة طباعية ثالثية األبعاد. 
بطارية  الكرة  : مصدر طاقة  الطاقة  مصدر 
الثقيل  بوليمر   � الليثيوم  من  مصنوعة 
بغية  داخلي  قفص  داخل  مؤمنة 
قريباً  اجلاذبية  مركز  على  احلفاظ 
ميكن  بحيث   ، الهندسي  املركز  من 
في  قذفها  لدى  بسلوكها  التكهن 

الهواء . 
ضابط التحكم الصغير : يستخدم 
للبيانات  الصغير  التحكم  ضابط 
التسارع  مقياس  من  املرسلة 
تشغيل  يجري  متى  لتقرير  واحلركة 
تخزين  ذلك  بعد  ليجري   ، الكاميرا 
جرى  التي  الفسيفسائية  الصور 
التصوير  لنموذج  وميكن  التقاطها 
األولي هذا تخزين جزء فسيفسائي 
ذاكرة  بطاقة  لوضع  بشق  مزود  لكنه  واحد 
داخله ، ميكنه من تخزين صور بانورامية أخرى. 
الصور البانورامية : يجري حتميل الصور على 
كومبيوتر »بي سي« عبر كابل وصل »يو أس 
للصور  الكومبيوتر  البرنامج في  ويتيح  بي«. 
البانورامية الدوران أو التوسع باحلجم ، بحيث 
ثنائية  كصور  أجزائها  بعض  تصدير  ميكن 

األبعاد

كرة تلتقط الصور البانورامية.. عند قذفها يف اهلواء

يجري باحثون كوريون جتارب ستؤدي في حال 
االختبارات  يجرون  الناس  جعل  إلى  جناحها 
 ، الذكية  الهواتف  خالل  من  الطبية 
به  يشعرون  الذي  امللل  من  بذلك  متخلصني 

عند االنتظار طويالً في املستشفى.
الكوري  املعهد  في  العلماء  من  فريق  وقال 
وثيقة  في   ، التكنولوجيا  لعلوم  املتطور 
نشرت في دورية اجنيو انديت تشيمي األملانية 
للعلوم ، إنه من املمكن استخدام تكنولوجيا 
الكتشاف  باللمس  تعمل  التي  الشاشات 
كبير  حد  إلى  وذلك   ، احليوية  اجلزيئية  املادة 

مثلما يحدث في االختبارات الطبية .
الدراسة هيون  وقال أحد املسؤولني عن هذه 
أن  فكرة  من  بدأت  املسألة  إن   : بارك  جيو 
شاشات اللمس تعمل من خالل التعرف على 
اإلشارات االلكترونية من ملسة اإلصبع ، ومن 
إلى وجود  التعرف  هنا فإنه من املمكن أيضاً 
حالة  في  يحدث  ما  مثل  محددة  بروتينات 

احلمض النووي.
وتعمل شاشات اللمس في الهواتف الذكية 

خالل  من  األخرى  اإللكترونية  األجهزة  أو 
جسم  من  إلكترونية  شحنات  إرسال 
حتمل  وكذلك   . الشاشة  على  املستخدم 
البروتينات  مثل  احليوية  الكيماوية  املواد 
وجزئيات احلمض النووي شحنات إلكترونية 

معينة.
شاشات  إن  رويترز  لتلفزيون  بارك  وقال 
اللمس قادرة على التعرف إلى وجود وتركيز 
النووي التي توضع عليها  جزئيات احلمض 
بدقة تصل إلى نحو 100% متاماً كاملعدات 

الطبية الضخمة والتقليدية.
العالم  في  معروفة  بروتينات  هناك  أن  يُذكر 
في  املستخدمة  البروتينات  مثل  الطبي 
فريق  ويعمل   . الكبد  سرطان  تشخيص 
البحث حالياً على تطوير نوع من األفالم مبواد 
مواد كيمائية حيوية  أن حتدد  تفاعلية ميكن 
الشاشات  تسمح  أن  أمل  على   ، معينة 
إلى املواد  التي تعمل باللمس بالتعرف أيضاً 

اجلزيئية احليوية اخملتلفة.
وعملياً من املفترض أن يضع املستخدم عينة 

من 
ذلك  بعد  يتم  شريحة  على  البول  أو  الدم 
ملحقة  وحدة  إلى  أو  التليفون  إلى  تغذيتها 
بالتليفون من خالل ما يصفه بارك ب� "وحدة 

إدخال".
الدراسة  قيد  تزال  ال  التقنية  هذه  أن  يبقى 
زمني  جدول  حول  بعد  تفاصيل  تتوافر  ولم 

منتظر جلعل التليفون وسيلة تشخيص

اهلواتف الذكية تتحول إىل خمتربات طبية
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اجلامعة  في  املستمر  التعليم  مركز  أقام 
االلكتروني  التوثيق   " دورة  التكنولوجية 
في  وتطبيقاتها  االلكترونية  الدولة  في 
للمدة  املركز  املؤسسات " على قاعة  دولة 
الثاني  كانون  من  والعشرين  التاسع  من 
تضمنت  املاضي  شباط  من  الثاني  ولغاية 
إقامة العديد من احملاضرات التي تناوب على 
إلقائها كل من : م.د ليث جعفر حبيب وم.د 
واملعدات  املكائن  قسم  من  عدنان  احمد 
في  .وشارك  التكنولوجية  اجلامعة  في 
الدولة  مؤسسات  ميثلون  متدرباً   22 الدورة 
وجامعات العراق هي شركة توزيع املنتوجات 
ومعهد  اجلنوب  نفط  وشركة  النفطية 

التدريب  ودائرة  بغداد  في  النفطي  التدريب 
للصناعات  العامة  والشركة  والتطوير 
القطنية وأمانة بغداد وجامعتي القادسية 
تعريف  الى  الدورة  .هدفت  وكركوك 
املعلومات  احلفاظ على  املشاركني بكيفية 
من  املهمة  الرسمية  والكتب  والبيانات 
التلف واالحتراق والضياع . وتضمن منهاج 
الدورة مفاهيم وتعريفات جملتمع املعلومات 
النظم  ومكننة   ، التكنولوجي  والتطور 
 ، واملعلومات واخلدمة املرجعية االلكترونية 
وتطبيق وفوائد املراجع االلكترونية والتطور 
املتسارع في قواعد البيانات ، وآليات وتنفيذ 

التوثيق االلكتروني وأنظمة الربط 

التوثيق االلكرتوني يف الدولة االلكرتونية

اجلامعة  في  املستمر  التعليم  مركز  نظم 
البحوث  مركز  مع  وبالتعاون  التكنولوجية 
البيولوجية  املعاجلات  أنظمة  دورة  البيئية 
و تكنولوجيا معاجلة مياه الصرف الصحي 
 )10( مبشاركة   2012/2/16-12 للمدة 
االشغال  و  البلديات  وزارات  ميثلون  متدربني 
الصناعة  وزارة   ، النفط  وزارة   ، العامة 
تعريف  الى  الدورة  وهدفت  املعادن.  و 
و  الفيزيائية  باالختصاصات  املشاركني 
الصرف  ملياه  البيولوجية  و  الكيميائية 
ملعاجلتها  البيولوجية  االنظمة  و  الصحي 
في  املستخدمة  التقنيات  عن  فضالً 
التعامل مع احلماة الناجتة و طرق التخلص 
عن  مقدمة  الدورة  منهاج  تضمن  و  منها 
و  مكوناتها  من  الصحي  الصرف  مياه 

خصائصها و امللوثات املوجودة فيها و قياس 
و  معاجلتها  اهداف  و  تصنيفها  و  التلوث 
 ( الصحي  الصرف  مياه  معاجلة  مراحل 
 ، املتقدمة   ، الثانوية   ، االولية   ، التمهيدية 
انظمة و طرق املعاجلة البيولوجية ( و طرق 
معاجلة احلماة ) التكيف ، الهضم الهوائب 
املعاجلة   ، التثبيت   ، الالهوائي  الهضم   ،
املعاجلة   ، الترميد   ، االسماد   ، احلرارية 
احلماة  من  املياه  إزالة  عن  فضالً   ) االرضية 
 ، االنفراغي  الترشيح   ، املركزي  الطرد   (
املكبس املرشح ، الترشيح احلزامي ، احواض 
 ( الدورة  في  احملاضرات  القى  و   ) التجفيف 
أ.م.د عبد احلميد محمد جواد( و) م.م مخلد 
عامر حسني( في مركز البحوث البيئية في 

اجلامعة التكنولوجية

دورة أنظمة املعاجلات البيولوجية يف مركز التعليم املستمر

اجلامعة  في  املستمر  التعليم  مركز  أقام 
السيطرة  و  التقييس  دورة  التكنولوجية 
الهندسة  قسم  مع  بالتعاون  النوعية 
 2012/2/16-12 للمدة  الكهروميكانيكية 
مبشاركة 21 مشاركاً ميثلون وزارة الصناعة 
و املعادن و وزارة النفط .وهدفت الدورة الى 
املعارف حول  و  املهارات  املشاركني  اكساب 
أدوات القياس و السيطرة على النوعية في 
الشركات و ان منهاج الدورة تضمن التعرف 
للعمليات  اجلودة  ضبط  مفهوم  على 

التطبيقات  على  التعرف  و  املنتجات  و 
كيفية  و  النوعية  للسيطرة  االحصائية 
استخدام لوحات و مخططات السيطرة و 
عرض االدوات السبعة لتحليل بيانات اجلودة 
كايزن  مبدا  و  سكما  ستة  على  التعرف  و 
محمود  ابراهيم  خليل  أ.د  احملاضرة  القى  و 
من قسم الهندسة الكهروميكانيكية في 

اجلامعة التكنولوجية

دورة التقييس والسيطرة النوعية ملنتسبي وزارتي الصناعة والنفط

التعليم  مركز  قاعة  في  اختتمت 
التكنولوجية  اجلامعة  في  املستمر 
األمان  وإجراءات  املهنية  السالمة  دورة 
مركز  مع  بالتعاون  املركز  نظمها  التي 
البحوث البيئية في اجلامعة للمدة من 
اخلامس وحتى التاسع من شباط 2012 . 
وتناوب على إلقاء احملاضرات كل من ا.م.د. 
من  محمد  م.م.موفق  و  احمد  صديق 
مركز البحوث البيئية وشارك في الدورة 
16 متدربا ميثلون وزارات التعليم العالي 
 ، واملعادن  والصناعة   ، العلمي  والبحث 

والنفط ، والبلديات واالشغال العامة .
هدفت  التي  الدورة  منهاج  وتضمن 
لدى  البيئية  والثقافة  الوعي  نشر  الى 
البيئية  باإلدارة  والتعرف  العاملني 
السليمة وأنظمة األمن ، محاضرات في 
والسالمة  الصناعي  واألمن  األمن  إدارة 
املهنية  واخملاطر  والعوامل   ، املهنية 
عن  فضال  العاملني  صحة  على  املؤثرة 

فتح باب النقاش أمام املشاركني

دورة  تنظم  التكنولوجية  اجلامعة 
السالمة املهنية لوزارات الدولة

التفاعل  مبدأ  من  انطالقاً 
والتنسيق مع حقل العمل ومؤسسات 
التكنولوجية  اجلامعة  قررت  الدوائر 
والنفط  واملعادن  الصناعة  وزارة  متثيل 
في  واإلسكان  واإلعمار  والكهرباء 
التعليم  مركز  إدارة  مجلس  عضوية 
 ، التكنولوجية  اجلامعة  في  املستمر 
د.  املستمر  التعليم  وأوضح مدير مركز 
التجربة  إن هذه  إبراهيم محمود  خليل 
في  اجلامعة  رسالة  مع  انسجاماً  تأتي 
تعزيز دورها في خدمة اجملتمع من خالل 
تلك  عن  ممثلني  عامني  مدراء  إشراك 
 ، نوعياً  املركز  حركة  لتفعيل  الوزارات 
املستفيدة  اجلهات  الذي يخدم  وباالجتاه 
املركز  وسيشهد   ، املركز  أنشطة  من 
الوزارات  تلك  مع  وتفاعالً  نوعية  نقلة 
الصناعية واإلنتاجية واخلدمية من خالل 
واألكادميي  العلمي  التعاون  جسور  مد 
حتسني  إلى  يقود  مبا  مدياته  وتوسيع 

وتطوير نوعية الدورات

متثيل 4  وزارات يف جملس إدارة 
مركز التعليم املستمر للجامعة

االخبار العلمية
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اجلامعة  في  النفط  تكنولوجيا  قسم  أقام 
 ( بعنوان  نقاشية  حلقة  التكنولوجية 
 ) العراقية  اجلامعات  في  املستدامة  التنمية 
القاها رئيس اللجنة املستدامة في اجلامعة 
الوهاب  عبد  مقداد  األستاذ  التكنولوجية 
قاعة  على   2012/2/8 األربعاء  يوم  اخلطيب 
املؤمترات في القسم بحضور املعاونني العلمي 
رئيس  و  النفط  تكنولوجيا  لقسم  اإلداري  و 
النفط  مكائن  فرع  ورئيس  النفط  إنتاج  فرع 

و  القسم  منتسبي  و  تدريسيي  من  عدد  و 
التنمية  مفهوم  ترويج  إلى  احللقة  هدفت 
في  و  عامة  بصورة  اجملتمع  في  املستدامة 
اجلامعات بصورة خاصة مبا يحتويه من طموح 
إلى تواصل كل كوادر التدريسيني مشيراً إلى 
ان قيمة البحث العلمي يجب ان تستند الى 
التنمية اخلضراء و التقنيات املستخدمة في 

اجلامعة

التنمية املستدامة يف حلقة نقاشية 
لقسم تكنولوجيا النفط

ضمن املوسم الثقافي العلمي لفرع الليزر 
في قسم العلوم التطبيقية في اجلامعة 
نقاشية  حلقة  أقيمت  التكنولوجية 
التحول  طريقة  عن  محاضرة  بعنوان 
القاها )د. اكرم نوري( يوم االثنني 20 شباط 
رئيس  بحضور  الفرع  قاعة  على   2012

من  وعدد  كاظم  الهادي  عبد  د.  الفرع  
استخدام  احملاضرة  .وتناولت  التدريسيني 
عالقات رياضية مبسطة لتغير االشكال 
من شكل الى آخر وهي طريقة مفيدة في 

موضوع تصاميم الليزر 

طريقة التحول يف حلقة نقاشية لفرع الليزر 

أقام قسم تكنولوجيا النفط في اجلامعة 
التكنولوجية ورشة عمل بعنوان ) طرق 
التقدمي للدراسات العليا خارج العراق  ) 
على  الكاظم  عبد  جنم  الدكتور  ألقاها 
 2012/2/1 األربعاء  يوم  املؤمترات  قاعة 
بحضور املعاون العلمي و اإلداري للقسم 
الدكتوراه  و  املاجستير  و عدد من طلبة 
احملاضرة  هدفت  حيث  اجلامعة  داخل 
بالطرق  العليا  الدراسات  طلبة  تعريف 
على  للحصول  بها  املعمول  الصحيحة 
القبول في خارج البلد و توضيح أساليب 
وكتابة  البحث  و  الذاتية  السيرة  كتابة 
اإلجراءات  عن  فضالً  التقدمي  رسالة 

الضرورية الالزمة لهذا األمر 

يقيم  النفط  تكنولوجيا  قسم 
الدراسات  لطلبة  عمل  ورشة 

العليا

في  املستمر  التعليم  مركز  نظم 
اجلامعة التكنولوجية دورة في " الطرائق 
اإلتالفية  غير  الفحوصات  في  احلديثة 
ولغاية   2012/2/29 من  للمدة   "NDT
مبشاركة  املركز  قاعة  على   2012/2/2
في  الدولة  ميثلون مؤسسات  متدرباً   16
شركة توزيع املنتجات النفطية وشركة 
غاز الشمال والشركة العامة للمعدات 
التحدي  وشركة  الثقيلة  الهندسية 
للمختبرات  الوطني  واملركز  العامة 
اإلنشائية .والقى احملاضرات كل من : أ.م.د 
سارية ذياب و م. سمير حبيب من قسم 

العلوم التطبيقية في اجلامعة .
وهدفت الدورة الى تعريف املشاركني على 
الفحوصات  في  املستخدمة  الطرائق 
منهاج  تضمن  و   ، للمواد  الهندسية 
الدورة : أساسيات الفحوصات الإلتالفية 
، واالشعة السينية ، واستخدام التيارات 
الالاتالفية  الفحوصات  في  الدوامية 
الصوتية  فوق  األمواج  واستخدام   ،
والفحوصات الالاتالفية بطريقة الدقائق 

املغناطيسية

الطرائق احلديثة يف الفحوصات 
 NDT غري اإلتالفية

اجلامعة  في  املستمر  التعليم  مركز  أقام 
قسم  مع  بالتعاون  و  التكنولوجية 
حتليل  دورة  االنشاءات  و  البناء  هندسة 
برنامج  باستخدام  املنشآت  تصميم  و 
 2012/2/16-5 للمدة   2007.  STAAD Pro
مبشاركة 12 متدرباً ميثلون وزارات الكهرباء 
و  العدل  وزارة   ، واملعادن  الصناعة  وزارة   ،
اجلامعة العراقية و القطاع اخلاص و هدفت 
املشاركني  تدريب  و  تعليم  الى  الدورة 
 STAAD Pro برنامج  استخدام  على 
للمنشآت  التصميم  و  للتحليل   2007.

