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كـــلمة العــدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
   أيها اKLبناء... يا شداة العلم وياط�ب المعرفة ...

> حناياه  ... س�ما تنساُب ب=�    الس�م عليكم ورحمة الله وبركاته 
 Oجديٍد قد بدأ وأعلَن عن جد ٍ�Sعباراٌت ترحيبية.. مؤذنًة بعاٍم درا

واجتهاٍد ومثابرة.. وشوٍق للعلِم والتعلم.. 
� دوحة العلم وروضة المعرفة وميدان التنافس 

       مرحبا بكم �>
الهندسة  قسم   �

<� بكم  .....مرحبا  البناء  وساحة  الرجال  ومصنع 
� ربوع 

� الجامعة التكنولوجية احدى منارات العلم �>
الميكانيكية �>

� عام درا�S جديد نامل ان يكون عاما 
� أن التقيكم �>

<ghالعراق، ي
دراسيا مكل� بالنجاح والتفوق.

طلبتنا اKLعزاء ...
 �Sبعد إجازة صيفية نجدد النشاط ونعظم الهمة لعام درا      
 �Sنضباط ... جامعتكم وقسمكم الهندLء بالحيوية وا جديد م#�
كم  < �nها من تم < �nفتم.. بيتكم أيضا .ومظهرها يدل ع# حال أهلها 
 �

<� أمانة  أيضا  , هي  نظافتكم  ونظافتها   ... لكم  تفوق  ....وتفوقها 
> أيديكم  ذمتكم ... جدرانها وأثاثها وكتبها  وكل ما فيها وضعت ب=�
وها من أعز ما تملكون ... تذكروا اليوم اKLعوام  unلتنتفعوا بها وتعت
من  للمتفوق  يبق  لم   ... وانقضت  مرت  كيف   ... الفائتة  الدراسية 
للمهمل  يبق  لم   ... التفوق  ومتعة  النجاح  لذة   Lإ وتعبها  عنائها 
... هكذا  المقx من لعبه ولهوه إL حhة الرسوب وألم الفشل 
تمر اKLيام بحلوها ومرها وتعبها ولهوها ... وتبقى ثمرتها ونتيجتها 
� النظام الدرا�S من السنوي اz الفص#� 

<� �nسيكون هناك تغي ...
المناهج  ان  خاصة  الطلبة  قبل  من   Bnاك جهد  بذل  يتطلب  وهذ 
الهندسية ليست بالبسيطة بل وتستدعي مثابرة واجتهاد مستمرين، 
كما افتتح القسم ابوابه لطلبة الدراسة المسائية، والتعليم الموازي 
التخصصات   �

<� مقاعد جديدة  لتبوأ  اLعزاء  لطلبتنا  لتوف�n فرصة 
خاصة  ذلك،  نفعل  لماذا  يسأل  منكم  سائل  ولعل  الهندسية... 
يفعلون  بأنهم  بعضكم  أجاب  ربما  عصيبة؟  بأوقات  يمر  والبلد 
تريدون  ولماذا   ... الشهادة  والحصول ع#  النجاح  أجل  من  ذلك 
م  �nالمح والعمل  المناسبة  الوظيفة  ع#  نحصل  ل��  ؟  الشهادة 
 , ... وهذا هدف جميل  المستقبل   �

<� يكفينا  الذي   �zالما والدخل 
ولكن الحق أن هذا الهدف L يجوز أن يكون هو الهدف اKLسمى 

للدراسة.

أيها اKLبناء ...
العلم فاخلصوا  أمر بطلب  الله  تتعلمون KLن  أنكم        تذكروا 
تكم الدراسية وقولوا  �nمس �

� هذه الدراسة من أول يوم �>
النية �>

KLنفسكم : نحن ندرس استجابة KLمر الله وطلبا لمرضاته ول�� ننفع 
 �

Kgأنفسنا وأهلنا وب�دنا وأمتنا بالعلم الذي نتعلمه ... واعلموا يا أبنا
ه  �nالذهن وتسط �

أن العلم إنما يطلب للعمل به ... وليس لحفظه �>
ع# الورق فقط  مع امنياتنا الخالصة لكم بالنجاح والتفوق. 

 zستقبال الطلبة الجدد يهدف إL كذلك سيكون  هناك برنامج      
مساعدة الط�ب والطالبات الجدد ع# كh الحاجز النف�� بينهم 
الجامعية  دراستهم  سنوات  ستحتضن   �

ال�� الجديدة  البيئة   < وب=�
لديهم  والحماسة  التفاؤل  وذلك من خ�ل تشجيعهم وبث روح 
ضافة إz تعزيز ثقتهم  �Lوالتأكيد ع# دعمهم وصقل مواهبهم با
ع#  قادرة  ة  < �nمم قيادية  شخصيات  لبناء  وإمكانياتهم  بطاقاتهم 
التقدم والتطور والنجاح، كما تهدف أيضا إz تعريفهم بالجامعة 
ات  المحا�> من  العديد  طريق  عن  خدمات  من  -وماتشمله 
والجوLت التعريفية للحرم الجامعي والمراكز الثقافية والرياضية 
عن جودة  ات  المحا�> بعض   zإ با�Lضافة  فيهية،  �nوال والخدمية 

ية ونصائح وارشادات . Bhالتعليم الجامعي وتنمية الموارد الب
 zا فان للقسم كما هو معهود خطط مستقبلية ترمي إ �nوأخ     
النهوض بواقع اKLداء العلمي والوصول إz المستويات المتقدمة 

� التصنيف 
� اLرتقاء �>

� ليساهم �>
Bوالنتاج البح� < لمستوى الخريج=�

العزيز  بلدنا  يخدم  لما  المستقبل  علماء  وبناء  للجامعة  العالمي 
وشعبنا اKLصيل.

كلمة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية 
ا6ستاذ المساعد الدكتور

� حسن
مؤيد رزو�?
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 النشاط العلمي لقسم الهندسة الميكانيكية
ــة  ــدوات العملي ــرات والن ــة املؤمت       ان اهمي
تكمــن يف توفــري املعلومــات الحديثــة مــن ذوي 
املناقشــات  ان  كــام  والخــربة,  االختصاصــات 
املؤمتــرات  يف  املشــرتكني  بــني  األراء  وتبــادل 
ــب  ــا يف الكت ــام تجده ــة قل ــادة علمي ــدم م تق
الهندســة  قســم  فــان  لــذا  املتخصصــة, 
امليكانيكيــة يف الجامعــة التكنولوجيــة ومنــذ 
بدايــة تأسيســه ســعى ومــا زال يســعى اىل 
عقــد النــدوات واملؤمتــرات واالنشــطة العلميــة 
ــة يف  ــاركة الفاعل ــاتذته باملش ــهم اس ــام ويس ك

املؤمتــرات العامليــة والعربيــة واملحليــة .
مــن هــذا املنطلــق وتحــت شــعار (نفكــر – 
ــل)  ــديس افض ــع هن ــو واق ــاء نح ــل لالرتق نعم
النشــاط  امليكانيكيــة  الهندســة  قســم  اقــام 
العلمــي يف القســم للعــام الــدرايس 2015 – 
ــايف  ــات االســبوع الثق ــن فعالي ــن ضم 2016 وم
ــداده  ــه واع ــم تهيئت ــذي ت ــي للقســم وال العلم
ــة يف قســم الهندســة  ــل الفــروع العلمي مــن قب
ــعة  ــاعة التاس ــام الس ــك يف مت ــة وذل امليكانيكي
ــق 24/4/2016  ــد املواف ــوم االح ــاح ي ــن صب م

ــد  ــور جوامــري مجي وعــىل قاعــة املرحــوم الدكت
يف  امليكانيكيــة  الهندســة  قســم  يف  ســليم 

التكنولوجيــة. الجامعــة 
ــن  ــد ألحس ــالء عب ــور ع ــاح أالدكت ــرض االفتت ح
ــة  ــة التكنولوجي ــس الجامع ــاعد رئي ــة مس عطي
للشــؤون العلميــة ممثــال عــن رئيــس الجامعــة 
ــد رزوقــي حســن  ــور مؤي ــة و الدكت التكنولوجي
رئيــس قســم الهندســة امليكانيكيــة, كــام حــرض 
املنتــدى الدكتــور حيــدر عبــد ضهــد مديــر مركز 
الدكتــور  و  الجامعــة  التدريــب واملعامــل يف 
ــم  ــس قس ــيني رئي ــرزه الحس ــني م ــامد حس ع
هندســة االتصــاالت باإلضافــة اىل حضــور عــدد 
مــن أعضــاء الــكادر التدريــيس لقســم الهندســة 
امليكانيكيــة ومجموعــة مــن طلبــة القســم, ثــم 
ــح  ــبة وض ــة باملناس ــم كلم ــس القس ــى رئي الق
العمــل  يف  العلمــي  النشــاط  اهميــة  فيهــا 

االكادميــي واثــره الكبــري عــىل طلبــة القســم 
وخصوصــا دوره يف تطويــر معلومــات طلبــة 
املرحلــة املنتهيــة كــام وضــح بــان املحــاور 
التــي يســتند عليهــا النشــاط العلمــي يف القســم 

ــمل: ــاور تش ــة مح ــل يف ثالث تتمث
ــرع  ــع لف ــاليب التاس ــدى الط ــور االول املنت  املح

ــام,  ــك الع هندســة امليكاني
ــاين املنتــدى الطــاليب الهنــديس االول  املحــور الث

لفــرع هندســة التكييــف والتجميــد 
ــة  ــدوة العلمي ــل بالن ــث فتمث ــور الثال ــا املح ام
الطاقــة,  بفــرع هندســة محطــات  الخاصــة 
ــىل  ــم ع ــس القس ــى رئي ــه اثن ــة كلمت ويف نهاي
الجهــود الكبــرية املبذولــة مــن منتســبي القســم 
ــز كــام  يف تنظيــم هــذا النشــاط العلمــي املتمي
شــكر الــكادر التدريــيس يف القســم ملســاهمتهم 
املهندســني  مــن  جيــل  خلــق  يف  الفاعلــه 
معــرض  اقامــة  ذلــك  بعــد  تــم  املتميزيــن. 

ملشــاريع التخــرج طلبــة املرحلــة الرابعــة.

