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وجهة نظر جامعية

االقتصاد  ونظم  االجتماعية  احلياة  أساليب  من  الكثير  وتطورت  تغيرت  لقد 
فتطورت  املالية  والتعامالت  املادية  القيم  إلى  النظرة  وتغيرت  احلكومية 
النمو  حجم  واتساع  والتكنولوجيا  العلوم  تطور  ومعطيات  احلياة  تطور  مع 
كثير  إلى  النظرة  وتغيرت  املعيشة  مستويات  وارتفاع  العالم  في  االقتصادي 
احلرص  ذلك  من  فتحررت  احلضاري  التقدم  أمام  عائقاً  كانت  التي  األمور  من 
الزائد والتقتير املقرف الذي قد يضر أكثر مما ينفع بحسابات الربح واخلسارة ، 
وأصبح لعنصر الزمن أهمية كبرى في هذه احلسابات باعتباره أهم عنصر من 
يتعامل مع  السابق  املرء في  .كان  املالية  والتعامالت  والتنمية  اإلنتاج  عناصر 
السلع واألشياء بحرص لكي تبقى مع العمر فينفق على صيانتها وإصالحها 
بقدر قيمتها للحد من تأثير عوامل اندثارها فتجد من يحتفظ بالسيارة التي 
اشتراها سنة 1954 ويفخر بأنها مازالت تعمل بكفاءة إلى اليوم فهي)أنتيكة(  
وزنها ذهبا وال يحسب حساب ماانفق على إصالحها وكم تعب وهو  تساوي 
يتقلب بني محالت امليكانيكيني والسمكريني واحلدادين والكهربائيني وغيرهم ، 
وكم عانى لتوفير قطع غيارها أو ) ترهيم ( قطع غيار من أنواع سيارات أخرى ، 

وكم تعطل عن أعماله بسبب ذلك .
كانت علة التمسك بالقدمي ندرة املنتج وغالء ثمنه قياساً مبستوى املعيشة 
جتد  تكاد  فال  بطيئاً  كان  املنتج  هذا  تطور  الن  معمرة  سلعة  واعتباره  آنذاك 

اختالفاً جوهرياً في مزايا املنتج على مدى عقد من الزمان ،
 ولكننا اليوم نعيش في عصر السرعة ، فتطور شكل ومضمون ومزايا املنتج 
ورمبا  مئات  أو  عشرات  تفوق  منفعة  أو  خدمة  من  يقدمه  وما  سريعاً  أصبح 
آالف املرات منتجاً صنع قبل عام أو عامني وصارت املواصفات النوعية لألجهزة 
النقالت  التطور من خالل  باجليل بحسابات  توصف  زمنية  املنتجة خالل مدة 
الكبرى والثورات العلمية ، فأجيال احلواسيب تطورت تطوراً هائالً منذ اكتشاف 
نظام السيبرنية عام 1945 وتضاعفت قدرات وامتيازات كل جيل مئات وآالف 
لكل  أصبح  لقد  األخرى  املنتجات  وكذلك   ، منها  قبله  الذي  اجليل  عن  املرات 
جهاز عمراً افتراضياً يؤدي وظيفته بالكفاءة اإلنتاجية اخملططة له لتبدأ هذه 
الكفاءة باالنخفاض تدريجياً وحيث أن قيمته احتسبت على أساس مدة عمره 
االفتراضي فأن هذه القيمة تصبح صفراً بعد انتهاء هذا العمر ويصبح بقاؤه 
اجلهاز  ألن  اقتصادياً  أجدى  جديد  جهاز  إحالل  ويكون  ذلك  بعد  مكلفاً  عبئاً 
احلديث يحمل حتماً مواصفات أفضل من سابقه وذو إنتاجية أعلى ورمبا بكلفة 
اقل .لقد تطورت النظم املالية في مسألة إدارة املوجودات الثابتة على مستوى 
القدمي  من  التخلص  يتم  بحيث  العالم  في  احلكومية  واملؤسسات  الشركات 
فالسيارات  الروتينية  التعقيدات  عن  بعيد  سلس  بشكل  منها  واملستهلك 
وتكبس  وتسقط  تشطب  اخملطط  عمرها  استنفذت  التي  واألجهزة  واملكائن 
والسلع   ، واحلديد  الصلب  معامل  إلى  ترسل  معدنية  مكعبات  إلى  لتتحول 
األخرى ترسل إلى مكبات النفايات دون أن يتأسف عليها احد أو يلهث خلفها 
احد ، أما في بالدنا فأن األمر مختلف .ليس هناك عمر محدد ألي جهاز أو منتج 
وفي مفهوم اإلدارة املالية انه يجب ان يدام ويدام ويصان مادام فيه رمق ، وإذا 
ماقضى نحبه فأن إجراءات شطبه وبيعه تزهق األرواح والتحقيق بشأنه يقطع 
األنفاس ، فكم من إدارة تتابع ذلك وكم من جهة رقابية تدقق فيه أو مفتش 
يتفحص أمره ليتأكد من استحالة إعادته إلى احلياة ! أما آن األوان لكي نطور 
أنظمتنا املالية بالشكل الذي يسهل التخلص من القدمي البائس بال وجل فقد 
أدى ماعليه طيلة عمره االفتراضي وسد كلفة شرائه وزيادة ؟ .                                                                   
       مدير التحرير 
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مؤمترات علمية

اعالم   / صبيح  محمد   - جمال  خالد 
اجلامعة

النانو تكنولوجي في اجلامعة  أقام مركز 
العلمي  الدولي  مؤمتره  التكنولوجية 
الثالث للنانو تكنولوجي واملواد املتقدمة 
وتطبيقاتها بحضور معالي وزير التعليم 
علي  االستاذ  العلمي  والبحث  العالي 
احلسني األديب ونائب رئيس اركان اجليش 
الفريق األول الركن عبود قنبر وأ.د محمد 
جابر علي رئيس جامعة النهرين، وعدد من 
أمني  أ.د.  و  العراقي  البرملان  اعضاء  ممثلي 
التكنولوجية.   اجلامعة  رئيس  ثامر  دواي 
في  املراكز  ومدراء  االقسام  ورؤساء 
اجلامعة فضال عن عدد كبير من الباحثني 
النانوتكنولوجي  مجالي  في  واملهتمني 

واملواد املتقدمة
احلكيم  الذكر  من   ٍ بآي  املؤمتر  افتتح  وقد 
بعدها مت عزف النشيد الوطني تلتها كلمة 
رئيس اجلامعة التكنولوجية أ.د. أمني دواي، 
قادرة  النانو  تكنولوجيا  )إن   : فيها  قال 
التقليدية  الصناعة  أنظمة  استبدال  على 
مسارات  ذات  أخرى  بأنظمة  العالم  في 
وسوف   ، مختلفة  وتكنولوجية  علمية 
األنشطة  تغيرات جذرية في مجمل  حتدث 
العلمية خللق إمكانيات وطرائق جديدة في 
تكنولوجيا  توظيف  إن   ، األشياء  تصنيع 
تأخذ  والعشرين  احلادي  القرن  في  النانو 

مفاتيح التفوق االقتصادي. وأكد أن اجلامعة 
النانو  تكنولوجيا  ومركز  التكنولوجية 
ترتبط  ونشاطات  مبهام  تقوم  لها  التابع 
النانو في  بفحص وتطوير واستخدام مواد 
اجملاالت اخملتلفة وألجله فقد مت جتهيز مركز 
املتقدمة  العلمية  األجهزة  بأحدث  النانو 
والتطوير  البحث  عملية  تتطلبها  التي 
اخلاصة باملكونات النانوية ليكون هذا املركز 
نانوية  تكنولوجيا  لبناء  الصلدة  النواة 
عراقية قادرة على التعاطي مع املستجدات 

العلمية والتكنولوجية العاملي (.
والبحث  العالي  التعليم  وزير  ألقى  بعدها 
قال   ً كلمة  االديب  علي  االستاذ  العلمي 
العالي  التعليم  وزارة  من  )إمياناً  فيها: 

مراكز  وتسديد  بتأييد  العلمي  والبحث 
العراقية  اجلامعات  في  العلمي  البحث 
اخملتلفة ، كان حضورنا اليوم للمؤمتر الثالث 
ملراكز البحث العلمي اخلاصة بعلوم النانو 
أقامتها  التي  املتقدمة  واملواد  تكنولوجي 
العلم  وباحلقيقة   ، التكنولوجية  اجلامعة 
األبحاث  من خالل  إال  يتقدم  أن  له  ميكن  ال 
املنجزات  هذه  حتقيق  الى  تطلعنا  وبالتالي 
مركز  في  الفترة  هذه  خالل  حتققت  التي 
وهي  اجلامعة  هذه  في  تكنولوجي  النانو 
مفخرة باحلقيقة ليس فقط للجامعة بل 
معلومات  من  عليه  اطلعنا  وما   ، للعراق 
اليوم في هذا املؤمتر يوحي بان هناك كفاءات 
وتدريسيينا  طلبتنا  لدى  هائلة  وإمكانيات 
حتقيق  الى  نطمح  أن  ميكن  الذي  بالشكل 
كل هذه األهداف خالل فترة معينة بحيث 
مصاف  في  املراكز  هذه  تكون  أن  ميكن 
ومن   ، العاملية  البحثية  واملراكز  اجلامعات 
هيئنا  العالي  التعليم  وزارة  في  جانبنا 
هذه  مثل  في  للخريجني  املناسبة  الفرص 
اخلارج  الى  إلبعاثهم  املهمة  التخصصات 
إلكمال دراستهم أو استكمال بحوثهم من 

خالل البعثات البحثية( .
واكد معاليه: )أن ميزة اجلامعة التكنولوجية 
أنها اجلامعة الهندسية األولى املتخصصة 
العراق  في  لدينا  توجد  وال   ، العراق  في 
العلوم  في  متخصصة  أخرى  جامعة  أي 

 ، التكنولوجية  اجلامعة  غير  الهندسية 
من  العديد  تخّرج  تزال  وال  خّرجت  فانها 
التي ميكن أن متد سوق  العراقية  الكفاءات 

العمل بالعديد من اخلبراء(.
بعدها ألقى الفريق األول الركن عبود قنبر 
كلمة ً أثنى فيها على اجلهود التي بذلتها 
اجلامعة التكنولوجية في إقامة هذا املؤمتر 
تكنولوجي  بالنانو  واملتخصص  العلمي 
وكيف  وتطبيقاتها  املتقدمة  واملواد 
العسكري  اجملال  تطوير  في  تسهم  أنها 
اللجنة  رئيس  القى  ثم  ومن  العراق.  في 
موسى  علي  أ.د.احمد  للمؤمتر  التحضيرية 
كلمة اللجنة التحضيرية للمؤمتر العلمي 
املتقدمة  واملواد  تكنولوجي  للنانو  الثالث 
مؤكداً ان نسبة مشاركة البحوث املقبولة 
 %50 الى  وصلت  اجلامعة  خارج  من  للنشر 
وهذا  للنشر  املقبولة  البحوث  عدد  من 
بعد  وتوسعه.  املؤمتر  انتشار  على  مؤشر 
على  بحوثهم  بإلقاء  الباحثون  قام  ذلك 
املؤمترالذي  هذا  في  واحلاضرين  املشاركني 
استمر ملدة يوميني متتالني 14 _15_2011.

توصيات املؤمتر
الثالث   العلمي  للمؤمتر  اخلاصة  التوصيات 
للناتكنولوجي واملواد املتقدمة  الذي أنعقد  
في رحاب اجلامعة التكنولوجية للمدة من 

15 -14  كانون االول 2011.  
البرامج  من   النانوتكنولوجي  اعتبار   -1
الوطنية  العلمية االستراتيجية للعراق  ... 
وان يتم تبنيه من قبل اعلى املستويات في 

الدولة.
النانوتكنولوجي  بحوث  برنامج  ادراج   -2

واملواد املتقدمة وتطبيقاتها كمحور ضمن 
في  العلمي  البحث  تخصيصات  برنامج 
احملاور  بباقي   ً اسوة  والتطوير  البحث  دائرة 
الثدي  سرطان  كمحور   ً حاليا  املدرجة 

ومحور الطاقة اجلديدة واملتجددة. 
مجال  في  دراسية  بعثات  استحداث   -3
املتقدمة  واملواد  النانوتكنولوجي 
البعثات  دائرة  وتوجيه  وتطبيقاتها 
والعالقات الثقافية من قبل معالي السيد 
الوزير لتوفير مقاعد دراسية في هذا اجملال . 
اجلامعة  في   علمية  مجلة  اصدار   -4
التكنولوجية تُعنى ببحوث النانوتكنولوجي 
مستوى  على  وتطبيقاتها  املتقدمة  واملواد 
يتم  ان  على  االنكليزية  وباللغة  العراق 

تطويرها مستقبال ً الى مجلة عاملية.
التحتية  البنى  تطوير  على  العمل   -5
املواد  ببحوث   التخصصيه  للمختبرات  

من  وذلك  والنانوتكنولوجي,  املتقدمة 
املتعلقة  التخصصية  االجهزة  توفير  خالل 

بالتوصيف والتحليل والقياس. 
اجلامعة  بني   املشترك  التعاون  تفعيل   -6
التكنولوجية والوزارات العلمية ذات العالقة 
والتقنية  العلمية  الرؤى  تبادل  اجل  من 
النانوتكنولوجي  بحوث  برنامج  لدعم 
الذي  العلمي  البحث  اولويات  من  وجعله 
نطمح من خالله حل الكثير من املشاكل 

الصحية والبيئية في العراق. 
عراقي«  »نانوتكنولوجي  إقامة  ضرورة   -7
يتضمن بناء قاعدة معلومات لتقنية النانو، 
ومبادرات  العراقيني  العلماء  حلصر  تهدف 
بحوث وتطبيقات النانو املنجزة وقيد اإلجناز 
لتحقيق نهضة علمية عراقية موحدة في 

هذا اجملال احليوي. 
للنانو  عليا  وطنية  جلنة  8-تاسيس 

تكنولوجي و من ذوي االختصاص حصرا
تكنولوجي  النانو  مركز  بتحويل  نوصي   -9
املواد  و  تكنولوجي  النانو  معهد  الى 

املتقدمة للدراسات العليا
بتسهيل  احملترم  الوزير  معالي  نناشد   -10
احمللية  فمخاطباتنا  املركز  تشكيل  مهمة 
مخاطبات  و  مركز  انه  الى  تشير  والدوليه 
الوزاره تشير الى انه  وحدة . علما بان تقارير 
العلمية  االمكانيات  ان  الى  تشير  اخلبراء 
واالجهزه املتوفره  يستحق ان يكون مركز.  

او  تفاهم   توقيع  مذكرات   11-  تشجيع 
العربية  اجلامعات  مع  علمية  اتفاقيات 

واالجنبية في مجال النانوتكنولوجي .
العراق  خارج  علمية  كوادر  ارسال   -12
التدريب على االجهزة املتقدمة في  لغرض 
اختصاص النانوتكنولوجي واملواد املتقدمة 
الوزارة نفقات  وتطبيقاتها على ان تتحمل 

االيفاد

التكنولوجية تقيم مؤمترها العلمي الثالث للنانو تكنولوجي واملواد املتقدمة
االديب : املنجزات التي حتققت يف مركز النانو مفخرة ليس للجامعة 

التكنولوجية فقط وامنا للعراق
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امني  ا.د  التكنولوجية  رئيس اجلامعة  تفقد 
للطلبة  الداخلية  األقسام  ثامر مبنى  دواي 
األقسام  واقع  على  لإلطالع  اجلامعة  في 
ومدى جودة اخلدمات التي تقدمها للطالب 

في التاسع عشر من تشرين الثاني 2011 .
الطلبة  شكاوى  الى  سيادته  وأستمع 
اخلدمات  جميع  توفير  ضرورة  مؤكداً   ،
من  الداخلية  األقسام  لطلبة  األساسية 
سخانات املياه والطاقة الكهربائية وإكمال 
خدمة  تقوية  عن  فضالً  البيانات  ترميم 
للطالب  املالئمة  البيئة  وتوفير  االنترنيت 

اجلامعي . 

رئيس اجلامعة يتفقد األقسام 
الداخلية

اجلامعة  في  املستمر  التعليم  مركز  أقام 
هندسة  قسم  مع  وبالتعاون  التكنولوجية 
صيانة  دورة  البصرية  وااللكترونيات  الليزر 
من            للمدة  الليزرية  والطابعات  احلاسبات 
الدورة  هذه  من  الهدف   ،  2011/12/1-11/27
احلاسبة  صيانة  كيفية  على  املشارك  تعريف 
وإجراء  أجزائها  على  والتعرف  وتشغيلها 
 ، وفرمتته  الهارد  وتقسيم  التنصيب  عمليات 
وكان احملاضرين في هذه الدورة  م. جاسم كاظم 

حمود / السيد صاموئيل حكمت داود .
كما أقام املركز دورة ألنظمة احلماية وبالتعاون 
مع قسم الهندسة الكهربائية الهدف من هذه 
الدورة هو دراسة أنظمة احلماية والتعرف على 
األعطال الشائعة وسبل تالفيها حيث تضمن 
احلماية  أجهزة  على  التعرف  الدورة  منهاج 
التصميمية  والنواحي  االلكترونية  لألجهزة 
للمنشآت  احلماية  وأنظمة  احلماية  ألنظمة 

الشائعة وسبل تالفيها  التصنيعية واألعطال 
هذه  ألقى  حيث  الدورية  الصيانة  وكذلك 
م.م.إيفان   - عبد  حميد  م.م.بسام  احملاضرات 
عبد الزهرة - م.م.جابر حميد / قسم الهندسة 

الكهربائية .
وصيانة  لدراسة  دورة  كذلك  املركز  واقام 
احلديثة  السيارة  وميكانيكية  كهربائية 
واملعدات  املكائن  هندسة  قسم  مع  بالتعاون 
املشاركني على  تعريف  الدورة  الهدف من هذه 
دراسة وصيانة كهربائية وميكانيكية السيارة 
احلديثة ، حيث تضمنت دراسة تفصيلية ألجزاء 
وطرق  له  الكهربائية  املنظومة  وأجزاء  احملرك 
وكذلك   ) التجفيت   ( احملرك  وتركيب  تفكيك 
وتشخيص  الكهربائية  املكونات  فحص  طرق 
احملاضرات  هذه  وألقى  وكيفية صيانته  العطل 
 / جيجان  طارق  م.مقداد   – محمود  م.د.عادل 

قسم هندسة املكائن واملعدات .

مكثفة  دورات  يقيم  املستمر  التعليم  مركز 
ملختلف اإلختصاصات

الهندسة  قسم  من  عمل  فريق  حصل 
منوذج  براءة  تسجيل  على  الكيماوية 
الطبقة  )مفاعل  بعنوان  صناعي 
املنشط(  الكربون  مادة  إلنتاج  املتميعة 

حيث تألف فريق العمل من :
رئيس  محمد/  إبراهيم  محمد  د.  م.  أ. 
الفريق ، م.د. جمال مانع علي ، م. م. ملى 
عجمي  خالد  د.  م.  أ.   ، محمود  حسني 
يوسف  األحد  عبد  ممتاز  د.  أ.   ، سكر 
 ، محمود  سمير  عبير  املهندسة   ،

املهندسة نيران مانوئيل .      
مت  قد  الصناعي  النموذج  بأن   ً علما 
للتقييس  املركزي  اجلهاز  في  تسجيله 
امللكية  قسم  النوعية/  والسيطرة 
، حيث تعمل املنظومة على  الصناعية 
إلنتاج  املتميعة  الطبقة  مفاعل  مبدأ 
مادة الكربون املنشط وبطاقة 10 كغم/

صناعية  ريادية  منظومة  وهي  وجبة 
نشارة  مثل:  السللوزية  اخمللفات  تعتمد 
اخلشب وسيقان النباتات كالقصب في 
إنتاج الكربون املنشط ومبواصفات جتارية 
، يستعمل الكربون املنشط في تصفية 
إستعماالت  وله  األلوان  وقصر  املياه 
طبية متعددة ومن هنا تبرز أهمية هذه 
املنظومة ، علماً بأن املنظومة هي األولى 
من نوعها في العراق إلنتاج مادة الكربون 

املنشط باملواصفات التجارية .

الكيمياوية  اهلندسة  قسم 
تسجيل  براءة  على  حيصل 

منوذج صناعي  

اجلامعة  تدريسيي  من  عدد  حصل 
،من  علمية  ترقيات  على  التكنولوجية 
مرتبة أستاذ مساعد الى مرتبة األستاذية 
الدكاترة محمد يوسف فتاح /قسم هندسة 
/ صالح  مهدي  صاحب  واإلنشاءات،  البناء 
محمد/ داود  ،عدنان  املواد  هندسة  قسم 

الكهروميكانيكية،محمد  هندسة  قسم 
األنتاج  هندسة  /قسم  كاظم  جاسم 
الى  مدرس  من  ترقى  واملعادن،وكذلك 
أكرم  إنعام  الدكاترة  مساعد  أستاذ 
الكيمياوية،قصي  الهندسة  صبري/قسم 
صالح/ محمود  وعادل  الغفور  عبد  جهاد 

واملعدات،هيثم  املكائن  هندسة  قسم 
اإلنتاج  هندسة  /قسم  صالح  رزوقي 
احلديثي  محمد  عبد  وإبراهيم  واملعادن 
البناء  هندسة  خيون/قسم  شريف  وثائر 
عبداهلل/ الرسول  عبد  واإلنشاءات،اوفى 

طارش  التطبيقية،وهادي  العلوم  قسم 
الكهربائية،وكما  الهندسة  زيون/قسم 
كل  مدرس  الى  مساعد  مدرس  من  ترقى 
الزهرة  عبد  وإيفان  عبد  حميد  بسام  من 
هاشم/قسم الهندسة الكهربائية ،ومنذر 
وأحمد  عزيز  عباس  وحسني  صكر  علي 

وعلي  منسي  شعبان  وأسيل  نشأت  فؤاد 
/قسم  عكاب  ناصر  وسعاد  جبر  عطية 
عبد  وعلي  واإلنشاءات،  البناء  هندسة 
داود/قسم  يحيى  وإسراء  حمادي  املهدي 
جاسم  واملعدات،أحمد  املكائن  هندسة 
الدين  عز  ونور  حسن  ستار  وصبا  مخلف 
التطبيقية،ومؤيد  العلوم  ناجي/قسم 
التربية  جللو/قسم  أكرم  وملى  نافع  وليد 
الفني،رؤى  والنشاط  اجلامعية  الرياضة 
عبد  الدين  عالء  واالء  حمودي  ياسني 
لطفي  املواد،وتغريد  هندسة  احلميد/قسم 
فرج/قسم  هاشم  وفضل  الرحمن  عبد 
خليل  فاروق  الكيمياوية،وأميان  الهندسة 
الهندسة  /قسم  حسن  أحمد  وأبتسام 
الكهروميكانيكية،وعلي عبار خليف/قسم 
هندسة اإلنتاج واملعادن،بيداء هاشم هالل/

،وهنادي  والنظم  السيطرة  هندسة  قسم 
عباس جابر /قسم هندسة احلاسوب، تقدم 
الى  التهنئة  التكنولوجية  اجلامعة  رئاسة 
ترقيتهم متمنني لهم  الذين مت  التدريسني 
دوام التألق والنجاح في عملهم الذي يصب 
في خدمة املسيرة العلمية والتعليمية في 

بلدنا.

ترقيات علمية
اخبار جامعية

برعاية األستاذ الدكتور )أمني دواي ثامر( رئيس 
على  اجلامعة  تقيم  التكنولوجية  اجلامعة 
بجالء  إحتفاًء  املركزي  احلفل  املسرح  قاعة 
العراق  العزيز  بلدنا  عن  األجنبية  القوات 
2011/12/29،وبحضور  اخلميس  يوم  في 
العنزي(  حسني  علي  الكرمي  )عبد  األستاذ 
اجلامعة  ورئيس  الوطني  االئتالف  عضو 
واإلداري  العلمي  ومساعديه  التكنولوجية 
الوطني  النشيد  بدايته  في  احلفل  ،تضمن 
سورة  ثم  ومن  احلكيم  الذكر  من  آي  وتاله 
،جاءت  العراق  شهداء  ارواح  على  الفاحتة 
الوفاء هو يوم  ان يوم  كلمة رئيس اجلامعة 
يوم  وهو  وطننا  من  احملتل  به  خرج  عظيم 

جديد  لعراق  جديد 
بأحد  مستشهداً 
األدباء العراقيني قائالً 
الدموع  متيته  )وطن 
وكلما  الدماء  وحتييه 
مذابحه  على  كثرت 
 ً قوة  ازداد  القرابني 
قداسته( واشتدت 

الوفاء  يوم  وسيبقى 
في  احلرية  صرخة 
زمن التحرر واإلباء في 
بلدنا،ثم جاءت كلمة 
الكرمي  )عبد  األستاذ 

فيها  حتدث   ) العنزي 
اليوم  هذا  اهمية  عن 
فرصة  بانه  ووصفه 
العراقيني  لكل  كبيرة 
احلفل  تخلل  وبعدها 
ممثل  ألقاها  قصيدة 
األستاذ  األدباء  إحتاد 
 ) الشرع  جالل   (
للشاعرة  وقصيدة 
حياة الشمري ثم قام 

الوفاء  بيوم  اخلاص  املعرض  بزيارة  الضيوف 
الوطني الذي اقامته وحدة النشاط الفني 
في قسم التربية الرياضية ومت عرض عمل 
فيه مدى  الطلبة عرضوا  لبعض  مسرحي 
بها  تقوم  كانت  التي  الصعبة  املهمات 
القوات العراقية في السيطرة على الوضع 
حلو  جاسم  الدكتور)  كرم  وختاماً  األمني 
للشؤون  اجلامعة  رئيس  مساعد  نعمة( 
بحماية  اخملتصني  األمنيني  القادة  اإلدارية 

اجلامعة التكنولوجية.

اجلامعة التكنولوجية حتتفي بيوم الوفاء

امني  ا.د  التكنولوجية  اجلامعة  رئيس  اكد 
الهيئة  اجتماع  حضوره  خالل  ثامر  دواي 
ان  املعمارية  الهندسة  لقسم  العامة 
ونعتز  مرموقة  مبكانة  يحظى  القسم 
رئاسة  فأن  األهمية  هذه  أطار  وفي  بها 

سعت  اجلامعة 
هذا  تطوير  الى 
خالل  من  القسم 
مذكرات  تفعيل 
اجلهات  مع  تفاهم 
السيما  اخلارجية 
منها  الفرنسية 
مؤكدا على ضرورة 
باجلانب  التمسك 
في  االخالقي 
التعامل  أشكال 
بالقضاء على أشكال  الكفيل  كافة النها 

الفساد األخرى .
في  اجلامعة  ان  اجلامعة   رئيس  اكد  وقد 
ان  الى  املنظور  القريب  املدى  طريقها على 
خالل  من  علمي  أشعاع  مركز  الى  تتحول 

حملة  من  ممكن  عدد  اكبر  ألرسال  التوجه 
شهادة املاجستير الكمال دراستهم العليا 

في اجلامعات العاملية .
وحث ا.د امني دواي منتسبي قسم الهندسة 
فعال  بشكل  يساهموا  ان  على  املعمارية 
املالئمة  التصاميم  بأعداد  املشاركة  في 
الشقق  لبناء  اجلامعة  توجه  ضمن 
سوف  اجلامعة  وان  للمنتسبني  السكنية 
الفضل  وثالثة  وثانية  اولى  جوائز  تخصص 
يكون  ان  ضرورة  على  مؤكدا  التصاميم 
لقسم الهندسة املعمارية بصمه واضحه 

في مشروع أسكان منتسبي اجلامعة .
رئيس  العلي  ا.د خليل  األجتماع  وقد حضر 
قسم الهندسة املعمارية و د.علي موسى 

املساعد االداري للقسم .

اثناء حضوره أجتماع اهليئة العامة لقسم اهلندسة املعمارية
رئيس اجلامعة : سنخصص جوائز  الفضل التصاميم لبناء شقق ملنتسبي اجلامعة
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اعلن رئيس اجلامعة التكنولوجية أ.د أمني دواي 
شهادة  حاملي  من  تدريسياً   177 ترشيح  عن 
و  للبعثات  املتقدمني  اجلامعة  في  املاجستير 
اإلجازات إلكمال دراستهم في اخلارج و مبختلف 
مقسمة  العلمية  و  الهندسية  االختصاصات 

على 142 للبعثات و 35 لألجازات .
جاء ذلك خالل لقاء رئيس اجلامعة التكنولوجية 
بطلبة املاجستير املتقدمني للبعثات و اإلجازات 
األقسام  في  العلميني  واملعاونني  الدراسية 
 2011/11/29 الثالثاء  يوم  والعلمية  الهندسية 
املعادن  و  اإلنتاج  هندسة  قسم  قاعة  في 
املساعد  العاني  يحيى  محمد  أ.د  بحضور 
كاظم  وسام  د.  و  اجلامعة  لرئيس  العلمي 
اجلامعة  رئيس  بارك  و   . العلمية  الشؤون  مدير 
من  قبولهم  على  للمصادقة  املرشحني  جميع 
من  االستفادة  مؤكداً  اجلامعة  مجلس  قبل 
وزارة  عليها  أقدمت  التي  املباركة  اخلطوة  هذه 
اجملال  بفتح  العلمي  البحث  و  العالي  التعليم 
و  اخلارج  في  دراساتهم  إلكمال  الطلبة  أمام 
مهمة  بتسهيل  ستقوم  اجلامعة  و  الوزارة  أن 

املرشحني .
عاتقها  على  ملقاة  اجملموعة  هذه  أن  أضاف:  و 
مسؤولية كبيرة ألنها ستحمل اسم اجلامعة 
أننا  و   .. اخلارجي  احملفل  في  التكنولوجية 
لتذليل  أيديكم  على  أيدينا  نضع  الن  تواقون 
حتقيق  اجل  من  املعوقات  و  املصاعب  جميع 
أن  نرى  ألننا  العلمي  بالتفوق  األسمى  الهدف 
بأنكم  هذه املهمة ليست يسيرة لكنني واثق 
سوف تتخطونها و جتتازونها و التي تصب في 
خدمة املسيرة العلمية في البلد . و كشف أن 
املوعد النهائي لتسلم املستمسكات املطلوبة 
أسماء  نشر  مت  و   ، للمرشحني   2011/12/31

املرشحني على موقع اجلامعة التكنولوجية

التكنولوجية تضيف 

اجتماع رؤساء اجلامعات 
يذكر ان اجلامعة التكنولوجية قد استضافت 
العراقية  اجلامعات  رؤوساء  اجتماعات  احدى 
البعثات  برنامج  ملناقشة  بغداد  العاصمة  في 
الدراسية اخملصصة لنيل شهادة الدكتوراه من 
خارج العراق الذي اطلقته وزارة التعليم العالي 
العلمي  املستوى  لترصني  العلمي  والبحث 
ورفده بطاقات جديدة عالية االعداد والتاهيل . 
ثامر  دواي  امني  ا.د  اداره  الذي  االجتماع  وحضر 
رئيس اجلامعة التكنولوجية كل من ا.د محمد 
جابر رئيس جامعة النهرين وا.د زياد العاني رئيس 
اجلامعة العراقية )االسالمية سابقا ( ود. بهاء 
جامعة  لرئيس  االداري  املساعد  جياد  طعمة 
بغداد وا.م.د كنعان عبد اللطيف مساعد رئيس 
مساعد  الشرع  ود.قادر  املستنصرية  اجلامعة 
مدير  اجلوهر  وليد  وا.د  النهرين   جامعة  رئيس 

املنعم كاظم  وم.دعبد  الوزارة  البعثات في 

ا.د  الوزارة  في  العام  املفتش  حمادي معاون 
لرئيس  العلمي  املساعد  العاني  محمد 
اجلامعة التكنولوجية ود.وسام كاظم مدير 

قسم الشؤون العلمية في اجلامعة 

الى مركز  زيارته  اجلامعة خالل  رئيس  شدد 
فكرة  اساس  ان  على  الثقافية  اخلدمات 
أنشاء املركز هي خدمة الطلبة واملنتسبني 
وخدمة اجملتمع بشكل عام وأن هذِه اخلدمة 

يجب ان تقدم بشكل أنساني وأخالقي .
هي  األخالقي  التعامل  مسألة  ان   : واكد 
الفساد  أشكال  على  للقضاء  السبيل 
املالي واألداري كافة الن أشكال الفساد هي 
نتاج للفساد األخالقي ، وأن وجود منظومة 
األنسان كفيل  لتصرفات  أخالقية ضابطة 

بإيجاد األحترام املتبادل بني أفراد اجملتمع .
واوعز سيادته الى أدارة املركز بضرورة مراعاة 
خدمات  من  للمستفيدين  املادي  املستوى 
بعض  أجور  تخفيض  الى  داعيا  املركز 

اخلدمات التي يقدمها املركز .
عمل  حتفيز  ضرورة  على  كذلك  وأكد 
وتقييم كل منتسب على  املركز  منتسبي 
حافزاً  يكون  حتى  وجهده  كفاءته  اساس 
للنهوض بعمل جميع منتسبي املركز ومبا 

يصب في خدمة اجلامعة واجملتمع. 

رئيس اجلامعة يزور مركز اخلدمات الثقافية ويوعز 
مبراعاة املستوى املادي للمستفيدين

أقام مركز بحوث النانو تكنولوجي واملواد 
التكنولوجية  اجلامعة  في  املتقدمة 
الفراغ  مضخات  وتشغيل  لصيانة  دورة 
بأنواعها في قاعة املركز للمدة من الثالث 
تشرين  من  عشر  السابع  وحتى  عشر 
من  متدربني    )  7( مبشاركة   2011 الثاني 
شركة مصافي اجلنوب في البصرة و هيئة 
املكائن  هندسة  قسم  و  قار  ذي  مصفى 

في اجلامعة املستنصرية .
وحاضر في الدورة أ.د. عدوية جمعة مدير 
املركز و أ.م.د. مسلم فاضل و م.د. محمد 
من  الليزر  فرع  في  التدريسيني  سلمان 

قسم العلوم التطبيقية في اجلامعة .
املشاركني  تعليم  الى  الدورة  وهدفت 
الفراغ  منظومة  اجزاء  ربط  كيفية 
وتشغيلها وصيانتها وشارك فيها حملة 
شهادة بكالوريوس هندسة ودبلوم عالي .

على  التعرف  الدورة  منهاج  وتضمن 
منظومات  وعلى   ، الفراغ  أساسيات 
ومقاييسها  بأنواعها  الفراغ  ومضخات 
واألجزاء امللحقة بها والتعرف على صيانة 
حصول  تالفي  وكيفية  الفراغ  مضخات 
املنظومة  كفاءة  وفحص  فيها  التسريب 

)Balanco(

يقيم  اجلامعة  يف  النانو  مركز 
دورة لصيانة وتشغيل مضخات 

الفراغ 

تفقد رئيس اجلامعة التكنولوجية ا.د امني 
في  االلكترونية  احلاسبة  مركز  ثامر  دواي 
حارث  االستاذ  املركز  مدير  والتقى  اجلامعة 
على  والعمل  املركز  عمل  في  للتداول  فؤاد 
تذليل جميع املصاعب واملعوقات التي تقف 
التي  اجلوانب  من  العديد  تنفيذ  في  حائال 

تدخل في صلب عملهم .
الندوة  من  جانبا  اجلامعة  رئيس  وحضر 
التي اقامها املركز التي تتعلق بنظام اخملزن 
املشترك  العمل  على  اكد  الكيمياوي,اذ 
في  واملساهمة  العمل  مبستوى  واالرتقاء 
خدمة  اجلامعات العراقية مبا متتلكه كوادر 
اجلامعة التكنولوجية من طاقات واالنطالق 

على صعيد الدولة .
الفعال  التحكم  الى  النظام  ويهدف 
عن  الكيمياوي  اخملزن  ومخرجات  مبدخالت 
والسحب  التجهيز  وصوالت  اعداد  طريق 
تلقائياً  البرنامج  ويقوم  تفاصيلها,  بكامل 
املواد.كما  خملزون  املتبقي  الرصيد  بتحديث 

تقارير جرد عامة  توفير  النظام على  يعمل 
حسب  خاصة  جرد  وتقارير  اخملزن  حملتويات 
اسم املادة او نوعها  فضالً عن تقارير حول 
اجلهة  وذلك حسب طلب  االخراج  وصوالت 
للمرة  النظام  عرض  حيث  املستفيدة. 
اجلهة  وبعد طلب  بتاريخ 2009/9/2,  االولى 
على  التعديالت  بعض  اجراء  املستفيدة 
لالقسام  تدريبية  دورة  اقامة  مت  النظام 
الهندسة  )قسم  النظام  من  املستفيدة 
و  االنتاج  هندسة  قسم  الكيمياوية, 
العلوم  قسم  البيئة,  بحوث  مركز  املعادن, 

التطبيقية( بتاريخ 2009/11/23.
معالي  موافقة  على  النظام  واستحصل 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي لغرض 
كافة  العراقية  اجلامعات  على  التعميم 
املنافسات  من  عدد  النظام  دخل  ان  بعد 
مع انظمة جامعات اخرى وبطلب من دائرة 
العالي  التعليم  وزارة  والتطوير/  البحث 
العلمي في 2010/2/24 مت تكليف  والبحث 

بتصميم  ناصر   مظفر  صبا  املهندسة 
نسخة جديدة من النظام لغرض تعميمها.