منهاج  تضمن  و  الفوالذية  و  اخلرسانية 
و  البرنامج  تنصيب  تعليم طريقة  الدورة 
كيفية ادخال معلومات لهيكلة املنشآت 
حتديد  بعد  املنشآت  تصميم  و  حتليل  و 
خواص املواد الداخلة في انشائها و اظهار 
اخملططات  و  املطلوبة  النتائج  جدولة  و 
الدورة)م.د  في  احملاضرات  القى  و  اخلاصة 
حكمت(  انس  كوركيس(و)م.  نعيم  اقبال 
من قسم هندسة البناء و االنشاءات في 

اجلامعة التكنولوجية

دورة حتليل و تصميم املنشآت باستخدام برنامج 
STAAD Pro .2007 يف مركز التعليم املستمر
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الجودة الجامعية

من أجل االرتقاء باجلودة في اجلامعة التكنولوجية 
ملا تشكله من أهمية كبيرة في

الصناعية  الهندسة  فرع  نظم  اجلامعات  تطور 
اجلامعة  في  واملعادن  اإلنتاج  هندسة  قسم  في 
ندوة ) أسس و مبادئ وأهمية تطبيق االعتمادية 

في اجلامعات وفق معايير
األربعاء  يوم   (  ABET
كانون  من  الرابع 
على   2012 الثاني 

قاعة األستاذ جاسم
في  احليالي 
بحضور  القسم 
اجلامعة  رئيس 
التكنولوجية أ.د امني 
رؤساء  من  وعدد  دواي 
الهندسية  األقسام 
ومدراء  والعلمية 
واملديريات  املراكز 
شعب  ومسؤولي 
اجلامعة  في  اجلودة 
الندوة  .واستهلت 
القرآن  من  آي  بقراءة 
الكرمي ثم القى رئيس 

احمد  الدكتور  واملعادن  اإلنتاج  هندسة  قسم 
علي اكبر اكبر كلمة القسم أشار فيها الى ان 
القضايا املهمة  ضمان اجلودة واالعتماد تعد من 

وامللحة في الوقت احلاضر.
للكليات  واجلودة  االعتماد  مجلس  ان  وذكر 
الهندسية والتكنولوجية ABET يعطي االعتماد 
والتقييم العاملي وسيلة في ضمان النوعية ذات 
العلوم  في  للتجديد  والتحفيز  العالية  املنزلة 
التكنولوجي  والتعليم  والهندسة  التطبيقية 
وتطوير  ترقية  خالل  من  للجميع  اخلدمة  ويقدم 

التعليم في اجملاالت أعاله 
الصناعية  الهندسة  فرع  رئيس  القت  ذلك  بعد 
شكرت  كلمة  جورج  مي  الدكتورة  القسم  في 
رئيس  وكذلك  القسم  على  القائمني  فيها 
احلثيثة  وجهوده  للفرع  دعمه  على  اجلامعة 
باختيار الفرع لتطبيق برنامج االعتماد االكادميي 
ممثلة  االمريكية  احلكومة  من  واملدعوم   ABET
أساتذة  من  نخبة  مع  وبالتعاون   IREX مبنظمة 
سيستغرق  الذي  االمريكية  ميسيوري  جامعة 
تطبيقه على مدى 3 سنوات ويشمل الدراسات 
جميع  مراجعة  ستتم  حيث  والعليا  االولية 
ستؤهل  التي  الالزمة  االختيارات  وعمل  املناهج 
االكادميي  االعتماد  شهادة  على  للحصول  الفرع 

مستقبالً
ABET �أسس ومبادئ معايير ال

قسم  مدير  مهدي  وفاء  الدكتورة  واستهلت 

اجلامعة  في  اجلامعي  واالداء  اجلودة  ضمان 
محاضرات الندوة بعنوان : )أسس ومبادئ معايير 
معايير  ومبادىء  أسس  فيها  تناولت   )  ABET ال 
للهندسة  األمريكية  األكادميي  االعتماد  هيئة 
مشهورة  منظمة  هي   (  ABET والتكنولوجيا 
 25 من  أكثر  وتديرها  متلكها  ربحية  غير  عاملياً 

الواليات  في  هندسية  ومهنية  علمية  جمعية 
معايير  وتوضيح  شرح  ومت  األمريكية.  املتحدة 
 : هي  معايير  تسعة  تشمل  التي   ABETال
مخرجات  التعليمي،  البرنامج  أهداف   ، )الطالب 
الدراسي  املنهاج  املستمر،  التحسني  البرنامج، 
 ، التحتية  البنى  ،متطلبات  الكادرالتدريسي   ،

الدعم ،معايير البرنامج ( .
عرض تطبيقات لبعض اجلامعات

معايير  تطبيقات  الثانية  احملاضرة  في  وقدمت 
العربية  اجلامعات  لبعض  األكادميي  االعتماد 
قبل  من  االعتماد  على  حصلت  التي  والعراقية 
للحصول  مشاريع  لديها  وأخرى   ABET منظمة 
هندسة  قسم  في  التدريسي  القاها  عليها 
سالم  حسني  ا.م.د  اجلامعة  في  واملعادن  اإلنتاج 
والعلوم  الهندسة  كلية  عن  منوذج  عرض  اذ 
اجلودة  ضمان  مجال  في  البحرين  جامعة  في 
واإلعداد لالعتماد األكادميي . كما قدم عرضاً عن 
مشروع تطوير كلية الهندسة في جامعة األنبار 
واقع  تقييم  و   ABET االعتمادية  على  واحلصول 
حال الكلية بأقسامها االربعة )الهندسة املدنية 
، امليكانيكية السدود واملوارد املائية ،والكهربائية( 
وأعطى أيضاً تقييماً لألقسام العلمية في كلية 
هندسة اخلوارزمي في جامعة بغداد وعرض منوذج 
تقوميي  تسلسل  واستخراج  البيانات  حتليل  من 

في )قسم هندسة امليكاترونيكس ( في الكلية.
التقييم الذاتي لكليات الهندسة

وألقت م.م.ليلى لطيف من اجلامعة التكنولوجية 
لكليات  الذاتي  )تقريرالتقييم  بعنوان  محاضرة 
اجلودة  متطلبات  عن  فيه  حتدثت   ) الهندسة 
العملية. هذه  ،وخطوات  االعتماد   ، الرسالة   ،

أبراز  الذاتي مع  التقييم  تقرير  ما هو  بّينت  كما 
التشكيالت اإلدارية التي تسهم في إجناز التقرير 
وهي وحدة التسجيل ، شعبة 
املوارد البشرية ، شعبة ضمان 
 ، االمتحانية  ،اللجنة  اجلودة 

وحدة اإلحصاء .
مفاهيم اجلودة واالعتمادية 
كانت  الرابعة  احملاضرة 
للدكتورعبد اهلل سعدون من 
املعمارية  الهندسة  قسم 
اجلودة  بعنوان)  اجلامعة  في 
التعليم  في  واالعتمادية 
مفاهيم  في  دراسة   / العالي 
هدفت   ) واالعتمادية  اجلودة 
تقارير  بآليات  التعريف   : الى 
لكليات  الذاتي  التقييم 
اجلودة  ومفاهيم  الهندسة 
التعليم  في  ومعاييرها 
االعتمادية  ومفاهيم  العالي 
وانواعها وما هي آليات ضمان اجلودة في االقسام 
االعتمادية.واختتمت  الى  وصوالً  الهندسية 
شعبة  مدير  مجيد  علي  م.  مبحاضرة  الندوة 
اجلامعي في قسم هندسة  واألداء  اجلودة  ضمان 
البناء واإلنشاءات بعنوان ) احملاور الرئيسة لتقرير 
الذي يعرض معلومات مفصلة  الذاتي(  التقييم 
ووظائفها  مهمتها   , الكلية  او  القسم  حول 
شامل  و  مقتضب  بيان  ويعرض  وانشطتها 
ويقدم  االستراتيجية  واألهداف  القسم  ألهداف 
حتليالً شامالً من النقد الذاتي ألنشطة القسم 
والتحديات  والفرص  والضعف  القوة  ونقاط 

)حتليل سوات ( .
التوصيات

وتُليت في ختام الندوة التوصيات منها :
ومنها  العاملية  الهيئات  مع  التعاون  ضرورة   -
وكذلك  والتقييم  واملراجعة  لالستشارة   ABET
التعاون مع اجلامعات العراقية التي سبقتنا في 

تطبيق االعتمادية االكادميية .
باإلجراءات  اخلبرة  ذوي  من  خاصة  جلان  -تشكيل 

. ) ABET( ضمن اإلطار التطبيقي لبرنامج
اخملتلفة  بالنشاطات  واالهتمام  الدعم  زيادة   -

لالقسام العلمية لتعزيز العالقة بني
التدريسي والطالب .

القرارات  باتخاذ  اجلامعات  استقاللية  -تعزيز 
بحيث ال تتعارض مع األداء االكادميي

تطبيق االعتمادية في الجامعات وفق معايير ABET في ندوة لقسم االنتاج
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شارك مسؤولو شعب اجلودة في االقسام 
التكنولوجية  اجلامعة  في  الهندسية 
املقامة  الندوة  في   )12( عددهم  البالغ 
حتت شعار )التقييم الذاتي لضمان جودة 
شعب  ملسؤولي  الهندسية(  الكليات 
في  الهندسية  للكليات  اجلودة  ضمان 
اجلامعات العراقية التي أقيمت في مقر 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 

في الرابع من كانون الثاني املاضي . 

عقد قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 
مع  اجتماعاً  التكنولوجية  اجلامعة  في 
األقس������ام  في  االرتباط  أعض����اء 
كز  ا مل��������ر ا و لعل���������مية ا
والدوائ��������ر داخل  اجلامعة في مركز 
التعليم املستمر في التاسع من كانون 
اجلامعة  رئيس  بحضور   2012 الثاني 
رئي����س  ومساعد  دواي  أمي���ن  أ.د 
اجلامعة للشؤون اإلدارية  أ.د جاسم حلو 
نعم����ة و م����دير قس������م ضمان 
د. وفاء  واألداء اجلام�����عي  اجل������ودة 
و مدي�������ر مركز  مه������دي صالح 
خليل  أ.د.  املستمر  التعل���������يم 

إبراهيم . 
 وتن�����اول االجت������ماع تق��������دمي
باقام�����������ة  مقت���رحإ 
بخص������وص  مؤت�����������مر 
اجل�����������������ودة  ضم������ان 
وبالت����عاون  واالعت�����������ماد 
األقس������������ام  م����������ع 
وال������دوائ��������ر  العل���������مية 
 وامل��������راكز فضالً على  تقدمي تقرير
العلم����ية االقس���ام  كل  حال   واقع 
بتوج�������يه وذلك   ، والدوائر   واملراكز 
وخالل اجلامعة  رئيس  قب��������ل   من 

شهر واحد

ضمان جودة الكليات 
اهلندسية

االقرتاح باقامة مؤمتر 
لضمان اجلودة يف اجلامعة

ترأس رئيس اجلامعة التكنولوجية ا.د امني دواي 
ثامر اجتماعا ألعضاء مجلس اجلودة واالعتماد 
وبحضور  التكنولوجية  اجلامعة  في  االكادميي 
مدير قسم ضمان اجلودة د. وفاء مهدي صالح . 
 : أبرزها  احملاور  من  العديد  اجمللس  وناقش 
ذاتي  تقييم  استمارة  تصميم  على  االتفاق 
لألقسام  االلكتروني  املوقع  على  للتدريسيني 
العلمية وبالتعاون مع مركز تقنية املعلومات 

التصنيفات  ضمن  اجلامعة  اداء  رفع  أجل  من 
العاملية . فضال عن مناقشة تقييم اداء بعض 

التدريسيني في أقسام اجلامعة .
لألقسام  الذاتي  التقييم  تقرير  عرض  مت  كما 
اجلامعة  رئيس  توجيهات  على  بناًء  العلمية 
لغرض دراسة و تقييم مستوى اجلامعة حالياً 
لتطبيق  الالزمة  اخلطط  وضع  على  والعمل 

 ABET نظام اجلودة

 رئيس اجلامعة يرتأس اجتماعا جمللس اجلودة

مبشاركة 24 متدرباً ميثلون مختلف مؤسسات 
الدولة أقام مركز التعليم املستمر في اجلامعة 
إدارة  بيانات  حتليل  ورشة   " دورة  التكنولوجية 
التاسع  االيزو 9001 -2008 " للمدة من  اجلودة 
ولغاية  املاضي  الثاني  كانون  من  والعشرين 
وألقى  املركز  قاعة  في  شباط  من  الثاني 
مركز  مدير  ابراهيم  خليل  الدكتور  احملاضرة 
في  اجلودة  مجلس  وعضو  املستمر  التعليم 
وزارة  املتدربون  ومثل   . التكنولوجية  اجلامعة 
النفطية  املنتوجات  توزيع  شركة   / النفط 
وشركة املشاريع النفطية وشركة غاز الشمال 
العامة  الفرات  ، وشركة  اجلنوب  وشركة نفط 
لنقل  العامة  واملديرية  الكيمياوية  للصناعات 
الطاقة الكهربائية الوسطى واملديرية العامة 

العامة  ديالى  وشركة  الصدر  كهرباء  لتوزيع 
للصناعات الكهربائية وشركة التحدي العامة 
واجلامعة العراقية . وهدفت الدورة إلى اكساب 
حول  باملهارات  اجلودة  اقسام  في  املشاركني 
وفق فقرة 4-8 من  اجلودة  بيانات  كيفية حتليل 
على  واالطالع  لاليزو  اجلديد  االصدار  مواصفة 
املنهاج  وتضمن   . االخرى  التحليلية  االدوات 
التعرف على االطار العام إلدارة اجلودة الشاملة 
TQM ، وعلى تطبيقات مواصفة االيزو االصدار 
والتعرف   ، البيانات  حتليل  وكيفية   ، اجلديد 
املهام   " اجلودة  وشعب  واقسام  مبكونات 
واملسؤوليات " وعرض أدوات حتليل بيانات اجلودة 
إدارة  نظام  وفاعلية  مالئمة  على  تبرهن  التي 

اجلودة وغيرها

في  اجلامعي  واألداء  اجلودة  ضمان  قسم  أقام 
اجلامعة التكنولوجية ورشة عمل حول كيفية 
كتابة تقرير التقييم الذاتي حتدث فيها احملاضر 
في  اجلودة  شعبة  مسؤول  مجيد  علي  م.م. 
قاعة  على  واإلنشاءات  البناء  هندسة  قسم 
للمدة من  املستمر  التعليم  السالم في مركز 
واعضاء  وفاء مهدي  د.  23-2012/1/24 بحضور 
ارتباط شعب اجلودة واألداء اجلامعي في االقسام 
العلمية في اجلامعة وبعض منتسبي القسم

مشروع  بها  مير  التي  املراحل  ان  احملاضر  وأكد 
القيادات  تبني   : هي  اجلودة  ضمان  تطبيق 
اجلودة  التعليمية ملفهوم  املؤسسة  العليا في 
 ، الذاتي  والتقييم   ، والتخطيط   ، الشاملة 

والتطوير والتحسني املستمر .
هندسة  قسم  جتربة  خالل  من  احملاضر  واوضح 
منها  األمور  من  مجموعة  واإلنشاءات  البناء 
القسم  جناح  في  ساهمت  التي  العوامل   :
والبحث  والتعلم  التعليم  في  واستراتيجيته 
للقسم  التنظيمي  والهيكل  واملعوقات 
اللجان  عمل  وتفعيل  الوظيفي  والتوصيف 
اخلاصة بالقسم واألهداف التعليمية وحتليل ) 
سوات( للهيكل التنظيمي وفيما يخص محور 
من  العديد  طرح  الورشة  خالل  ومت  الطالب 
تثري  احلضور  قبل  واالستفسارات من  األسئلة 

وتفيد اجلميع من خالل إجابة احملاضر لها

ورشة عمل حول كيفية كتابة تقرير التقييم الذاتي

 24مشاركا يف دورة حتليل بيانات إدارة اجلودة االيزو 9001 – 2008
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عرض أ.م.د محمد يوسف حسن التدريسي 
والنظم  السيطرة  هندسة  قسم  في 
الدكتوراه  البحثية ملا بعد  الزمالة  منجزات 
ضمن برنامج األنديفوار األسترالي بجامعة 
بحثه  عن  علمية  محاضرة  كوان  أيدث 
املضبب  املسيطر  ومتثيل  )تصميم  املعنون 
على  السيطرة  لغرض  نوع-2  من  الذكي 
موقع السطل اخلاص باحلفار الروبوطي التي 
أقيمت على قاعة احملاضرات في القسم في 
الرابع عشر من شباط 2012 بحضور رئيس 

أ.د. امني دواي ورئيس  التكنولوجية  اجلامعة 
قسم هندسة السيطرة أ.د والء الدين خيري 
وعدد  واالداري  العلمي  القسم  ومعاوني 
واألساتذة  القسم  في  الفروع  رؤساء  من 

واملهندسني في القسم .
مع  مت  البحث  هذا  إجناز  ان  الباحث  وبني 
مدرسة  من  كوثابالي  جانش  الدكتور 
الهندسة في اجلامعة املذكورة حيث مت جمع 
احلفارات  وخاصة  بالبحث  اخلاصة  املصادر 
أهمية  بسبب  املناجم  في  املستخدمة 
وكذلك   , واستراليا  العراق  في  التعدين 
باحلفارات  اخلاص  اخلطي  غير  املوديل  دراسة 
ثالثية  هيدروليكية  الكهرو-  الروبوطية 
األبعاد ومت إدخال التأثيرات غير اخلطية ومنها 
ال�تأكد من  تأثيرات االحتكاك وكذلك عدم 

املتغيرات في املوديل .
ذكية  مسيطرات  ثالثة  تصميم  مت  وقد 

مضببة ذوات فترات من نوع :
Fuzzy Logic Control 2-Interval Type في 

السيطرة على احملاور الثالثة للروبوت احلفار . 
احلفار  مواصفات  الباحث  واستخدام 
 Centre of Field الروبوطي املصمم من قبل
بناء  لغرض  سدني  جامعة  في   Robotics
باملسيطر  ربطه  مت  الذي  الرياضي  املوديل 
املنظومة  فحص  مت  حني  في  املصمم  
متثل  مختلفة  احمال  بتسليط  الكاملة 
 . احلفار  قبل  من  احملولة  التربة  من  اشكال 
بالبحث مت تقدمي  النتائج اخلاصة  وبعد إجناز 
التعدين  لعلوم   الدولية  اجمللة  الى  البحث 

 International Journal of( والتكنولوجيا 
Mining Science and Technology( إحدى 
والتابعة  السفير  مبجموعة  اخلاصة  اجملالت 
 , والتكنولوجيا  للتعدين  الصني  جلامعة 
وزارة  قبل  من  بها  املعترف  اجلامعات  احدى 
التعليم العالي والبحث والعلمي ومت عرض 
البحث على ُمقيمني أثنني على األقل الذين 
ان  على  للنشر  البحث  قبول  على  وافقوا 
يتم نشر البحث في اجمللة في الستة أشهر 
في  أعداد  ستة  تصدر  اجمللة  لكون  القادمة 

السنة فقط .
ونشاطات  بإجنازات  العراقي  الباحث  وقام 
علمية اخرى باالستفادة القصوى من كل ما 
توفر له من فرص للحصول على املعلومات 
في  محاضرات  خمس  بإعطاء  قام   وكما 
العصيبية  اخلاليا  تطبيقات  مواضيع 
من  جملموعة  املضبب  املنطق  ومنظومات 
أساتذة وطلبة الدراسات العليا في اجلامعة 
والثاني  األول  كانون  شهري  خالل  املضيفة 