أسم النشاطأسم الفرع المنظم للنشاطت

المنتدى التاسع لفرع الميكانيك العامفرع هندسة الميكانيكك العام1

المنتدى الهند�S اLول لفرع هندسة التكييف والتجميدفرع هندسة التكييف والتجميد2

� السيارات الحديثةفرع هندسة السيارات3
التقدم التكنولوجي �>

� هندسة الطائراتفرع هندسة الطائرات4
التوجهات الحديثة �>

الطاقة..الواقع و اLفاق المستقبليةفرع هندسة محطات الطاقة5
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تأكيــدا لسلســلة النــدوات املختصــة مبجــال 
اهميــة البحــث العلمــي وســعي قســم الهندســة 
امليكانيكيــة يف الجامعــة التكنولوجيــة الــدؤوب 
ــم  ــا اقي ــوث وتطويره ــني البح ــة مضام يف تنمي
وتحــت مظلــة النشــاط العلمــي الدوري للقســم 
هندســة  لفــرع  التاســع  الطــاليب  (املنتــدى 
امليكانيــك العــام) للعــام الــدرايس 2015 – 2016 
ــايف  ــبوع الثق ــات االس ــن فعالي ــن ضم ــو م وه
العــارشة  الســاعة  متــام  يف  للقســم  العلمــي 
ــق 24/4/2016  ــد املواف ــوم االح ــاح ي ــن صب م
عــىل قاعــة املرحــوم الدكتــور منــري املظفــر, 
تــم افتتــاح النــدوة بالنشــيد الوطنــي ومــن 
ــم  ــران الكري ــن الق ــات م ــات بين ــالوة أي ــم ت ث
وقــراءة ســورة الفاتحــة عــىل أرواح شــهداء 
العــراق وبعــد ذلــك القــى الدكتــور صــادق 
جعفــر عزيــز رئيــس الفــرع كلمتــه حيــث وضح 
فيهــا اهميــة قســم الهندســة امليكانيكيــة يف 
ــه  ــذي تلعب ــم ال ــدور امله ــع وال ــة املجتم خدم
الجامعــة التكنولوجيــة يف رفــد كال القطاعــني 

ــة والخــربات  ــات العلمي ــام والخــاص بالطاق الع
ــن  ــرب ع ــية.كام ع ــارات الهندس ــة واالستش الفني
اهــداف املنتــدى يف توفــري فــرص لالطــالع عــىل 
ــك  ــرع امليكاني ــة ف ــة لطلب االنجــازات التصميمي
العــام واغناؤهــا علميــا مــن خــالل النقــاش 

ــة  ــيس والطلب ــكادر التدري ــني ال ــي ب العلم
ــات  ــدأت فعالي وبعــد االنتهــاء مــن الكلــامت ب
املنتــدى العلميــة حيــث تــم عقــد جلســتني 

علميتــني  محارضتــني  منهــام  كل  تضمنــت 
تخصصيتــني, كــام تــم يف الختــام اقامــة معــرض 
ــة  ــرع هندس ــة ف ــرج طلب ــاريع تخ ــي ملش علم

امليكانيــك العــام. 

المنتدى التاسع لفرع الميكانيك العام

وعت وعاسم الم�� طلبة الم��
1 �nمن للمروحيات ع# ارض غLتصميم منظومة لضمان الهبوط ا

مستوية

•باسل حسن عبدالله

•عبدالله جبار دهش

•مصطفى حميد محمود

•محمد عقيل عبداللهتصميم ماكنة لبناء الجدران بالطابوق واLسمنت2

•مصطفى كريم خليف

•يوسف خلف حاجم

•عباس حسون حسنتصميم الية لمساعدة مبتوري اLطراف العليا خ�ل عملية �� الم�بس3

•ص�ح حسن عبدالله

•حسن نعيم عبدالحسنتصميم ماكنة لنBh اLسمنت اثناء بناء الجدران4

•مصطفى رحمن فالح

•هدى مهدي صيوان

� المضخات النفطية وزيادة عمرها التشــغي5�#
> مظفر عوضصيانة موانع التhب �> •حس=�

> محمد كريم •حن=�

•امنة محمد ع#�

•سجى محمد جوادتصميــم الية لمكننة عملية زراعة البطاطا6

•بهاء الدين رسول

•مصطفى عدنان محمود

ي Lيجاد المركز الهند�S ومركز الثقل 7 unتصميم وتصنيع جهاز مخت

Lشكال مختلفة

•محمد جواد تقي

•محمد ص�ح عبدالمهدي
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اً  �nيحتــل قطــاع الطاقــة اهتمامــاً كبــ          
 BCــا ــ�n المب ــك للتأث ــا الحــا�> وذل � وقتن

<�
 �

لهــذا القطــاع عــ# الحيــاة اليوميــة و�>
� المواطــن 

<gمجــال الصناعــة والزراعــة. يعــا
ة مــن انخفــاض  �nخــLالســنوات ا �

<� �
العــرا��

للتيــار   < �nوالتجهــ اLنتــاج  معــدLت   �
<�

عــ#  الطلــب  زيــادة  نتيجــة   �
Kgالكهربــا

القــدرة  ومحدوديــة  الكهربائيــة  الطاقــة 
الكهربائيــة عــ�وة  للمحطــات  اLنتاجيــة 
عــ# تأثــر محطــات الطاقــة بعوامــل عــدة 
انخفــاض   zا اLحيــان  بعــض   �

<� تــؤدي 
كفاءتهــا. ومــن هــذا المنطلــق وبرعايــة أ.د. 
> دواي ثامــر التميمــي رئيــس الجامعــة  امــ=�
التكنولوجيــة وتحــت شــعار (نفكــر – نعمل 
ل�رتقــاء نحــو واقــع هنــد�S افضــل) اقام 
� قســم 

ــة �> ــرع هندســة محطــات الطاق ف
العلمــي  النشــاط  الميكانيكيــة  الهندســة 
ــع  ــة.. الواق ــة/ الطاق ــدوة العلمي اLول (الن
واLفــاق المســتقبلية وبالتنســيق مــع وزارة 
الكهربــاء/ دائــرة التخطيــط والدراســات) 
للعــام  الميكانيكيــة  الهندســة  قســم   �

<�

الــدرا�S 2015 / 2016 ضمــن فعاليــات 
� تمــام 

� العلمــي للقســم �>
اLســبوع الثقــا�>

ــوم اLحــد  ــاح ي ة مــن صب BCالســاعة العــا
الموافــق 24/4/2016 عــ# قاعــة المرحــوم 
 < د.جوامــ�n مجيــد ســليم وبحضــور ممثلــ=�
التخطيــط  دائــرة  الكهربــاء/  وزارة  عــن 
والدراســات. يجــدر اLشــارة هنــا اz ان 
� قســم الهندســة 

فــرع محطــات الطاقــة �>
 2015/2016 عــام  افتتــح  الميكانيكيــة 

ــاء/  ــع وزارة الكهرب وبالتعــاون والتنســيق م
ــات.  ــط والدراس ــرة التخطي دائ

 افتتحــت الجلســة بكلمــة رئيــس الفــرع 
حيــث  فيــاض  محمــد  اخــ�ص  أ.م.د. 
الطاقــة  انتــاج  ازمــة  فيهــا  أوضحــت 
� تعتــun مــن اهــم اLزمــات 

الكهربائيــة والــ��
� تواجــه العــراق منــذ عقــد التســعينات 

الــ��
 �

ولحــد اLن وLهميــة الطاقــة الكهربائيــة �>
، كمــا تطرقــت اz ان  �

ــاة الفــرد العــرا�� حي

ندوة علمية بعنوان : الطاقة.. الواقع واالفـاق المستقبلية

ةت �Dأسم المحا�Dالمحا

توليد القدرة من الطاقات المتجددة1
Power generation from renewable energy

أ.د. صباح طارق احمد/ قسم الهندسة الميكانيكية

� قطاع التوزيع2
<� <xخLالتوليد ا

Green distributed generation
د. نص�n كريم قاسم،

 د. رائد عبد مهدي/ وزارة الكهرباء – دائرة التخطيط 
والدراسات

� العراق3
> اداء المحطات الغازية �> تحســ=�

Improve the performance of gas station in Iraq
أ.م.د. عامر مجيد الدباغ/ قسم الهندسة الميكانيكية

� محطات توليد الطاقة 4
استخدام زيت الوقود الثقيل �>

(المشاكل والحلول)
 Using heavy fuel oil in power plants (problems &

(solutions

د. حيدر عبد ضهد/ قسم الهندسة الميكانيكية (مدير مزكز 
� الجامعة التكنولوجية)

التدريب والمعامل �>

أخبـار القسم
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الهــدف مــن النــدوة تســليط الضــوء عــ# 
بعــض مشــاكل محطــات توليــد الطاقــة 
والبدائــل  الحلــول  وايجــاد  الكهربائيــة 
ــة  ــة الكهربائي ــاج الطاق ــع انت > واق ــ=� لتحس
مجموعــة  النــدوة  تضمنــت  العــراق.   �

<�
ــة  ــية التخصصي ات الهندس ــا�> ــن المح م
� وزارة  uمــن قبــل تدريــ�� الفــرع و منتســ�
الكهربــاء/ دائــرة التخطيــط والدراســات، 
ات المحــاور  <xحيــث تناولــت هــذه المحــ

التاليــة:
1. المحــور اLول: اLســتفادة مــن مصــادر 
الطاقــة المتجــددة لتعزيــز اLنتــاج وتقليــل 
� البيئــة اضافــة اz الحفاظ 

نســبة التلــوث �>
وة الوطنيــة، حيــث القــى كل  Bnعــ# الــ
ــن قســم  ــد م ــاح طــارق احم ــن أ.د. صب م
ة بعنــوان  الهندســة الميكانيكيــة محــا�>
ــد القــدرة مــن الطاقــات المتجــددة“  ”تولي
ــا الضــوء عــ# مصــادر الطاقــة  ســلط فيه
البديلــة واهميتهــا وطــرق اLســتفادة منهــا. 
والقــى الدكتــور رائــد عبدالمهدي مــن وزارة 
والدراســات  التخطيــط  دائــرة  الكهربــاء/ 
 �

<�  <xخــLا ”التوليــد  بعنــوان  ة  محــا�>
ــع“ اســتعرض فيهــا مشــاريع  قطــاع التوزي
مصــادر  اســتخدام   �

<� الــوزارة  وخطــط 
� انتــاج الطاقــة. كمــا 

الطاقــة البديلــة �>
وع Lنتــاج  Bhوتــم اســتعراض نتائــج اول مــ
ــة  ــا الضوئي ــن الخ�ي ــة م ــة الكهربائي الطاق
المنتجــة  الطاقــة   < �nتجهــ يتــم  حيــث 

ــة.  ــبكة الوطني ة اz الش BCــا مب
� مــن النــدوة العلميــة 

<g2. المحــور الثــا 
ّركــز عــ# جانــب زيــادة كفــاءة المحطــات 
ــرارة  ــة ح ــل درج ــ�ل تقلي ــن خ ــة م الغازي
الهــواء الداخــل اz المحطــة، حيــث قــام 
أ.م.د. عامــر مجيــد الدبــاغ مــن قســم 
ة  محــا�> بالقــاء  الميكانيكيــة  الهندســة 
> اداء المحطــات الغازيــة  بعنــوان ”تحســ=�
العوامــل  فيهــا  اســتعرض  العــراق“   �

<�
الغازيــة  المحطــات  اداء  عــ#  المؤثــرة 
طريــق  عــن  كفائتهــا   < تحســ=� وطــرق 
الهــواء  حــرارة  درجــة  عــ#  الســيطرة 
شــملت  الغازيــة.  المحطــة   zا الداخــل 

ة دراســة حــول معــدLت الزيــادة  المحــا�>
� الكفــاءة نتيجــة تقليــل درجــة حــرارة 

<�
 zالهــواء والكلفــة ال�زمــة لذلــك، اضافــة ا

داد. �nســLة ا �nحســاب فــ
ــدوة  ــن الن ــ�n م ــث و اLخ ــور الثال 3. المح
> الوقــود  العلميــة ركــز عــ# طــرق تحســ=�

الحراريــة.  المحطــات  لتشــغيل  الــ�زم 

ــد  ــد ضه ــدر عب ــور حي ــام الدكت ــث ق حي
ــر  ــة (مدي ــة الميكانيكي ــم الهندس ــن قس م
الجامعــة   �

التدريــب والمعامــل �> مزكــز 
حــول  ة  محــا�> بالقــاء  التكنولوجيــة) 
� محطــات 

الثقيــل �> الوقــود  اســتخدام 
عــ#  ة  المحــا�> ركــزت  الطاقــة.  توليــد 
ــر  ــل والمتوف ــود الثقي ــل الوق ــرق تحوي ط
ــود  ــة اz وق ــط العراقي � وزارة النف

ــرة �> بوف
� المحطــات 

خفيــف يمكــن اســتخدامة �>
ــة  تب �nــار الســلبية الم ــة وتقليــل اLث الحراري
ــود  ــن الوق ــوع م ــذا الن ــتخدام ه ــ# اس ع
هــذا  الحراريــة.  المحطــات   �

<� الثقيــل 
 zا المطــاف  نهايــة   �

<� ســيؤدي  العمــل 
مــن  الحراريــة  المحطــات  اداء   < تحســ=�
 zاق اضافــة ا �nحــLعمليــة ا < خــ�ل تحســ=�

تقليــل نســبة الملوثــات اz البيئــة.
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التقدم التكنولوجي في السيارات الحديثة
        أثّــر تطــور الســيارات تأثــرياً هائــالً يف 

ــاس يف معظــم أنحــاء العــامل.  ــاة الن أســلوب حي

أو  اكتشــاف  أو  اخــرتاع  أي  يُْحــِدث  ورمبــا مل 

ــرب  ــع أك ــرياً يف املجتم ــر تأث ــي آخ ــدم تقن أي تق

وأرسع مــن اخــرتاع الســيارة. وعنــد دراســة تأثري 

ــيارات  ــه الس ــىل صناع ــة ع ــا الحديث التكنولوجي

بعــامل  الســيارات  عــامل  دمــج  يتــم  وكيــف 

التكنولوجيــا فعليــك أن تتوقــع الكثــري هنــا فــال 

يوجــد مســتحيل يف عــامل التكنولوجيــا و التقــدم 

العلمــي فطاملــا رأينــا مــامل نتوقعــه و مــا اعتقدنا 

يف املــايض أنــه خيــال أصبــح واقعــا ملموســا 

ومدهشــا، بدايــة علينــا أن نعــرتف أن أهــم 

ــل  ــو التواص ــارص األن ه ــان املع ــم االنس ــا يه م

ــع الراحــة والســهولة, و  ــات م ــادل املعلوم و تب

يف وقتنــا هــذا يحيــط بنــا التطــور التكنولوجــي 

اىل  الوصــول  يجعــل  مــام  مــكان،  كل  مــن 

مــن  و  أســهل  املعلومــات  تبــادل  و  التنقــل 

ــا  ــتهدفتها التكنولوجي ــى أس ــائل الت ــم الوس أه

الحديثــه ســعيا وراء تحقيــق الهــدف مــن تيســري 

التنقــل هــى ”صناعــه الســيارات“ فتطــورت 

صناعــة الســيارات بدرجــه كبــريه ليصبــح لــكل 

ــص  ــن الخصائ ــري م ــد الكث ــل جدي ــوع ومودي ن

واملميــزات التــي توفــر فيــه تكنولوجيــا صناعــة 

الســيارات املتعــة والراحــة لســائق الســيارة 

والــركاب. فقــد أدرك صانعــي الســيارات أهميــة 

دمــج عنــارص التكنولوجيــا الحديثــة بصناعتهــم 

مــن أجــل الحفــاظ عــىل اســتمرار العمــالء لفــرته 

ــرتوين  ــو اإللك ــال الرادي ــن أدخ ــة م ــول بداي أط

ــرورا ببعــض  ــايئ اىل الســيارة م والزجــاج الكهرب

الكامليــات كوســائل لشــحن الهواتــف املحمولــة 

أو عــرض أفــالم وموســيقى عــىل شاشــات عاليــة 

الجــودة، بــل وأكــرث مــن ذلــك حيــث ان التقــدم 

التكنولوجــي أثــر أيضــا عــىل اساســيات تصميــم 

هيــكل الســيارة مــن العديــد مــن النواحــي 

أهمهــا الشــكل االنســيايب ومقاومتــه للهــواء 

باإلضافــة اىل تطويــر املحــرك ومواصفــات الوقود 

ــة  ــار دراس ــر االعتب ــذ بنظ ــع االخ ــتخدم م املس

ــكله  ــا تش ــادم وم ــازات الع ــن غ ــات م االنبعاث

ــني. ــاة املواطن ــن اخطــار عــىل حي م

مــن هــذا املنطلــق وألهميــة هــذا املوضــوع تــم 

ــس  ــر التميمــي رئي ــة أ.د.امــني دواي ثام وبرعاي

الجامعــة التكنولوجيــة إقامــة النــدوة الهندســية 

الطالبيــة (التقــدم التكنولوجــي يف الســيارات 

ــيارات  ــة الس ــرع هندس ــل ف ــن قب ــة) م الحديث

يف قســم الهندســة امليكانيكيــة وبالتنســيق مــع 

رشكــة MAN , وحيــث تعتــرب هــذه النــدوة 

مــن ضمــن فعاليــات االســبوع الثقــايف العلمــي 

للقســم, تــم االفتتــاح يف متــام الســاعة التاســعة 

مــن صبــاح يــوم الثالثــاء املوافــق 26/04/2016 

عــىل قاعــة املرحوم د.هاشــم الســامرايئ يف قســم 

الهندســة امليكانيكيــة يف الجامعــة التكنولوجيــة, 

ــه  ــس الجامع ــن رئي ــة ع ــاح بالنياب ــرض االفتت ح

التكنولوجيــة  االســتاذ املســاعد الدكتــور ســامي 

ابــو النــون عجيــل مســاعد رئيــس الجامعــة 

للشــؤون االداريــة كام حــرض املنتــدى م.د.حيدر 

عبــد ضهــد مديــر مركــز التدريــب واملعامــل يف 

الجامعــة و املهنــدس عــيل زينــي ممثــل رشكــة 

MAN باإلضافــة اىل حضــور عــدد مــن أعضــاء 

الــكادر التدريــيس لقســم الهندســة امليكانيكيــة 

ومجموعــة مــن طلبــة القســم، يف بدايــة النــدوة  

تقــدم رئيــس القســم بكلمــة شــكر فيهــا فــرع 

ــة يف  ــود املبذول ــىل الجه ــيارات ع ــة الس هندس

ــورة  ــية وبص ــة الهندس ــدوات الطالبي ــة الن اقام

مســتمرة مــام يعمــل عــىل توفــري خــربة اضافيــة 

ــم يف  ــوي له ــع ق ــل داف ــرع ومتث ــي الف لخريج

ســوق العمــل, كــام القــى أ.م.د.محســن نــوري 

ــة  ــة الســيارات كلم ــرع هندس ــس ف ــزة رئي حم

ــيارات  ــة الس ــرع هندس ــة ف ــا عراق ــح فيه وض

يف  الفــروع  اقــدم  احــد  بوصفــه  القســم  يف 

ــة يف  ــق العمــيل للطلب ــزه بالتطبي الجامعــة ومتي

وحــدة املعامــل باالضافــة اىل الســعي املســتمر 

لتطويراملناهــج . كــام تــم اجــراء مجموعــة مــن 

املحــارضات الهندســية التخصصيــة وبحســب 

ــايل:  التسلســل الت

 MAN) ــوان ــت عن ــت تح ــارضة األوىل كان املح

hydrodrive system) القاهــا املهنــدس عــيل 

زينــي ممثــل رشكــة MAN األملانيــة, حيــث 

ــة  ــة لتقني ــة اســتخدام الرشك ــا أهمي ــاول فيه تن

(hydrodrive) والــذي يعتــرب مثاليــا للتطبيقــات 

ــي  مــع قطاعــات الطــرق الوعــرة والحــاالت الت
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ــوة الجــر يف املحــور األمامــي  ــادة ق ــب زي تتطل

ــن  ــد م ــاحنات املزي ــام للش ــذا النظ ــدم ه فيق

قــوة الجــر ملركبــات الطــرق التــي تحتــاج يف 

ــرق  ــىل الط ــفر ع ــان إىل الس ــن األحي ــري م الكث

الوعــرة و الطــرق غــري املعبــدة و الطــرق الزلقــة 

مثــل الوحــل والجليــد والثلــوج باإلضافــة اىل 

ــة. ــس الجبلي التضاري

امــا املحــارضة الثانيــة فقــد كانــت تحــت عنــوان 

والقاهــا   (Continuous damping control)

هــذه  يف  تــم  زينــي,  عــيل  املهنــدس  أيضــا 

الــذي  النظــام  أهميــة هــذا  املحــارضة رشح 

ــم املســتمر للمخمــدات يف  يعمــل عــىل  التنظي

أنظمــة التعليــق للشــاحنات وذلــك عــن طريــق 

ــاس  ــىل قي ــل ع ــعار تعم ــزة استش ــود أجه وج

ــتمرار. ــم باس ــور والجس ــني املح ــافة ب املس

Technology and envi-) الثالثــة  املحــارضة 

القاهــا   (ronmental impact on biodiesel

م.د.ضيــاء غانــم مطــرش مــن فــرع هندســة 

الســيارات يف قســم الهندســة امليكانيكيــة يف 

فيهــا  وضــح  حيــث  التكنولوجيــة,  الجامعــة 

ــاع  ــوي يف قط ــود الحي ــتخدام الوق ــزات اس ممي

النقــل واهــم التقنيــات الحديثــة يف هــذا املجــال 

ــة. ــىل البيئ ــاره ع ــة اىل اث باإلضاف

اما املحارضة الرابعة فقد كانت بعنوان :

Fuel cells and their applications in elec-) 

ــد  ــد ضه ــدر عب ــا م.د.حي tric vehicles) القاه

ــر مركــز  مــن قســم الهندســة امليكانيكيــة ومدي

ــة,  ــة التكنولوجي ــل يف الجامع ــب واملعام التدري

خليــة  عمــل  مبــدأ  املحــارضة رشح  شــملت 

الوقــود وكيفيــة تحويــل الطاقــة الكيميائيــة 

ــل  ــالل تفاع ــن خ ــاء م ــود إىل الكهرب ــن الوق م

ــحونة  ــني املش ــات الهيدروج ــن أيون ــايئ م كيمي

إيجابيــا مــع األكســجني أو عامــل مؤكســد آخــر 

كــام وضــح اليــة اســتخدام هــذه الخليــة يف 

الســيارات الكهربائيــة. 