االضافات  على  بالعمل  املباشرة  وحصلت 
الوزارة  قبل  من  املطلوبة  والتعديالت 
جلميع  شامل  وجعله  النظام  تطوير  ليتم 
مت  حيث  اجلامعات  في  العمل  متطلبات 
استحداث عدد من التقارير و امكانية عمل 
وخزن  شهريا  اخملزن  حملتويات  تلقائي  جرد 
نسخة من اجلرد حسب ذلك التاريخ تلقائيا 

ايضا. 
احلاسبة  مركز  في  تدريبية  دورة  وأقيمت 
بحضور   2010/4/21 بتاريخ  االلكترونية 
البحث  دائرة  وممثلي  العراقية  اجلامعات 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  والتطوير/ 
النظام  لغرض شرح طريقة عمل  العلمي 
املستفيد  ودليل  النظام  من  نسخ  وتوزيع 

اخلاص به على ممثلي اجلامعات والوزارة. 

رئيس اجلامعة يتفقد مركز احلاسبة االلكرتونية وحيضر ندوة نظام 
املخزن الكيمياوي 

اخبار جامعية

قامت شعبة الصيانة اجلامعية  وبالتعاون 
اجلامعة  في  املدني  الدفاع  وحدة  مع 
ربط  شبكة  بتأسيس  التكنولوجية 
ليالً  كهربائية تعمل على تغطية اجلامعة 
إنارة  طريق  عن  ممكنة  فترة  ألطول  نهاراً  و 

وخاصة  الوطنية  كهرباء  بخط  اجلامعة 
الضيافة  ودار  الداخلية  األقسام  دائرة 
وبعض  اجلامعية  الرياضة  التربية  وقسم 
اجلامعة  كانت  ،حيث  الهندسية  األقسام 
على  تعمل  إنارة  تراكيب  بواسطة  تغطى 

الطاقة الشمسية ولكن لكثرة عطالتها 
الكهربائية  اخلطوط  هذه  الى  اللجوء  مت 
مصباح   )18( إجناز  تضمنت  التي  البديلة 
لفضاءات  الطوارئ  إنارة  خط  من  تغطى 
جميع  ينير  زئبقي  مصباح  و)84(  اجلامعة 
تنير  نيون  قاعدة  و)20(  اجلامعة  مرافق 
منطقة الورش واملعامل ، نفذ هذا العمل 
الصيانة  بشعبة  املتمثل  اجلامعة  كادر 
مديرية  في  الصيانة  ووحدة  اجلامعية 
وكانت  املدني  الدفاع  وحدة  و  املعامل 
كلفة هذا اإلجناز ما يقارب خمسة ماليني 
التي  املواد  من  اإلستفادة  فضالعن  دينار 
ومن  الصيانة  شعبة  في  مخزونة  كانت 
البنايات  سطح  على  املتروكة  التراكيب 
بعد إجراء عملية الصيانة عليها بالكامل 
التتجاوز  فكانت  األجناز  هذا  مدة  عن  ،أما 
كهربائية  نقطة  حتديد  ،ومت  فقط  الشهر 
املولدة لسهولة  واحدة لهذا املشروع قرب 

السيطرة عليها.

شعبة الصيانة اجلامعية بالتعاون مع وحدة الدفاع املدني تعمل 
على انارة اجلامعة التكنولوجية بالكهرباء

إعالن امساء املرشحني للبعثات واالجازات الدراسية
رئيس اجلامعة يؤكد على االستفادة من خطوة إكمال الدراسة يف اخلارج
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اخبار جامعية

برعاية رئيس اجلامعة التكنولوجية أ.د أمني 
دواي ثامر أقام النشاط الفني / قسم التربية 
اجلامعة  لطلبة  الشعر  مهرجان  الرياضية 
على  وذلك   2012/2011 الدراسي  للعام 

مسرح اجلامعة يوم اخلميس 2011/11/24 .
الوطني  النشيد  بعزف  املهرجان  أفتتح 
التربية  رئيس قسم  إلقاء كلمة  مت  وبعدها 
اجلامعةأكد  في  الفني  والنشاط  الرياضية 
التي  الالصفية  اجلوانب  أهمية  على  فيها 
والترفيهية  الترويحية  اجلوانب  من  تعد 
اجلامعات  من  تعد  اجلامعة  أن  السيما 
الشعرية  القصائد  إلقاء  وتالها  العلمية 
أكثر  شارك  حيث  الوطن  بحب  تغنت  التي 
من ) 6 ( شعراء من طلبة اجلامعة وشهدت 

القاعة حضوراً غفيراً  .

مهرجان شعري 
لطلبة اجلامعة 

التكنولوجية

زار وفد قسم تكنولوجيا النفط / اجلامعة 
التكنولوجية شركة احلفر العراقية لغرض 
اكادميي  و  علمي  تفاهم  مذكرة  إبرام 
احملور   : محاور  اربعة  املذكرة  شملت  حيث 
التدريب  و  االولية  الدراسات  تضمن  االول 
الدراسية  املراحل  في  للطلبة  الصيفي 
الدراسات  تضمن  الثاني  احملور  و  اخملتلفة 
العليا و امكانيات فتح دراسات دبلوم عالي 
البحوث  الثالث تضمن  احملور  و  القسم  في 
املشتركة بني القسم و الشركة  أما احملور 
الرابع فقد تضمن إقامة املؤمترات و الندوات 
في  اخلبراء  بني  احملاضرات  إلقاء  و  املشتركة 
احلفر  شركة  و  النفط  تكنولوجيا  قسم 

العراقية 

فرع  رئيس  اخلالصي  محمد  رعد  د.  قال  .و 
الوفد  رئيس   ( النفط  مكامن  تكنولوجيا 
خالل  من  موفقة  كانت  الزيارة  هذه  ان   :  )
األكادميي  و  العلمي  التعاون  امكانيات 
شركة  إلى  بطلب  تقدمنا  قد  و  املشترك  
تكنولوجيا  قسم  بتجهيز  العراقية  احلفر 
النفط مبعدات و برج حفر ) الذي سوف يطلق 
لتكون   ) التعليمي  احلفر  برج  اسم  عليه 
احلصول  مت  حيث  للطالب  ايضاح  وسائل 
و  الشركة  قبل  من  شفوية  موافقة  على 
بني  الرسمية  اخملاطبات  اطار  في  االن  نحن 
ليتم  العراقية   احلفر  شركة  و  اجلامعة 

التجهيز من قبل الشركة .

قسم تكنولوجيا النفط
 يقرتب من ابرام مذكرة مع شركة احلفر العراقية

اجلامعة  في  البيئة  بحوث  مركز  اقام 
التعامل  آليات   ( بعنوان  دورة  التكنولوجية 
مع املواد الكيمياوية و سبل تقليل تاثيراتها 
 11  /  24  –  20 للمدة   ) البيئية  و  الصحية 
عدة  مواضيع  الدورة  تناولت   ،  2011  /
أنواع  و  الكيمياوية  باملواد  التعريف   : منها 

للمواد  التعرض  مستويات  و  مسارات  و 
البيئية  و  الصحية  اآلثار  و  الكيمياوية 
املترتبة عليها و البدائل و آليات التعامل مع 
املشاركني  بلغ عدد  الكيمياوية حيث  املواد 
)24( مشاركاً من الدوائر و الوزارات اخملتلفة .

دورة يف آليات التعامل مع املواد الكيمياوية

محلة اعمار يف 
قسم هندسة البناء 

واالنشاءات
واالنشاءات  البناء  هندسة  قسم  قام 
الدراسية  القاعات  وتاهيل  العمار  بحملة 

للقسم وبعض مرافق القسم االخرى .
وقال د. نبيل خورشيد رئيس القسم : بدأنا 
بحملة  اجلديد  الدراسي  العام  بداية  ومنذ 
جو  لتأمني  الدراسية  القاعات  لتأهيل 
ولالرتقاء  القسم  لطلبة  مناسب  دراسي 
التاهيل  شمل  حيث   العلمي  مبستواهم 
اعادة طالء اجلدران وابدال السقوف الثانوية 
منظومة  تأهيل  واعادة  الدراسية  للقاعات 
التدفئة والتبريد وشمل العمل ايضا تاهيل 
املستلزمات الكهربائية للقاعات و تزويدها 
وبتصاميم حديثة لضمان  مبقاعد جديدة  
راحة الطلبة والوصول الى املستوى العلمي 

املنشود لطلبة القسم .
من  االنتهاء  ان   : خورشيد  نبيل  د  واضاف 
سينتهي  القسم  في  االعمار  اعادة  اعمال 

قريبا .

اجلامعة  في  احلاسوب  هندسة  قسم  اقام 
بعنوان  نقاشية  حلقة  التكنولوجية 
 zero خوارزمية  باستخدام  )التخويل 
( للباحثة م.م زينب محمود     knowledge
يوم  ذلك  و  القسم  قاعة  على  فاضل 
زينب  م.م  الباحثة  تناولت   .  2011/11/16
النقاشية  احللقة  موضوع  فاضل  محمود 
 Zero عن طريقة تخويل للمستخدم تدعى

الطرق  عن  تختلف   Knowledge Proof
 Username \ تستخدم   التي  التقليدية 

  Password
اثبات  املستخدم  الطريقة  هذه  تخول   
اسئلة  مجموعة  طريق  عن  هويته 
ملعلومات شخصية يتم اعدادها عن طريق 

بروتوكوالت متفق عليها مسبقاً. 

حلقة نقاشية يف قسم هندسة احلاسوب
على  احملسن  عبد  مروة  الطالبة  حصلت 
متعددة  كواشف  تصنيع  في  اختراع  براءة 
طارق   ايفان  الدكتورة  بإشراف  الطبقات 
التطبيقية/ العلوم  قسم  في  التدريسية 

مع  وبالتعاون  جامعتنا  في   الليزر  فرع 
في  التدريسي  رمضان  إبراهيم  الدكتور 
حيث  املستنصرية،  العلوم/اجلامعة  كلية 
الدكتورة  قبل  من  بفكرة  االجناز  هذا  بدأ 
ايفان طارق وطرحها على طالبتها وتكللت 
تصنيع  في  االجناز  هذا  بالنجاح،ويتلخص 
معدن  نوع   ( الطبقات  متعددة  كواشف 
ذات   )  )  MIS موصل(  –شبه  –اوكسيد 
قصير  استجابة  وزمن  عالية  استجابة 
التجارية   للكواشف  جدا  مقاربة  وبنتائج 
و  واحدة  ترسيب  عملية  إجراء  خالل  من 
جدا  بسيطة  تقليدية  طريقة  باستخدام 
هي التبخير احلراري في الفراغ و باستخدام 
مواد و أجهزة محلية  وبكلفة زهيدة  ال تقارن 
بتكلفة تصنيع النبائط متعددة الطبقات 
والتي تتطلب وجود   Malty layer devices

باإلضافة  واحدة   ترسيب  عملية  من  أكثر 
إلى  تقنيات وأجهزة ترسيب حديثة من اجل 
احلصول على طبقات االكاسيد ، ويتضمن  
 nm  1 سمك  على  احلصول  إمكانية  أيضا 
 SiO2((  من طبقة ثاني اوكسيد السليكون
كطبقة عازلة متكونة تعمل على حتسني 
خصائص النبيطة املصنعة  حيث تتطلب 
عملية حتضير غشاء بهذا السمك القليل 
استخدام  أو  متطورة  أجهزة  استخدام 
املادة  تبخير  كأداة  عالية  طاقة  ذو  الليزر 
العالية  اإلنصهار  درجة  ذات  االوكسيدية 
االلكترونية  القياسات  بعض  واستخدام 
لهذه  الطاقة  حزم  مخطط  حساب  في 
النبيطة،مت اجراء حسابات وقياسات جديدة 
لم يتم التطرق لها سابقاً وتعشيق ذلك مع 
احلسابات  إلجراء  احلاسوبية  البرامج  بعض 
النظرية ،أما عن استخدامات هذا اإلختراع 
فهو يدخل ضمن األجهزة اخملتبرية العلمية 
التجارب  تصاميم  عن  فضالً  والطبية 

العلمية للدراسات األولية والعليا.

براءة اخرتاع يف تصنيع كواشف متعددة الطبقات 
يف قسم العلوم التطبيقية

اجلامعة  في  احلاسوب  علوم  قسم  اختير 
العالي  التعليم  وزارة  قبل  من  التكنولوجية 
في  قسم  اول  ليكون  العلمي  والبحث 
ليبدا  العراقية  اجلامعات  من  االختصاص 
وذلك  الكندية  اجلامعات  مع  التوأمة  مشروع 
باختيار 20 طالبا من القسم في الدراسة في 

احدى اجلامعات الكندية صاحبة االختصاص.
قسم  عقده  الذي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
التدريسية  الهيئة  اعضاء  مع  احلاسوب  علوم 
 2011/11/15 الثالثاء  يوم  ظهر  القسم  في 
اجلامعة  رئيس  بحضور  القسم  قاعة  في 
البعثات  دائرة  عام  مدير  و  ثامر   دواي  امني  ا.د 
امني  وليد  ا.د  الوزارة  في  الثقافية  والعالقات 
الثقافي  املستشار  توما  اسعد  أ.د.  و  اجلوهر 
قسم  رئيس  صالح  هادي  هالل  وا.د  كندا  في 
عباس  وجمال  اجلامعة  في  احلاسوب  علوم 
. واكد رئيس  مدير املنظمات في دائرة البعثات 
على  ثامر  دواي  امني  ا.د  التكنولوجية  اجلامعة 
واساتذة  لطلبة  تتاح  التي  الفرص  استثمار 
اجلامعة التكنولوجية من قبل مديرية البعثات 
من  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  في 
العاملية  اجلامعات  مع  والتوامة  البعثات  خالل 
في  العاملية  اجلامعات  في  دراساتهم  باكمال 
في  حتصل  التي  التطورات  ملواكبة  سعيها 
احلقول العلمية والهندسية السيما بعد الثقة 

العالي  التعليم  وزير  وعبر  الوزارة  اولتها  التي 
وليد  أ.د.  .وبارك  االديب  علي  العلمي  والبحث 
اجلوهر مدير دائرة البعثات اختيار واعتماد قسم 
وهو  التكنولوجية  اجلامعة  احلاسوب من  علوم 
االنطالقة  ليكون  العراقية  اجلامعات  من  االول 
من  لكونه  التوأمة  مبشروع  للبدء  االولى 
االقسام املتميزة في اجلامعة  واختيار 20 طالب 
للدراسة من اصحاب املعدالت االعلى وان اختيار 
وامنا  عشوائياً  يكن  لم  التكنولوجية  اجلامعة 
سيتم  نفسه  الوقت  وفي  موضوعية  بدراسة 
الكندية  اجلامعة  قبل  من  بالشهادة  االعتراف 
باجلامعة  الكامل  االعتراف  ضمنياً  يعني  مما 
اننا نعمل جاهدين على  .واضاف  التكنولوجية 
معالي  وفرها  التي  الرائدة  التجربة  هذه  اجناح 

الوزير علي االديب .
 وبني اجلوهر تفاصيل الدراسة بالنسبة للطلبة 
في  االولى  املرحلة  في  دراستهم  سيباشروا  اذ 
التحاقهم  يتم  ان  على  التكنولوجية  اجلامعة 
االختصاص  صاحبة  الكندية  اجلامعة  في 
ان  على  والثالثة  الثانية  املرحلتني  في  الدقيق 
الرابعة  السنة  في  الدراسة  الكمال  يعودوا 
التي  الشهادة  منح  ويتم  العراق  في  واالخيرة 
اجلامعة   ( اجلامعتني  فيها  وضع شعار  سيتم 

التكنولوجية ، واجلامعة الكندية (.
د.  كندا  في  الثقافي  املستشار  حتدث  بعدها 

االتفاقات  عن  فيها  كشف  الذي  توما  اسعد 
التي توصل اليها مع اجلامعات الكندية صاحبة 
الستقبال  استعدادها  ابدت  التي  االختصاص 
الطلبة العراقيني لغرض اكمال دراستهم وبني 
املتطلبات االساسية من اجل التواجد في هذه 
اجلامعات منها : عملية املناهج ، فروع القسم 
وعدد  للمفردات  تكون مطابقة  ان  يجب  والتي 
عن  ايضا  توما  .وكشف  واخملتبرات  الساعات 
الستقبال  استعدادها  ابدت  التي  اجلامعة 
  New Brunswick  ( جامعة  وهي  الطلبة 
احلاسوب  بعلوم  تختص  التي    )  university
فضال عن اتفاقه مع جامعات اخرى .وتطرق الى 
اللغة  اتقان  بالدراسة هي  للشروع  اول خطوة 

االنكليزية .
وشكر أ.د. هالل هادي رئيس قسم علوم احلاسوب 
في ختام  االجتماع على االختيار والتقييم من 
واننا  اننا قريبني من هذا املشروع   '' الوزارة  قبل 
ومن  املتميزين  والتدريسيني  االساتذة  منلك من 
افضل  حتقيق  على  .الدليل  املميزة  الطاقات 

النتائج في التقييم خالل السنوات املاضية ''.
واضاف : سيتم التركيز على اجلانب املهم اللغة 
االول لهذا املشروع  املفتاح  االنكليزية الن ميثل 

وبالتعاون مع رئيس اجلامعة ودائرة البعثات .

طلبة علوم احلاسوب يدرسون يف اجلامعات الكندية

من باب حرص قسم الهندسة الكهربائية 
التي  الضرورية  املستلزمات  توفير  على 
رئيس  أفتتح  والتدريسي  الطالب  يحتاجها 
ثامر  دواي  أمني  أ.د  التكنولوجية  اجلامعة 
وحدة خدمات االنترنت في قسم الهندسة 
وأكد   ،  2011/12/22 بتاريخ  الكهربائية 
اخلدمات  هذه  افتتاح  أن   : اجلامعة   رئيس 
في  تصب  االنترنت(  وحدة   ( االلكترونية 
إجراء  في  والتدريسي  الطالب  مساعدة 
املراكز  مع  االتصال  قنوات  وفتح  البحوث 
واجلامعات  االفتراضية  واملكتبات  البحثية 
أهم  من  االنترنت  يعد  حيث   ، األخرى 
وسائل االتصال احلديثة املتداولة في الوقت 
االنترنت في  يتوفر  أن  احلاضر ومن الضروري 
جامعتنا بصورة مستمرة ومميزة ألنها تتمتع 

بخصوصية عالية في هذا اجملال.

افتتاح وحدة األنرتنت 
يف قسم اهلندسة 

الكهربائية
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أ.د  التكنولوجية  اجلامعة  رئيس  افتتح 
 ) الساعة  باب   ( الرئيسي  الباب  دواي  أمني 
للجامعة وبحضور املساعد اإلداري الدكتور 
العلمي  واملساعد  نعمة  حلو  جاسم 
قسم  رئيس  و  العاني  محمد  الدكتور 

هندسة املواد  الدكتور محمد هليل . 
خالل  دواي  أمني  أ.د  اجلامعة  رئيس  أكد  و 
االفتتاحية ضرورة احلرص على امن اجلامعة 
بها  املعمول  األمنية  بالضوابط  االلتزام  و 
داخل اجلامعة حفاظاً على الطلبة وجميع 

منتسبيها 

افتتاح بوابة الساعة في الجامعة التكنولوجية

مبناسبة ذكرى عيد يوم الغدير أقامت اجلامعة 
احتفاليتها  مسرحها  على  التكنولوجية 
دواي  أمني  أ.د  اجلامعة  رئيس  السنوية بحضور 
وبحضور املساعد اإلداري الدكتور جاسم حلو 
نعمة واملساعد العلمي الدكتور محمد العاني  
ٌ غفير من  الرضا معاش وجمع  والشيخ  عبد 
الطلبة.  واستهلت االحتفالية بآي  من الذكر 
على  واحدة  لدقيقة  حداد  وقفة  ثم  احلكيم 

أرواح شهداء العراق.
بهذه  كلمة  اجلامعة  رئيس  ألقى  بعدها   
واإلسالمية  العربية  األمة  مهنئاً  املناسبة 
مستعرضاً املنجزات التي قام بها اإلمام علي ) 
عليه السالم ( بعدها قدم الطلبة فعالياتهم 

وفي اخلتام مت توزيع الهدايا على املشاركني .

اجلامعة التكنولوجية تقيم احتفالية بذكرى عيد الغدير

م.د خالد فرهود جسب
قسم الهندسة الكيمياوية

التكنولوجية  اجلامعة  سعي  أطار  في 
األحداث  ملواكبة  العلمية  أقسامها  وجميع 
أوفد  والعملي  العلمي  بالواقع  والنهوض 
م.د. خالد فرهود جسب من قسم الهندسة 
الكيمياوية إلى املؤمتر العلمي  املعنون  )مؤمتر 
في  عقد  والذي  والغاز(   للنفط  األول  العراق 
البصرة  مدينة  في  النفطي  الثقافي  املركز 
للفترة من 26- 27/ 10/ 2011 من قبل اجلهة 
املنظمة وزارة النفط حتت شعار "نفط العراق 

طاقة املستقبل للعالم" ، 
ثم  الوطني  بالنشيد  االفتتاح  بدأ حفل  وقد 
الكرمي  القران  احلكيم من  الذكر  آي من  تالوة 
املؤمتر  إفتتاحية  كلمة  إلقاء  مت  ذلك  بعد   ،
النفط لشؤون التصفية  من قبل وكيل وزير 
شركة  عام  مدير  و  الشماع  أحمد  األستاذ 
بالضيوف  فيها  رحب  الذي  اجلنوب  مصافي 
هذا  إن  حديثه  خالل  وأكد  للمؤمتر  احلاضرين 
املؤمتر هو ثمرة التواصل العلمي احلقيقي اجلاد 
بني املؤسسات األكادميية املتمثلة باجلامعات 

وحقل العمل املتمثل بوزارة النفط ، 
 وأشار مدير عام شركة مصافي اجلنوب إلى 
اختيار  على  للمؤمتر  العلمية  اللجنة  حرص 
التطبيقي  الطابع  ذات  املشاركة  البحوث 
الصناعة  رفد  في  تساهم  والتي  والعلمي 
تلبي  ومشاريع  بأفكار  العراق  في  النفطية 
االقتصادية   التنمية  وطموحات  متطلبات 
املشاركة  البحوث  هذه  من  عدداً  أن  علماً 
مت  فقد  العراق  خارج  من  باحثني  من  جاءت 

من  املؤمتر  سكرتارية  إلى  بحثاً   63 تقدمي 
إلى  أرسل  بحث  كل   ، مختلفة  بلدان   8
مقيمني من أرقى األساتذة اجلامعيني واخلبراء 
 24 أفضل  اختيار  مت   ، العالم  في  النفطيني 

بحث للمشاركة في املؤمتر. 
شركة  عام  مدير  قدم  كلمته  ختام  في  و 
للدعم  تقديره  و  شكره  اجلنوب  مصافي 
الكبير للمؤمتر واملساهمة الفاعلة في جناحه 
من قبل وزارة النفط. كما شكر كافة أعضاء 
والتشريفات  والعلمية  التحضيرية  اللجان 
فترة  خالل  الكبير  للجهد  والسكرتارية 

اإلعداد و التحضير والتهيئة للمؤمتر. 
األساتذة  توجه  االفتتاح  حفل  انتهاء  وبعد 
املؤمتر  بحوث  قاعات  إلى  واملدعوون  الباحثون 
في املركز الثقافي النفطي حيث مت توزيعهم 
جلسات  توزيع  مت  فقد   . املؤمتر  محاور  على 
البحوث املقبولة على يومي املؤمتر وتشكلت 
تقييم  لغرض  ساندة  جلان  اخلصوص  بهذا 
كذلك  و  املميزة  البحوث  إختيار  و  البحوث 

لغرض كتابة التوصيات. 

الهدف من املؤمتر:
واملقاالت  البحوث  و  الدراسات  إستعراض   -1
القطاع  تطوير  إلى  تهدف  التي  العلمية 

النفطي العراقي.
وسائل  من  مهمة  وسيلة  املؤمتر  يعتبر   -2
التواصل والتعارف بني اخملتصني والباحثني في 
الصناعة النفطية الوطنية وشركات النفط 
إضافة  والعاملية  احمللية  واجلامعات  العاملية 

إلى املهتمني من القطاع اخلاص.

 احملاور الرئيسية للمؤمتر
1- اإلستكشاف وجيولوجيا النفط.

2- هندسة املكامن النفطية.
3- تكنولوجيا حفر اآلبار النفطية.

4- عمليات اإلنتاج.
4- املنشآت السطحية.

5- عمليات التكرير.
6- تقنية الغاز.

7- نقل النفط اخلام واملنتجات النفطية.
8- اقتصاديات النفط.

9- التشريعات النفطية احمللية والعاملية.

 البحث املشارك 
 Power Point علمية  محاضرة  تقدمي  مت 
البحث  موضوع  حول  خاصة   Presentation

املشارك في املؤمتر واملعنون :
 Developed Equation for fitting ASTM(

 )Distillation curves
التقطير  منحنيات  لتمثيل  مطورة  معادلة 

ASTM القياسية
حيث مت منحنا شهادة تقديرية ودرع املؤمتر. علماً 
بان اجلهة املقيمة للبحوث كانت من  خبراء من 

مختلف بلدان العالم.
املشاركة  خالل  من  باملؤمتر  الفاعل  احلضور   -2
محاور  ضمن  اخملتلفة  البحوث  مناقشة  في 

املؤمتر .
3- البحوث املشاركة في املؤمتر سوف تنشر من 
قبل مركز البحث والتطوير النفطي في مجلة
)Journal of Petroleum Research & Studies(

 توصيات املؤمتر
سنة  كل  دوري  بشكل  املؤمتر  إنعقاد   -1
آلية  ووضع  دورية  دائمية  جلنة  تشكيل  مع 

لعملها وتوسيع دائرة املشاركة في املؤمتر .
للبحوث  واملادي  العلمي  الدعم  تقدمي   -2

التطبيقية ومتابعة تنفيذها.
اجلهات  من  مشتركة  عليا  جلنة  تكليف   -3
لغرض  أعماله  انتهاء  بعد  للمؤمتر  املنظمة 
الكوادر  بها  شارك  التي  البحوث  استقراء 
تستحق  التي  و  الهندسية  و  األكادميية 
أو  النفطي  القطاع  في  والتطبيق  الدراسة 

الصناعي و التوصية بتنفيذها.
شركة  عام  مدير  القى  املؤمتر  نهاية  وفي   
اخلتامية  اجللسة  رئيس  اجلنوب  مصافي 
للمؤمتر كلمة إختتام املؤمتر  التي شكر فيها 
وحتقيق  املؤمتر  جناح  في  ساهم  من  جميع 

أهدافه ومت قراءة توصيات املؤمتر.

 نفط العراق طاقة املستقبل للعامل
اجلامعة التكنولوجيةتشارك يف مؤمتر العراق األول للنفط والغاز

تقارير املوفدين اخبار جامعية

التقى رئيس اجلامعة التكنولوجية أ.د. امني 
األملانية  فرايبيرغ  جامعة  مبمثل  ثامر  دواي 
تشرين  من  العشرين  في  قدو  القادر  عبد 
إمكانية  سيادته  وناقش   2011 الثاني 
تفعيل العالقات بني اجلامعة التكنولوجية 

وجامعة فرايبيرغ األملانية.
للجامعة  ان   : اجلامعة  رئيس  وأوضح 
اجلانب  مع  سابقة  جتربة  التكنولوجية 
العالقات  لتقوية  نيه  توجد  حيث  األملاني 
وتبادل  التفاهم  مذكرات  توقيع  طريق  عن 
دول  على  مفتوحة  فاجلامعة  اخلبرات، 

الفنية  باخلبرات  البلد  لرفد  كافة  العالم 
البلد  في  التقدم  عجلة  ودفع  والهندسية 
، مؤكداً دعم وزير التعليم العالي والبحث 
لعمليات  األديب  علي  األستاذ  العلمي 
اجلامعات  بني  اخلبرات  وتبادل  التعشيق 
ختام  وفي  األجنبية  واجلامعات  العراقية 
دواي  امني  أ.د.  اجلامعة  رئيس  وجه  لقاءه 
الى  اجلامعة  ودرع  وتقدير  كتاب شكر  ثامر 

االستاذ عبد القادر قدو

جامعة  ممثل  يلتقي  اجلامعة  رئيس 
فرايبريغ األملانية

حصل طالب الدكتوراه خالد كرم عبد / كلية 
في  امليكانيكية  والهندسة  املتقدم  التصنيع 
جامعة جنوب استراليا على املركز األول ضمن 
علمي  بوستر  أفضل  إلختيار  علمية  مسابقة 
املسابقة  هذه  ضمن  طالباً   )28( شارك  حيث 
ألبحاثهم  الطلبة  عرض  املسابقة  .وشملت 
إلتاحة   )poster( ملصق  شكل  على  العلمية 
والبحثية  العلمية  املعرفة  لتبادل  الفرصة 
في  اخملتلفة  االختصاصات  ضمن  الطلبة  بني 
الكلية .يذكر أن قسم هندسة اإلنتاج واملعادن 
/ اجلامعة التكنولوجية / قد قام بإرسال طالب 
الدكتوراه خالد كرم عبد ضمن برنامج البعثات 

الدراسية 

طالب من اجلامعة حيصل على 
املركز األول يف مسابقة علمية 

يف اسرتاليا
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مصطفى  و  حتسني  ساري   : اللقاء  اجرى 
عبد الرحمن / إعالم اجلامعة 

العمراني  و  العلمي  التطور  مواكبة  إن 
النهوض  علينا  توجب  املتقدمة  الدول  في 
من  و   ، العملي  و  العلمي  التعليمي  بالواقع 
العملي  باملستوى  االرتقاء  متطلباته  أولى 
العمرانية  البيئة  تهيئة  في  يتمثل  الذي 
املتمثلة  العراقية  العلمية  للقدرات  املالئمة 
و   ، اليه  تصبو  ما  هذا  و  العراقية  باجلامعات 
العمراني  العمل  على  الضوء  تسليط  ألجل 
مع  وقفة  التكنولوجية  اجلامعة  جمللة  كانت 
رئيس مهندسني أقدم ) ثامر قاسم محمد ( ) 
مدير قسم املشاريع الهندسية ( في اجلامعة 
هذه  اجنازات  و  مبهام  للتعريف  التكنولوجية 

املديرية :- 
الشؤون  قسم  عمل  طبيعة  هي  •ما 

الهندسية
باختالف  القسم  هذا  عمل  طبيعة  تختلف 
أقسامها ذلك من حيث التخطيط و دراسة 
املشاريع او من حيث التنفيذ ، و من هنا كانت 
و  اجلدوى  دراسة  و  التخطيط  شعبة  مهام 
املتكاملة  الدراسات  بإعداد  تتمثل  املشاريع 

لتحديد متطلبات املشاريع اجلديدة و صيانة 
و  تنفيذها  أوليات  حتديد  و  القائمة  األبنية 
إعداد و تدقيق االستمارات اخلاصة باملشاريع 
ذات  اجلهات  مع  املناقشة  لغرض  لتهيئتها 
العالقة ، باإلضافة إلى تقدمي املشورة الفنية 
و  التصاميم  تخص  التي  اإلشكاالت  حل  و 
املقاول  قبل  من  املقدمة  اخملططات  تدقيق 
املهندس  دوائر  ( في حالة طلب    AS Built  (
املقيم و متابعة تخصيص املبالغ للمشاريع 
و  الصرف  إطالقات  متابعة  و  للتنفيذ  املعدة 
و  املالية  التقارير  و إعداد  املناقالت للمشاريع 
رفعها إلى الوزارة و املشاركة في جلان الفتح و 
حتليل العطاءات ، أما عن مهام شعبة التنفيذ 
تقوم  التي  املقيم  املهندس  بدائرة  تبدأ  فهي 
الهندسية  األعمال  تنفيذ  على  باإلشراف 
مع  التنسيق  و  احملالة  باملشاريع  اخلاصة 
اجلهات ذات العالقة لتذليل معوقات التنفيذ 
املشاريع  في  العاملني  أداء  تقييم  عن  فضالً 
و  اإلضافية  املدد  و  التسعير  جلان  تشكيل  و 
بالتنسيق مع باقي شعب القسم و متابعة و 
تدقيق فحوصات املواد املستخدمة في تنفيذ 
اخملتبرية  و  احلقلية  الفحوصات  و  املشاريع 

الفنية  للمواصفات  مطابقتها  مدى  و 
القياسية املعمول بها .

الشؤون  قسم  تواجه  التي  •املعوقات 
الهندسية و أسبابها ؟

الرابع  الشهر  بعد  ما  الى  اخلطة  اقرار  تأخر 
من كل سنة يؤدي الى إحالة املشاريع بشكل 
متأخر وعدم امكانية حتقيق نسب صرف جيدة 
بصورة  احلكومية  العقود  شعبة  عمل  ان  و 
ادى  الهندسية  الشؤون  منفصلة عن قسم 
 ، املشاريع  إحالة  في  كبير  تأخر  حدوث  الى 
حيث تردنا بعض العقود بعد اشهر من اكمال 
متطلباتها من قبلنا وارسالها اليهم و لكون 
اجلامعة تقع ضمن منطقة سكنية مزدحمة 
جداً مما يترتب عليها كثرة السيطرات االمنية 
غلق  إلى  باإلضافة  ومخارجها  مداخلها  في 
الى  ادى  السريع  اخلط  جهة  من  مدخلها 
داخل  الى  انسيابي  املواد بشكل  تأخر وصول 
الى  العطاءات  حتليل  جلان  جلوء  و  اجلامعة 
)استنادا  العطاءات  اوطأ  الى  العمل  إحالة 
الى تعليمات الوزارة( على الرغم من ان اسعار 
هذه العطاءات بعيدة كل البعد عن األسعار 
التخمينية مما يؤدي إلى إشراك مقاولني غير 

كفوئني في تنفيذ األعمال.
•هل هناك مشاريع جديدة تخدم اجلامعة ؟

نعم توجد هناك مشاريع جديدة 
الشؤون  قسم  خطة  ضمن 
بناية  انشاء  وهي  الهندسية 
و  العمودي  السيارات  موقف 
هندسة  ملحق  بناية  انشاء 
االنتاج و املعادن و اعمال تأهيل 
بناية هندسة املكائن و املعدات 
و هناك مشاريع لسنة 2012 و 
أجهزة  جتهيز  مشروع  تشمل 
و  النانوتكنولوجي  مختبر 
إنشاء بناية القاعات الدراسية 
و  االسفلت  مختبري  و   5 رقم 
السوائل و إنشاء بناية القاعات 
اخملازن  و   7 رقم  الدراسية 

املركزية .
•مسألة السكن في اختيار املوقع أين وصلت 

؟
التفكير  القسم  استراتيجية  ضمن 
االقسام  لطلبة  مالئم  سكن  بتوفير  جدياً 
على  اجلامعة  منتسبي  واسكان  الداخلية 
االمكانيات  مبوجب  القادمة  السنوات  مدى 

املتاحة والتخصيصات املالية املتوفرة .
في  دومن   28 مساحة  اجلامعة  لدى  تتوفر 
منتسبي  السكان  الزعفرانية  منطقة 
اجلامعة  داخل  استبيان  عمل  ومت  اجلامعة 
املطلوبة  السكنية  الوحدات  عدد  لتحديد 
ملنتسبي اجلامعة ، ومت توجيه دعوات للشركات 
لبناء  املنطقة  هذه  الستثمار  العاملية 
الشركات  بعض  وقامت  سكنية  مجمعات 
الي  الوحيدة  العقبة  ان  اال   ، الدعوة  بتلبية 
حسم  وان  املتجاوزين  موضوع  هي  تواجهها 
واجبات  التجاوز هو ضمن  ازالة هذا  موضوع 
محافظة بغداد وحالياً املوضوع متابع من قبل 
ومجلس  للجامعة  القانونية  الشؤون  قسم 
محافظة بغداد ، وبعد رفع التجاوزات سيتم 

اجملمع  النشاء  االستثمارية  الفرص  اعالن 
العمل  ان  ،كما  اجلامعة  ملنتسبي  السكني 

ودائرة  بغداد  امانة  مع  التنسيق  في  جاري 
لتخصيص  املالية  ووزارة  الدولة  عقارات 
اراضي ضمن محافظة بغداد تصلح النشاء 

مجمعات سكنية .