وبدون  محاضرة  لكل  ساعتني  وبواقع 
تقدير  رسالة  منحه  مت  وقد  مادي  مقابل 
اجلامعة  في  الهندسة  مدرسة  قبل  من 
املذكورة فضال عن حضوره عدة ورش عمل 
البرامجيات  تطبيقات  حول  ومحاضرات 
 . املتجددة  الطاقة  وكذلك محاضرات حول 
كما قام باالشتراك ببحوث عدة أخرى خارج 
على  وُعرض   . البحثية  الزمالة  بحث  نطاق 
الباحث العراقي من قبل مدرسة الهندسة 
في اجلامعة املضيفة باإلشراف على طالب 
 2012 بداية  مساعد  وكمشرف  دكتوراه 
ولنهاية عام 2014 وميثل هذا العرض فرصة 
العليا  الدراسات  طلبة  على  لإلشراف  له 
التدريسي   وابدى   . العاملية  اجلامعات  في 
رسالة  منحه  ومت  األمر  ذلك  على  موافقته 
في  الهندسة  مدرسة  قبل  من  تقدير 
اجلامعة املضيفة وبدون أي مقابل مادي من 
قبل اجلامعة املضيفة .ويذكر ان أ.م.د محمد 
االول  في  استراليا  الى  ايفاده  مت  قد  يوسف 
زمالة  في  أشهر  ستة  وملدة   2011 آب  من 

بحثية ملا بعد الدكتوراه

منظومات السيطرة
السيطرة  هندسة  قسم  أقام 
مجال  في  علمية  محاضرة  والنظم 
العمليات  السيطرة على  منظومات 
من  السابع  في  والغازية  النفطية 
شباط  2012 القاها احملاضر اخلبير في 
الشيخلي  صالح  فارس  النفط  وزارة 
واالالت  والغاز  النفط  في  فني  مدير 
الدقيقة وخطوط االنابيب على قاعة 

احملاضرات في القسم 
أ.د  القسم  رئيس  احملاضرة  وحضر 
االداري  واملعاون  خيري  الدين  والء 
االساتذة  من  وعدد  الفروع   ورؤساء 
واملهندسني والفنيني ذوي االختصاص

بعد ان القى حماضرة عن تصميم ومتثيل املسيطر املضبب الذكي

جامعة اسرتالية تعرض على تدريسي من التكنولوجية االشراف على طلبتها

محاضرات علمية
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والنفسي  التربوي  االرشاد  جلنة  اقامت 
محاضرة  التكنولوجية  اجلامعة  في 
االثنني  يوم   ) التحدث  مهارات   ( بعنوان 
القاها عضوا  العشرين من شباط 2012 
التدريسي  الدكتور ياسني احمد  اللجنة 
الكهروميكانيكة  الهندسة  قسم  في 
في  التدريسي  هادي  قاسم  والدكتور 
على  واالنشاءات  البناء  هندسة  قسم 
قاعة السالم في مركز التعليم املستمر 

بحضور عدد من أساتذة وطلبة اجلامعة.
وتناولت احملاضرة مواضيع عدة أبرزها معرفة  
مع  املتحدث  ومهارات  اساليب  و  طرق 
االجتماعية   التنشئة  على  فضالً  اآلخرين 
تستخدم  التي  وااللفاظ  النفسي  واجلانب 
في احلياة اليومية . ومت التطرق في احملاضرة 
الى اهمية االتصال الذي يعد عنصرا مهما 
العملية  كانت  وملا   ، حياتنا  في  واساسيا 
تنشئة  عملية  هي  التعليمية  و  العلمية 
الى  تهدف  وموجهة  مقصودة  اجتماعية 
فانها   . املتعلم  سلوك  في  تغيير  إحداث 
في  االتصال  عملية  على  تعتمد  بالضرورة 
القنوات  خالل  من  وذلك   ، اهدافها  حتقيق 
املثيرات  الطالب  يستقبل  حيث  احلسية 
 . اخلبرة  مجاالت  له  تهيئ  التي  اخلارجية 
وعند مرور الطالب في اي مجال من مجاالت 
اخلبرة يقوم بثالث وظائف هي : االستقبال 
و االدراك واالستجابة ، فاذا اختلفت نقطة 
يختلف  للمثيرات  االستقبال  عند  البدء 
وينعكس  املثيرات  لهذه  ادراكه  لذلك  تبعا 

ذلك على ادائه واستجاباته 
واملمارسة  والتدريب  والتركيز  لالنتباه  ان 
اهمية كبيرة الحداث التعلم لدى الطالب 
وتتميز  ومهاراته  قدراته  تطوير  وفي   ،
ويتلقاها  باالنتشار   السمعية  الوسائل 
الطالب بخالف الوسيلة املكتوبة ، وتعتمد 
الوسيلة السمعية على املضمون الكالمي 
لتوصيل  اخملتلفة  الصوتية  واملؤثرات 
املضمون . اما الوسائل السمعية البصرية 
فهي تخاطب السمع والبصر معا بالصورة 
في  كبيراً  عناًء  الطالب  يجد  وال   . واحلركة 
ما  البصرية  السمعية  الرسائل  استقبال 
 ، والبصر  السمع  بحاستي  متمتعا  دام 
على  احلصول  طريقهما  عن  ميكن  واللتني 

90% من املعلومات املكتسبة .
يتعلم  الطالب  ان  الدراسات  اثبتت  لقد 
 %94 يعادل  مبا  والبصر  السمع  طريق  عن 
، واحلقيقة  و6 %  عن طريق احلواس االخرى 
األخرى في هذا اجملال من خالل نتائج بعض 
املعلومات  تذكر  نسب  هي  الدراسات 
املستخدمة  والوسائل  بالطرائق  وعالقتها 
نتذكر  أننا  حيث  والتعلم  التعليم  في 
املعلومات التي تلقيناها عن طريق مدركني 
مجتمعة  والبصر  السمع  وهما  حسيني 
 %10 مع  باملقارنة   %65 أيام  ثالثة  مرور  بعد 
عن  تلقيناها  التي  املعلومات  من  فقط 
بعد  السمع   / واحد  حسي  مدرك  طريق 

نفس الفترة

للجنة  حماضرة  يف  التحدث  مهارات 
اإلرشاد الرتبوي

املركزي  العلمي  املوسم  إطار  في 
اجلامعة  في  التطبيقية  العلوم  لقسم 
نقاشية  حلقة  اقيمت  التكنولوجية 
التوزيع  على   CO2 ليزر  )تأثير  بعنوان 
منوذج  باستخدام  للسرع  االلكتروني 
احمد  عصام  م.د  للتدريسيني   ) محاكاة 
يوم  حسون  ابراهيم  خليل  وم.د.  توفيق 
الذكية  القاعة  على   2012/2/  15 االربعاء 
القسم  رئيس  بحضور  القسم  في 
العلمي  املساعد  وأ.د  مطشر  علي  أ.د 
لرئيس القسم علي التميمي رئيس جلنة 
من  وعدد  القسم  في  العلمي  املوسم 
العلمية  االقسام  بعض  رؤساء  معاوني 
الفروع  رؤساء  و  اجلامعة  في  والهندسية 

وعدد من تدريسيي القسم .
التي  خليل  عصام  م.د  احملاضرة  والقى 
على   CO2 الليزر  تأثير  دراسة  تضمنت 
حيث   NE باستخدام  االملنيوم  خصائص 
باجتاه  تنحرف  السرع  توزيع  ان  لوحظ 
وشهدت   . التوازي  على  والسالب  املوجب 
مستفيضة  مناقشات  النقاشية  احللقة 
خدمة  في  انصبت  مما  احلاضرين  قبل  من 

أصحاب االختصاص .
ويذكر ان جلنة املوسم العلمي في القسم 
م.د  و  رئيساً  التميمي  علي  أ.د  من  تتألف 
وم.ف  منفي  خالد  وم.ك  اخلضر  عبد  روال 

وليد خالد وم.ك علي حيدر اعضاء

تأثري ليزر CO2على 
التوزيع االلكرتوني 

للسرع يف حلقة نقاشية 
لقسم العلوم التطبيقية

برعاية رئيس اجلامعة التكنولوجية أ.د امني دواي اقام قسم تكنولوجيا النفط بالتعاون مع جلنة حقوق اإلنسان محاضرة بعنوان )نبذة 
تاريخية عن حقوق االنسان  يوم اخلميس 2012/2/29 القاها م.م شيرزاد احمد رئيس جلنة حقوق اإلنسان في اجلامعة التكنولوجية على 

قاعة قسم تكنولوجيا النفط .
وتضمنت احملاضرة السيرة التاريخية حلقوق اإلنسان و االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي اُبرمت في هذا اجملال و التعرف على حضارة

وادي الرافدين في مجال حقوق اإلنسان التي تشمل حقوق الطفل و املراة ومناهضة التعذيب.
وذكر رئيس اللجنة ان هذه احملضارة تصب في سعينا املتواصل لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وإرساء قيمها ومبادئها في الوسط اجلامعي 

والتعليمي فضالً عن جعل هذه الثقافة سلوكا يوميا وان تكون األرض اجلامعية هي األرض اخلصبة لنشر هذه الثقافة. 

نبذة تاريخية عن حقوق االنسان 
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أنتظر  قطار  محطة  في  واقفة 
وأنتظر وأنتظر ...

أين  وإلى  ؟؟  سأستقل  قطار  أي 
ستقودني ُخطاي ؟؟

وال زلت حائرة ...
أنتظر .. واقفة في تلك الزاوية 

.. بعيدة عن 
كل من حولي .. ليس بجسدي 

ولكن بعقلي ..
مسارات  في  الرياح  تأخذني 

ُمتعّرجة 
ثم تُرجعني الى نقطة البداية ..

وال زلت في تلك الزاوية !!!!
ذلك   .... وأنتظر  وأنتظر  أنتظر 

القطار 
هل سيأتي ؟؟ أم سأظل واقفة ؟؟

ها هو أكاد أراه 
هل هو ..؟؟!!

سأستقله ثم ماذا بعد ؟؟
أي محطة أخرى تنتظرني ؟؟ كيف 

ستكون رحلتي ؟؟
الى أي عالم ستقودني ُخطاي ؟؟..

عالم حلمُت به أم ماذا ؟؟

دائرة   .. البداية  نقطة  إلى  أرجع  ثم 
أدور بها 

الطريق  سأجد  النهاية  في  ولكني 

الذي سأسلكه 
في  نفسي  أسأل  ثم  أدراجي  أرجُع 

كل محطة سأرحل إليها
الى  سأرجع  السفر..  هذا  وبعد   
تلك احملطة وسأقف في تلك الزاوية 

وأسأل نفسي ما فائدة هذه الرحلة 
؟؟!!!

مشقة  سوى  فيها  أجني  لم  إذ   
الى  عدت  النهاية  وفي  السفر 

مستقري األخير ....
في تلك الزاوية حيث كنت .

هي  احلياة  أن  وعرفت  فتعلمت.. 
محطة قطار وليست الغاية منها

أو  اسلكه  الذي  الطريق  طول 
قصره...

وليس أن اعود أو ال اعود ...
في النهاية أنا مجرد ذكرى 

حولي  من  جعل  هي  الغاية  لكن 
سعيد 

تكمن  السعادة  أن جوهر  فعرفت 
في إسعاد من حولي 

وال انسى نفسي ...
مجرد  سأكون  النهاية  في  ألني 

ذكرى 
كانت واقفة في تلك الزاوية ...

مها حامد جاسم 
هندسة االنتاج واملعادن 

هذه..خالصة حياتي ....

أبحرُت في بحٍر من اآلماِل 
ففزعت ببحر من الدم 

انطلقت رصاصات من الغدر 
فمزقت جميع أحالمي 
رأيتها تنزف دماً ودمعاً 

تصرخ من اآله واأللم 
بني آه و وجع دفنت

بني رمل البحر أحالمي 
صرخت مرات ومرات 

نزفت دمعاً وآهات
سألوني ما الذي يبكيني 

اليأس  وحدود  جناحي  ربطت  قلت 
راياتي 

كنت كالطير حراً كنت كالورد رقٍة 
كنت  صافياً  كالينابيع  كنت 

كالبحر آمالً
وأحالمي  حرقة  كالنار  واآلن 

كالرماد تتناثر في الهواء 

مها حامد جاسم
هندسة اإلنتاج واملعادن 
فرع – معادن 

شظايا

نوافذ ثقافية
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ماذا أقول عن يوم اجلالء ؟  
أليس هو يوم الفرح واحلب والوفاء ؟      

هو اليوم الذي خرج فيه احملتلون الضعفاء
منارة  فيها  التي  محافظاتنا  و  بلدنا  من 

احلدباء
دمر أولئك احملتلون األغبياء

وطننا وما فيه من تراث األجداد واآلباء
كم من أٍم بكت على أبنائها الشهداء

الذين نسمع عنهم كل يوٍم في نشرة األنباء
وجوه  على  البسمة  عادت  اليوم  لكن 

العراقيني الشرفاء
بعدما القيناه من احلزن والعناء

واآلن نقول للحزن إلى الفناء
ألن أبناء شعبي سوف يعودون أحراراً أقوياء

يقفون بوجه كل عدو ال يريد لنا العيش 
الرغيد والهناء

العراق عراقي ، عراق احلب واجملد والكبرياء
كأنه بستان مملوء باإلزهار والورود احلمراء 

والصفراء
العطرة  وروده  رائحة  يشم  بستان  أنه 
اجلنوب  إلى  الشمال  من  العراقيني  كل 

إلى مدينة البصرة الفيحاء
وكردي  عربي  بني  التفرقة  نترك  فهيا 
يجمعنا  أخوان  ألننا  وشيعي   وسني 

حب الوطن وحب األنبياء
حنني حيدر أيوب 

حضارة آدمية... وقوة ظالمية إرهابية !!!

يوم اجلالء

دعيني 
أضع احلياة وأحرر أفكاري 

ال تقيدي يدي أرفض استعبادي 
أقف وال أنحني 

ال تلوني صورتي وحتددين إطاري 
وحترقي كتبي ومتزقي أوراقي 

تفكرين بذلتي وحصاري 
وتفجري ثورتي وتخمدي ناري 

ثوب  وأرفض  العز  ثوب  أرتدي  سوف 
العار 

أنا عراقي شامخ كالنخيل كاجلبال 
كاإلعصار
************

دعيني 
ال أجامل على حساب كرامتي 
تدمرين طاقتي وحترقني بنائي 

تسحقني حضارتي ومتحني آثاري 
تسرقني خبزي ليجوع أطفالي 
تقتلني شعبي وأقف كالتمثال 

ال تشهري السالح بوجهي فال أبالي 
فأنا نذر وترابي مائي وسمائي 

هويتي وسام فخرها عنواني عراقي 
كاجلبال  كالنخيل  شامخ  عراقي  أنا 

كاإلعصار
*************

دعيني 
أزرع حقلي وأجني أثماري 

وأشغل مصنعي وأضئ أنواري 
وأبني صرح حريتي مبحض قراري 

فأنا من خير أرض خلير أمير باإلصرار 
ومدرستي حسني قنديل درب الثوار 

علي  ألحفاد  وتواضعي  تتعالي  ال 
الكرار 

كاجلبال  كالنخيل  شامخ  عراقي  أنا 
كاإلعصار 

***************
دعيني 

فأنا سر األسرار وأريج األزهار 
وسحر األرض سحرت كل األنظار 

الفلك  وعنوان  األرض  كل  وحضارة 
الدوار

وكل احلب أعزفه حلناً مبزمار 
وعشقاً يهدر كشالل جار 

قوس تضم قصائدي وقزح أبياتي 
فأنا نواة اخلير أثمر خيراً من أخيار 

كاجلبال  كالنخيل  شامخ  عراقي  أنا 
كاإلعصار

ماجد سعيد توفيق
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قدرة  ميتلك  انه  العصور  عبر  اإلنسان  أثبت 
بإدراكه  بدءاً  البيئة  وتسخير  لتغيير  متميزة 

البيئي الذي يتأثر بأربعة عوامل هي :
1. اخلبرة السابقة .

2. حاجته ومتطلباته السابقة واحلاضرة .
3. قيمه واجتاهه .

4. املعايير االجتماعية السائدة .
تغيير  يُعتبر   ، إيجابياً  مردوداً  له  يضمن  ومبا 
البيئة  مع  التعامل  في  األساليب  أحد  البيئة 
فليس من املتصور أن يخضع اإلنسان سلوكه 
انه  بل   ، البيئية  الظروف  ملقتضيات  دائماً 
لتتوافق  الظروف  تلك  تغيير  يحاول  ما  كثيراً 
هذه  اإلنسان  محاوالت  ان  بل  احتياجاته  مع 
تعتبر أحد أبرز سماته التي متيزه عن غيره من 
من  لديه  ما  نطاق  في  وذلك  احلية  الكائنات 
قدرات وإمكانيات جسمية وعقلية ، الن اإلنسان 
اخلارجي  بالعالم  وصلته   ، الوجود  محور  ميثل 
 ، حوله  يجري  ما  فهم  في  نشاطه  عن  تعبيراً 
تكمن  احمليط  والعالم  اإلنسان  ذات  بني  ما  الن 
احلقيقة ، وإن نزوعه إلدراك احلقيقة تعبيراً عن 
 . اإلنسانية  التجربة  إلثراء  املستمرة  محاوالته 
فاملعرفة نشاط يتجه إلى إدراك أعمق بكل ما 
وللطبيعة  لذاته   ( اإلنسانية  بالتجربة  يتصل 
، وان الفعل مقياس لكل األفكار   ) وللمجتمع 
اجلادة املتجهة نحو التغيير، حيث متتزج الفكرة 
في النشاط اإلنساني وتتحول اخلبرة إلى فعل 
وعبر  اإلنسان  الن  وابتكار  صنع  إلى  والفعل 
على  والقابلية  القدرة  لديه  انه  أثبت  الزمن 
االعتبارات  وفق  لتصاميمه  البيئة  تطويع 

اإلنسان  بني  ما  املتعلقة  التصميمية 
البحث على أهمية وجود  والبيئة وعليه 
للعمل  أساسيني  جانبني  بني  التالئم 

التصميمي هما 
• الشكل الفيزياوي.