ةت �Dأسم المحا�Dالمحا

1MAN hydrodrive systemMAN كة BC ممثل/ �
المهندس ع#� زي�>

2Continuous damping controlMAN كة BC ممثل/ �
المهندس ع#� زي�>

3 Technology and environmental impact on
biodiesel

م.د.ضياء غانم مطBh /قسم الهندسة 
الميكانيكية

4 Fuel cells and their applications in electric
vehicles

م.د.حيدر عبد ضهد /قسم الهندسة 
 �

الميكانيكية (مدير مزكز التدريب والمعامل �>
الجامعة التكنولوجية)
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المنتدى الهندسي االول لفرع هندسة التكييف والتجميد
ــو  ــاء نح ــل لالرتق ــر – نعم ــعار (نفك ــت ش تح
واقــع هنــديس افضــل) اقــام فــرع هندســة 
الهندســة  قســم  يف  والتجميــد  التكييــف 
(املــنتـــــدى  العلمــي  النشــاط  امليكانيكيــة 
الهـــندســــي االول لفــرع هندســة التكييــف 
والتجميــد) يف القســم للعــام الــدرايس 2015 
ــبوع  ــات االس ــن فعالي ــن ضم ــو م – 2016 وه
الثقــايف العلمــي للقســم يف متــام الســاعة العارشة 
ــق 24/4/2016  ــد املواف ــوم االح ــاح ي ــن صب م
عــىل قاعــة املرحــوم د.هاشــم الســامرايئ. ناقــش 
املــنتـــــدى الهـــندســــي االول لفــرع هندســة 
يف  الهندســية  العلــوم  والتجميــد  التكييــف 
مجــال التكيــف والتجميــد والطاقــات املتجــددة 
ــف  ــرع التكيي ــدى اســاتذة ف ــث جمــع املنت حي
والتجميــد بحضــور الســيد املســاعد العلمــي 
ممثــال عــن رئيــس الجامعــة وطلبــة الفــرع 
ملناقشــة  مشــاريعهم وآخــر التوّجهــات العلميــة 
والتجميــد  التكييــف  مجــال  يف  الصاعــدة  
التــي  والصعوبــات  املســتقبلية  والخطــط 
يواجهونهــا يف عملهــم مســتقبالً. يتيــح املنتــدى 
ــة  ــني االســاتذة والطلب ــاء والتواصــل ب فرصــة لق
لتبــادل املعرفــة , ثبــت أن أكــرث مــن 70 % 
ــق عــرب  ــة تنبث ــة و الصناعي ــول العلمي مــن الحل

ــاء املؤمتــرات و النــدوات  اللقــاءات املبــارشة أثن
العلميــة. و هــي ليســت فقــط مــن خــالل 
ــب، و  ــورة والكت ــوث املنش ــارضات أو البح املح
ــا، يف  ــاءات غــري مخطــط له لكــن أيضــاً مــن لق
املحادثــات و النقاشــات الجانبيــة يف ردهــات 
املؤمتــر. وألقــى رئيــس فــرع هندســة التكييــف 
محســن  ادريــس  أ.م.د.محمــد  والتجميــد 
كلمــة افتتــح فيهــا ألنــدوة و رحــب بالضيــوف 
والحارضيــن حيــث اســتعرض ابرزالتوجهــات 
الحديثــة لهندســة منظومــات التكييــف والتربيــد 
يف العــامل .بعــد ذلــك القــى الدكتــور أحمــد عبــد 
محمــد محــارضه بعنــوان ” تأثــري موائــع التثليــج 

 (GWP) الحــراري  االحتبــاس  ظاهــرة  عــىل 
تهــدف   “.(ODP)االوزون طبقــة  واســتنزاف 
ــر  ــىل مخاط ــني ع ــني العراقي ــة املهندس اىل توعي
ــة الحفــاظ عــىل  هــذه الظواهرواســبابها واهمي
البيئــة عــن طريــق معرفــة كيفيــة التعامــل مــع 
ــف.  ــات التكيي ــج ملنظوم ــع التثلي ــزة وموائ اجه
ــن  ــرص ع ــرض مخت ــة ع ــدم الطلب ــك ق ــد ذل بع
مشــاريع تخرجهــم و مجموعــة مــن املحــارضات 
بخصــوص  للطلبــة  التخصصيــة  الهندســية 
مشــاريع التخــرج لهــم وبحســب التسلســل 

ــايل: الت

وعت فأسم الم�� وعالم�� طلبة الم��

� جهاد عبدالغفورتصميم وتصنيع مضخة فقاعية تعمل بالطاقة الشمسية1Uأ.م.د.ق �Wحيدر محسن ع•
•براء بش-� محمد

2Uاريج هادي ابراهيم أ.د.صباح طارق احمدتصميم وتصنيع نموذج لسخان ماء باستخدام الح•
•ح_ مهدي صاحب

3Exploring working principles of acoustic refrigeratorمحمد �
?bقاسم جبار جاسمأ.د.وحيد شا•

•محمد عزيز هاشم

4 Wقطعة المنيوم مثبتة ع �
�دراسة توزيع درجات الحرارة �

يحة كهروحرارية &q جانبها ووسطها
� محمد عاشورم.د.لؤي عبد العزيز مهديWع•

•يح2� كاظم خلف

5Design and construction of a cyclone collectorي سالمأ.م.د.محمد ادريس محسن •مصطفى ص-|
•عبد الحميد قتيبة جميل
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الحاصل  التطورالرسيع  مواكبة  اجل  من        
والتكنولوجيا  عامة  الحياة  مرافق  جميع  يف 
قسم  يف  الطائرات  هندسة  فرع  نظم  خاصة 
مجال  يف  تخصصيه  ندوة  املكيانيكية  الهندسة  
الطائرات تحت عنوان ( التوجيهات الحديثة يف 
هندسة الطائرات ) يوم الثالثاء املوافق السادس 
املرحوم  قاعة  نيسان 2016 عىل  والعرشون من 
السيد  بحضور  القسم  يف  املظفر  منري  الدكتور 
للشؤون  التكنولوجية   الجامعه  رئيس  مساعد 
حرض  كام  عجيل  نون  ابو  سامي  أ.د.  االدراية 
واملعامل  التدريب  مركز  رئيس  السيد  الندوة 
الدكتور حيدر عبد ضهد وعدد من  الجامعة  يف 
القسم  وخارج  داخل  من  التدريسني  االساتذة 

ومجموعة من طلبة القسم.
ثم القى رئيس القسم أ.م.د مؤيد رزوقي حسن 
كلمة اثنى من خاللها عىل انجازات فرع هندسة 
الطائرات يف التطور وتثمينه للجهود الحثيثة التي 
التدرييس يف تطوير خربات طالبه  يبذلها الكادر 
من خالل السفرات العلمية والندوات التخصصية 
كام شكر فيها فرع هندسة الطائرات عىل الجهود 
الهندسية  الطالبية  الندوات  اقامة  يف  املبذولة 
خربة  توفري  عىل  يعمل  مام  مستمرة  وبصورة 
اضافية لخريجي الفرع ومتثل دافع قوي لهم يف 
سوق العمل, كام القى أ.د. أركان خلخال حسني 
الطايئ رئيس فرع هندسة الطائرات كلمة وضح 
عن  الفرع  طلبة  تطوير  يف  الندوة  اهمية  فيها 
طريق ربط الجانب العميل بالجانب النظري من 
خالل تسليط الضوء عىل أبرز التوجهات الحديثة 
والتقنيات  ومحركات  منظومات  هندسة  يف 

الحديثة للطائرات املختلفة يف العامل.
ومن ثم بدات الندوة منهاجها املقرر حيث كانت 
التكنولوجي  التطور  ربط  رضروه  عىل  ترتكز 
باالمكانيات املتاحة  يف مجال هندسة الطائرات 

حيث ان خطوات التطور ترتكز عىل عدة عوامل 
منها :

1. النتاج السابق.
2. حاجته ومتطلباته السابقه والالحقة.

3. قيمته وتوجهاته. 
4. تسخري التكنولوجيا لتحقيق التطور مبا يضمن 

له مردودا“ ايجابيا“.
الطائرات  هندسة  يف  الحديثة  التوجيهات  تعترب 
علم  ان  الحديث  التطور  ملواكبة  املجاالت  احد 
االساليب  عىل  يعتمد  مل  الطائرات  هندسة 
بل  والتصنيع  التصميم  مجال  يف  فقط  القدمية 
اهتامم  محط  كان  نشاتهه  منذ  العلم  هذا  ان 
املجالني  يف  االفضل  لالنتاج  واملصممني  الباحثني 
املدين والعسكري فيام يحقق الغايتني االقتصادية 

والرتفيهيه.
يف  تخصصية  محارضات  خمس  الندوة  تضمنت 
املحارضة  القى  حيث  الطائرات  هندسة  مجال 
االوىل م.د حسني محمد حسني بعنوان (تطبيقات 
فيها  تناول  الطائرات)  مجال  يف  الذيك  الهيكل 
استخدام املواد الذكية التي لها القابليه عىل تغري 
شكلها مبا يالئم الوظيفه املخصصه لها حيث ان 
استخدام مثل هكذا مواد  يعطي جسم الطائرة 
الشكل والتصميم االفضل مبا يتغلب عىل  بعض 
الصعوبات التي كانت موجودة يف املايض حيث 
رشكة  طائرة  قبل  من  التقنية  هذه  استخدمت 
ناسا يف تصنيع الجناح الذيك حيث تكون الطائره 
يكون  ان  والهبوط  من دون  االقالع  قادره عىل 
هناك حاجه لرفع وخفض الجناح وامنا تغري فقط 

بنمط الجناح مبا يالئم الوظيفة املراده .

