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3 كـلمة العــدد
مجلة الهندسة الميكانيكية _ العدد ا"ول

   

                                                                                                                                                                                    
بــدأت ُســحب الظــالم تنقشــع عــن  ضيــاء االبــداع يف 
ســامء مجــدك ياوطنــي لتنــري الــدرب للرباعــم الهندســية املتفتحة 

العلميــة  الرعايــة  حيــث  التكنولوجيــة  الجامعــة  ارجــاء  يف 

واالهتــامم بجــودة التعليــم مــن اجلــك ياعــراق!!  يامنبــع 

الحضــارات لتكــّون العــدد االول مــن مجلــة الهندســة امليكانيكــة.

          اربعــون عامــا شــوطا طويــالً، وســعياً حثيثــاً، 

ــة نحــو املجــد تســتحق بعــده ان  ــامعة التكنولوجي ســعته الجـ

ــق فيــه خطواتهــا التــي فجــرت الينابيــع يف قســم الهندســة  توثّ

ــا  ــول باحثيه ــالم وعق ــض اق ــن في ــل واردهــا م ــة لتنه امليكانيكي

وتدريســيها عرفانــاً منهــا بالجميــل للوطــن العزيــز وملســة 

ــلُه  ــري لتنتش ــاىن الكث ــذي ع ــم ال ــعب العظي ــه للش ــه دافئ حنون

مــن ركام التخلــف وتعيــد لــه مجــد العصــور املاضيــة يف التقــدم 

واالزدهــار فــكان قســم الهندســة امليكانيكيــة منــذ بدايــة 

ــد  ــم وق ــالب العل ــه ط ــدي ب ــارا يهت ــرباَ وفن ــازال من ــأته وم نش

حــاز عــىل اهتــامم اداراتــه املتعاقبــة يف تهيــاة البيئــة التعليميــة 

املناســبة للطالــب الجامعــي بحســب املواصفــات العامليــة، كــام 

ــه  ــات عاملي ــدرس يف جامع ــية ت ــج دراس ــه مناه ــدت في واعتم

ــيني  ــزة مــن التدريسـ ــات متمي ــه كفائ ــك انتقــى ل ــة كذل رصين

معظمهــم االوائـــل يف دفعـــاتهم مبختلــف التخصصـــات كـــان 

لهـــم الفضـــل  يف تخــرج الكثــري والكثــري مــن املهندســني يف 

ــف  ــرات والتكيي ــيارات والطائ ــام والس ــك الع ــص امليكاني تخص

والتجميــد , وحملــة الشــهادات العليــا ايضــا، هــؤالء الخريجــني 

ــام  ــل، ك ــع العم ــف مواق ــة يف مختل ــم املهني ــوا جدارته ــد اثبت ق

وســاهمت هــذه العقــول العلميــة واالقــالم الجامعيــة فيــه 

ــا  ــة، وم ــة والبيئي ــن املشــاكل الصناعي ــري م ــت كث ببحــوث تناول

هــذه املجلــة اال غيــٌض مــن فيــٍض لتلــك االنامــل املبدعــة التــي 

ــز،  ــا العراقــي العزي ــة املســتدامة يف مجتمعن ســاهمت يف التنمي

لنوثــق عــىل صفحاتهــا الربنامــج التعليمــي وفــق خطــط وأليــات 

نابعــة مــن رؤيــة ورســالة واهــداف ســرتاتيجية قصــرية وبعيــدة 

مــدى ينفذهــا  انــاس مخلصــون يف بيئــه مــن املحبــة والعطــاء  

ــي  ــب الجامع ــتوى الطال ــع مس ــات لرف ــا كل الطاق ــخر فيه تُسَّ

ــول  ــار الحل ــايل اخــذاً بنظــر االعتب ــج املث ــه اىل الخري للوصــول ب

ملشــاكل املجتمــع واحتياجاتــه, كل ذلــك مــن اجــل تحقيــق مــا 

ــامر  االرض. ــان يف اع ــن االنس ــاىل م ــبحانه وتع اراده س

                         والله ويل التوفيق ...

كلمة رئيس قسم الهندسة امليكانيكية
 أالستاذ املساعد الدكتور

مؤيد رزوقي حسن



قـسم الـهندسـة الميكانيكية/ الجامعة التكنولوجية
ة العلمية  المس(?

منــذ أن بــدأ علــم الهندســة، كان و	 زال علــم 
الهندســة الميكانيكيــة هــو التخصــص الرئيــس 
الهندســية, واليــوم تعتــ()  العلــوم  لكافــه 
 0

الهندســة الميكانيكيــة التخصــص الرائــد 12
الجديــدة،  والتقنيــات  المعرفــة  استكشــاف 
0 مجــال 

ســواًء كان مــن خــ;ل ا	بتــكارات 12
ان، وانظمــة  تصميــم المركبــات، وعلــم الطــ(0
البحــث  الطاقــة، أو كان ذلــك مــن خــ;ل 

نتــاج  J	 جديــدة  عمليــات  و  طــرق  يجــاد  J	
المــواد المتقدمــة، والطاقــات المتجــددة.

ــة  0 الجامع
ــة 12 ــة الميكانيكي ــم الهندس ان قس

التكنلوجيــة هــو امتــداد لقســم الميكانيــك 
وقســم الســيارات الــذي نشــأ مــع نشــوء 
المعهــد الصناعــي العــا0Y ســنة  ١٩٦٠بمســاعدة 
بيــة والعلــوم  منظمــه ا	[مــم المتحــده لل(]
حيــث   ،(UNESCO (اليونســكو  والثقافــة 

تحــول المعهــد بعــد ذلــك إY كليــة الهندســة 
التكنولوجيــة ١٩٦٧ والحــق بجامعــة بغــداد 
ــنة  ــة س ــة التكنولوجي ــيس الجامع ــة تأس لغاي

١٩٧٥وكانــت تســمية القســم تحــت عنــوان 
قســم هندســة المكائــن والمعــدات حيــث 
الهندســة  فــرع  همــا   1 0oفرعــ مــن  يتكــون 
ــة  ــرع هندس ــام) وف ــرع الع ــة (الف الميكانيكي
ميكانيــك الســيارات, ثــم تــم افتتــاح فــرع 
 ١٩٧٩ عــام  الطائــرات  ميكانيــك  هندســة 
 0

ــد 12 ــف والتجمي ــرع هندســة التكيي ــه ف واعقب

العــام ١٩٨٦, حصــل القســم عــu المركــز 
 u0 تقييــم اداء كليــات الهندســة عــ

ا	ول 12
 –  ٢٠٠٩  0yالــدرا للعــام  العــراق  مســتوى 
التعليــم  وزيــر   0Yمعــا بتهنئــة  مكلــ;ً   ٢٠١٠
العــا0Y والبحــث العلمــي وا	|ة التعليميــة 

0 الجامعــة التكنلوجيــة, تــم تغيــ(0 اســم 
12

 Yا والمعــدات  المكائــن  هندســة  قســم 
قســم الهندســة الميكانيكيــة بــدءاً مــن العــام 
ــميات  ــع التس ــياً م ــدرا0y ٢٠١٤ – ٢٠١٥ تماش ال

0 الجامعــات العالميــة والعراقيــة 
الدارجــة 12

وتتجــه النيــة نحــو افتتــاح فــرع جديــد يضــاف 
ــاءاً عــu حاجــة  ــة بن اY فــروع القســم الحالي

الســوق المحليــة حيــث يهتــم بتوليــد القــدرة 
(محطــات كهربائيــة).

0 القســم بالطابــع التطبيقــي 
1 الدراســة 12 تتمــ(0

ــة ذات المســتوى  اضافــة اY الــدروس النظري
 u0 حيــث يحتــوي القســم عــY0 العــاyالهنــد
ات التخصصيــة الدقيقــة  الكثــ(0 مــن المختــ()
0 مركــز 

12 0uان التطبيــق العمــ uعــ;وة عــ
0 الجامعــة التكنولوجيــة 

التدريــب والمعامــل 12

ــتمر  ــة يس ــة الميكانيكي ــم الهندس ــة قس لطلب
خــ;ل المراحــل المختلفــة للدراســة وهــذا مــا 
يؤهــل الخريــج أن يكــون مهنــدس تكنولوجــي 

0 دوائــر 
جيــد، كمــا يعتــ() التدريــب الصيفــي 12

العــام درســا  القطــاع  الدولــة ومؤسســات 
منهجيــاً وان الكثــ(0 مــن  مشــاريع التخــرج 
ــع  1 بالطاب ــة تتمــ(0 ــة المنتهي الهندســية للمرحل

ــي. التكنولوج

نشأة القسم
مجلة الهندسة الميكانيكية _ العدد ا"ول 4



5مجلة الهندسة الميكانيكية _ العدد ا"ول اخبار الجامعة

معرض النتاجات العلميةمعرض النتاجات العلمية
1 لتأســيس الجامعــة التكنولوجيــة اقيــم المعــرض الســنوي  0oربعــ	بأط;لــة الذكــرى ا
ــة أ.د.  ــس الجامع ــة رئي ــة برعاي ــة التكنولوجي ــوع الجامع ــu رب ــة ع ــات العلمي للنتاج
1 دواي ثامــر وبحضــور الســيد بهــاء ا	عرجــي نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء و أ.د.  0oامــ
فــؤاد قاســم محمــد وكيــل وزيــر التعليــم العــا0Y والبحــث العلمــي ورؤســاء ا	قســام 
 0

0 الجامعــة، اســتمراراً للــدور الريــادي لقســم الهندســة الميكانيكيــة 12
والمراكــز 12

0 المعــرض حيــث شــارك 
اً 12 1 الجامعــة التكنولوجيــة فقــد كان للقســم دوراً فعــا	ً ومتمــ(0

0 القســم با	ضافــة  اع وا	بتــكارات الخاصــة بتدريســ�0 بعــدد كبــ(0 مــن بــراءات ا	خــ(]
اY عــدد مــن مشــاريع التخــرج لطلبــة القســم اثــارت اعجــاب الســادة الحضــور.

المشاريع المشاركة:
      

اع «طريقة جديدة للحام النقطة ا	حتكا�0 باستخدام الحشوة الخلفية  ١.براءة اخ(]

وقضيب الضغط الدوار»

حاتم محمد محمود / أ.د. شاكر سكران حسن / أ.د.من(0 حميد طليفح    

اع «الية للفحوص الكونية ثنائية المحور» د.يا| يعرب قحطان / أ.د. شاكر سكران حسن / أ.د.محسن ج() جويج٢.براءة اخ(]

م.د.عمار سليم حميد / أ.د. شاكر سكران حسن / أ.د.محسن ج() جويج٣.ابتكار «قدم اصطناعية لذوي ا	حتياجات الخاصة»

ــد لممارســة الرياضــة وتشــغيل ا		ت ذات القــدرة  اع جدي اع « اخــ(] ــراءة اخــ(] ٤.ب

ــة» الواطئ

م.م.شيماء ه;ل كامل / انور صبحي غازي / طه ع0u ج()    

0 عجلة القيادة لمبتوري ا	طراف العليا»
وع تخرج «وسيلة تحكم 12 اف اساتذة التصميم٥.م�� الطلبة: براق ف;ح كاطع / خليل ع0u ابراهيم/ ا|�

وع تخرج «ازالة النفايات العائمة من المسطحات المائية»  اف اساتذة التصميم٦.م�� الطلبة: ابراهيم بركات جاسم / احمد فراس ابراهيم/ ا|�

ــد ذات  ــع مول ــودي م ــور عم 0 ذات مح
ــوا�[ 1 ه 0oــ ــم تورب ــرج «تصمي وع تخ ــ�� ٧.م

ــية» ــراص مغناطيس اق

الطلبة: ع0u قيس محمد ع0u / كمال احمد شهاب/

اف أ.م.د.نبيل نور سوادي    ا|�

وع تخرج «تصميم وتصنيع مضخة ماء تعمل بالطاقة الشمسية» /٨.م�� 0
الطلبة: ع0u ناجح مهدي / كرار سعد عبد الغ�1

اف أ.م.د.ق�0 جهاد عبد الغفور ا|�

«Quadcopter وع تخرج «تصميم وتصنيع نموذج طائرة ــد ٩.م�� ــل حمي ــوy / رف ــدي م ــ;ح مه ــنان / ص ــة ش ــ(0 لفت ــد ا	م ــ¢1 عب ــة: خ الطلب

اف أ.م.د.عمــاد ناطــق عبــد الوهاب/م.رعــد شــهاب احمــد مجيــد/ ا|�

 Solidworks & ــج ــتخدام برنام ــ(] باس ــرة هليكوب ــم طائ ــرج «تصمي وع تخ ــ�� ١٠.م

 «ANSYS

اف م.د.نبيه ناطق عبداللطيف     الطالب: سيف صالح خليل/ا|�
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أفتتاح   بناية  قسم  الهندسة  الميكانيكية  بعد  تأهيلها
ــة  ــة الميكانيكي ــم الهندس ــرب قس        يعت
الجامعــة   0

12 ا	قســام  واكــ()  اقــدم  مــن 
1 البنايــة  0oالتكنولوجيــة حيــث يضــم بنايتــ
الرئيســية (M) والبنايــة الملحــق  (B)  ,بــدء 
ــذ ٢٠١٢  ــة (M) من ــل البناي ــu تأهي ــل ع العم
وتــم انتقــال القســم بالكامــل اY البنايــة 
٢٠١٤-٢٠١٥ تــم  0yوباط;لــة العــام الــدرا ،(B)
افتتــاح بنايــة القســم الرئيســية  بحضــور  
رئيــس الجامعــة التكنولوجيــة ورئيس القســم 
وعــدد مــن تدريســييه ومنتســبيه  فكانــت 
لبنــة  0 وضــع 

بمــن ســاهم 12 مكانــا 	ئقــا 
0 بنــاء العــراق الشــامخ وبمــن سيســاهم 

12
0 المجتمــع ,حيــث 

ة 12 1 ك بصمــة متمــ(0 ويــ(]
ــية  ــل رئيس ــ;ث مداخ ــن ث ــة م ــون البناي تتك
ومجهــزة  مؤثثــة  و|داب,  طوابــق  واربــع 
يــد وا	ضــاءة  واجهــزة  باانظمــة التدفئــة والت()
الذكيــة،  والســبورات  والعــرض  الصــوت 

ا	ســتع;مات  يضــم   0
ا	ر1± فالطابــق 

ــر  ّي الحاســوب  ومق ــ() وقاعــة دراســية ومخت
1 للمؤتمــرات  0oتــ 1 كب(0 0o0 وقاعتــ

الدفــاع المــد�1
1 ودورات ميــاه، يحتوي  0oاحة للتدريســي واســ(]

ونية مســؤؤل  ا	ســتع;مات عــu عارضــة الك(]
ــار القســم  0 نــ�� اخب

ــة ا	عــ;م 12 عنهــا لجن
ــتوعب   ــا وتس ــة كم ــه للطلب ــه الموج وتعليمات
 uالقاعــات الخاصــة بالنــدوات ٨٠ شــخص عــ

0 كل واحــدة ومتضمنــه اجهــزة عــرض 
ا	قــل 12

وصــوت مختلفــة مثــل (Datashow )،شاشــة 
الحاســوب  ّي  مختــ() امــا  ة،   كبــ(0  (LCD)
ــكل  ــص ل ــا مخص ــب تقريب ــتوعب ١٠٠ طال يس

ــه كذلــك  منهــم جهــاز حاســوب مــع ملحقات
يحتــوي عــu ســبورة ذكيــة وملحقاتها،امــا 
لهــا  فقــد خصــص   1 0oالتدريســي احة  اســ(]
ــا ومطبــخ،  ي ــه كاف(] مســاحة مناســبة جــزء من
0 والحــارس 

