
 التقنيات الحديثة في معالجة المياه الصناعية وتلوث البيئة 

  التطبيقات الحديثة للعوامل المساعدة والمواد النانوويوة فوي

 .الصناعات الكيمياوية والنفطية

  النمذجة والمحاكاة والسيطرة على العمليات فوي الودونودسوة

 الكيمياوية

           البحوث الحقلية التطبيقية فوي موجوال الصونواعوة الونوفوطويوة

 .و تكنولوجيا الغاز

  البحوث الدوائية والصناعات الغذائية والدندسة األحيائية. 

 البتروكيمياويات وتكنولوجيا البوليمر 

 الدندسة الكدروكيميائية وطرق الحد من التآكل. 

 التخصصات االخرى في الدندسة الكيمياوية 

 1979استحدثت الدراسات العلياا ياق مسام الاةااادساي الا ايا اياا ياي  اام        
بدراسي ال اجستير  الدبل م يق تخصص ال حدات الصاا ياي باياريالاي الا الاررات 

  دتةا ساي  دراسيي ي اح اليالب دبلا م  االاق  تاعالاباةاا (  ال  رسات) الدراسيي
. ساي ثاايي لل اجستير أل داد اير حي  تخصصي يق حلل ال حدات الصاا اياي 

اضيفت الحلا تخصصات اخرى هق هاادساي الااافاي  الاباتار  ايا اياا ياات  الا ا اد 
 .الةادسيي لدراسي ال اجستير

باياريالاي  1987يتحت دراسي الاد اتا راي ياق الاةااادساي الا ايا اياا ياي  اام      
ل دة ساااي ياعالاباةاا ا اتاحاان عاا ال   ان باعادي (  ال  رسات) ال لررات الدراسيي 

 . التسجيل أل داد اير حي يق التخصصات الدميلي للةادسي ال ي يا يي

ياتاح  1988 بةدف   ا بي التي ر العل ق يق العل م الحديثي تم يق  اام      
اساتاحادثات  2001دراسي ال اجستير يق الةادسي ال ي يا يي األحيائيي  يق  ام 

دراسي الدبل م العالق يق هادسي ت اريار الااافاي  الادااز   ادتاةاا ساااي تالا يا اياي 
 بعدها يتم ا داد بحث تيبيلق ياق حالال ( ال  رسات) بيريلي ال لررات الدراسيي

األختصاص  ت سع اللسم يق دراسي الدبل م العالق  استحدث تخصص هااادساي 
 تم يتح تخصاص تا اريار الااافاي لالاعاام  2003-2002التل ث الصاا ق للعام 

ياةادف الابارااا ات الا  تاز ياد الاخارياجايان باالا اعارياي .  2005-2004الدراسق 
ال تلد ي يق ال  اضاياع األسااساياي ياق الاةااادساي الا ايا اياا ياي  ا اداد الا ا ادر 
ال تخصصي  تاعيي البح ث العل يي األ ادي يي  التيبيليي يق حالا ل الاةااادساي 

 تحليلًا ل بدأ التعا ن العل ق  ع  ال زارات  استاادًا ال  .    ال ي يا يي ال ختلفي
دائارة الاتادرياب  الاتايا يار يالاد /   ذ رة التفاهم ال بر ي بين مس اا   زارة الااافاي

استحدثت دراسي الدبل م الاعاالاق ياق هااادساي تا اريار الااافاي  الادااز  اخاصاصاي 
( 2011-2010) لل رعحين  ن عر ات  زارة الافي حصرًا  ا تباارًا  ان الاعاام 

يالب سا يًا،  يةدف ال  ا داد يلبي ا دادًا  ل يًا  اال الا اساتا ى  10 ب امع 
 ا سابةم  ةارات تيبيليي يق ج يع حل ل الةااادساي الا ايا اياا ياي ذات الاعاالماي 

 :بالجااب الافيق  حاليًا است ر اللسم يق دراسي ال اجستير للتخصصين

 .Chemical Processes Engتخصص هادسي الع ليات ال ي يا يي 
 .Oil and Gas Refinery Engتخصص هادسي ت رير الافي  الداز 

  دراسي الدبل م العالق يق اختصاص هادسي ت رير الافي  الداز

ياالاباًا لادااياي الاعاام الادراساق                 458اذ بلغ  ج ل خريجاق الادراساات الاعالاياا  
ت يزت الدراسات العليا يق اللسم بأتباع  اةت التعا ن العل اق .   2015-2016

  األعراف ال عترك  ع الر اد  ن الباحثين ال تخصصين ياق حالا ل الصاااا ا  
 الافي   زارة العل م  الت ا ل جيا   زارة الا اةاربااي باداياي االال الاعالام  الا اعارياي 