تقنيات   ) بعنوان  كانت  الثانية  املحارضة  اما 
الطائرات املسرية ) قام بالقاءها م.م. عقيل عيل 
التحكم  وناس استعرض من خاللها اخر تقنيات 

بالطائرات املسرية حيث ممكن ان يكون التحكم 
او   (Remote Control) بعد  عن  بالطائرة  
الطائرة  تكون  (Auto Pilot) حيث  ذايت  تحكم 
املحارضات  اما  ارضية.  محطة  قبل  من  موجهه 
طالب  نصيب  من  كانت  فقد  املتبقية  الثالث 
فرع هندسة الطائرات حيث ان الندوة سلطت 
واملواكبة  املتميزة  التخرج  مشاريع  عىل  الضوء 
الطلبه  امكانيات  مبايعكس  الحديثه  للتوجهات 
املحارضة  كانت  حيث  للمستقبل  وتطلعاتهم 
محمود  وعد  وسيم  الطالب  نصيب  من  الثالثة 
 Design & Construction ) ملرشوع تخرجهه
Remote control of Vertical Take Off Air-

الدكتور  االستاذ  ارشاف  plane CL84)),تحت 
هامم  املساعد  املدرس  و  حسني  خلخال  اركان 
تصميم  طريقة  بعرض  قام  حيث  جلغف  كريم 
وانشاء طائرة اقالع عمودي ذات تحكم عن بعد 
الرابعه  املحارضة  ومتميزه.اما  فردية  بامكانيات 
ملرشوع  حسن  جبار  صفاء  للطالب  فكانت 
Design and construction UM-) تخرجهه 

RCV) تحت ارشاف م. رعد شهاب و م.م. احمد 
وتصميم  طريقة  استعرض  حيث  يوسف  صادق 
وانشاء  منوذج مطار محمول جوا“ . اما املحارضة 
حسن  بشري  نور  للطالبه  كانت  فقد  االخريه 
 Design and construction UAV) ملرشوعها

 . (power plant
أختتمت الندوة بتوزيع شهادة تقديريه من قبل  
تثمينا“  بالندوة  املشاركني  للطلبة  الفرع  رئيس 
من  مزيد  عىل  اياهم  حاثا“  املبذوله  لجهودهم 
البذل والعطاء ليكونو يف مقدمة الركب من خالل 
مع  افكارهم  ومشاركة  املتميزة  اعاملهم  متابعة 
ذوي االختصاص ليكونو منارا“ ورسمدا“ ملستقبل 

بلدنا العزيز.

التوجهات الحديثة في هندسة الطائرات
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الخاليا الكهروضوئية : مبدأ عملها، انواعها، كفـائتها و كلفتها
النظيفة  الطاقة  انتاج          يحÈ> موضوع 
 �nللتأث وذلك  الحا�>  وقتنا   �

<� اً  �nكب اهتماماً 
التقليدي  الوقود  Lستخدام   BCالمبا
عام  بشكل  البيئة  ع#  النووية  والمحطات 
انتاج   unيعت خاص.  بشكل  اLوزون  وطبقة 
الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة من اهم 
اق  �nحL المصاحبة اLنبعاثات  لتقليل  الحلول 
المنتجة  الطاقة  ان  حيث  التقليدي.  الوقود 
الملوثات  من  خالية  تكون  المصادر  هذه  من 
الطاقة  مصادر  من  انواع  عدة  هناك  البيئية. 

ها شيوعاً: Bnالمتجددة ومن اك
1. أستخدام طاقة الرياح

الطاقة  لتوليد  الشمسية  الطاقة  أستخدام   .2
الكهربائية

الطاقة  لتوليد  الشمسية  الطاقة  أستخدام   .3
الحرارية

4. الطاقة المائية (طاقة السدود)
5. طاقة الكتلة الحيوية

6. طاقة حرارة جوف اKLرض
هناك مصادر اخرى للطاقة النظيفة مثل طاقة 
 �

ها وال�� �nالمد والجزر وطاقة امواج البحر وغ
تعتun ايضا من مصادر الطاقة المتجددة.

قطاع  شهد  الماضية  القليلة  السنوات  خ�ل 
 �

<� ملحوظاً  تطوراً  الضوئية  الخ�يا  تصنيع 
� التطبيقات 

مجال التصنيع وزيادة ملحوظة �>
الطاقة  ع#   �

Kgجز او  ك#�  بشكل  تعتمد   �
ال��

الكهربائية المتولدة من الخ�يا الضوئية.

مبدأ عمل الخ_يا الضوئية:
      يمكن تحويل اLشعاع الشم�� اz طاقة 
تم  الضوئية.  الخ�يا  باستخدام  كهربائية 
عام  مره  Lول  الضوئية  الخ�يا  استخدام 
اثبتت هذه  الفضائية وقد  المركبات   �

<�  1958
الكهربائية  الطاقة  � توليد 

<� المنظومات نجاحاَ 
ذلك  بعد  اLتصال.  اجهزة  لتشغيل  ورية  <xال
اLجهزة   �

<� الضوئية  الخ�يا  استخدام  ازداد 
� تحتاج اz طاقة كهربائية قليلة مثل اLLت 

ال��
اشباه  من  الضوئية  الخ�يا  تصنع  الحاسبة. 
من  مصنوعة  تكون  ما  عادة  حيث  الموص�ت 
السيلكون   unيعت البلورية.  السيليكون  ائح  BC
من اكBn المواد وفرة ع# سطع اLرض، حيث 
البحرية.  للرمال  المكونة  المادة اLساسية  unيعت
ع#  الضوئية  الخ�يا  عمل  مبدأ  يعتمد 
اLشعاع   �

<� الموجوده  الفوتونات  امتصاص 

ونات.  �nالك zالشم�� وتحويلها ا
انواع الخ�يا الضوئية وانواع المواد المستخدمة 

� صناعة الخ�يا الضوئية:
<�

يوجد نوعان رئيسيان من الخ�يا الضوئية:
 ،(Flat plate systems) المسطحة  الخ�يا   .1

� الشكل (1)
<� < كما مب=�

 (Concentrator systems) المركزة  الخ�يا   .2
� الشكل (2)

<� < ،كما مب=�
الضوئية  الخ�يا   < ب=�  < الهج=� النظام   .3
Hybrid photovolta-) والمجمعات الشمسية

� الشكل (3). 
<� < ic panels)، كما مب=�

امكانية  هو  هنا   < الهج=� بالنظام  والمقصود 
� نفس الوقت 

توليد طاقة كهربائية وحرارية �>
الجزء  ع#  انابيب  تركيب  خ�ل  من  وذلك 
الخلفي من الخ�يا الضوئية. يقسم هذا النوع 
من المنظومات اعتماداً ع# نوع السائل الذي 
> يستخدم الماء  � اLنابيب اz نظام هج=�

يمر �>
يمكن  كما  الهواء.  يستخدم   < هج=� نظام  او 
> يستخدم غطاء  تقسيمهه ايضاً اz نظام هج=�
زجاجي او بدون غطاء زجاجي. يتم تمرير ماء 
� اLنابيب لتقوم بامتصاص الحرارة 

او هواء �>
ع#  الشم��  اLشعاع  سقوط  من  الناتجة 
حرارة  درجة  ترتفع  وبذلك  الضوئية  الخ�يا 
السائل وتنخفض درجة حرارة الخلية الشمسية. 
الخ�يا  من  كفاءًة   Bnاك المنظومة  هذه   unتعت
الضوئية التقليدية وذلك بسبب انخفاض درجة 
حرارة سطح الخلية والذي يتناسب عكسيا مع 
من  المنتجة  اLضافية  الحرارة  وايضاً  الكفاءة 
منها  اLستفادة  يمكن   �

وال�� المنظومة  هذه 
 zا ه  < �nتجه قبل  للماء   �zاو  < تسخ=� اجراء   �

<�
منظومة التدفئة الرئيسية. 

الخ�يا  صناعة   �
<� المستخدمة  المواد  تختلف 

المواد  ابرز  من  أن  حيث  ايضاً،  الضوئية 
� صناعة الخ�يا الضوئية هي:

المستخدمة �>
Single Crystalline .1 :والذي يوجد منه عدة 

انواع منها:
a) Single crystalline silicon
b) Polycrystalline silicon

 c) Amorphous silicon (non crystalline
 (Silicon for higher light absorption
d) Gallium arsenide
Polycrystalline-thin films .2: ومن انواعها:

a) Cadmium telluride
b) Copper indium diselenide

كفائة الخ�يا الضوئية:
 zتختلف كفاءة الخ�يا الضوئية من نوع ا       

اوح كفاءة الخ�يا الضوئية �nاخر حيث ت
.(% 46 - % 5) <  ب=�

> كفاءة الخ�يا الضوئية حسب   جدول (1) يب=�
النوع.

تحت  الشمسية  الخ�يا  كفاءة   (1) جدول 
 Fraunhofer Institute for]  ية unوف مخت <�

.[Solar Energy Systems ISE

                      

            

 

مقـــالة

شكل رقم (1)
الخاليا املسطحة

شكل رقم (2)
الخاليا املركزة

شكل رقم (3)
الخاليا الضوئية الهجينة
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نوع الخليةالكفاءة [%]
% 25.6Single crystalline

% 20.8Polycrystalline silicon

5-10%Amorphous silicon

% 25-30Gallium arsenide

% 21(Cadmium telluride (CdTe

% 20.5(Copper indium diselenide (CIGS

الشمســية  للخ�يــا  الكفــاءة  معــدل  امــا 
 zالمنتجــة تجاريــاً فقــد ارتفعــت مــن 12 % ا
16 %  للـــ Polycrystalline silicon ومــن 9  % 

 .CdTe  % 13  zا
وقــد حســنت تقنيــات المايكــرو النانــو كفــاءة 
 �

التحويــل البــxي للســيلكون المســتخدم �>
الخ�يــا الكهروضوئيــة.