• املضمون الثقافي واحلضاري.
بينما  املشكلة  بحل  األول  يقوم  حيث 
ضمن  وتعريفها  بوصفها  الثاني  يقوم 
حدود معينة ملستويات البيئة ، والغاية 
حالة  أفضل  إلى  التوصل  هي  املطلوبة 
القبول  بأنه  يُعرف  الذي   ، التالئم  لهذا 

ثم   ، واضح  بشكل  واملضمون  املشترك 
لتلبية  املالئم  البيئي  الشكل  بتصميم  يقوم 

متطلباته ضمن احلدود . 
التفاعل  تتناول  التي  الكتابات  غالبية  وتشير 
وما  الصناعية  الثورة  ان  والبيئة  اإلنسان  بني 
واقتصادية  اجتماعية  تغيرات  من  أعقبتها 
زادت  قد  النطاق  واسعة  وصناعية  وعلمية 
وعناصر  مواد  استثمار  على  اإلنسان  قدرة  من 
البيئة وإن أي نشاط إنساني يتضمن عمليات 
.التخطيط  والتقومي  والتنفيذ  التخطيط 
يستلزم الوعي للمشكلة التي تتطلب التغيير 
يستند  والتنفيذ   ، املطلوب  التغيير  ومدى 
يخصه  من  قبل  من  موضوعة  معايير  على 
أن  النهاية  في  الطبيعي  ومن  التعبير.  هذا 
عملية  والتنفيذ  التخطيط  عمليتي  يصاحب 
التقومي املستمر من بداية الشروع في التغيير 
الصورة  إلى  الوصول  وحتى  تنفيذه  وأثناء 
النهائية في عملية التغيير وهذا كله جتسده 

املبدع  املصمم  شخصية 
آنفاً  ذكرناه  ما  كل  االعتبار  بنظر  يأخذ  الذي 
منتج  ألي  التصميمية  املعاجلات  عملية  في 
صناعي بإجراء عمليات التغيير ليحقق الصورة 
الوظيفي  األداء  دراسة  مع  للمنتج  النهائية 
التصميم هي  ان عملية  البيئية.ومبا  والظروف 
بجوانب  يرتبط  التصميم  إذاً  وابتكار،  تكوين 
لتحقيق  ومتوافقة  بعضها  مع  متداخلة  عدة 
طروحات  يعتمد  وهذا   ، التصميمي  الهدف 
تصميمية  ونظم  وفلسفية  وثقافية  فكرية 
التي  االجتماعية  البيئية  الظروف  مع  سائدة 
اإلنسان  حكم  الن   ، بها  متأثراً  املصمم  يكون 
للصفات  نتيجة  فقط  ليس  للبيئة  كقيمة 
خلبرته  ايضاً  ولكن  البيئة  لتلك  العامة 
تأثير  لها  التي  االجتماعية  الثقافية  وخلفيته 

قوي ومباشر في مقدار تلقيه وتذوقه للبيئة

البيئة و التصميم الصناعي
نوافذ فنية

تختلف انواع اخلط العربي في صورها 
رسمها  في  تختلف  فهي  ولذلك 
ويختلف الرسم درجة ونوعاً باختالف 
الى  باإلشارة  اجلدير  ومن  اخلط  نوع 
انواع  جميع  في  ضروري  التعليم  ان 
مع  منسجمة  تبدو  حتى  اخلطوط 
بعضها ومن اجلدير بالذكر ايضاً كانت 
تكتب  تطورها  بعد  كلها  الكتابة 
باخلط الكوفي كونه يكتب باملسطرة 
و  مستقيمة  خطوط  يشكل  حيث 
صعوبة  اخلطاطون  فوجد   . قياسات 
زمن  ياخذ  حيث  النوع  هذا  كتابة 
اطول لكتابة رقعة معينة لذا سموه 
باخلط اليابس و بعد محاوالت كثيرة و 
جادة توصلو الى الكتابة اللينة و هي 

التي منارسها نحن االن و هذه ينقسم 
الى عدة خطوط اهمها 

) الثلث – النسخ – التعليق – الديواني 
– الرقعة ( وكل منها يتفرع الى فروع 
نوع اخلط مثل خط  تسمى من اصل 
و  ديواني  اجللي  و  نستعليق  و  االجازة 

غيرها . 
و  احلديث  النسخ  يوجد  ايضا  و 
الكيفي او الكاريكاتيري و املفيد هنا 
حيث  االنواع  هذه  من  نوع  ندرس  ان 
الالفتات لسهولة  و  الرقاع  به  تكتب 
قراءته و هو خط الرقعة الذي كتبت 

به املعلقات الشعرية ايضا .

ضياء عبد الصاحب الطائي

اخلط العربي
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احملرر الفني 
في  للمسؤول  األساسية  املهمة  إن 
علمية  مهمة  هي  اجلامعية  املؤسسة 
والكادر  إدارية  مهمة  تكون  أن  قبل  وتربوية 
األفق  بسعة  يتميز  أن  ينبغي  اجلامعي 
االستراتيجي  التخطيط  على  والقدرة 
أجل  دقيقة وصحيحة من  واملرحلي بصورة 
وان  اجلامعية  املؤسسة  بواقع  النهوض 
ان  عليه  كما   . اجملال  هذا  في  جهداً  يألو  ال 
يكون اختياره للقيادات اجلامعية األدنى منه 
مناسب و يكون مسؤوالً مباشراً عنهم وفق 
هذه األسس واملعايير التي جتعلهم يتعاونون 
التي  األفكار  نفس  يحملون  ألنهم  معه 
بأسلوب  حتقيقها  على  ويعملون  يحملها 
القيادات  على  ويجب   . ورصني  دقيق  علمي 
واملستمر  الكبير  االهتمام  اجلامعية 
ممثلة  الالصفية  الطالبية  بالنشاطات 
والثقافية  والفنية  الرياضية  بالنشاطات 
والترفيهية  والعلمية  واإلعالمية  والفنية 
وغيرها من النشاطات والتي من خاللها يتم 
من  وتبرز  املتكاملة  الطالب  شخصية  بناء 
خاللها مواهب الطلبة في اجملاالت اخملتلفة . 
وأن تعمل اجلامعة على تشجيعها ورعايتها 
بصورة مباشرة وتوفير الدعم املادي واملعنوي 
لها وتكرمي القائمني على إعدادها وتنظيمها.

الالصفية  النشاطات  هذه  إلى  ينظر  وان 
اجلوانب  وتفاصيلها كأحد  أنواعها  مبختلف 
العملية التعليمية األساسية في املؤسسة 
اجلامعية وليس عبارة عن جانب تكميلي او 
ترفي ينظر اليه بعدم االهتمام  . وينبغي ان 
النشاطات  لهذه  الكافي  الوقت  توفير  يتم 
توفير  وكذلك  الدراسية  الساعات  ضمن 
تتناسب  والتي  بها  للقيام  الالئقة  األماكن 
ومكانتها  اجلامعية  املؤسسة  حجم  مع 
إننا  اجملتمع.  في  املهمة  والريادية  القيادية 
نرى ان فعالية القيادة اجلامعية التربوية تبرز 
اهتمامها  خالل  من  الطالبية  االوساط  بني 
تعددت  وان  النشاطات  بهذه  ومشاركتها 
وتوفير  وتشجيعها  بها  االهتمام  الن 
الدعم املادي واملعنوي واإلعالمي لها يجعل 
املسؤول عن اإلدارة اجلامعية قريباً إلى نفوس 
يشاركهم  انه  يشعرون  ويجعلهم  الطلبة 
حريص  وانه  ومشاكلهم  اهتماماتهم  في 
عليهم وقد وجد من اجل خدمتهم وتوفير 
لتحقيق  لهم  املالئمة  الدراسية  االجواء 
أفضل اإلجنازات الدراسية خالل االمتحانات.    

النشاط الالصفي يف 
اجلامعات العراقية 

ضرورة ُملحة
باسم توفيق

التشكيلي هو حالة  الفن  أن  البعض  رمبا يعتقد 
تعبر فقط عن موضوعات فنية تخاطب نفسية 
وبالتالي  فقط  الشعورية  الناحية  من  املتلقى 
ينحسر في تلك القضايا التشكيلية التي ُعرفت 
منذ مطلع القرن السابع عشر من حيث املضمون 
والتقنية لكن نقاد الفن التشكيلي ينظرون بعني 
اإلهمال لتلك الفروع من هذا الفن التي لها هدف 
راٍق  فني  وراءها مضمون  يكون  قد  أنها  مع  جتاري 
منذ  نشأ  فناً  املثال  سبيل  على  وهناك  وممنهج 
فن  وهو  عشر  الثامن  القرن  في  األولى  العقود 
ظهور  مع  متزامناً  فرنسا  في  نشأ  الذي  اإلعالن 

فناً  وأصبح  واجملالت  اجلرائد  في  الرسومات 
فيما  وقواعده  دوره  له  حائطياً 

بعد ثم انتقل إلى باقي دول 
العالم وأصبح من محاور 

التشكيلي  الفن 
احلديث وتكون فيها 

تُعتبر  موجات 
اإلبداع  من  حالة 
للنظر  الفتة 
بالدراسة  وأحق 
الفن  أن  ويُعرف 
لتشكيلي  ا
مجمله  في 

انتقائي  فن 
على  ويعتمد 

أخرى  انتقائية  عناصر 
الفن  أن  اعتبار  على 

التشكيلي نفسه كان يتجه 
حتى  بحتة  كالسيكية  وجهة 

العشرين وحتى عندما دخل طور  القرن  أوائل 
بكل  حتديداً  وباريس  عامة  أوروبا  كانت  احلداثة 
التشكيلي  الفن  ملهمة  هي  احلديثة  مدارسها 
في العالم لكن بالرغم من براعة الفن التشكيلي 
قوالب  وضع  الى  دائماً  واجتاهه  احلديث  األوروبي 
الفن  أن  إال  فنية  وحركات  نظريات  تصبح  للفن 
شهرته  إلى  يصل  يكن  لم  األوروبي  التشكيلي 
املعروفة بدون التسويق واإلعالم وهذه نقطة قد ال 

يعرفها الكثير من نقاد الفن التشكيلي . 
لكن منذ حوالي ثالثة عقود أو أكثر وبالتحديد في 
ستينيات القرن املاضي بدأت الدوائر الفنية تفقد 
قناعتها بدور مسوق الفن واجتهت احلركة الفنية 
التشكيلية الى خلق جو أصيل من اإلبداع وبدأت 
التعقيد  شديدة  فنية  مدارس  تظهر  رويداً  رويداً 
الفن  حتويل  عاتقهم  على  أخذ  واخلصوصية 
التشكيلي القدمي إلى معركة نفسية ومجموعة 
قاموا  أنهم  كما  ومخاوفه  الفنان  بني  صراعات 
شديدة  تسويقية  ألداة  الفن  بتحويل  أيضاً 
اخلطورة ، ما سبب هذه الطفرة في اإلعالم والتي 
كان من شأنها أن ترفع إلى مصاف اإلمبراطوريات 

اإلعالمية ؟ . 
احلائطي  اإلعالن  فن  فإن  للبدايات  وبالنسبة 
ركائز  أحد  هو  األفيش  بفن  اصطالحاً  واملعروف 
ويأخذ  يتبلور  بدأ  الفن  وهذا  واإلعالم  التسويق 
وهي  السينما  بأفيش  يعرف  فيما  أشكاله  أرقى 
تلك الصناعة التي طورت هذا الفن بشكل قوي 
وحصري ما دفع الكثير من رواد الفن التشكيلي 
ودالي  بيكاسو  مثل  األفيش  مجال  إلى  للدخول 

وشاجال . 
لكن احلقيقة أنه كان هناك فنانون بدأوا حياتهم 
من  تشكيليني  فنانني  جعلهم  ما  األفيش  بفن 
رسامي األفيش كان على رأسهم العبقري الكبير 
جينيس  ماك  روبرت  األمريكي  األفيش  فنان 
كاروتسا  كارلو  عليه  أطلق  الذي 
لألفيش  محرف  أكبر  صاحب 
 ) األفيش  دافنشي   (
كاروتسا  أن  واحلقيقة 
بهذه  يفرط  لم 
فماك  التسمية 
في  كان  جينيس 
متعدد  احلقيقة 
مثل  املواهب 
بل  متاماً  دافنشي 
فهو  إفادة  وأكثر 
كاراكتاريست   (
يقوم  أنه  أي   )
شكل  بابتداع 
الشخصيات التي تُدرج 
غياب  في  السيناريو  في 
ويخص  لها  فوتوغرافية  صور 
حيث  الكارتون  شخصيات  ذلك 
ديزني( مع  )والت  عمل فترة كبيرة باستوديوهات 
يقول  الذي  نفسه  ديزني  الكارتون  رسامي  شيخ 
عن جينيس ) احلقيقة أن جينيس ميلك خياالً من 
أقوى ما يكون خيال الفنان ويستطيع أن يجعلك 
حتب الصورة أكثر من العرض ذاته لكنه مييل أكثر 
لتجسيد البشر في صور سينمائية من هنا كان 
عليه أن ينتقل إلى دنيا السينما الواقعية ( حيث 
عمل مع دور النشر كرسام ألغلفة الروايات حيث 
الرومانسية  الروايات  أغلفة  في  أكثر  تخصص 
الناشر  لوتي  جورج  عنه  يقول  املرحلة  هذه  وفي 
فن  في  جديداً  منوذجاً  جينيس  وضع   ( الشهير 
رومانسياً  أو  درامياً  مشهداً  جتد  بحيث  الغالف 
القارئ  فضول  من  يزيد  ما  الرواية  لشخصيات 

لشراء الرواية ( . 
التي  الشهيرة  الروايات  كانت  األثناء  هذه  وفي 
رسم أغلفتها روبرت ماك جينيس تتحول ألفالم 
السينما  أفالم  منتجي  نظر  لفت  ما  سينمائية 
بعمل  كلفوه  حيث  اخلمسينيات  أواخر  في  إليه 

أفيش أشهر األفالم في هذه الفترة .

فن األفيش ..
البوسرت اجلداري واملنتوج الصناعي
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احملرر الفني
بني  الشكلية  للعالقات  وحدة  هو  اجلمال 
والفن  حواسنا،  تدركها  التي  االشياء 
إبتدعته  الذي  الفن  ذلك  هو  الشعبي 
اجلماهير لتزيني ما تتطلبه حياتها اليومية 
الفطرية  تتطلبه عقائدها  ما  او  أدوات  من 

على إختالف غاياتها ومظاهرها.
البدائية  الشعوب  فنون  في  النظر  امعان  ان 
يثبت بجالء ان االحساس اجلمالي غريزي لدى 
وضعهم  عن  النظر  بغض  الناس  معظم 

الذهني او انتمائهم االجتماعي والعرقي.
في  لالنسان  نافعة  اشياء  انتاج  وفكرة 
اليومية وهي في الوقت نفسه  استعماالته 
فقد  االنسان،  قدم  قدمية  فكرة  جميلة 
التي  احلراب  يصنع  البدائي  االنسان  كان 
يستعملها في الصيد اما بزخارف هندسية 
محفورة قوامها اخلطوط املتوازية او املثلثات 

او برسم اشكال حيوانات عليها،     
تقتضيه من  وما  الزراعية  احلضارة  بدء  ومع 
استقرار بدأت تظهر انواع اخرى من الفنون 
حاجات  تغطي  التي  التطبيقية  الشعبية 
الوعي  تزايد  مع  تزايدت  التي  االنسان 
املنتجات  ووفرة  التجارة  نتيجة  احلضاري 
الشعبية  الفنون  ميدان  وكان  الزراعية، 
واسعاً وثرياً في الفنون اليومية مثل االثاث 

الزينة،  وادوات  واملشرب  املأكل  واوعية  واحللي 
االبداع  هذا  الشعبي  الفنان  مارس  وكلما 
اليومي متيزت هذه االشياء بجمال اشكالها 
هو  الشعبي  الفن  ان  نرى  وهكذا  لوظائفها 
في  لها  نحتاج  التي  النفعية  من  خليط 

التي  القيم اجلمالية  اليومية وجميع  حياتنا 
متيز العمل الفني اإلبداعي.

في  الشعبية  بالفنون  غني  العربي  والتراث   
االدب والغناء واملوسيقى والفنون التشكيلية 
وهذه الفنون تكشف قدرات ومهارات الفنان 
بيسر  ينفذها  الذي  الشعبي 

وبساطة،وكان 
الذي  الصحي  التيار  هو  الشعبي  الفنان 
حتتفظ اجلماهير من خالله بضميرها الفني 
الزمنية  املراحل  . وفي هذه  وحسها اجلمالي 
الرسمية  الفنية  التقاليد  سطوة  تقل 

التي تقترب من الفنون  وتزداد طالقة الفنون 
الشعبية ونرى غالباً ان الفن الشعبي يتجه 
وإعتبار  ومتجيدها  بالبطولة  اإلعتزاز  الى 
العليا  املثل  هم  الشعبية  القصص  أبطال 

لكل فرد.
اخلامات  بإستخدام  الشعبية  الفنون  ومتيزت 

احمللية والوحدات التي تستمدها من البيئة.
و بعد ان دخل على حياتنا الكثير من 
حاضر  بني  تفصل  التي  التغبيرات 
فقدنا  اننا  يبدو  وماضيها  فنوننا 

الكثير منها.
يعرف  ال  جمالي  فن  الشعبي  والفن 
العريضة  اجلماهير  فن  النه  الفردية 
سوى  يتناول  ال  الشعبي  والفنان 
معرفة  يعرفها  التي  املوضوعات 
متوارثة وتتجاوب مع احتياجات اجملتمع 
عند  مثالً  فالرسم  فيه  يعيش  الذي 
اكثر  عقلياً  واقعاً  ميثل  الشعبي  الفنان 
مما ميثل واقعاً بصرياً وهو يوضح في صورة 
يحكي  كأمنا  مشاهد  مجموعة  واحدة 
قصة كما انه يرسم األشياء املرئية وغير 
ان  كما  معروفاً  املرئي  غير  دام  ما  املرئية 

الفن الشعبي ال يعترف بقواعد املنظور.
الشعبي  الفن  وأصالة  صدق  وبسبب 
الى  يسعون  والزالوا  كانوا  املثقفني  فان 
مضمونة  اصوله  ان  من  ثقة  استلهامه 
اجلذور نابعة من االرض والتقاليد والتراث ومن 
حاجة االنسان العادي للحياة واالمن واحلب.  