 . الخبرة  ن   مع الجا عي ال  حل ل التيبيق العل ق  بالع س

ليكون رافداً  5791تؤسس قسم الدندسة الكيمياوية في عام          

. حيويا للكفاءات الدندسية التخصصية في مجال الدندسة الكيمياوية 

حيث استطاع القسم ومنذ نشؤته االولى ان يساهم بسد احتياجات 

العراق من الكوادر الدندسية العاملة في الصناعات النفطية 

والبتروكيمياوية والصناعات الكيميائية والنجاحات العلمية واالكاديمية 

   التي حققدا القسم هي ثمرة الجدود الحثيثة والخيرة التي بذلدا

منتسبي القسم من الكوادر التدريسية والكوادر الفنية واالدارية لدعم 

ولقد سعى القسم ومنذ تؤسيسه على التواصل .الحركة العلمية في القسم

مع حقل العمل في القطاعات الصناعية والنفطية، حيث كان لدذا 

التواصل الدور الكبير في تعزيز المفاهيم العلمية المتبادلة وتزويد 

الطلبة بالنشاطات العلمية التطبيقية من خالل مشاريعدم في الدراسات 

   ...األولية والعليا

   

   

   

   
 

 :يخكىى قسن الهٌدست الكيوياويت هي رالد فروع 

الووموواجسووتوويوور ) طوولووبووة الوودراسووات الووعوولوويووا دعوووة جووموويووع 
المسجلين حالياً في مرحلة البحث والوموسوتوموريون (  والدكتوراه

والطلبة الذيون نواقشووا رسوائولودوم واطواريوحودوم لولوفوتورة مون 
ولغاية انعقاد المإتمر تقديم خالوصوات بوحووثودوم  5272/951

والومووشوواركوة فووي الوومووإتوومور هوومون اخووتووصواصووات الودوونوودسووة 
وسوو  يوتوم .  الكيمياوية واألحيائية والبيئة والبتروكيمياويات

 .اصدار كراس يشمل خالصة البحوث المشاركة

 وسو  يمنح المشارك شدادة تقديرية بالمشاركة 

فرع هندسة العمليات 

 الكيمياوية 
Chemical Processes  Eng. 

دندسة الكيمياوية الفرع    

 و تكرير النفط 

Chemical and Petroleum Refinery 

Eng. 

الدندسة الكيمياوية فرع 

 والبيئة
Chemical and Environmental Eng. 

التواصل المستمر بين الباحثين من األساتذة المشرفويون عولوى   -أ 
طلبة الدراسات العليا وتبادل الخوبورة فوي اخوتوصواا الوموسوارات 

 البحثية في الدندسة الكيمياوية

تعر  الباحثين وطلبة الدراسات العليوا عولوى نووع الوموشواكول   -ب
واألتجاهات البحثية الجارية من اجل عدم التقاطع بين الوموشواريوع 
البحثية وتوجه خطة البحث بوالشوكول الوذد يوخودم حول الوموشواكول 

 .الصناعية والنفطية

انعقاد المإتمر استجابة لوتووجويودوات وزارة الوتوعولويوم الوعوالوي   -ج
دائورة الوبوحوث والوتوطوويورعولوى هورورة انوعوقواد 2 والبحث العلوموي

 مإتمرات تخصصية في الدراسات العليا بشكل دورد



201720172017---444---202020   اخر هىعذ ألستالم خالصت البحث اخر هىعذ ألستالم خالصت البحث اخر هىعذ ألستالم خالصت البحث     

201720172017---444---272727   ارسال اشعار بقبىل خالصت البحثارسال اشعار بقبىل خالصت البحثارسال اشعار بقبىل خالصت البحث    

201720172017---555---333   على قرص هذهجعلى قرص هذهجعلى قرص هذهج( ( ( PPTPPTPPT)))استالم العرض التقذٌوًاستالم العرض التقذٌوًاستالم العرض التقذٌوً    

201720172017---555---101010   بذء جلساث الوؤتوربذء جلساث الوؤتوربذء جلساث الوؤتور    

      201720172017---555---111111      الجلست الختاهٍت والتىصٍاثالجلست الختاهٍت والتىصٍاثالجلست الختاهٍت والتىصٍاث

   تعلٍواث ارسال خالصت البحثتعلٍواث ارسال خالصت البحثتعلٍواث ارسال خالصت البحث

    ًىع الحرف الوستعول باللغةت انًةيةلةٍةسٌةت ًىع الحرف الوستعول باللغةت انًةيةلةٍةسٌةت ًىع الحرف الوستعول باللغةت انًةيةلةٍةسٌةت ( ( (Times New RomanTimes New RomanTimes New Roman  )  )  ) و بةالةلةغةت و بةالةلةغةت و بةالةلةغةت