كذلــك ضــم مقــر الدفــاع المــد�1
ــك  ــت فيه،كذل ــة للمبي ــائل الراح 0 وس

ــ�1 ا	م
مجهــزة   1 0oالتدريســي مــن  عــدد  مكاتــب 
لمكاتــب  العالميــة  المواصفــات  حســب 
الهيئــة التدريســية، كمــا و احتــوت باحــة 
0 حريــق 

الطابــق عــu اجهــزة تكييــف ومطــا12
وشاشــات عــرض وحاويــات مهمــ;ت بــدا 
شــكلها متناســقا مــع خارطــة البنــاء وا	لــوان 

والنباتــات الظليــة .
 0       امــا الطابــق ا	ول فيضــم قاطــع شــعبت�0

التســجيل والماليــة وقاطع القاعات الدراســية 
ومكاتــب   (system Design) بـــ  الخاصــة 

1 وقاعــة للنــدوات ومطبخ ودورات  0oللتدريســي

مياه،تتكــون شــعبة التســجيل مــن مكتــب 
مديــر الشــعبة ومســؤول  وحــدة الوثائــق 
1 ومســؤول الطلبــة المســتمرين  0oوالخريجــ
ومخــزن  التســجيل  ووحــدة  الدراســة   0

12
ــن  ــون م ــة فتتك ــعبة المالي ــا ش ، ام ــ(0 ا	ضاب
ــة (١) و  ــدة المالي ــة ووح ــر المالي ــب مدي مكت
(٢) ومخــزن الماليــة، ويحتــوي القاطــع ايضــا 
عــu اســتع;مات لتســهيل اســت;م معامــ;ت 
ــك  ــة، كذل ــات ا	ولي ــة الدراس ــدات طلب وتأيي
 uمطبــخ ودورة ميــاه، كمــا يحتــوي الطابــق ع
ــات  ــة و المناقش ــة العام ــاع الهيئ ــة اجتم قاع
0 تســتوعب ايضــا 

للرســائل وا	طاريــح الــ�]

بمــا 	يقــل عــن ١٠٠ شــخص مجهــزة بــكل 
ــد  ي ــة والت() ــائل التدفئ ــن وس ــة م ــا تحتاج م

قاعــات  تجاورهــا  والضيافــة،  والعــرض 

ــزة  ــا مجه ــرى ايض ــي ا	خ 0 ه
ــ�] ــم ال التصمي

بــكل الوســائل الفنيــة الخاصــة بالتصميــم 
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مــن شاشــات وعارضــات وســبورات ذكيــة 
كذلــك  التصميميــة،  للنمــاذج  ومعــرض 
لطلبــة  اخــرى  دراســية  قاعــات  اربــع 
الدراســة ا	وليــة عــu مســتوى عــال مــن 
 1 0oالتأثيــث والتكييــف، و مكاتــب التدريســي
 1 0oللمرحلتــ بالتصميــم   1 0oالمتخصصــ
القســم  	ختصاصــات  والرابعــة  الثالثــة 
ا	ربعــة (هندســة الميكانيــك العام،هندســة 
هندســة  الســيارات،  هندســة  الطائــرات، 
التكييــف والتجميــد)  ، ومقــر وحــدة الصيانــة 
ــاث ومصعــد القســم، ومخــزن  ــزة و اث 	جه

ميــاه وباحــة تحتــوي عــu مقاعــد  ودورة 
1 لــدى مراجعــة شــعبة  0oجلــوس للمراجعــ

 0
12 موزعــة  اع;نــات  ولوحــات  التســجيل 

ــة   ــراوح جدراي ــق وم ء حري 0
ــا12 ــا ومط ارجاءه

وحاويــات نفايــات.

0 فيضــم قاطع رئاســة 
         امــا الطابــق الثــا�1

وســكرتارية ومقرريــة فــرع هندســة الميكانيــك 
 0 العــام كمــا يضــم الطابــق مكاتــب تدريســ�0
الفــرع وقاعــات دراســية ومخــزن، ودورات 
 1 والتجهــ(0 التأثيــت  مســتوى  بنفــس  ميــاه 

لســابقه.
        والطابــق الثالــث يتكــون ايضــا مــن 
ــة القســم،  قاطــع رئاســة وســكرتارية ومقرري
 1 0oالمعاونــ مكاتــب  خارجــه   0

12 ويضــم 
والشــعب  والعلمــي وســكرتاريتهم  ا	داري 
ا	حصــاء  القانونيــة،  ا	داريــة،  التاليــة 
وتقنيــة المعلومــات، ضمــان الجــودة وا	داء 
الجامعي،الدرســات العليــا، المكتبــة، وقاعــة 
دراســية لطلبــة الدراســات العليــا وقاعــة 
ومخــزن  القســم  لمجلــس  ا	جتماعــات 
 0

ــر 12 ــيم متناظ ــاه، بتقس ــخ ودورات مي ومطب

كل طوابــق القســم تقريبــا.
      امــا رئاســات الفــروع الث;ثــة المتبقية ففي 
ــة والســكرتارية  ــع المقرري ــة الملحــق م البناي
0 الفــروع ايضــا، كذلــك  ومكاتــب تدريســ�0
ات خاصــة بفــروع  مازالــت هنــاك  مختــ()
الجملونــات   0

12  1 0oالبنايتــ خــارج  القســم 
0 الجامعــة ، ايضــا 

ات 12 الخاصــة بالمختــ()
المركزيــة  المكتبــة  مــع  القســم  يتشــارك 
الميكانيكيــة،  للهندســة  خــاص  بجنــاح 
ــز  ــة والمرك ــة الجامع ــادي وطباب ــ�ح ون وم
0 والم;عــب ومركــز التدريب 

0 والثقــا12
الريــا1±

ــع  ــة  م ــة ا	قســام الداخلي ــل  وبناي والمعام
ــة. ــة للجامع ــرى التابع ــام ا	خ ــة ا	قس بقي
0 سياسته كل ماهو حديث 

        يتحرى القسم 12
0 الجامعــات والمؤسســات التعليميــة 

ونافــع 12
0 تطبيــق معايــ(0 الجــودة 

العالميــة وخاصــة 12
ســعياً للوصــول اY ا	عتماديــة العالمية،فقــد 
الجــودة   مفاهيــم  بتطبيــق  العمــل  بــدء 
وقســم  عامــة  التكنولوجيــة  الجامعــة   0

12
الهندســة الميكانيكيــة  خاصــًة منــذ  ٢٠٠٧-٢٠٠٨ 
ولحــد ا	ن احــرز القســم خ;لهــا المركــز 
ــام  ــن اقس ــن ضم 1 م ــ(0 0 والمتم

ــا�1 ا	ول والث
الجامعــة والجامعــات العراقيــة عمومــاً، كمــا 
ــن  ــة م ــة الميكانيكي ــم الهندس ــاهم قس ويس
المكتــب  و  التكنولوجيــة  الجامعــة  خــ;ل 

0 اعمــار البــ�1 التحتيــة بتســخ(0 
ا	ستشــاري 12

طاقاتــه العلميــة والبحثيــة خدمــة للمجتمــع  
بعــض  تأهيــل  اعــادة   0

12 المشــاركة  مثــل 

ــة. ــة الحكومي ــق الخدمي المؤسســات والمراف
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ــمت  ــة رُس ــة رائع 0 لوح ــع�) ــد الش        الحش

ة،  كبــ(0 تضحيــات  ولونتهــا  طاهــرة  بدمــاء 

ــل العــراق  مــن كل ســعفة مــن ســعفات نخي

 uعــ البطولــة  صقــور  تنقــض  الباســق 

ــه  ــوض في ــذي تخ ــت ال ــي الوق ــداء فف ا	ع

 0 ــع�) ــد الش ــال الحش ــلحة وابط ــا المس قواتن

ــا  ــر اراضين ف لتحري ــ�� ــارك ال ــائر مع والعش

يــة  مــن عصابــات داعــش ا	رهابيــة التكف(0

و اســتجابة لدعــوة رئيــس مجلــس الــوزراء 

ــات  ــت مؤسس ــادي قام ــدر العب ــور حي الدكت

الدولــة كافــة بتنظيــم وقفــة تضامنيــة لدعــم 

0 حربهــا 
12 0 القــوات ا	منيــة والحشــد الشــع�)

جهودنــا  تظافــرت  حيــث  ا	رهــاب،  ضــد 

 0 ــع�) ــد الش ــة والحش ــا ا	مني ــاندة قواتن لمس

ــة،  ــات داعــش ا	رهابي ــون عصاب وهــم يقاتل

يــوم   0
12 التكنلوجيــة  الجامعــة  نظمــت 

0 عــ�� مــن شــهر 
الخميــس الموافــق الثــا�1

اذار ٢٠١٥وقفــة تضامنيــة مــع القــوات ا	[منيــة 

رئيــس  بحضــور   0 الشــع�) الحشــد  وأبنــاء 

مجلــس الــوزراء الدكتــور حيــدر العبــادي 

ووزيــر التعليــم العــا0Y والبحــث العلمــي 

0 وعضــو مجلــس 
1 الشهرســتا�1 0oالدكتــور حســ

النــواب الدكتــور محمــد الشــمري ورئيــس 

 1 0oســتاذ الدكتــور امــ	الجامعــة التكنلوجيــة ا

دواي وبمشــاركة واســعة مــن رؤســاء ا	قســام 

0 الجامعــة التكنلوجيــة 
العلميــة والهندســية 12

الجامعــة وحشــد   0
القيــادات ا	داريــة 12 و 

ــة. 1 والطلب 0oــي ــن التدريس ــ(0 م كب

ــا 

 �0 ع�)

ــة،، 

ــومم 

شــهـهر 

	[مننيــة 

رئيـيــس 

عبـبــادي 

العلمــي 

و مجلــس 

ي ورئيــس 

 1 0oكتــور امــ

ــاء ا	قســام 

وقفة تضامنية مع قواتنا املسلحة والحشد الشعبي
العبادي: أفضل االنتصارات التي حققناها اليوم هو وحدتنا من اجل الوطن، وحدتنا 
من اجل الدفاع عن املقدسات، وحدتنا من اجل دحر اإلرهاب من عىل ارض العراق
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0 ارجــاء الجامعــة معزوفــة النشــيد 
صدحــت 12

0 ثــم قــراءة ســورة الفاتحــة عــu ارواح 
الوطــ�1

شــهداء العــراق ا	بطــال , بعدهــا اشــاد  وزيــر 

ــوات  ــه بانتصــارات الق ــم العــا0Y بكلمت التعلي

ــات  ــد الجماع ــال ض ــاحات القت 0 س
ــة 12 ا	مني

1 جميعــاً بمــا  0oالظ;ميــة, واكــد ان العراقيــ

ســوف   0Yالعــا التعليــم   0 منتســ�) فيهــم 

ــوات  ــال الق ــع ابط ــب م ــاً اY جن ــون جنب يقف

ع بالــدم  المســلحة مــن خــ;ل التطــوع والتــ()

 1 0oالنازحــ احتضــان  عــن  فضــ;  والمــال 

وا	هتمــام بشــؤون ضحايــا ا	رهــاب, كمــا 

القــوات  ابنــاء  مشــاركة   Yا الطلبــة  دعــا 

0 انتصاراتهــم مــن خــ;ل التفــوق 
المســلحة 12

ــم  ــي تفوقه ــة فف ــم والمعرف ــن العل 0 ميادي
12

وانتصاراتهــم ســيب�1 العــراق.

ثــم القــ� رئيــس الــوزراء كلمــة بالمناســبة قال 

0 حققناهــا 
ــ�] فيهــا: ان أفضــل ا	نتصــارات ال

اليــوم هــو وحدتنــا مــن اجــل الوطــن وحدتنــا 

مــن اجــل الدفــاع عــن المقدســات ، وحدتنــا 

رهــاب مــن عــu ارض  J	مــن اجــل دحــر ا

ــن  ــو	ءك الذي ــر كل ه ــل دح ــن اج ــراق م الع

يريــدون الــ�� بأبنائنــا ووطننــا ومواطنينــا 

هــذا هــو ا	نتصــار الحقيقــي الــذي حققنــاه 

اليــوم , كمــا اكــد ســيادته بــان هــذه الوقفــة 

1 مشــاركون فيهــا كل مــن  0oاليــوم كل العراقيــ

الزحــف  0 هــذا 
الطالــب يشــارك 12 موقعــه 

البطوليــة  مواقفكــم  خــ;ل  مــن  والدعــم 

الجبهــات  القــوات هــذه  لهــذه  وتأييدكــم 

ــم  ــم نجاحك ــس العل ــل تكري ــن اج ــا م وايض

0 المــدارس 
0 جامعاتكــم ونجــاح الطلبــة 12

12

0 الجهــد العلمــي هــو ضمــن 
وتكريســكم 12

ــة  0 الوقف
ــت 12 ــا والقي ــكري, كم ــد العس الجه

والمواقــف  با	نتصــارات  تغنــت  قصائــد 

 0 البطوليــة لقــوى ا	مــن والحشــد الشــع�)

0 معــارك التحريــر بوجــه 
0 ســطروها 12

والــ�]

كل  مــن   1 0oرهابيــ	ا لطــرد  الظــ;م  قــوى 

0 العراقيــة، كمــا وحمــل بعــض الطلبــة 
ا	را1±

ــوات  ــف الق ــيد بمواق ــية تش ــعارات حماس ش

0 مــن جهــة وتســنكر  ا	منيــة والحشــد الشــع�)

ــرى.   ــة اخ ــن جه ــف  م ــال العن اعم
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افتتاح مخترب الوقود يف قسم الهندسة امليكانيكيةافتتاح مخترب الوقود يف قسم الهندسة امليكانيكية
0 قســم 

اً 12 1 ات موقعــاً متمــ(0    تحتــل المختــ()
0 تخريــج 

الهندســة الميكانيكيــة 	هميتهــا 12
كادر هنــد0y متخصــص ذو خلفيــة تطبيقيــة 
  0uات بربــط الجانــب العمــ و	ســهام المختــ()
 1 ــ(0 ــي متم ــلوب اكاديم ــري باس ــب النظ بالجان
ــن  ــا م ات, انط;ق ــ() ــن خــ;ل شــعبة المخت م
ســعي القســم للتطويرالدائــم تــم انشــاء 
0 قســم الهندســة الميكانيكية 

مختــ() الوقــود 12
يــة  المخت() ا	جهــزة  باحــدث  ه  1 وتجهــ(0
0 هــذا 

ء عالميــة متخصصــة 12 0
�yومــن منــا

0 صبــاح يــوم 
المجــال, تــم افتتــاح المختــ() 12

يــن مــن شــهر  0 والع��
1 الموافــق الثــا�1 0oثنــ	ا

ــل رئيــس الجامعــة  ــون ا	ول ٢٠١٥ مــن قب كان
تفقديــة  زيــارة  ضمــن  مــن  التكنلوجيــة 
اســتقبله  الميكانيكيــة  الهندســة  لقســم 

ــاء  ــن اعض ــدد م ــع ع ــم م ــس القس ــا رئي فيه
الهيئــة التدريســية, اشــاد رئيــس الجامعــة 
0 قســم 

مــن خ;لهــا بالجهــود المبذولــة 12

ات  ــ() ــر المخت 0 تطوي
ــة 12 ــة الميكانيكي الهندس

العلميــة,  المناهــج  مفــردات  وتحديــث 
ــ�1  ــه يع 0 كون

ــود 12 ــ() الوق ــة مخت ز اهمي ــ() ت
بالدرجــة ا	وY بتحديــد خصائــص الوقــود 
وبحســب المواصفــات القياســية العالميــة 
حيــث با	مــكان اجــراء تقييــم متكامــل يســمح 
للطالــب مــن خ;لــه التعــرف عــu اهــم 
انــواع الوقــود با	ضافــة اY دراســة مواصفات 
نــوع مــن ا	نــواع  اق كل  وخصائــص احــ(]
يــة مثــل  باســتخدام احــدث ا	جهــزة المخت()
، جهــاز قيــاس نقطــة  0yجهــاز التقطــ(0 القيــا
الوميــض وا	شــتعال للوقــود الســائل، جهــاز 
جهــاز  اللهــب،  اســتقرارية  حــدود  قيــاس 