الفن الشعبي بني النفعية واجلاملية 

هندسي  علم  هو  الصناعي  التصميم 
وقابلية  اجلمال  يجمع  حيث  تطبيقي  وفن 
املنتجات  تصميم  في  اإلستخدام 
أجل  من  الكمي  اإلنتاج  ذات  الهندسية 

حتسني املبيعات.
فكر  ذات  عملية  هو  الصناعي  والتصميم 
قرارات  إلتخاذ  تهدف  جمالي  و  هندسي 
التي  النظم  بناء  أو  تطوير  في  تستخدم 
للحفاظ  فيها  لهم  حاجة  للبشر  يكون 
الهندسية  املنتجات  عبر  إنسانيتهم  على 

حتديد  على  ويعمل  الصناعية،  األعمال  و 
مستويات التشغيل للمنتج فترة اإلنتاج و 
فترة اإلستخدام ) ما بعد البيع ( , وهو أيضا 
الصناعي  املصمم  يحدثه  إبتكاري  تنظيم 
مدركاته  و  الهندسية  بالعلوم  متأثراً 
والبدنية  التقنية  و  والفنية  احلسية 
واألدائية  الوظيفية  املنفعة  ليضيف 
لألشياء وليضيف أيضاً قيماً جمالية على 
التصميم الهندسي و حتبب اإلنسان وتقربه 
يستعملها  التي  الهندسية  املنتجات  إلى 

في حياته اليومية, فضالً عن العمل بعلم 
اإلرجونوميكس و نظم التصميم اإلبتكاري 
اخلارجية  و  الداخلية  املساحات  توزيع  في 
و  اخلارجية  العمارة  مجال  مع  التعامل  و 
منتجاً  العمارة  كون  منظور  من  الداخلية 

صناعياً و إستخدامياً .
فنية  طريقة  إبتكار  أو  إكتشاف  أيضا  وهو 
يكن  لم  منتج  أو  سلعة  إليجاد  جديدة 
أسلوب  إلى  الوصول  أو  قبل  من  موجوداً 

جديد إلنتاج سلعة موجودة بتكلفة أقل

التصميم اهلندسي علم هندسي وفن تطبيقي 

نوافذ فنية
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الوجه األخر لتألق اجلامعة التكنولوجية
وصقل  املوهوبني  الستقطاب  نسعى   : الفين  النشاط  على  املشرف 

مواهبهم بإدخاهلم يف دورات فنية
احملرر الفني

املعروف عن اجلامعة التكنولوجية إنها مؤسسة 
ما  وهذا  صرفة  وهندسية  علمية  أكادميية 
تُشير إليه أقسامها اخملتلفة كهندسة املكائن 
والكهروميكانيك   ، والكهربائية   ، واملعدات 
واإلنشاءات  والبناء   ، والنظم  والسيطرة   ،
 ، واملعمارية   ، والكيمياوية  واملعادن  واإلنتاج    ،
واحلاسوب،  والليزر والبصريات االلكترونية، واملواد 
احلاسبات  علوم  وقسمي  النفط  وتكنولوجيا 
عاملها  يلمح  من  لكن   ، التطبيقية  والعلوم 
يتعرف على الوجه اآلخر عبر ما تقوم به مديرية 

والفني  الرياضي  النشاط 
إقامة  من  اجلامعة  في 
الثقافية  النشاطات 
مجاالت  في  والفنية 
واملعارض  والرسم  الشعر 
التشكيلية  والفنون 
والتمثيل  واملسرح 
اخملتلفة لتصبح  والدورات 
اآلخر  الوجه  ميثل  إبداعاً 

للجامعة . 
على  املشرف  وقال 
والفني  الثقافي  النشاط 
الدكتور  اجلامعة  في 
ومنذ  أنه  احمد  شهاب 
سنوات دأبت اجلامعة على 
للنشاطني  دعمها  تقدمي 
عبر  والفني  الثقافي 
األساتذة  به  يرغب  ما 
واملنتسبني  والطلبة 

شهد  فقد  والثاني  األول  الفصلني  مدار  وعلى 
للفنون  معرضاً  إقامة  الدراسي  العام  بداية 
التشكيلية اخلاص مبدرسي وتدريسيي اجلامعة  
والتخطيط  زيتية  لوحة   )28( على  اشتمل 

والنحت واخلزف .
املعرض  هذا  إقامة  من  الغاية  أن  إلى   وأشار 
وفروعها  بالفنون  وتعريفهم  الطلبة  جذب  هو 
وصقل  املوهوبني  الستقطاب  والسعي 
موهبتهم عبر إدخالهم في دورات فنية يقيمها 
النشاط الفني للفصل الدراسي األول في الوقت 
للطلبة  الشعبي  للشعر  مهرجان  أقيم  الذي 
واجتماعية  سياسية  هادفة  مواضيع  تناولت 
في  شاركوا  طلبة  ثمانية  أن  علماً  ورومانسية 
هذا املهرجان نالت استحسان اجلميع في الوقت 
الذي البد من اإلشارة هنا إلى أن إحدى الطالبات 
مهرجانات شعرية سابقة  في  اللواتي شاركن 
الشعراء  أمير  مهرجان  في  وجود  لهن  كان 

على  وحصلت  عام  كل  اإلمارات  في  يقام  الذي 
مركز متقدم فيه  وهو ما يشير إلى أن اجلامعة 
دعونا  كما  املتميزة  املواهب  كتفيها  بني  تضم 
الوادي  في وقت سابق شعراء معروفني كرياض 
اجلانب  هذا  لتطوير  بادرة  في  السراي  وعمر 
وتعتمد  اجلامعة  في  املهم  واألدبي  الثقافي 
تقوم  العربية  باللغة  متخصصة  جلان  على 
بفحص النصوص لتصحيحها لغوياً وإخراجها 
إلى  تؤدي  أن  ميكن  لغوية  أخطاء  أي  من  خالية 
تشويه الصورة الشعرية واعتدنا قبل أن يلقي 
الطلبة قصائدهم نقيم لهم بروفات تسبقها  

التي  اخملتلفة  الظروف  مع  يتكيفون  لتجعلهم 
ميكن أن ترافق املهرجان .

في  دورات  إقامة  تضمن  األول  الفصل  أن  وذكر 
والنحت  والرسم  والتمثيل  التشكيلية  الفنون 
والزخرفة والتصميم واخلط واملشرفون عليها من 
أهل االختصاص فهذه الدورات تستمر خمسة 
أسابيع وتتكفل املديرية بجميع املتطلبات وهي 
هو  الدورات  هذه  ونتاج  كافة  للطلبة  مفتوحة 
الثاني اخلاص  املشاركة في املعرض التشكيلي 

بالطلبة . 
سيشهد  الثاني  الدراسي  الفصل  أن  وأضاف 
عمودياً  أكان  سواء  الفصيح  للشعر  مهرجاناً 
املديرية هدايا  الذي تُخصص  الوقت  في  أم حراً 
على  لتحفيزهم  املشاركني  جلميع  تقديرية 
وتطوير  الشعرية  حياتهم  في  االستمرار 
قصائدهم مع تقدم الزمن كما ان هناك معرضاً 
واملنتسبني  للطلبة  الفوتوغرافية  للصور 

يلتقطها  مختلفة  ملواضيع  صوراً  يتضمن 
هادفة  فنية  مواضيع  عدة  وتكوين  الطلبة 
معرضاً  أيضاً  الفصل  هذا  ويشهد   ، ومعبرة 
عرضني  هناك  أن  كما  التشكيلية  للفنون 
واألخر  األول  الفصل  في  أحدهما  مسرحيني 
قد  معروفة  فنية  ألسماء  كان  وقد  الثاني  في 
خلف  كالفنانني  األولى  العروض  في  شاركت 
ضيدان وعدي عبد الستار والفنانني هبة صباح 
مهرجان  هناك  سيكون  كما   . العسلي  وأزهار 
من  األول  النصف  خالل  والغناء  للموسيقى 
املوسيقية  لآلالت  بالنسبة  أما   ، املقبل  العام 
يكون  فاستعمالها 
تلك  أو  املديرية  من  إما 
الطلبة  ميلكها  التي 
الطلبة  بعض  أن  حيث 
عليه  الصعوبة  من 
جديدة  آالت  على  العزف 
أن  لهم  يسبق  لم 
استخدموها ويسبق هذا 
املهرجان محاضرات تصب 
عبر  إجناحه  صالح  في 
العزف  الطلبة في  تدريب 
وتناغم  آالتهم  على 
املوسيقى  مع  الصوت 
نعتمد سوى  لن  أننا  كما 
تعكس  التي  األحلان 
األصيل  العراقي  الفن 
وكشف أن االهتمام الذي 
بالنشاط  اجلامعة  توليه 
يأت  لم  والفني  الثقافي 
كانت  إذ  قوي  أساس  إلى  استناداً  بل  فراغ  من 
هناك رسالة ماجستير عام 1988 تضمنت في 
إحدى أبوابها دراسة للباحث علي مهدي ماجد 
العلمية  الكليات  في  الفنية  النشاطات  عن 
اجلامعة  إلى  إشارة  في  التخصصية  غير 
من  الهائل  الكم  هذا  أن  وأوضح  التكنولوجية 
تشهده  الذي  والفنية  الثقافية  النشاطات 
اجلامعة في كل موسم دراسي إمنا يأتي نتيجة 
اجلهد اجلماعي للمديرية املتمثل بوجود أصحاب 
املشرف  الربيعي  الكاظم  عبد  جواد  اخلبرة 
املشرف  شبر  احملسن  عبد  وصباح  النحت  على 
على األنشطة السمعية والبصرية وعلي عبد 
ميس  والست  اخلزف  مادة  مشرف  الصاحب 
وشهاب  التصميم  مادة  على  املشرفة  مالك 
مادة  مشرف  حلو  جاسم  وسامر  عناد  احمد 

النحت



باملنائر  اإلسالمي  العربي  املعماري  الفن  يزخر 
في  مختلفة  كانت  التي  واجلذابة  الرائعة 
عن  البغدادية  املنائر  متيزت  حيث  تصميمها 
بإستعمال اخلزف  العربية   البالد  مثيالتها في 
امللون )القاشاني( في تكسية سطوحها، وقد 
امللون  الدائم  الزخرفي  املظهر  هذا  أكسبها 
اجلافة  املناخية  والبيئة  يتناسب  حياً  وجوداً 
املتوهج  النور  وطبيعة  وينسجم  ناحية  من 
البّناء  أن  يعني  وهذا  أخرى  ناحية  من  صيفاً 
الطني  مادة  إلحياء  توصال  العراقي  والفنان 
أصلب  ينافس  بشكل  وإخراجها  وتهذيبها 
املواد الطبيعية اجلميلة. ويدخل في إطار هذا 
يؤلف  الذي  العربي  اخلط  عنصر  اجلميل  الفن 

الشكل األمثل العتناق الكلمة القرآنية اجمليدة،
في  التزييني  الفن  ألوان  من  آخر  لون  وهناك 
املقرنص.  اآلجر  بناء  فن  هو  البغدادية،  العمارة 
وهذا األسلوب اإلنشائي ال يزال يشكل العنصر 
البارز في العمارة العباسية، كالقصر العباسي، 
ومئذنة مسجد اخللفاء. وجند انها حتمل معاني 
للتكسية  الزخرفة  حد  عند  تقف  ال  إنشائية 
الظاهرة، بل تتعداها إلى ما ميكن احتسابه في 
حتتفظ  ظلت  التي  املعمارية  االبداعات  جملة 
حتقيقها  بجانب  جمالية.  فنية  بخصائص 
ساعدت  فقد  الصرفة.  اإلنشائية  للوظائف 
إلى  التدرج من سطح  إحداث  املقرنصات على 
آخر، وهي حتتاج إلى دقة ومهارة وصبر لتحقيق 
ارفع املستويات اجلمالية ملادة اآلجر. وان مقارنة 
اخلاصة  العمارة  وأساليب  لطرز  سطحية 
باملنائر اإلسالمية توصلنا إلى حقيقة واضحة، 
بناء هذا  البغدادي في  وهي استقالل األسلوب 
البالد  آخر في  أي طراز  ومتيزه عن  الديني،  الرمز 
البغدادية  املنائر  من  عدداً  وسنأخذ  العربية. 

القدمية كمثال لفن العمارة البغدادية.
منارة جامع اخللفاء

إن منارة جامع اخللفاء، هي إحدى املآذن التاريخية 
الوحيد  املعماري  األثر  وهي  بعمارتها،  واملتميزة 
ومساجدها،  العباسية  اخلالفة  دار  من  الباقي 
 720 من  أكثر  قبل  املنارة  هذه  بنيت  وقد 
النقوش  وتبدو  فقط،  اآلجر  من  وهي  سنة، 
املعينية  بأشكالها  الدائري  بالسطح  احمليطة 
البسيطة، كما لو كانت قد صففت لتبرز من 

خالل الظالل املتباينة في اخلط اآلجري. 
وتعتبر هذه املنارة أعلى وأضخم منارة في بغداد 
إليها  الصعود  التي ميكن  الوحيدة  آنذاك، وهي 
ورؤية بغداد من األعالي، وكان ارتفاعها الشامخ 

35 متراً.

واملنارة لها بابان وسّلمان، أي أن فيها هيكلني، 
سقوطها.  من  خوفا  تقويتها  بهدف  وذلك 
إقامة احلوض  املنارة ساعدت على  وسعة قطر 
يتسع  حيث  بسيطة،  آجرية  مساند  على 
احلوض ملائة شخص، ويبلغ محيطها 224 مترا. 
ولعل متيز هذه املنارة عن بقية املنائر العراقية، 
فقد  امللون،  )القاشاني(  احلجر  من  خلّوها  هو 
بنيت من اآلجر فقط، وعملت فيها املقرنصات 
والزخارف والكتابات البارزة، وهي الدليل الواضح 
على مهارة البناء العراقي في تطويع مادة اآلجر 

واستعماله في الزخرفة والنقوش.
منارة مسجد قمرية

الشيخ  فيقول  قمرية،  مسجد  منارة  عن  أما 
املعروف  املسجد  هذا  منارة  إن  احلنفي،  جالل 
مبسجد قمرية، تطل على نهر دجلة في الضفة 
626ه�  سنة  اجلامع  هذا  شيد  وقد  الغربية، 
املستنصر  اخلليفة  عهد  في  1828م  املوافق 
ومن  احلالية.  منارته  إال  منه  تبق  ولم  باهلل، 
االختالف  البغدادية،  املنارة  هذه  خصائص 
الواضح في نسب كتلتها االسطوانية عما هو 
االجتاه  ذات  البغدادية  املنائر  رشاقة  من  مألوف 

العمودي الشامخ.
الروضة الكاظمية

هنا تختلف املسألة بشكل واضح، فالروضة 
مكونة من قبتني وأربع مآذن كبيرة وأربع أخرى 
صغيرة. تضم الروضة الكاظمية قبر اإلمامني 
)عليهما  اجلواد  ومحمد  الكاظم  موسى 
ذهبيتان  قبتان  القبرين  على  وتقوم  السالم(، 
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 منارات جوامع بغداد
التراثية



حد  إلى  بالذهب  مطلية  مآذن  أربع  بهما  حتف 
بزخارف  والقاشاني،  اآلجر  من  املصنوع  احلوض 
البغدادية،  املنائر  كبقية  ومقرنصات  جميلة 

وهي مزينة بأبدع النقوش.
 وفي سنة 914ه� نقض املشهد والقبة وأعاد 
اجلدران  وغشيت  بديع،  وضع  على  بناءهما 
بالذهب اخلالص داخالً وخارجاً، وعلقت النفائس 
ربيع  شهر  سادس  في  ذلك  وكان  والتحف. 
الثاني سنة 926ه�، وملا استرد العراق السلطان 
وذلك  بغداد  إلى  بنفسه  جاء  سليم،  العادل 
سنة 941ه�، فأمر حينئذ بإكمال تلك العمارة، 
اجلمع  فيه  تقام  عظيماً  جامعاً  حولها  وأنشأ 
بني  الذي  الركن  في  منارة  وبنى  واجلماعات. 
أول منارة شيدت هناك  الشرق والشمال، وهي 

وحتتها باب الدرج األسفل
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جامع االمام االعظم
حنيفة  أبو  جامع  أو  األعظم  اإلمام  جامع 
التاريخية  واملدارس  املساجد  أحد  هو  النعمان 
حول  املنطقة  وتدعى  بغداد.  مدينة  في 
في شمال  وتقع  إليه  نسبة  األعظمية  اجلامع 
منطقة  ويقابلها  الرصافة  جهة  على  بغداد 
موسى  اإلمام  حضرة  إلى  نسبة  الكاظمية 

الكاظم عليه السالم الذي يقع فيها. 
حنيفة  أبو  قبر  بجوار  ه�   375 عام  اجلامع  بني 
وبنيت  االعظمية  شمال  في  ودفن  النعمان 

459ه�  عام  في  ثم  كبيرة،  مدرسة  عنده 
القبر وعرفت  )1066م(، بني مشهد وقبة على 
املنطقة الواقعة في جوار املشهد باسم محلة 
املدرسة  التدريس في  وكان  أبي حنيفة.  االمام 

قاصرا على العلوم الدينية فقط.
وقد وصف ابن جبير في رحلته إلى بغداد سنة 
مبا  بغداد  من  الشرقي  اجلانب  )1184م(  580ه� 

يلي:

"وبأعلى الشرقية خارج البلدة محلة كبيرة 
بإزاء محلة الرصافة كان باب الطاق املشهور 
وفيهاالبنيان  مشهد  تلك  وفي  الشط  على 
قبر  فيه  الهواء  في  سامية  بيضاء  قبة  له 

اإلمام أبي حنيفة وبه تعرف احمللة."
عام  بزيارته  بغداد  مدينة  بطوطة  ابن  ووصف 
صالة  تقام  التي  اجلوامع  وذكر  )1327م(  727ه� 
وجامع  اخلليفة  جامع  وهي  فيها  اجلمعة 
وبينه  باألعظمية  الرصافة  وجامع  السلطان 
وبني جامع السلطان نحو امليل وبقرب الرصافة 
قبر االمام أبي حنيفة. ولوال وجود مشهد االمام 
أبي حنيفة ومدرسته في بغداد لكانت املنطقة 
أندثرت وزالت بعد سقوط بغداد ودخول هوالكو 

كما أندثرت مناطق عديدة منها.
وقد لقي املشهد بعض العناية من قبل امللك 
محمد بن منصور اخلوارزميوحمام وخان وأربعني 
وبنى خمسني دكانا حوله..ثم أمر بتعمير قلعة 
حلراسة اجلامع واملدرسة واملنطقة ووضع جنودا 
حربية  معدات  ومعهم   150 نحو  عددهم  بلغ 
ومدافع حلماية املكان.بعد ذلك اجريت إصالحات 
أخرى على يد السلطان مراد الرابع عند دخوله 
بغداد عام 1048ه� )1638م( حيث جاء معه إلى 
وسكنوا  العبيد  قبيلة  من  بعض  االعظمية 

حول ضريح اإلمام أبو حنيفة حلمايته.
وفي عهد املماليك وحتديدا الوالي سليمان باشا 
)ابو ليلة( جدد املرقد وأنشئت املنارة والقبة عام 
1757م. وعام 1291ه� )1874م( جدد بناء اجلامع 

بأمر السلطانة والدة السلطان عبد العزيز.
املدرسة  األعظم  اإلمام  مدرسة  بقيت  وقد 
بعض  جانب  إلى  األعظمية  في  الوحيدة 
الكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة والقرآن حتى 
وتنظيم  اجلامع  إعمار  أعيد  سنة 1918م حيث 
دار  ثم  األعظمية  كلية  سميت  التي  املدرسة 
الشريعة  كلية  ثم  والعربية  الدينية  العلوم 
بعض  هناك  وكانت  األعظم.  اإلمام  كلية  ثم 
أعمال الترميم خالل العهد امللكي.وبعد 14 متوز 
1958 مت بناء برج أسطواني بإرتفاع 25م وكسي 
جاهزا  ليكون  واألبيض  األزرق  بالفسيفساء 
عام  نصبت  التي  األعظمية  ساعة  إلستقبال 
 1973 عام  وفي  بإنتظام.  تعمل  وبقت  1961م 
البرج بصفائح من  وزارة األوقاف بكساء  قامت 

األملنيوم املضلع باللون الذهبي 
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تُوج فريق قسم العلوم التطبيقية بطال ً لبطولة 
للطالب  القدم  بكرة  التكنولوجية  اجلامعة 
على  فوزه  اثر   2012-2011 الرياضي  للموسم 
فريق املكائن واملعدات بهدف واحد من دون رد في 
الثامن  األربعاء  يوم  جرت  التي  النهائية  املباراة 
اجلامعة  ملعب  على  األول  كانون  من  والعشرين 
محمود  واحمد  إسماعيل  علي  احلكام  وقادها 
علي  واملشرف  الرضا  عبد  وحسني  ناطق  ووليد 
غامن ، ليرد فريق العلوم التطبيقية االعتبار نفسه 
بعد خسارته امام الفريق ذاته في الدور االول 2-1 

ضمن اجملموعة الثالثة .
التطبيقية  العلوم  فريق  لفوز  الفضل  ويعود 
أحرز  الذي  الليزر  فرع  من  مجيد  علي  للمهاجم 
وقتها  في  املباراة  شارفت  عندما  قاتالً  هدفاً 
انه  إال  السلبي  بالتعادل  اإلنتهاء  على  األصلي 
متكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة األولى 
البطوالت  أغلى  ليحرز  الضائع  بدل  الوقت  من 
املكائن  فريق  محاوالت  جُتِد  ولم   .. اجلامعية 
الثالث  الدقائق  التعادل في  إلدراك  واملعدات نفعاً 
املتبقية من الوقت بدل الضائع بسبب جناح فريق 
العلوم التطبيقية في التصدي حملاوالت منافسه.