•نبذة عن تأسيس قسم املشاريع
مع  الهندسية  الشؤون  قسم  إنشاء  مت 
سنة  التكنولوجية  اجلامعة  تشكيل  بداية 
بغداد  جامعة  عن  فصلها  مت  أن  بعد   )1975(
ملرافق  الصيانة  بأعمال  يقوم  القسم  وكان 
على  اإلشراف  إلى  إضافة   ، كافة  اجلامعة 
املشاريع القائمة وخالل هذه الفترة مت إنشاء 
العلمية  األقسام  متثل  التي  األبنية  من  عدد 
احلالية حيث كان لقسم الشؤون الهندسية 
دور اإلشراف على تنفيذ هذه املشاريع . وبعد 
من  كبير  عدد  إنشاء  مت   2003 عام  أحداث 
املشاريع كإضافة طابق وتأهيل كلي لألقسام 
األبنية  من  عدد  بإنشاء  املباشرة  وكذلك 
أبنية  إضافة  مع  القائمة  لألقسام  اجلديدة 
واملراكزاملستحدثة  والفروع  لألقسام  جديدة 
مدينة  إنشاء  هو  اآلن  وهدفنا   ، اجلامعة  في 
لتوفير  متكاملة  جامعية 
البيئة املالئمة واجلو املناسب 
سكن  شامالً  للدراسة 
ومنتسبي  للتدريسيني 
علمية  وأقسام  اجلامعة 
داخلية  وأقسام  متكاملة 
مستلزمات  من  وغيرها 

تعليمية وترفيهية 

•كلمة أخيرة للمجلة ؟
على  اجلامعة  رئيس  نشكر 
جهوده وإشرافه املباشر على 
وإعداد مشاريع قسم  تنفيذ 
ورعايته  الهندسية  الشؤون 
و  القسم  ملنتسبي  املستمرة 
نشكر مجلة اجلامعة التكنولوجية لتسليط 
الضوء على قسم الشؤون الهندسية و ندعو 
الى اجمللة باملوفقية و االزدهار و التقدم للتطور 
العلمي و التكنولوجي في جامعتنا العزيزة 

لقاءات

ضمن اسرتاتيجية القسم التفكري 
جديا بتوفري سكن مالئم لطلبة 

االقسام الداخلية و اسكان 
منتسبي اجلامعة على مدى 

السنوات القادمة
واملعادن  االنتاج  ابنية جديدة هلندسة 

و جتهيز اجهزة خمتربية للنانو

مدير قسم الشؤون اهلندسية يف اجلامعة :
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إلى  تؤدي  التي  املؤهالت  عن  البعض  يتسأل 
معماري  لقب  على  العمارة  طالب  حصول 
على  احلصول  ميكنه  التخرج  حديث  وهل   ،
اللقب ا م عليه إن يثبت وجوده علميا وعمليا 
حتى يحصل على هذا اللقب ...فاملعماري من 
املنظور املهني هو ذلك الشخص الذي حصل 
والهندسية  العلمية  املعرفة  من  قدر  على 
والثقافية  واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم 
التي تؤهله ليكون قادرا على تصميم مباني 
مختلفة ترتقي إلى مستوى معني من اإلبداع 

والتقنية املتوافقة مع اجملتمع والبيئة.
للمعماري  التأهيل  عملية  تكون  ذلك  ومن 
بأقسام  تسمى  واحدة  تعليمية  عملية  في 
من  يتجزأ  ال  جزء  وهي  املعمارية  الهندسة 
بناء  ارتباط   ساعد  الهندسة.فقد  كليات 
بناء  إلى  التعليمية  والعملية  املعماري  الفكر 
أولي لشخصية معمارية حيث ثبات املضامني 
البيئة  مع اختالف األشكال املعمارية باختالف 
خصائصه  ومكان  زمان  فلكل  والزمان  واملكان 
البناء  ومواد  طرق  على  تنعكس  التي  الذاتية 
التاريخية  باجلذور  الوقت  نفس  في  وترتبط 

والثقافية للمكان.
الفكر  ضمور  أسباب  تعدد  من  الرغم  وعلى 
إن األهم هو  إال  ، وقصوره في اإلبداع،  املعماري 

الطالب  عند  املعماري  الفكر  جمود  خطورة 
اجلمود  وهذا   .. التصميمية  العملية  إثناء  في 
يرجع إلى القوالب الصماء إضافة إلى التسلط 
إثناء  في  الطالب  منه  يعاني  قد  الذي  الفكري 
إلى  يبحث)أحيانا(  فهو  التصميمية.  العملية 
شخصياً.  يرضيه  مما  أكثر  األستاذ  يرضي  ما 
كما انه لم يعد قادرا على إدراك ما يجب أو ال 
املعمارية  مدرستنا  إليه  تسعى  ما  وان  يجب. 
الطالب،  عند  احلسية  املدارك  تنمية  في  هو 
الفنية  باالجتاهات  تعريفه  إلى  تسعى  كما 
أكثر  باألسس  تعريفه  وكذلك  والتعبيرية 
املقيدة  املعمارية  التصميمات  إعداد  إلى  منه 
لبنائه  األولية  املراحل  في  وبخاصة  باحملددات، 
الرئيس  الهدف  إلى  واستكماال  الفكري.... 
صياغتها  ثم  أوال  املعمارية  املفردات  إتقان  في 
احلرية  له  تاركة  مفيدة  معمارية  جمل  في 
أو  بالرسم  نفسه  عن  والتعبير  التفكير  في 
الكلمة. من خالل حرية الرأي مع أصول العرض 
مواهبه  وتنمي  أدميته  حتترم  أنها  واملناقشة... 
حتى ينطلق به قويا إلى أفاق املستقبل الرحب.

التصميمية  العملية  في  الدراسات  أشارت 
بالعملية  املرتبطة  املتطلبات  حتقيق  على 
وهي  املعماري  التصميم  عملية  في  اإلبداعية 
وأسلوب   ، املعماري  التصميم  عملية  مراحل 

املعماري في عملية التصميم ، ودور اخلبرة في 
هذا اجملال متهيدا إلى توضيح العملية اإلبداعية 
الفكرية  الكيفية  لبيان  ومراحل  ومفهوما 
إلى  الوصول  في  العمارة  طالب  يتبعها  التي 
الفكرة اإلبداعية. والى ما يكتنفه من الشعور 
املعدة  البرامج  إن  العملية.  بهذه  والالشعور 
الهندسة  قسم  في  املنتهية  املرحلة  لطلبة 
تضمنت  قد  التكنولوجيا  اجلامعة  املعمارية/ 
العملية  والتطبيقات  النظرية  اجلوانب 
النتاجات  أفكار  بناء  متطلبات  فيتحقق 
املعمارية املتفردة) باعتبارها املرحلة األولى في 
مشروع األطروحة التصميمية (. فقد مت إشراك 
مع  الذهني  العصف  عمليات  في  الطلبة 
أساتذة املرحلة املتزامنة مع محاضرات نظرية 
في  وجهودهم  الطلبة  مشاريع  باعتماد  بذلك 
توجهات  من  املتوافقة  والتحليل  املناقشة 

البرامج املعدة من قبل مسؤول املرحلة.   
تعتبر  التصميم  الفكرية لعملية  املراحل   )1
يقوم  التصميم عملية فكرية معقدة  عملية 
بها املعماري من اجل الوصول إلى نتاج متميز. 
العمل  ألطراف  املعمارية  املتطلبات  يحقق 
بتحقيق  الطلبة  مشاريع  )تلتزم  املعماري 
في  وموافقتها  املستفيدة  اجلهات  متطلبات 
املواقع املقترحة من قبلها(وفي إطار ومحددات 

. فقد  املتاحة  اإلشكالية املعمارية واإلمكانات 
التصميم  لعملية  الفكرية  العملية  ارتبطت 
اإلشكالية  هي:  مراحل  بثالثة  املعماري 
املطلوب  اخلاصة  بالظروف  املتمثلة  املعمارية،  
واحملددات  واملوقع  البرنامج  مكونات  في  حلها 
واالجتماعية  واجلمالية  واإلنشائية  الوظيفية 
العمل  أطراف  إلى  إضافة  واالقتصادية، 
والقانون  واملقاول  واملستعمل  كاملعماري 
إلى  الوصول  في  املعماري  والتفكير  واملالك؛ 
هي  مراحل  خمسة  من  ويتكون  املناسب  احلل 
 )Preparation(واإلعداد)First Insight(التبصر
 )Illumination(والبزوغ  )Incubation(واحلضانة
بها  تسير  ال  أنها  إال   )Verification(والتحقق
 . ومتداخلة  مستمرة  عملية  هي  وإمنا  حتديدا 
يؤدي  إبداعيا  فيها  التفكير  يكون  إن  إما  وهي 
إلى أفكار متميزة غير تقليدية، أو تقليديا ينتج 
على  املرحلة  هذه  تعتمد  إذ  تقليدية  أفكارا 
واحلافز؛  واخلبرة  واملكتسبة  املوروثة  القدرات 
مت  ما  بإظهار  اخلاصة  وهي  املعماري  والناجت 
في  امللموس  الواقع  إلى  السابقة  املرحلة  في 
صورة مشروع ابتدائي)تعليمي( إال انه سيكون 
واستعماله  تنفيذه  يتم  نهائيا  مشروعا 

مستقبالً.
2( كيف يفكر املعماري، 

متشابهة  أساليب  يستخدمون  ال  الطلبة  إن 
في حل املشكالت التصميمية التي تتمثل في 
مشاريع األطروحة التصميمية .. إذ إننا نتعامل 

مع العملية اإلبداعية من خالل كونها سلسلة 
هدف  نحو  واملوجهة  املنتظمة  النشاطات  من 
ما فغي أشكال معينة. إن املقصود في العملية 
عملية  ليس  التصميم  عملية  في  اإلبداعية 
الفكرية  العملية  هو  إمنا  نفسها  التصميم 
في التصميم املعماري والتي تؤدي إلى عملية 

محاوالت  عدة  جرت  وقد  العمارة.  في  اإلبداع 
لوصف العملية اعتمدت على أسلوب التفكير 
والنشاط  الفكرية  العمليات  باختالف  املرتبط 
أالستعدادي في كل مجال من اجملاالت احلياتية. 
ولهذا تنقسم العملية إلى أطوار، تكون فيها 
فترة البحث األولية للمشكلة تتبع بفترة راحة 
متوقعة  غير  في صور  احلل  يظهر  ثم  ظاهرية 
ومفاجئة محتاجا إلى تفصيل وتطوير وحتقيق. 

وقد اتفق العلماء على تصنيف مراحل التفكير 
اإلبداعي التي مت طرحها أنفا.

3(  دور اخلبرة في عملية التفكير، 
التوازن  هو  التصميم  عملية  في  يحير  ما  إن 
على  املعتمد  التعبيري  والعمل  احلرية  بني 
إن  النفس  علماء  بعض  أوضح  فقد  )الطالب(. 
امليكانيكي  التأثير  هو  للخبرة  العام  الهدف 

امليكانيكية  إن  كما  الشخص  تفكير  في 
عن  تقريرا  يقدم  إن  ميكن  العادي  التفكير  في 
بواسطة  التأثير  متنع  لكي  احملاوالت  سلسلة 
املشكالت املركزة. إن دور اخلبرة في حل املشاكل 
استخدام  إلى  ترجع  التي  األشياء  كل  تشبه 
يحاول  بواسطته  الذي  التفكير  ميكانيكية 
الشخص تثبيت احللول القدمية على املشاكل 
يأخذ  والذي  اإلبداع  تناقض  هو  وهذا  اجلديدة 
انه  إال  للمصممني  بالنسبة  الكبير  االهتمام 
مع وجود مشاكل جديدة وكثيرة في التصميم 
التأثير  يتجنب  إن  املصمم  يستطيع  فكيف 
كثير  مع  مألوفا  أصبح  والذي  امليكانيكي 
إن  ميكن  أنتجها؟  وان  سبق  التي  احللول  من 
اإلبداع  وتقنيات  أساليب  خالل  من  ذلك  يتم 
 )Brainstorming(الذهني العصف  وأهمها 
تقومان  اللتان   )Synectics(االشتات وتألف 
الفعل  ردود  مجموعة  استخدام  فكرة  على 
لتجنب  املركزة  الذهنية(  الذهنية)املؤثرات 
إما  العمارة.  طلبة  لدى  التفكير  ميكانيكية 
بالنسبة للمعماريني فان للخبرة دور واضح في 
عملية التصميم املعماري خصوص وان األعمال 
وبالتالي ال  أخر  إلى  نتاج  املعمارية تختلف من 
ميكن استخدام حلول سبق وان أنتجها املعماري 
العمال مشابهة كما هي. ولكنه يستفيد من 
احللول.  هذه  مثل  إنتاج  في  السابقة  خبرته 
يكونوا  إن  ميكن  العمارة  طلبة  إن  االعتبار  مع 
أكثر إبداعا من املدربني لهم بالرغم من نقص 
خبرتهم. إن اخلبرة متنح املبدع القدرة على متييز 
الصاحلة من غيرها كما تساعده على  األفكار 

صياغة األفكار األصلية بكفاءة عالية

أ . م . د ابراهيم جواد اليوسف 
اجلامعة التكنولوجية / الهندسة املعمارية

املدارك  تنمية  اىل  املعمارية  تسعى مدرستنا 
احلسية عند الطالب

وجود طلبة املعماري مع املدرس يكسبهم خربة اكثر
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رغبة في تأسيس عالقات مباشرة لتطوير 
والتعليمي  العلمي  التعاون  وتقوية 
واجلامعات  التكنولوجية   اجلامعة  بني 
العاملية ولغرض حتديد اطر مبادئ التعاون 
مذكرة  على  االتفاق  مت  فقد   ، املشترك 
والتعليمي  العلمي  للتعاون  تفاهم 
العراق   _ التكنولوجية  اجلامعة  بني 
وكلية  النووية  للعلوم  فينجا  ومعهد 
بلغراد  جامعة   _ واملعادن  التكنولوجيا 

_صربيا .
 و اتفق الطرفان على : 

األشخاص  متكن  التي  البرامج  •تأسيس 
املؤهلني واملهتمني إلكمال برنامج دراستهم 
القصيرة أو الطويلة في مؤسسات الدولة 
البحوث  إجراء  وكذلك  اآلخر  الطرف 

املشتركة .
الدراسات  لطلبة  البحثية  املنح  •تبادل 
العليا بناءاً على احلاجة وتوفر االختصاصات 

لدى كال الطرفني.
 , العلمية  الكتب  الدوريات,  •تبادل 
املنشورة  العلمية  والبحوث   , املطبوعات 
كال  في  تصدر  التي  العلمية  اجملالت  في 
اجلامعتني تعزيزاً للعالقات العلمية بينهما 
•تبادل وتدريب الطلبة والوفود الرياضية بني 
يكون  أن  يجب  الطالبي  الوفد   . اجلامعتني 
كمشرف  تدريسية  هيئة  عضو  بإشراف 
مدة  على  االتفاق  يتم  وان   , الطلبة  على 
اجلهات  قبل  من  مناسبة  فترة  قبل  الزيارة 

ذات العالقة في كال الطرفني .
البحوث  وإجراء  واحملاضرات  اخلبرات  •تبادل 

املشركة
•التعاون في مجال التفرغ العلمي .

املناقشة  وجلان  اإلشراف  في  •املشاركة 
 / املاجستير   ( العليا  الدراسات  لطلبة 

الدكتوراه(.
في  للمشاركة  اآلخر  الطرف  ممثلي  •دعوة 
,السمينارات  ,الندوات  العلمية  املؤمترات 
.وان يتم توجيه الدعوة للباحثني املشاركني 
كال  في  والفنية  اإلدارية  اجلهات  •دعوة 
التدريب  لغرض  الزيارات  لتبادل  الطرفني 
إلى  أسبوعني  من  تتراوح  ملدة  اكتساب  أو 
شهر واحد .على أن يتم حتديد عدد الزائرين , 
اختصاصاتهم ,ومدة الزيارة من قبل اجلهات 

ذات العالقة في كال الطرفني 

توقيع مذكرة تفاهم علمية بني اجلامعة التكنولوجية ومعهد فينجا 
للعلوم النووية وكلية التكنولوجيا واملعادن يف جامعة بلغراد

التكنولوجية  اجلامعة  رئيس  استقبل 
محمد  د.  العلمي  واملساعد  دواي  امني  أ.د. 
العاني سعادة السفير الهندي سوريش .ك. 
ريدي في مكتب رئيس اجلامعة يوم الثالثاء 

. 2011/11/22
على  التكنولوجية  اجلامعة  رئيس  اكد 
اتفق  كما  اخلبرات  وتبادل  التعاون  ضرورة 
الدراسات  لطلبة  السماح  على  اجلانبان 
األولية على التدريب في املصانع واملنشآت 
على  الهندي  السفير  وعد  كما  الهندية 
حيث   ، املنهجية  بالكتب  اجلامعة  تزويد 

الدراسية  املناهج  تطوير  على  االتفاق  مت 
السفير  وتطرق   ، العليا  والدراسات  االولية 
الى امكانية تقدمي االستشارات الهندسية 
فضالً عن تقدمي الزماالت البحثية ، مؤكداً 

ضرورة ابرام تفاهم بني الطرفني .
ووعد سعادة السفير سوريش .ك. ريدي على 
منح اجلامعة التكنولوجية زماالت دراسية 
تشمل : شهادتي املاجستير والدكتوراه وأن 
منح  بتسهيل  ستقوم  الهندية  السفارة 
للطلبة كخطوة  الفيزا(   ( الدخول  تأشيرة 

أولية لدعم اجلامعة

تعاون مشرتك بني اجلامعة التكنولوجية 
والسفارة اهلندية 

مع  وبالتعاون  التكنولوجية  اجلامعة  تعمل 
أنشاء  على  ميسوري-كولومبيا  جامعة 
في  اخلريجني  يساعد  مركز   )Career Center(
كتابة  وكيفية  مناسب  عمل  أيجاد  مجال 
اإلرشادات  من  وغيرها  للخريج  الذاتية  السيرة 
املساعدة في احلصول على عمل. وقد جاء ذلك 
منظمة  برعاية  عقدت  التي  للقاءات  نتيجة 
IREX للفترة 13-15/ 10/ 2011 في اربيل.حيث 
تضمنت اللقاءات مناقشة األنشطة التعاونية 
التكنولوجية  اجلامعة  بني  والتنسيقية 
على  االتفاق  ومت  ميسوري-كولومبيا،  وجامعة 
ان يجري أعداد اخلطط بالتبادل والتشاور مابني 
وقد  اجلانبني.  بني  األنشطة  لتفعيل  اجلامعتني 
مساعد  من  كل  اللقاءات  خالل  اجلامعة  مثل 
يحيى  أ.د.محمد  التكنولوجية/  اجلامعة  رئيس 
العاني، أ.د.خليل كامل مكي، أ.م.د.علي حسني 
وأ.م.د.سعد  محمود،  ابراهيم  أ.د.خليل  عتيوي، 

طامي حميدي

تعاون بني اجلامعة 
التكنولوجية وجامعة 
ميسوري- كولومبيا

مذكرات ثنائية

استقبل (أ.د.امني دواي ثامر( رئيس اجلامعة 
 )  DAAD  ( منظمة  ممثل  التكنولوجية 
في  هريدي(  الكسندر  )السيد  االملانية/ 

لتباحث   2011  /12  /19 املوافق  االثنني  يوم 
التكنولوجية  اجلامعة  بني  التعاون  سبل 
متعددة  مجاالت  في  االملانية  واجلامعات 

املاجستير   ( العليا  الدراسات  منها 
الدراسية  املناهج  ومناقشة   ) والدكتوراه 

وكذلك برنامج التوأمة.
مؤمتر  عقد  امكانية  الطرفان  تناول  بعدها 
التكنولوجية  اجلامعة  بني  ما  مشترك 
يتناول  االملانية  اجلامعات  من  ومجموعة 
النشاطات  و  املتجددة  الطاقة  مواضيع 
التي تخص البيئة و مختلف االختصاصات  
وقام رئيس اجلامعة )أ.د.امني دواي( بتسليم 
 DAAD  ( منظمة  ممثل  الى  اجلامعة  درع 
من  كل  االجتماع  حضر  وقد  االملانية.   )
العليا  للدراسات  اجلامعة  رئيس  مساعد 
العاني  )أ.د. محمد يحيى  العلمي  والبحث 
د.  م.  )أ.  املواد  لقسم  العلمي  املعاون  و   )
عالء عبد احلسن عطية( ومسؤول الشؤون 

العلمية )أ.م.د.وسام كاظم حمدون(.

رئيس اجلامعة يستقبل ممثل منظمة DAAD االملانية 

للجامعة  املتميزة  العلمية  للسمعة  نظرا 
فقد  وعامليا  عربيا  وانتشارها  التكنولوجية 
على  والعاملية  العربية  اجلامعات  حرصت 
تعاون معها. فقد  واتفاقيات  توقيع مذكرات 
قام رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور أمني دواي 
ثامر على بركة اهلل بتوقيع اتفاقية تعاون بني 
عبد  الشيخ  وجامعة  التكنولوجية  اجلامعة 
اهلل البدري في السودان بتاريخ 2011/11/10 
من  كل  العراقي  اجلانب  من  التوقيع  حضر   .
سعادة السفير العراقي في السودان الدكتور 
مراحل  كافة  حضر  الذي  التميمي  صالح 
التوقيع  في  كبير  دور  له  وكان  املفاوضات 

خريجي  احد  انه  علما 
التكنولوجية  اجلامعة 
التوقيع  حضر  كما 
اجلامعة  رئيس  مساعد 
العلمية/أ.د.  للشؤون 
العاني  يحيى  محمد 
الطاقة  مركز  ومدير 
والوقود /أ.م.د. علي هادي 
احلمداني  املنعم  عبد 
اجلبار  عبد  قصي  د.  و 
جواد وعدد من منتسبي 

السفارة في السودان كما حضرها عن اجلانب 
الشيخ   / السوداني 
البدري  اهلل  عبد 
واألستاذ الدكتور علي 
رئيس جامعة   / خليل 
اهلل  عبد  الشيخ 
السودان  في  البدري 
من  كبير  وعدد 
والشخصيات  الوزراء 
جمهورية  في  املهمة 
تضمنت  السودان. 
من  عدد  االتفاقية 

وتساهم  اجلامعتني  كال  تخدم  التي  البنود 
فتح  االتفاقية  تضمنت  تطويرهما. كما  في 
فرع ملركز بحوث الطاقة والوقود في جامعة 
الشيخ عبد اهلل البدري في السودان لتأهيل 
املاجستير  طلبة  على  واألشراف  الكوادر 
والدكتوراه وتصميم وتنفيذ مشاريع الطاقة 
وجامعة  التكنولوجية  اجلامعة  بني  املتجددة 
األول  األتفاقية  هذه  ،وتعتبر  البدري  عبداهلل 
ألي  يسبق  لم  كونها  العراق  في  نوعها  من 
جامعة او مركز علمي بفتح فرع أخر في أي 

بلد عربي أو اجنبي

رئيس اجلامعة التكنولوجية يوقع اتفاقية تعاون علمي مع 
جامعة عبد اهلل البدري – مجهورية السودان
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حلقات نقاشية

خالد جمال / اعالم اجلامعة
البحثية  والوحدات  املراكز   (( شعار  حتت 
في خدمة اجملتمع (( أقام جتمع التدريسيني 
منتدى  إئتالف  حتت  املنضوي  اجلامعيني 
اجلامعة  مع  وبالتعاون  املدني  احلوار 
قاعة  على  نقاشية  حلقة  التكنولوجية 
رئيس  بحضور  املستمر  التعليم  مركز 
دواي  أمني  أ.د  التكنولوجية  اجلامعة 
دائرة  عام  مدير  السراج  محمد  والدكتور 
العالي  التعليم  وزارة  والتطوير في  البحث 
التدريسيني  جتمع  )رئيس  العلمي  والبحث 
اجلامعيني ( والدكتور باسم إبراهيم النائب 
األول لرئيس التجمع )أمني مجلس جامعة 
بغداد( والدكتور جاسم حلو نعمة مساعد 
للشؤون  التكنولوجية  اجلامعة  رئيس 
اإلدارية والدكتور سعد منير عبد الرزاق من 
املراكز  ومدراء  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة 

والوحدات البحثية . 
الذكر  من  بأٍي  النقاشية  احللقة  أفتتحت 
الفاحتة  لقراءة سورة  وقفة  بعدها  احلكيم 
كلمة  تلتها  ثم  العراق  شهداء  أرواح  على 
د أمني دواي  أ.  التكنولوجية  رئيس اجلامعة 
تضمنت توصيف للجامعات الرصينة بأنها 
في  وثقافي  وفكري  علمي  إشعاع  مراكز 
قوية  عالقات  بإقامة  تهتم  وأنها  اجملتمع 
مع عدد كبير من املؤسسات من القطاعني 
دور  تعزيز  إلى   ً سعيا  واخلاص  العام 
اجلامعات في التفاعل مع اجملتمع عبر تقدمي 

االستشارات و توظيف البحث العلمي .
وأضاف قائال ً: ينبغي على اجلامعات التركيز 

العليا  والدراسات  العلمي  البحث  على 
ألنها تسهم في خدمة اجملتمع وهو عصب 
للمجتمع  والتنموي  التكنولوجي  التطور 
مثل  مثلها  التكنولوجية  اجلامعة  وأن   ،
البيئة  متتلك  أن  لها  ميكن  اجلامعات  بقية 
وميكن  املنظم  العلمي  للبحث  الصاحلة 
والتميز  والقدرات  اإلبداع  فرص  له  توفر  أن 
اجملتمع  في خدمة  واحليوي  املهم  الدور  في 
من خالل مراكزها البحثية .وختم أ.د أمني 
دواي أننا نثمن اجلهود التي يبذلها العاملون 
في اجلامعة ودائرة املراكز البحثية ودفعها 

بإجتاه العطاء العلمي واإلبداع الفكري . 
وقال الدكتور محمد السراج مدير عام دائرة 
العالي  التعليم  وزارة  البحث والتطوير في 
يُعد  العلمي  البحث  أن  العلمي  والبحث 
في كل دول العالم ضرورة من ضرورات بناء 
اجملتمعات والعراق على وجه اخلصوص الذي 
والنظام  السياسي  النظام  تغير  شهد 

التعليمي بعد عام ) 2003 م ( لذلك يفترض 
على كل املعنيني سواء في مجلس النواب 
العالي  التعليم  ووزارة  الوزراء  ومجلس 
أولوية  وإعطاء  واجلامعات  العلمي  والبحث 
للباحث  األساسي  الدور  و  العلمي  للبحث 
البحث  أن  وأشار   ، العراقي  واألكادميي 
عام  منذ  العراق  في  جداً  قدمي  العلمي 
1963 م بإنشاء اجمللس األعلى للمؤسسات 
البحث  عمر  فإن  لذلك  آنذاك  العلمية 
أن  وأضاف   ، العراق  في  طويل  العلمي 
العالي  التعليم  وزارة  براءة اإلختراع وصلت 
حقيقة  لكنها  إختراع  براءة   )  717  ( إلى 
املعنيني من  اآلن وعلى كل  ً لم تسَوق حلد 
بعض  مع  العمل  نهايته  إلى  الهرم  بداية 
كفريق واحد من أجل تسويق البحوث التي 
املراكز أو  تنتج في داخل املؤسسات سواءاً 
تعنى  التي  العراقية  اجلامعات  أو  الوحدات 
العليا  الدراسات  وطلبة  العلمي  بالبحث 
ومؤمترات وندوات ، وأكد أن املراكز والوحدات 
البحثية التي ميتلكها العراق هي من أفضل 
املراكز تقنياً ويبلغ عددها ) 91 ( مركز بحثياً 
، وختم قائالً أننا بتضافر جهودنا مع بعض 
إلى  العراقية  البحوث  كل  إيصال  ميكننا 

اخلارج سواء كانت دول إقليمياً أو دولياً .
إبراهيم  باسم  الدكتور  قال  جهته  من 
العبدلي النائب األول لرئيس التجمع ) أمني 
مجلس جامعة بغداد ( أن الهدف من هذه 
احللقة النقاشية هو إلقاء الضوء على واقع 
اجلامعات  في  البحثية  والوحدات  املراكز 
املشكالت  وحل  تقدمي  في  ودورها  العراقية 
تناقش  احللقة  بأن هذه  وأضاف   ، اجملتمعية 

 أ.د أمني دواي : ينبغي على اجلامعات الرتكيز على 
البحث العلمي النه يسهم يف خدمة اجملتمع

واقع الباحث العلمي والوسائل واملقترحات 
التي ترتقي بالباحث العلمي ليساهم في 
دعم املسيرة البحثية على مستوى العراق 

والتي تصب في تنمية اجملاالت كافة.
أربعة  النقاشية  احللقة  تناولت  بعدها 

محاور أساسية هي :
-واقع البحث العلمي في العراق / الباحث د 

. محمد السراج .
-مسودة قانون هيئة البحث العلمي ودوره 
البحثية/  والوحدات  باملراكز  االرتقاء  في 

الباحث د. سعادة كاظم محمد علي .
والوحدات  املراكز  تواجه  التي  -التحديات 

البحثية / الباحث د.منى تركي املوسوي .
البحثية  والوحدات  املراكز  تقييم  -معايير 
د.عصام  الباحث   / بالعاملية  مقارنًة  احمللية 

الهاشمي .
إبراهيم  باسم  الدكتور  ألقى  اخلتام  في 
العبدلي بعض التوصيات واملقترحات التي 

خرجت بها احللقة النقاشية منها :
للبنى  املالي  الدعم  تعزيز  إلى  -احلاجة 
البحثية  والوحدات  للمراكز  التحتية 

وكذلك املادي بالنسبة للبحوث الريادية .
مجالس  في  البحثية  املراكز  دور  -تفعيل 
مجالس  في  البحثية  والوحدات  اجلامعات 

الكليات .
-تسويق البحوث وبراءات اإلختراع في سوق 

العمل .
اخلدمة   ، العلمي  البحث  قوانني  -إقرار 

البحثية ، التعليم العالي اجلديد .
-توحيد سياسة البحث العلمي في الوزارة 

البحثية  للمراكز  اإلعالمي  الدور  -تفعيل 
والقطاع  الدولة  مؤسسات  مستوى  على 
اخلاص وذلك من خالل التعريف بهذه املراكز 

البحثية .
على  املعينني  اجلدد  اخلريجني  -تدريب 
والوحدات  املراكز  في  وإشراكهم  اجلامعات 
ودعم  خبراتهم  من  لإلستفادة  البحثية 
عليهم  اإلتكال  وعدم  والوحدات  املراكز 

بقضايا إدارية بعيدة عن إختصاصهم .
الباحثني بنشر بحوثهم  -املساهمة بدعم 
العائدة للشبكة  البيانات  من خالل قواعد 

الدولية وهذه خاصة بالبحوث النووية .
البحثية  املراكز  في  عليا  دراسات  -فتح 
واألكادميي  العلمي  البحث  تنشيط  لغرض 

في هذه املراكز . 

املعلومات  وبنك  اإلحصاء  شعبة  اقامت 
واالتصاالت  املعلومات  تقنية  مركز  في 
عمل  ورشة  التكنولوجية      اجلامعة  في 
ألعضاء وحدة اإلحصاء في اجلامعة بعنوان 
قواعد البيانات وإحصائيات التعليم العالي 
للعام  اجلامعي  باإلحصاء  اخلاص  والتقني 
الثاني  الثالثاء  يوم   2012  -2011 الدراسي 
في   2011 الثاني  تشرين  من  والعشرين 
قاعة املركز واستمرت ليومني االول ألعضاء 
العلمية  األقسام  في  اإلحصاء  وحدات 
وحدة  العضاء  الثاني  واليوم  والهندسية 
كافة  اجلامعة  ودوائر  مراكز  في  االحصاء 
أدناه  املدرجة  احملاور  بعض  مناقشة  مت  وقد 
لتحسني العمل اإلحصائي وبالتالي االرتقاء 
بالعمل للمستوى األفضل اسوه باجلامعات 

العاملية :

وزارة  قبل  من  املرسلة  اجلداول  -مناقشة 
اخلاصة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
مبلف اإلحصاء اجلامعي 2011-2012 وضرورة 
على  واثرها  عالية  ومبصداقية  بدقة  ملئها 
مناقشة  على  فضال  اإلحصائي  التحليل 
وضرورة  الوزارة  قبل  من  املضافة  اجلداول 

االلتزام مبلئها .
-تفعيل دور التعاون لتسهيل عمل أعضاء 
قبل  التوجيه من  اإلحصاء من خالل  وحدة 

املساعدين  العلمي واإلداري لرئيس اجلامعة 
لبقية الوحدات في القسم .

بضرورة  املركز  مدير  من  التوجيه  -مت 
تقنيات  نحو  اإلحصائي  بالعمل  االجتاه 
لتداول  املستخدمة  احلديثة  التكنولوجيا 

البيانات اخلاصة باملنتسبني .
-مطالبة أعضاء وحدة اإلحصاء في اجلامعة 
لتسهيل  باملنتسبني  اخلاصة  باالمييالت 
بحثية  ألغراض  معهم  التواصل  عملية 

وعلمية .
لتحسني  طريقة  افضل  إلى  -التوصل 
من  اجلامعة  في  اإلحصائي  إداء  مستوى 

خالل إقامة دورات ومحاضرات علمية .
والتخطيط  الدراسات  وحدة  -تفعيل 
وباقي  اإلحصاء  شعبة  في  اإلحصائي 
الهائل  الكم  من  لالستفادة  الوحدات 

للمعلومات املبوبة .
للبيانات  -التأكيد على ضرورة عمل كراس 
اجلامعة  في  اإلحصاء  وحدات  كل  في 
لدراستها وحتليلها من قبل وحدة الدراسات 
واالستفادة من الدراسة وإرسال نسخة إلى 

الوزارة للمداولة .
اإلحصاء  وحدة  أعضاء  معوقات  -دراسة 

وإيجاد السبل واحللول املناسبة حللها 

قواعد البيانات وإحصائيات التعليم العايل يف 
ورشة عمل العضاء وحدة احصاء اجلامعة
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ال   وهم  اليومية  حياتهم  الناس  يعيش 
وال  حولهم  ومن  العالم  من  شيئاً  يعرفون 
التي  الكيفية  عن  بالسؤال  جهداً  يألون 
تتولد  فيها أشعة الشمس لتجعل احلياة 
قوة  عن  وال  وممكنة  سهلة  األرض  على 
والتي لوالها  إلى األرض  التي تشدنا  اجلذب 
التي  الذرات  الفضاء، وال عن  ندور في  لكنا 
تتركب منها أجسامنا والكون بشكل عام 
اعتمادا كليا،  التي يعتمد على استقرارها 
غير إنني أجد اليوم عددا متزايدا من الناس 
الكون  لهذا  احلقيقية  املعرفة  يرغب  ممن 
وهو  هذا  مبوضعنا  ابتدأت  فقد  ومكوناته، 
املعلوم  الليزر.من  عمل  في  وتأثيرها  الذرة 
مختلف  نوع   100 على  يحتوي  الكون  ان 
 : حاالت  أربعة  في  توجد  والتي  الذرات  من 
الصلبة ، السائلة ، الغازية، الطاقة، ولكن 
كيف تتحد وتترابط  هذا الذرات مع بعضها 
من  املكون  املاء  مثل  املواد  لتكون  البعض 
كيف  أو  أوكسجني  وذرة  هيدروجني  ذرتني 
إن  النحاس.  أو  احلديد  من  قطعة  تكونت 
تتذبذب  حيث  مستمرة  حركة  في  الذرات 
املادة  في  استقرارها  موضع  حول  الذرات 
حركة  أو  دائرية  حركة  لها  الذرات  أن  كما 
طاولة  إلى  نظرت  فلو  أيضاً.  انتقالية 
في  ثابتة  أنها  من  وبالرغم  مثالً،  خشبية 
اخلشب  كونت  التي  ذراتها  أن  إلى  مكانها 
الذرات  حلركة  نتيجة  مستمرة.  حركة  في 
فإنها  احلرارية  الطاقة  من  تكتسبها  التي 
تتواجد في حاالت مختلفة من التحفيز أو 
لها طاقات مختلفة،  الذرات  أن  آخر  مبعنى 
فإن  الطاقة  من  بكمية  ما  ذرة  زودت  فلو 
الذي  األرضي  املستوى  من  تنتقل  الذرة 
أعلى  طاقة  مستوى  إلى  فيه  تتواجد 
مستوى  يعتمد  التحفيز.  مبستوى  يسمى 
التحفيز على كمية الطاقة التي زودت بها 
الذرة ومصدر هذه الطاقة إما حرارة أو ضوء 
)املكونة  النواة  على  الذرة  كهرباء.حتتوي  أو 
واإللكترونات  والنيوترونات(  البروتونات  من 
النواة في مدارات مختلفة  تدور حول  التي 

كل مدار هو عبارة عن مستوى طاقة. 
  فإذا زودت الذرة بطاقة حرارية من مصدر 
اإللكترونات  فإن بعض  أو كهربائي   ضوئي 
في الذرة سوف تنتقل من املدار ذو مستوى 
الطاقة األدنى إلى مدار طاقته أعلى وابعد 

من النواة. عندما ينتقل اإللكترون إلى املدار 
ذو مستوى الطاقة األعلى فإنه ما يلبث إال 
أن يعود وينتقل إلى املستوى الطاقة األدنى 
من اجل أن يستقر حيث أن االلكترونات تكون 
مستقرة في املستوي األرضي   )) أي عندما 
اإللكترون  فإن  وعندها   ،)) طاقتها  تفقد 
تصدر  )ضوء(.  فوتون  في صورة  يحرر طاقة 
وعلى  حتفيزها  عند  الفوتونات  اإللكترونات 
سبيل املثال عند تسخني معدن مثل سلك 
السخان الكهربي فإن لونه يتحول   املعتم 
من  ناجت  التوهج  وهذا  املتوهج  اللون  إلى 
ذرات  حتفيز  بعد  انطلقت  التي  الفوتونات 
لو  كذلك  الكهربي..  السخان  سلك  مادة 
التلفزيون  شاشة  عمل  فكرة  في  فكرنا 
الفوتونات  خالل  من  الصورة  تعطي  فهي 
الشاشة)الفوسفور(  مادة  تنتجها  التي 
عند حتفيزها بشعاع إلكتروني. إذا نستنتج 
أن الضوء ينتج من الفوتونات املنبعثة من 
حتفيز إلكترونات الذرة وتعتمد لون الفوتون 
)لون الضوء( على طاقة الفوتون. ومن هذه 
العملية يتولد الليزر وسأتكلم بالتفصيل 

الحقا. 
لتعريف مبسط لليزر نقول معتمدين على 
بالتحكم  يقوم  جهاز  أنه  السابق  الشرح 
حيث  للفوتونات,  الذرات  حترير  كيفية  في 
من   LASER ليزر  كلمة  تسمية  جاءت 
األحرف األولى لفكرة عمل الليزر واملتمثلة 

في اجلملة التالية:
 Light Amplification by Stimulated

Emission of Radiation
االنبعاث  بواسطة  الضوء  تكبير  وتعني 
وقد   . الكهرومغناطيسي  لإلشعاع  احملفز 
اينشتاين  البرت  العالم  الليزر  بوجود  تنبأ 
في العام 1917 حيث وضع األساس النظري 

لعملية االنبعاث احملفز ولكن مت تصميم أول 
جهاز ليزر في العام 1960 بواسطة العالم 

 T.H. Maiman ميمان
بليزر  ويعرف  الياقوت  بلورة  باستخدام 
الياقوت األحمر. بالرغم من وجود عدة أنواع 
من الليزر إال أنها جميعاً تشترك في نفس 
التي  املادة  توجد  الليزر  ففي  اخلصائص. 
بواسطة عملية  يتم حتفيزها  الليزر،  تنتج 
األرضي  املستوى  من  اإللكترونات  ضخ 
للضخ  يستخدم  التحفيز.  مستوى  إلى 
بواسطة  أو  قوي  فالش  ضوء  اإللكترونات 
الضخ  هذا  ويساعد  الكهربي  التفريغ 
الطاقة  من    ممكن  قدر  أكبر  تزويد  على 
لإللكترونات لتنتقل إلى مستويات الطاقة 
األعلى فتصبح مادة الليزر مكونة من ذرات 
بالذرة  ونسميها  محفزة  إلكترونات  ذات 
احملفزة. ومن اجلدير بالذكر أنه من الضروري 
للحصول  الذرات  من  كبير  عدد  حتفيز  جداً 
بالتوزيع  العملية  هذه  وتسمى  ليزر  على 
في  احملفزة  الذرات  عدد  جعل  أي  العكسي 
مادة الليزر أكبر من عدد الذرات غير احملفزة. 
التوزيع العكسي هو الذي يجعل الضوء الذي 
وإذا لم نصل إلى مرحلة  تنتجه املادة ليزراً 
العكسي نحصل على ضوء عادي.  التوزيع 
كبيرة  طاقة  اإللكترونات  امتصت  وكما 
اإللكترونات  فإن  الضخ  عملية  خالل  من 
في  امتصتها  التي  الطاقة  تطلق  هذه 
صورة فوتونات أي ضوء. الفوتونات املنبعثة 
بلون محدد(  )ضوء  لها طول موجي محدد 
التي  الطاقة  مستويات  فرق  على  يعتمد 
انتقلت بينها اإللكترونات احملفزة.. وإذا كان 
بني مستويني  اإللكترونات  االنتقال جلميع  
الفوتونات  كل  فإن  محددين،  الطاقة  من 

املنبعثة سيكون لها نفس الطول املوجي.