ــون. ــاد والكارب ــتوى الرم ــاس مس قي

ــا  ــة إيمان ــة الميكانيكي ــم الهندس ــن قس يؤم

والتحديــث  التطويــر  بأهميــة  ا  كبــ(0

العلمــي  النهــج  وفــق   uعــ والتغيــ(0 

 uالحديــث الــذي يخــدم المجتمــع وعــ

 0
ة المتجــددة الــ�] وفــق الرؤيــا والبصــ(0

ــن  ــة الوط ــية وحاج ــون متماش ــب ان تك يج

0 هــذا المحفــل كل قدراته 
ويضــع القســم 12

ــق أهــداف  ــة تحقي ــة بغي ــه الفكري وإمكانيات

مــن  با	[ســاس  وضعــت   0
الــ�] الجامعــة 

ات والكفــاءات  اجــل رفــد المجتمــع بالخــ()

الــدور  للعــب  تنشــط   0
الــ�] العلميــة 

الوطــن  ليكــون  الرفعــة  نحــو  القيــادي 

0 ســعي 
ــا و12 ــا وناشــطا وفاعــ;، مــن هن بهي

 0uــ ــب العم ــر الجان ــم لتطوي ــم الدائ القس

ات الطاقــات  0 دراســته تــم انشــاء مختــ()
12

ــة  ــ() نظري ــل مخت ــادة تأهي ــددة واع المتج

0 القســم, حيــث تــم افتتــاح 
المركبــات 12

0 الرابــع عــ�� مــن نيســان 
ات 12 المختــ()

للعــام ٢٠١٥  مــن قبــل رئيــس الجامعــة 

التكنولوجيــة والمســاعد العلمــي لرئيــس 

القســم   رئيــس  وبحضــور  الجامعــة 

اســاتذة  مــن  وعــدد  ات  المختــ() ومديــر 

مختــ()   1 تجهــ(0 تــم   , المختــ()  0yومهنــد

ا	جهــزة  باحــدث  المتجــددة  الطاقــات 

قيــاس  جهــاز  مثــل  المجــال  هــذا   0
12

ــية,  ــة الشمس ــن الطاق ــة م ــدرة الخارج الق

طاقــة  منظومــة  اداء  دراســة  جهــاز 

ــواح  ــاح وا	ل ــة الري ــة طاق ــاح, منظوم الري

 0Àــواء الشــم ــف اله ــاز تكيي الشمســية, جه

. 0Àالشــم والســخان 

أفتتاح مختربات الطاقات املتجددة ونظرية املركباتأفتتاح مختربات الطاقات املتجددة ونظرية املركبات
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ندوات القسم

فرع هندسة الســيارات يقيم ندوة ط;بية بعنوان فرع هندسة الســيارات يقيم ندوة ط;بية بعنوان 
(التقنيــات الحديثة لمحركات الديزل)(التقنيــات الحديثة لمحركات الديزل)

11

الهندســة  قســم  ايمــان  مــن  انط;قــاً 
الميكانيكيــة باهميــة المؤتمــرات والنــدوات 
0 توفــ(0 المعلومــات 

0 تكمــن 12
العلميــة الــ�]

ة  الحديثــة مــن ذوي ا	ختصاصــات والخــ()
 1 0oبــ ا	[راء  وتبــادل  ان المناقشــات  كمــا 
ــة  ــادة علمي ــدم م ــر تق 0 المؤتم

12 1 0oك ــ(] المش
ــام  ــة, ق ــب المتخصص 0 الكت

ــا 12 ــا تجده قلم
ــة  ــم الهندس 0 قس

ــيارات 12 ــة الس ــرع هندس ف
مــان  كــة  �| مــع  وبالتعــاون  الميكانيكيــة 
0 مجــال محــركات 

ا	لمانيــة المتخصصــة 12
الديــزل والخدمــات الصناعيــة بعقــد النــدوه 
بعنــوان  التخصصيــة  الط;بيــة  الهندســية 
الديــزل)  لمحــركات  الحديثــة  (التقنيــات 
0 قســم 

0 قاعــة الدكتــور منــ(0 المظفــر 12
12

0 صبــاح يــوم ا	ربعــاء 
الهندســة الميكانيكيــة 12

الموافــق ا	ول مــن نيســان ٢٠١٥ وبحضــور 
والمســاعد  التكنولوجيــة  الجامعــة  رئيــس 

 0uــدس عــ العلمــي لرئيــس الجامعــة و المهن
كــة مــان وعــدداً مــن  1 ممثــل |� 0o0 حســ

ــ�1 زي
0 القســم, 

طلبــة واعضــاء الهيئــة التدريســية 12
 0

الوطــ�1 بالنشــيد  النــدوة  افتتــاح  تــم 
ــم  ــر الحكي ــن الذك ــات م ــ;وة اي ــم ت ــن ث وم
ــهداء  ــu ارواح ش ــة ع ــورة الفاتح ــراءة س وق
العــراق ومــن ثــم القــى رئيــس الجامعــة 
ــون  ــا بك ــاد فيه 0 اش

ــ�] ــة وال ــه ا	فتتاحي كلمت
ــة  ــدوات الط;بي ــة الن 0 اقام

ــباق 12 ــم س القس
ــول  ــل الحل ــم افض ــأنها تقدي ــن ش 0 م

ــ�] وال

للمشــاكل وا	فــكار المناســبة ليتــم ا	ســتفادة 
 0

ــرع 12 ــس الف ــح رئي ــم وض ــتقب;ً, ث ــا مس منه
كلمتــه بــان النــدوة تســلط الضــوء عــu ابــرز 

0 محــركات 
ــة المســتخدمة 12 ــات الحديث التقني

1 ا	داء لهــذا النوع  0oالديــزل فضــ; عــن تحســ
مــن المحــركات مــن حيــث زيــادة القــدرة 
غــازات  ملوثــات  وتقليــل  الكفــاءة  ورفــع 
 , 1 0oتــ 1Âالعــادم, كمــا وتضمنــت النــدوة محا
كــة مــان  ة ا	وY ممثــل |� 1Âالقــى المحــا
محــركات   0

12 الحديثــة  (التقنيــات  حــول 
 0

ــ�] ــة ال ة الثاني 1Âــه المحــا ــم تبعت ــزل) ث الدي
القاهــا الدكتــور حيــدر عبــد ضهــد مديــر 
كانــت   0

والــ�] والمعامــل  التدريــب  مركــز 
0 محــركات 

ة 12 اق المتغــ(0 حــول (انمــاط ا	حــ(]
الديــزل), ثــم تــم اختتــام النــدوة والحلقــات 
 uالنقاشــية بتوزيــع الشــهادات التقديريــة عــ

يــن مــن طلبــة القســم. 1 المتم(0

اقام فرع هندسة السيارات الندوة الهندسية الطالبية بعنواناقام فرع هندسة السيارات الندوة الهندسية الطالبية بعنوان
 (تشخيص اعطال محركات االحرتاق الداخيل التي تعمل بوقود الديزل) (تشخيص اعطال محركات االحرتاق الداخيل التي تعمل بوقود الديزل)

 0
12 ة  1 متمــ(0 مكانــة  الديــزل  محــرك  يحتــل 

ــة  ــة المدني ــات الصناعي ــن التطبيق ــ(0 م الكث

 0
والعســكرية وذلــك للمواصفــات العاليــة الــ�]

 0
0 الكلفــة والكفــاءة و12

يمتلكهــا مــن ناحيــ�]
0 لحقــت بقطاع 

ة الــ�] ات الكثــ(0 ضــوء المتغــ(0

ــم  0 العــراق بصــورة خاصــة والعال
ــة 12 الطاق

ــرك  ــذا المح ــة ه ــرزت اهمي ــة ب ــورة عام بص

 0
12 رئيســيا  دورا  يلعــب  ان  يســتطيع  	نــه 

محطــات توليــد الطاقــة المســتقبلية, و	همية 
0 ســوق العمــل 

هــذا النــوع مــن المحــركات 12

 0
0 اقــام فــرع هندســة الســيارات 12

العــرا2]
ــة وبالتعــاون مــع  قســم الهندســة الميكانيكي
كــة  الرســمي ل�� الوكيــل  ايراتــراك  كــة  ال��
ــدوة الهندســية  ــة بعقــد الن ــر ا	مريكي كاتربلل
اعطــال  (تشــخيص  بعنــوان  الط;بيــة 

تعمــل   0
الــ�]  0uالداخــ اق  ا	حــ(] محــركات 

ــ(0  ــور من ــة الدكت ــu قاع ــزل) ع ــود الدي بوق

0 الســابع مــن نيســان ٢٠١٥ وبحضور 
المظفــر 12

كــة  �| 0uرئيــس الجامعــة التكنلوجيــة و ممثــ
0 ومــن 

ايراتــراك, تــم ا	فتتــاح بالنشــيد الوطــ�1

ثــم تــ;وة ايــات مــن الذكــر الحكيــم وقــراءة 

ــراق  ــهداء الع ــu ارواح ش ــة ع ــورة الفاتح س
ومــن ثــم القــى رئيــس الجامعــة التكنلوجيــة 
 uعــ فيهــا  اكــد   0

الــ�] ا	فتتاحيــة  كلمتــه 
0 يقيمهــا قســم 

اهميــة النــدوات العلميــة الــ�]

ــذي  ــال ال ــا الفع ــة واثره الهندســة الميكانيكي
0 تطويــر علميــة طلبــة القســم 

ينعكــس 12

ومهنــد0y المســتقبل, تبعتــه كلمــة رئيــس 
محســن  أ.م.د.  الســيارات  هندســة  فــرع 
 0

نــوري حمــزة الــذي وضــح اهــداف النــدوة 12
تســليط الضــوء عــu ابــرز التقنيــات الحديثــة 
0 محــركات الديــزل لتحديــد 

المســتخدمة 12

وايجــاد  وتشــخيصها  المحــركات  اعطــال 
الحلــول الهندســية والعلميــة الحديثــة لحلها. 
ة بعنــوان (تشــخيص  1Âثــم القيــت محــا

 0
اق الداخــ0u الــ�] اعطــال محــركات ا	حــ(]

ــزل) مــن قبــل المهنــدس  تعمــل بوقــود الدي
بلر،  كــة ك(] عبــد Ä ســم(0 فاضــل ممثــل ال��
تبعهــا حلقــة نقاشــية مــع طلبــة فــرع هندســة 
ة, ثــم تم  1Âالســيارات حــول موضــوع المحــا

اختتــام النــدوة والحلقــات النقاشــية بتقديــم 
درع الجامعــة للمهنــدس احمــد حمــاد مديــر 
شــكر  شــهادات  وتقديــم  كــة  ال�� صيانــة 

كــة.  0 ممثــ0u ال��
وتقديــر اY  بــا2]
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المنتدى الهندK? الثامن لفرع هندسة الميكانيك العام المنتدى الهندK? الثامن لفرع هندسة الميكانيك العام 

تحت شعار:
«مشاريع التصميم الميكاني�0 خطوة 

نحو غد افضل»

ــة  ــم الهندس ــعي قس ــن س ــاً م   انط;ق
ــي  ــة التطــور العلم 0 مواكب

ــة 12 الميكانيكي
التصميــم  تقنيــات   0

12 والتكنولوجــي 
0 اطــار النهضــة الشــاملة 

الحديثــة و12
ــام  ــز, اق ــا العزي ــا  عراقن 0 يقــوم به

ــ�] ال
قســم   0

12 العــام  الميكانيــك  فــرع 
رئيــس  برعايــة  الميكانيكيــة  الهندســة 
المنتــدى  التكنولوجيــة  الجامعــة 
تصميــم  لمشــاريع  الثامــن   0yالهنــد
المنظومــات لطلبــة الفــرع و عــu قاعــة 
 0

ــ(0 12 ــور جوام ــتاذ الدكت ــوم ا	س المرح
0 عــ�� مــن نيســان 

يــوم ا	حــد الثــا�1
٢٠١٥. القــى رئيــس الجامعــة التكنلوجيــة 

كلمتــه ا	فتتاحيــة حيــث اشــاد بالجهــود 
 0

12 الواضــح  واثرهــا  للقســم  الحثييــة 
ة الجامعــة, تبعتــه كلمــة رئيــس  مســ(0
حيــث  الميكانيكيــة  الهندســة  قســم 
القســم  تطويــر  عمــل  خطــة  وضــح 
ــدوات  ــن الن ــلة م ــة سلس ــعيه 	قام وس
القســم   0 وتدريســ�0 لطلبــة  العلميــة 
بشــكل خــاص والجامعــة التكنلوجيــة 
بشــكل عــام ثــم القــى رئيــس فــرع 
ــر  ــادق جعف ــام م.د.ص ــك الع الميكاني
عزيــز كلمتــه موضحــا اهــداف المنتــدى 
ل;طــ;ع  الفــرص  لتوفــ(0  الســعي   0

12

عــu ا	نجــازات التصميميــة لطلبــة فــرع 

ــن  ــا م ــك العــام واغناؤهــا علمي الميكاني
الــكادر   1 0oبــ العلمــي  النقــاش  خــ;ل 
التدريــ0À والطلبــة, كمــا شــملت النــدوة 
ات لكوكبــة  1Âمشــاركات علميــة ومحــا
0 الفــرع كمــا قــام الطلبــة  مــن تدريســ�0
0 المنتــدى بعــرض اعمالهم 

المشــاركون 12
الحضــور  الســادة   uعــ التصميميــة 
ــج  ــة وبرام ــس العلمي ــح ا	س ــع توضي م
 0

ــا 12 ــم ا	ســتناد عليه 0 ت
ــ�] الحاســوب ال

0 نهايــة 
عمليــة تصميــم المشــاريع. تــم 12

المنتــدى توزيــع الشــهادات التقديريــة و 
. 1 0oالمشــارك uالهدايــا الرمزيــة عــ
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١.تطوير منظومة الغسيل الجاف لغسل الجزء الحار من 
التوربوجارجر

حمزة ماجد جعفر عبد السادة / اوس ضياء حسن محمد

ابراهيم بركات جاسم حمودي / احمد فراس ابراهيم عبد الحميد٢.تصميم اّلية 	زالة النفايات العائمة من المسطحات المائية

 (power steering) 0 الســيارة
٣.تطوير منظومة التدوير 12

وجعلها م;ئمة ل;جواء الحارة
0u1 عبد ع 0oلؤي جاسم محمد سلمان / هشام عامر حس

0 الطائرة بدون مضيف
فراس محمد غفوري / ع;ء عبد الرزاق صالح / محمد حميد دايم٤.اّلية لتوصيل الخدمة اY المسافرين 12

 Y0 القاعات الرياضية وتحويلها ا
٥.استغ;ل الطاقات الضائعة 12

طاقة مفيدة
ابراهيم عماد صادق جعفر / باقر جبار عا±0 كرم

1 با	عاقة  0oلعاب للمصاب	0 مدينة ا
٦.تصميم العاب تسلية 12

الجسدية
0
حيدر احمد عبد الرزاق ناÂ / ايهاب سعد ساهي عا�]

0 عجلة القيادة لمبتوري ا	طراف العليا
براق ف;ح كاطع صالح / خليل ع0u ابراهيم عبد ٧Ä.تصميم الية تحكم 12

مشاريع تصميم املنظومات لطلبة فرع امليكانيك العام
                          أسم املشــروع                                                     أسامء الطـــلبة

� فرع الميكانيك العام: المشاركات العلمية لتدريس��
0أسم المشاركة اسماء التدريس�0

اع الموســومة: طريقة جديدة للحام النقطة  ملخص براءة ا	خ(]

ا	حتكا�0 باستخدام الحشوة الخلفية وقضيب الضغط الدوار

أ.د.شاكر سكران حسن / م.حاتم محمد محمود

ة موجزة بعنوان: برامج المحاكات ومجا	ت استخدامها 1Âم.د.صادق جعفر عزيزمحا

0 توليد 
12 0

اع الموسومة: استثمار الجهد الريا1± ملخص براءة ا	خ(]