وبعد نهاية املباراة وزع رئيس اجلامعة التكنولوجية 
أ.د أمني دواي ثامراجلوائز على الفرق الفائزة باملراكز 
اللقب  حامل  التطبيقية  العلوم  وهي  االولى 
واملكائن واملعدات الوصيف وفريق قسم هندسة 
اللعب  جائزة  نال  الذي  الليزر 
احلاسوب  وهندسة  النظيف 
أما  املثابر  الفريق  بجائزة 
اُختير  فقد  األفضل  الالعبني 
عالء شخير من قسم هندسة 

العب  أفضل  الكهروميكانيك 
في البطولة وبالل حسني من 

مرمى  حارس  أحسن  املعمارية  الهندسة  قسم 
وعلي مجيد من العلوم التطبيقية بلقب هّداف 

البطولة برصيد ) 8 ( أهداف .
والكؤوس  اجلوائز  بتوزيع  اجلامعة  رئيس  قام  كما 
على الفرق الفائزة في بطولة اجلامعة بالشطرجن 
الهندسة  قسم  فريق  لقبها  أحرز  التي 
الكيمياوية وجاء في الترتيب الثاني فريق هندسة 

السيطرة والنظم.
عليه  يطلق  كما  التطبيقية  العلوم  فريق  وكان 
البطولة  في  مشواره  استهل  قد   ) الديوك   (
باخلسارة امام فريق املكائن واملعدات 1-2 لينتفض 
السيطرة  فريق  على  ساحقا  فوزا  ويحقق 
والنظم 8-1 ليعود ويفوز على هندسة 
احلاسوب 3-2 حاجزا البطاقة الثانية 
نقاط   6 برصيد  الثانية  اجملموعة  في 
عن  واحدة  نقطة  بفارق  متخلفا 
الذي  املكائن  فريق  املتصدر 
الثانية  مباراته  في  تعادل 
 1-1 احلاسوب  هندسة  مع 
ليحسم التأهل في مباراته 
السيطرة  باجتياز  االخيرة 
والنظم بثالثية نظيفة . وفي 
العلوم  تأهل  الثمانية   دور 
على  بفوزه  التطبيقية 
الكيمياوية  الهندسة 
املكائن  تغلب  بينما   1-3
علوم  على  واملعدات 
احلاسوب بفارق الضربات 
عالمة  من  الترجيحية 
بعد   9-10 اجلزاء 
الوقت  انتهى  ان 
بالتعادل  االصلي 
 1  -1 االيجابي 
فريقا  وترشح   .
الهندسة املعمارية بفوزه 

والكهروميكانيك  صفر   -1 واملعادن  االنتاج  على 
بتخطي هندسة البناء واالنشاءات 1-5 .

وشهدت مباريات نصف النهائي منافسة شديدة 
املباراة  الى  التطبيقية  العلوم  بتأهل  انتهت 
اخلتامية بفوزه على املعماري 2-1 وصعود املكائن 

واملعدات بتغلبه على الكهروميكانيك 2-3 .
 وقاد فريق العلوم التطبيقية املدربان باسل حسن 
وحسني سريح وفريق  املكائن الوصيف فالح عبد 

احلسن ود. احالم طه .
زهير  من  كل  البطولة  منافسات  على  واشرف 
الرياضة  التربية  قسم  مدير  معاون  عبداهلل 
والنشاط الفني ود. منير محمود وم.م مؤيد وليد 
عدنان وحسني سريح  وعبداهلل  اسماعيل  وعلي 
غامن   وعلي  الرضا  عبد  وحسني  حسن  وباسل 
وياسر  عبيد  وطالب  ناطق  ووليد  محمود  واحمد 

حسن .
تعاون جميع االطراف

باسل  التطبيقية  العلوم  فريق  مدرب  واعرب   
كان  الذي  اللقب  بخطف  سروره  عن  حسن 
طموحه بعد تسنمه املهمة املوسم املاضي الذي 
وبتعاون  االطراف  جميع  من  اجلهود  بتضافر  جاء 
على  والقائمني  اإلداري  واملساعد  القسم  رئيس 
للتفرغ  الطلبة  امام  اجملال  بفسح  القسم  فروع 
قسم  تعاون  ننسى  ال  كما   .. املباريات  خلوض 

التربية الرياضية في تذليل املصاعب .
خامتة جميلة

علي  التطبيقية  العلوم  فريق  كابنت  وابدى 
مجيد عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه الذي 
الفوز  وهو  اجلامعة  الى  دخوله  منذ  يراوده  كان 
جاء  اللقب  بان  جميلة  اخلامتة  لتكون  بالبطولة 
اآلن طالب في  إذ هو  اجلامعية  آخر محطاته  في 
املكمل  والشيء  الليزر  فرع  في  الرابعة  املرحلة 

للفرحة هو احرازه لقب هّداف البطولة

جميد يقود الديوك للتتويج ببطولة اجلامعة  الكروية 
بتخطي التماسيح يف الوقت القاتل

الرياضية
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التكنولوجية  اجلامعة  دأبت 
املنتخبات  إشراك جنوم  على 
الرياضات  وخملتلف  العراقية 
في املناسبات التي تقام في 
يتأخروا  لم  والذين  اجلامعة 
قبل  من  الدعوات  تلبية  في 
الرياضية  التربية  مديرية 
الفني فقد شهد  والنشاط 
القوات  بجالء  الوفاء  يوم  
الشماء  أرضنا  من  األجنبية 
بكرة  ودية  مباراة  إقامة 
منتخبنا  رواد  بني  القدم 
الوطني السابقني ومدرسي 
قسم الرياضة اجلامعية يوم 
والعشرين  التاسع  اخلميس 
 2011 االول  كانون  من 

بحضور األستاذ      عبدالكرمي العنزي ( عضو 
االئتالف الوطني ورئيس اجلامعة التكنولوجية 
اجلامعة  رئيس  ومعاون  ثامر(  دواي  امني  أ.د   (
وعدد  العاني(  محمد  )أ.د  العلمية  للشؤون 
والهندسية  العلمية  االقسام  رؤساء  من 
.وشارك   4-5 الرواد  بفوز  انتهت  اجلامعة  في 

يتقدمهم   منتخبنا  جنوم  من  عدد  املباراة  في 
محمود  وحيدر  حسني  وليث  شنيشل  راضي 
ومحمد جاسم  وعباس رحيم الذين أبدوا عن 
في  العراقيني  أفراح  مبشاركتهم  سعادتهم 

خروج القوات االجنبية 
وقال راضي شنيشل ان مشاركتنا في البطولة 
لها  ان  من  بالرغم  بسيطة  مشاركة  تعد 

مبشاركة  كبيرة  معاني 
واجب  وهي  االكادمييني 
الرأي  وشاطره  علينا 
قال  الذي  حسني  ليث 
بوجودنا  سعداء   باننا 
اجلامعة للمشاركة  في 
املناسبة  هذه  في 
قلوب  على  العزيزة 
على  فضال  العراقيني 
امتزاج العلم والرياضة .

الالعبون  وشكر 
وعباس  محمود  حيدر 
جاسم   ومحمد  رحيم 
اجلامعة  على  القائمني 
اجلامعية  والرياضة 
االستضافة  هذه  على 
التي تعد مبادرة رائعة وهي مشاركة الطلبة 
ان  متمنني   . احملتل  إجنالء  فرحة  واالساتذة 
بني  االواصر  لتقوية  املبادرات  هذه  تستمر 
الرياضيني واحلقل اجلامعي .ووزع رئيس اجلامعة 
قدم  كما  الوطني  منتخبنا  فريق  على  اجلوائز 

درع الرياضة إلى األستاذ )عبد الكرمي العنزي(

اجلامعة  لبطوالت  القابه  أول  والنظم  السيطرة  هندسة  فريق  أحرز 
التكنولوحية باحرازه بطولة اجلامعة للطالب بتنس الطاولة ) املنضدة 
( بفوزه على فريق تكنولوجيا النفط بلقاءين من دون رد في النهائي الذي 
أقيم في الثاني عشر من كانون الثاني على قاعة قسم التربية الرياضية 

في اجلامعة مبشاركة جميع فرق االقسام الهندسية والعلمية.
وجاء إحراز فريق السيطرة للمركز األول بعد ان تغلب الالعب علي عبد 
احلسني على منافسه أمير طالب في املباراة األولى ) 11-9 ، 11- 7( ومنح 
مازن محمد اللقب بفوزه على زهير علي 1-2 ) 12-14 ، 11-5 ، 5-11 ( . 

وقاد املباراة احلكمان عبداهلل عدنان وتوفيق محمد واملشرف ملى اكرم .
الفردي  التسقيط  نظام  وفق  يومني  ملدة  اقيمت  التي  البطولة  وجرت 
 -2 واملعادن  االنتاج  على  احلاسوب  علوم  فريق  فاز  االول  الدور  ففي   .
على  واالنشاءات  والبناء  الكيمياوي  على  املواد  ذاتها   وبالنتيجة  صفر 
 1-2 بنتيجة  وتغلب  واملعادن   االنتاج  على  والنفط  الكهروميكانيك 
التطبيقية على  والعلوم  االلكترونية  والبصريات  الليزر  الكهرباء على 
الثمانية  دور  وفي   . احلاسوب  واملعماري على هندسة  واملعدات  املكائن 
تغلب السيطرة على  علوم احلاسوب واملواد على الكهرباء والبناء على 
ليتأهلوا  صفر   -2 بنتيجة  املعماري  على  والنفط  التطبيقية   العلوم 
الى الدور نصف النهائي الذي شهد فوز السيطرة على املواد 2- صفر 

والنفط على البناء 1-2

رواد المنتخب الوطني يطمحون الى تقوية االواصر بين الرياضيين  و الحقل
الجامعي

طاولة السيطرة
حترز لقب اجلامعة  على حساب تكنولوجيا النفط

املكائن  هندسة  فريق  علي  محمد  أمير  الالعب  قاد 
واملعدات الى احلصول على أول القاب بطولة اجلامعة 
2012بالتنس   /2011 الدراسي  للعام  التكنولوجية 
على  النهائية  املباراة  في  فوزه  اثر  للطالب  األرضي 
العب فريق هندسة النفط زيد علي مبجموعة واحدة 
) 6-4 ( في املباراة التي جرت على ملعب التارتان في 

التاسع عشر من كانون الثاني .
استهل  ان  بعد  باللقب  علي  أمير  الالعب  فوز  وجاء 
مشواره في البطولة بالفوز على الالعب احمد حسن 
الدور  الى  ليتأهل  صفر   -4 املعمارية  الهندسة  من 
املقبل من البطولة التي أقيمت وفق نظام التسقيط 
الفردي ليتغلب على العب العلوم التطبيقية يوسف 
ماجد بصعوبة 4-3 وفي الدور نصف النهائي فاز على 
الالعب سيف ضياء 4-2 . اما صاحب مركز الوصافة 
زيد علي فقد متكن من مقارعة أبطال الفرق األخرى 
في  النفط  تكنولوجيا  لفريق  الثانية  املشاركة  في 
املنافسات إذ فاز في أول مبارياته على العب هندسة 
اإلنتاج واملعادن علي مراد 4-1 ثم على العب هندسة 
املباراة  الى  ليتأهل  صفر   -4 والنظم  السيطرة 
من  سالم  مصطفى  منافسه  بتخطي  اخلتامية 

هندسة البناء واالنشاءات 2-4

أمري حممد
 ُيتّوج هندسة املكائن بلقب تنس اجلامعة
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 )ذكريات من املاضي(
درس الرياضة يكسر اخلجل ويقوي العالقة بني طلبة االقسام املختلفة

تعود رحلتي في اجلامعة التكنولوجية الى 
36 عاماً فقد تعينت  في الشهر اخلامس عام 
الدين  اثنني من زمالئي هما عالء  1975 مع 
وكنا  لطيف  عزاوي  أكرم  واملرحوم  حسني 
من خريجي التربية الرياضية جامعة بغداد  
باشرنا  لكن   )1973-1972( الدراسي  للعام 
قسماً  )1-10-1975(.وكان  اجلامعة  في 
تابع لدائرة رعاية الشباب ويتكون من ثالث 
أقسام:1- قسم التربية الرياضية   2- قسم 
وكان  الداخلية  األقسام  قسم   -3 الفنون 
لشؤون  اجلامعة  رئيس  مبساعد  ارتباطها 
الطلبة .وتألف قسم التربية الرياضية في 
ذلك الوقت من املدير الدكتور شامل كامل 
القدم )في  )خبير في االحتاد اآلسيوي لكرة 
حالياً  ماليزيا 

عبد  وخالدة  راضي  وصالح  أحمد  ((.وجمال 
الهادي ونحن الثالثة.   وقد أضيف في تلك 
السنة درس التربية الرياضية ملنهاج طالب 
الصفوف األولى للجامعات العراقية كافة 
البناء  هندسة  قسم  في  نسبت  وقد   .
واإلنشاءات مع خالدة عبد الهادي وكان عدد 
للعام  البناء  لقسم  األول  الصف  شعب 
شعبة  كل  عدد  شعب  أربع   )1976-1975(
)50( طالباً ولكل شعبة ساعتان أسبوعياً 
لدرس  موحد  رسمي  منهج  هناك  وكان 

التربية الرياضية ، والطالب يجهزون مبالبس 
شورت  من  متكونة  الدولة  نفقة  على 
وفانيلة   . للبنني  رياضي  وحذاء  وفانيلة 
بلبس   مخيرات  وهن  للبنات  رياضي  وحذاء 
التنورة أو البنطلون األسود الطويل .                                                  
اإلحماء  يبدأ  ثم  بأخذ احلضور  الدرس  يبدأ   
بإشراف  البنات  ثم  للبنني  جماعي  بشكل 
ألداء  يتوزعون  ثم  لهم  املرافقة  املدرسة 
التمارين الثابتة لكافة أجزاء اجلسم وبعدها 
فمنهم   . الطلبة  رغبة  حسب  يتوزعون 
يزاول كرة القدم أو كرة السلة أو الطائرة أو 
ريشة الطائرة داخل مالعب اجلامعة. وهناك 
منزع  خاص للبنني وآخر للبنات وحالياً هو 
مبنى الوحدة الطبية واألمنية.                                              
ومن فوائد درس التربية الرياضية في وقتها 

زيادة لياقة 
الطالب البدنية والنفسية  وتهيئتهم قبل 
الدخول إلى الدروس النظرية. وزيادة العالقة 
وخاصة  بينهم  اخلجل  وكسر  الطالب  بني 
الثانوية إلى اجلامعة. وتبرز  انتقلوا من  هم 
ويتم  املنظمة  لأللعاب  الرياضية  املواهب 

اختيار أبطال األقسام وأبطال اجلامعة.