تأثري الذرة يف عمل الليزر 

مقاالت
ضوء الليزر يختلف عن الضوء العادي حيث 
الضوء   )1( التالية:  اخلصائص  له  يكون 
له طول موجي  أن  أي  اللون  أحادي  املنبعث 
الضوء  لون  املوجي  الطول  يحدد  واحد. 
املنبعث  الضوء   )2( طاقته.  وكذلك  الناجت 
أن  أي  )متشابكة(  متزامن  يكون  الليزر  من 
الفوتونات كلها في نفس الطور ما يجعل 
الفوتونات  تالشي  فال  كبيرة  الضوء  شدة 
الختالف  نتيجة  البعض  بعضها  الضوئية 
اجتاه  له  املنبعث  الضوء   )3( بينها.  الطور 
عن  عبارة  الليزر  شعاع  يكون  حيث  واحد 
مستقيم  مسار  في  الفوتونات  من  حزمة 
بينما الضوء العادي يكون مشتت وينتشر 
هذه  عن  املسؤول   )4( الفراغ.  أنحاء  في 
اخلصائص هي عملية االنبعاث احملفز بينما 
في الضوء العادي يتكون االنبعاث التلقائي 
حيث يخرج كل فوتون بصورة عشوائية ال 
في  املهم  اآلخر.العامل  بالفوتون  له  عالقة 
جانبي  على  املثبتة  املرايا  هو  الليزر  إنتاج 
مادة إنتاج الليزر. تساعد املرايا على عكس 

الليزر  مادة  داخل  إلى  الفوتونات  بعض 
على  الفوتونات  هذه  لتعمل  مرات  عدة 
لتطلق  أخرى  محفزة  الكترونات  حتفيز 
املوجي  الطول  الفوتونات بنفس  مزيدا من 
التكبير  عملية  هي  وهذه  الطور،  ونفس 
لتكون  املرآتني  إحدى هاتني  للضوء. تصمم 
لتسمح  باملئة   100 من  اقل  عاكسيتها 
وهو  عبرها  اخلروج  من  الفوتونات  لبعض 
الشكل  عليه,  نحصل  الذي  الليزر  شعاع 
 )1( حيث  الليزر  جهاز  أجزاء  يوضح  ادناه 
ذات  مرايا   )3( الضخ   )2( الليزر  إنتاج  مادة 
عاكسية 100 باملئة )4( مرايا ذات عاكسية 
اقل من 100 باملئة )5( حزمة الليزر.ومن هذه 
الذي  الليزر  ننتج  أن  استطعنا  العملية 
العسكرية  احلياة  مرافق  جميع  في  يدخل 
وغيرها  والهندسة  الطب  ومنها  واملدنية 

من العلوم

ساري حتسني / اعالم اجلامعة

لقد سعى االنسان منذ بدء اخلليقة الى 
التغلب على مايتعرض له واالستفادة 
مما مير عليه من جتارب ويربي اوالده تربية 
وتقاليده  اجملتمع  حاجات  مع  تنسجم 
من خالل نقل تراث االسالف وخبراتهم 
الى االبناء بأساليب مختلفة ومتنوعة 
كي  وامكاناته  عصره  حسب  كل 
ترتقي افكارهم وحتى ال يسير النشء 
عليه  مامتلي  عكس  تيار  في  اجلديد 
في  وجد  ان  الى  أمته  ومعايير  قيم 
واالذاعة  الصحافة  بأصنافه  اإلعالم 
وسيلته  االنترنت  ثم  ومن  والتلفزيون 
االعالم  فأن  مبتغاه،ولذلك  إلدراك 
اجتماعيتان  مؤسستان  والتعليم 
واالساليب  الوسائل  في  اختلفتا  وان 
متشابهة  وأغراضها  وظائفها  ان  اال 
فهما يجسدان هدفا" موحدا" أال وهو 
واملدرك  املثقف  املتعلم  االنسان  بناء 
لقضاياه املعاصرة واحلريص على منائها 
املنطلق  هذا  شأنها،ومن  من  والرفع 
مجال  في  االعالم  وسائل  اقحام  ان 
التعليم يعتبر في الواقع حتقيق حللم 
يرون  الذين  االختصاص  اهل  راود  طاملا 
ألصالح  وسيلة  التقنيات  هذه  في 
النظم التربوية التقليدية واداة ملالئمة 
مع  التدريب  مجال  في  الطلب  تزايد 
املتطورة،فاملعلوماتية  العمل  حاجات 
عن  التحاور  وعمليات  والتلماتية 
والوسائل  السمعي  والتحاور  بعد 
املرئية  واالسطوانة  االلكترونية 
وغيرها من التقنيات احلديثة ساهمت 
في قلب مبادئ التعليم عن بعد رأسا 
األهمية  عن طريق  وذلك   ، على عقب 
البالغة التي اكتسبتها وسائل االعالم 
البد من العمل على ادراج مواضيع في 
العامة  املبادئ  مثل  التعليم  مناهج 
احلديثة  التقنيات  هذه  لتشكيل 
وتكوين الفكر النقدي في استعمالها 
ضمن مقررات التعليم على املستويني 

النظري والتطبيقي

  االعالم والتعليم

توجد تعاريف متعددة ملصطلح التقومي.
النواجت   قياس   عملية   "هو  التقومي  فيعرف 
تهدف   معينة   أنشطة  أو  ألفعال   املرغوبة  
أو   األفراد   في  مرجوة   تغييرات   إحداث   إلى  

املؤسسات" 
مجموع   ميثل   مفهوم    ((: بأنه  يعرف  كذلك 
اإلجراءات  واألساليب  الكفيلة  بالكشف عن 
ما  بكل  مكوناته  أو نظام   حركة مؤسسة  
إصدار  لغرض  ونتائجه  وفعالياته   وخواصه 
األحكام عليه وفقا ألهدافه، أو وفقا ملرجعيات 

عاملية ومعايير محلية((.
أنواع  التقومي:

سيتم  استعراض  بعض  أنواع  التقومي  مرتبطة  
بعامل  الزمن  الذي  يجري  فيه  التقومي  فكثيراً  

ما  يطرح  سؤال  حول  متى  يجري  التقومي؟
: Initial  Evaluation : 1. التقومي  التمهيدي

هذا  النوع  من التقومي  يسبق  عملية  تنفيذ  
البرنامج  واخلطة،  وميثل  هذا النوع " مجموعة 
والتهيئات   املرافقة  األساليب   اإلجراءات  
استحداث". حيث   أو   بأي  مشروع   املرتبطة  
يتم تدقيق  جميع  العوامل  والتغييرات  املرفقة  

واملطلوبة  بعملية  التنفيذ.
:Formative Evaluation  :2. التقومي  البنائي

اإلجراءات   مجموع    " البنائي  التقومي   ميثل  
التنفيذ   عملية   ترافق   التي   واألساليب  
تصحيح   يهدف   وذلك   مراحله،  بجميع  

وأمناطه   العمل   اجتاهات   وتعديل   املسارات  
كلما  اقتضت  الضرورة.  ويعتبر  هذا  النوع من  
التقومي  الصورة  املستمرة  لعملية  التقومي  إذ  
أن  تكون املعاجلات  فيه  مرحلية  ومنذ  الشروع  

في  التنفيذ
 Summative )اخلتامي(:  النهائي  التقومي     .3

: Evaluation
يهتم  هذا  النوع من  التقومي  بالنتائج  النهائية   
حتقيق   مدى   على   التعريف   إلى   ويهدف  
برنامج معني  ألهدافه  احملددة  عقب  االنتهاء  
من  تنفيذه"  إذن  التقومي النهائي  هو  قياس  ملا  

مت حتقيقه  وفق ما  هو مخطط.
 Follow up Evaluation :4.التقومي  بعيد  األثر

أنه   إذ   النهائي   التقومي   النوع  من   يعد  هذا 
بعد   كفاءته   ودرجة   البرنامج   أثر   يقيس  
فترة  زمنية  من  انتهاء  عملية  التنفيذ،  فهو  
في   اجلامعية   اخملرجات   كفاءة   درجة   ميثل  
العمل.  الفعلي في  سوق   فترة  االستخدام  
مثال:  قياس كفاءة   اجلامعة  مبخرجاتها  من 
العمل  مواقع  في  عملهم  أثناء   املهندسني 
الطب   كليات   كفاءة    قياس  او   اخملتلفة 
في   أثناء  عملهم   اجلراحني   من   مبخرجاتها  

املستشفي

م.م. ليلى لطيف علوان
قسم هندسة االنتاج واملعادن

Evaluation  :التقويم
              أ.م.د محمد عدنان مهدي

          قسم هندسة الليزر وااللكترونيات      
البصرية
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مقاالت

من  اكثر  الى  اجلامعي  التعليم  قيمة  امتدت 
قيم  الى  واملال  الوظيفة  على  احلصول  مجرد 

اخرى مهمة منها ان:
قدرات  ويطور  يحسن  اجلامعي  التعليم   -1
الطالب على: التفكير وحتليل مشكالته وحلها 
تطوير  في  ويساهم  رصني،  علمي  باسلوب 
قابليات الطالب على فهم العالم وما سيكون 

عليه مستقبال.
كيفية  الطالب  اجلامعي  التعليم  يساعد   -2
العلمي  التطور  مستجدات  مع  التعامل 
مثل  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا 

استخدام احلاسبة واالنترنت..
قدرات  ويطور  يحسن  اجلامعي  التعليم   -3
وتطور  االجتماعي:  التواصل  على  الطالب 
ليكون  االتصالية  الطالب  قدرات  اجلامعة 
وتنمي  وتصقل  مجامال،   ، محترما   ، متحضراً 
جميع تصرفاته الى االفضل من خالل انخراطه 

في النشاطات اجملتمعية داخل اجلامعة.
حب  عادة  الطالب  يعلم  اجلامعي  التعليم   -4
العلمي واملعرفي مدى احلياة:  والتواصل  العلم 
الكبرى  اجلائزة  هو  التعليم  ان  الطالب  ويدرك 
طوال  ومستمرة  تنتهي  لن  التعليم  رحلة  وان 

حياته.
5- اجلامعة عالم مختلف عن مرحلة التعليم 
جديدة  وخبرات  جتارب  للطالب  تقدم  الثانوي 

وحتديات كبيرة.
عالم  في  للعيش  الطالب  اجلامعة  تهيئ   -6
واخللفيات  والعرقيات  الثقافات  من  متنوع 
اخللفية  عن  تختلف  احلياة  ونظم  االجتماعية 

الثقافية التي ميتلكها.
للطالب:  البوصلة  ستكون  اجلامعة   -7
الكتشاف قدراته وطاقاته، من هو ؟ وماذا لديه؟ 

والى اين هو ذاهب؟
 )Learning    P.O. W.E.R( التعليم  قوة 
ستراتيجيات  لتحقيق  اخلمسة  :اخلطوات 

النجاح في اجلامعة واحلياة
الطالب  قبل  من  املوضوعة  االهداف  لتحقيق 
اجلامعي سواء داخل اجلامعة او بعد التخرج البد 
من وضع اطار عمل من خمس خطوات تشمل 
 ،Organize التنظيم   ،Prepare التحضير 
العملWork، التقومي Evaluate، واعادة التفكير 
لتلك  االولى  احلروف  ميثل  االطار  Rethinkوهذا 

اخلطوات 
)  )  P.O. W.E.R ويتسم بالفعالية والبساطة 

وميهد للنجاح وهو كالتالي:
Prepare 1- التحضير

)رحلة  تزو  الو  الصيني  الفيلسوف  يقول 

وجوب  بذلك  ويعني  بخطوة(،  تبدأ  ميل  االلف 
التحضير واالستعداد والتخطيط  املنظم من 
عمل   اجنازاي  في  االنهماك  قبل  الطالب  قبل 
)طويلة  اهداف  حتديد  خالل  من  ذلك  ويكون 
وقصيرة االجل( مباشرة واضحة مرتبة حسب 

االولوية مرنة واقعية ونابعة من النفس.
Organize 2-التنظيم

املناسبة   االدوات  تنظيم  هي  الثانية  اخلطوة 
مثل  اهدافه  لتحقيق  الطالب  يحتاجها  التي 
 ، الطباعة  تعلم  احلاسبة،   ، االوراق   ، االقالم 
املكتبة  الى  الذهاب   ، االخرى  املراجع   ، الكتب 
يختصر  التنظيم   ، الضرورية..  اللوازم  لشراء 

ويحافظ على الوقت من الضياع.
:Work3- العمل

الدافعية وجود  من  البد  ما  عمل  الجناز 
Motivation   وهي قوة داخلية وطاقة فيزياوية 
للعمل  الوقود  مبثابة  وتكون  سلوكنا  توجه 
تهيئ وتدفع الطالب للدراسة والتمرن ساعات 
اساسية  ،والدافعية  عالية  ومبتعة  طويلة 
الجناز  الطالب  تدفع  العلمي  والتفوق  للنجاح 
الدافعية  جذوة  والبقاء  لديه  املطلوب  العمل 

عالية البد للطالب ما يلي:
ففي  والنجاح:  الفشل   مسؤولية  حتمل   -1
حالة الرسوب التلوم االستاذ او املنهج ،بل حلل 
الوضع وحدد ماهي قابلياتك للتغيير مستقبال 
الغد  في  جناحا  اكثر  لتكون  ستفعل  وماذا 
القريب، اما في  حالة  النجاح فكر في االشياء 

والعوامل التي قادت الى النجاح .
متتلك  بانك  افترض  بإيجابية:  التفكير   -2
وتؤدي  ستساهم  التي  والعزمية   القوة  من  
تسيطرعلى  ان  تستطيع  وانك    ، جناحك  الى 

الصعوبات التي قد تعترضك.
3- تقبل فكرة انك لن تستطيع السيطرة على 
التي  االشياء  هي  ما  فهم  من  البد  شيء:  كل 

تستطيع ان تغيرها والتي التستطيع .
:Evaluate 4- التقومي

لتقييم عمل البد للطالب ان يقوم  باخلطوات 
التالية:

1- خذ لنفسك حلظة لتهنئة نفسك والشعور 
العمل  وأداء  والتنظيم  التحضير  : بعد  بالرضا 
وهي  اليها  وصلت  التي  النوعية  املرحلة  تأتي 
بعدة  املرور  وبعد  ما  عمل  اجناز  في  النجاح 

صعوبات.
واالهداف  عمل  من  اجنازه  مت  ما  مابني  قارن   -2
الطويلة  باالهداف  وفكر  ارجع   : املوضوعة 
والقصيرة االجل التي حددتها لنفسك الجنازها 

وما مت اجنازه فعال.

قديرا  استاذا  يقيمها   كما  منجزاتك  قيم   -3
اعد   ، ما  تقرير  كتابة  عند  فمثال  ماضيك:  من 
لديك  القدوة  كان  قدير  استاذ  ببصيرة  قراءته 
التي  واملقترحات  التعليقات  هي  وما   ، سابقا 

كان سيضعها في التقرير .
4- قيم عملك كما لو انك األستاذ احلالي  الذي 
أعطاك الدرجة : من خالل تبديل العقل واألفكار 
ماذا  الدرجة  أعطاك  الذي  األستاذ  انت  وتكون 
ما  أديته،  الذي  العمل  جتاه  تفاعله  سيكون 
التعليمات  اتبعت  ، هل  الذي فاتك  هو الشيء 

املرعية.
5-كن عادال مع نفسك : ال تكن قاسيا جدا على 
حتقيق  جتاه  وسطيا  بل  متساهال  وال  نفسك 

أهدافك.
املنجز  للعمل  ثانيا  ارجع  املرتدة:  التغذية   -6
واعد تقييم االيجابيات واألخطاء ،هذه اخلطوة 
النهائي  الهدف  حتقيق  من  جدا  قريبا  جتعلك 

وتقدمك الى االمام.

التالية   اخلطوات   :  Rethink التفكير  اعادة   -5
التفكير  الستخدام  للطالب  عام  عمل  اطار 

النقدي مبا مت اجنازه من عمل:
1- من املهم أعادة التفكير وإعادة العرض ملا مت 
االعتبار  بعني  األخذ  خالل  من  ما:  ملهمة  اجنازه 
قبلك  من  املوضوعة  اإلستراتيجيات  املدخالت 
البدائل  وضعت  هل  األفضل؟،  العمل  هو  ما   ،

واملقترحات لتأخذ بها مستقبال؟
2- ما هي اخملرجات: خذ صورة مكبرة ملا مت اجنازه 
، هل انت راض ٍ ومقتنع باالجناز الذي حققته ؟ 

هل هناك شيء ما مفقود؟
3- حدد وخذ بعني االعتبار االفتراضات املوضوعة 
وفي  مقبولة؟  هي  هل  املهمة  مدخالت  عند 
حالة اخذ عدة افتراضات هل ستكون النتيجة  

متشابهة ام مختلفة؟
متحقق  هو  مبا  وقياسه  ذكر،   ما  متحيص  من 
في اجلامعات العراقية يجدر بنا التأسيس لبناء 
مفاهيم وتقاليد تعتمد اجلانب التربوي وبشكل 
هذه  وان  للطالب  العلمي  البناء  مع  متالزم 
املهمة ال تنجز اال بوجود تدريسي مؤمن بهذه 
اليصالها  واملهارات  القابليات  وميتلك  القيم 
للطالب اجلامعي ومن هنا يأتي دور اجلامعة على 

تنمية األستاذ اجلامعي وقياس نتاجه .

م. جزائر عبداهلل التميمي  
قسم العلوم التطبيقية  

القيم العليا للتعليم اجلامعي

على   ) سالم  جبار  علي   ( الطالب  حصل 
هندسة  تخصص  في  الدكتوراه  شهادة 
الكهربائية   الهندسة  قسم  من  إتصاالت 
أطروحته  عن  التكنولوجية  اجلامعة  في 
الهوائيات  وحتليل  تصميم   ((  : املوسومة 
إخراج  متعدد   – إدخال  ألنظمة  اجلزيئية 

اإلتصاالت  منظومات  في  متعدد   –
 Design and Analysis ((    الالسلكية
 of Fractal Antennas for MIMO
  Wireless Communication Systems
(( والتي أقيمت يوم اخلميس  ) 2011/12/1 
الهندسة  قسم  في  دجلة  قاعة  على   )
 ( تقدير  منحه  مت  حيث  الكهربائية 
من  املناقشة  جلنة  تألفت  و   ) جداً  جيد 
األساتذة ) أ.د. محمد زكي الفائز / رئيساً 
، أ.م.د. إسماعيل محمد جابر ، أ.م.د. جابر 
جميل  محمد  ثامر  أ.م.د   ، عزيز  سلمان 
أ.د.   ، أعضاء   / أحمد  شهاب  عماد  أ.م.د   ،
أحمد  حميد  عادل  أ.د   ، فياض  سامي  رعد 
 / السامرائي  خلف  عايد  م.د.  ،أ.  مشرفاً   /
 / جالل  علي  كنعان  م.د.   ، العلمي  املقوم 

املقوم اللغوي (

 – إدخال  ألنظمة  اجلزيئية  اهلوائيات  وحتليل  تصميم   
متعدد إخراج – متعدد يف منظومات اإلتصاالت الالسلكية  

يف أطروحة دكتوراه
على   ) كرمي  نوري  علي   ( الطالب  حصل 
الهندسة  تخصص  في  املاجستير  شهادة 
اإللكترونية من قسم الهندسة الكهربائية 
واإللكترونية في اجلامعة التكنولوجية عن 
مضخات  تصميم   ((  : املوسومة  رسالته 
    UWB(( التردد واسعة احلـزمة راديوية  قدرة 
 )) Design of RF PA for Ultra Wideband
UWB ( Applications(  (( والتي أقيمت يوم 
اخلميس املوافق ) 2011/10/27 ( وذلك على 
قاعة دجلة في قسم الهندسة الكهربائية 
 ) ) جيد  تقدير  واإللكترونية حيث مت منحه 
 ( األساتذة  من  املناقشة  جلنة  تألفت  وقد 
أ.م.د.   ، رئيساً   / علي  عبد  خالد  وليد  أ.م.د. 
م.د. عباس حسني   ، الرضا عكار  حنان عبد 
، م.د. ميثاق نعمة رحيمة  / أعضاء  عيسى 
املقوم   / علي  كاظم  جواد  أ.   ،  ً مشرفا   /
املقوم   / جالل  علي  كنعان  م.د.   ، العلمي 

اللغوي ( . 

تصميم مضخمات قدرة 
راديوية الرتدد للتطبيقات 

واسعة احلـزمة )UWB (  يف 
رسالة ماجستري

خميس  )ليث  املاجستير  طالب  القى 
السيطرة  هندسة  قسم  في  مجيد( 
شهادة  لنيل  بحثه  عن  سمنار  والنظم 
 Design of Navigation: املاجستير بعنوان 
 System for Mobile Robot in Unknown
Environment((، في الرابع من تشرين االول 
القسم  في  احملاضرات  قاعة  على   2011
الطالب   باطروحة  تتعلق  احملاضرة  وكانت 
استعرض   اذ  املاجستير،  شهادة  لنيل 
تتعلق  والتي  املشروع  فكرة  الباحث 
متنقل  لروبوت  توجيه  منظومة  بتصميم 
منها  يستفاد  التي    Mobile Robot((
حيث  محدد  هدف  نحو  الروبوت  لتوجيه  
ميكن  التي  العوائق  بتالفي  املنظومة  تقوم 
ان تظهر في الطريق وتقوم بايصال الروبوت 
تطرق  وقد   ، ممكنة  مدة  باقل  هدفه  الى 
مت  التي  املتحسسات  انواع  الى  الباحث 
استخدامها في املشروع واالجهزة الداخلة 
كل  احملاضرة  حضر  وقد   . املشروع  بناء  في 
ومجموعة من  واالداري  العلمي  املعاون  من 
اساتذة القسم وطلبة الدراسات العليا في 

القسم 

مشروع تصميم منظومة توجيه 
لروبوت متنقل يف مسنار

مناقشات

على  حسني  علي  رشا  الطالبة  حصلت 
شهادة املاجستير من قسم هندسة املواد 
رسالتها  عن  التكنولوجية  اجلامعة  في 
سبائك  خصائص  توصيف   ((  : املوسومة 

)) NiTi ذاكرة الشكل الفائقة املرونة نوع
 )  2011/11/17  ( اخلميس  يوم  اقيمت  التي 
للقسم حيث  العليا  الدراسات  قاعة  على 
مت منحها تقدير ) جيد جداً ( و تالفت جلنة 

حسني  علي  د.   ( االساتذة  من  املناقشة 
د.  و  نعمه عبود  د. عدنان   ، رئيساً   / عتيوي 
عالء حسن علي و د. صاحب مهدي الصفار 
 ، اعضاء   / الكرمي  عبد  سعدي  عماد  د.  و 
العلمي  املقوم   / احليدري  طاهر  جعفر  أ.د 
كلية  من  الوهاب  عبد  معتز شناسي  أ.د   ،

املامون اجلامعة / املقوم اللغوي (

طالبة هندسة املواد حتصل على املاجستري يف توصيف خصائص 
السبائك

على   ) علي  حسني  صفاء   ( الطالب  حصل 
الهندسة  قسم  من  الدكتوراه  شهادة 
التكنولوجية  اجلامعة  في  الكهروميكانيكية 

إلطروحته املوسومة :
 Modeling the Fatigue Behavior of Shot  (
 Peened Aluminum Alloys under variable

 ) stress Range Conditions
القسم  في  الكندي  قاعة  اُقيمت على  التي  و 
 ( تقدير  ُمنح  حيث   2011/12/29 اخلميس  يوم 
جيد جداً ( و تألفت جلنة املناقشة من )أ.د سومر 
متي داود( من جامعة بغداد – كلية اخلوارزمي / 
رئيساً و )أ.م.د واثق عيسى مهدي( من اجلامعة 

و  السيطرة  هندسة  قسم   – التكنولوجية 
النظم ، )أ.م.د فاهم فخري احلمداني( من اجلامعة 
املستنصرية – كلية الهندسة ، )أ.م.د فرج محل 
الواحد(  عبد  عبداهلل  سميرة  )أ.د  و  محمد( 
الهندسة  قسم   – التكنولوجية  اجلامعة  من 
)أ.د  املشرفني  و   ، أعضاء   / الكهروميكانيكية 
حسني جاسم العلكاوي ، أ.م.د طالل عبد اجلبار 
التكنولوجية قسم  اجلامعة  من  الوهاب(  عبد 
اخلبير  ان  علماً  الكهروميكانيكية  الهندسة 
اجلامعة   / سكران(  شاكر  )أ.م.د  األول  العلمي 
التكنولوجية – قسم هندسة املكائن و املعدات 

و املقوم اللغوي )أ.د عدنان داود محمد( .

على  حيصل  الكهروميكانيكية  اهلندسة  قسم  يف  طالب 
الدكتوراه
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ساري حتسني / اعالم اجلامعة
والبحث  العالي  التعليم  وزير  معالي  برعاية 
بحوث  مركز  أقام  األديب  علي  األستاذ  العلمي 
املؤمتر  التكنولوجية  اجلامعة  في  والوقود  الطاقة 
والطاقات  الطاقة  )تطبيقات  لـ  األول  العلمي 
املتجددة في خدمة التنمية واجملتمع( بتاريخ 21-

اجلامعة  مسرح  على  يومني  وملدة   2011/12/22
الدكتور محمد عطية السراج  وبحضور كل من 
وزارة  عن  ممثال  والتطوير  البحث  دائرة  عام  مدير   /
واألستاذ  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
العلوم  وزارة  وكيل   / العطار  سمير  الدكتور 
مدير  حياوي/  خليل  والدكتور  والتكنولوجيا 
إحسان  والدكتور  العامة  املنصور  شركة  عام 
البياتي / مدير عام دائرة الرعاية العلمية في وزارة 
بيعي/  جليل  ضياء  والدكتور  والرياضة  الشباب 
املتجددة  الطاقات  وتكنولوجيا  بحوث  عام  مدير 
الدكتور  واألستاذ  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  في 
جامعة   – الهندسة  كلية  عميد  دوز/  قاسم 
رئيس  ثامر  دواي  أمني  الدكتور  واألستاذ  بغداد 
اجلامعة  رئيس  ومساعدي  التكنولوجية  اجلامعة 
الدكتور  األستاذ  العلمية  للشؤون  التكنولوجية 
األستاذ  اإلدارية  والشؤون  العاني  يحيى  محمد 
األقسام  ورؤساء  نعمة  حلو  جاسم  الدكتور 
واملراكز  املديريات  ومدراء  والعلمية  الهندسية 
املشاركني  الباحثني  األساتذة  من  كبير  وعدد 
الى  املؤمتر  كافة،يهدف  الدولة  ودوائر  وزارات  من 
أكانت  سواء  النظيفة  الطاقة  ملصادر  الوصول 
الكهرومائية  الطاقة  أو  الشمسية  الطاقة  من 
الكامل  اإلعتماد  عدم  في  تساعدنا  كي  وخزنها 
ومشتقاته.                                                                                                                                         النفط  من  الطاقة  مصادر  على 
   بدأ املؤمتر بالنشيد الوطني وتاله آي من الذكر 
أرواح  على  ترحماً  الفاحتة  سورة  وقراءة  احلكيم 
ألقى  ثم   ، العلمية  واملسيرة  العراق  شهداء 
فيها  أكد  كلمًة  التكنولوجية  اجلامعة  رئيس 
تأثيرها  ومدى  النظيفة  الطاقة  مصادر  أهمية 
على خدمة اجملتمع ومن الضروري ان يضع العراق 
الشمسية  الطاقة  إستغالل  اولوياته  ضمن 
ذلك  الطاقات  جلميع  الرئيسي  املصدر  بإعتبارها 
ألنه لم يستفد من هذا املصدر اإللهي النظيف 
ومن هنا اخذ مركز الطاقة والوقود في جامعتنا 
كل  في  البحث  الباحثني  خالل  من  عاتقه  على 
مصادر الطاقة املتجددة لكي يثبتوا ان الكفاءات 
يتابع  عراق جديد  لبناء  جادة  العراق  في  العلمية 
الطاقة  إستخدام  في  احلديثة  التطورات  كل 
املتجددة ، تالها كلمة معالي وزير التعليم العالي 
عطية  محمد  الدكتور  ألقاها  العلمي  والبحث 
السراج بعد ذلك جاءت كلمة الدكتور علي هادي 
والوقود  الطاقة  بحوث  مركز  مدير   / احلمداني 
محاضرة  ثم  ومن  املركز  عمل  ورقة  ومناقشة 
لألستاذ الدكتور سمير العطار ناقش فيها جميع 

املعطيات اخلاصة مبصادر 
الطاقة النظيفة وبعدها 
وثائقي  فلم  عرض  مت 
العامة  املنصور  لشركة 
الصناعة  لوزارة  التابعة 
قبل  من  واملعادن 
املهندس نزار وديع / مدير 
اإلنتاج وضح فيه كيفية 
الطاقات  من  اإلستفادة 
رئيس  وأنهى   ، املتجددة 
اجلامعة االستاذ الدكتور 
االفتتاح   ثامر  دواي  امني 
محمد  الدكتور  بتكرمي 
ممثل  السراج  عطية 
العالي  التعليم  وزارة 
وقيام  العلمي  والبحث 
عطية  محمد  الدكتور 
رئيس  بتكرمي  السراج 
التكنولوجية  اجلامعة 
العلمي  ومساعديه 
مركز  ومدير  واإلداري 
والوقود  الطاقة  بحوث 

العلوم  وزارة  ووكيل  التكنولوجية  اجلامعة  في 
العامة  املنصور  والتكنولوجيا ومدير عام شركة 
ومدير عام بحوث وتكنولوجيا الطاقات املتجددة 
دائرة  عام  ومدير  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  في 
والرياضة  الشباب  وزارة  في  العلمية  الرعاية 
بحوث  مركز  مدير   / حسن  ماجد  واملهندس 
واملعادن  الصناعة  وزارة  في  والبيئة  الطاقة 
قاعة  على  األولى  جلستني:  املؤمتر  وتضمن   ،
املسرح برئاسة الدكتور ضياء جليل بيعي ومقرراً 
اجللسة  أما  حسن  ماجد  املهندس  للجلسة 
قاعة  فعلى   ، قاعتني  على  توزعت  فقد  الثانية 
الدكتور عبد  املسرح كان رئيس اجللسة األستاذ 
مهدي  الدكتور  للجلسة  ومقرراً  طارش  الرزاق 
علي عبد احلسني / الباحث والتدريسي في مركز 
بحوث الطاقة والوقود وعلى قاعة مركز التعليم 
الدكتور  األستاذ  للجلسة  رئيساً  كان  املستمر 
عبد احلسن كرم اهلل / املعاون العلمي في قسم 
للجلسة  ومقرراً  واملعدات  املكائن  هندسة 
الدكتور عباس زغير سلمان / الباحث والتدريسي 
في مركز بحوث الطاقة والوقود وقد مت من خالل 
هذه اجللسات مناقشة البحوث املشاركة في هذا 
املؤمتر فضالً عن تعاون شركة اللوحة اخلضراء من 
باألجهزة  وإقامة معرض خاص  املؤمتر  دعم  حيث 

التي تسهم في إنتاج الطاقات املتجددة .
التوصيات

وقد جاءت توصيات املؤمتر اخلتامية كاآلتي :
واملراكز  والشركات  الوزارات  جهود  1.توحيد 
الطاقة  املشترك مبشاريع  اإلهتمام  ذات  البحثية 

والطاقات املتجددة .
لتحديد  وتشريعي  تنظيمي  إطارعمل  2.وضع 
القطاعات  لكل  موحدة  إقتصادية  سياسة 
العاملة بهذا اجملال وتشكيل  جلنة مشتركة من 
تكرار  ومنح  للتشاور  القطاعات  هذه  منتسبي 

املشاريع خدمة لإلقتصاد الوطني.
3.تشجيع نقل وتوطني التكنولوجيا.

ومشاريعها  املتجددة  الطاقات  مصادر  4.إدخال 
ضمن خطة الدولة املستقبلية .

الطاقات  ملنتوجات  الدعم  أشكال  بعض  5.تبني 
استخدامها  لتشجيع  األسعار  ودعم  املتجددة 

ونشر ثقافتها .
6.تشجيع البحث والتطوير ودعم املراكزالبحثية .

واإلختبار  والتصنيف  للتقييم  مراكز  7.إنشاء 
واعطاء  لنيل  كافية  ومعداتها  أجهزتها  تكون 

املوثوقية العاملية.
8.إنشاء برامج للمعلومات والتدريب والتطوير.

املتخصصة  واخملتبرات  األجهزة  9.توفير 
للمراكزالبحثية .

البحثية  للمراكز  منفصلة  ميزانية  10.إعتماد 
ضمن ميزانية اجلامعة السنوية .