   (((Arabic TransparentArabic TransparentArabic Transparent)))العربٍت        العربٍت        العربٍت        

    اسىد غاهق اعلى الخالصةت وبةالةلةغةتةٍةي الةعةربةٍةت اسىد غاهق اعلى الخالصةت وبةالةلةغةتةٍةي الةعةربةٍةت اسىد غاهق اعلى الخالصةت وبةالةلةغةتةٍةي الةعةربةٍةت (  (  (  141414) ) ) ٌطبع عٌىاى البحث بحجن ٌطبع عٌىاى البحث بحجن ٌطبع عٌىاى البحث بحجن

   وانًيلٍسٌتوانًيلٍسٌتوانًيلٍسٌت

    باللغت العربٍتباللغت العربٍتباللغت العربٍت( ( ( 121212)))باللغت انًيلٍسٌت و بحجن باللغت انًيلٍسٌت و بحجن باللغت انًيلٍسٌت و بحجن ( ( ( 111111)))ٌيتب هتي الخالصت بحجن ٌيتب هتي الخالصت بحجن ٌيتب هتي الخالصت بحجن...   

    اسن الباحث بعذ اسن البحث هباشرة واسفةل هةٌةك ٌةيةتةب عةٌةىاى اسن الباحث بعذ اسن البحث هباشرة واسفةل هةٌةك ٌةيةتةب عةٌةىاى اسن الباحث بعذ اسن البحث هباشرة واسفةل هةٌةك ٌةيةتةب عةٌةىاى (  (  (  101010)))ٌيتب بحجن ٌيتب بحجن ٌيتب بحجن

الباحث واسفل هٌك البرٌذ األليتروًً للباحث األول ارا كاى الباحثٍي اكثر هي واحةذ الباحث واسفل هٌك البرٌذ األليتروًً للباحث األول ارا كاى الباحثٍي اكثر هي واحةذ الباحث واسفل هٌك البرٌذ األليتروًً للباحث األول ارا كاى الباحثٍي اكثر هي واحةذ 

   علوا اى اسن الباحث ٌيىى باللىى األسىد الغاهقعلوا اى اسن الباحث ٌيىى باللىى األسىد الغاهقعلوا اى اسن الباحث ٌيىى باللىى األسىد الغاهق

    كلوتكلوتكلوت   300300300نتسٌذ الخالصت عي نتسٌذ الخالصت عي نتسٌذ الخالصت عي   

   هىقع القسن والبرٌذ األليتروًً للوؤتورهىقع القسن والبرٌذ األليتروًً للوؤتورهىقع القسن والبرٌذ األليتروًً للوؤتور

   تتن جوٍع الوراسالث هي خالل البرٌذ األليتروًً للوؤتورتتن جوٍع الوراسالث هي خالل البرٌذ األليتروًً للوؤتورتتن جوٍع الوراسالث هي خالل البرٌذ األليتروًً للوؤتور   

   ٌرجى زٌارة الوىقع األليتروًً لقسن الهٌذست اليٍوٍاوٌت للتعرف على الوسٌذ هي الوعلىهاثٌرجى زٌارة الوىقع األليتروًً لقسن الهٌذست اليٍوٍاوٌت للتعرف على الوسٌذ هي الوعلىهاثٌرجى زٌارة الوىقع األليتروًً لقسن الهٌذست اليٍوٍاوٌت للتعرف على الوسٌذ هي الوعلىهاث   

   الجاهعت التيٌىلىجٍتالجاهعت التيٌىلىجٍتالجاهعت التيٌىلىجٍت/ / / قسن الهٌذست اليٍوٍاوٌت قسن الهٌذست اليٍوٍاوٌت قسن الهٌذست اليٍوٍاوٌت    

www.uotechnology.edu.iq/depwww.uotechnology.edu.iq/depwww.uotechnology.edu.iq/dep---chemchemchem---eng/index.htmeng/index.htmeng/index.htm   

   البرٌذ األليتروًً للوؤتورالبرٌذ األليتروًً للوؤتورالبرٌذ األليتروًً للوؤتور

chemicaleng.conf2@gmail.comchemicaleng.conf2@gmail.comchemicaleng.conf2@gmail.com   

   بـرعـاٌـتبـرعـاٌـتبـرعـاٌـت

   أهــٍي دواي ثاهرأهــٍي دواي ثاهرأهــٍي دواي ثاهر. . . ددد...أأأ   

   رئٍس الجاهعت التيٌىلىجٍترئٍس الجاهعت التيٌىلىجٍترئٍس الجاهعت التيٌىلىجٍت   
   ححج شعار  ححج شعار  ححج شعار  