مستوى واطىء من الطاقة الكهربائية

م.م.شيماء ه;ل كامل
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يخطوهــا  اخــرى  جديــدة  خطــوة         
حينمــا  العــ;  نحــو   0

العــرا2] المهنــدس 
المواصفــة  وأعــدت  قريحتــه  اجــادت 
العراقيــة للتكييــف والتجميــد، ذلــك ا	نجــاز 
مــن  مجموعــة  بــه  قامــت  الــذي  الكبــ(0 
0 فــرع هندســة التكييــف والتجميــد  تدريســ�0
ومتخصــ�0  التكنولوجيــة  الجامعــة   0

12
0  ا	عمــار وا	ســكان  والجهــاز المركــزي 

12
0 اعــداد تلــك 

للتقييــس والســيطرة النوعيــة 12
الهندســة  قســم   0

12 وعرضهــا  المواصفــة 
الميكانيكيــة تحــت عنــوان (المدونــة العراقيــة 
0 مجــال 

يــد) اهميتهــا واســتخدامها 12 للت()
0 يــوم 

يــد 12 تصميــم وتنفيــذ منظومــات الت()
القــى  ٢٠١٥/٤/٢٠، حيــث  الموافــق   1 0oثنــ	ا
ممثــل رئيــس الجامعــة التكنلوجيــة ا	ســتاذ 

الدكتــور ســامي ابــو النــون كلمتــه ا	فتتاحيــة 
 0

ــد 12 ــف والتجمي ــرع التكيي ــدور ف ــيداً ب مش
الجامعــة   0

الميكانيكيــة 12 الهندســة  قســم 
ــدة  ــروع الرائ ــن الف ــاره م ــة بأعتب التكنولوجي
ــن ا	ول  ــم يك ــة اذا ل ــات العراقي 0 الجامع

12
 0

0 هــذا ا	ختصــاص، فقــد ســاهم الفــرع 12
12

ــي  1 الحكوم 0oــ 0 القطاع
ــل 12 ــوق العم ــد س رف

 1 0oة مــن المهندســ والخــاص باعــداد كبــ(0
ــا  ــ�] يومن ــه وح ــذ تأسيس 1 من 0oــاري وا	ستش
 uهــذا، ولــم تقتــ¢ مســاهمات الفــرع عــ
ــل شــارك تدريســيو  ــط ب ــس فق هــذا التجان
  0

ــال 12 ــن ا	عم ــد م 0 العدي
ــو 12 ــرع و	زال الف

 uــ اف ع ــم وا	|� ــم وتقدي ــداد التصامي اع
0 مجــال 

كات العاملــة 12 تنفيــذ ا	عمــال للــ��
 0uالتكييــف والتجميــد، كمــا اشــاد بــدور ممثــ

ــه  ــا يقدمون ــu م ــاص ع ــاع الخ كات القط �|
0 تدريب 

مــن دعــم لعمــل الفــرع والمتمثــل 12
ــوث  ــرج وبح ــاريع التخ ــم مش ــة ودع الطلب
ات  ــ() ــد مخت ــا وتزوي ــات العلي ــة الدراس طلب

الفــرع با	جهــزة والمعــدات .
     كذلــك اســتعرض رئيــس الفــرع الدكتــور 
التوجهــات  ابــرز  علــوان  محمــد  حســن 
0 هندســة منظومــات التكييــف 

الحديثــة 12
0 العالــم كمــا وتضمنــت  

يــد الحديثــة 12 والت()
 0

النــدوة عرضــاً موجــزاً 	خــر المســتجدات 12
مجــال صناعــة معــدات التكييــف مقدمــة 
كات القطــاع الخــاص  مــن قبــل بعــض |�

0 النــدوة. 
المشــاركة 12

 الندوة الهندسية الطFبية لفرع هندسة التكييف والتجميد الندوة الهندسية الطFبية لفرع هندسة التكييف والتجميد

«التوجهات الحديثة لهندسة الطائرات» - فرع هندسة طائرات «التوجهات الحديثة لهندسة الطائرات» - فرع هندسة طائرات 

 0
12 الميكانيكيــة  الهندســة  قســم  نظــم 

ــية  ــدوة الهندس ــة الن ــة التكنولوجي الجامع
 0

12 الحديثــة  التوجهــات  عــن  الط;بيــة 
هندســة الطائــرات بحضور رئيــس الجامعة 
1 دواي  0oســتاذ الدكتــور امــ	التكنولوجيــة ا
ــة  ــu قاع ــس ٢٠١٥/٤/٢ ع ــوم الخمي ــر ي ثام

0 القســم .
الدكتــور منــ(0 المظفــر 12

      وذكــر الســيد رئيــس الجامعــة : ان 
 0

الجامعــة لهــا توجهــات واســتحداثات 12
مجــال هندســة الطائــرات وهنــاك تجــارب 
ة مــع وزارة الدفــاع بهــذا الخصــوص  كثــ(0
ات  الخــ() لهــذه  بحاجــة  القســم  وان 

خــ;ل  مــن  بجهودكــم  ســاعون  ونحــن 
ايجــاد فــرص عمــل للطلبــة متمنيــا لجميــع 
النــدوة  ،وهدفــت  الموفقيــة  الحضــور 
ــات  ــرز التوجه ــu اب ــوء ع ــليط الض اY تس
0 هندســة منظومــات ومحــركات 

الحديثــة 12
ــة   ــرات المختلف ــة للطائ ــات الحديث والتقني

0 العالــم .
12

ات  1Âــا ــس مح ــدوة خم ــت الن       وتضمن
0 مجــال 

ا	وY عــن التوجهــات الحديثــة 12
ا	ســتاذ  القاهــا  الطائــرة  اســتقرارية 
عبــد  ناطــق  عمــاد  الدكتــور  المســاعد 
الوهــاب والثانيــة عــن التصميــم والتحليــل 

الديناميــ0Æ القاهــا الطالــب خــ¢1 عبــد 
ا	مــ(0 لفتــة والثالثــة والرابعــة عــن محــاكاة 
ات الحالــة للطائــرة، و عن  ديناميكيــة متغــ(0
تطبيقــات GY٨٠ القاهــا المهنــدس ســعد 
ة  الخامســة وا	خــ(0 امــا   1 0oعبــاس حســ
ــ(] باســتخدام  ــرة هليكوب ــن محــاكاة طائ ع
ــج Solid Works & ANSYs المرتبطــة  برنام
ــب  ــا الطال ــة القاه ــة التطبيقي ــع الدراس م

ــل. ــح خلي ــيف صال س
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            لقــاء العــدد كان مــع االســتاذ الدكتــور 
ــىل  ــه ع ــايئ لحصول ــني الط ــال حس اركان خلخ
ــر  ــي، ذك ــتاذ االول يف االداء الجامع ــب االس لق
االســتاذ الدكتــور اركان خلخال حســني يف ســريته 
الذاتيــة انــه مــن مواليــد محافظــة بابــل لعــام 
البكلوريــوس يف  ١٩٦٢ حصــل عــىل شــهادة 
هندســة امليكانيــك  مــن الكليــة الهندســية عــام 
١٩٨٢ بعدهــا اجتــاز دورة تأهيليــة لتحويــل 
ــام اىل  ــك الع ــة امليكاني ــن هندس ــه م اختصاص
هندســة الطائــرات، حصــل بعدهــا عىل شــهادة 
املاجســتري مــن جامعــة برمنكهــام  يف اململكــة 
املتحــدة عــام ١٩٨٦ تالهــا الدكتــوراه  مــن 
ــتاذاً  ــح اس ــام ١٩٩٠، اصب ــد ع ــة كرانفيل جامع
مســاعداً يف عــام ١٩٩٥، واســتاذاً بروفيســوراً يف 
عــام ٢٠٠٩، تبــوء منصــب رئيــس فــرع هندســة 

ــام ٢٠١٣ . ــرات ع الطائ
     ذكــر االســتاذ يف ســريته املهنيــة بــأن  هنــاك 
يف   ٢٠١٣-٢٠١٥ مــن  للفــرتة  نهضــة  كانــت 
ــث  ــرات مــن خــالل تحدي فــرع هندســة الطائ
ــرع،  ــة الف ــة لطلب ــربات والتجــارب العملي املخت
يف  العلمــي  الجانــب  عــىل  الرتكيــز  كذلــك 
ــا  ــه  عندم ــه ان ــني يف رأي ــرج، ب ــاريع التخ مش
جانــب  مــن  الصحيــح  التوجيــه  يلتقــي 
جانــب  مــن  الصادقــة  بالرغبــة  التدريــيس 
الطالــب  يكــون هنــاك ابــداع، حيــث اســتطاع 
ــة ودون اي  ــم الذاتي ــاريع بجهوده ــة املش طلب
دعــم مــادي بتصميــم وتصنيــع وفحــص وتنفيــذ 
زورق هــوايئ، عــدد مــن الطائــرات مســرية 

ــا داخــل الجامعــة والبعــض  ــار بعضه ــم اختب ت
االخــر تحــت االنجــاز منهــا مــرشوع طائــرة 
مســرية باجنحــة باراشــوت، طائــرات مســرية 
ــرة مســرية ذات اجنحــة  ــواع، طائ ــة االن مختلف
دوارة (هليكوبــرت)، طائــرة مســرية ذات اجنحــة 
كبــرية  مســرية  طائــرة  (كوادكوبــرت)،  دوارة 
الحجــم تحــت االنجــاز ، كل ذلــك كان بــارشاف 
تدريســيي الفــرع  وتوجيــه رئاســة الفــرع. 

ــاط  ــال النش ــرع يف مج ــو الف ــم تدريس      نظ
يف  املســتمر  التعليــم  مــن  دورات  العلمــي 
للمهندســني  للفــرع  التابعــة  االختصاصــات 
والتخصــص   العمــل  حقــل  يف  املوجوديــن 
الطائــرات  عــىل  والعاملــني  عامــة  بصــورة 
بصــورة خاصــة وذلــك لفتــح قنــوات التواصــل 
واالتصــال بــني الجامعــة الخريجــني وســوق 
ببحــوث  بعضهــم  ســاهم  كذلــك  العمــل، 
املحليــة  املجــالت  يف  املؤمتــرات  يف  متميــزة 
ــاون  ــم التع ــاص، ت ــال االختص ــة يف مج والعاملي
مــع مؤسســات و دوائــر  الدولــة العراقيــة بنــاءاً 
عــىل توجيهــات رئاســة الجامعــة التكنولوجيــة، 
ورئاســة قســم الهندســة امليكانيكيــة مــع  وزارة 
الدفــاع العراقيــة ورشكــة الخطــوط العراقيــة يف 
تجهيــز الجامعــة بطائــرة كاملــة ونقلهــا اليهــم، 
والحصــول عــىل موافقــة تجهيــز الفــرع  بطائــرة 
اخــرى ومحــركات ومنظومــات واجــزاء مختلفــة  
ــة  ــا للجامع ــرى يف طريقه ــرات اخ ــرية لطائ كث
وصــل منهــا محــرك نفــاث عــدد (٢)، تــم 
اســتحصال موافقــة مبدئيــه عــىل قبــول تطــوع 

العــرشة االوائــل ســنوياً واعطــاء اولويــة لقبــول 
خريجــي الفــرع، واجــراء الزيــارات العلميــة 
لطلبــة املراحــل الثالثــة والرابعــة وتدريــيس 
الفــرع ملقــر القيــادة ومعاملهــا وملنشــأت رشكــة 
الخطــوط العراقيــة، كذلــك اجــراء التدريــب 
الصيفــي يف ورش القيــادة للطلبــة الراغبــني، 
التنســيق والتشــاور بــني مديريــة الهندســة 
الفنيــة  باالمــور  الطائــرات  وفــرع  الجويــة 
والعمليــة مبــا يخــص مناهــج الدراســات االوليــة 
ــك  ــا، كذل ومشــارع التخــرج  والدراســات العلي
التنســيق العلمــي والفنــي بــني منتســبي رشكــة 
الخطــوط الجويــة العراقيــة وتدريســيي الفــرع 
ــة،  ــدم الرشك ــا يخ ــية مب ــج الدراس ــول املناه ح
ــة  ــني الهندس ــيق ب ــرع بالتنس ــة الف ــام رئاس قي
ــراء  ــة، واج ــة املختلف ــام الجامع ــة واقس الجوي
ــات يف  ــادة املعلوم ــة يف اع ــارضات تطويري مح
التعليــم املســتمر ملنتســبي رشكــة الخطــوط 
الجويــة العراقيــة والهندســة الجويــة، والتشــاور 
الطائــرات  يف  الفنيــة  املعضــالت  مجــال  يف 
ومشــاريع التخــرج ومشــاريع الدراســات العليــا.

     كــام ذكــر الطــايئ بعــض العوائــق يف املســرية 
التعليميــة والتطويريــة  يف االفتقــار اىل وســائل 
االيضــاح  والــورش بشــكل تفصيــيل، مــام جعلنــا 
ــور  ــات وص ــزل فديوه ــوب لتن ــأ اىل اليوتي نلج
ــب  ــع الطال ــة يك يطل ــا للطلب ــة وعرضه مختلف
ــة  ــرب ومالحظ ــن ق ــار ع ــورة الطي ــىل مقص ع
بعــد  االقفــال  وكيفيــة  وترتيبهــا  العــدادات 
ــي تنمــي  ــور  الت ــك مــن االم ــا، وغــري ذل فتحه
لــدى  املعــريف  واالدراك  الهنــديس  االحســاس 
الطالــب يف ان الخطــأ يف هــذا املجــال يســاوي 
صفــراً، كذلــك بــني ان التأخــري يف الحصــول 
عــىل املوافقــات والدخــول للمطــار مرهونــة 

ــق . ــكل عائ ــي تش ــذا فه ــي ل ــب االمن بالجان
انــه  اركان  الدكتــور  اكــد  اللقــاء  نهايــة  ويف 
التدريــيس يف  والــكادر  هــو  اليدخــر جهــداً 
ــرات  ــر الفــرع   وتخصــص هندســة الطائ تطوي

خدمــة للصالــح العــام. 

بقلــم املهنــدس حيــدر زهــري و ر.مهندســني 
ــد ــمة محم باس
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كة المنصور  PQ Rكة المنصور زيارة علمية لطلبة فرع هندسة السيارات ا PQ Rزيارة علمية لطلبة فرع هندسة السيارات ا
العراقية  (شيفروليت)العراقية  (شيفروليت)

 0uانط;قــاً مــن مبــدأ تطويــر الجانــب العمــ
 0

12 الميكانيكيــة  الهندســة  قســم  لطــ;ب 
الجانــب  ولربــط  التكنلوجيــة  الجامعــة 
ات  العمــ0u بالنظــري وذلــك لتدعيــم الخــ()
مكتســباتهم  وزيــادة  للطلبــة  الفنيــة 
ــة  ــرع هندس ــم ف ــة، نظ ــة والمهني التعليمي
ــة  ــة الميكانيكي ــم الهندس 0 قس

ــيارات 12 الس
اف أ.م.د.عــادل محمــود صالــح و  وبــا|�
م.م. بشــار عــ0u محمــد زيــارة علميــة 
ــاء  ــوم ا	ربع 0 ي

ــة 12 ــة الرابع ــة المرحل لطلب
كانــون  مــن  يــن  والع�� الرابــع  الموافــق 
كــة المنصــور  ا	ول ٢٠١٤ اY مركــز صيانــة |�
كــة  ل�� الحــ¢ي  الوكيــل  العراقيــة 
0 العــراق, وقــد تخللــت هــذه 

شــيفروليت 12
ــز  ــة عــu مرافــق مرك ــة تعريفي ــارة جول الزي

واجــراءات  الرئيســية  وأقســامه  الصيانــة 
داخــل  الســ;مة  وتعليمــات  الصيانــة 
ــة  ــارة جول ــت هــذه الزي ــا تخلل الورشــة. كم
ــة  ــة للتعــرف عــu ا	ســاليب الحديث ميداني
0 فحــص الســيارات با	ضافــة اY التعــرف 

12

0 الســيارات 
عــu طــرق تشــخيص ا	عطــال 12

ضمــن  الزيــارة  هــذه   0
وتــأ�] الحديثــة. 