البحثية  املراكز  حتويل  مهمة  11.تسهيل 
ملا  املتخصصة  العليا  للدراسات  معاهد  الى 
تطوير  في  دور كبير  من  العليا  الدراسات  لطلبة 
مشاريع  املراكز البحثية وتوفير الكوادر العلمية 

املتخصصة.
بإشراك  واخلاصة  املوضوعة  القوانني  12.تطبيق 
املراكز البحثية ضمن إجتماعات مجلس اجلامعة

املؤمتر العلمي األول ملركز حبوث الطاقة والوقود يف اجلامعة التكنولوجية
تطبيقات الطاقة والطاقات املتجددة يف خدمة التنمية واجملتمع

مؤمترات

البارد  واملاء  الثلج  اهمية  الكثير  يعرف  ال 
للبشرة، ويظن الكثير أن املاء البارد يساعد 
جميع  عالج  على  التجميلية  الناحية  من 
اآلم  من  ويخفف  العضلي  التشنج  حاالت 

الظهر والرأس، 
أهمية الثلج لبشرة املرأة: 

يعمل  حيث  للبشرة،  الثلج  فوائد  تتعدد   
الدموية ويلطف  األوعية  الثلج على قبض 
البشرة لعدة ساعات يومياً، كما أن كمادات 
املاء املثلج كفيلة بإخفاء الهاالت السوداء 
اإلرهاق  بسبب  العني  حتت  تظهر  قد  التي 

النوم.  من  وافر  قسط  على  احلصول  وعدم 
تنشيط  على  الثلج  قوالب  أيضاً  تعمل 
الدورة الدموية في البشرة وشد اجللد ومنع 

ظهور عالمات التجاعيد مبكرة
فوائد الثلج ألنواع البشرة: 

مكعبات  إعداد  ميكن  الدهنية:  للبشرة   
هذه  مترر  ثم  النعناع،  ومغلي  الليمون  ثلج 
بشكل  البشرة  على  الثلج  مكعبات 
دائري. للبشرة املركبة واجملهدة: ميكن عمل 
إليه  مضاف  البقدونس  مغلي  مكعبات 
يتم  أن  بشرط  الورد  ماء  قطرات  بعض 
تصفية املغلي جيداً للحصول على بشرة 

صافية وإلزالة اإلجهاد
من  البشرة  حماية  في  الثلج  أهمية 

أشعة الشمس الضارة:
فصل  في  للشمس  التعرض  قبل   
قبل  صغيرة  منشفة  تبلل  الصيف، 
ثم  تثلج،  حتى  املبرد  في  وتوضع  اخلروج 
ثم  دقائق   10 ملدة  البشرة  على  توضع 
يُوضع بعدها الكرمي الواقي من الشمس 
العرق  نسبة  تقليل  على  هذا  ويعمل 

واحملافظة على رطوبة البشرة.

حتب  فتاة  كل  محمود.:  مصطفى  د.  يقول 
وملكة  وفاتنه  انها حلوة وساحرة  يقال  أن 
هو  اجلمال  اجلمال؟ هل  ما  والسؤال:  جمال 
والكحل؟،  والروج  والكرمي  واالحمر  البودرة 
وشكل  الشعر  وطول  الشعر  لون  هو  هل 
اجلمال  هل   ، الوسط  ومحيط  التسريحة 

فستان وباروكة وشنطة وجزمة ونظارة؟، 
املرأة يخيل لها ذلك، يخيل لها أن اجلمال 
أن  وتنسى  الوجه،  على  رسمة  يكون 
اجلميل  فالوجه  ودهان،  طالء  هذا  كل 
من  نوع  هى  احللوة  الدقيقة  والتقاطيع 
اجلمال يفقد تأثيره مع التعود واملعاشرة.

الشخصية  جمال  هو  احلقيقى  اجلمال 
النفس  الروح،  وطهارة  السجايا  وحالوة 
واملودة  بالرحمة  الفياضة  العفيفة 
اجلميلة،  النفس  هى  واألمومة  واحلنان 
الصبور  والطبع  احلميد،  الطيب  واخللق 

الصريحة  والفطرة  واملتسامح،  احلليم 
البسيطة، والروح الشفيفة احلساسة.

وخوان  قاس  وطبع  جميل  لوجه  قيمة  اى 
أردت أن حتكم على جمال  إذا  مراوغ خبيث، 
اليها  انظر  وامنا  بعينك  تنظرإليها  ال  املرأة 

بعقلك لترى ماذا يختفى وراء الديكور؟

أقوال د. مصطفى حممود هي أمجل ما قيل عن مجال املرأة

فوائد الثلج واملاء البارد لبشرة املرأة

الطفل  عقاب  أن  األسر  من  الكثير  تعتقد 
هو  خطأ  ألي  ارتكابه  عند  قاسياً  عقاباً 
قد  ولكن  الطفل.  لتربية  الوسائل  أفضل 
ردود  خلق  إلى  القاسي  العقاب  هذا  يؤدي 
أفعال سلبية لدى الطفل تتمثل في عداوة 
الذي  السلبي  بالسلوك  والتمسك  األهل، 

عوقب عليه جملرد حتدي الوالدين.
الكراهية  زرع  إلى  يؤدي  العقاب  كان  فإذا 
هناك  فهل  الطفل،  نفسية  في  والتحدي 

وسيلة أفضل للتربية؟
التربية  أساتذة علم  ينصح  اإلطار  في هذا 
عقاباً  الطفل  عقاب  إلى  يلجئوا  بأال  اآلباء 
أفضل  هو  العناق  أن  يؤكدون  بل  بدنياً، 
الغضب  حالة  في  الطفل  لتهدئة  وسيلة 
في  السبب  التربية  علماء  ويوضح  واخلطأ. 
أو  االنزعاج  حالة  في  الطفل  عناق  أن  ذلك 
الغضب الشديد يجعل الطفل يشعر بأنه 
قريب من والديه، كما أنه يجعله يهدأ على 
األم  أو  لألب  ميهد  مما  عقاب،  دون  من  الفور 
الذي  الشيء  توضيح  وهي  التالية،  اخلطوة 
مرة  تكراره  من  وحتذيره  الطفل  فيه  أخطأ 

أخرى.
فوائد العناق للطفل

أوضحت دراسة أمريكية أن العناق يساعد 
على انتظام ضربات القلب، واعتدال ضغط 
ويحث  اإلحباط،  من  يخفف  أنه  كما  الدم، 
أن  الدراسة  وأوضحت  االسترخاء.  على 
بإفراز  املخ  قيام  إلى  يعود  ذلك  في  السبب 
في  يساهم  الذي  أوكسيتوسني  هرمون 
خلصت  فقد  كذلك  باألمان،  املرء  شعور 
احتضان  أن  إلى  احلديثة  الدراسات  إحدى 
عصبياً  منوه  من  يحفز  البكاء  عند  الطفل 

وعاطفياً.
دراسات  أكدت  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
واألم  األب  احتضان  أن  بريطانية  نفسية 
للطفل والتربيت على كتفه يزيد من ذكاء 
الطفل ومنوه الطبيعي؛ إذ أنه يساعد على 
إفراز مادة االندروفني في اجلسم، وهي موصل 
العصبية  تخفيف  على  يساعد  عصبي 

والقلق النفسي واإلحساس باأللم.
لذا فال داعي الستعمال العنف في التربية، 
أن  ولنتعلم  العنف..  إال  يربي  ال  فالعنف 
نحل مشاكلنا مع أطفالنا بالهدوء، واحلوار.. 

وأهم من ذلك باحلب

العقاب  من  بدالً  العناق 
أفضل وسيلة لرتبية الطفل

مجالك
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عن  بريطانيا  في  اعلن 
في  جديدة  عاملية  جائزة 
منظموها  يأمل  الهندسة 
نفس  على  حتصل  ان  في 
نوبل.وتبلغ  جائزة  مكانة 
قيمة جائزة امللكة اليزابيث 
جنيه  مليون  للهندسة 
 1,5 من  اكثر  او  استرليني، 

مليون دوالر.
لالبداعات  اجلائزة  ومتنح 
الهندسية  واالبتكارات 
املنفعة  ذات  العاملية 
لعموم الناس في انحاء 

العالم كافة.
وتهدف اجلائزة، وهي االثمن 
العالم،  في  نوعها  من 
املواهب  تشجيع  الى 
الشابة  والعبقريات 
لدراسة الهندسة وتوسيع 
واالبداع  االبتكار  مساحة 
الهندسة  علوم  في 

اخملتلفة.
امللكة  جائزة  وستمنح 
اليزابيث للهندسة مرة كل 
سنتني، على ان يحصل اول 
العام  بنهاية  عليها  فائز 

املقبل.
الوزراء  رئيس  وقال 
كاميرون  ديفيد  البريطاني 
ما  تفعل  لم  بريطانيا  ان 
لالعتراف  الكفاية  فيه 
على  الهندسة،  باهمية 
الرغم من انها مهد الثورة 

الصناعية.
التي  اجلائزة،  ان  واضاف 
ديسمبر/  في  ستمنح 
عام،  كل  من  االول  كانون 
املبدعني  لكافة  مفتوحة 

من العالم

غريبة  الفكرة  تبدو  قد 
تقوم  فهي  االولى  للوهلة 
املياه  قناني  جمع  على 
تنتشر  التي  البالستيكية 
النيجيرية  الطرقات  على 
للسماح  واملزاريب  والقنوات 
للناس بالعيش فيها.. تقريبا.

من  مجموعة  وضعت  فقد 
منزل  لبناء  الناشطني خطة 
لتوفير  القناني  هذه  من 
للبيئة  مراعية  استراتيجية 
في  للنقص  جزئيا  حال  جتد 
املسكن في اكثر دول افريقيا 
ما  على  للسكان  تعداداً 

يؤكد هؤالء.
االول  النموذج  بناء  وبات 
مرحلة  في  املنازل  هذه  من 
كادونا  مدينة  قرب  متقدمة 
وتريد  البالد  شمال  في 
جهودها  توسع  ان  اجملموعة 

وبناء املزيد.
اخلطة  هذه  انصار  ويؤكد 
الذي  املنزل  ان  للمشككني 
يبنى عند مدخل بلدة سابون 

يلوا، قادر على االستمرار.
ويقول صاحب فكرة املشروع 
خالل  فاسيليو  كريستوفر 

اول  "انه  املبنى  على  جولة 
من  يبنى  افريقيا  في  منزل 
حال  يشكل  وقد  القناني 
الهائلة  السكن  الزمة  كبيرا 
في نيجيريا ولتنظيف البيئة 

امللوثة كثيرا".
املنظمة  املبادرة  وراء  وتقف 
"ديفلمنت  احلكومية  غير 
رينيوبل  فور  اسوسييشن 
في  ومقرها  )دير(  انيرجيز" 
كادونا مبساعدة خبراء اجانب 
من املنظمة االهلية "افريكا 
ومقرها  تراست"  كوميونتي 

في لندن.
 58 تبلغ  املنزل  مساحة 
من  مؤلف  وهو  مربعا  مترا 
اخر  منزل  اي  ويشبه  غرفتني 
كثير  في  مختلف  انه  اال 
ينجز  وعندما  النواحي.  من 
في  انطلق  الذي  املنزل  بناء 
سيستخدم  حزيران/يونيو، 
تشييد  على  بنائني  لتدريب 

ابنية كهذه.
القناني  من  مصنوع  وهو 
واحدة  كل  تزن  رمال  اململؤة 
كيلوغرامات. ثالثة  منها 

طبقات  على  القناني  وترتب 

وتدمك بالوحول واالسمنت 
من  متداخلة  شبكة  مع 
االسالك التي متسك بكل 
موفرة  عنقها  من  قنينة 

دعما اضافيا للبنية.
القناني  اغطية  وتبرز 
من  مختلفة  الوان  من 
املدعومة  اجلدران  بني 
يعطيها  ما  باالسمنت 
ويقول  فريدا.  منظرا 
القيمون على املشروع 

بالرمال  اململؤة  القناني  ان 
اقوى من احجار اخلفان.

ويقول منسق املشروع يحيى 
تتمتع  املنزل  "بنية  ان  احمد 
انها  وهي  اضافية  بصفة 
والرصاص  للحريق  مضادة 
داخل  في  وحتافظ  والزالزل 
درجة   18 حرارة  على  املنزل 
مئوية وهو امر جيد في ظل 

املناخ االستوائي".
التعديالت  بعض  ادخال  ومع 
على اعمدة الدعم فان املبنى 
طوابق  ثالثة  يرتفع  ان  ميكن 
لكن ال ميكن ان يزيد عن ذلك 
اململؤة  القناني  وزن  بسبب 
بالرمال على ما يؤكد احمد.

منزل مساحته تبلغ   58 مرتا مربعا ويتطلب  14  الف  قنينة 

بالستيكية حلل مشكلة السكن يف نيجرييا

وسط  يقام  الذي  املنزل 
مزرعة ري واسعة مؤلف من غرفتني متقابلتني 
بينهما.  ومرحاض  استحمام  قاعة  مع 
وفناء.واملنزل  الى مطبخ  باب جانبي  ويفضي 
انبعاثات معدومة  البيئة مع  ملراعاة  مصمم 
كليا  سيعمل  انه  اذ  الكربون  اكسيد  لثاني 
نفايات  من  املثيان  وغاز  الواح شمسية  على 

بشرية وحيوانية اعيد تدويرها.
وتقول كاترين ماكميالن وهي ناشطة بيئية 
بريطانية تشارك في املشروع "نيجيريا تعاني 
طاقة  ومشكلة  كبيرة  نفايات  مشكلة  من 
تغيرات  باجتاه  صغيرة  خطوة  املشروع  وهذا 

ايجابية".
الى  حتتاج  البالستيكية  "القناني  ان  وتؤكد 
مئات السنني لكي تتحلل حيويا في احلقول".

ويحتاج هذا املنزل الى 14 الف قنينة لبنائه. 
البالستيكية  القناني  املكان  في  وتتكدس 
واملطاعم. والفنادق  السفارات  قدمتها  التي 

عدد  البالغ  نيجيريا  ان  البيئة  خبراء  ويقول 
حوالي  ترمي  نسمة،  مليون   160 سكانها 
ثالثة ماليني قنينة بالستيكية يوميا.وتعاني 
وحدة  مليون   16 يبلغ  نقص  من  ايضا  البالد 
سكنية وحتتاج الى 45 ترليون نايرا )300 مليار 
رسمي. مصدر  يقول  ما  على  لسده  دوالر( 

واملنازل البالستيكية رخيصة الثمن وتكلف 
ثلث ثمن املنزل العادي على ما يقول فاسيليو 
منذ  نيجيريا  في  يعمل  يوناني  مواطن  وهو 
ثالثني عاما.وتبلغ كلفة املشروع مليوني نايرا 

)12700 دوالر( على ما يؤكد فاسيليو.
في  مماثل  بناء  مبشروع  االنطالق  املقرر  ومن 
ابتدائية  مدرسة  في  الثاني/يناير  كانون 
مدينة  في  الصفوف  من  مزيد  الى  بحاجة 
ابوجا.وقالت  العاصمة  قرب  سوليجا 
مئتي  الى  بحاجة  هذا  "املشروع  ماكيمالن 

الف قنينة".

لتشجيع املواهب والعبقريات الشابة 
بريطانيا تطلق امثن جائزة لالبداع اهلندسي يف العامل

علوم و تكنولوجيا

جتاوزت  الصني  إن  املتحدة  لالمم  تقرير  قال 
على  الثانية  املرتبة  في  لتأتي  اليابان 
املتحدة في  الواليات  العالم بعد  مستوى 
االنفاق على البحوث الصناعية والتطوير.

للملكية  العاملية  املنظمة  تقرير  وذكر 
الفكرية التابعة لألمم املتحدة أن االستثمار 
الصيني في البحوث الصناعية والتطوير 
ارتفع الى 12.8 باملئة من اإلجمالي العاملي 

بعدما كان 2.2 باملئة فقط في 1993.
والتطوير  البحوث  في  االستثمار  وجتاوز 
وجامعاتها  الصني  شركات  تقوده  الذي 
تنفقه  ما  بسهولة  الدولة  متولها  التي 

التي  الدول  وهي  وبريطانيا  وفرنسا  أملانيا 
قبل  القائمة  صدارة  من  تقترب  كانت 

عشرين عاما.
امللكية  بحقوق  املعنية  املنظمة  وأشارت 
الفكرية العاملية ونظام حقوق االستنساخ 

الى أن حصص هذه الدول انخفضت.
والتطوير  الصناعية  البحوث  وتعتبر 
على  القائمة  للصناعات  الرئيسي  احملرك 
التكنولوجيا لكنها حتفز النمو في جميع 
ارتفاعا  أيضا  التقرير  ،وأظهر  القطاعات 
لبراءات  الصينية  الطلبات  عدد  في  حادا 
وحماية  التجارية  والعالمات  االختراع 

االبتكارات التي تنتجها البحوث الصينية.
األولى  املرتبة  املتحدة  الواليات  واحتلت 
في التصنيف العاملي للبحوث الصناعية 
 3.4 انخفضت  حصتها  لكن  والتطوير. 
باملئة لتصل الى 33.4 باملئة اي انها ال تزال 

تتفوق على الصني مبقدار مثلني ونصف.
وقالت املنظمة ان القطاع العام هو املمول 
معظم  في  والتطوير  للبحث  الرئيسي 
في  ومعظمها  الدخل  متوسطة  البلدان 
نصيب  ويبلغ  وآسيا.  الالتينية  أمريكا 
البرازيل االن 1.8 باملئة من اإلجمالي العاملي

يقتربون  أنهم  أمريكيون  علماء  كشف 
كمبيوتر  أنظمة  تطوير  حلم  حتقيق  من 
الدماغ  بتقليد عمل  تقوم  أن  جديدة ميكنها 
وتكراره، وذلك عبر تصميم شرائح إلكترونية 
تستطيع محاكاة آلية تكيُّف أعصاب الدماغ 
التي  اجلديدة  للمعلومات  واستجابتها 

تصلها.
معهد  في  باحثون  أعلن  فقد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجيا في الواليات 
اإللكترونية  الشرائح  شأن  من  إن  املتحدة 
تواصال  املطاف  نهاية  في  حتدث  أن  اجلديدة 

بني األطراف االصطناعية والدماغ.
حوالي  على  يحتوي  الدماغ  أن  إلى  يُشار 
ل كلُّ منها  100 مليار خلية عصبية تشكِّ
اخلاليا  بني  وصالت  أي  توصيل،  مشابك 
مع  املعلومات،  تدفُّق  تتيح  التي  العصبية 

العديد من اخلاليا األخرى.
أو  "الليونة"  بـ  اخلاصيَّة  تلك  مثل  وتُعرف 
من  العديد  م  تدعِّ أنها  ويُعتقد  "اللدونة"، 

وظائف الدماغ، كالتعلُّم والذاكرة.
فريق  رئيس  بون،  تشي-سانغ  البروفيسور 
ماساتشوسيتس  معهد  في  باحثني 

األمريكي
ماساتشوسيتس،  معهد  فريق  ن  متكَّ وقد 
من  بالفعل  بون،  تشي-سانغ  العالم  بقيادة 
حتاكي  أن  ميكنها  كمبيوتر  شريحة  تصميم 

نشاط مشبك دماغي مبفرده.
يُدعى  ما  على  املشابك  تلك  نشاط  ويعتمد 
عملية  تضبط  التي  األيونية"  "القنوات  بـ 

الصوديوم  كذرات  املشحونة،  الذرات  تدفُّق 
والبوتاسيوم والكالسيوم.

)الشريحة  الدماغية  الشريحة  وحتتوي 
 400 نحو  على  اجلديدة(  اإللكترونية 
ربطها  جرى  وقد  بث(،  )جهاز  ترانزيستور 

وشبكها مع بعضها بطريقة تتيح محاكاة 
دارة الدماغ.

قنوات أيونية
يتدفق التيار عبر أجهزة البث )الراديو( بنفس 
طريقة تدفُّق األيونات عبر "القنوات األيونية" 

في اخللية الدماغية.

"ميكننا  بون:  الباحثني  كبير  قال  ذلك  وحول 
لتطابق  الدارة  في  املتغيرة  العوامل  تدوير 
قنوات أيونية معينة... ونحن لدينا اآلن طريقة 
اخللية  في  حتدث  أيونية  عملية  كل  لرصد 

العصبية."
مبا  معجبون  األعصاب  علماء  أن  ويبدو 
معهد  في  الباحثون  زمالؤهم  إليه  ل  توصَّ

ماساتشوسيتس.
البروفيسور  قال  اجلديدة،  الشريحة  وحول 
ديان بونومانو، أستاذ علم بيولوجيا األعصاب 
تقدما  متثِّل  "إنها  كاليفورنيا:  جامعة  في 
نعرفه  ما  إلدماج  الرامية  اجلهود  في  كبيرا 
التشابكية  واللدونة  األعصاب  بيولوجيا  عن 
شرائح  ضمن  العصبية(  املشابك  مرونة  )أي 

الكمبيوتر."
"واقعية بيولوجية"

"إن  قائال:  بونومانو  البروفيسور  وأضاف 
)لتطبيقات  البيولوجية  الواقعية  مستوى 
مثير  اجلديدة(  اإللكترونية  الشريحة 
اآلن  الباحثني  فريق  لإلعجاب."ويخطط 
لبناء  صمموها  التي  الشريحة  الستخدام 
محددة،  عصبية  وظائف  حتاكي  أنظمة 

كعملية التجهيز أو التفاعل املرئي."
وقد تكون سرعة أداء مثل تلك األنظمة أكبر 
والتي  الكمبيوتر،  أجهزة  سرعة  من  بكثير 
تستغرق ساعات أو حتى أياما للقيام مبحاكاة 
دارة دماغية. ال بل قد تثبت الشريحة اجلديدة 
العملية  من  أسرع  أنها  املطاف  نهاية  في 

البيولوجية ذاتها.

الصني تتجاوز اليابان وحتتل املرتبة الثانية عامليا يف األنفاق على البحوث الصناعية

علماء يقرتبون من تطوير أنظمة كمبيوتر حتاكي الدماغ
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واالعتماد  اجلودة  ضمان  مجلس  عقد 
التكنولوجية  اجلامعة  في  األكادميي 
يوم  اجلامعة  رئاسة  قاعة  في  اجتماعاً 
رئيس  برئاسة   2011/11/15 الثالثاء 
اجلامعة التكنولوجية أ.د. امني دواي ثامر 
خالل  ونوقش   . اجمللس  أعضاء  من  وعدداً 
تخص  التي  األمور  من  العديد  االجتماع 
من  املقدم  التقرير  ومنها  اجمللس  عمل 
واألداء  اجلودة  ضمان  قسم  رئيس  قبل 
وزارة  إلى   لطيف  ليلى  م.م.  اجلماعي 

التعليم العالي والبحث العلمي .
التطويرية  الدورات  التداول بشأن  كما مت 
للقيادات العليا واملنتسبني والتي ستقام 
التعليم املستمر في  بالتعاون مع مركز 
حتديدها  سيتم  جداول  وفق  اجلامعة 
بعقد  املقدم  املقترح  اجمللس  .وناقش 
ندوات بخصوص اجلودة في األداء وضمان 
األقسام  في  األكادميي  واالعتماد  اجلودة 
على  مبدئياً  االتفاق  عن  فضالً  العلمية 
إقامة ندوة للمجلس وبالتعاون مع قسم 
النصف  خالل  واملعادن  اإلنتاج  هندسة 

الثاني من شهر كانون األول املقبل .

مصطفى عبد الرحمن 
 ) العصر  تواكب  جامعات  نحو   ( عنوان  حتت 
شارك  عضوا مجلس ضمان اجلودة واالعتماد 
أ.م.د  التكنولوجية  اجلامعة  في  االكادميي 
قسم  في  التدريسي  كيطان  سالم  حسني 
علوان  لطيف  ليلى  م.م  و  واملعادن   االنتاج 
في  اجلامعة   في  اجلودة  ضمان  قسم  مدير 
ودور  العالي  التعليم  في  )اجلودة  ورشة عمل 
نتـــــائج  املعلومات في حتسني  تكنولوجيا 
في  للجامعات  الدولية  التصنيفات 
الوطــــن العربي )التي اقيمت في العاصمة 
االردنية عمان للمدة من السادس عشر وحتى 
ضوء  في   2011 االول  تشرين  من  العشرين 
و  العالي  التعليم  وزارة  من  املوجهة  الدعوة 
البحث العلمي / امللحقية العراقية الثقافية 
اجلامعات  من  العديد  مبشاركة  االردن  في 

العربية .
اغناء التجرية العملية العلمية

و ذكر أ.م.د حسني سالم كيطان عضو مجلس 
اغناء  هي  الورشة  غاية  ان   : اجلودة   ضمان 
النظرية  التجربة  اكثر من  العلمية  التجربة 
و اغناء الثقافة باجتاه ضمان اجلودة واالعتماد 
ذات  تكون  ان  يجب  الكوادر  ان  و  االكادميي 
اطالع و مشاركات اوسع و أضاف : أن اجلامعة 
تسير باجتاهني األول اجتاه االعتماد املؤسسي 
و األخر اجتاه االعتماد ألبرامجي و أكد ضرورة 
على  لالطالع  خارجية  بجهات  االستعانة 
التجارب في اجلامعات واستقطاب املؤسسات 
و الهيئات اخلاصة بهذا التخصص وصوالً الى 

التنفيذ و االشراف على التنفيذ .

رئيس قسم  ليلى لطيف علوان  م.م  قالت  و 
ضمان اجلودة في اجلامعة  : أن الورشة تناولت 
محاضرات ومناقشات في مجال اجلودة تهدف 
للتعليم  اجلودة  حتقيق  في  الوعي  زيادة  الى 
تقدمي  الى  الورشة  خالل  نسعى  و  العالي 
اجلودة  مجلس  و  اجلامعة  رئيس  الى  مقترح 
العلمي في  البحث  و  العالي  التعليم  ووزارة 
العليا  القيادات  تشمل  للجودة  دورات  اقامة 
مسؤولي  و  وتدريسيني  وأساتذة  الوسطى  و 
ومت  محدد  زمني  برنامج  وفق  تكون  و  اجلودة 
عمان   / االردن  جامعة  زيارة  املشاركة  خالل 
ومناقشة  االراء  تبادل  الزيارة  تضمنت  حيث 
تطمح  ما  و  املؤسسي  البرامجي  االعتماد 
احتاد  زيارة  كذلك  و  االردنية  اجلامعة  اليه 
تشكيالت  ناقش  الذي  العربية  اجلامعات 
االحتاد و مجلس اجلودة و مهاراته و اهدافه و 

رؤيته .
خمسة  استمرت  التي  الورشة  وحضر 
وأساتذة  اجلامعات  رؤساء  من  عدد  ايام 
متخصصني في مجال جودة التعليم العالي 
و مدراء مراكز اجلودة ومن اجلامعات املشاركة 
جامعة  و  التكنولوجية  اجلامعة   ( العراقية 
 ) الكوفة  القادسية وجامعة  بغداد وجامعة 
و كذلك جامعات عربية من االردن و فلسطني 

و السعودية .
وتضمنت الورشة احملاور االتية:

-احملوراألول : تضمن القاء محاضرات من قبل 
اداء  جودة  بتقومي  تتعلق  مختصني  اساتذة 
التعليم العالي والبحث العلمي , وتخطيط 
آلحتياجات   وفقا  العالي  التعليم  سياسات 
الدولي  التصنيف  وانظمة  العمل  سوق 

حنو جامعات تواكب العصر
اجلامعة التكنولوجية تشارك بورشة عمل اجلودة يف التعليم العايل يف عمان

للجامعات .
-احملور الثاني : تضمن الزيارات امليدانية والتي 
العربية  اجلامعات  )احتاد  زيارة  على  اشتملت 
من  شروحات  تقدمي  ومت  (األردنية  واجلامعة 
قبل املسؤولني حول الهيكلية وموقع ومركز 
واهم   , الهيكيلة  ضمن  اجلودة  ضـــمان 

مهامه ونشاطاته.
-احملور الثالث: عرض جتارب اجلامعات . ومت عرض 
ضمان  تطبيق  مجال  في  اجلامعات  جتارب 
ومت  الورشة  في  املشاركني  قبل  من  اجلودة 
وكانت  املشاركني.  جميع  بني  اخلبرات  تبادل 
اهم توصيات الورشة هي ضرورة انشاء هيئة 
العالي  التعليم  في  اجلودة  لضمان  وطنية 
وتزويدها  اجلامعات  على  االشراف  تتولى 

باالعتماد واالعتماد االكادميي.

جملس ضمان اجلودة يناقش 
الدورات التطويرية يف 

اجلامعة 

اجلودة اجلامعية

اقام قسم ضمان اجلودة واالداء اجلامعي في 
مركز  مع  وبالتعاون  التكنولوجية  اجلامعة 
التعلــــــيم املستمر فــــي اجلــــامعة 
املهنية  والسالمة  الصحة  ادارة  نظم  دورة 
للمدة   18001  OHSAS املواصفة  وفق 
عشر  السابع  وحتى  عشر  الثالث  من 
مركز  قاعة  على   2011 الثاني  تشرين  من 
التعليم املستمر مبشاركة )18( متدربا من 

مختلف مؤسسات الدولة 
املشاركني  تعريف  الدورة  وتضمنت 
السالمة  الدارة  نظام  انشاء  بأساسيات 
والصحة املهنية كذلك عملية التخطيط 
السالمة  اهداف   , اخلطر  مصادر  لتحديد 
والتشغيل  ,التطبيق  املهنية  والصحة 
والوعي  ,التدريب  واملسؤولية  )الهيكلية 
الوثائق  في  والتحكم  التوثيق   , والكفاءة 
العمليات  على  الرقابة   , والبيانات 

واالستجابة  واالستعداد 
(,املراجعة  للطوارىء 
التصحيحية  واالجراءات 
االداء  وقياس  املراقبة   ,
وعدم  احملتملة  ,احلوادث 
واالجراءات  املطابقة 
كانت  وقد  التصحيحية 
املستهدفة  الشريحة 
مدراء  الدورة  لهذه 
الفنية  االقسام 
والعاملني  والهندسية 
السالمة  اقسام  في 
وطبابات  املهنية 
التخطيط   و  الشركات 
االنتاجية  واالقسام 

والورش الفنية وفي اخملتبرات.
وألقى احملاضرات كل من  م.م. ليلى لطيف 

علوان مدير قسم اجلودة / و أ.م. داود حداد 
ميخائيل / قسم العلوم التطبيقية

بتخرج  تنتهي  ال  اجلامعات  جودة  مهام  ان 
بعد استالمهم لعملهم  ، وال حتى  طلبتها 
مواقع  في  اخلريجني  مبتابعة  تتواصل  بل   ،
وامكانياتهم  قدراتهم  وتطوير  عملهم 
وجتديد  واملعرفة  العلم  حافات  ملالمسة 
التعليم  مراكز  قنوات  عبر  معلوماتهم 
مع  الدائم  االتصال  ووسائل   ، املستمر 
تخرجوا  التي  التخصصية  والفروع  االقسام 
مناهجها  تطوير  في  راجعة  كتغذية  منها 
املتطلبات  مع  يتالئم  ومبا  دائماً  وعلومها 

العلمية لسوق العمل .
اجلودة  ذات  املعاصرة  اجلامعات  تهتم  كما 
مع  قوية  عالقات  باقامة  واالعتماد  العالية 
عدد كبير من املؤسسات من القطاعني العام 
في  اجلامعات  دور  تعزيز  الى  سعياً  واخلاص 
التفاعل مع اجملتمع وتعميق هذا التعاون مع 
االستشارات  تقدمي  عبر  اخملتلفة  املؤسسات 
املهارات وتطوير  القابليات واكتساب  وتنمية 
والفنيني  املهندسني  من  البشرية  املوارد 

واالداريني .
اجلامعة  في  املستمر  التعليم  مركز  ان   
االساسية  مهمته  يجسد  التكنولوجية 
تأسيس  منذ  له  وحددت  رسمت  التي 

وتدريبي  تعليمي  ومسار  كنمط   ، اجلامعة 
رافق اجلامعة في عطائها العلمي واالكادميي 
تقدمي  في  قرن  ثلث  من  اكثر  ضمن  وساهم 
للمستويات  والتدريبية  التطويرية  البرامج 
االدارية العليا والوسطى والتنفيذية اخملتلفة 
هذه  عبر  واصرار  نوعية  بخطوات  ويعمل    ،
النافذة لدميومة التواصل بني اجلامعة واجملتمع 
واالنتاجية  الصناعية  موسساته  مبختلف 
رسالة  لتحقيق  اسوارها  خارج  واخلدمية 
يتصاعد  واليوم   . اجلامعة  واهداف  ورؤية 
في  العاملني  وتكاتف  وجهود  بوتائر  العمل 
اجلامعة  في  العليا  االدارة  من  وبدعم  املركز 
ومبساهمة  والعلمية  الهندسية  واقسامها 
برامج  العام  هذا  بداية  مع  ليقدم  اساتذتها 
بناءاً على  العمل  اكثر تلبية ملتطلبات حقل 

االحتياجات . 
والن التميز هو طريق التفوق واالبداع حرصنا 
على ان تتنوع برامج هذا العام ولتكون اكثر 
واملؤسسات  الشركات  بحاجات  التصاقاً 
وبذلك مت بناء كل برنامج باختيار املتخصصني 

من كوادر اجلامعة .
الى تغيير نوعي في عمله  لقد سعى املركز 
ادارة  العمل في مجلس  مت متثيل حقل  حيث 

والنفط  واملعادن  الصناعة  وزارات  من  املركز 
املستفيدة  اجلهات  وبعض  والكهرباء 
املركز  بال شك على حركة  ذلك  وسينعكس 
باالجتاه االيجابي كما سعى املركز الى االعتماد 
االلكتروني  واملرقع  االلكتروني  البريد  على 
الى  وايصالها  والندوات  الدورات  تعميم  في 
املركز  تأهيل  عن  الدولة فضالً  ابعد مفاصل 
وجتديد بعض أجنحته وتوفير احدث االجهزة 
وجتديد  التعليمية  االيضاحية  والوسائل 
كما   . له  التابعة  واخملتبرات  احلاسبات  كافة 
الى تعميق اواصر العمل  يسعى املركز ايضاً 
دوائر  مع  اكثر  بشكل  والتدريبي  التعليمي 

الدولة .
نحن  نشعر باالعتزاز على ما مت اجنازه ، عاقدين 
العزم على االستمرار بنفس وتائر الهمة . في 
الى تطوير  ادارة املركز  ، وتتطلع  املزيد  حتقيق 
وبنفس  العطاء  هذا  في  يستمر  وان  املركز 
الفريق  بروح  والعمل  التعاون  من  الروحية 
الواحد واالنفتاح على اجملتمع وتقدمي االفضل 

دائما .
د. خليل ابراهيم محمود
مدير مركز التعليم املستمر

املواصفة  وفق  املهنية  والسالمة  الصحة  ادارة  أقامة دورة عن نظم 
 18001 OHSAS

أهمية تطبيق اجلودة يف مركز التعليم املستمر
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قراءة  بعد  املوز  عن  متاما  نظرتك  ستغير 
هذه املقالة الشيقة 

طبيعية  سكريات  ثالثة  على  املوز  يحتوي 
مع   ، واجللوكوز  الفواكه  وسكر  سكروز   --
وفورية  ثابتة  دفعة  املوز  ومينحنا  األلياف. 

كبيرة من الطاقة.
أثبتت البحوث أن موزتني فقط ميكنهما أن 
رياضي  بتمرين  للقيام  كافية  طاقة  يزودان 
املوز  يكون  أن  عجب  وال  دقيقة.    90 ملدة 
الرائدين  الرياضيني  واحد مع  رقم  الفاكهة 

في العالم.
السبيل  هي  ليست  املوز  طاقة  ولكن 
الوحيد الذي ميكن أن يساعدنا على احلفاظ 
على لياقتنا. كما أنها تساعد في التغلب 
على عدد كبير من األمراض ، لذلك يجب أن 

تضاف إلى غذائنا اليومي.. 

االكتئاب: 
بني  من    MIND مؤخرا  أجرته  ملسح  وفقا 
 ، االكتئاب  من  يعانون  الذين  األشخاص 
املوز.  أكل  بعد  كبير  بتحسن  الكثير شعر 
هذا ألن املوز يحتوي على عنصر ترايبتوفان 
إلى  يحوله اجلسم  الذي  البروتني  نوع من   ،
تشعر  يجعلك  أنه  املعروف   ، سيروتونني 
 ، املزاج  ويحسن   ، واالسترخاء  بالراحة 

ويجعلك تشعر بالسعادة. 
الدورة الشهرية: 

يحتوي  ألنه  املوز.  تناولي   -- احلبوب  إنسي 
على فيتامني B6 وينظم مستويات السكر 

في الدم ، الذي ميكن أن يؤثر على مزاجك. 

فقر الدم: 
احلديد  من  عالية  نسبة  على  املوز  يحتوي 
الذي يقوم بتحفيز إنتاج الهيموغلوبني في 

الدم وكذلك يساعد في حاالت فقر الدم. 