املدرس عصام جندت
قسم التربية الرياضية

في  تتفوق  طه  منى  الدكتوراه  طالبة 
الرياضة واجلانب األكادميي 

اجلامعة  في  اجلامعية  الرياضة  تزخر 
الكفاءات  من  بالعديد  التكنولوجية 
الرجال  على  تقتصر  لم  التي  الرياضية 

بل للجنس الناعم حصة في ذلك
 ) التكنولوجية  اجلامعة    ( مجلة 
التعرف على سير  رحلتها في  تستأنف 
اجلامعة  في  الرياضية  التربية  أساتذة 
تتوقف  املرة  وهذه  التكنولوجية 
محطتها  مع م.م منى طه إدريس طالبة 
في  عملها  متارس  التي  حالياً  الدكتوراه 
قسم التربية الرياضية في اجلامعة منذ 
عام 1997 وفي الوقت نفسه تستمر في 

كتابة اطروحتها تارة اخرى .
 وتقول سيرتها االكادميية بانها حصلت 
كلية  من  البكالوريوس  شهادة  على 
جامعة  من  للبنات  الرياضية  التربية 
فترة  بعد  حلمها   لتحقق   1996 بغداد 
 2008 املاجستير  شهادة  بنيل  طويلة 
مارست  فقد  الرياضي  اجلانب  على  اما 
االلعاب الرياضية اجلماعية السيما لعبة 
الكرة الطائرة اذ مثلت فريق نادي االمانة 
العراق ألكثر من موسم خصوصاً  بطل 
الفريق  لهذا  ولعبت  التسعينيات  في 
الدراسة  وفي   .  2000  -  1992 للمدة 
التربية  كلية  منتخب  مثلت  اجلامعية 
 1993 لألعوام   السلة   بكرة  الرياضية 
الفرصة  اغتنمت  انها  كما   .   1996   -
التطويرية  الدورات  بكافة  باإللتحاق 
أقيمت  التي  الفعاليات  مختلف  في 
جامعة  في  اجلامعية  الرياضة  قبل  من 
ولغاية   1992 من  لألعوام  للبنات  بغداد 
  -  1992 لألعوام   الطائرة  الكرة  لعبة 
1996  فضالً على منتخب الكلية 1997 
بكافة  باإللتحاق  املسيرة  .لتواصل  م  
الفعاليات  وشتى  التطويرية  الدورات 
التكنولوجية  اجلامعة  في  أقيمت  التي 

لألعوام 1997- 2011  

سري أساتذة الرياضة 
يف اجلامعة

الرياضية
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عندما  االعتبار  في  توضع  عدة  عوامل  هناك 
نحاول حتليل إصابة العمود الفقري من الناحية 
اإلصابة  حدوث  ميكانيكية  أي  امليكانيكية 
وعالقة  اإلصابة  فسيولوجية  ايضاً  ومنها 
بالقوام  والفسيولوجي  امليكانيكي  اجلانب 
في  العلمي  والبحث  ومحدد،  دقيق  بشكل 
والتمرينات  احلركة  بدراسة  يهتم  اجملال  هذا 
على  الواقع  الداخلي  بالضغط  وعالقتهما 
باملنطقتني  خاصة  الفقري  العمود  غضاريف 
األكثر عرضة لإلصابة وهما املنطقة القطنية 
التشريحي  للتركيب   ً العنقية نظرا  واملنطقة 
لهاتني املنطقتني بالعمود الفقري وهما األكثر 
حركة واألقل دعماً من اجلانب التشريحي، لذلك 
منها  متعددة  بجوانب  تهتم  الدراسات  كانت 
عالقة الضغط الداخلي الواقع على الغضروف 
تلك  وبعض  )الساكن(  الثابت  القوام  في حالة 
أي  احلالة  نفس  بدراسة  اهتمت  الدراسات 
)أي  القوام  حركة  من  الناجتة  الضغط  حالة 
القوام املتحرك( بعد احلالة الساكنة.إن الهدف 
هذا  في  وغيرها  الدراسات  تلك  من  الرئيسي 
اجملال من أجل إيضاح وتفسير آالم أسفل الظهر 
والعمود الفقري بصورة عامة لنستطيع وضع 
برامج عالجية خاصة ترتبط وتتفق مع الفروق 

ومن  ناحية  من  هذا  حالة  لكل  الفردية 
ناحية أخرى فان الدراسات البايوميكانيكية 
أوضحت ايضاً أهمية العضالت العامة التي 
تشترك في احلركة وكذلك األربطة واألوتار 
وحتديد درجة الضغط او العبء الواقع على 
والقوى  الفقري  العمود  وغضاريف  فقرات 

املؤثرة في الزوايا واألوضاع اخملتلفة.
يعمل  تكوينه  بحكم  االنسان  فجسم 
فقرة  فكل  العظام  على  ضاغطة  بقوى 
تتحمل  الفقري  العمود  فقرات  من 
ما  كل  وزن  من  الناجت  الضغط  عبء 
الضغط  بقوى  يقصد  ما  وهذا  يعلوها 
أو االنضغاط، وعكس االنضغاط يكون 
للضغط  اجتاهاً مضاداً  يتخذ  إذ  الشد 
اما  العضالت،  انقباض  عند  ويحدث 

اإلجهاد فيعبر عنه بتوزيعات القوى داخل 
اجلسم عندما يقع حتت تأثير قوى خارجية )قوة 

الضغط(.
وملا كانت الفقرات القطنية تتحمل عبء أكبر 
من الفقرات الصدرية في وضع الوقوف العادي 
الضغط على  إجهاد  الطبيعي يكون  فانه من 
هذه الفقرات أكبر، لذا يالحظ ان هذه الفقرات 
التي  الفقرات  من  أكبر  مقطع  مساحة  ذات 

ها  تعلو
القطنية  الفقرة  اصابة  تصبح  كما 

إذ  الفقري  العمود  إصابات  أكثر  اخلامسة 
يتحمل غضروفها أكبر مقدار من اإلجهاد الذي 

يقع على العمود الفقري.
م.د عالء محسن ياسر
 رئيس قسم الرياضة اجلامعية
 والنشاط الفني

حتليل ميكانيكية حدوث إصابة العمود الفقري

كان  حيث  أوربا  في  اللعبة  هذه  نشأت 
أطفال الطبقات الفقيرة يلعبونها بواسطة 

نهاية  في  وذلك  اجملفف  البرتقال 
القرن  وبداية  عشر  الثامن  القرن 
التاسع عشر ثم تطورت فبدأ أبناء 
الطبقات الثرية لعب هذه اللعبة 
مصنوعة  فهي  البكرات  أما   ،
امللفوفة  القماش  قطع  من 
بهذه  صنعها  وسبب  باخليوط 
واألثاث  الزجاج  حلماية  الطريقة 
القرن  بداية  وفي  اللعب  أثناء 
مادة  من  الكرة  صنعت  العشرين 
أحد  اقتراح  على  بناًء  )السيلويد( 
بأن  علماً   . البريطانيني  املواطنني 
 )1890( سنة  في  نشأتها  اللعبة 

باسم  اللعبة  سميت   )1902( سنة  وفي 
حتدثه  الذي  للصوت  نظراً   ) بونك  )البنك 
بالطاولة واملضرب وفي سنة  ارتطامها  أثناء 
)1904( طرأت فكرة في ذهن أحد العبي هذه 
اللعبة ويدعى ) كود( وهو مواطن بريطاني بان 

رأى   أن  باملطاط بعد  يكسو املضرب اخلشبي 
من  قطعة  سطح  على  نقود  قطعة  ارتداد 

املطاط كان أسرع . وقد متكن الالعب أن يفوز 
ببطولة انكلترا مبضربه اجلديد . وقد انتشرت 
العاملية  احلرب  بعد  بسهولة  اللعبة  هذه 
 . البسيطة  وأدواتها  لعبها  لسهولة  األولى 
وفي عام )1921( تأسس في انكلترا أول إحتاد 

لهذه اللعبة يسمى ) االحتاد االنكليزي للبنك 
بونك ( وفي العام التالي نّظم هذا االحتاد أول 
سنة  وفي  اللعبة  لهذه  بطولة 
في   الدولي  االحتاد  تأسس   1926
عقد  وقد  أملانيا  عاصمة   ) برلني   (
في نهاية هذه السنة املؤمتر األول 
االجتماع  حضر  وقد  )لندن(  في 
–النمسا- انكلترا-أملانيا   ( مندوبو 

اجملر-تشيكوسلوفاكيا-السويد( 
وقد متكن االحتاد إقامة أول بطولة 
انتخاب  ومت   )1927( سنة  عاملية 
من  كونت(  )مونتاغو  السيد 
وّحد  الذي  لالحتاد  رئيساً  انكلترا 
القوانني وقرر إقامة بطولة عاملية 
البطوالت  توقفت  وقد  سنة  كل 
العاملية  احلرب  بسبب   1946-1940 من سنة 
 1957 لغاية   1946 سنة  واستأنفت  الثانية 

حيث قرر إقامة البطولة كل سنتني .
         

البرتقال المجفف
يفتتح الطريق الكتشاف كرة الطاولة 
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حرف )أ(
ابتسم وحاول أن ترسم البسمة على وجوه 

اآلخرين.
حرف )ب(

وال  املساعدة  يحتاج  إلى مساعدة من  بادر 
تتأخر بالعطاء .

حرف )ت(
إذا  تيأس  وال  باحلياة  دربك  حدد  و  متهل 
فقف  يوماً  تعثرت  وإذا  الصعاب  واجهتك 

فوراً.
حرف )ث(

ثابر واجتهد في طلب العلم واملعرفة.
حرف )ج(

جاهد في سبيل دينك ووطنك وشرفك .
حرف )ح(

حاول أن تزرع ورود األمل في دروب اآلخرين 
.

حرف )خ(
خذ من الدنيا قوتاً ينفعك باآلخرة .

حرف )د(
داو اآلخرين بطيبة قلبك وصدق مشاعرك.

حرف )ذ(
ذق طعم تعبك بكل لقمة تأكلها .

حرف )ر(
يحسن  ومن  ورسوله  اهلل  يخاف  من  رافق 

للناس .
حرف )ز(

زين سيرتك بحسن اخللق واألدب .

حرف )س(
سامح من اخطأ بحقك واغفر له .

حرف )ش(
وحاول  اآلخرين  عيون  في  عيوبك  شاهد 

إصالحها .
حرف )ص(

صارح باحلقيقة أصدقائك ومحبيك .
حرف)ض(

ضِح مبشاعرك ألجل كرامتك .
حرف )ط(

ِطر إلى العال شامخاً رافع الرأس عالياً .

حرف)ظ(
ظلل من حولك بحبك وبعطفك .

حرف )ع(
عاهد روحك ونفسك على الصدق والوفاء.

حرف )غ(
غض بصرك عن احملرمات .

حرف)ف(
ُفز بحب اهلل وبطاعة رسوله .

حرف)ق(
قاوم ألجل من يحبوك ويودوك.

حرف )ك(
مع  تصدق  كي  نفسك  مع  صادقاً  كن 

اآلخرين.
حرف )ل(

لّون حياتك بنور اهلل وتقواه .
حرف )م(

مد يد العون لكل من يحتاج إليك .
حرف )ن(

نل رضا اهلل ورضا والديك  .
حرف )ه�(

هّون على اآلخرين مصائبهم ومحنهم .
حرف )و(

وّسع قلبك واحتضن به الناس .
حرف )ي(

يّسر على امللهوفني واملظلومني أمورهم 

أول حرف من امسك يهديك نصيحة

يعرف عادة بأن اسم اإلنسان يترك انطباعاً 
تأكد  وقد  به  يسمعوا  أن  ما  اآلخرين  عند 
هذا األمر علمياً اآلن بعدما اكتشف باحثون 
أملان إن االسم املرتبط بصفات سيئة ميكن 
على  سلبياً  تأثيراً  احلقيقة  في  يترك  أن 

احلياة في مرحلة الرشد.
في  نشرت  دراسة  في  الباحثون  ووجد 
وعلم  االجتماعي  النفس  علم   (( مجلة 
على  يؤثر  اإلنسان  اسم  إن   )) الشخصية 

فرصه في احلياة. 
وقال فيبكي نيبريتش وهو باحث في كلية 
البحث  مجموعة  أن  بالنك  ماكس  أبحاث 

في  ودوره  األسماء  تأثير  اكتشاف  أرادت 
العالقات. 

بني  الربط  عملية  ان  نيبريتش  وأضاف 
االسم والعالقات غالباً ما حتدث بطريقة 
بالصحف  نتأثر  بحيث  واعية  غير 

والقصص ومن تاريخنا بالتأكيد. 
لقيت  أملانيا  في  انه  الباحثون  ووجد 
مثل  »اإليجابي«  االرتباط  ذات  األسماء 
ألكسندر استجابة أفضل من تلك التي 

لديها ارتباطات »سلبية« مثل كيفن.

امسك يؤثر على .. فرصك يف احلياة

تسلية
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احلمل
احلوت  برج  في  اجلديد  القمر 
مهنية  فرصاً  أمامك  يتيح 
معلنة.  غير  ولكنها  جديدة 
الى  الوقت  هذا  في  حتتاج 
التروي  والى  والصبر،  التسامح 
قد  بجديد.  البدء  عن  واالبتعاد 
يبّدل  املاضي  من  عنصر  يطرأ 

بعض املعطيات.
الثور

لك  يجذب  شيء  يحدث  قد 
االهداف  ويحقق  مهمة  فرصاً 
محّبني.  بأصدقاء  ويجمعك 
وتبدو  جديدة  آفاق  على  تنفتح 
حتقق  قد  وواعياً.  حذراً  صابراً 
جتذب  جّداً  ناجحة  اعماالً 
احلّساد. تزدهر اخملّيلة و جتد جواباً 
عن بعض األسئلة. تبدو ملهماً 

جّداً، وتعتنق قناعات جديدة.
اجلوزاء

ان  يجب  عمل  فرص  لك  تتوفر 
تدرسها بعناية. قد تبدأ جديداً 
هذا اليوم او تُعلن جديداً. تكون 
حاذر  لكن  جّداً،  واسعة  اخملّيلة 
األخطاء والوحي الكاذب وبعض 

املغرضني.
السرطان

فرصاً  إليك  املقبلة  االيام  حتمل 
ممتازة أو أسفاراً أو وعوداً وعروضاً 
مشّوقة  جتربة  تخوض  الفتة. 
األجنبية  البلدان  أحد  مع  جداً 
من  تنزعج  قد  الغرباء.  أحد  أو 
ويتغير  بالرأي،  اخلالفات  بعض 
الضروري  من  لكن  مزاجك، 
عن  واالمتناع  األعصاب  متالك 

التهّور.
األسد

الثامن،  بيتك  في  اجلديد  القمر 
فرصاً  يعني  احلوت،  في  أي 
على  تسكنك  وحيوية  سانحة 
وقد  املقلبني.  األسبوعني  مدى 
تتعلق  أبواب  أمامك  تفتح 
بعائدات مشتركة مع الشريك، 
من  بّد  ال  وأرباح  بأموال  أو 

حتديدها.
العذراء

شراكة  عن  يتحدث  برجك 
شخصية  وفرص  جديدة 
او  االستقرار  تقّرر  قد  ومهنية. 
او  أو تتلّقاه  للزواج  تقّدم عرضاً 
إغراءات  وتنتظرك  عقداً،  توقع 

كثيرة.

امليزان
حاذر من انفصال او قطيعة، او 
او  عاطفية  او  زوجية  مشكلة 
اجتماعية. في اجلّو توتر وبعض 
في  اجلديد  القمر  االحتكاكات. 
طارئ  أمر  عن  يتحدث  احلوت 
املساعدة.  تقدمي  عليك  يفرض 
تُتاح لك فرصة في العمل، وقد 
يُفتح باب كان مغلقاً. لكّن اجلّو 
مشحون، وقد تزعجك تفاصيل 

تتعلق بوضع صحي او مهني.
العقرب

يقّدم  اجلديد  مكانه  في  القمر 
إليك فرصاً تتعّلق مبشروع خاّلق 
فترة  منذ  له  حتّضر  بعمل  او 
وقد  االنفعاالت  تشتد  طويلة. 
من  بسفر  القيام  الى  تضطر 

اجل ذلك.
القوس

حتدث بعض األمور تربك عملك 
القمر  يلتقي  عندما  خصوصاً 
انطباعات  من  حاذر  نبتون. 
ايحاءات  من  او  خاطئة 
عرضاً  تتلقى  قد  متناقضة. 
عالقة  وله  بالتباس  يتسّبب 

مبنزلك او مبكان اقامتك.
اجلدي

االيام املقبلة حتمل فرصاً مالية 
جيدة واستثمارات موّفقة. كل 
واعداً  يكون  اآلن  تبدأه  مشروع 
مصاريفك  راقب  لكن  جداً. 
أموالك  تبعثر  وال  وموازنتك 
سدى. تتعّزز العالقات احلميمية 
االشقاء،  بني  والعائلية 

الشقيقات، االقرباء واحمليط.
 الدلو

فرصة تأتيك في مجال أعمالك 
تتعلق  اّنها  إالّ  واستثماراتك. 
يكون  قد  ومبادئك.  بقناعاتك 
لك نقاش مهم مع أحد األوالد، 
ومستقبله  بخياراته  يتعلق 
ما  إلى  جيداً  استمع  املهني. 

يقوله.
احلوت

يأتيك  برجك  في  اجلديد  القمر 
أّن  وخصوصاً  جديدة،  بفرص 
نبتون في برجك يعني حظوظاً 
والفنية.  اخلالقة  االعمال  في 
تتمتع بكاريزما كبيرة وبجاذبية 

ال تقاوم.

الكلمات املتقاطعةاالبراج

أفقي
1-مخترع الطباعة

2- مخترع الباراشوت ،جسم
3- نصف رتبت، مخترع املفاعل النووي

4- دكاكني صناعة خفيفة ، جوال
5-   جتنح للسلم، مرشد

6- لعبة من لعبات الطاولة
7- عصا في األرض تشد بها اخليمة ، من 

الساحل الشرقي للمتوسط قدمياً
8-ادخرت، من احليوانات ذات اجللد املرتفع 

الثمن
9-اسم مؤنث )معكوسة( ،حرف عطف

املوجات  10-مكتشف 
قلم  مخترع  الكهرومغناطيسية، 

الرصاص

رأسي
1-قوة طاغية، محب إلى درجة الوله

2-أول من اخترع ماكنة اخلياطة
3-نصف تامر، مخترع احلرير االصطناعي

كسب  متشابهان،  4-متش�ابهان، 
مسابقة

بيت  ومبتسما،  رحبا  وجها  5-أظهر 
الدجاج، فصل وصنف

وطويلة،  ومريحة  جميلة  ثيابا  6-يلبس 
مخترع ساعة اليد ) معكوسة( 

7-من عناصر ماء البحر
8-مخترع ماكنة التصويرامللون

في  وهدوء  احلمراء، خشوع  احلياة  9-مادة 
الصالة

10-مخترع سماعة الطبيب

هل..  تعلم ؟
 * ان اجلمل ال ينسى من يظلمه. 

*  ان اإلسكندر املقدوني توفي في بابل .
العهد  في  البريد  في  خاصة  إدارة  الزاجل  للحمام  كان  أنه    *

العباسي.
 * ان أقصر وقت مسرحية في العالم بلغ 30 ثانية. 

* ان النسور ال متوت لكنها تنتحر بسبب املرض. 
 * ان عمر القرد ال يتجاوز في املتوسط ثالثني سنة.