0 يقــوم بهــا أعضــاء الهيئــة 
الفعاليــات الــ�]

الهندســة  قســم   0
12 والطلبــة  التدريســية 

الميكانيكيــة مــن اجــل ســعي فــرع هندســة 
 uــ ــادرة ع ــاءات ق ــداد كف ــيارات اY أع الس
والضبــط  ا	[عطــال  وإصــ;ح  تشــخيص 
والصيانــة الميكانيكيــة والكهربائيــة الخاصــة 
ــا أن  ــة. كم ــيارات المختلف ــركات والس بالمح
0 الفــرع تــزود الطالــب بالمعرفــة 

الدراســة 12
بطــرق التصنيــع 	[جــزاء الســيارات والتعــرف 
ــة  ــن الناحي ــيارة م ــزاء الس ــع أج ــu جمي ع
احــدث  بواســطة  والعمليــة  النظريــة 
ــر  ــتخدماً الكمبيوت ــورة مس ــات المتط التقني
0 جميــع مراحــل الدراســة حــ�] يتســ�1 

12
للطالــب القــدرة عــu التعامــل مــع جميــع 
تعمــل   0

والــ�] الســيارات الحديثة  أجــزاء 
بالتحكــم الرقمــي والكمبيوتــر .

زيارة علمية لطلبة فرع هندسة الطائرات زيارة علمية لطلبة فرع هندسة الطائرات 
كة الخطوط الجوية العراقية PQ Rكة الخطوط الجوية العراقيةا PQ Rا

يعطــي قســم الهندســة الميكانيكــة اهتمامــاً 
خاصــاً بموضــوع تدريــب الطلبــة إY جانــب 
الدراســة النظريــة وذلــك بالربــط الوثيــق 
ــ;ل  ــن خ ــك م ، وذل 1 0oــ ــن الجانب 1 هذي 0oــ ب
نامــج الــدرا0y للطلبــة مــن  مــا يتضمنــه ال()
ــة  ــة والعملي ــي التطبيقي ــu النواح 1 ع ــ(0 ترك
الطلبــة  مهــارات  بتطويــر  المتعلقــة 
ــداع  ب J	ا uــ ــن ع ــوا قادري ــم ليكون وتأهيله

ــات  ــة ا	حتياج 0 لمواجه
ــ�1 ــال المه 0 المج

12

هــذا  مــن  العمــل  ســوق   0
12 ايــدة  1 الم(]

المنطلــق نظــم فــرع هندســة الطائــرات 
زيــارة علميــة ضمــت وفــداً مــن طلبــة و 
اســاتذة الفــرع برئاســة أ.د.أركان خلخــال 
ــرات و  ــة الطائ ــرع هندس ــس ف 1 رئي 0oــ حس
أ.م.د.محســن نــوري حمــزة رئيــس فــرع 
الســيارات اY مكتــب الخطــوط  هندســة 

ــدة  ــة فري ــفرة علمي 0 س
ــة 12 ــة العراقي الجوي

 0
12 المســتخدمة  التقنيــات   uعــ ل;طــ;ع 

ــة بالجانــب  ــاء الطلب ــرات واغن ــة الطائ صيان
العمــ0u اضافــة اY مالديهــم مــن معلومات 

الســيد  الوفــد  اســتقبل  وقــد  نظريــة. 

ــز  ــر مرك ــي مدي ــح التميم ــ0u فال 1 ع 0oــ حس

ــة و  ــة العراقي ــوط الجوي 0 الخط
ــب 12 التدري

ة نظريــة عــن احــدث تقنيــات  1Âالقــى محــا
 0

ــة 12 ــ;مة المهني ــة اY الس ــرات اضاف الطائ
هــذا ا	ختصــاص. بعــد ذلــك رافــق الوفــد 

اطلــع  حيــث  الخطــوط  ورش   0
12 بجولــة 

ــرات  ــة الطائ ــيات صيان ــu اساس ــة ع الطلب
 Yا اضافــة  الــورش   0

12 العمــل  اليــات  و 
ــي  1 خريج 0oــ ــن المهندس ــدد م ــم بع لقائه
ــم  اته ــن خ() ــتفادة م ــرات وا	س ــرع الطائ ف
ــاتذة  ــكر اس ــفرة ش ــة الس 0 نهاي

ــة. 12 العملي
ــوط  ــب الخط ــر مكت ــم مدي ــ;ب القس و ط
 u1 فيهــا عــ 0oالجويــة العراقيــة والعاملــ

بلدنــا  خدمــة   0
12 تفانيهــم  و  تعاونهــم 

العزيــز.
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أحتفالية عيــد المــرأة وعيد اZم
 طــو]) طــو])  لرمــز العطــاء, وينبــوع الحنان     

 0
للمــرأة العراقيــة الصابــرة  المجاهــدة  الــ�]

تحملــت مســؤليتها وادت مهمتهــا رغــم 
الســاخنة  وا	حــداث  الصعبــة  الظــروف 
ســنينها   0

12 العــراق   uعــ توالــت   0
الــ�]

العجــاف الماضيــة , وبمناســبة عيــد المــرأة 
الهندســة  العالمــي فقــد شــارك  قســم 
0 ا	حتفــال المركــزي الــذي 

الميكانيكيــة 12
تحــت  التكنولوجيــة  الجامعــة  اقامتــه 
شــعار: ( المــرأة العراقيــة رمــز للوحــدة 
 0

12 الجامعــة  مــ�ح   uعــ  ،( والســ;م 
1 الموافق  0oثنــ	اصبوحــه جميلــة مــن يــوم ا
ــدد  ــة وع ــس الجامع ــور رئي ٢٠١٥/٣/٩ بحض
ــن رؤؤســاء ا	قســام وبعــض منتســبات  م
الجامعــة حيــث تــم اختيــار المــرأة المثاليــة 
لــكل قســم ومركــز ودائــرة وتكريمهــا، كمــا 

ــرأة  ــدور الم ــادة ب ــل ا	ش ــن الحف وتضم

ــاءة  ــن كف ــه م ــت الي ــا وصل ــية وم التدريس
وشــهادة ومــا تبوئتــه مــن منصــب حــ�] 
اصبحــت نائبــه ووزيــرة وعميــدة، كمــا تــم 
عــرض بيانــات  عــن نســب اعــداد المــراة 
ــن  ــية م ــة  كتدريس ــة التكنولوجي 0 الجامع

12
 ، والدكتــوراه  الماجســت(0  شــهادة  حملــة 
ومهندســة ومنتســبة وخريجــة وطالبــة  وكمــا 

: 0uــ ي
0 الجامعــة تضــم ١٠٥٠ 

*الهيئــة التدريســية 12
أمــراة منهــا ٤٠٪ حملــة شــهادة الدكتــوراه 
، بدرجــة  و ٦٠٪ حملــة شــهادة الماجســت(0
اســتاذ واســتاذ مســاعد ومــدرس ومــدرس 

ــاعد مس
ــاك  ــدار الســنوات الســابقة كان هن وعــu م
طالبــات   ٪٤٧،٥ و  انــاث  خريجــات   ٪٤٠
مهندســة   ٪٤٧٫٦ و  بالدراســة،  مســتمرات 

ومنتســبة.

وطــو])طــو]) لمــن هــزت المهــد بيــد وهــزت العالــم باليــد 
ــم وحــ�] الســ;ح ووقفــت مســاندة  ــت القل ــا حمل ا	خــرى حينم
ــد شــارك القســم  ــد ا	م فق 0 كل مجــال , وبمناســبة عي

للرجــل 12
0 اقامهــا مركــز التدريــب والمعامــل برعايــة 

0 ا	حتفالبــة الــ�]
ايضــا 12

ه  1 الموافــق ٢٠١٥/٣/٢٣ ح1¢ 0oثنــ	0 صبــاح يوم ا
رئيــس الجامعــة 12

ــة وعــدد مــن رؤؤســاء  مســاعد رئيــس الجامعــة للشــؤؤن ا	داري

ا	قســام العلميــة ومديــر مركــز التدريــب والمعامــل ومــدراء 
ــرأه  ــدور الم ــيده ب ــة مش ــبات الجامع 0 ومنتس ــ�) ــعب  ومنتس الش

ــا نحــو مســتقبل  ــا  للســ(0 قدم ــام به ورة ا	هتم 1Â0 المجتمــع و
12

افضــل. 
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       كان والد ســتيفن تيموشــينكو وهو بروكوف 
ــاعد يف  ــد س ــاحا، وق ــل مس ــش يعم تيموفييفيت
ــم  ــىل تقس ــة ع ــك الحقب ــن تل ــق م ــت الح وق
ــي  ــاء االصالحــات الت االرايض عــىل الفالحــني اثن
ــزوج  ــاين. وت ــندر) الث ــرص (اليكس ــا القي ــام به ق
والــده مــن فتــاة بولنديــة، ويف ٢٢ كانــون االول 

ــه ســتيفن تيموشــينكو. ١٨٧٨ انجبــت ل
ــي كان  ــة الت ــعيدة يف املزرع ــه س ــت طفولت كان
والــده يعمــل فيهــا وقــرر منــذ طفولتــه املبكــرة 
ان يصبــح مهندســا. حينهــا مل يحصــل وهــو طفل 
ــتفاد  ــه اس ــم اال ان ــن التعلي ــري م ــىل اليس اال ع
فيــام بعــد مــن الدراســة يف مدرســة ريالشــكول 
يف رومنــي وخاصــة يف علــوم الرياضيــات بالرغــم 
مــن انــه وجــد صعوبــة اىل حــد مــا يف مواضيــع 
ــم  ــن تعل ــه م ــد ل ــه الب ــد بان ــد وج ــرب. وق الج
اللغــة الروســية حيــث انــه كان يف ذلــك الوقــت 
اللغــة  ال يعــرف ســوى لغتــه االم أال وهــي 
ــاء وجــوده يف رومنــي اكتشــف  ــة، واثن االوكراني
ــرية يف  ــه الكب ــس ولذت ــه للتدري تيموشــينكو حب
رشح النظريــات واملفاهيــم العلميــة لزمالئــه 

ــن.  مــن الطــالب اآلخري
اختباريــا  امتحانــا  اجتيــاز  وبعــد نجاحــه يف 
تنافســيا قبــل تيموشــينكو يف الــدورة التــي كان 
ينظمهــا معهــد هندســة الطــرق واملواصــالت يف 
ســانت بطرســربغ. لقــد اعتــرب مســتوى تدريــس 
ــه  ــا ل ــاك غــري مرضي ــك هن ــات وامليكاني الرياضي

باملــرة، اضافــة اىل مــا متيــزت بــه الدراســة مــن 
الفــوىض وعــدم االنتظــام بســبب االرضابــات 
املتواصلــة التــي كان يقــوم بهــا الطــالب وحالــة 

ــة.  ــالد عام عــدم االســتقرار الســيايس للب
ليعمــل  تيموشــينكو  تخــرج  ويف ســنة ١٩٠١ 
مهندســا يف الســكك الحديديــة. وخــدم ســنة يف 
ــزوج  ــنة ١٩٠٢ ت ــن س ــهر آب م ــش ويف ش الجي
مــن اليكســاندرا اركانجليــكا التــي كانــت تــدرس 

ــربغ٠ ــانت بطرس ــب يف س الط
عمــل بعدهــا يف مختــرب امليكانيــك يف معهــد 
الطــرق واملواصــالت، كان يقــوم بأجــراء التجارب 
ــة  ــكك الحديدي ــوط الس ــانة وخط ــىل الخرس ع
ــة  ــا اي ــك عملي ــه مل يكــن هنال ــه وجــد بان اال ان
دورة  دخــل  حينهــا  اجراؤهــا.  يتــم  بحــوث 
خاصــة يف الرياضيــات ليذهــب بعدهــا للدراســة 
بطرســربغ  ســانت  يف  البوليتكنيــك  معهــد  يف 
ــتوى  ــية ذات مس ــوال الدراس ــد االح ــث وج حي
ــر  ــودة٠ تأث ــة الج ــربات بالغ ــدا واملخت ــع ج رفي
يف تلــك الفــرتة بشــكل خــاص بنظريــة املوجــات 
الصوتيــة للعــامل الربيطــاين اللــورد رايــيل والتــي 
ــدة  ــدة ذات فائ ــا جدي ــا طرق ــن خالله ــد م وج
يف  االلتوائيــة  االهتــزازات  تحليــل  يف  كبــرية 
اعمــدة االلتــواء. ويف ذلــك الوقــت نــرش اول 
اعمــدة  يف  الرنــني  «ظاهــرة  املســمى  كتبــه 

التدويــر».
الدراســة  مــن  ممتعــة  فــرتة  بعدهــا  قــىض 

ــل  ــغ براندت ــري لودفي ــامل الكب ــت ارشاف الع تح
ذهــب  ثــم  املانيــا،  يف  غوتنغــن  جامعــة  يف 
ــاء  ــرشع يف اعط ــف لي ــة كيي ــا اىل جامع بعده
املحــارضات هنــاك ابتــداء مــن ســنة ١٩٠٦. 
ان اوىل محارضاتــه عــىل االطــالق يف موضــوع 
مقاومــة املــواد كانــت قــد قدمــت اىل أكــرث مــن 
اربعامئــة طالــب وكان دامئــا يحفــظ محارضاتــه 
ــدا  ــنة ١٩١١ كان واح ــب. ويف س ــر قل ــن ظه ع
الخدمــة  مــن  عمــداء يرصفــون  ثالثــة  مــن 
بســبب االضطرابــات السياســية التــي كانــت 
متــر بهــا البــالد عامــة، حيــث اســتقال أثــر ذلــك 

ــه.  ــن زمالئ ــري م ــدد كب ع
ــينكو  ــتطاع تيموش ــة اس ــاق الوظيف ــارج نط وخ
ان يكســب بعــض املــال، مــن خــالل نــرشه 
الحــد كتبــه، وقــد حصــل بعدهــا (ســنة ١٩١١) 
وخمســامئة  الفــان  مقدارهــا  جائــزة  عــىل 
روبــل منحــت لــه مــع ميداليــة جوراوســيك 
ــة. يف ســنة ١٩١٢ عمــل  ــه العلمي تكرميــا ألعامل
كاستشــاري لــدى مؤسســة املوانــئ الروســية 
وبخاصــة يف اماكــن اصــالح الســفن، واثنائهــا 
عمــل عــىل انجــاز كتابــه املســمى «مقاومــة 
ــن  ــل م ــاء القلي ــع اســتمراره يف إعط ــواد»، م امل
الــدروس. ســافر بعدهــا اىل انكلــرتا حيــث قابــل 
العــامل الكبــري اللــورد رايــيل وشــاهد املختــربات 
آنــذاك  دهــش  لقــد  كامربيــدج.  جامعــة  يف 
ــي  ــربات الت ــك املخت ــني يف تل ــص العامل ــن نق م

ستيفن تيموشينكو   
ــون ا	ول ١٨٧٨. كان واحــدا مــن  0 ٢٢ كان

ــا 12 0 أوكراني
ــة شــبوتيفكا 12 0 قري

ــد تيموشــينكو 12          ول
0 تتخــص بمواضيــع المرونــة 

0 مجــال الكتــب الهندســية وخاصــة تلــك الــ�]
1 شــهرة 12 0oأكــ(� المؤلفــ

ومقاومــة المــواد والهيــاكل. ان كتبــه المســماة «مقاومــة المــواد» و «نظريــة المرونــة» و «نظريــة 
التــوازن المــرن» و «نظريــة الصفائــح والقشــور» هــي مــن الكتــب المعروفــة للطــ;ب وا	ســاتذة 