ضغط الدم: 
عالية  الفريدة  االستوائية  الفاكهة  هذه 
مما   ، امللح  املنخفض  بالبوتاسيوم  جدا 
يجعله مثالي ملكافحة ضغط الدم. وأكثر 
من ذلك ، فإن إدارة الغذاء والدواء األمريكية 
لإلدعاء  املوز  لصناعة  فقط  سمحت  قد 
رسمياً بقدرة الفاكهة على احلد من مخاطر 

ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية. 
 

قوة الدماغ: 
تويكنهام  مدرسة  في  طالب   200
تناول  ساعدهم  )إجنلترا(  )ميدلسكس( 
املوز خالل امتحانات هذه السنة في وجبة 
والغداء في محاولة   ، والفسحة   ، اإلفطار 
البحوث  أثبتت  ولقد  الدماغ.  قدرة  حتفيز 
ميكن  بالبوتاسيوم  املكتظة  الفاكهة  أن 
جعل  طريق  عن  التعلم  في  تساعد  أن 

التالميذ أكثر انتباها .      
                         اإلمساك: 

األلياف  من  عالية  نسبة  املوز على  يحتوي 
الغذائية  احلمية  في  إدخاله  فإن  لذلك   ،
يساعد على إعادة عمل األمعاء الطبيعي ، 
كما يساعد في التغلب على املشكلة دون 

اللجوء إلى أدوية مسهلة. 
احلموضة املعوية: 

واحدة من أسرع الطرق ملعاجلة الصداع هو 
عمل مشروب املوز بالعسل )ميلك شيك( 
 ، املعدة  ويهدئ  احلموضة  يعالج  املوز  ألن 
والعسل يعزز مستويات السكر املستنفذة 
واعادة  احلليب  يسكن  بينما   ، الدم  في 

هيدرات النظام اخلاص بك. 
احلرقة: 

املوز له تأثير طبيعي معدل للحموضة في 

اجلسم ، وحتى إذا كنت تعاني من احلموضة 
املعوية ، قم بتناول موزة لتسكني الشعور 

باأللم. 
 

غثيان الصباح: 
الطعام  وجبات  بني  املوز  من  حبات  تناول 
في  السكر  مستويات  إبقاء  على  يساعد 

الدم مرتفعة ومينع غثيان الصباح. 
لدغ البعوض: 

قبل أن تستخدم كرمي عضة احلشرات ، حاول 
فرك املنطقة املتأثرة بقشرة املوز الداخلية. 
الناس وجدوا ذلك ناجحا بشكل  كثير من 

مدهش في تخفيف الورم والتهيج.  
                

                         األعصاب: 
فيتامني  من  عالية  نسبة  املوزعلى  يحتوي 
اجلهاز  تهدئة  على  تساعد  التي  )ب( 

العصبي. 
الوزن الزائد:

في العمل، وجدت دراسات في معهد علم 
العمل  ضغط  بأن  النمسا  في  النفس 
مثل  مهدئة  أطعمة  التهام  إلى  يؤدي 
وبالبحث  البطاطس.   ورقائق  الشوكوال 
 ، على 5،000 من املرضى في املستشفيات 
أكثر  البدناء هم  أن معظم  الباحثون  وجد 
وخلص  العمل.  في  للضغط    املتعرضني 

 املوزفوائد املوز   في اجملال الطبي 

املوز مينح دفعة كبري من الطاقة و يساعد على حتفيز قدرة الدماغ

توعية صحية

لشهوة  االندفاع  لتجنب  أنه  إلى  التقرير 
على  للسيطرة  نحتاج   ، الطعام  تناول 
مستويات ثابتة للسكر في الدم عن طريق 
احلفاظ على تناول وجبات خفيفة عالية من 

الكربوهيدرات كل ساعتني.
القرحة:

ضد  يفيد  كغذاء  املوز  ويستخدم 
اللني  قوامه  بسبب  املعوية  االضطرابات 
الوحيدة  اخلالصة  الفاكهة  وهو  الناعم. 
التي ميكن أن تؤكل دون أعراض في احلاالت 
املعدة  حموضة  يحيد  أنه  كما  املرضية. 

ويخفف التهاب بطانة املعدة.
التحكم في درجة احلرارة:

كثير من الثقافات األخرى ترى املوز بوصفه 
تخفض  أن  ميكن  التي  الفاكهة  "مبرد" 
والعاطفية  الطبيعية  اجلسم  حرارة  درجة 
لألمهات احلوامل.. في تايالند ، على سبيل 
لضمان  املوز  احلوامل  النساء  تأكل   ، املثال 

والدة الطفل في درجة حرارة معتدلة. 
االضطرابات العاطفية املوسمية )احلزن(:

املوز ميكن أن يساعد الذين يعانون من احلزن 

الطبيعي  املزاج  محسن  على  يحتوي  ألنه 
التربتوفان.

التدخني واستعمال التبغ:
الذين  األشخاص  املوز  يساعد  أن  ميكن 
يساعد  كما  التدخني.  عن  اإلقالع  يحاولون 
اجلسم على التعافي من تأثيرات انسحاب 

النيكوتني.
اإلجهاد:

على  يساعد   ، حيوي  معدن  البوتاسيوم 
وإرسال   ، متوازنا  القلب  نبض  جعل 
توازن  ينظم  كما  الدماغ  إلى  األوكسجني 
 ، باإلرهاق  نشعر  عندما  اجلسم..  في  املاء 
ترتفع نسبة األيض ، مما يخفض مستويات 
بوجبات  التوازن  إعادة  وميكن  البوتاسيوم. 

خفيفة من املوز الغني بالبوتاسيوم. 

               السكتات الدماغية:
  New England وفقا لبحث نشر في مجلة
حمية  من  كجزء  املوز  تناول  فإن   ، الطبية 
املوت  خطر  يقلل  أن  ميكن  منتظمة 

بالسكتة بنسبة تصل إلى %40.
                     الثآليل )الدمامل(:

البدائل  على  يحرصون  الذين  أولئك 
تأخذ   ، ثؤلول  معاجلة  ويريدون  الطبيعية 
 ، قطعة من قشرة موز وتوضع على ثؤلول 
من اجلانب األصفر اخلارجي )القشرة( بعناية 
واستمرار على اجللد بشريط الصق )بالستر( 

أو الشريط الطبي! 

لذلك ، املوز حقا هو عالج طبيعي لكثير 
جند  بالتفاح  مقارنته  فعند  العلل.  من 
 ، البروتني  من  مرات  بأربع  يفوقه  املوز  أن 
أكثر  مرات  وثالث  مرتني  والكربوهيدرات 
)أ(  فيتامني  أكثر  مرات  وخمس   ، فسفور 
األخرى  الفيتامينات  من  ومرتان   ، وحديد 
واملعادن. كما أنه غني بالبوتاسيوم ويعد 
ولذلك  قيمة  األطعمة  أفضل  من  واحدا 
رمبا يكون حان الوقت لتغيير تلك اجلملة 
عن  تغنيك  يوميا  "موزة  وقول:  املعروفة 

الطبيب!" 

عن  بعيدا  يبقيك  قد  يوميا  تفاحة  تناول 
الطبيب لكن تناول ثالث ثمرات من فاكهة 

الكيوي قد يخفض ضغط الدم.
العلمي  االجتماع  في  دراسة  توصلت  فقد 
الى  اورالندو  في  االمريكية  القلب  جلمعية 
ان تناول ثمرة الكيوي اخلضراء الالذعة املذاق 
ضغط  بانخفاض  ارتبط  يوميا  مرات  ثالث 

الدم.
في  اخلطر  عوامل  من  الدم  ضغط  وارتفاع 
االول  السبب  تزال  ال  التي  القلب  امراض 

للوفاة في العالم.
ثمانية  استمرت  التي  الدراسة  وشملت 
من  سفندسن  ميت  اشراف  حتت  أسابيع 
مستشفى جامعة أوسلو في النرويج 118 
شخصا متوسط اعمارهم 55 عاما يعانون 

من ارتفاع بسيط في ضغط الدم.
املرضى ثالث ثمرات  وأضافت مجموعة من 
الغذائي  لنظامها  الكيوي  فاكهة  من 
االخرى  اجملموعة  اضافت  حني  في  اليومي 
على  الكيوي  فاكهة  وحتتوي  يوميا.  تفاحة 

مادة اللوتني املضادة لالكسدة.

وبعد 
ضغط  أن  الباحثون  وجد  أسابيع  ثمانية 
تتناول  التي  اجملموعة  لدى  االنقباضي  الدم 
 3.6 ساعة   24 مدار  على  أقل  الكيوي 
تتناول  التي  اجملموعة  عن  زئبقي  ملليمتر 
التفاح. وضغط الدم االنقباضي يشير الى 

الرقم االعلى في قراءة ضغط الدم.
االنبساطي  الدم  ضغط  ان  الباحثون  وقال 

لكن  الكيوي  في مجموعة  أقل  أيضا  كان 
هذا االرتباط بتلك الثمرة لم يكن واضحا. 
النتائج  هذه  بتأكيد  الباحثون  وأوصى 

بدراسة أكبر.
ورمبا كان الشيء االكثر اثارة للدهشة بشأن 
في  أجريت  انها  الكيوي  فاكهة  دراسة 

النرويج وليس في نيوزيلندا )بالد الكيوي(.

يتفوق على التفاح يف دراسة عن ضغط الدم الكيوي
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العاصفة 
جئت أبحث عن حمام قد 

توارى 
بني أشجار الكروم 

بعد ليل داهمته العاصفة 
أتخطى واثباً سحب الرمال 

أعدو كالبرق .. أتقهقر 
اصرخ , والصوت يدّوي 
أسمع أصوات احلجارة 

وهتافات الصحارى 
تائه يركض شرقاً 
بني أمواج السراب 
ماذا حل بسمائي 
بعد ان حل اخلراب 
في بالد الشمس 
او مهد احلضارة 

يا خسارة 
جئت أبحث عن 

صدى صوت توارى 
بني طيات السنني 
لم أجد غير صدى 

صوت الغراب
وكتاب أكل 

التاريخ بعضاً 
من سماته

وعلى بعضه أكوام التراب 

في دروب الشوك أمشي 
أبحث عن سر ذاتي 

عن حياتي 
عن سماء ذكرياتي 

وغيوم مزقتها صرخاتي 
ما أنا إال صراخ من زمان 

اآلفلني 
في كهوف غمرتها 

رقصات السائرين
نحو أبراج الرمال

جئت أبحث عن سنني 
فيها أشواق احلنني

جئت أبحث عن سماء 
فيها دف 

الغائبني
جئت أبحث عن تراب
فيه عطر الياسمني

جئت أبحث عن محمد 
جئت أبحث عن جنني 

قيل لي سافر محمد بعد ان 
ماتت جنني 

وسنني العمر ضاعت 
في دروب النازحني 

في دروب نضبت فيها احلياة 
آه من تلك السنني .

أيها الراحل نحو الشمس 
من كهف الظالم 

عّلك تبحث عن نور وخبز 
وسالم 

انك تسلك 
درباً غير درب 

السالكني 
فعد من حيث أتيت 

او تكون اليوم رقماً 
في عداد الهالكني  . 

                                          
د.ياسني احمد خلف 
قسم الهندسة 
الكهروميكانيكية

 اصرار
املعاملة الطيبة صدقة  

املتقاعدين  املوظفني  احد  رأيت  مدة  قبل 
غير  املعاملة  في  مأساته  عن  معي  وحتدث 
موظفي  قبل  من  يتلقاها   التي  الالئقة 
وحماية إحدى املصارف والظروف التي يتعرض 
املعاملة  من  عامة  بصورة  املتقاعدون  لها 
االحترام   وقلة  االنتظار  وطول  السيئة 
والدفع والضرب أحيانا دون مراعاة ألعمارهم 
ضحيت   : لي  قال    ، االجتماعية  ومكانتهم 
ما  ولكن  العراق  خلدمة  تفانياً  كله  بعمري 
وشتم  إهانة  باملقابل  عليه  حصلت  الذي 
املصرف  وحماية  موظفات  بعض  قبل  من 
أصحاب  يحترمون  احداً،  يحترمون  ال  الذين 
املاليني فقط ويتملقون لهذا وذاك طمعاً في 
)اإلكراميات ( التي هي رشاوى في الواقع .أريد 
عندما  الذين  املصارف  مدراء  دور  أين  القول 
الدنيا مازالت بخير،  إن  تتحدث معهم تقول 

املمارسات غير األخالقية  الرقابة عن  دور  أين 
التي متارس بحق هذه الشريحة الكبيرة من 
الصارم  القانون  وأين  العراقي  الشعب  أبناء 
الذي يحاسب اخملالف وأين ..أين الضمير الذي 
..نريد التغيير واإلصالح  مات منذ زمن طويل 
ولكن ليعلم اجلميع إن التغيير يجب أن يبدأ 
باإلنسان  أوالً حتى نستطيع وقتها القضاء 
إن  تنسوا  وال  كافة  الفساد  أشكال  على 

املعاملة الطيبة صدقة.
القافلة تسير وال يهمها نباح الكالب 

في يوم من األيام ذكر والدي )رحمه اهلل ( هذا 
في  واملبدع  الناجح  اإلنسان  إن   : وقال  املثل 
عمله يستمر ويبدع أكثر وال يهمه همسات 
وملزات ما يقال من ورائه وفعالً مرت أيام عديدة 
وكلما أتعرض إلى مشكلة في العمل أتذكر 
 ، والتقدم  التواصل  في  واستمر  املثل  هذا 
منافق  يكون  ال  ان  ينبغي  الناجح  فاإلنسان 
او  يشتم  ان  يريد  والذي  كاذب  أو  مخادع  أو 
)إذا  يواجه  أن  أوالً  عليه  اآلخرين  إلى  يسيىء 
النه  اخللف  يتكلم من  وال  املقابل   ) استطاع 
وال  تسير  القافلة   : الشعبي  املثل  قال  كما 

يهمها نباح الكالب .
االنسان والزمن 

األيام متضي والوقت مير بسرعة عندما نحتاج 
ويعمل  يفكر  أن  اإلنسان  على  فيجب   ، اليه 
عينيه  أمام  الوقت  يضع  وان  جيداً  ويخطط 
ألنه ال يعرف متى يتوقف الزمن ومتى ينتهي 

به املطاف .
    د.هديل فوزي 

نسغ احلياة
قال الكاتب والفيلسوف برتداندرسل :

) ينبغي لي قبل ان أموت ان أجد طريقة ما 
الضروري  الشيء  عن  خاللها  من  أعبر  كي 
الكامن في أعماقي والذي لم أعبر عنه حتى 
اآلن ، الشيء الذي ليس هو احلب أو الكراهية 
احلياة(  )نسغ  بل  السخرية  أو  الشفقة  أو 
والذي  بعيدة  مسافات  من  القادم  العنيف 
الهائلة واخمليفة  القوة  البشرية  احلياة  مينح 

التي تتمتع بها الكائنات غير البشرية (
واملفكر  الكاتب  يقصده  ما  ان   : بإعتقادي 
)رسل( بـ )نسغ احلياة( : هو ذلك اإلحساس 
ويعطي  باحلياة  احلياة  ميأل  الذي  الصادق 
الروحي   ( اإلنساني  للوجود  اخلالد  املعنى 
لصلة  أصل  أيضاً  هو   ) الطاهر   – النقي   –
تتنزه  عندما  وجل(  )عز  بخالقه  اإلنسان 
وتتسامى  فوقها  وتعلو  املاديات  عن  روحه 
حتاكي  بذلك   ، والرفعة  الشموخ  الى حيث 
بصيرتها  وبقوة  املالئكة  صدق  بصدقها 
العلم  قوانني  كل  تخرق  لألمور  وتقديرها 

والعلماء .
                           رئيس مالحظني فني 

                           بيان عبد الكرمي
قسم هندسة البناء واالنشاءات

نوافّّذ ثقافية

وفي  النافذة  عبر  تنظر  جالسة  كانت 
عينيها حزن شديد ، هي اجملروحة من احلياة 
تتعذب وحدها  وتركتها  ، جرحتها  نفسها 

بعض  في  ولكنها 
بان  تشعر  األحيان 
األيام تظهر معادن 
ترى  يا   ، األشخاص 
الفتاة  هذه  بها  ما 
تتطلع  اجلالسة 
بكل  النافذة  إلى 
كبرياء وشموخ لم 
العاصفة  تهزها 
كانت   ، الرياح  وال 
الصعاب  تواجه 
تسكت  وال  دائماً 
وتقول  اخلطأ  على 
كلمة احلق وترفض 

نراها  التي  هي  من  ترى  يا   ، واخلذالن  الذل 
في ضمائرنا وفي أنفسنا تعيش كل حلظة 
اخلير  مع   ، اخلبيث  ال  الشريف  مع  تعيش   ،
وان كانت حتقد على  احلقد  تكره   ، الشر  ال 
ما  سرعان  ولكنها  والفاسدين  الظاملني 

تنسى وتنظر إلى األمام وتنسى كل شيء 
نراها  التي  هي  من  ترى  يا   ، معها  حصل 
جالسة معنا ، التي رفضت اخلضوع للغير 
واختارت احلرية ، من هي التي حفظت لكل 
إنسان قيمته وشرفه ، يا ترى من هي هذه 
الفتاة التي لوالها ما كنا نحن بشرا لدينا 
أحاسيس ومشاعر نراعي غيرنا ونحترمهم 
وجعلتنا  قلوبنا  سلبت  التي  هي  من   ،
مرفوعي الرأس دائماً ، من هي احلزينة التي 
العيون  جتعل 
حتبها  والقلوب 
والعقل يحترمها 

اجلريحة  هي  من   
جرحها  التي 
والناس  الزمن 
ميلكون  ال  الذين 
واجلاه  املادة  غير 
 ً فعال  إنهم   (
سخفاء ( ، من هي 
التي لم تضعفها 
إنها   ، أبداً  األيام 
إنها  نعم   ، بغداد 
بقيت  التي  بغداد 
أن  رفضت  التي  الفتاة  هذه  في  متجسدة 
تخضع للذل خاصة عندما جاءها من أقرب 

الناس .
                                       د.   هديل فوزي

ِ أخاف على ارضي من الشر 
أن ينبت فيها الشوك البري

أن احلم برؤية وردة ....

ِ أن تصبح جرداء قفر 
أخاف على الطفل يقظة الكدر

ان ال يهنأ حتى الفجر ِ
ان تدوي حول املهد قنابل

ِ ان يُحرم بسمة الثغر 
أخاف على قلبي أن ال يَسري

فيه حب الوطن الُعذري
ان اجمع أشيائي وارزُمها

ِ ان اختار طريق السفر 
أخاف على شعبي َجزع الَصبر

أخاف عليه ألف شمر

يخون اجليرة ... يدنس أرضه
يُلوث ماءه .... يُدوس الزهر ِ

ِ أخاف عليه ضياع العمر 
أخاف عليه أن ال يدري
انه ميشي فوق اجلمر ِ

ان يديه قد تقتل قلبه
ان يتجاهل .. ان ال يعبأ 

ان يتقدم .... نحو الِصفرِ

     
صالح        عباس  زهراء  الطالبة   
قسم هندسة الكهروميكانيك

خوف بغداد

مضى  ما  على  فيها  نبكي  متر  كثيرة  أيام 
اشياءاً  نلغي  الزمن  بنا  يعود  لو  ونتمنى 
كثيرة قمنا بها أو نفعل شيء لم نفعله في 

السابق ..
بدأنا  بل  فقط  املاضي  نخسر  لم  إنا  الندرك 
لن  ما مضى  ان  نستوعب  وال  احلاضر  نخسر 

يعود مطلقاً ....
قد تخذلك احلياة مرة ومرات وقد تصحو يوماً 
وما  اغلقت في وجهك  االبواب  أن كل  فتجد 
من بصيص أمل...عند رحيل احدهم أو ضياع 
حلم كان محفوراً في ذاكرتك تشعر ان احلياة 

توقفت رغم انها التتوقف أبداً... 
 ... منا    جزءاً  املاضي  أن  الننكر 

لكـــــــــــــــــــــن ....
كما  أقوياء  نحن  هل   ... لنفكر  قليالً  نتوقف 
التي  القوة  تلك  أين  أذن  ؟؟؟؟؟  دائماً  ندعي 

منلكها ...
المجال لتعرف مدى قوتك وقدرتك على حتمل 
عندها  فعالً..  لأللم  تعرضت  اذا  اال  الصدمة 

تكمل  ان  على  قادر  كنت  إن  ستعرف  فقط 
مشوارك في هذه احلياة ام انك هش ستكسر 

عند أول عاصفة ...
التنفس  على  قادراً  الزلت  هل  نفسك  اسأل 
؟؟؟ هل الزلت بصحة جيدة ؟؟ هل هناك كم 

من احمليطني بك  يحبونك وحتبهم ؟؟؟
وتتواصل  تعطي  ان  بأستطاعك  الزال  أذن 
لتقف  قوي  بأنك  جديد  من  لنفسك  وتثبت 
فكل  موجود  انا  وتقول  كله  العالم  امام 
احلواجز التي تراها أنت الذي وضعتها لنفسك 

وأنت فقط تستطيع حتطيهما ...
املاضي  بني  مزج  بال  احزان  بال  جديد  من  ابدأ 
متاماً  خالي  مستقبلك  وليصبح  واحلاضر... 
من آثار ما مضى قف دقيقة حداد على مافات 

لتتأكد ان آالالم واالحزان دفنت والى األبد.
 .... التي التكسرك  الضربة  ان  أيضاً  ولتتأكد 

تقويكــــــ ....
                            هاجر الكبيسي 
مطبعة اجلامعة

حنن واملاضي 
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قال لها :-    
اغمضت  ؟!  احبك  كم  تعرفني  لو 
فتحتها  وحني  ..متاثرة  فرحة  عينيها 

لم جتده امامها...
قالت له :-  

تزرع  وكانت  ؟!  اهواك  كم  لوتعرف 
وهو   .. حمراء  وردة  صباح  كل  في  له 
ألمرأة  ويهديها  املساء  في  يقطفها 

اخرى قائال لها : ) احبك (!!!
قال لها :-

فاهدته   .. غاليتي  وابدا  دوما  )انت   
بشكل  العالم  رأت  وحني   .. عينيها 
في  اخريات  وجود  اكتشفت   .. اوضح 

حياته ...
قالت له :-

 سابقى احبك اليوم ...وغدا والى االبد 
وتكبرا  وغرورا  وفخرا   .. ثقة  ازداد  .. هو 
ثم انتفاخا وعندما انفجر شوه وجهها 

 !!..
قال لها :-   

) انت احلبيبة ... واهداها زهرة كاميليا 
جميلة بجمالها .. وهي بدورها منحته 

عمرها 
وافترق  والسنني  واالشهر  االيام  ومرت 
خسر  هو   .. التجربة  فشلت  عنها 

الزهرة! وهي
خسرت عمرها !!! (

قالت له :-
احبك جدا ولكن اكتم السر ! هو نشر 
تذاكر  ومنحهم  رفاقه  بني  حبها  خبر 
ومتابعة  حياته  في  للتدخل  مجانية 
االحداث حلكاية عاطفية بطلها هو !!!

قال لها :-
اعاهدك بأني سأبقى على العهد الذي 
وتزوج  االيام  ومرت   .. حييت  ما  بيننا 
البعض  عند  احلب  ان  فادركت  باخرى 

شيء .. والزواج شيء اخر !!!

لت  قا
له: 

 ... مشاعري  عن  افصح  دائما  انا   (
وتتبخل  مشاعرك  عن  التفصح  ملاذا 
عليه  تصبر  ان  منها  طلب  وتتكتم؟ 
 ..... الرد  أن يقتلها  رده؟ خافت  وتنتظر 
وفي  وتأخر  وتأخر   ..... رده  في  فتأخر 

النهاية قتلها االنتظار......!!!
وأخيراً: 

قال لها: 
 .... السفر  ويوم  وداع  حلظة  في 
سوياً  العمر  حلظات  ونعيش  سأعود 
السنني  تلو  والسنني  االيام  مرت   ..
اليه  نظرت  طريق  في  صدفة  والتقيا 

مستغربة.... فرحة... غير مصدقة
من  ترى  متسائالً  اليها  نظر  هو  اما 

هذه؟!!
                                  

                                   
   الطالبة                                                                                                      

زينب فاضل العزاوي
    قسم  هندسة الليزر والبصريات                              

االلكترونية

   خاطرة : 
                              شيء أخر

نوافذ ثقافية

كتبت بني سطور حياتي....
اخليال  وحي  ومن  بدمي  كتبت 

حقيقة
ثم  طريقا  لنفسي  رسمت 

مشيت....
وذلك  قيودي  كل  حطمت 

احلائط....
جدار كان بيني وبني زماني

فصلتني عن كل أحالمي حتى....
نسيت معنى احلياة ولكن....

هنالك حياة وهنالك ضوء
ظلمه  ميحي  السطور  بني  من 

الزمان
ويحكي عن قصة نسجت خيوطها

من ملسات ذلك املكان لم تكن....
سرابا بل كانت حقيقة ولكن....

ستبدأ من جديد وحتضن ماضيها
كان  مستقبال  به  لتدفئ 

ينتظرها....

مهى حامد الشمري
قسم هندسة االنتاج واملعادن
فرع املعادن

ولكن
منذ كنت طفاًل صغريًا ال أعي أشياء كثرية يف احلياة كان االسم يرتدد أمامي فألتقطته ذاكرتي وبقى 

معي مبهم املعاني حتى جاء اليوم الذي سألت من هو أهاًل للسؤال عن معنى االسم : وكان هناك 

من يعلمين إن االمساء ماهي اال عناوين لرموز كتبت التاريخ أو أي تفاصيل صغرية يف التاريخ 

وتعلمت حتى ادركت وهذه املرة من دون تدخل أحد ذلك ألنين تدربت جيدًا على اإلدراك بأن 

سيدي احلسني بن علي بن أبي طالب )عليه السالم( هو رمز له معنى وداللة وكان كتاب التاريخ 

ذو الكلمات الكبرية معني طيب جلدي الذي يقرأ لنا يف كل ليلة من ليالي الشتاء البارد مآثر كبرية 

لرجال عظام كان احلسني )عليه السالم( يف مقدمتهم كنت أتابع مع الصغار الذين جيلسون بقربي 

احلق  كلمة  أجل  من  ليقاتل جيشًا جرارًا  أهله  ومعه  الرجال  من  قلة  ومعه  احلسني  كيف جاء 

؟؟ وكلمة احلق حتتاج دائمًا لرجال عظام يضعونها يف مكانها الصحيح ومن غري احلسني )عليه 

السالم( ليواجه مجعًا يقوده كائن ترك املبادئ جانبًا ومتسك بالدنيا ونسى متامًا أن للحق رجال 

يؤمنون به ويضحون بأرواحهم ودمائهم من أجل اعالئه وتراكمت السنوات وأدركت أن األمر مل 

يكن عراكًا بني فريقني غري متكاملني يف العدد والعدة بل هو قضية وقضية كربى .. ثار احلسني 

على الطغاة بكل القوة اليت ميلك بالرغم من علمه التام وادراكه بأن املوت مالقيه ال حمالة إذ ال 

ميكن بكل املقاييس ان يغلب جيش قوامه 27 رجاًل ألوفًا مؤلفة من جيش ) يزيد لعنه اهلل ( لكنها 

املبادئ اليت حتارب ، احلق الذي يقاتل ، واالمة اليت عقدت االمل يف االمام احلسني )عليه السالم( 

الذي اشرتى احلق بدمائه ودماء أهل بيته واملسلمني واملؤمنني الذين سار بهم إىل أرض الطفوف 

ليختلط الدم الزكي برتبة كربالء هو احلسني بن علي بن أبي طالب )عليهما السالم( تربى يف بيت 

النيب االعظم حممد )صلى اهلل عليه واله الطيبني الطاهرين(  النبوة وترعرع يف أحضان جده 

وسقاه )والده االمام علي بن ابي طالب عليه السالم( املبادئ والشجاعة ليصبح فيما بعد أمل أمة 

بأكملها رمزًا على مر الزمان ينهل منه الثوار واملدافعون عن احلق والشرف هو احلسني )عليه 

السالم( تعلمنا منه منذ كنا صغارًا وكلما مر الزمان نتعلم ماهو أبعد من قصة طرفني متحاربني 

)عليه  احلسني  اإلمام  إستشهاد  ذكرى  وستبقى  الطغاة  بوجه  )ال(  نقول  كيف  منه  تعلمنا  نعم 

السالم( مساحة كبرية يف دواخلنا للتأمل وإلستذكار البطولة والرجولة احلقيقية .

سالم اهلل على االمام احلسني ... وسالم اهلل على من سقط شهيدًا معه يف طفوف كربالء  	

                   رياض محادي العبيدي

حكاية الطف يف كربالء

حلسني
هلل ا

د ا
ابا عب

  نفسي لك الفداء . سيدي
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امني  ا.د  التكنولوجية  اجلامعة  رئيس  افتتح 
ملنتسبي  السنوي  التشكيلي  املعرض  ثامر  دواي 
اجلامعة يوم الثالثاء الثاني والعشرين من تشرين 
نظمه  الذي  اجلامعة  مسرح  قاعة  على  الثاني 
قسم  التربية الرياضية والنشاط الفني وبحضور 
البحث  دائرة  عام  مدير  السراج  محمد  الدكتور 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  في  والتطوير 
 ) اجلامعيني  التدريسيني  جتمع  )رئيس  العلمي 
اجلامعة  رئيس  مساعد  نعمة  حلو  جاسم  وأ.د 
اقيم ايضا معرض للصور  . كما  االدارية  للشؤون 
التي  الفنية  النشاطات  لتوثيق  الفوتغرافية 
صور  على  وشمل  املاضية  للسنوات  اقيمت 
النشاط املسرحي واملهرجان املوسيقي ومهرجان 
التعليمية  الفنية  والدورات  الفصيح  الشعر 

واملعارض التشكيلية .
النشاط  املشرف على  الدكتور شهاب احمد  وقال   
ان املعرض ضم اكثر من 40 عمل توزع على  الفني 
اجلامعة  ملنتسبي  واخلزف  والرسم  النحت  اعمال 
فضال عن مشاركة ضيوف من كلية الفنون اجلميلة 
مضيفا ان الهدف من اقامة هذا املعرض هو تعريف 
الفن  باهمية  اجلامعة  في  واملنتسبني  االساتذة 
وفسح اجملال امامهم للمشاركة واظهار ابداعاتهم

جيل يستنبط و يخلق االبداع 
 ( شابة  فنانة  املعرض  في  املشاركني  ضمن  من 
من  تنطلق  فنانة  والدة  نعتبرها  التي   ) رشا محمد 
اجلامعة التكنولوجية وميكن إن تكون انطالقتها من 
هذا املعرض الن مسيرة كل فنان حقيقي لوحة هي 
مبثابة والدته فناناً ناضجاً مكتمل األدوات و أنها حجر 
بنيان عطاءها  الذي سينهض عليه كامل  األساس 
التي  اللوحات  من  سواها  دون  وحدها  فهي  الفني 
سبقتها والتي ستتكفل مبد لوحاتها الالحقة ، إنها 
أن  والتي ميكن  الفنانة وأسلوبها وطريقتها  بصمة 
محمد  رشا  الفنانة  متتلك   . أحيانا  أجملْي  في  تتأخر 
رغبة في تأسيس قيم مستقلة للشكل بعيداً عن 
املوضوع و هذه الفكرة بالتأكيد شْي شائع بالنسبة 
رؤية جديدة  تخلق  أن  أرادت  لكنها  الفنانني  لبعض 
عني  مثل  األشياء  يصور  الذي  التقليد  عن  للخروج 
نقية متفائلة  ألوان مبهجة  ذات  لوحاتها  الكاميرا 
ميزتها األولى اجلمال البصري فهي أصرت على ترك 
جديد  سؤال  إلى  رمبا  ماتريد  إلى  املتلقي  يأخذ  اثر 
املتلقي  حتريض  أرادت  أو  املألوف  عن  بعيدا  يأخذه 
على البحث والتأويل بني ثنايا املفردات املوجودة في 
لوحاتها أو إشراك املتلقي في همها املفترض داخل 
الفنانة  الشابة  تكن  لم   . اللوحات  من  لوحة  كل 
طروحاتها  في  واقعية  محمد  رشا  التشكيلية 
بقدر ماكانت متمسكة باجملردات والتي تعمل على 
مدرسة التجريد كون هذه املدرسة حتتاج إلى الوعي 
واخليال والتقنية العالية ، وجدت هذه الصفات فعالً 
منطقة  في  اشتغلت  إذ  محمد  رشا  الفنانة  لدى 
محاولة  الشعر.  في  مثلما  التشكيل   في  اإليحاء 
بحته  جتريدية  إشارات  و  رموز  إلى  الواقع  ترجمة 
تتصل بالكثير من طرق اإلبداع على مستوى الشكل 
أعمالها  حتكم  مميزة  فنية  صياغات  عبر  واملضمون 
اإلنساني  احلس  منها  معايير  عدة  عليها  وتسيطر 
للتأمل  املتلقي  تشد  فهي  والفكري  والفلسفي 

والغوص في أعماقها . لوحاتها بال عنوان و ميكن ألي 
الفلسفي  وحسه  وعيه  حسب  يؤولها  أن  شخص 
إنتاج  على  الفنانة  هذه  ماتعمل  غالباً   . والبصري 
مفرداتها  حتليل  يصعب  معقدة  إبداعية  عملية 
فهي دائماً لديها فلسفة في هذا الصدد بأن تترك 
للمتلقي تفسيراً ما أرادت البوح به من خالل الرسم 
، وكان جمللة اجلامعة اجلامعة التكنولوجية وقفة مع 

هذه املوهبة.
في البداية عالقتك مع الرسم؟

عالقتي مع الرسم استطيع وصفها كعالقة النهر 
جريانه  في  النهر  يحمله  ما  بكل  فهو  البحر  مع 
وامتزاجه في مياه البحر فالنهر وما يحمله بالنسبة 
والبحر  واخليال  الواقع  بني  واعيشه  اراه  ما  كل  الي 
هو الرسم فاخذ كل شيء حملته واضعه وامزجه 
من  موجود  ماهو  كل  فاجمع  لوحاتي  في  واجسده 

عذوبة الواقع وارميه في عمق بحار الرسم.
هل لديك خطاب فني مسبق تودين التعبير عنه؟

هي رساله وليست باخلطاب فأسمى ما امتنى واريد 
الرواد  ان امثل جيلي باجمل صورة ممكنة فاخذ من 
باعظم  الواقع  ومتثيلهم  الفني  عمقهم  والفنانني 

مايكون وامزجه مع عفوية وعنفوان جيلي.
هل هي على وتيرة واحدة ام مرت مبراحل متعددة؟

متعددة  مبراحل  مرت  فهي  واحدة  وتيرة  ليست  ال 
آلعبر  لي  فرصة  التعلم  لي  فرصة  هو  يوم  فكل 

بها  فانتقل  السابقة  الطريقة  من  انضج  بطريقة 
الى مرحلة جديدة وفرصة جديدة للتعبير بطريقة 
مختلة عما كان فبكل مرحلة تبدأ لي رحلة جديدة 

ودروس اتعلمها.
ام  مسبق  تخطيط  على  بناءا  ترسمني  هل 

تستسلمني لعفويتك؟
التخطيط لدي موجود في كل شيء ولكن عفويتي 
عبارة  الوحة  لي  فابالنسبة  لوحاتي  الى  تسبقني 
ال  االمور  وهذه  واحزان  وهواجس  مشاعر  كتلة  عن 
املطلق  االحساس  فقط  لها  التخطيط  نستطيع 

بها
ما هو موقفك من احلداثة؟

كل جيل يستنبط ويخلق ابداع معني وفن وبصمة 
يتسم بها ويعرف به فنحن نتعلم من الرواد ونبدع 
بطريقتنا واسلوبنا وأني لست ضد احلداثة فاحلداثة 
ظهرت في العالم في منتصف القرن التاسع عشر 
ونحن االن في نهاية العقد االول من القرن العشرين 
الى الرسم احلديث  الناس والنقاد  فقد ينظر بعض 
ما هو اال ضرب من اجلنون وحركة عشوائية للفرشاه 

فاصبح هناك من ينقدها و من معها.
في رسوماتك هل تعتمدين على مخزون الذاكرة؟

ماضي  متثل  منه  جزء  هي  االنسان  فذاكرة  بالطبع 
خالل  من  يعيشة  ان  يستطيع  ومستقبل  وحاضر 
لي  فبالنسبة  عاشه  وحاضر  منه  تعلم  ماضي 
التي  املشاعر  به  اجمع  مستودع  هي  ذاكرتي 
واحمليطني  اصدقائي  من  عرفتها  والتي  احسستها 
بي وكل من تركوا بصمة في حياتي واستثمرها في 

جتسيد لوحاتي.
ياخذ  وهذا  اعمالك  في  بالرمز  التجريد  متزجني 

الكثير من خير الفكرة فما قولك؟
فقط  ليس  امثلها  فانا  موجودة  الفكرة  رأي  في 
الواقع  التي في  او التجريد وامنا مبزج االلوان  بالرموز 
الى لوحاتي  قد تكون متضادة واحب كل من ينظر 
يرى شيء في نفسه قد يكون في الرمز وقد يكون 

في التجريد.
في اخلتام هذه هي بدايتي فانا ماكنت االن اعمل 
اللقاء مع اساتذة كبار او استطيع ان امزج الواني 
لو ال لم يقف معي استاذة ورواد كبار في الفن وفي 

احلياه

سالم ناصيف

رئيس اجلامعة يفتتح املعرض التشكيلي السنوي ملنتسيب اجلامعة
نوافذ فنية

اإلبرو فن إبداعي تشكيلي يدوي تقليدي آسيوي 
األصل، اكتشفه التجار املسلمون منذ أكثر من 
ألف عام ومن ثم انتشر في باقي بلدان العالم 

خاصة في أوروبا الغربية.
وكان الورق املرمري اجلميل يستعمل كثيراً لتزيني 
أو  النصوص  بعض  وأطراف  وأغلفتها  الكتب 
الصور املصغرة. و يتم التحكم في الزخرفة من 
عشوائية  بطريقة  كرميها  عديدة  طرق  خالل 
سحبها  يتم  ثم  ومن  عديدة  دوائر  لتشكيل 
تصميمات  تشكيل  بهدف  مختلفة  باجتاهات 
ويشتهر  بألوان مختلفة  لزهور  أو رسم  نباتية 
منها  به  خاصة  تصميمات  بأسماء  الفن  هذا 
وعش  واملمشط  والشال  والرخامي  الصخري 

العندليب واملتردد وتعريق الزهور والطاووس.
في  تعني  والتي  إبرو،  كلمة  اشتقت  وقد 
إبري  الرخام"، من كلمة  التركية "الرسم على 
الوسطى  آسيا  لغات  إحدى  إلى  تنتمي  التي 
قدميًا، ويشار بهذه الكلمة إلى القماش أو الورق 
الكتب  تغليف  الذي كان يستخدم في  املموج 

املقدسة وكتب ذات قيمة. "  

كل  في  البساطة  هو  الفن  هذا  مييز  ما 
الفنان  يحتاج  اللوحة  تنفيذ  فقبل  التفاصيل 
حافة  ذو  الشكل  مستطيل  مائي  حوض  إلى 
احلوض  من  ورقة  أي  انسياب  من  متكن  ملساء 
دون إحداث خدش فيها ويحتاج إلى ماء يخلط 
مبادة تسمى )اخلفرة(أو )الكثيرا( وهي مادة تؤخذ 
الكبيرة  وأغصانها  األشجار  جذور  حرج  من 
ثم  تتصلب  حتى  منها  السائلة  املادة  وتترك 

تطحن لتستعمل في تقوية كثافة املاء.