*  ان األظافر إذا أزيلت جراحياً أو فقدت ألي سبب فإنها تأخذ مائة 
يوم لكي تعود كما كانت مرة أخرى
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إلى  النطاق  محدودة  علمية  دراسة  خلصت 
في  تساعد  قد  اجلنينية  اجلذعية  اخلاليا  أن 
علمي  بحث  أول  وهو  اإلبصار،  مستوى  حتسني 
يجري   ، للجدل  املثيرة  اخلاليا  هذه  باستخدام 

توثيق نتائجه.
الطبية  "النسيت"  دورية  في  الدراسة  ونشرت 
اإلبصار  مستويات  حتّسن  مريضتني  وشملت   ،
من  مشتقة  جذعية  خاليا  حقن  بعد  لديهما 
تناولتا لفترة   ، األجنة في خاليا شبكية العني 
رفض  ملنع  األعضاء  رفض  مضادات  قصيرة 

اجلسم للخاليا الدخيلة احملقونة.
أمراض  من  تعانيان  اللتان  املريضتان  وأشارت 
في  ملحوظ  حتّسن  إلى  مستعصية  عيون 
وقالت   ، للتجربة  اخلضوع  بعد  النظر  مستوى 
إحداهن وتدعى سو فرميان وتبلغ من العمر 78 
 ، العيش  استقاللية  لها  أتاح  العالج  إن  عاماً 

مضيفة ً "ميكنني حتى قراءة كتابتي اآلن".
يوليوس  معهد  من  شوارتز،  ستفني  د.  وقال 
التابع جلامعة كاليفورنيا لوس  للعيون  شتاين 
األمام  إلى  كبيرة  خطوة  "هذه  إن  أجنلوس، 
على صعيد الطب التجديدي.. إنه ليس عالجاً 
لفقدان البصر، لكنه مؤشر بأن االستراتيجيات 
قد   ، اجلنينية  اجلذعية  اخلاليا  على  القائمة 

تعمل".
أنها  لشوارتز  وطبقاً  الدراسة،  محاذير  ومن 
مريضتني  على  نُفذت  للغاية  ومحدودة  أولية 

فقط ، إال أنه أكد أن النتائج "مثيرة للحماس".
في  زالت  ما  الدراسة  أن  إلى  شوارتز  ولفت 
مراحلها األولية ، مشيراً إلى إمكانية إنتكاس 
حالة املريضتني ، في حني يعمل الباحثون على 
إضافياً  مريضاً   22 بإشراك  التجربة  توسيع 

إليها.
وبدوره حذر د. أنطوني أتاال ، مدير معهد الطب 
أن  من  فورست"،  "ويك  طب  بكلية  التجديدي 
التقرير ال يزال في طوره األولي وعدد املشاركني 
فيه كان محدوداً، كما أن املتابعة قصيرة األجل 
، لكنه أضاف : "النتائج مثيرة لإلعجاب ، خاصة 

لكال  التدريجي  التقدم  طبيعة  اعتبار  ًعند 
املريضتني".وتعد هذه الدراسة احملدودة أول مرة 
باخلاليا  نُفذت  علمية  جتارب  نتائج  فيها  تنشر 
اجلذعية اجلنينية ، رغم أنها ليست املرة األولى 
من  املستخلصة  اخلاليا  فيها  تستخدم  التي 
مراكز  في  تخصيب  عمليات  عن  ناجمة  أجنة 
استخدامها  عدم  الوالدان  قرر  طبية مختصة 

للحمل .
قد  األمريكية  والغذاء"  الدواء  "دائرة  وكانت 
احليوية  للتكنولوجيا  "جيرون"  شركة  منحت 
البشرية  اجلنينية  اخلاليا  الستخدام  ترخيصاً 
جتاربها  أوقفت  الشركة  أن  إال   ،2009 عام 

ألسباب مالية عام 2011

اخلاليا اجلذعية اجلينية قد حتسن مستوى اإلبصار

الذين  املراهقني  إن  جديدة  دراسة  أظهرت 
األغذية  من  كبيرة  كميات  يستهلكون 
واملشروبات الغنية مبحليات الفركتوز يصابون 
والسكري  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض 

في الدم .
عن  األميركي  نيوز"  داي  "هيلث  موقع  ونقل 

الطبي  جورجيا  معهد  في  باحثني 
الذي  الفركتوز  محلي  من  حتذيرهم 
واملشروبات  األطعمة  في  يستخدم 
انهم  أوضحوا  لكنهم   ، املطبوخة 
الطبيعي  الفركتوز  يقصدون  ال 
الذرة  شراب  وإمنا  الفواكه  في  املوجود 
وأجرى  الفركتوز.  مبادة  جداً  الغني 
مراهقاً   559 على  دراسة  الباحثون 
ووجدوا  العمر  من  وال�18  ال�14  بني 
بالفركتوز  الغني  الغذائي  النظام  إن 
والسكري  الدم  ضغط  بارتفاع  مرتبط 
اإلصابة  إلى  تؤدي  التي  وااللتهابات 
الدموية.  واألوعية  القلب  بأمراض 
اجليد  الكولسترول  معدالت  إن  وتبني 
في  يفرطون  الذين  املراهقني  عند  منخفضة 
الدكتورة  وقالت   . الفركتوز  استهالك محلي 
فانيسا باندي إحدى املشاركات في الدراسة : 
من املهم جداً توفير توازن صحي في أطعمة 
التي  السكريات  إلى  فعالً  واالنتباه  أطفالنا 

يستهلكونها في البيت أو خارجه

     الفركتوز مرتبط بأمراض القلب عند املراهقني

حيري  قط  بعيون  طفل 
األطباء يف الصني

الصني  جنوب  داهوا  في  األطباء  تفاجأ 
"كات  امللقب  يوهوي  نونغ  الفتى  بحالة 
يتمتع   كونه  القط"،  "الطفل  أو  بوي" 
احلالك  الظالم  في  الرؤية  على  ب�القدرة 
مثل  متاماً  الليل  في  عينيه  وتتوهج 
تتزايد  نونغ  والد  القطط وبدأت مخاوف 
تتوهج  ولده  عيني  أن  الحظ  عندما 
خالل الليل وفي الظالم متاماً مثل عيون 
طبيب  على  عرضه  فقرر   ، القطط 
"ذا  صحيفة  نقلته  ملا  .ووفقاً  مختص 
الطفل  حالة  أثارت   ، البريطانية  سن" 
مستشفى  في  اختصاصيني  استغراب 
بأنها  وشخصوها  الصني  جنوب  داهوا 
العني  جعلت  نادرة  جينية  اضطرابات 
.وكشفت  للضوء  حساسية  أكثر 
ميلك  الطفل  أن  الطبية  الفحوصات 
في  سهولة  بكل  القراءة  على  القدرة 
ما  كل  رؤية  ميكنه  كما  احلالك  الظالم 
وضح  في  كان  لو  كما  الليل  في  حوله 
أنه بعد شهرين من  الوالد  .وذكر  النهار 
بأن عيني ولده  نونغ أخبره األطباء  والدة 
البني  اللون  إلى  األزرق  من  ستتحوالن 
ذلك  ولكن  أكثر  أو  بعد شهر  األسود  أو 
لم يحدث أبداً. وأضاف أنه ُمطمئن على 
احلالة  هذه  أن  يقولون  األطباء  ألن  ولده 
لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة 

عيونه.

توعية صحية
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الزواج في نظر اإلسالم هو عهد وميثاق يكون 
اهلل  قال  كما   ، ربّانية  أسس  على  الزوجني  بني 
الرحمن  اهلل  بسم   : النساء  سورة  في  تعالى 
الرحيم : ) وأخذنا منكم ميث���اق�ا غليظا ... (   

صدق اهلل العلي العظيم . 
الزواج له معاني كثيرة منها احلفظ واملودة  إذاً 
فيه  تستريح  سكن  عالقة  وهو  والرحمة 
الى  يؤديان  ثابتان  وعطف  حب  هو   ، النفوس 

سكون النفس .
اهلل  بسم   : البقرة  سورة  في  تعالى  اهلل  قال 
لباس  وانتم  لكم  لباس  هن   (  : الرحيم  الرحمن 

لهن( صدق اهلل العلي العظيم .  
فهذه اآلية شّبهت كل من الزوجني باللباس لآلخر 
منهما  كل  فحاجة  اآلخر،  يستر  منهما  كل  الن 
إلى صاحبه كحاجته إلى امللبس ، فإن كان امللبس 
لستر معيب اجلسم والتجميل والزينة فكل من 
ويصون  شرفه  يحفظ  كذلك  لصاحبه  الزوجني 

عرضه ويوف�ر ل�ه راحت�ه وصحت��ه .
اهلل  بسم   : النور  سورة  في  تعالى  اهلل  وقال 

واخلبيث�ني  للخبيثني  اخلبيثات   (: الرحيم  الرحمن 
للخبيثات والطيبات للطيبني والطيبون للطيبات 

( صدق اهلل العلي العظيم . 
الشريع�ة  نظر  في  الناس  بني  التفاضل  وان 
وإمن����ا  واألموال  باألنساب  وال  باألحساب  ال 
بذات  إذاً  فعليكم   ، واالستقامة  بالتق����وى 
بقية  إلى  االلتفات  عدم  يعني  ال  وهذا  الدين 
الصفات والعوامل ولكن البد إن يكون هذا اجلانب 
الدين  هذب  بالذي  ،عليكم  غيره  من  األهم  هو 
أخالقها وحفظ عليها حيائها واستمدت من روح 
الدين وآداب الشريعة وتعالي��م املسجد تربيتها .

الشريف  احلديث  ورد في  ذلك فقد  إلى  باإلضافة 
عن النبي محمد )ص( :

)من بركة املرأة سرعة تزوجها ويسر مهرها ( وقال 
أيضاً : )من بركة املرأة خ��ف����ة مؤنتها( .

والسائد في بعض اجملتمعات وفي بعض األوساط 
هذا الرأي الناظر إلى موضوع امله��ر عل��ى ان�ه 
إن  هو  اإلسالم  فرأي   ، املرأة  به  تباع  الذي  السعر 
ليست  فهي   ، ثمن  بأي  تُثمن  ان  من  أغلى  املرأة 

 ، ثمن  أي  بإزائها  ليحدد  عابرا  عرضا  أو  متاعا 
وبعدها تأتي وصايا الش�ريع�ة لل�زوج��ني  ليكونا 
اقرب بال�تن�اس�ب ؛ كما قال الرسول محمد )ص( 
...... وإنا خيركم ألهله    : ) خيركم خيركم ألهله 
وقال أيضا :  أتقوا اهلل في الض��عيف�ني ؟  قيل : 

ومن هما ؟ قال : 
) النساء واألطفال ( ، هذا كله من جانب األزواج ، 
أما من جانب الزوجات فتعطينا الشريعة املعالم 
ال�زوج�ة  ب�ه�ا  ان تتحلى  ينبغي  التي  والصفات 
واأللفة  واالنسجام  التناسب  ليتم  الص�احل�ة 
ال�كرمي  الرسول  قال  حيث  الزوج  وبني  بينها 
م�ح�م�د )ص( : ) إن خير نسائكم الولود والودود.. 
بعلها  مع  الذليلة  أهلها  في  العزيزة  العفيفة 
املتبرجة مع زوجها التي تسمع قوله والتي تطع 

أمره إذا خال ب�ها بذلت له ما يريد ( .
                                      القانونية / 
مها طالب سلمان

قسم هندسة اإلنتاج واملعادن 

صلة الزواج

حتى  واجلفاف  للعطش  النساء  تعرض  من  حديثة  بريطانية  دراسة  حذرت 
وتزايد  والنفسية  املزاجية  حالتها  على  سلباً  يؤثر  لكونه   ، بسيطة  مبعدالت 
حيث  التركيز،  على  وقدرتها  الصداع  إلى  باإلضافة  والعصيبة  اإلرهاق  حالة 
في  وملحوظ  كبير  بشكل  يؤثر  النساء  عطش  إن  الطبية  الدراسة  كشفت 

ذكائهن.
الدماغ  املاء داخل اجلسم يضعف من نشاط خاليا  أن نقص كمية  وأوضحت 
وبالتالي يسبب الغباء لديهن، باإلضافة أن وكالة )يو بي آي ( نقلت عن الباحثني 
بضرورة شرب النساء لكميات كبيرة من املاء والسوائل مبا يقارب من ستة إلى 
ثمانية لترات يومياً كي يحافظن على املعدل الطبيعي للماء بداخل أجسادهن.

وأشارت الدراسة من جانب آخر الى  أن اإلنسان على وجه العموم ال يلجأ لشرب 
املاء إال في حالة الشعور بالعطش الشديد الذي يُعد من األخطاء الشائعة بني 
الكثيرين، ألن عالمة الشعور بالعطش الشديد تعني بداية دخول اجلسم في 
أولى مراحل اجلفاف، مما ّيدعي ضرورة تناول املاء دون انتظار الشعور بالعطش من 
أجل التخلص من األنسجة الدهنية الزائدة في اجلسم، باإلضافة إلى حتسني 

الوظائف اإلدراكية واحلسية للمخ.
تناول  بني  جداً  وطيدة  عالقة  هناك  أن  لومالندا  جامعة  من  الباحثون  وأكد 
القلب  متاعب  ألن  القلب،  أمراض  عن  الناجتة  الوفاة  معدالت  وانخفاض  املاء 
والشرايني تزداد كلما ازدادت عناصر التخثر وقلت جزيئات املاء التي حتافظ على 
في  للبشرية  بالنسبة  هاماً  دوراً  يلعب  املاء  فإن  وإضافًة  الدم،  جريان  سرعة 
جتديد حيوية كل خاليا اجلسم وتنظيم درجة حرارته، ويعمل على تخليص الدم 
من السموم والرواسب وينشط اجلهاز الهضمي وعملية اإلخراج، كما يعمل 
على ترطيب املفاصل وليونة حركتها وينشط وظائف الكلى، وتوليد الطاقة 
في اجلسم مما يساعد على نقل النبضات في األعصاب ونقل املواد الكيميائية 

التي ينتجها املخ

للعلوم  البرازيلي  املركز  في  االجتماعية  الدراسات  قسم  رئيسة  أجرت 
االجتماعية »جينيفر تشارلوت« دراسة دام إعدادها شهرًا كامالً بالشراكة مع 

عدد من اخملتصني.
 %38 نسبة  أن  فوجدت  موظفة،  آالف  ثمانية  من  يقرب  ما  شملت  الدراسة 
مختلفة،  كانت  األسباب  فيها،  يعملن  التي  الوظيفة  ترك  في  يرغنب  منهن 

ولكن األعراض كانت متشابهة.
 جينيفر التي حضرت للجزء األكبر من الدراسة أكدت أن هناك أعراًضا عامة 
تقف وراء الرغبة في ترك الوظيفة مثل أعراض أي مرض، وعددت عددًا من هذه 
اللواتي يرغنب في ترك وظائفهن يعانني عادة من احلزن،  األعراض بقولها: »إن 
عدم  من  واليأس  اآلخرين،  أخطاء  بسبب  واملعاناة  للعمل،  الدافع  توفر  وعدم 

حتسن الظروف، وتغيرات حادة في املزاج، واالفتقار للحوافز«.
من احلقائق الهامة التي أكدتها الدراسة وجود موظفات ال يستطعن فصل 
مشاكلهن اخلاصة، عائلية كانت أم شخصية، عن الوظيفة، أي أن هذه الفئة 
الوظيفة وفي جعبتها مشاكلها اخلاصة والشخصية،  إلى  تأتي  النساء  من 

فتختلط األمور عندها إلى حد عدم معرفة حتديد األولويات.
تتابع جنيفر: »إن أهم مبدأ من مبادئ العمل هو ترك املشاكل الشخصية في 
املنزل عند الذهاب للعمل، وهذه مقولة مهنية معروفة في أنحاء كثيرة من 
العالم، لكن الدراسة أظهرت أن 18% من املوظفات ال يستطعن الفصل بني 
املشاكل الشخصية والوظيفة، وهذا يؤدي إلى التضارب بني ما يقمن به من 
عمل في الوظيفة وبني ما يفكرن فيه حول حل مشاكلهن الشخصية وهن 
اللواتي يحملن  النساء  أن عدد  الدراسة أظهرت  أن  العمل«. كما  وراء طاولة 
مشاكلهن اخلاصة إلى الوظيفة هو ضعف عدد الرجال الذين يقعون في نفس 

املطب

ن�صائح  و10  الوظيفة  ترك  يف  الرغبة 
لال�صتمرار عط�ش املراأة ي�صبب لها الغباء

جمالك سيدتي
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ذات يوم كان سعد ماشياً في الطريق ، فاستوقفه رجل كان ميشي مع صديقه. وما ان وقف حتى 
انهال الرجل عليه بالكالم البذيء . يسبه ويلعن اباءه وأجداده وكل عشيرته. وازداد انفعاالً. فقذفه 
بأقذع االلفاظ النابية وهو يضرب الهواء بيديه مييناً ويساراً. وقذائف الوعيد والتهديد تتطاير من 
فمه مثل احلمم ، وكأنه في حرب استباقية يريد ان يسبقه في أي كالم . مع العلم ان سعد لم يرد 
عليه بأي جواب . والغريب انه أزداد هيجاناً وعدوانية مع استمرار هدوء سعد وصمته. وكأن هدوءه 

يشحنه ملزيد من االضطراب. .
واستمر مع سعد على هذه احلال وصديقه يحاول أن مينعه دون جدوى . بينما كان سعد ينظر اليه 
باندهاش فاغراً فمه من شدة املفاجأة . فقد نع�ته بأوصاف كثيرة وغريبة ال ميكن أن جتتمع كلها 

في أنسان واحد على الكرة االرضية..
وبعد أن أفرغ ما في جوفه . صمت قليالً . وسكت لسانه بعد أن تعب من الكر والفر. فبادر صديق 
الرجل الى سعد معتذرا من سالطة لسانه . راجيا تقدير موقفه . ألن حالته النفسية سيئة . وأن 
ما نقله املنافقون عنك كان جديرا بأن يفعل به هذا الفعل . فالقيل والقال ينقل االنسان من حال 

الى حال . 
الراسخ  في صمته  وبقي سعد   .. من جديد  احلاقد  فعاود هجومه  رد  أي  من سعد  الرجل  وتوقع 

يستوعب رعونة الرجل في حكمٍة وصبر...
وبعد هنيهة أغلق الرجل فمه بشكل مفاجيء . ثم هدأت يداه . وتراخى جسده . . ثم .. ثم.. أنهمر 

من عينيه خيطان من الدموع . ثم راح ينهنه في بكاء صامت .. فاحتضته صديقه مخففاُ عنه. 
وبعد أن سكنت اساريره ، عاتبه صديقه : كيف يحصل هذا منك ؟ !! ماذا دهاك لتنفجر هكذا في 
وجه الرجل؟!! فاندار الى صديقه يريد أن يوجه اليه مدافع لسانه البذيء . فأوقفه بصرامة وطلب 
لديه كثير من  . فالشيطان  والقال  القيل  أن يعتذر من سعد.. ألنه ليس هكذا تتصرف مع  منه 
اجلنود يطلقهم في محاربة الناس من بينهم املنافقون . أال تعلم بأن النفاق فتنة ، والفتنة أشّد 
من القتل. عليك أن تسأله قبل تصديق املنافقني ، وتتم تسوية االمر دون هذا التهور السيء .. أال 
تعلم بأن النفاق والقيل والقال هو سبب مشاكل الناس؟ .ولواله لكانت الناس في أمن وسالم؟ . فرّد 
عليه بعصبية : ذكروا لي بأنه قال عني كذا وكذا... فقال صديقه : هل تأكدت من صدق الكالم ؟ 
أليس القران الكرمي يقول ) اهلل يشهد أن املنافقني لكاذبون ( . فكيف تصّدقهم ؟!! فأجاب بعصبية 
خفيفة : وملاذا يقولون الكذب ؟ فقال صديقه : ألنهم غير شرفاء .. وأن حسابهم عند اهلل عسير .. 

واهلل سبحانه يقول: ) لن يغفر اهلل لهم أن اهلل ال يهدي القوم الفاسقني ( ..
فانفرجت أساريره كثيراً .. واستمر صديقه معه في هذا الكالم اجلميل .. حتى امتدت يده حتتضن 

يد سعد في ودٍّ خجول ...

                                                                                  أ.د.جاسم حلو نعمة
مساعد رئيس اجلامعة
 نائب رئيس التحرير

إنهم املنافـقـون .............
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العراقي  الثور اجملنح  رأس 