   وزارة التعلٍن العالً والبحث العلوًوزارة التعلٍن العالً والبحث العلوًوزارة التعلٍن العالً والبحث العلوً

   الجاهعت التيٌىلىجٍتالجاهعت التيٌىلىجٍتالجاهعت التيٌىلىجٍت

   قسن الهٌذست اليٍوٍاوٌتقسن الهٌذست اليٍوٍاوٌتقسن الهٌذست اليٍوٍاوٌت
 رئيسا

هساعد رئيس الجاهعت للشؤوى 

 العلويت والدراساث العليا
 عالء عبد الحسيي عطيت. د.م.أ

 راهر جاسن هحود. د,أ قسن الهٌدست الكيوياويت عضىا  

 عضىا  
/ هدير قسن الدراساث العليا 

 الجاهعت الخكٌىلىجيت
 عبد الحسي عبد كرم هللا. د.أ

 عضىا  

/ هدير قسن الدراساث العليا

وزارة / دائرة البحذ والخطىير

 الخعلين العالي والبحذ العلوي

 عبد الجبار حسيي علي. د.م.أ

عضىا  

 وهقررا  

رئيس فرع هٌدست حكرير الٌفط 

 والغاز

قسن / الجاهعت الخكٌىلىجيت

 الهٌدست الكيوياويت

 والء عبد الهادي ًىري. د.م

 رئيسا  

هساعد رئيس الجاهعت 

للشؤوى العلويت والدراساث 

 العليا

 عالء عبد الحسيي عطيت. د.م.أ

 عضىا  

هدير عام دائرة البحذ 

وزارة الخعلين / والخطىير

 العالي والبحذ العلوي

 غساى حويد عبد الوجيد. د.أ

 راهر جاسن هحود. د.أ قسن الهٌدست الكيوياويت عضىا  

 ثايرًجاسىًيذًد.ًد.أ قسىًانهُدسحًانكًُُاوَحً رئُسا ً

 َجاجًجًعحًصانخ.ًد.أ قسىًانهُدسحًانكًُُاوَحً عضىا ً

 قصًٍفاضمًعثدًانذًُد.ًد.أ قسىًانهُدسحًانكًُُاوَحً عضىا ً

 يذًدًفاضمًعثدًعهٍ.ًد.أ قسىًانهُدسحًانكًُُاوَحً عضىا ً

 اَعاوًاكروًصثرٌ.ًد.و.أ قسىًانهُدسحًانكًُُاوَحً عضىا ً

 جًالًياَعًعهٍ.ًد.و.أ قسىًانهُدسحًانكًُُاوَحً عضىا ً

 زَدوًٌيذسًٍشكىر.ًد.و.أ قسىًانهُدسحًانكًُُاوَحً عضىا ً

 طانةًيذًدًَاَف.ًد.و.أ قسىًانهُدسحًانكًُُاوَحً عضىا ً

 صالحًسهًاًٌاتراهُى.ًد.و.أ قسىًانهُدسحًانكًُُاوَحً عضىا ً

 عايرًعسَسًعثدًانردًٍ.ًد.و.أ قسىًانهُدسحًانكًُُاوَحً عضىا ً

يدَرًيركسًانُاَىتكُىنىجًٍوانًىادً عضىا ً

 انًتقديح

 خاندًعجًًٍسكر.ًد.و.أ

 تاسىًعثُدً.ًد.و.أ جايعحًانُهرًٍَ عضىا ً

 شهالءًاسًاعُمًاتراهُى.ًد.و.أ جايعحًتغداد عضىا ً

 دسًٍُقاسى.ًد.و.أ جايعحًتغداد عضىا ً

 زَدًعدَاٌ.ًد.و.أ جايعحًتكرَتً عضىا ً

 تشُرًادًدًعثدًانذسٍُ.ًو قسىًانهُدسحًانكًُُاوَحً يقررا ً

   تىقٍتاث الوؤتورتىقٍتاث الوؤتورتىقٍتاث الوؤتور

 َادًٍَفُصمًادًد.ًيهُدش نًًًدسًٍُيذًىد.ًو

 يسهىًَاصرًكىَطع.ًيالدظ صفاًايًٍُادًد.ًو.و

 يالدظًدُدرًجاسىًعثدًهللا.و سالوًدسًٍُرشُد.ًو.و

 افهًٍُاَىبًداود.ًيهُدشًأقدوً يهاًعُسًًعهىاٌ.ًيدَر

 رغدجًزَدًيذًد.ًتادث َسريًعثدًهللاًتىياش.ًيدَر.و
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