هذا الفن ال تستعمل فيه األصباغ الكيمياوية، 
املعدنية  األكاسيد  من  أصباغه  تستخلص  إذ 
من الطني وااللوان الطبيعية ، فتصفى وتطحن 

لتشكل أصباغاً مختلفة. 
مسحوق  من  كمية  تخلط  ما  لون  ولتحضير 
اللون ببعض املاء وتسخن حتى يذوب املسحوق 
متاما ويصبح اللون على شكل رائب ويحفظ في 
زجاجة مع إضافة مادة األكسيد إليها ليساعد 

ذلك في متدد الصبغ على لوحة املاء .
التي  األصباغ  الفنان  يضع  ذلك  عقب 
يدخل  ثم  لوحته،  صنع  في  سيستعملها 
الفرشاة وميسك طرفها اخلشبي باليد اليمنى 
لليد  الثاني  اإلصبع  على  الفرشاة  ويضع 
اليسرى، ويبدأ بالطرق على اإلصبع فوق احلوض 
تكون على  احيانا  اإلبرو)  ميرر  ثم  الرش  بطريقة 
متتزج  ان  دون  االلوان  لتتداخل  مشط(  شكل 
ورقة صلبة  الفنان  يضع  العمليات  هذه  ،وبعد 
من  يرفعها  ثم  املائية،  لوحته  صفحة  على 
أطرافها من احلوض بلطف، وتترك لتجّف حيث 

يظهر بعدها الشكل املطلوب .

اإلبرو: فن التعريق املرمري لوحات تشكيلية تنبعث من املاء 

رون مويك  الفوتوغرافي  الواقعي  الفنان  عمل 
Ron Mueck ، املولود في ملبورن في استراليا 
عام 1958، قبل العمل في التقنيات الفيلمية 
استنتاج  إلى  فوصل  االلكترونية،  للدمى 
احلضور  يحّطم  الفوتوغرافي  التصوير  بأّن 
الطبيعي للجسم األصلي؛ فاجّته إلى الفنون 
اجلميلة والنحت؛ فكان في أوائل التسعينيات، 
واقعياً  الشيء  جعل  كيفية  في  مشغوالً 
ان  ميكن  مبادة  يقتنع  فلم  ملموسة؛  بطريقة 
ألنه  باملّطاط  يقتنع  فلم  الهدف،  بذلك  تفي 
أراد مادة أدق وأصلب، فاهتدى إلى مادة لطيفة 
الذي  الزجاجية  األلياف  او  الراتنج  هي  وردية 
الوقت.كان  ذلك  منذ  ورخامه  برونزه  جعله 

يحاول  مويك  رون  النحات 
خالل  من  الروح  يأسر  ان 
إشعال ذلك اللهب الداخلي 
نحته  خالل  من  أنفسنا  في 
بإتقان  للجلد  املدهش 
خالل  ومن  واخمليف،  واملشّوه 
املذهلة  العمالقة،  األحجام 
املتلقي،  اسر  على  قادرة 
كان  املثال،  سبيل  فعلى 
احلجم الهائل 4.5 مترا للولد 
القرفصاء,ومقياس  اجلالس 
ثالثة امتار لرجل ٍ عار ٍ طويل 
قدماً  عشرون  ومقياس   ,

كاف  الوالدة،  حديث  ملولود 
من  ضخم  قدر  لتحقيق 
نحت  براينا  وهو  االدهاش، 
وان  جداً،  وحّي  جداً،  واقعي 
باملقاييس  املتلقي  حتّدي 
"مجابهة  خلق  قد  الكبيرة 
ألذي  للمشاهد  نفسية 
ويستوعب حقيقتني  يعرف 
خالل  متناقضتني"…فمن 
اآلن  من  سنوات  بضع 
القول  العدالة  سيكون من 
الفنانني  أحد  مويك  بأن 
اليوم.  البارزين  املعاصرين 

الطينية  النماذج  من  سلسلة  صناعة  ان 
على  يقّرر  ان  من  النحات  متّكن  الصغيرة 
من  منحوتة  لكل  املناسب  املقياس  وضع 
مختلفة  بحجوم  الرسوم  من  سلسلة  خالل 
ان هذه  املناسب،  القرار  ذلك  اتخاذ  من  متّكنه 
املاكيتات )املصغرات( تتضّمن تفاصيل دقيقة 
والتعبير وهي منجزة من مادة  من قوام اجللد 
الضخمة  النماذج  تصنع  بينما  السليكون 
يكمل  مويك  رون  فان  الزجاجية،  األلياف  من 
أدق  بإكمال  يقوم  حينما  شديدة  بدقة  عمله 
التفاصيل )باليد( مثل العروق ودرجة لون اجللد 
مما يعيد مخلوقاته إلى احلياة، من خالل قدرته 

على اجناز درجة عالية جداً من الواقعية . .

نحت واقعي جدا .. باحجام مخيفة !!
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بجدارة  مكانته  اثبت  فنان  الورد  ابو  حيدر 
اجلامعة  في  ليس  الفنية  الساحة  في 
امتد  نشاطه  ان  بل  فحسب  التكنولوجية 
الى ساحات اخرى من املعارض الفنية ، لهذا 

هو دائم الترحال في جتاربه الفنية 
لتجاسر جتارب االخرين من الفنانني 

.
الوالدة  الفنية لديه هي  فالدراسة 
تفاعل  وهي  للرسام  احلقيقية 
بصماتها  تالحظ  اجيال  بني  ممتد 
نظر  وجهات  لتالقي  اعماله  في 
رؤيته  تشكيل  في  لتبدأ  مختلفة 

الفنية اخلاصة 
املنتسب  حاورت  اجلامعة  مجلة   
حول  املعامل  تدريب  مركز  في 

نظرته للفن .
• ماذا تعني لك احلداثة ؟

- لم تعد كلمة احلداثة تعني شيئاً 
تعني  تعد  لم  رأيي  وفي   ، محدداً 
اي شيء على االطالق حتى اعمال 
احلداثة  قلب  في  هي   ) رامبرانت   (
الفن  به  ماينادي  جميع  وحتتوي 

مبا  تام  وعي  على  جديد  جيل  هناك   ، اليوم 
يحدث حوله من تطور للفنون ويحارب بقسوة 
االجتاهات الفنية الركيكة وهي االستسهال 
واجلهل والتقيد الغبي . ان الفن احلديث اليوم 

يتطلب الكثير من اجلهد والعمل والثقافة مما 
يدفع الكثيرين للهروب منه. 

هي  هل  اعمالك  تصنيف  ميكن  كيف   •
انطباعية ؟

الفنية  للمدارس  فهم  سوء  دائماً  هناك   -
كانت  التي  انطباعية  بكلمة  واملقصود 
عشر  التاسع  القرن  ثالثينيات  في  والدتها 
)ديجا  اعمال  وحتديداً  العشرين  القرن  وبداية 

فهذا  )ال(  االجابة  فتكون   ) مانيه   والفنان 
الشكل ظهرفي وقت حيث كان دوره شديد 

االهمية في تطور الفن التشكيلي .
فهي  احلرفي  مبعناها  إنطباع  اخذ كلمة  فإن 
تعني انطباع الفنان بالواقع املتغير . اي 
أنك حتاول التعبير دائماً عن انطباعاتك 

للتعبير عن جمال الطبيعة .
وعن مراحل النضج االنتقالية فقال ان 
الغالب على درجة  العراقي في  الفنان 
مايكفي  الفني  النضج  من  عالية 
الفنية  الذائقة  على  االيجابي  للتأثير 
للمتلقي . والفنان العراقي يحمل إرثاً 
عبر  املمتد  الفني  اخملزون  من  عميقاً 
قرون تشكل تاريخه املعجون بحضارة 
منها  استنبط  وركائز  قواعد  اسست 
عن  .اما  الفني  نضجه  مراحل  العالم 
تسويق املشروع الفني االبداعي فتطرق 
في  االخالص  الورد  ابو  حيدر  الفنان 
ان  العراقي  الفن  سمعة  على  احلفاظ 
تنجز عملك الفني مبا يليق بك كفنان 
مشروعك  لتسويق  طريق  خير  وهو 
فالفن  العرض  ساحات  في  االبداعي 
بكل تفاصيله هو حصيلة تفاعل احاسيس 

ومشاعر تكون الذات االنسانية .

االنطباعية تتجلى يف نفس الفنان

امان  محمد  مرمي  الرسامة  الشابة  تعد 
مجال  في  اجلامعية  املواهب  من  واحدة  اهلل 
من  تتشكل  لديها  املعاصرة  حيث  الرسم 
عدة هويات تشكيلية وهي خيوط منسوجة 
من صور وعالمات ال حصر لها . تشتغل هذه 
التعبيرية  التجريدية  منطقة  من  الفنانة 
نابعة  أن جتربتها  بها لوحاتها،  التي اتسمت 
خبرة  امتلكت  حيث   . العالمات  حضارة  من 
واجلمالي   . البصري  التأليف  في  بسيطة 

من  نسق  بناء  الى  تسعى  كونها   . واحلسي 
واحلرية في  الضرورة  من  األشكال مستنبطاً 
ترسم  جعلها  البصري  حسها  ومن  التعبير 
هوية  أعطتها  وأعمالها  وبساطة  بشفافية 
مع  التالي  احلوار  اجلامعة  جمللة  .كان  خاصة 
قسم  في  الطالبة  مرمي  الشابة  الفنانة 
هندسة الكهرباء في اجلامعة التكنولوجية :

• كيف تنظرين إلعمالك ؟
- تعكس أعمالي أحاسيس من خالل االعتماد 
على  واعتمد  والضوء  والظل  اللون  على 
املساحات وفي حتديد األشكال وعدم التركيز 

على التفاصيل. 
• املصادر التي اعتمدت ِعليها في الرسم ؟

- ال توجد مصادر معينة لكنها موهبة ويجب 
وقراءة  الفن  مصادر  على  باالطالع  أمنيها  أن 
تاريخ الفن واالستفادة من مشاهدة اللوحات 
العاملية وأسلوب العمل في اجناز هذه األعمال 
• يالحظ من خالل بعض أعمالك بأنك حتاولني 

أن تعمقي عالقتك باملكان ؟

املكان  منها  باملفردات  غنية  عندي  -اللوحة 
عالم  خالل  من  جتسيده  في  ارغب  الذي 
يتحمل الكثير من التأويالت ، كثيراً ما يقف 
لينتقل  األعمال  من  النوع  هذا  أمام  املتلقي 
إلى  الوصول  محاوالً  التفاصيل  بني  بنظراته 

ما يريد قوله الفنان .
• أال ترين بأن غياب ثقافة اللوحة قد أسهم 

في تعزيز العالقة بني الفنان واملتلقي ؟
من  تتطلب  قد  الغريبة  اللوحة  عوالم  أن   -
ال  وأنا   . مرة  من  ألكثر  قراءتها  إعادة  املتلقي 
ابتعد في لوحاتي عن الرمز احمللي مع التركيز 
احلياتية  واملواضيع  األشكال  فلسفة  على 

ومحاكاتها روحياً .
) روحية العمل من  فهنا اقصد بالرمز احمللي 

خالل اللون والكلمة والبيئة وغيرها ..( 

احملرر الفني

مريم امان اهلل .. لوحايت نافذة التأويل
نوافذ فنية

واسرارها  الطبيعة تكشف خفايا جمالها 
واذا  عنها  يعبر  من  خير  هو  الذي  للفنان 
يحق  الناس  جميع  على  الهموم  أطبقت 
ويحلم   .. الرسم  الى   .. يهرب  ان  للفنان 
ويصنع له عاملاً مليئاً باجلمال واخلير واحلب . 
ليكون بطالً اسطورياً يعيش تفاصيل حلمه 
اجلميل . يرسم فضاءات الذاكرة بروح البحث 
الروحية  الفضاءات  تلك   . احلساسية  فائق 
املستلهمة من سهول ووديان وحقول مزينة 
الفصول   بإختالف  ممزوجة  االشجار  بجمال 
وبألوان الفرح واحلزن املستوحاة من النفس 

البشرية . وانعكاسات الضوء مثل السحب 
يجتاز  البنفسجية  الضالل  ذات  البيضاء 
بصمت تلك املسافات الفاصلة بني السماء 
الوان  ذات   ٍ أرض  على  وانعكاسها  واالرض 
احالماً  الوجدان  ومتنح  الروح  تنعش  قزحية 

جديدة عند الفنان .
اللوحة  واثرها على  الفرشاة  فكانت حركة 
ضربات لون ابيض تفصل االرض عن السماء 
لتفتح نافذة في افاق بعيدة لتجعل النظر 
النفس  فضاءات  بني  حرية  بكل  ينتقل 

الفسيحة .
مبمارسة  النفس  علماء  به  مايوصي  وهذا 
والرغبات  احلاجات  عن  للتعبير  الرسم 
شفهياً  بها  التلفظ  الميكن  التي  والدوافع 
الشخصية  في  الدفينة  الصراعات  إلخراج 
تنمية  في  لتصب  كلها  الطاقات  وتفريغ 
احلس اجلمالي والذوق الفني في الشخصية 

وتنمية روح اخليال لدى االنسان  

هروب الفنان اىل الطبيعة

بالتكنولوجيا من خالل  ترتبط  اجلمالية  القيم 
الفنان،  يستخدمها  التي  الوسيطة  املادة 
للمادة  النوعية  الطبيعة  بتحليل  تهتم  ألّنها 
الفني،  العمل  تشكيل  في  ودورها  الوسيطة 
جتعل  التي  األدوات  لنا  تقدم  والتكنولوجيا 
الفنان،  يد  في  طواعية  أكثر  الوسيطة  املادة 
الوسيط  طبيعة  بتحليل  اجلمال  علم  اهتم 
اجلمالي في كل فن على حدة، فاهتم بتحليل 
الصوت في املوسيقى، وحتليل اللغة في األدب، 
والفراغ  الكتلة  بني  العالقة  طبيعة  وحتليل 
اهتم  من  العمارة  فناني  ومن  العمارة،  فّن  في 
وربط  اللغوي  اإلبداع  في  ودورها  املادة  بدراسة 
أّن الشاعر  والتكنولوجيا  الفن  في دراسته بني 

أو القاص يكسب املادة 
من  اجلمالية  الصبغة 
التي  التقنية  خالل 
بناء  في  يستخدمها 
يرى  وهو  الفني،  عمله 
العلمية  الطبيعة  أّن 
ال  للمادة  اخلالصة 
املوضوع  في  تدخل 
يدخل  وما  اجلمالي، 
هو  الفني  العمل  في 
وعالقاتها  املادة  تقنية 
وليس  الداخلية 
اخلارجية  طبيعتها 
التي تكتسب طبيعة خاصة بها داخل العمل 
الفني، أّن التقنية في العمل هو الفن وكلُّ ما 
هو ضروري إلنشاء العمل الفني في معطياته 
االنطباع  يثير  بحيث  والطبيعية  العلمية 
فنبني  ذلك  على  مثاالً  نضرب  أن  وميكن  الفني، 
إذا  جمالياً  انطباعاً  فينا  تترك  أن  ميكن  ال  أّن 
جردناها من النسق النحوي والصرفي والداللي، 
خطوط  مجّرد  بوصفها  بتأملها  واكتفينا 
تكتسب  ال  الفني  العمل  في  فاملادة  بصرية، 
حضورها من حتليلها الفيزيائي، ولكن من خالل 
تثير  التي  الداخلية  وعالقاتها  الفني  الشكل 

فينا معاني ومشاعر جمالية.

أثر استخدام التكنولوجيا يف العمل الفني

احملرر الفني

لعل تأهيل وتدريب الشباب يعد حاجة 
سياسي  جيل  ببناء  للبدء  ملحة 
وإداري على أسس علمية صحيحة في 
اجملتمعات احلديثة  خاصة مع ما تتمتع 
استعداد  من  العمرية  الفئة  هذه  به 
ملحوظ لالجناز وقدرتها على املعاجلات 
البناء  عملية  في  اإلمكانات  وتوظيف 
التكنولوجية  اجلامعة  أخذت  هنا  من 
تأهيل  مشروع  تبني  عاتقها  على 
مجتمع  بناء  في  للمشاركة  الشباب 
الالصفية  األنشطة  خالل  من  رصني 
بعد ان وجدت في نفسها القدرة على 
ميدانية  خبرة  من  لديها  مبا  تنفيذ 
وجتارب في إدارة مشاريع من هذا النوع 
املعلنة  برسالتها  اجلامعة  لتأخذ 

عملية  برامج  تنفيذ  في  للمساعدة 
. و  البناء اجملتمعي بشكلها الصحيح 
من هذه األنشطة : الرسم، املوسيقى، 
إنتباه  لفت  هي  الرياضة  التمثيل، 
طلبة اجلامعة ألهميتهم في إستثمار 
تدريبهم  عبر  اإلبداعية  قدراتهم 
اجملاالت  بإجتاه  الفنية  وممارستهم 
الفعل  ان  السيما   . احلديثة  احلقيقية 
يسهم  مشاريع  لهكذا  التراكمي 
وتنقية  صياغة  إعادة  في  بالضرورة 
كل  اجلامعة  في  الشباب  اهتمامات 
هذا التوسيع هو زيادة خبرات الشباب 
األنشطة  هذه  مثل  في  بإشراكهم 
املعارف  هضم  على  قدراتهم  وتوظيف 
اجلديدة وأساليبها احلديثة واملنسجمة 
مع تطورات العصر واملتغيرات السريعة 

التي إجتاحت العالم 

االهتمام باالنشطة الالصفية
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قاسم حنون 

اجلامعة  في  والرياضة  العلم  امتزج 
التكنولوجية باقامة مباراة تشريفية بكرة 
القدم الفتتاح املوسم الرياضي 2012-2011 
التكنولوجية  اجلامعة  مجلس  فريق  بني 
الذي قاده رئيس اجلامعة ا.د امني دواي ثامر 
وضم رؤساء االقسام العلمية والهندسية 
اجلامعية  الرياضة  قسم  منتسبي  وفريق 
قاده  الذي  اجلامعة  في  الفني  والنشاط 
ذنون في تقليد سنوي  القسم امني  رئيس 
دأبت عليه اجلامعة وانتهت بتعادل الفريقني 
باربعة اهداف لكل منهما في املباراة التي 

جرت في ملعب اجلامعة يوم االثنني. 
زهير  احلكم  قادها  التي  املباراة  واتسمت 
اجلامعية  الرياضة  قسم  معاون  عبداهلل 
بالندية واالثارة وحفلت باالهداف وكاد فريق 
مجلس اجلامعة ان يحرز هدف السبق اال ان 
رئيس اجلامعة اضاع ضربة اجلزاء في الدقائق 
االولى بصدها من قبل  ياسر حسن حارس 
فريق منتسبي الرياضة الذي جنح في احراز 
واضاف  وليد  مؤيد  طريق  عن  االول  هدفه 
طالب عبيد الهدف الثاني اال ان فريق اجمللس 
كانت له وقفة اذ متكن الدكتور باسم عبد 
ينجح  ان  قبل  الفارق  تقليص  من  الباقي 
رئيس اجلامعة تعويض ضربة اجلزاء ويعادل 
الكفة لينتهي الشوط االول بالتعادل 2-2 . 
وتكرر السيناريو في الشوط الثاني اذ متكن 

بتسجيل  الرياضة  منتسبي  فريق  رئيس 
الهدف الثالث وعزز مويد وليد رصيد فريقه 
له  والثاني الشخصي  الرابع  الهدف  باحراز 
لكن الفرحة لم تدم اذ قلص الدكتور خالد 
عجمي الفارق باحرازه الهدف الثالث تبعه 
الدكتور احمد علي اكبر مبعادلة الكفة من 

ضربة جزاء.
امني  ا.د  اجلامعة  رئيس  اجمللس  فريق  ومثل 
جاسم  ا.د  اجلامعة  رئيس  ومساعد  دواي 
العلمية  االقسام  رؤساء  من  وعددا  احللو 
صالح  هادي  هالل  ا.د  وهم  والهندسية 
د ممتاز عبد  وا.  رئيس قسم علوم احلاسوب 
الكيمياوي  هندسة  قسم  رئيس  االحد 

وا.م.د خالد عجمي رئيس قسم تكنولوجيا 
رئيس قسم  الباقي  عبد  باسم  و.د  النفط 
اكبر  علي  احمد  وا.م.د  احلاسوب  هنسة 
رئيس قسم االنتاج واملعادن ود . كرمي خلف 
ود.  واالنشاءات  البناء  هندسة  قسم  من 
السيطرة  قسم  في  فرع  رئيس  رحيم  ازاد 
والنظم وم.م مهدي مطر من قسم االنتاج 
اجمللس  عام  امني  محسن  وسعد  واملعادن 
حلراسة  العقود  شعبة  مدير  كاظم  وجابر 
ا.م.د  الرياضي  بالزي  املباراة  وحضر  املرمى 

محمد هليل رئيس قسم هندسة املواد. 
الرياضة  قسم  منتسبي  لفريق  ولعب 
ومنير  وليد  ومؤيد  ذنون  امني  اجلامعية 
ووليد  اسماعيل  وعلي  غامن  وعلي  محمود 
عبيد وحسني  وطالب  وباسل حسن  ناطق 
جناح  ومؤيد  احلسن  عبد  وفالح  الرضا  عبد 
وحسني سريح ووميض سمير وياسر حسن 

حلراسة املرمى .
قسم  رئيس  قدم  املباراة  انطالق  وقبل 
امني  الفني  والنشاط  اجلامعية  الرياضة 
التكنولوجية  اجلامعة  رئيس  الى  ذنون 
الكشفي  اخمليم  درع  ثامر   دواي  امني  ا.د 
اجلامعي  الثاني للجوالة الذي اقامته وزارة 
بالتعاون  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
مشاركة  شهد  الذي  الكوفة  جامعة  مع 
مميزة جلوالة اجلامعة   واشاد رئيس اجلامعة 
اجلامعة  اسم  ورفعت  بذلت  التي  باجلهود 

من بني اجلامعات العراقية

رئيس اجلامعة التكنولوجية يسجل هدفا ويهدر ضربة جزاء 
لقاء فريقي جملس اجلامعة  والرياضة ميتزجان يف  العلم 

ومنتسبي الرياضة اجلامعية

الرياضة اجلامعية

بطولة  لقب  احلاسوب  علوم  فريق  احرز 
السلة  بكرة  للطالب  التكنولوجية  اجلامعة 
للمرة االولى خالل السنوات االخيرة اثر تغلبه 
على فريق هندسة املكائن واملعدات 28 – 15 
يوم  جرت  التي  النهائية  املباراة  في  نقطة 
 2011 االول  كانون  من  عشر  التاسع  االثنني 
وقادها احلكام د. عالء محسن وعبداهلل عدنان 
وحكام الطاولة ياسر حسني على التسجيل 
في  .وشارك  التوقيت  على  سمير  وميض 
البطولة  14 فريقاً ميثلون األقسام الهندسية 

والعلمية في اجلامعة .
وقاد املدرب علي غامن امللقب ) مارادونا ( فريق 
علوم احلاسوب الى الفوز بنجاحه في التفوق 
منافسه  ان  اال   ) صفر   –  5  ( االول  الربع  في 
فريق املكائن واملعدات عاد التوازن بانهاء الربع 
الثاني ملصلحته ) 9-7 ( لكن العبو احلاسوب 
كانت لهم كلمة الفصل في الربعني الثالث 

بتوسيع  والرابع 
 )  4-8( الفارق 

و)2-8 (.
فريق  وكان       
احلاسوب  علوم 
قد حجز مقعداً 
النهائي  في  له 
اثر فوزه السهل 
فريق  على 
البناء  هندسة 
 ( واإلنشاءات 
26 -15 ( نقطة 
االرباع  وانتهت 
 ،  2-7  ،  7-13(
املكائن  فريق  .. في حني صعد     )  0-4 ،  6-2
الكهربائية  الهندسة  على  بفوزه  واملعدات 
بفارق ثالث نقاط )16-13( نقطة وكانت نتائج 

األرباع األربعة ) 7-4 ، صفر -1 ، 2-3 ،6-6(.
علوم  لفريق  الثاني  هو  الفوز  هذا  ويعد 
-2011 املوسم  هذا  املكائن  على  احلاسوب 

2012  بعدما التقيا في دور اجملموعات وانتهت 
الذي  نقاط   7-9 احلاسوب  علوم  بفوز  املباراة 
فرق  على  فاز  أن  بعد  األولى  اجملموعة  تصدر 
وعلى  نقطة   )4-12( التطبيقية  العلوم 
بينما  نقطة   )  13-21  ( النفط  تكنولوجيا 
جاء فريق هندسة املكائن في الترتيب الثاني 
النفط في مباراة  بعد فوزه على تكنولوجيا 
قوية 18 -17 ليودع األخير املنافسات وفاز في 
 -20 التطبيقية  العلوم  الثانية على  مباراته 
صفر لعدم حضوره واحلال نفسه حصل في 

املباراة التي فاز فيها تكنولوجيا النفط لعدم 
حضور العلوم التطبيقية . 

اخفق صاحبي  الثانية فقد  اجملموعة  أما في 
والوصافة  الكهرباء  هندسة  الصدارة 
إلى  التأهل  في  واإلنشاءات  البناء  هندسة 
النهائي وكان فريق الكهرباء تصدر اجملموعة 
بفوزه في جميع مبارياته على فرق البناء )14-

األخير  حضور  لعدم  احلاسوب  وهندسة   )  8
ليعد خاسراً 20- صفر وعلى املعماري نفس 
السبب اما فريق البناء واإلنشاءات فقد تغلب 
حضور  لعدم  احلاسوب  هندسة  فريقي  على 

االخير  والهندسة املعمارية لالمر ذاته .
أولى  السلة  بكرة  اجلامعة  بطولة  وتعد 
بطوالت اجلامعة التكنولوجية التي افتتحت 

للموسم الدراسي اجلديد 2012-2011 .
شهدت  قد  البطولة  افتتاح  مباراة  وكانت 
على  النفط  تكنولوجيا  فريق  بفوز  مفاجأة 
التي   6-8 والنظم  السيطرة  هندسة  فريق 
 2011/  10/  31 االثنني  يوم  صباح  أقيمت 
التأهل  في  النفط  تكنولوجيا  فريق  لينجح 
إلى الدور املقبل الذي شهد صعود فرق علوم 
الكيمياوية  الهندسة  على  بالفوز  احلاسوب 
على  التطبيقية  والعلوم  نقطة    9-14
وهندسة  نقطة    11-13 الكهروميكانيك 
صفر    –  22 املواد  على  واإلنشاءات  البناء 
االلكترونية  الليزروالبصريات  على  واملعماري 
9-5 واحلاسوب على اإلنتاج واملعادن في نتيجة 
وكان    1-2 البطولة   في  نقاطا  االفقر  تعد 
التسقيط  نظام  على  أقيم  قد  األول  الدور 

الفردي .

مارادونا يقود سلة احلاسوب لنيل بطولة اجلامعة بالفوز على مهندسي املكائن 

الكيمياوية  الهندسة  فريق  شطرجنيو  نال 
التكنولوجية  اجلامعة  لبطولة  االول  املركز 
ونصف  نقاط  ثمان  جمعوا  بعد  للطالب 
النقطة من خمس جوالت في البطولة التي 
اقيمت في احلادي والعشرين من كانون االول 
في قاعة مديرية الرياضة اجلامعية والنشاط 
االقسام  ميثلون  قسما   14 مبشاركة  الفني 

العلمية والهندسية في اجلامعة .
في  والنظم  السيطرة  هندسة  فريق  وجاء 
املركز الثاني برصيد سبع نقاط متقدما بفارق 
احلاسوب  هندسة  فريق  عن  النقطة  نصف 

الذي حل ثالثا .
الذي مثله  الكيمياوية  الهندسة  وكان فريق 

ومحمد  مهدي  صالح  الالعبني 
فاز  قد  عطا  ومحمد  مقبل 
املكائن  على  االول  اجلولة  في 
مع  وتعادل  صفر   -2 واملعدات 
وفاز   1-1 والنظم  السيطرة 
صفر   -2 احلاسوب  علوم  على 
هندسة  على  ذاتها  وبالنتيجة 
البناء واالنشاءات وعلى هندسة 
فريق  اما   )  0.5  –  1.5 احلاسوب 
مثله  الذي  والنظم  السيطرة 
علي محمد رشيد وعلي محمد 

الكهروميكانيك  احمد فقد تغلب على فرق 
بنتيجة  احلاسوب  وعلوم  واملعادن  واالنتاج 

خسارة  الى  تعرض  حني  في  صفر   -2 واحدة 
واالنشاءات  البناء  هندسة  فريق  امام  واحدة 

صفر -2 وتعادل مع حامل اللقب 1-1

شطرجنيو الكيمياوي حيرزون بطولة اجلامعة للطلبة 
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الرياضة اجلامعية

التكنولوجية  اجلامعة   ) طلبة   ( جوالة  ابهر 
الثاني  اجلامعي  الكشفي  اخمليم  القائمني على 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  اقامته  الذي 
التابع  للكشافة  املركزية  )اللجنة  العلمي 
كلية  في  العلمي(  والتقومي  االشراف  جلهاز 
الطب البيطري في جامعة الكوفة  مبحافظة 
النجف االشرف  للمدة من 15-17 تشرين االول 
محافظات  مختلف  من  جامعة   20 مبشاركة 
التكنولوجية  اجلامعة  وفد  رئيس  .وقال  العراق 
التربية  قسم  في  املنتسب  ناطق  وليد 
وفد  مشاركة  بان  الفني  والنشاط  الرياضية 
نال  اذ  مميزة  كانت  اخمليم  في  اجلامعة  جوالة 
خالل  من  املعسكر  على  املشرفني  استحسان 
ماقدموه من التزام وانضباط واالداء وتنفيذهم 
االعمال  في  واملشاركة  بهم  املناطة  للواجبات 
الريادية وحفالت السمر التي ابدع فيها طلبتنا 
من  املشاركني  اعجبت  فعاليات  بتقدميهم 
الى  . مشيرا   . بالوطن  القاءهم قصائد تتغنى 
ان اقامة هذه اخمليم كانت فرصة جيدة لطلبة 

اجلامعات للتعارف فيما بينهم .
قبل  من  تقديرية  شهادة  تقدمي  مت  بان  واضاف 
من  يوسف  علي  الدكتور  اخمليم  على  املشرف 
التربية  كلية  عميد  محمد  وقاسم  الوزارة 
علي  دله  ومروان  الكوفة  في جامعة  الرياضية 
اجلامعة  جوالة  وقدم   . اخمليم  رئيس  مساعد 
الكوفة  رئيس جامعة  الى  التكنولوجية هدية 
عبارة عن حصيرة من اخلوص ) سعف النخيل ( 
مت عملها من قبل اجلوالة هناك .كما قام عمل 

اعلى سارية  وهي  م   13 بارتفاع  اجلوالة سارية 
في اخمليم فضال على عمل بوابتني مقوستني 

مع  التجربة  هذه  تتكرر  ان  الوفد  رئيس  ومتنى 
زيادة عدد املشاركني بدال اقتصارها على ثمانية 
توفير  الى  اضافة  فقط   جامعة  لكل  جوالني 
قبل  الريادية من  باالعمال  اخلاصة  املستلزمات 
اجلهة املضيفة .. فضال على اشراك اجلوالة في 

مخيمات اجلوالة في اخلارج .
 وقام وفد من قسم التربية الرياضة والنشاط 
من  مؤلف  التكنولوجية  اجلامعة  في  الفني 
منتسبي  من  وعدد  ذنون  امني  القسم  رئيس 
الرضا  عبد  وحسني  عدنان  عبداهلل  القسم 
في  اخمليم  بزيارة  عالء  واحمد  سريح  وحسني 
اليوم الثاني واالطالع على احوال جوالة اجلامعة 

الى  التكنولوجية  اجلامعة  درع  بتقدمي  والقيام 
التربية  كلية  وعميد  الكوفة  جامعة  رئيس 

الرياضية في اجلامعة .
ناطق من قسم  وليد  اخمليم  اجلامعة في  ومثل 
رئيسا  الفني  والنشاط  الرياضية  التربية 
االقسام  مختلف  من  جوالني  وثمانية  للوفد 
بشار  وهم  اجلامعة  في  والعلمية  الهندسية 
خالد من قسم هندسة احلاسوب وحيدر غازي 
غسان  وزكريا  والنظم  السيطرة  هندسة  من 
ورسول  اجلليل  عبد  وامير  احلاسوب  علوم  من 
عبد  وعلي  واملعادن  االنتاج  هندسة  من  رحمن 
وضياء  واملعدات  املكائن  هندسة  من  العالي 
من  قاسم  ومصطفى  املواد  هندسة  من  جبار 

العلوم التطبيقية 

مشاركة مميزة جلوالة اجلامعة التكنولوجية باملخيم الكشفي يف الكوفة

احتفاًء بيوم الوفاء بجالء القوات األجنبية من 
الرياضية  التربية  قسم  اقام  الشماء  أرضنا 
التكنولوجية  اجلامعة  في  الفني  والنشاط 
منتخبنا  رواد  بني  القدم  بكرة  ودية  مباراة  
الرياضة  قسم  ومدرسي  السابقني  الوطني 

اجلامعة   في  اجلامعية 
التاسع  اخلميس  يوم 
والعشرين من كانون االول 
االستاذ  بحضور   2011
عضو  العنزي  عبدالكرمي 
ورئيس  الوطني  االئتالف 
ا.د  التكنولوجية  اجلامعة 
ومعاون  ثامر  دواي  امني 
للشؤون  اجلامعة  رئيس 
العلمية ا.د محمد العاني 
االقسام  رؤساء  من  وعدد 
في  والهندسية  العلمية 
اجلامعة . وانتهت املباراة بفوز فريق رواد منتخبنا 
اهداف  اربعة  مقابل  اهداف  بخمسة  الوطني 
في اللقاء الذي اقيم على ملعب اجلامعة وقاده 
احلكم باسل حسن . وسجل اهداف فريق الرواد 
وعباس  دخيل  وضرغام   ) هدفني   ( حسني  ليث 

اهداف  احرز  حني  في  جاسم  ومحمد  رحيم 
ووليد  محمود  احمد  الرياضة   مدرسي  فريق 
ناطق ومنير محمود  وسجل اوس حبيب خطا 
في مرمى فريقه .ومثل فريق منتخبنا الوطني 
محمود  وحيدر  حسني  وليث  شنيشل  راضي 
صالح   وباقر  رحيم  وعباس  جاسم  ومحمد 
حبيب  واوس  اسماعيل  وعلي  دخيل  وضرغام 
مرمى  حارس  الفريق  مع  وجلس  مطر  ومهدي 

منتخبنا الوطني محمد كاصد .
توفيق  الرياضية  التربية  مدرسي  فريق  ومثل 
عسل  وجبار  عدنان  وعبداهلل  محمود  ود.منير 
ووميض سمير   واحمد محمود وحسني سريح 

ومؤيد وليد ووليد ناطق . 
ووزع رئيس اجلامعة اجلوائز على فريق منتخبنا 
الوطني كما قدم درع الرياضة الى االستاذ عبد 

الكرمي العنزي 

احتفاء بيوم الوفاء
 فوز رواد منتخبنا الوطني على مدرسي الرتبية الرياضية يف اجلامعة

اظهرت دراسة امريكية شملت االف السيدات 
ان االكبر سنا منهن اللواتي يعتدن على ممارسة 
اكبر للتمرينات الرياضية ويقللن من مشاهدة 
باالكتئاب  لالصابة  االقل عرضة  التلفزيون كن 
التأثير  له  كان  البدني  النشاط  ان  موضحة 

االكبر في النتيجة.
بالدورية  نشرت  التي  الدراسة  في  وجاء 
اكتشفوا  الباحثني  ان  االوبئة  لعلم  االمريكية 
ممارسة  على  اعتدن  اللواتي  النساء  ان 
الرياضية خالل االعوام االخيرة قلت  التمرينات 
االصابة  احتماالت  املئة  في   20 بنسبة  لديهن 
على  اعتدن  الالئي  بغيرهن  مقارنة  باالكتئاب 
قصيرة.وعلى  لفترات  الرياضية  التمرينات 
جانب اخر كلما قضني اوقاتا اطول كل اسبوع 
اصابتهن  مخاطر  زادت  كلما  التلفزيون  امام 
الباحثة  لوكاس  ميشيل  باالكتئاب.وقالت 
بوسطن  في  العامة  للصحة  هارفارد  مبدرسة 
من  العالية  "املستويات  الدراسة  ومؤلفة 

ارتبطت  البدني  النشاط 
بتراجع احتماالت االصابة 
ضحت  و أ و " . ب كتئا ال با
املزيد  قضاء  ان  الدراسة 
نشاط  في  الوقت  من 
احترام  يدعم  قد  بدني 
املرأة  واحساس  الذات 
يزيد  وايضا  بالسيطرة 
الدم.  في  االندروفني 
اوضحت  لوكاس  ان  اال 
تبرهن  لم  الدراسة  ان 
ان  على  مباشر  بشكل 

وجتنب  طويلة  لفترات  التلفزيون  مشاهدة 
الدراسة  االكتئاب.وشملت  يسبب  التمرينات 
مبلء  قمن  سيدة  الف  خمسني  من  يقرب  ما 
دراسة "صحة  اطار  في  استبيانات كل عامني 
املمرضات االمريكيات" وشملت الفترة من عام 

1992 وحتى 2006.