0 الهندســة الميكانيكيــة.
0 مختلــف فــروع الهندســة وخاصــة 12

12
ــد مــن  ــاب اY العدي ــك المتقــدم» حيــث ترجــم هــذا الكت ــاب «الدينامي ة كت ــه الشــه(0 مــن كتب
ــا  1 كتاب 0oــ ــب باللغــة الروســية وث;ث ــب خمســة كت ــث كت ــرا حي ــي كان غزي اللغــات. نتاجــه العلم
ــرى  1 أخ 0oــت ــت وس ــية وس ــة الروس ــة باللغ ــالة علمي 1 رس 0oــ ــة اY ث;ث ضاف J	ــة با ي 1 ــة ا	نكل(0 باللغ
يــة والروســية اضافــة  1 بلغــات مختلفــة، حيــث كان يجيــد اللغــة ا	لمانيــة واليوغوســ;فية وا	نكل(0

اY لغته ا	م اللغة ا	[وكرانية.   
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وجدهــا رديئــة الرتتيــب وذات ادوات بدائيــة 
ــرث،  ــة ال أك ــود فردي ــت بجه ــا صنع ــدت وكأنه ب
ــا  ــة بينه ــال للمقارن ــك مج ــن هنال ــث مل يك حي
وبــني املختــربات العاليــة التنظيــم التــي رآهــا يف 

ــا.  املاني
يف ســنة ١٩١٣ ذهــب  اىل ســانت بطرســربغ 
ــالت  ــرق واملواص ــد الط ــتاذا يف معه ــل أس ليعم
وبعدهــا يف معهــد الهندســة الكهربائيــة. ويف 
ســنة ١٩١٤ انجــز كتابــه «نظريــة املرونــة»، 
ــات ســنة ١٩١٥  ــم اندلعــت الحــرب مــع بداي ث
واصبحــت الحيــاة يف ســانت بطرســربغ غــري 
الشــغب  حــوادث  الزديــاد  نتيجــة  محتملــة 
باإلمــكان  يعــد  الغذائيــة ومل  املــواد  ونقــص 
ــدروس بعــد ان اغلقــت  االســتمرار يف اعطــاء ال
مــرة  نفســه  فوجــد  والجامعــات،  املــدارس 
ثانيــة يف كييــف حيــث كان القتــال يجــري بــني 
الدمــار  اىل  ادى  مــام  واالوكرانيــني  البالشــفة 
الشــامل لتلــك املدينــة، كــام اصبــح الغــذاء فيهــا 
نــادرا ومل تعــد الرواتــب تدفــع للموظفــني. 

ضاقــت االمــور بوجــه تيموشــينكو فقــرر يف 
نهايــة ســنة ١٩٢٠ ان يهرب اىل يوغســالفيا حيث 
ــاق  ــه، اال ان اآلف ــو وعائلت ــرب ه ــتقر يف زغ اس
يف يوغســالفيا بــدت هــي األخــرى مظلمــة مــام 
دفعــه يف ســنة ١٩٢٢ اىل ان يقبــل عرضــا للعمــل 
يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة مــع احــدى 
ــدوارة  ــزاء ال ــة االج ــة مبوازن ــرشكات املتخصص ال
مــن املكائــن وذلــك مقابــل راتــب قــدره خمســة 
وســبعون دوالرا يف األســبوع. قــرر عندهــا ان 
يهاجــر ويســتقر يف فيالدلفيــا بعــد ان تــرك 
ابنتــه الكــربى (آنــا) وابنــه (غريغــوري) يف برلــني 
مــن اجــل الحصــول عــىل أفضــل مــا ميكــن مــن 
التعليــم الهنــديس وهــو مــا مل يكــن برأيــه متاحــا 
آنــذاك يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة. ولســوء 
الحــظ فقــد تعرضــت الرشكــة التــي يعمــل بهــا 
ــدى  ــل ل ــل للعم ــه ينتق ــام جعل ــالس م اىل االف
ــي اشــتغل  ــة، والت رشكــة ويســتنغهاوس املعروف
ــة  ــادات واملرون ــل اإلجه ــع تحلي ــا يف مواض فيه
الضوئية (Photoelasticity). ويف ويســتنغهاوس 
املســائية  للدراســة  صفــوف  بتنظيــم  رشع 
التطبيقيــة  املرونــة  مواضيــع  يف  املتقدمــة 
وامليكانيــك وهــام املوضوعــان اللــذان كان يبــدو 

بــان معرفــة الطــالب بهــام هنــاك كانــت تقــرتب 
ــن  ــك الذي ــني صفــوف اولئ ــى ب مــن الصفــر حت

ــة. ــتهم املتقدم ــوا دراس واصل
عــىل  تيموشــينكو  حصــل   ١٩٢٧ ســنة  ويف 
الجنســية االمريكيــة وانهمــك مــرة ثانيــة يف 
التدريــس. قبــل بعدهــا عرضــا لشــغل منصــب 
اســتاذ بحــوث امليكانيــك يف جامعــة ميشــيغان، 
ــة يف  ــة االمريكي ــن بالطريق ــه كان ال يؤم اال ا ن
حيــث  الوقــت،  ذلــك  يف  الهندســة  تدريــس 
انتهــج أســلوبا مغايــرا يف التدريــس. ورسعــان مــا 
ــان االســاتذة املحارضيــن يف  أدرك تيموشــينكو ب
تلــك الجامعــة كانــوا يعتربونــه ندا ومنافســا لهم 
وليــس زميــال او صديقــا، بعكــس املوقــف الــذي 
ــة  ــني يف رشك ــه املهندس ــل زمالئ ــن قب ــداه م اب
ــم  ــث مل يكــن اي واحــد منه ويســتنغهاوس حي
يــرتدد يف ســؤاله عــن ايــة نصيحــة او استشــارة 

هندســية. كــام انــه دهــش لضآلــة الــدور الــذي 
انيــط يــه مــام مل يتــح لــه اال القليــل مــن التأثــري 
ســواء اكان ذلــك عــىل الطلبــة الدارســني او عــىل 
نــوع املناهــج الدراســية. ويف ســبيل التغلــب 
ــة  ــه دراس ــاين من ــت تع ــذي كان ــز ال ــىل العج ع
موضــوع مقاومــة املــواد فقــد نظــم تيموشــينكو 
يف  الدكتــوراه  مســتوى  عــىل  دراســية  دورة 
موضــوع «القضبــان والصفائــح الرقيقــة» اضافــة 
اىل املــدارس الصيفيــة التــي اســتحدثها مــن 

اجــل تقديــم محــارضات يف امليكانيــك ونظريــة 
املســائل  مــن  اخــرى  ومجموعــة  االهتــزاز 

ــواد.  ــة امل ــوع مقاوم ــاة يف موض املنتق
قــد دعــي  تيموشــينكو  كان  ويف ســنة ١٩٣٥ 
ــا يف  لتنظيــم دورة دراســية يف جامعــة كاليفورني
بــريكيل حيــث اتيــح لــه ان يلتقــي بالعــامل الكبــري 
يف مجــال االيرودايناميــك اال وهــو فــون كارمــن 

ــك يف باســادينا.  ــد كان ذل وق
أحــب مدينــة كاليفورنيــا، ويف ســنة ١٩٣٦ انضــم 
العاملــني يف جامعــة  االســاتذة  اىل مجموعــة 
ســتانفورد حينــا ظــل يــدرس هنــاك اىل حــد 
ســنة ١٩٥٤ وكان عمــره آنــذاك قــد تجــاوز 
السادســة والســبعني. ويف ســنة ١٩٤٦ حــاز عــىل 
ــك يف  ــة» وكان ذل ــس واط الذهبي ــزة «جيم جائ
ــه. ويف  ــا زوجت ــت فيه ــي مات ــنة الت ــس الس نف
ــة  ــم مقاوم ــخ عل ــه «تاري ــم كتاب ــنة ١٩٥٢ ات س
ــة حتــى بعــد ان  املــواد». ظــل يعمــل يف الكتاب
تقاعــد مــن التدريــس واتيــح لــه ان يرجــع مــرة 
ــك يف  ــيا وكان ذل ــيل روس ــه االص ــة اىل وطن ثاني
ــن  ــد م ــارة العدي ــام بزي ــث ق ــنة ١٩٥٨، حي س
ــنة ١٩٥٩  ــديس. ويف س ــم الهن ــات التعلي مؤسس
كان قــد تــم اختيــاره ليكــون عضــوا يف اكادمييــة 
العلــوم الســوفيتية. انعــزل تيموشــينكو يف نهايــة 
ــال يف  ــع يف ووبريت ــه الواق ــزل ابنت ــه يف من حيات
مقاطعــة ايلبــني فيلــد يف املانيــا ومــات هنــاك يف 

٣٠ ايــار ١٩٧٢.
مل يكــن لـــ ســتيفن تيموشــينكو فقــط ذلــك 
ــة  ــع مقاوم ــة مواضي ــىل دراس ــل ع ــر الهائ االث
املــواد وامليكانيــك يف الواليــات املتحــدة فحســب 
ــام  ــدا لإلله ــدرا خال ــا مص ــح ايض ــد اصب ــل لق ب
بالنســبة لطــالب الهندســة يف جميــع انحــاء 
ــديس  ــك الهن ــا امليكاني ــق اب ــرب بح ــامل. ويعت الع

الحديــث.

             بقلم: أ.م.د. محسن نوري الطايئ
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̂[? مجال تكنولوجيا السيارات  التقدم 
تعتــرب الســيارة وســيلة نقــل أرضيــة متلــك عــادة 

ــر  أربعــة عجــالت وتكــون مــزودة مبحــرك يوف

ــس  ــت لي ــا. واىل وق ــة لتحريكه ــدرة الالزم الق

بالبعيــد كانــت صناعــة الســيارات تعتمــد عــىل 

ــت  ــا يف الوق ــط، ام محــرك احــرتاق داخــيل فق

الســيارات  إلنتــاج  التوجــه  فبــدا  الحــارض 

تطــورت  الهجينــة.  والســيارات  الكهربائيــة 

منــذ  مذهــل  بشــكل  الســيارات  صناعــة 

ــارض،  ــا الح ــن اىل وقتن ــرن العرشي ــات الق بداي

ــوع  ــكار تبعــا للتن ــر واالبت ــوع التطوي حيــث تن

واحتياجــات  ورغبــات  للطلــب  الالمتناهــي 

املســتخدم. 

تاريخيــا، فــان مخــرتع أول منــوذج للســيارة هــو 

ــث  ــوت حي ــوالس كوني ــف نيك ــيس جوزي الفرن

كانــت الســيارة التــي ابتكرهــا تعتمــد عــىل 

ــم االعــرتاف بهــذه الســيارة  ضغــط البخــار، وت

ــاين  ــيك الربيط ــيارات املل ــادي الس ــل ن ــن قب م

عــام ١٧٦٩ م. تعتــرب ســيارة كونيــوت التــي 

ــيارات يف  ــل الس ــن أوائ ــام ١٧٦٩ م ــا ع اخرتعه

ــار. ــل بالبخ ــت تعم ــخ وكان التاري

أمــا مخــرتع اول منــوذج ناجــح وعــايل االداء 

ــوم هــام  ــا الي ــي نعرفه واألشــبه بالســيارات الت

جوتيليــب دمييلــري (باإلضافــة اىل رشيكــه يف 

ــام ١٨٨٥م وكارل  ــاخ) ع ــام مايب ــم ويله التصمي

بنــز عــام ١٨٩١م وكل منهــام كان أحــد مفاتيــح 

النجــاح والتطــور العــايل يف ســيارات اليــوم 

ــا.  كله

بــدأت  املــايض  القــرن  مــن  العرشينــات  يف 

مثــل  للســيارة  جديــدة  خصائــص  تضــاف 

األمــني،  والزجــاج  عجــالت،  ألربــع  املكابــح 

واالطــارات املنفوخــة بالهــواء. وعــىل الرغــم من 

ــات اال  ــرتة الثالثين ــة يف ف ــات االقتصادي الصعوب

ان صناعــة الســيارات اســتمرت بالتطــور، حيــث 

اضيــف يف تلــك الحقبــة صنــدوق نقــل الحركــة 

ــوع واســع يف مجــال  ــة اىل تن االتوماتيــيك إضاف

ــك الفــرتة  ــر يف تل املحــركات حيــث كان التطوي

ينصــب يف مجــال تحســني الكفــاءة امليكانيكيــة 

وليــس الشــكل الجــاميل للســيارة. يف االربعينات 

ــي  ــة ليبق ــان للعجل ــوق ام ــلر ط ــر كريس ابتك

أطــار الســيارة يف مكانــه يف حالــة انفجــاره. 

العامليــة  الحــرب  ويف ســنة ١٩٤٢ م (خــالل 

الثانيــة) توقــف انتــاج الســيارات للمدنيــني 

ــنة ١٩٤٦.  ــى س ــرى حت ــرة أخ ــتأنف م ومل يس

تغــريت صناعــة الســيارات بشــكل مذهــل مــن 

ــا هــذا،  ــى يومن ــايض حت ــرن امل خمســينات الق

حيــث ابتكــرت يف عــام ١٩٥١ الوســادة الهوائيــة 

لزيــادة األمــان، كذلــك زيــادة انتــاج الســيارات 

التــي تعمــل بوقــود البنزيــن بســبب انخفــاض 

وبــدأت  الفــرته،  تلــك  يف  الوقــود  أســعار 

تظهــر محــركات ذات مثــاين أســطوانات، ويف 

هــذه الفــرتة تغــريت النظــرة اىل الســيارة مــن 

كونهــا ســلعه مرتفــة اىل ســلعة أساســية يجــب 

اقتنائهــا. وبــدأت االبتــكارات والتطــورات يف 

ــرتة  ــتينات ف ــرتة الس ــهدت ف ــد مستمر.ش تزاي

انتشــار صناعــة انتــاج الســيارات بجميــع انحــاء 

العــامل. يف ١٩٦٦ ابتكــر أســلوب حقــن الوقــود 

املبــارش بــدل املكربــن، وصاحبــت هــذه الفــرتة 

بحــوث كثــرية لتحســني أداء املحــرك. ونظــرا 

لكــرثة الســيارات يف تلــك الحقبــة بــدا التفكــري 

ــات مــن املحــرك، ظهــرت يف  ــل االنبعاث يف تقلي

 .SUV ــوع ــرة الســيارات ن ــرتة ألول م ــك الف تل

ــام  ــود، م ــة الوق ــرتة ازم شــهدت الســبعينات ف

اليابانيــة  للســيارات  للتوجــه  النــاس  دفــع 

االقتصاديــة يف اســتهالك الوقــود. يف تلــك الفــرتة 

أصبحــت الوســادات الهوائيــة مواصفة قياســية. 