ســجل معهــد فرانهوفــر للطاقــات الشمســية 
� المانيــا و بالتعــاون مــع مجموعـــة معـــاهد 

<�
 Soitec, CEA-Leti and the Helmholtz) اخر
 �

<� جديــداً  قياســياً  رقمــأ   (  Center Berlin
زيــادة كفــاءة الخ�يـــا الشمســية. حيث ســجل 
 high) ــة ــا الضوئي ــن الخ�ي ــد م ــوع الجدي الن
 (concentration multi-junction solar cells
كفـــاءة تصــل اz 46 % مــع الهــدف للوصــول 
اz 50 % حيــث تعتــun هــذه اعــ# كفــاءة 
� مجــال تصنيــع الخ�يــا 

تــم التوصــل اليهــا �>
ــوع مــن  > الشــكل (4) هــذا الن ــ=� ــة، يب الضوئي
 Fraunhofer Institute for]  الخ�يــا الضوئيــة

.[Solar Energy Systems ISE

             كلفة الخ$يا الضوئية:
الخ�يــا  تصنيــع  كلفــة  انخفضــة   
ة بشــكل  �nخــLة ا Bhالســنوات العــ �

الضوئيــة �>
كلفــة   �

اLنخفــاض �> � هــذا 
�gملحــوظ. ويــأ

ادخــال  نتيجــة  الشمســية  الخ�يــا  تصنيــع 
� تصنيــع الخ�يــا الضوئيــة 

اLجهــزة الحديثــة �>
وايضــاً ازديــاد الطلــب عــ# هــذه المنظومــات 
ــذي  ــاج وال ــادة معــدLت اLنت ممــا ادى اz زي
الكلفــة.  انخفــاض  عــ#  ايجابيــاً  ينعكــس 
يحســب ســعر الخ�يــا الضوئيــة بحســاب 

قدرتهــا الكهربائيــة وليــس عــن طريــق 
ــات  ــع المجمع ــال م ــو الح ــا ه ــاحتها كم مس
ســعر  معــدل  انخفــض  حيــث  الشمســية. 
الــواط الواحــد مــن الخ�يــا الضوئيــة مــن 
� عــام 2006 اz 1.4 دوLر للــواط 

6 دوLر �>
� عــام 2016، تشــمل هــذه الكلفــة 

الواحــد �>
 zــتمر ا ــن المس ــار م ــول التي ــة مح ــاً كلف ايض
ســعر  معــدل   < يبــ=�  (5) شــكل  المتنــاوب. 
ــة  ــنوات الماضي ة س Bhــ ــة للع ــا الضوئي الخ�ي

 Fraunhofer Institute for Solar Energy]
.  [Systems ISE

الخ�يــا  اســعار   �
<� اLنخفــاض  هــذا  ومــع 

الضوئيــة وارتفــاع كفاءتهــا اصبــح اســتخدام 
� توليــد طاقــة كهربائيــة نظيفة 

هــذه المنظومــة �>
� الناتــج مــن 

Kبديــل جيــد لتقليــل التلــوث البيــ�
محطــات توليــد الطاقــة الكهبائيــة التقليديــة.

شكل (4) 

 High concentration multi-junction 

solar cells
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شكل (5) 

ة سنوات الماضية معدل سعر الواط الواحد من الخ$يا الضوئية خ$ل الع��

المدرس الدكتور

عمار سعدون عبد الزهرة

فرع محطات طاقة

مقـــالة
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زيارة علمية
      تعتــرب الزیــارات العلمیــة املیدانیــة واحــده 
والھندســیة  العلمیــة  النشــاطات  اھــم  مــن 
ــل  ــث متث ــات حی ــي يف الجامع ــكادر التدريب لل
التدریــيس  للــكادر  فرصــة  الزیــارات  ھــذه 
ــة  ــىل اھــم النشــاطات العلمی ــرف ع ــىل التع ع
والھندســیة للمراكــز العلمیــة والبحثیــة والــورش 
ــة  ــة املیكانیكی ــاالت الھندس ــة يف مج التخصصی
الغنــاء  فرصــة  تعطــي  ذلــك  اىل  ،باالضافــة 

الجانــب التطبیقــي للطالــب الجامعــي.
 ولتفعیــل التعــاون بیــن قســمنا ومركــز بحــوث 

الطاقــة املتجــددة والعلــوم الھندســیة والبیئــة
تــم يف یــوم االربعــاء املوافــق الثالــث عــرش مــن 
ــارة كل مــن م. قحطــان  نیســان لعــام 2016 زی
ــاس  ــى عب ــارض مصطف ــاس وم.م.مت ــان عب عدن
وكل مــن ر.مھندســین أقــدم ســمیرة عــودة 
محســن و ر.مھندســین ســجى رزاق محمــد 
ــع  ــز والتاب ــد محمــد زيك للمرك ــدس غی وم. مھن
ــدى  ــي اح ــر الصناع ــث والتطوی ــة البح اىل ھیئ
ــىل  ــالع ع ــم االط ــة وت ــكیالت وزارة الصناع تش
كافــة نشــاطات املركــز وعــىل االجھــزة العلمیــة 
ــوث  ــة والبح ــات العلمی ــتخدمة يف الدراس املس

ــیة. الھندس
ــز  ــر املرك ــن مدی ــد كل م ــتقبل الوف ــث اس  حی
املھنــدس ســعد عبــد الواحــد، ومــن خــالل 
ــىل  ــرف ع ــم التع ــز ت ــر املرك ــع مدی ــوار م الح

ــز .  ــام املرك ــة اقس كاف
یشمل املركز االقسام العلمیة التالیة:

1- قسم التطبیقات الكھربائیة:
ــم  ــة بتصمی ــات الكھربائی ــم التطبیق ــوم قس یق
ــة  ــة الكھربائی ــات الطاق ــة منظوم ــذ كاف وتنفی
یقــوم  حیــث  الشمســیة  بالطاقــة  العاملــة 
بأجــراء البحــوث الخاصــة بتطویــر عمــل الخلیــة 

الشمســیة وذلــك لزیــادة الكفــاءة. 
 2- قسم التطبیقات الحراریة:

وكفــاءة  اداء  بدراســة  القســم  ھــذا  یقــوم 

ــذ  ــیة وتنفی ــخانات الشمس ــواع الس ــق ان وتطبی
والتربیــد  التدفئــة  منظومــات  وتصمیــم 
ــن  ــاه م ــاء وضــخ املی ــاج الكھرب الشمســیة وانت
ــة  ــة الكتل ــة طاق ــك دراس ــاح وكذل ــة الری طاق
الحیویــة بانتــاج الغــاز الحیــوي مــن الفضــالت 
واملــواد التالفــة ویتكــون القســم مــن مجموعــة 
ــاح،  ــة الری ــرب طاق ــي: مخت ــربات وھ ــن املخت م
الجویــة  االنــواء  مختــرب  الحراریــة،  مختــرب 
واملعلومــات املناخیــة، مختــرب الكتلــة الحیویــة. 
عــىل  التعــرف  الزیــارة  خــالل  تــم  حيــث 
ــة  ــىل الطاق ــة ع ــة العامل ــة االمتصاصی املنظوم
الشمســیة وكذلــك االطــالع عــىل جھــاز الضغــط 
النفــذي البخــاري الخــاص مبنظومــة التربیــد.

3- قسم البیئة:
البحــوث  تقدیــم  بعــدة مھــام منھــا  یقــوم 
الســنویة حســب الخطــة البحثیــة الســنویة 
البیئــي  والتلــوث  البیئــة  مجــال  يف  للمركــز 
واملعالجــات  واملقرتحــات  الحلــول  وایجــاد 
التحالیــل  بأجــراء  یقــوم  كــام  املالمئــة. 
ــة الخاصــة  ــة والبایولجی والفحوصــات الكیمیائی
مبجــال البیئــة وتقدیــم االستشــارات والدراســات 
ــامً  ــي, عل ــر البیئ ــر االث ــة بتقری ــة الخاص البیئی
ان القســم اعتمــد كمكتــب استشــاري ومختــرب 
ــم  ــك ت ــة. كذل ــن وزارة البیئ ــص م ــي برتخی بیئ

 R.التعــرف عــىل مجموعــة االجھــزة واملعــدات
ــف  ــاز الكاش ــا جھ ــم منھ ــتخدمة يف القس املس
HPGC DETEC-) النقــاوة الجرمــاين عــايل 

بكافــة  االشــعاع  لكشــف  املســتخدم   (TOR
التفاصیــل للمــواد الصلبــة والســائلة.

املعلومــات  ونظــم  النــايئ  التحســس   -4
. فیــة لجغرا ا

باالضافــة اىل االقســام العامة للمركــز (التصامیم، 
الخدمات الھندســیة، التخطیــط واملتابعة.)

ومــن خــالل الزیــارة اىل معــرض املركــز الخــاص 
ــز  ــام يف الرك ــة املق ــدده والبیئ ــات املتج بالطاق
تــم االطــالع عــىل االجھــزه واملعــدات املصنعــة 

ــا: واملصممــة داخــل املركــز منھ
1- منوذج املصنع للثالجة الشمسیة

ومــدارج  الشــوارع  إنــارة  منظومــات   -2
الشمســیة. بالطاقــة  العاملــة  املطــارات 

االشــكال  مختلــف  وتصنیــع  3-تصمیــم 
الشمســیة. للســخانات 

الكھربائیــة  الســیارة  وتصنیــع  تصمیــم   -4
. لشمســیة ا

5- املجفف الشميس.
6- منظومة انتاج الغاز الحیوي.

7- املقطر الشميس.
باالضافــة اىل االطــالع عــىل العدیــد مــن االجھــزة 
االقســام  تخــص  التــي  االخــرى  املختربیــة 
ــوق  ــاس االشــعة الف ــاز قی ــورة اعــاله (جھ املذك
تحــت  االشــعة  قیــاس  جھــاز  البنفســجیة، 
الحمــراء، جھــاز تحلیــل الغــازات، جھــاز قیــاس 
الشــميس،  باملجمــع  املائــع  جریــان  رسعــة 
ــم  ــاص بقس ــة الخ ــاالت االرضی ــة االتص منظوم
ــربي للمنظومــة  ــاز املخت ــايئ، الجھ التحســس الن
درجــة   GPR مقیــاس معایــرة  االمتصاصیــة، 

الحــرارة).
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� مجــال 
<� < لقــد واجــه العلمــاء والمختصــ=�

ت حمــى  Bhيــد تحــدي جديــد بعدمــا انتــ unالت
� كل 

<� (Refrigerants) ــج ــع التثلي ــل موائ بدائ
 < � معظــم الــدول قوانــ=�

العالــم واصبــح �>
الموائــع  اســتخدام  تحــدد  يعــات  Bhوت
De-) اف < <nأســت �

� ســاهمت �>
(القديمــة) الــ��

 Bhــ ــي الب � تحم
ــ�� ــة اLوزون ال pletion) طبق

البنفســجية  الفــوق  اLشــعة  مضــار  مــن 
اجــل  مــن  الشــمس.  مــن  القادمــة   (UV)
ــج  ــع التثلي ــك انتهــى عهــد اســتخدام موائ ذل
اســتمر  والــذي   (HC) الكلوروفلوروكاربونيــة 
ــن  ــد  وم ــاً لينتهــي اz  اKLب ــBn مــن 70 عام Lك

المســتقبل   �
و�>  R12,R11 الموانــع  هــذه 

� الــدور عــ# مائــع R22 لتظهــر 
�gالقريــب ســيأ

حــة وهــي  �nسلســلة طويلــة مــن البدائــل المق
ــن  ــun م � تعت

ــ�� ــا  وال ه �nوغ R134,R410,R40
الهايدروفلوروكاربونيــه  الموائــع  مجموعــة 
(HFC) أو الخ�ئــط (Bland) وهــي امينــة جــدا 
ــكل  ــاهم بش ــا تس ــة اLوزون ولكنه ــ# طبق ع
كبــ�n عــ# ظاهــرة اLحتبــاس الحــراري والــذي 
ــة اLوزون  اف طبق < <nــت ــن أس ــة ع ــل اهمي L يق
بعواقــب وخيمــة  الكــرة اLرضيــة  يهــدد  و 
ــن  > ع ــ=� ــرة المختص ت نظ �nــ ــا تغ ــان م وCع
بدائــل  ت  unواعتــ الذكــر  الســابقة  البدائــل 