وسجلت املشاركات املدد الزمنية التي قضينها 
عام  في  اسبوع  كل  التلفزيون  مشاهدة  في 
1992 واجنب ايضا على اسئلة بشأن عدد املرات 
التي اعتدن فيها على املشي وركوب الدراجات 
بني  الفترة  خالل  والسباحة  واجلري  الهوائية 

عامي 1992 و2000.

مشلت ما يقرب من50 الف سيدة
دراسة تكشف ان قلة التمرينات الرياضية تزيد خماطر االكتئاب

رسمية  بصورة  الطائرة  الكرة  لعبة  ظهرت 
سنة )1895( وقبل هذا التاريخ أثبتت التنقيبات 
االثرية في منطقة )بني حسن( في مصر على 
الطائرة  الكرة  للعبة  مشابهة  لعبة  وجود 
وكذلك  امليالد  قبل  سنة  االف   )3( منذ  احلالية 
واليابان  أندونيسيا  في  أخرى  تنقيبات  أثبتت 
الوسطى  اوربا  في  نشأت  وقد   . الشئ  نفس 
في اوربا لعبة مشابهة بالكرة الطائرة اسمها 
)الفاست بول( أي الكرة السريعة . وقد نقلها 
 .  )1845( عام  امريكا  الى  االملان  املهاجرون 
كان  الذي  مورجان(  )وليم  منهم  أخذها  وقد 
الرياضية  التربية  قسم  مدير  منصب  يشغل 
متارس  خفيفة  كلعبة  )هولبوك(  جامعة  في 
االمريكية  القدم  كرة  العبي  لتسلية  صيفاً 

موسم  انتهاء  بعد 
لعبتهم حيث تعتبر 
)موسم  في  كلعبة 
لهم  الراحة( 
وكذلك كلعبة راحة 
الساحة  لالعبي 
وقد   . أيضاً  وامليدان 
اللعبة  لعب  بدأ 
التنس  كرة  بشبكة 
على ارتفاع )6( أقدام 
بكرة  تلعب  وكانت 
تطورت  ثم  السلة 
وخاصة  أخرى  جامعات  الى  وأنتقلت  اللعبة 
االمريكية  املسيحيني  الشبان  جمعية  نوادي 
تلعب  وكانت  وجمالها  لعبها  لسهولة  وذلك 
غير  امللعب  مساحة  وكانت  محدود  غير  بعدد 
الى  اللعبة  أنتقلت  وبعدها  ايضاً  محدودة 
على  وسيطروا   )1905( عام  اجلنوبية  امريكا 
وقد   . اخلمسينات  حتى  الدولية  بطوالتها 
أنتقلت الى اوربا بعد احلرب العاملية االولى حيث 
في  باحلرب  املشاركني  االمريكان  اجلنود  نقلها 
وفرنسا  وأيطاليا  املانيا  في  أنتشرت  وقد  اوربا 
اللعبة  بهذه  برعوا  الذين  الشرقية  أوربا  ودول 
وتصدروا في البطوالت الدولية لسنوات عديدة 
وقد مارسها الهنود سنة )1900( واليابان سنة 

. وقد وضعت   )1913( والصينيون سنة   )1917(
ويعتبر  بها  اخلاص  قانونها  االسيوية  الدول 
الفريق الياباني من أقوى الفرق بالكرة الطائرة 
طريق  عن  مصر  الى  اللعبة  هذه  نقلت  وقد   .
القاهرة  في  وأنتشرت  املسيحيني  املبشرين 
العراق  الى  أدخلها  وقد  وأسيوط  واالسكندرية 
على  أشرف  وقد  عسيران(  )عبدالكرمي  االستاذ 
والطائرة  السلة  كرة  بأحتاد  مايسمى  تأسيس 
ولم   )1957( سنة  احتادين  الى  أنشطر  ثم 
يقتصر انتشارها بني الفتيان بل شمل الفتيات 
وقد تطورت اللعبة ووضع لها قانون خاص بعد 
عدة مؤمترات مابني سنة 1912-1925 ثم أدخل 
)الكبس( في الطائرة سنة )1937( وبعد احلرب 
الهجومية  الضربات  تطورت  الثانية  العاملية 
سنة  االوملبية  االلعاب  دخلت  وقد  والدفاعية 
)1964( وأعتبر في هذه السنة بأن ملسة الكرة 
في حائط الصد يعتبر ملسة واحدة وكان عدد 
الالعبني مابني سنة 1895 - 1922 مابني 8 – 12 
بستة  الفريق  العبني  عدد  حدد  وبعدها  العب 
والرفع  الشبكة  قرب  اللعب  تطور  ثم  العبني 
كذلك تطورت التمريرات )passes( واالرسال من 
. )LiBRiO( االسفل ثم استحدث العب املتحرك

م. عصام جندت قاسم  
قسم التربية الرياضة والنشاط الفني   

تاريخ نشأة لعبة الكرة الطائرة
 عسريان ادخلها اىل االلعاب الرياضية العراقية يف اخلمسينيات
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منطقي وجريء :
به  تتحكم  ال  شهر:  كل  من  االول  في  املولود   
حس  صاحب  وجريء،  منطقي  العواطف، 
انفعالي  فهو  الليل  في  والدته  كانت  وإن  قوي 
وعاطفي. وقد حاز "الواحد" قداسة خاصة في 
وبالزمن  باأللوهية  ارتبط  فقد  املصري،  الفكر 
األول. وبعض الشعوب كانت حتتفل بأعياد األول 
من مايو واألول من أغسطس واألول من فبراير. 
نقطة  ويعتبر  الشمس  إلى  يرمز  الواحد  وكان 

انطالق لباقي العمليات احلسابية.
ادراك قوي :

بإدراك  يتمتع  شهر:  كل  من  الثاني  في  املولود 
قوي وغريزة حسية جتاه مختلف شئون احلياة. 
وفي املاضي كان ينسب هذا العدد إلى األمومة 
الليل  إلى  يرمز  كما  النسائي  املبدأ  ميثل  فهو 
االزدواجية  إلى  "اثنان"  العدد  ويرمز  والنهار. 
قتال  وكل  جهد  وكل  جدلية  كل  تظهر  حيث 

وكل حركة، كذلك يشير إلى التوازن. 
مرح و رصني :

املولود في الثالث من كل شهر: يتمتع بروحانية 
في  ودبلوماسي  ورصني  مرح  أنه  كما  عالية 
مقدسا  عددا  "ثالثة"  العدد  ويعتبر  تعامله. 
لدى معظم الشعوب وهو يرمز إلى اخلير واحلظ 

احلسن. 
واقعي وعملي :

برؤية  يتمتع  شهر:  كل  من  الرابع  في  املولود   
خاصة.. واقعي وعملي وسريع البديهة ومنظم 
ونشيط.وفي األحالم يدل ظهور العدد )4( على 
تبدل إيجابي في شخصية اإلنسان. ويرمز هذا 
العدد إلى االرتكاز أو اكتمال القاعدة املادية أي 

التجسد املتكامل. 
يعشق احلرية :

مزاجي،  شهر:  كل  من  اخلامس  في  املولود 
مع مختلف  بسهولة  ويتأقلم  احلرية،  ويعشق 
أنه  إال  بالعصبية  يتميز  أنه  ورغم  األجواء. 
وكان  احلركة  دائم  عدد  وعقالني.وهو  عاطفي 
وأيضا  التفاؤل  وحب  واحلياة  للطبيعة  يرمز 

احلماية من احلسد. 
اجتماعي : 

محب  شهر:  كل  من  السادس  في  املولود   
اجتماعي  ولكنه  قليال  ومتحفظ  للعدالة 
وميل  خاصة  بجاذبية  ويتمتع  بطبعه 
لالستقاللية. ويرمز هذا العدد للحب كما يرمز 
والعدد  واحد  ناقص  سبعة  فهو  النقص  إلى 
الرومان  كّرس  روما  وفي  الكمال.  رمز  سبعة 

العدد 6 لإلله فينوس إلهة احلب.
مثالي :

 املولود في السابع من كل شهر: يجذبه عالم 
الروح والكمال وهو مثالي في احلياة، وفوضوي، 

كما أنه هادئ ورصني ومزاجي.وقد آمنت شعوب 
الشرق األقصى والشعوب السامية وكثير من 
عددا  واعتبرته  بالعدد سبعة  األخرى  الشعوب 
متنح  غامضة  فضائل  له  أن  وأدركوا  مقدسا 

احلياة واحلركة وتؤثر في الكائنات السماوية. 
عاطفي :

عاطفي  شهر:  كل  من  الثامن  في  املولود 
اهتماماته  تفوق  املادية  واهتماماته  وعقالني 
الروحي ولديه إدراك خاص في اقتناص الفرص.

وميثل العدد ثمانية التجدد ويرمز إلى النجاح.
مزاجي :

املولود في التاسع من كل شهر: يتمتع مبوهبة 
اجلرأة  وميلك  وعاطفي  ومزاجي  روحانية  وميول 
احلضارات  في  تسعة  العدد  والشجاعة.ويرمز 
العدد  مضاعف  فهو  القداسة  إلى  القدمية 

ثالثة رمز اخلير. 
 ارادة صلبة :

إرادته صلبة  العاشر من كل شهر:  في  املولود 
إلى   10 العدد  ويرمز  والنجاح.  التحدي  ويهوى 
االنسجام بحسب الفلسفة اليونانية باعتباره 
وعند  روما  وفي  احلساب.  في  االساسي  العدد 
بوجود  يقضي  الروماني  القانون  كان  الزواج 

عشرة شهود في العرس. 
محب للرفاهية :

 املولود في احلادي عشر من كل شهر: عاطفي 
وأناني واجتماعي بطبعه ومحب للرفاهية.

العرب اخلصال  الفردية وعند  املبادرة  رمز  يعتبر 
واحللم،  التواضع،  وهي  عشر"  "أحد  احلميدة 
والتقتير،  اإلسراف  وترك  واخلوف،  والتهجد، 
والبعد عن الشرك، والنزاهة عن الزنى والقتل، 
والتوبة، وجتنب الكذب، وقبول املواعظ، واالبتهال 

إلى اهلل.
ميال للموسيقى والرياضة :

ميال  شهر:  كل  من  عشر  الثاني  في  املولود 
وأهل  كبير  طموحه  والرياضة..  املوسيقى  إلى 
دورات  عدد  إلى  العدد  هذا  للمسئولية.يشير 
حلت  "أفالطون"  تفكير  وفي  السنوية،  القمر 
األعداد مكان األفكار للتعبير عن شكل الكون 

ورمز لها بالعدد 12. 
سرعة بديهية : 

شهر:  كل  من  عشر  الثالث  في  املولود 
ومحب  صائبة  وأفكاره  بديهة،  سرعة  لديه 
وعاطفي  احلديث  فن  ويتقن  للمناقشات 
ثالثة  العدد  الشعوب  بعض  واجتماعي.ويعتبر 
كبير  عدد  فيه  يرى  بينما  للتفاؤل..  رمزا  عشر 
للتشاؤم  الرئيسي  والسبب  للشؤم.  رمزا  آخر 
القدمية فقد  العصور  إلى  يعود  العدد  من هذا 
ويسمي  اخلفية...  القوة  وصف  يحمل  كان 
اللعب  ورق  في  عشرة  الثالثة  الورقة  السحرة 
ورقة املوت وهي متثل رجال يحمل منجال يقطع 

الرءوس وهو دليل على نهاية أيام السنة.
عشر  ثالثة  العدد  أن  التفاؤلية  النظرة  وفي 
املادي  والنجاح  القوة  السلطة..  رمز  يحمل 

واملعنوي. 
احلاسة السادسة :

يتمتع  شهر:  كل  من  عشر  الرابع  في  املولود   
للحياة  ومحب  ومتفائل  السادسة  باحلاسة 
ويعمل على تأمني مستقبله إلى أن ينجح في 
احلركة  إلى  العدد  هذا  ويرمز  أسسه.  ترسيخ 

والتغيير واحلرص الشديد. 
حتمل املصاعب :

ميلك  من كل شهر:  اخلامس عشر  في  املولود   
املصاعب  احتمال  على  وقدرة  كبيرة  طاقة 
ويتمتع  وللعائلة،  للعدالة  وهو عطوف ومحب 
بجاذبية خاصة يوظفها في اغتنام الفرص التي 
يصادفها في حياته.ويرمز هذا العدد للتناقض 

تاريخ ميالدك حيدد شخصيتك

ترفيه
بني الغموض واالنفتاح. 

محب للسفر :
املولود في السادس عشر من كل شهر: واقعي 
وعملي وواثق من نفسه ومحب للسفر والتنقل 
العلوم  مختلف  نحو  كبيرا  ميال  لديه  أن  كما 

والثقافات.
ويرمز هذا العدد للروحانية والطاقة الغريبة. 

سحر خاص :
ميلك  شهر:  كل  من  عشر  السابع  في  املولود 
ويتميز  خاص  سحر  ولديه  السادسة  احلاسة 
وهو  الصعوبات  اجتياز  على  وقدرة  مرحة  بروح 

محب ومحبوب من الناس.
 13 العدد  سمات  بعض  يحمل  العدد  وهذا 
اآلخر  والبعض  للتفاؤل  رمزا  يعتبره  فالبعض 
يعتبره شؤما ونحسا. ورغم كل اآلراء املتناقضة 
فالعدد سبعة عشر يعتبر رمزا لتوازن األشياء. 

مواهب فنية :
يتمتع  شهر:  كل  من  عشر  الثامن  في  املولود 
في  ازدواجية  وميلك  روحية  أو  فنية  مبواهب 
العدد  هذا  ويرمز  باملرح.  ويتسم  شخصيته 

للكبرياء واألسرار.
عالمات االزدواجية :

املولود في التاسع عشر من كل شهر: صاحب 
والقصص  العليا  املثل  وجتذبه  وقيم  مبادئ 
ورصني  ومرح  احلياة،  في  مثالي  وهو  البطولية، 

وإن حملت شخصيته عالمات االزدواجية.
إلى  العدد  هذا  يرمز  الشعبية  املعتقدات  وفي 
الشمس ودفء احلياة، وال يعتبر هذا العدد عددا 

تفاؤليا وإن كان البعض يعتبره عددا مقدسا. 
واثق من نفسه :

خيالي  شهر:  كل  من  العشرين  في  املولود   
وطاقاته  وإمكانياته،  نفسه  من  وواثق  وعملي 
في  ويفتقد  غنية  وعواطفه  كبيرة  الفكرية 

حياته إلى اجلانب الروحي العميق.
يرمز هذا العدد لإلنسان كما ميثل إله الشمس 
احلركة  إلى  يشير  وهو  الكامل  لإلنسان  كرمز 

واملادة واألهداف الصائبة. 
حدس كبير :

شهر:  كل  من  والعشرين  الواحد  في  املولود 
يتمتع بحدس كبير وشخصية مميزة وتستهويه 

مراكز القيادة والرئاسة ويتأثر بآراء اآلخرين.
ويرمز العدد واحد وعشرون إلى النضوج العقلي 
اإللهية..  واحلكمة  الفصول  اعتدال  إلى  ويرمز 
إذ  والتشريف  للتحية  رمزا  العدد 21  اعتبر  لذا 
تطلق املدفعية 21 طلقة لدى مراسم استقبال 
كبار الشخصيات السياسية بني الدول أو عند 

إجراء مراسم دفنها. 
احساس باملسئولية :

شهر:  كل  من  والعشرين  الثاني  في  املولود   
باملسئولية  وإحساس  كبيرة  بحيوية  يتمتع 
ومنطقي وعقالني كما يرغب في خلق مجتمع 
بعض  وطموح.وفي  هادئ  أنه  كما  جديد، 
املعتقدات فإن هذا العدد يرمز للحظ في احلياة. 

قدرة على التحليل :
شهر:  كل  من  العشرين  و  الثالث  في  املولود 
لديه قدرة على التحليل.. شخصيته مستقلة 
وله آراء خاصة حول املستقبل والناس وحريص 
جناحه  تدعم  اجتماعية  عالقات  إقامة  على 
على  ويدل  لألجيال  رمز  العدد  ومسيرته.وهذا 

النجاح واحلظ. 
يعتمد على احلظ :

املولود في الرابع والعشرين من كل شهر: يتميز 
في  ويعتمد  واالستنتاج  التركيز  على  بقدرة 
احلظ. وعلى  لألمور  املسبق  حسه  على  حياته 

البابليون  قسم  حيث  للزمن  رمز  العدد  وهذا 
هذا  وظل  زمنية  وحدة  أو  24 ساعة  إلى  اليوم 
التقليد مستمرا حتى انتشر في العالم أجمع.

نزعة القيادة :
كل  من  والعشرين  اخلامس  يوم  في  املولود   
والقيادة  االستقاللية  إلى  نزعة  ميلك  شهر: 
تخطي  في  النجاح  على  ويصر  واملسئولية 
الروحي  االرتقاء  إلى  يرمز  العدد  الصعاب.وهذا 

واملادي واملعنوي.
الفوضى والهدوء :

والعشرين من كل شهر:  السادس  املولود في   
واإلنسانية  الواجب  نحو  كبير  حس  لديه 
وازدواجية بني الفوضى والهدوء.وهذا العدد ميثل 
اخلطيئة  ضد  الصراع  القدمية  املعتقدات  في 

ويرمز إلى القوة والضعف.
خياله غني ؛

من كل شهر:  العشرين  و  السابع  في  املولود   
وطباعه  غني  وخياله  وديناميكي  عاطفي 
في  العدد  هذا  الشخصية.وميثل  وقوي  مرحة 
بعض املعتقدات االرتقاء الروحي والنجاح ويرمز 

للعقل واإلدراك والعاطفة.
عملي :

شهر:  كل  من  والعشرين  الثامن  في  املولود 
مزاجي وعاطفي وعملي وعقالني ومحب للحياة 
وتنوعها.يرمز هذا العدد للقمر حيث يعيش 28 
يوما وميثل اإلدراك والوعي والتناقضات العديدة 

في احلياة
اصرار على االنتصار :

شهر:  كل  من  والعشرين  التاسع  في  املولود 
العمل  على  كبيرة  وقدرة  وطاقة  احلدس  ميلك 
وحتمل الصعاب كما يتمتع بإصرار على االنتصار 
وميثل  والنهار  الليل  إلى  العدد  والفوز.يرمز هذا 

التفاؤل والتشاؤم واألمل وخيبة األمل. 
دبلوماسي :

املولود في الثالثني من كل شهر: شجاع وميلك 
دبلوماسية ظاهرة ومييل إلى الفوضى وإن كان 
ينشد الهدوء ولديه عزم وإرادة لتحقيق أهدافه.

تنظيمي  وهو عدد  التوازن  إلى  العدد  يرمز هذا 
وميثل الطاقة الفكرية. 

موضوعي : 
شهر:  كل  من  والثالثني  احلادي  في  املولود 
موضوعي في أحكامه ولديه قدرة على التكيف 

مع الظروف وجعلها في صاحله

 

مصطفى عبد الرحمن / قسم االعالم
فى  واملعدية  اجلميلة  األشياء  من  الضحك 
أكثر  يكون  أن  ميكن  إنه  بل  الوقت،  نفس 
عدوى من السعال، أوالعطس، كما أنه شىء 
السعادة  من  ويزيد  الناس  بني  يربط  مشترك 
من  يعززان  واملرح  فالفكاهة  بينهم.  واأللفة 
اجلهاز املناعي، ويزيدان من طاقة اجلسم، كما 
أن الضحك ميكن أن يحمي من الشعور باآلالم، 
ال  متعة  هو  الثمني  العالج  فهذا  أواإلجهاد، 

تقدر بثمن، كما أنه بسيط وسهل املنال.
الضحك هو أقوى عالج للنفس واجلسم:

واأللم،  لإلجهاد  مضاد  أفضل  هو  فالضحك 

شيء  هناك  ليس  أنه  الدراسات  أثبتت  وقد 
أكثر تأثيرا في عودة اجلسم، والعقل إلى حالة 
إلى  اللجوء  أن  الضحك.كما  أكثر من  التوازن 
الضحك يخفف من أعبائك ويلهمك التأمل، 
ويزيد من اتصالك باآلخرين، بل ويجعلك أفضل 
من  كثير  وفى  عملك،  فى  وانتباها  تركيزا، 
لتجاوز  هائال  مصدرا  الضحك  يعتبر  األحيان، 
وكذلك  باآلخرين،  وتعزيزعالقاتك  املشاكل، 

دعم كل من الصحة اجلسدية، والعاطفية.
الضحك مفيد جدا لصحتك:

فهو يريح كل أعضاء اجلسم، وقد يساعد فى 
التخفيف من التوتر النفسي، واإلجهاد، تاركا 
ملدة  تام  استرخاء  فى  اجلسم  عضالت  كل 

تصل إلى أكثر من 45 دقيقة.

يعمل  املناعي، حيث  اجلهاز  يعزز من  أنه  كما 
ويزيد  واإلجهاد،  التوتر  هرمونات  خفض  على 
على  تعمل  التى  املناعي  اجلهاز  خاليا  من 
مكافحة العدوى، وبالتالى تعزيز قدرتك على 

مقاومة املرض. 
ويؤدى الضحك إلى إفراز اإلندروفني، وهى تلك 
املادة الكيميائية التى يفرزها اجلسم مسببة 
الوقت،  لبعض  ولو  والهدوء  بالراحة،  الشعور 

كما أنها تساعد أيضا فى تخفيف اآلالم. 
وهو كذلك يحمي القلب، ويعمل على حتسن 
الدم  تدفق  من  ويزيد  الدموية،  األوعية  عمل 
األزمات  بها، مما قد يساعد على حمايتك من 
واألوعية  القلب  وغيرها من مشاكل  القلبية 

الدموية.

االطالق على  عالج  افضل  الضحك 
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ل مع فروع أخرى مثل: )هندسة  ذلك العلم الذي يُشكِّ
وهندسة  املساحة،  وهندسة  واخملروطات،  األشكال 
الهندسة  لعلوم  عبقريَّة  منظومة  البصريَّات...( 
اإلسالمية، التي أحسن فيها علماء املسلمني – كما 
ن  عمَّ األخذ   – احلياة  علوم  من  غيرها  في  أحسنوا 
سبقوهم، ثم اإلضافة املبدعة على هذا الذي أخذوه.

الهندسة  علم  نختار  أن  إلى  يدفعنا  الذي  ولعل 
امليكانيكية لكي نبدأ به حديثنا عن علوم الهندسة 
عند املسلمني أنه ميثِّل بصْدق عناية املسلمني مبفهوم 
ذلك  العلوم(..  تطبيقات  يعني  )الذي  التكنولوجيا 
على  اقتصاره  يُظنَّ  حتى  يُطلق  إن  ما  الذي  املفهوم 
أننا سنجد  الغربية احلديثة، في حني  عطاء احلضارة 
أثناء رحلتنا مع "احليل النافعة" عند املسلمني ما ال 
العصور  يَُتَخيَّل وجودُه من اخملترعات واآلالت في تلك 
ملا  صورة  املسلمني  حضارة  تعرف  أن  إلى  البعيدة..  
يه )اإلنسان اآللي!!(.وحتى يزداد تعرُُّفنا  مُيكن أن نسمِّ

الغاية  أوَّالً  على علم احليل النافعة!!( ال بد أن نعرف 
التي  الغاية  تلك  املسلمني..  عند  العلم  ذلك  من 
خلَّصوها في قولهم: "احلصول على الفعل الكبير من 
القوة،  اليسير" مبعنى استخدام احليلة مكان  اجلهد 
البدن..وهي  مكان  واآللة  العضالت،  مكان  والعقل 
نزعة حضارية، تتسم بها األمم التي قطعت أشواطا 
ًفي مجاالت العلم واحلضارة، كما أنها احملور الذي تدور 
حوله فلسفة أي اختراع تفرزه عقول العلماء يوميًّا؛ 
عنه  ة  املشقَّ ورفع  اإلنسان،  حياة  حتسني  وراء  سعًيا 

قدر اإلمكان.
أهم اإلجنازات 

ولعل من أهم إجنازات الهندسة امليكانيكية )أو علم 
التي  اإلمكانيات  في  واضًحا  ما ظهر  النافعة(  احليل 
البناء  ومواد  األحجار  رفع  في  املسلمون  استخدمها 
وقناطر  ومآذن  مساجد  من  العالية  األبنية  إلمتام 
الشاهقة  االرتفاعات  ترى  أن  فيكفيك  وسدود... 
في  اإلسالمية  العمارة  ملعالم 
عصور غابت عنها الروافع اآلليَّة 
لتعلم  زماننا..  في  املعروفة 
في  املسلمني  املهندسني  براعة 
)وال  ساعدت  رفع  آلالت  التوصل 
األعمال  تلك  إجناز  على  شك!( 
ميكن  فكيف  وإال  اخلالدة... 
سطح  فوق  مئذنة  ترتفع  أن 
مسجد سبعني مترًا.. أي ما يزيد 

على عشرين طابًقا؟!!.. 
وال ننسى في هذا السياق "سور 
أيام  القاهرة  في  العيون"  مجرى 

صالح الدين األيوبي
 أعالم املسلمني في هذا العلم

في  املسلمني  أعالم  من 
"بنو  امليكانيكية  الهندسة 
 – برزوا  الذين  شاكر"  بن  موسى 
إلى جانب الهندسة امليكانيكية 

علم احليل النافعة 
عند املسلمني

الرتاثية

تبدأ مجلة اجلامعة التكنولوجية من العدد احلالي الولوج في اسرار التكنولوجيا عند 
العرب وروعة ماقدموه في مجال الهندسة، وبالتحديد فرع الهندسة امليكانيكية.. أو ما 

اه علماؤنا األفذاذ »علم احليل النافعة«. سمَّ

بنو موسى
 اشتهروا يف علم اهلندسة امليكانيكية

يف  الينطفئ  سراجاً  أخرتعوا   
الريح العاصف

كالفلك  أخرى  مجاالت  في   –
التطبيقية  العلوم  من  وغيره 
القرن  في  عاشوا  والتقنية.. 
)التاسع  الهجري  الثالث 
منذ  لوا  وشكَّ امليالدي(، 
منوذًجا  البعيد  العهد  ذلك 
إسالميًّا سابًقا لفريق البحث 
يتولَّد  أن  ميكن  وما  العلمي، 
من ابتكارات وإجنازات بتجميع 
وتضافرها..  العلماء  جهود 
الذي  والتضافر  التجميع  هذا 
ل اليوم سبًبا واضًحا من  يشكِّ
أسباب سبق احلضارة الغربية 
موسى  بنو  احلديثة.واشتهر 
 – النافعة  احليل  مجال  في 
الذي نحن بصدده - بكتابهم 
"حيل  باسم:  املعروف  القّيم 
يحكي  الذي  موسى"..  بني 

عنه املؤرخ املعروف ابن خّلكان قائالً: "ولهم – أي: بني 
على  يشتمل  نادرٌ،  كتاٌب عجيٌب  احليل  في   - موسى 
أحسن  من  فوجدته  عليه  وقفُت  ولقد  غريبة،  كل 

الكتب وأمتعها، وهو مجلَّد واحد..". 
ويحتوي هذا الكتاب على مائة تركيب ميكانيكي، مع 
شروح تفصيلية، ورسوم توضيحية لطرائق التركيب 
للصمامات  موسى  بني  استخدام  وكان  والتشغيل، 
زمن  بعد  تعمل  التي  ولألنظمة  تلقائًيا،  تعمل  التي 

معني، وغير ذلك من مبادئ وأفكار التحكم اآللي،
 من أهم اإلجنازات في تاريخ العلم والتقنية بشكل 

عام.
بنو موسى:  إليها  ل  التي توصَّ التركيبات  أمثلة  ومن 
العاصف!  الريح  في  ُوضع  إذا  ينطفئ  ال  عمل سراج 
الزيت  ويصبُّ  لنفسه،  الفتيلة  يُخرج  سراج  وعمل 
لنفسه، وكل من يراه يظن أن النار ال تأكل من الزيت 
تنفيذ  أيًضا  إجنازاتهم  ومن  شيًئا!!  الفتيلة  من  وال 

نافورة يفور منها املاء مدة من الزمان كهيئة الترس، 
ومدة متماثلة كهيئة القناة... وتظل هكذا تتراوح بني 

الطريقتني!!
كما استحدثوا كذلك آالت خلدمة الزراعة والفالحة، 
معينة  أحجام  ذات  حليوانات  اخلاصة  املعالف  مثل 
لتتمكن من أن تصيب مأكلها ومشربها؛ فال ينازعها 
غيرها الطعام والشراب.. وقاموا أيًضا بعمل خزانات 
للحمامات، وآالت لتعيني كثافة السوائل، وآالت تَُثبَُّت 
وميكن  هدرًا،  املاء  كميات  تضيع  لكيال  احلقول  في 
املزروعات. ري  عملية  على  السيطرة  بواسطتها 

في  كبير  أثر  اإلبداعية  األفكار  هذه  لكل  كان  لقد 
الهندسة  أو  النافعة"  "احليل  تقنية  مسيرة  دفع 
باخليال  تصاميمها  متيزت  حيث  ُقُدًما،  امليكانيكية 
التجريبية  واملنهجية  الدقيق  والتوصيف  اخلصب 

الرائدة.
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نعيش هذه االيام احداث الشهر احملرم احلرام الذي استشهد فيه سيد الشهداء احلسني )عليه السالم( في اليوم العاشر 
منه.ان عاشوراء ليس حدثا طارئاً .. وكربالء ليست محددة جغرافياً بقطعة ارض.

   إنها رسالة السماء على الكرة االرضية متثلت في كربالء، تلك البقعة الطاهرة املقدسة، فهي اذاً خالدة ما خلد الدهر 
وممتدة ما امتد الزمان واملكان، فــ  )كل ارض كربالء....وكل يوم عاشوراء(.  

   ان عاشوراء عنوان الصراع بني اخلير والشر، بني احلب والكراهية، بني احلق والباطل، بني االميان والكفر، بني العقل والعاطفة، 
بني العلم واجلهل، بني الدين والالدين، بني احلقيقة والدجل، بني الوعي والتضليل.

   واذا كانت املعركة املسلحة بني احلق والباطل، قد بدأت وانتهت في يوم عاشوراء عام )61( للهجرة، فان احلرب بينهما ال 
زالت وستبقى قائمة، لم ولن تنتهي.

   قد تتبدل الوسائل وتتغير االسماء والعناوين والوجوه واالزياء اال ان الهدف يبقى هو الهدف ال يتغير.
   احلق واهله هدفهم انصاف املظلوم واخذ الظالم من خزامته، اما الباطل واهله فهدفهم التجبر في االرض واالستعالء 
واحلضارة  الدميقراطية  باسم  وثالثة  االنسانية  باسم  واخرى  الدين  باسم  تارة  االخرين  على حقوق  والعدوان  الناس  على 

ورابعة وخامسة وهكذا، مينحون ألنفسهم صالحيات للتعسف والظلم فتتبدل العناوين ويبقى اجلوهر واحد.
   فما هي رسالة عاشوراء اذاً؟ وماذا اراد احلسني بن علي بن ابي طالب )عليه السالم( بثورته؟ وهل من سبيل الى نصرة ثورة 

احلسني وحركته الرسالية بعد مرور قرابة اربعة عشر قرناً ؟.
   عندما ينحرف املسؤول عن منهج احلق ونظامه اإلداري عن الطريق السوي يكون ال بد على الناس اخليرين ان ينهضوا 

بواجبهم ليصححوا االنحراف.
   وان من اخطر انواع االنحراف الذي يصيب الناس حينما يتسلم السلطة مسؤول جائر يعامل عباد اهلل بالظلم والعدوان 

ويتصرف باملال العام وكأنه مال ابيه.
   املهم هنا هو ان تتم املبادرة للتغيير منذ بداية االنحراف وعدم ترك اخلطأ يكبر وينمو ويتضخم، إذ كلما كبر )املسؤولون( 
في عملية التغيير كانت التضحيات اقل واخلسائر بسيطة والثمن زهيداً . حدث هذا في العاشر من احملرم في عام )61( 
للهجرة، ويحدث ويتكرر املشهد كلما جثم على السلطة رجل ارعن منحرف فاسق فاجر شارب للخمر  كالطاغية يزيد 

بن معاوية ومن على شاكلته.
   ومن اجل ان ال يتكرر املشهد فيجثم على السلطة طاغية مثل يزيد ال بد من املبادرة الى االصالح حال وقوع االنحراف 

بغض النظر عن سببه او املتسبب فيه.
   ايها االنسان: ال متنع اخلير عن اخيك االنسان اذا كان اخلير بيدك.

   ال تفرض عليه امراً او جتبره على ان  يبني رأياً تعتقد به وال يراه هو.
   ال حتاصره باخليار االوحد كما يفعل الطغاة " يزيد مثال " عندما خير احلسني )عليه السالم( بني السلة والذلة فقط ، بل 
حاول ان تضع امامه خيارات عدة لتساعده على حسن االختيار، فباب الرحمة واسعة وّسعها اهلل تعالى فلماذا تضيقها 

على االنسان، وتاليا على نفسك؟.
      وفي كربالء كذلك لم يفرح احلسني النه يقتل اعداء اهلل ولم يضحك النه يراهم يدخلون النار بسببه ولم تنفتح 
اساريره النه شهد متزق االمة التي انقسمت وقتئذ بني احلق والباطل، بل بكى اعداءه النهم اما جهلة واما ظاملون النفسهم 

بسبب عدوانهم على كتاب اهلل الناطق وسبط رسول اهلل )ص(.
ومن وحي ملحمة كربالء اخلالدة ان يعلم الطغاة انهم يسقطون و يسقطون مهما جتبروا وتفننوا في التشبث والبقاء النه 
البد ان يكون هناك ثائرون يرفضون ظلمهم .. يسعون ويسعون حتى يكلل اهلل سعيهم بالنصر ما داموا على طريق ردع 
الظلم والفساد ..وهذا ما جاءت به ثورة احلسني من نتائج باهرة في ايقاف تدهور االمة الديني واالخالقي الذي سعى اليه 

بنو امية.. وهذا ما حصل ويحصل ايضا في ايامنا هذه في بعض الدول واجملتمعات الصغيرة وغيرها

أ . د جاسم حلو نعمة 
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