ــق  ــة املضــاد للغل يف ١٩٧٨ ابتكــر نظــام الفرمل

ــث  ــوش (Bosch) حي ــة ب ــل رشك ــن قب ABS م

ــز.  ــيدس- بن ــيارات مرس ــرة يف س ــر ألول م ظه

املــايض  القــرن  مــن  الثامنينــات  شــهدت 

انفجــارا يف مجــال تكنولوجيــا الســيارات، حيــث 

ــدة  ــان جدي ــص ام ــت اىل الســيارة خصائ أضيف

إضافــة اىل الكثــري مــن املنظومــات االلكرتونيــة 

املختلفــة. حيــث بــدأت عمليــة دمج حواســيب 

ــور العــدادات  ــك ظه مصغــرة يف الســيارة، كذل

ــية  ــات قياس ــع مواصف ــدأت توض ــة، وب الرقمي

ألجــزاء الســيارة املختلفــة والــذي بــدوره مًكــن 

الــرشكات مــن مشــاركة املعلومــات إلنتــاج 

األجــزاء املختلفــة ومحاصصتهــا لتقليــل الكلفــة 

والوقــت. ظهــر بعدهــا تحســن مســتمر يف 

الشــاحن  تقنيــة  واضيفــت  الكفــاءة  مجــال 

ــدأت  ــا ب ــي  Turbocharging.  بعده التوربين

عمليــة التحســني يف مجــال اســتخدام مــواد 

ــتخدم  ــث اس ــع، حي ــة التصني ــة يف عملي خفيف

ــزاء  ــض اج ــك يف بع ــكل وكذل ــوم يف الهي االملني

اللدائــن Plastics  يف  املحــرك، واســتخدمت 

بــدأ  بعدهــا  للســيارة.  الداخليــة  االجــزاء 

 CAD ــم املعــزز بالحاســوب اســتخدام التصمي

لتحســني شــكل الســيارة. ونتــج عن ذلــك تقليل 

ــواد.يف  ــتخدام افضــل للم ــواء، واس ــة اله مقاوم

تســعينيات القــرن املــايض بــدأ التفكــري يف ايجاد 

بدائــل ملصــادر الوقــود. وشــجعت الترشيعــات 

ــدا (١٩٩٢ م) يف اســتخدام وقــود  يف امــريكا وكن

ــن،  ــول والبنزي ــن الكح ــط م ــن خلي ــون م مك

عــام  الطبيعــي. يف  الغــاز  اســتخدام  كذلــك 

ــة  ــيطرة الخاص ــة الس ــرت منظوم ١٩٩٧ م ابتك

باملحافظــة عــىل اتــزان الســيارة يف حــاالت 

ــعينيات  ــاً يف تس ــر ايض ــة. وظه ــاورة الطارئ املن

بالعجــالت  املقــادة  الســيارة  املــايض  القــرن 

ــالت. ــع العج ــادة بجمي ــك القي ــة وكذل االمامي

عنــد دخــول االلفيــة الثانيــة بــدأت وتــرية 

التقــدم يف هــذه الصناعــة بالتطويــر حيــث 

اصبــح اســتخدام بدائــل الوقــود شــائع، اضافــة 

اىل جعــل الســيارات اخــف واقــل اســتهالك 

للوقــود، ومل يغفــل جانــب االمــان (Safety) يف 

الســيارات حيــث اخــذ حيــز جيــد ونــال نصيبــة 

ــني.  ــور والتحس يف التط

            بقلم: أ.م.د. محسن نوري الطايئ
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معرض يوم التصميم االول
          

ــوم االحــد املوافــق  ــج مــن ي ــاح بهي      يف صب
١٧ آيــار بــدأت االســتعدادت فيــه واضحــة 
يف قاعــة الكنــدي يف بنايــة قســم الهندســة 
الكهروميكانيكيــة ، حيــث اقامــت الجامعــة 
ــة  ــس الجامع ــيد رئي ــة الس ــة برعاي التكنولوجي
مــع  وبالتنســيق  ثامــر   دواي  أ.د.أمــني 
 IREX  هيئــة البحــث والتبــادل االمريكيــة
 (International   (Resarch  & Exchanges

التصميــم االول يــوم  Board) معــرض 
واحــدا  اعتــرب  الــذي   (1st Design Day)  
ــي تعمــل عــىل رفــع  ــات الت مــن اهــم الفعالي
ــوق  ــد س ــي، ورف ــي واالكادمي ــتوى العلم املس
العمــل بقطاعيــه العــام والخــاص مبــا تحتاجــه 
وباحثــني  مهندســني  مــن  الكفــاءات  مــن 
وتدريســيني، وقــد حــرض افتتاحــه الســاده 
ــة ومســاعديه وبعــض رؤؤســاء  ــس الجامع رئي
ــة  ــية، وبعــض منتســبي وطلب االقســام الهندس
الجامعــة مــن الذيــن شــاركوا بتصاميمهــم، 
تــم خــالل  ، حيــث   IREX وممثلــة هيئــة
ــس  ــيد رئي ــة الس ــتعراض لكلم ــة اس االفتتاحي
الجامعــة التــي اعلــن فيهــا عــن والدة يــوم 
جديــد يف التواصــل املثمــر مــع املؤسســات 
العلــم  لشــعار  ونــادى  والدوليــة،  العلميــة 
مــع  والتواصــل  التفاعــل  ورضورة  للجميــع 
العــراق  العــامل بهــذا االتجــاه بعــد ان كان 
هيئــة  ان   واوضــح  فجــوة،  يف   ٢٠٠٣ قبــل 

ــة  ــاح يف الجامع ــا بنج ــدت طريقه IREX  وج
التكنولوجيــة نتيجــة جهــود حثيثــة للهيئــة 
ــل،  ــام كام ــدار ع ــىل م ــة ع ــية والطلب التدريس
الرائــده  التجربــة  بدايــات هــذه  كانــت  اذ 
يف عــام ٢٠٠٧-٢٠٠٨  حيــث شــارك خمســة 
ــغ  ــني بل ــية يف ح ــة التدريس ــاء الهيئ ــن اعض م
عددهــم خمســة وســتون يف عــام ٢٠١٤-٢٠١٥ 
مــام يــدل عــىل نجــاح املســرية العلميــة يف 

التكنولوجيــة.  الجامعــة 
        واشــادت د.لوري ماســون باالهتامم الكبري 
ــة  ــية يف الجامع ــة التدريس ــه الهيئ ــذي تولي ال
ملــادة التصميــم التــي هــي لغــة املهنــدس 
مــن اجــل اعــداد طلبــة مبدعــني لهــذا املجــال، 
ــة  ــني الهيئ واشــارت اىل ان التعشــيق رضوري ب

التدريســية والطلبــة واربــاب ســوق العمــل 
ــىل  ــدت ع ــام اك ــرا، ك ــا ومثم ــون ايجابي يك يك
ــول  ــرى للوص ــو االخ ــرة تل ــة امل رضورة املحاول

ــاح. اىل النج
     كذلــك تــم اســتعراض تصاميــم اعدهــا 
ــة  ــم طلب ــاركة ومنه ــام املش ــك االقس ــة تل طلب
ــة  ــة الرابعــة لقســم الهندســة امليكانيكي املرحل
حيــث كانــت التصاميــم املقدمــة عــىل نوعــني، 
النــوع االول مشــاريع تخــرج قدمهــا وارشف 
عليهــا اســاتذة القســم والنــوع الثــاين تصاميــم 
ــة  ــم الذاتي ــة وجهوده ــكار الطلب ــاة اف ــن بن م
ــم  ــاتذة التصمي ــن اس ــه م ــض التوجي ــع بع م
ــح  ــة  يف تصحي ــون للطلب ــري ع ــو خ ــن كان الذي

ــوا . ــام اخطئ ــار حيث املس
ــم  ــور وت ــان الحض ــرض استحس ــال املع       ن
ــم مــن  ــم املشــاريع والتصامي ــه تقيي مــن خالل
خــاالل لجنــة لــكل قســم مشــارك، ولجنــة 
مــن  مكونــه   امليكانيكيــة  الهندســة  قســم 
الســادة رئيــس القســم واملــرشف العام لالرشــاد 
الرتبــوي ومــدرس التصميــم، اســفرت نتائــج 
ــم  ــة قس ــول طلب ــن حص ــرض ع ــم للمع التقيي
الهندســة اليمكانيكيــة عــىل املركــز االول وطلبة 
ــاين  ــز الث ــىل املرك ــاءات ع ــاء واالنش ــم البن قس
عــىل  الكيمياويــة  الهندســة  قســم  وطلبــة 

ــث ــز الثال املرك
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حفلة تخرج طلبة قســم الهندسة الميكانيكية/ الجامعة التكنولوجيةحفلة تخرج طلبة قســم الهندسة الميكانيكية/ الجامعة التكنولوجية
0 حياة الطلبة قلوبهم غنت وعيونهم دمعت بالفرحة

اغu يوم 12

       جــاء اليــوم الموعــود، الــذي 

المنتهيــة  المراحــل  طلبــة  ينتظــره 

عــام  كل   0
12 الهندســية  ل;قســام 

وا عــن  ليحتفلــوا بتخرجهــم  ويعــ()

فرحتهــم كونهــم اصبحــوا مــن عمــار 

 uطلبــة القســم عــ Âالبــ;د ،حيــث أ

مشــاركة فرحتهــم بالتخــرج بمســاندة 

 0 الشــع�) والحشــد   0
العــرا2] الجيــش 

الهندســة  قــام طلبــة قســم  حيــث 

0 الجامعــة التكنلوجيــة 
الميكانيكيــة  12

الســادس  الموافــق  الخميــس 

بمفاجئــة   ٢٠١٥ اذار  مــن  يــن  والع��

ة ادهشــت الجميــع وذلــك بصنــع  كبــ(0

 0
0 متكــون مــن ١٧,٠٠٠ بالونــا 12

علــم عــرا2]

ــل  ــا مثي ــبق له ــم يس ة ل 1 ــ(0 ــة مم حادث

اثــارت  العراقيــة  الجامعــات  داخــل 

اهتمــام ا	عــ;م والصحــف الرســمية 

ــم  ــي، رغ ــع التواصــل ا	جتماع ومواق

ــم يتضــارب هــذا العمــل مــع  ــك ل ذل

ات الدراســية للطلبــة  1Âســ(0 المحــا

ــة  ــيد دباب ــم تجس ــا ت ، كم 1 0oــ المتخرج

عراقيــة مــن البالونــات موشــحة بالــوان 

العلــم العراقــي متثــل االنتصــار عــىل 
االرهــاب وتــرتك دليــل عــىل الرغبــة 
الشــديدة املكنونــة يف اعــامق الطلبــة 
الوطــن  عــن  الدفــاع  يف  العراقيــني 
ــال  ــن كرنف ــام وتضم ــه،   ك ــذود عن وال
التخــرج رســوم ثالثيــة ابعــاد و ازاهــري و 
ورود ورشائــط زينــة توشــحت بهــا بنايــة 
القســم وحدائقــه،  و ارص طلبــة القســم 
عــىل الوقــوف بوجــه الطائفيــة وتفرقــة 
لالزيــاء  بأرتدائهــم  الواحــد  الشــعب 
كافــة  متثــل  التــي  الرتاثيــة  العراقيــة 
ــد  ــوا ي ــي ليكون ــعب العراق ــاف الش اطي
واحــدة مــع الجيــش العراقــي والحشــد 

الشــعبي ضــد االرهــاب. 
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يوم الجامعةيوم الجامعة
اعــم الهندســية المتفتحــة هنــاك موعــد ا	حتفــال الســنوي بـــ (يــوم الجامعــة) الــذي        كل عــام مــع ازاهــ(0 الربيــع وحفــ;ت تخــرج ال()
 0

0 قصائــد تتغــ�1 بحــب الوطــن والــذود عنــه و12
12 0 0 رحــاب الجامعــة التكنولوجيــة بجــو بهيــج مــن الفــرح والحمــاس الشــبا�)

تقــام نشــاطاته 12
0 باقــة العــراق 

0 حــاول ا	رهابيــون اي يمزقــوا وحدتــه ومــا علمــوا ان هــذا التنــوع 12
اشــكا	 زاهيــة ورائعــة 	زيــاء اطيــاف العــراق المختلفــة الــ�]

0 جســدها الخريجــون 
، كذلــك ا	فــكار الــ�] 1Âيــة ســت حضــارات مازالــت ثمارهــا لوقتنــا الحــا العطــرة ماهــو ا	 تكامــل وابــداع اعطــى للب��

ات، وزينــة  0 رســوم ث;ثيــة ا	بعــاد ونمــاذج مبتكــره ومعــارض لمشــاريع نافعــة مــن نتــاج افكارهــم  وبوســ(]
0 التعبــ(0 عــن اختصاصاتهــم 12

12
0 غايــة الروعــة خاصــًة 

12 1 0oبنيــة  والحدائــق، وقــد وثقــت هــذه المناســبة بصــور للخريجــ	ا uعــ 	تحمــل طابعــا غــ(0 تقليــدي اســدلت جمــا
1 عامــاً . 0oاً  عــن تاســيس الجامعــة منــذ اربعــ 0 كتبوهــا باجســادهم تعبــ(0

تلــك الــ�]

    

          

  وثيقة عهد  وثيقة عهد
0 الجامعــة التكنولوجيــة بتوقيــع اكــ() وثيقــة تاييــداً لمــن ضحــى بدمــه مــن اجــل 

          قــام اســاتذة وطلبــة قســم الهندســة الميكانيكيــة 12

اف ا	ســتاذ المســاعد الدكتــور  1 دواي وبــا|� 0oســتاذ الدكتــور امــ	ســوح القتــال، برعايــة رئيــس الجامعــة ا Yالعــراق  وتــم ارســال الوثيقــة ا

0 )، كانــت هنــاك وقفــة تضامنيــة  0 رئيــس قســم الهندســة الميكانيكيــة وتحــت شــعار (كلنــا جيــش العــراق - كلنــا حشــد شــع�)
مؤيــد رزو2]

0 يــوم الث;ثــاء ١٤ نيســان ٢٠١٥ حيــث رفــع علــم 
0 امــام البنايــة الرئيســية للقســم 12 0 والقــوات ا	منيــة والحشــد الشــع�)

دعمــا للجيــش العــرا2]
0 قلــوب ونفــوس ابنائــه، 

، وقفــًة يستشــعر بهــا القريــب والبعيــد مــدى مكانــة العــراق وارضــه 12 0
ات التاييــد للجيــش العــرا2] العــراق وبوســ(]

ــخ  0 موســوعة التاري
1 عــu ارضــه وســجلت 12 0oــ ــكل العراقي ــه مــكان ل حيــث التقــت العاطفــة للوطــن و الحلــم بمســتقبل زاهــر ســعيد في

بصمــات توثــق اثــرا يخــدم الوطــن وا	نســانية .
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تكريم احد منتسبي القسم لجهوده يف تحكيم بطولة جامعات العراقتكريم احد منتسبي القسم لجهوده يف تحكيم بطولة جامعات العراق
1 دواي ثامــر التميمــي بتكريــم المهنــدس كفــاح ســليم ايــوب مــن قســم الهندســة الميكانيكيــة  0oقــام رئيــس الجامعــة التكنلوجيــة أ.د. امــ
ــن  ــ�� م ــابع ع ــق الس 1 المواف 0oــ ــوم ا	ثن 0 ي

ــك 12 ــطرنج وذل ــطى بالش ــة الوس ــراق – المنطق ــات الع ــة جامع ــم بطول 0 تحكي
ــوده 12 لجه

 0
ــا�1 ــن الث ي ــن ت�� ــ�� م ــابع ع ــ�� اY الس ــادس ع ــن الس ة م ــ(] ــة للف ــة التكنلوجي 0 الجامع

ــة 12 ــت البطول ــث اقيم 0 ٢٠١٤ حي
ــا�1 ــون الث كان

0 بتحكيــم بطــو	ت الجامعــة بالشــطرنج للطــ;ب والطالبــات.
0 وهــو المعــ�1

0 اتحــاد الشــطرنج العــرا2]
ــاره حكــم اتحــادي 12 ٢٠١٤ باعتب

بطولة  الجامعة  للط`ب  بكرة  القدم بطولة  الجامعة  للط`ب  بكرة  القدم 
ــة  0 بطول

12 0
ــا�1 ــز الث ــة عــu المرك ــق قســم الهندســة الميكانيكي حصــل فري

 ٢٠١٤-٢٠١٥ 0
الجامعــة التكنولوجيــة للطــ;ب بكــرة القــدم للموســم الريــا1±

0 المبــاراة النهائيــة 
وذلــك بعــد مواجهتــه فريــق قســم العلــوم التطبيقيــة 12

ــة  ــاراة النهائي ــت المب ــد, اقيم ــدف واح ــل ه 1 مقاب 0oــ ــت بهدف 0 انته
ــ�] وال

 uيــن مــن شــباط ٢٠١٥ عــ 0 يــوم ا	ربعــاء الموافــق الخامــس والع��
12

ــة, حيــث اتصفــت  ملعــب الجامعــة بحضــور رئيــس الجامعــة التكنولوجي
ــة  ــة الميكانيكي ــق الهندس ــدف فري ــجل ه ــة ,س ــوة والحماس ــاراة بالق المب
ــوم  ــم العل ــق قس 0 فري

ــد12 ــجل ه 1 س 0oــ 0 ح
12  Äــد ــد عب ــب محم ال;ع

ــة وزع  ــة البطول 0 نهاي
ــدي. و12 ــ0u مه ــ0u و ع ــا| ع ــان ي ــة ال;عب التطبيقي

0 الفــرق الفائــزة  رئيــس الجامعــة التكنولوجيــة الجوائــز والهدايــا عــu 	عــ�)

ــة محمــد عبــدÄ عــu لقــب  ــق الهندســة الميكانيكي و حصــل 	عــب فري
ــة. 0 البطول

افضــل 	عــب 12

بطولة القسم الثانية  بالشطرنج بطولة القسم الثانية  بالشطرنج 
ء, فهــو فــن وعلــم ورياضة)  0

�y تحــت شــعار (الشــطرنج هــو كل

ــة  ــة الثاني ــة الميكانيكي ــم الهندس 0 قس ــ�) ــة منتس ــت بطول اقيم

يــن مــن  ة مــن الرابــع عــ�� اY الحــادي والع�� بالشــطرنج وللفــ(]
0 البطولــة 

0 ٢٠١٥ , حيــث شــهدت المبــاراة الختاميــة 12
كانــون الثــا�1

ــليم  ــاح س ــدس كف ــوز المهن ــن ف ــفرت ع ــديدة أس ــة ش منافس
ــل  0 وحصــل م.خلي

ــا�1 ــز الث ــز ا	[ول وماجــد ســبع بالمرك بالمرك
ريــاض طعمــة  والمهنــدس  الثالــث  المركــز   uعــ ابراهيــم 
, وقــد تــم توزيــع الجوائــز والميداليــات  بالمركــز الرابــع وا	[خــ(0

ــة. ــة للبطول ــة الختامي 0 ا	حتفالي
ــن 12 عــu الفائزي

24
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0 مختــ() 
12 1 0oتــ 1Â1 بالقــاء محا 0oقــام الدكتــور عمــار ســليم حميــد والمهنــدس ســعد عبــاس حســ 

يــن   يــن والحــادي والع�� 0 يومــي الع��
0 بنايــة قســم الهندســة الميكانيكيــة الرئيســية 12

الحاســوب 12
نامــج (Lab VIEW) وعــن اســتخداماته  ح ل() �| 1 0oتــ 1Â0 2015 حيــث تناولــت المحا

مــن كانــون الثــا�1
0 بعــض التطبيقــات العمليــة، وتمــت مناقشــة المحــاور التاليــة :

12

. (Lab VIEW) نبذة تعريفية مخت¢ة عن برنامج ال *
يــة ثــم قــراءة درجــات الحــرارة والضغــوط لهــا مــع امكانيــة  * عــرض تجربــة عمليــة لث;جــة مخت()

ح مفصــل حــول  ــع |� ــن بعــد، م ــا ع ــة الســيطرة عليه ــك امكاني تســجيلها عــu الحاســوب كذل
امكانيــة اســتخدام الحاســوب بالشــكل ا	مثــل.

از لمنظومــة معينــة مــع قــراءة التعجيــل وال�عــة وا	نحنــاء بنفــس الوقــت وعرضهــا مــع  1 * عــرض تجربــة  اســتجابة خليــة حمــل وقيــاس اهــ(]
امكانيــة خــزن البيانــات.

ونية لميكروفانات قاعة مؤتمرات مكونة من (٥٤) وحدة. * عرض منظومة سيطرة الك(]
* عرض مجموعة من وحدات تحليل البيانات وعدد من المتحسسات وبيان الفرق بينهما.

0 قسم       
0 قاعة الدكتور جوام(0 12

عقدت أ.م.د اخ;ص محمد فياض حلقة نقاشية 12
1  24/11/2014 تحت عنوان: 0oثن	0 يوم ا

الهندسة الميكانيكية 12
FLOW BOILING OF R134a IN MULTI MICRO-CHANNELS

 : 0
والذي تم 12

Brunel University, UK – University of Technology, Iraq
بحضور مجموعة من اعضاء الهيئة التدريسية للقسم.                                                                         

ــاشية ــلقة نقــ حــ

نرش كتاب للمدرس الدكتور احمد عبد النبي عمران احد اعضاء الهيئة التدريسية 
يف قسمنا يف دار النرش االملانية المبريت وانطالقا من دعم القسم والجامعة للمسرية 

العلمية عىل مواكبة التطور الحاصل يف العلم
بعنوان :

Induced Flow for ventilation and cooling by solar chimney

� دار النVW ا"لمانية MN القسم �Xحد تدريP" كتاب VWن

Lab VIEW برنامج الـ 
وبعض التطبيقات العملية
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اك`ت من الخضار والفواكه تحميكاك`ت من الخضار والفواكه تحميك
 من اZمراض من اZمراض

ة  ات, وذلــك خــ;ل اليــوم بكاملــة، ولكــن تضيــف خبــ(0 0 النهــار وعــu فــ(]
اء التغذيــة بتنــاول الخضــار والفواكــه خمــس مــرات 12 ينصــح خــ()

0 جامعــة ســانت لويــس ا	[مريكيــة, أن العلــم الحديــث 	 يــزال يســ(0 قدمــا باتجــاه معرفــة القيمــة الغذائيــة لــكل نــوع مــن الفواكــه 
التغذيــة 12

والخضــار لتحديــد مــدى فائــدة كل نــوع للجســم.
اوات والفواكــه شــهرة واســته;كا هــي الــذرة, البطاطــا, الخس,التفــاح, والمــوز ولكنــه ليــس  حصائيــات إY أن أكــ(� الخــ1¢ J	تشــ(0 أرقــام ا
0 تحتــوي 

نســان هــي الــ�] J;نســان. فــإن أكــ(� الخضــار والفواكــه فائــدة ل J	[كــ(� فائــدة لجســم ا	[نــواع مــن الخضــار هــي ا	ورة أن هــذه ا بالــ1¢
ــك الخضــار والفواكــه ذات  ــات, كذل ــون ا	[خــ¢1 الداكــن, والحمضي ــل الخضــار ذات الل ــاف, مث ــات وا	[لي عــu أعــu النســب مــن الفيتامين
1 الخضــار البيضــاء اللــون يتفــوق القرنبيــط عــu البطاطــا  0o[لــوان فمثــ; مــن بــ	تــك تأكــد مــن ا	عنــد اختيــار مأكو . 0Yتقــا اللــون ا	[صفــر وال()
اوات  وكu، كذلــك مــن الخــ1¢ اوات ذات اللــون ا	[خــ¢1 الداكــن فــإن ا	[فضــل هــو الســبانخ يليــه الــ() والبصــل والفطــر، بالنســبة للخــ1¢

0 المقدمــة والبطاطــا الحلــوة والشــمام والجــزر.
0 القــرع 12

الملونــة ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة يــأ�]

0 مــن أي 
اء بتحليــل مــدة اســته;ك الجســم مــن الخضــار والفواكــه عــu ٨٥٠ مريضــا بالقلــب و عــu ١٠٠٠ شــخص 	 يعــا�1 فقــد قــام الخــ()

1 مــن خــ;ل المراقبــة الحثيثــة أن تنــاول ثــ;ث وجبــات مــن الخضــار والفواكــه يــؤدي إY الوقايــة مــن أمــراض القلــب بنســبة ٧٠٪  0oمــرض، تبــ
0 مرتبــة أعــu مــن 

0 الطماطــم والفلفــل ا	[حمــر والفراولــة 12
. و تــأ�] بينمــا زيــادة هــذه الوجبــات إY أربعــة أو خمســة 	 يحــدث أي فــرق كبــ(0

اوات المفضلــة لديــك حيــث أن كل منهــا يحــوي قيمــة غذائيــة لكــن بنســب  التفــاح ا	[حمــر, لكــن ذلــك 	 يمنــع مــن تناولــك الفواكــه والخــ1¢
مختلفــة.

الشوفان  بديل طبيعي للعقاق(0 الطبية ...
ــيقان وأوراق  ــذور وس ــ(0 ب اً تأث ــ(0 ــة» أخ كي ــدواء ا	[م(0 ــذاء وال ــة الغ ــن «منظم ــادرة ع ــات ص ــت دراس ثب
0 الشــوفان بمعــّدل 

0 الــدم، فا	[ليــاف النباتيــة الذائبــة 12
ول 12 الشــوفان عــu خفــض معــّدل الكوليســ(]

0 «مركــز بحــوث 
0 خــ;ل ٢- ٣ أســابيع. ويوضــح باحثــون 12

ول» الــدم 12 ٤٠ غرامــاً يوميــاً تخفــض «كوليســ(]
0 الشــوفان تبطــئ معــّدل تفريــغ المعــدة مــن الطعــام، ممــا 

نيويــورك للبدانــة» أن ا	[ليــاف الموجــودة 12
صابــة بأمــراض القلــب الوعائيــة. J	0 الــدم وخطــر ا

ول» 12 يقّلــل مــن «الكوليســ(]
تعدد الفوائد الطبية للشوفان، ولعل أبرزها:
رق  ومساعد عu النوم. J	جهاد واJ;مضاد ل _

_ مقوي ل;[عصاب ومنّشط للذاكرة.
0 الدم.

_ مساعدة مر±1 السكري عu تعديل مستوى السكر 12

كتئاب، إذ يمنح إحساساً بالهدوء   ويقّلل الشعور بالقلق وا	Jضطرابات العصبية. J;مضاد طبيعي ل _
يحتوي كوب من الشوفان عu ١٤٥ سعرة حرارية، ويؤمن الحاجة اليومية للجسم بنسبة:

0 ١» و٤  (�» 1 0o1 و٣٠٪ مــن الســيلينيوم و٢٠٪ مــن الفوســفور و١٧٪ مــن المغنيســيوم و٢٥٪ مــن مــادة تربتوفــان و١٧٪ مــن فيتامــ ٧٠٪ مــن المنغنــ(0
. 1 0oوتــ غرامــات مــن ا	[ليــاف و٦ غرامــات مــن ال()
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الـــرياضة
 Y0 أي حميــة يمكــن اتباعهــا, فهــي مفيــدة للجســم وتؤدي إ

تلعــب الرياضــة دوراً أساســياً 12
، وتحافــظ عــu الــوزن  1 0oايــ صابــة بمــرض الســكري وأمــراض القلــب وال�� J	تقليــل نســبة ا
المثــا0Y وعــu ذاكــرة أفضــل كمــا أنهــا تزيــد الثقــة بالنفــس. حيــث أثبتــت دراســة بريطانية 
0 تجعــل 

أن الرياضــة تســاعد عــu إفــراز المــخ لمــواد كيميائيــة مثــل (ا	ندرفينــس) الــ�]
 0

0 حــال أفضــل. كمــا أن هنــاك العديــد مــن ألعــاب الرياضــة الــ�]
نســان يشــعر بأنــه 12 J	ا

0 صالــة التماريــن 
0 حاجــة إY قضــاء ســاعات 12

1 بالتشــويق مثــل كــرة القــدم والقفــز العــا0Y وســباق الحواجــز. ولممارســة الرياضــة لســت 12 تتمــ(0
ــد  ــة تفي ــة أن الرياضــة البدني 1 اليومــي, حيــث أثبتــت الدراســات الحديث 0oــ ــل مــن الحركــة للروت ــة، كل مــا تحتاجــه هــو إضافــة القلي الرياضي
صابــة بمــرض الســكري وتحكــم أفضــل بنســبة ســكر الــدم, با	ضافــة اY التقليــل مــن نســبة  J	التقليــل مــن نســبة ا uاً وتعمــل عــ الجســم كثــ(0
1 كمــا انهــا تســاعد عــu المحافظــة عــu الــوزن المثــا0Y وزيــادة مقاومة الجســم ل;مــراض با	ضافــة اY اثارها  0oايــ صابــة بأمــراض القلــب وال�� J	ا
0 الحصــول عــu نــوم أفضــل وزيــادة الثقــة بالنفــس والتحكــم أفضــل بالضغوطــات والتوتــر, كما اننــا يجــب ان 	 ننÀ بــان التمارين 

النفســية 12
الرياضيــة تســاعد ا	نســان عــu التحمــل والصــ() وذلــك عــن طريــق تدريــب الجســم عــu أن يكــون أكــ(� مرونــة واكــ(� قــدرة عــu التكيــف.

0 	 تتوّقف عن النمّو طوال الحياة .
نسان اّل�] J	0 جسم ا

هل تعلم أّن ا	[نف وا	[ذن من ا	[عضاء الوحيدة 12
نسان تحتوي عu نحو ٣٥ مليون غدة هضمّية. J	هل تعلم أّن معدة ا

 0Æ0 الّتعبــ(0 عــن رّدات فعلــه بالدمــوع فمــن الّظاهــر أّن الفيلــة تبــ
نســان 12 J	عــن حزنــه بالبــكاء، وهــو بذلــك يشــبه ا ّ هــل تعلــم أّن الفيــل يعــ()

؛ حيــث تحتفــظ بعظــام صغارهــا بعــد  1 تفقــد أحــد صغارهــا، وتصاحــب تلــك الّدمــوع تّ¢فــات تشــبه تّ¢فــات البــ�� 0o1 تحــزن أو حــ 0oحــ
موتهــا مــن شــدة حزنهــا عليهــا.

هل تعلم أّن أّول من صنع الّصاروخ هي ألمانيا.
هل تعلم أّن القدس تّم احت;لها عu مدى الّتاريخ ٢٤ مرّة.

عدام. J	0 ا
ّ الذي يُستخدم 12 0

ّ الكهربا�[ 0yاع الكر هل تعلم أّن طبيب أسنان قام باخ(]
نسان عند بكائه تحتوي عu مواد مسّكنة ل;[لم يفرزها المخ. J	هل تعلم أّن دموع ا

. 0À[طل	0 المحيط ا
هل تعلم أّن أطول سلسلة جبلّية تقع 12

. هل تعلم أن ا	[ذن الي�ى تكون أقل سمع من ا	[ذن اليم�1
0 ا	[صوات .

ها الّطفل عن با2] 1
ّ 0 يم(0

هل تعلم أّن صوت ا	[م من أّول ا	[صوات اّل�]
نسان . J	0 جسم ا

هل تعلم أّن عضلة الفك هي أقوى عضلة 12
نسان يحتوي عu ٣٢ بليون خلّية . J	هل تعلم أّن جسم ا

. 0
0 ا	متحان الّنها�[

0 بنج;دش يُحكم عu طلبة المدارس بالّسجن إذا اتّهموا بالغّش 12
هل تعلم أّن 12

ون َعu محفظة ضائعة، يقومون بإرجاعها إن كان بداخلها صورة لطفل. هل تعلم أّن أغلب الّناس اّلذِين يع(�
اع القلم. عت بعد ٢٢٠ سنة ِمن اخ(] هل تعلم أّن ممحآة قلم الرّصآص اخ(]

هــل تعلــم أنـّـه ســيموت ١٠١ شــخصاً خــ;ل الـــ٦٠ ثانيــة القادمــة، وســيولد ٢١٦ طفــ;ً!! وهــذه المعلومــة ليســت علــم غيــٍب با	[مــور ولكــن هــذا 
0 كّل العالــم.

العــدد ذكــر حســب احصائّيــات المــو�] والمواليــد 12
1 ا	[لوان. 1 تحتوي عu نحو ١٣٥ مليون خلّية حسّية مسؤولة عن التقاط الّصور وتمي(0 0oهل تعلم أّن شبكّية الع



بـــــكم ننتصــــربـــــكم ننتصــــر