ــات  ــي بمتطلب ــرى تف ــل اخ ــاد بدائ > ايج ــ=� لح
ــة  ــ# طبق ــه ع ــراري والمحافظ ــاس الح اLحتب

ســويًه. اLوزون 

الهيدروكربونيــة (HC) مــن  الغــازات   unتعتــ
ت عــ#  Bhانتــ �

اهــم هــذه البدائــل والــ��
 �

ه وخاصــة �> �nخــLالســنوات ا �
نطــاق واســع �>

ــات  ــأن اســتخدام الهيدروكربون ــا ب ــا علم اورب
ــن  ــد ولك ــر الجدي ــس باKLم ــج لي ــع تثلي كموائ
ة بعيــدة بســبب قابليــة عــ#  �nمنــذ فــ hانحــ

 .  (Inflammable) اLشــتعال 
ومن هذه البدائل 

الصيغة المائع

الكيميائية

بديل عنالرمز

C4H10R600aR134aايزو بيوتان

C4H10R600R134aبيوتان

C3H8R290R22بروبان

C3H6R1270بروبلني

ــع  ــة يف مصان ــوط االنتاجي ــن الخط ــري م األن كث
الثالجــات واملجمــدات والعارضــات التجاريــة 
ــذه  ــتخدم ه ــزة تس ــاج اجه ــرض انت ــريت لغ تغ

ــاز. ــأداء ممت ــع وب املوائ
ــل  ــيتم التعام ــف س ــا ... كي ــؤال هن ــربز الس وي
مــع هــذه الغــازات وهــي قابلــة لألشــتعال. 
االوربيــني)  (االتحــاد  أصــدر  الصــدد  وبهــذا 
ــامت  ــة اىل تعلي ــامت اضاف ــح وتعلي ــدة نصائ ع
الوقايــة الخاصــة بالوقــود ميكــن ان تتبــع يف 
مجــال التصنيــع والصيانــه والنصــب لتجنــب 
الحــوادث املحتملــة .وقــد حــددت الترشيعــات 
املائــع   (Charge) كتلــة  يكــون  ان  االوربيــة 
يف  املســتخدمة  االجهــزة  يف  (الهيدركربــوين) 
املنــازل ال تزيــد عــن 150g لتــاليف الوصــول 
اىل النســبة التــي تــؤدي اىل االشــتعال امــا يف 
 Chiller & Package) الكبــرية  املنظومــات 
Unit) والتــي عــادة مــا تكــون يف غــرف املكائــن 
ــة  ــات تهوي ــك متطلب ــات فهنال او ســطوح البناي
(Ventilation) اضافيــة لألمــان، كــام وان كل 
التوصيــالت الكهربائيــة يجــب ان تعــزل بشــكل 
كامــل عــن الفضــاء لتجنــب حــدوث  االشــتعال 
اثنــاء  املحتملــة  الكهربائيــة  الــرشارة  نتيجــة 

ــل. العم
ــز  ــي يتمي ــارص الت ــدرج بعــض العن وميكــن ان ن

ــدرو كاربــوين ــج الهي ــع التثلي بهــا مائ
1. أداء حراري ممتاز 

2. كفائه افضل مبقدار 20%
3. ضغوط عمل واطئة
4. صديق ممتاز للبيئه

 (Miscibility) ــزاج ــة افضــل عــىل األمت 5. قابلي
مــع الزيــت

أمــا املآخــذ عــىل هــذه األنــواع مــن موائــع 
التثليــج فهــي

1. قابلية عالية عىل األشتعال و االنفجار
تطبيــق  لغــرض  اضافيــة  كلــف  يتطلــب   .2

األمــان تعليــامت 
3. كلفة نقل عالية

4. يحتاج اىل عدة وأجهزة فحص تخصصية
5. يحتاج اىل مهارات خاصة  

النبــذه القصــرية عــن  اخــريا... وبعــد هــذه 
ــات  ــول ان توقع ــتطيع ان نق ــل نس ــذا البدي ه
املختصــني يف مجــال التثليــج وتوقعاتنــا ان بــاب 
ــب  ــق يف القري ــن يغل ــل ل ــن البدائ ــث ع البح
العاجــل وامنــا ســيأخذ فــرتة طويلــة مــن الزمــن 

الســوق  منهــا  عوامــل  عــدة  فيهــا  تتنافــس 
واالداء  املصنعــة،  الــرشكات  تــرضر  ومــدى 
الحــراري و الخــواص العامــة للامئــع البديــل 
ــر  ــه و توف ــىل البيئ ــل ع ــع البدي ــريات املائ و تأث
ــل  ــع البدائ ــة م ــعره باملقارن ــل وس ــع البدي املائ
األخــرى وكذلــك الخــربة املتوفــرة يف التعامــل 
مــع البديــل الجديــد والكلــف املضافــة و أخــرياً 

القوانــني واالنظمــة.

 

 االستاذ املساعد
                                                                الدكتور احمد عبد محمد صالح 

                                                                          قسم امليكانيك/ فرع هندسة التكييف والتجميد
ايلول 2016

موائع التثليج وحمى البدائل
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مناقــــشات 16

مناقشات طلبة الدراسات العليا
ناقــش طالــب الدكتــوراه فرحــان لفتــه رشــيد  / تخصــص 

: املوســومة  الطروحتــه  حراريــات 
(Heat Transfer Enhancement of Air Cooled Turbine 
Blade Using Different Mechanical Obstruction)

بــأارشاف الدكتــور مؤيــد رزوقــي حســن والدكتــور أركان خلخــال 
حســني متــت املناقشــة بتاريــخ 28/12/2015 عــىل قاعــة الدكتــور 

جوامــري وحصــل عــىل تقديــر جيــد جــداََ .

ناقــش طالــب املاجســتري صــادق عــامد صــادق / تخصــص 
: املوســومة  لرســالته  تطبيقــي  ميكانيــك 

(Transient analysis on Copper alloy beam)   
ــخ  ــة بتاري ــت املناقش ــن مت ــد حس ــيل رع ــور ع ــأارشاف الدكت ب
ــر  ــىل تقدي ــل ع ــري وحص ــور جوام ــة الدكت ــىل قاع 3/3/2016 ع

ــداََ . ــد ج جي

ناقــش طالــب الدكتــوراه حميــد شــمخي جابــر / تخصــص 
: املوســومة  الطروحتــه  تطبيقــي  ميكانيــك 

(Study the Influence of Hot-Dip Aluminizing on the 
Buckling Behavior of Columns )

بــأأرشاف الدكتــور احمــد نايــف ابراهيــم و الدكتــور ســمري عــيل 
ــور  ــة الدكت ــخ 17/3/2016 عــىل قاع ــني متــت املناقشــة بتاري ام

جوامــري وحصــل عــىل تقديــر جيــد جــداََ . 

ــص  ــامخ / تخص ــارة ش ــى زي ــتري مصطف ــب املاجس ــش طال ناق
ميكانيــك تطبيقــي لرســالته املوســومة :

(Experimental study of mechanical properties of ep-
oxy/polysulfide blend matrix with different reinforce-
ments of short carbon and glass fibers and nano par-
ticales)

بــأارشاف الدكتــورة ابتهــال عبــد الــرزاق محمــود متــت املناقشــة 
ــل  ــر وحص ــري املظف ــور من ــة الدكت ــىل قاع ــخ 3/3/2016 ع بتاري

عــىل تقديــر جيــد جــداََ .
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مناقشات طلبة الدراسات العليا
ناقــش طالــب الدكتــوراه صــالح مهــدي ســوادي / تخصــص 

ميكانيــك تطبيقــي الطروحتــه املوســومة :
(Chaotic study of mobile robotics under vibration ex-
citation using image processing)

بــأارشاف الدكتــور موفــق عــيل موفــق  والدكتــور عــامد ناطــق 
ــة  ــخ 21/4/2016 عــىل قاع ــد الوهــاب متــت املناقشــة بتاري عب

ــد جــداََ . ــر جي ــور جوامــري  وحصــل عــىل تقدي الدكت

ناقــش طالــب املاجســتري عــيل حبيــب عســكر / تخصــص تكييــف 
وتجميد لرســالته املوســومة :

( The Effect of Magnetic Field with Nanofluid on Heat 
Transfer in a Horizantal Pipe )

بــأارشاف الدكتــور عبــد الحســن عبــد كــرم اللــه والدكتــور ليــث 
جعفــر حبيــب متــت املناقشــة بتاريــخ 21/1/2016 عــىل قاعــة 

الدكتــور جوامــري وحصــل عــىل تقديــر جيــد جــداََ .

ــص  ــوي / تخص ــامعيل علي ــد اس ــوراه محم ــب الدكت ــش طال ناق
ــومة : ــه املوس ــات الطروحت حراري

(Experimental & Theoretical Study of Solar Energy 
Absorbed by Heat Pipe Inside Evacuated Glass Tube 
With Automatic Tracking)

ــد  ــور احمــد عب ــد و الدكت ــاض محمــد عب ــور في ــأأرشاف الدكت ب
ــة  ــخ 26/5/2016 عــىل قاع ــح متــت املناقشــة بتاري محمــد صال

ــد .  ــر جي ــور جوامــري وحصــل عــىل تقدي الدكت

ناقــش طالــب املاجســتري اســعد عبــد الحســني دبيــش / تخصــص 
ميكانيــك تطبيقــي لرســالته املوســومة :

( Determination of Mathematical Models for Wear of 
Tungsten Carbide (WC) Cutting Tools During Ma-
chining Stainless Steel )

بــأارشاف الدكتــور شــاكر ســكران حســن والدكتــور ســمري عــيل امــني 

ــور جوامــري  ــخ 22/2/2016 عــىل قاعــة الدكت متــت املناقشــة بتاري

وحصــل عــىل تقديــر جيــد جــداََ .
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مع  ومثمرا  ا  < �nمتم كان  العدد  � هذا 
<� لقائنا     

عباس عطية  قاسم  الدكتور  المساعد  اLستاذ 

 �
المعاون العلمي لقسم الهندسة الميكانيكية �>

 �
الجامعة التكنولوجية، وضح الدكتور قاسم �>

 �
بداية حديثه سياسة شعبة الدراسات العليا �>

والدكتوراه   �nالماجست توجيه طلبة   �
<� القسم 

� مرحلة البحث ع# مواكبة التوجه 
وخصوصا �>

Computer Simu-) استخدام   �
<� العالمي 

المتطورة  الهندسية  امجيات  unوال  (lation
 �

<� وتوظيفها  الهندسية  المشاكل  تحليل   �
<�

 zا للوصول  اLكاديمي  العلمي  البحث  خدمة 
 �

<� الك�سيكية  الطرق  عن  واLبتعاد  النتائج 
البنية   �nتوف لصعوبة  وذلك  العم#�  البحث 
 �

التحتية للجانب العم#� ممايؤدي اz هبوط �>
مواصفات البحث باLضافة اz الكلفة المادية 
ع#  مرهقة  تكون   �

وال�� تحتاجها   �
ال�� العلية 

الوقت  ناحية  من  العليا  الدراسات  طالب 
 zا باLضافة   , المادية  الناحية   zا باLضافة 
اهمية حث طلبة الدراسات العليا Lستخدام 
العالمية  الجامعات   �

<� المتبعة  البحث  طرق 
البحث  لغرض  البحث  بتجنب  وهي  الحديثة 
بالمشاكل  البحث  مشاريع  بربط  القيام  بل 
كات  Bhال لها  تتعرض   �

ال�� الحقيقية  الهندسية 

لطالب  التمويل  يوفر  مما  انتاجها  مجال   �
<�

� المقابل. 
الدراسات العليا �>

لجنة  سياسة  ان  قاسم  الدكتور  أوضح  كما 
الدراسات العليا وبحسب ما اقرته رئاسة القسم 
الدراسات  طلبة  نوعية  ع#   < �nك �nال  zا تهدف 

باLضافة  الطلبة  كمية   < �nك �nال من   Bnاك العليا 
اz السعي اz استحداث بعض التخصاصات 
 �

� العراق وال��
النادرة والغ�n الموجودة حاليا �>

التفرد   zا الميكانيكية  الهندسة  قسم  يسعى 
معلوم  هو  كما  القريب,  المستقبل   �

<� بها 
البكالوريوس  دراسة   �

<� فروع  خمس  هناك 

اLن  والتوجه  الميكانيكية  الهندسة  قسم   �
<�

مقابلة  تخصصات  خمس  فتح   zا بالسعي 
� الدراسات العليا مثل ماجست�n هندسة 

اليها �>

حيث  الطائرات,  هندسة   �nوماجست السيارات 
 Lا ممكننا  > Lيكون  �nالتم  zا السعي   ان هذا 
بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل ك� الكادرين 
� تطوير الدراسات العليا 

اLداري والتدري�� �>

تعيشه  الذي  الوضع  من  وبالرغم  القسم   �
<�

� العراق الذي هو جزء من 
المؤسسة التعليمية �>

 Lتمر ع# عراقنا العزيز ا �
الظروف الصعبة ال��

ة التعليم  �nان التطوير المستمر واستكمال مس
� القسم Lتزال موجودة وسوف تضل 

<� �zالعا
تتناقلها   �

ال�� ة  �nالمن الشعلة  تمثل  باقية وهي 
اLجيال. 

� القسم قفزة 
حيث شهدت الدراسات العليا �>

نوعية من حيث استيعاب عدد اكun من الكادر 
� القسم من حملة اLلقاب العلمية 

التدري�� �>
مجال   �

<� للمشاركة  مساعد)  استاذ  و  (استاذ 
او  التدريس  ناحية  العليا سواء من  الدراسات 
باLضافة  العليا  الدراسات  اف ع# طلبة  BCLا
� القسم من حملة  اz فتح المجال امام تدريس��
 �

شهادة الدكتوراه (مدرس) وحثهم للمشاركة �>
 �nللماجست) العليا  الدراسات  طلبة  مناقشات 

تتابع  موازنة  لغرض  وتنشيطهم  والدكتوراه) 
� اي خلل ممكن ان يحصل 

اLجيال وذلك لت��>

بسبب  القسم  اساتذة  اعداد   �
<� المستقبل   �

<�
 < وصول بعض اعضاء الكادر التدري�� الحالي=�
بهذا  اLخر,  البعض  وسفر  التقاعد  سن   zا
من  جاهز  بديل  دائما  هناك  يكون  الشكل 

 �
<� المستمرة  الحاجة  � سد 

<� القسم   � تدريس��
وهذا  اLصيل  غياب  حال   �

<� العليا  الدراسات 
نابعا من رؤية القسم وسياسة رئاسة الجامعة. 
 �

<� العليا  الدراسات  شعبة  نشاطات  عن  اما 

� مجال الدورات التخصصية المحلية 
القسم �>

القسم  تلقاها   �
ال�� الدعوة  واهمها  والدولية 

عن   2015 عام   �
<� اLلمانية  الداد  منظمة  من 

Dresden Universi-) درزدن  جامعة  طريق 
للتعليم  أكun مركز  ty of Technology) وهي 

هي  الوقت  بنفس  درزدن,  مدينة   �
<�  �zالعا

اKLلمانية،  ساكسونيا  وLية   �
<� جامعة   unأك

ألمانيا،   �
<� جامعات   Bhع unأك من  وواحدة 

ممايجعلها   1828 لعام  الجامعة  تاريخ  يعود 
� ألمانيا, 

واحدة من أقدم اKLكاديميات التقنية �>
عن  ممث�  بصفته  قاسم  الدكتور   <xحيث ح
الجامعة التكنولوجية للمفاوضات حول اعداد 
اتفاقية تعاون ومن ثم وصوL اz توقيع مذكرة 

. �
<gلماLتعاون شاملة مع الجانب ا

باLضافة اz تعاون قسم الهندسة الميكانيكية 
 IREX) (International Research) مع منظمة
دولية  منظمة  وهي   (& Exchanges Board
ع#  تعمل   1968 عام  تاسست  ربحية   �nغ
 �zأفكار وبرامج مبتكرة ع# مستوى عا تقديم 
� مواكبة التطور من خ�ل 

لمساعدة المجتمع �>
بناء  ع#  المحلية  والمؤسسات  اKLفراد   < تمك=�
برامج  للمجتمع من خ�ل  اLساسية  المكونات 
وكذلك  والجوده   �zالعا التعليم   �

<� مختصة 
المساعدة والمشورة  الدعم من خ�ل تقديم 

KLغراض  التكنولوجيا  استخدام  بمسائل 
 < الجنس=� ك�  ومن  الشباب  لقطاع  التنمية 
للتنمية  اLمريكية  الوكالة  قبل  من  بدعم 
ومكتب  واليونيسكو  اKLمريكية  ووزارةالخارجية 

دعم الديمقراطية التابع ل�Kمم المتحدة,
امنياته  قاسم  الدكتور  ابدى  لقائنا  ختام   �

و�>
 �

<� العليا  الدراسات  لطلبة  والتفوق  بالنجاح 
القسم وامله بالتطور الدائم لجامعتنا الحبيبة 

بالتاكيد  هو  الذي  التكنولوجية)  (الجامعة 
تطور لعراقنا العزيز.

  

لقـاء العدد
الدكتور قـاسم عباس عطية المعاون العلمي
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من  العزيز  عراقنا  يمتلكه  ما  من  بالرغم 
ة وهائلة يمكن من خ�لها مواجهة  �nثروات كب
لكن  تعيقه،   �

ال�� اLقتصادية  المشاكل 
صعوبات  وتواجه  معطلة  وات  Bnال اغلب 
اLمد  طويل  حلها  يكون  قد  استثمارها   �

<�
بنسبة  النفط  ع#  اعتماده  يكون  ،لذلك 
تقسيم  ،ويتم  وارداته  من   ٪٩٥  zا تصل 
رواتب  شكل  ع#  الواردات  لهذه  الxف 
واجور ،اما المتبقي من هذا العائد النفطي 

فيxف ع# المشاريع اLستثمارية. 
� يتعرض 

سة ال�� Bhاليوم وبسبب الهجمة ال
داعش  عصابات  قبل  من  العراق  لها 
انية  < �nالم من   �nكب جزء  ولتوجيه  اLجرامية 
 � uوالحشد الشع� �

نحو تسليح الجيش العرا��
الوطن,  ارض  عن  للدفاع  العشائر  وابناء 
النفط  اسعار  تداعيات هبوط   zا باLضافة 
العجز  مشكلة  يواجه  العراق  فان  الخام, 
� الموازنة العامة، ان مواجهة هذا العجز 

<�
> هما: تخفيض  يكون حاليا عن طريق ادات=�
ائب، باLضافة  <xالنفقات العامة وزيادة ال
هذه  لمعالجة  الحلول  بعض  وضع   zا
الحفاظ  مع  متوافقة  تكون  بحيث  المشكلة 
يكفيه.  الذي  للحد  الفرد  نصيب دخل  ع# 
لذلك ومن ضمن هذه الحلول فقد تم البدأ 
بالعمل بنظام الدراسة الجامعية المسائية 
للعام  الحكومية  العراقية  الجامعات   �

<�
الدرا�S (2017-2016) لحل مشكلة التمويل 
العلمي  والبحث   �zالعا التعليم  وزارة   �

<�
لتمويل  منفذ  لفتح  محاولة   �

<� العراقية، 
 unالتعليم الجامعي، فض�ً عن استيعاب أك
نفسها  مكانات  �Lبا الط�ب  من  ممكن  عدد 
مصدر  تمثل  انها  كما  وأثاث  بنايات  من 
� هذه المرحلة 

دخل جيد للكادر التدري�� �>
� تمر ع# عراقنا العزيز, ناهيك 

الصعبة ال��

الملحة  الحاجة  منها:  أخرى  أهداف  عن 
العامة,  المصلحة  تتطلبها   �

ال�� ورة  <xوال
وهي اتاحة الفرصة لمن لم تسنح له الفرصة 
 < الموظف=� من  الجامعية  دراسته  أكمال   �

<�
> للدراسة الصباحية, وخريجي  غ�n المتفرغ=�
المعاهد والدراسة اLعدادية الذين تجاوزت 

تسمح   L والذين   �
<gالقانو السن  أعمارهم 

اLختصاص  بحسب  بالقبول  معدLتهم 
 zا باLضافة  فيه،  يرغبون  الذي  العلمي 
مشكلة  حل   �

<� المسائية  الدراسة  مساهمة 
ة من  �nعداد الكبKعدم استيعاب الكليات ل�
اLعدادية،  المراحل  > من  المتخرج=� الطلبة 
الطاقة   �

<� التوسع  يشبه  ما   zا فتحولت 
أعداد  استيعاب   �

<� للكليات  اLستيعابية 
يحالفهم  لم  الذين  الطلبة  من  مضاعفة 
الظروف  عن  فض�  اLنسيابية.   �

<� الحظ 
� جعلت الكث�n من الطلبة يعزفون 

اKLمنية ال��
المحافظات  جامعات   �

<� الدراسة  عن 
 �

اKLم�> الوضع  بسبب  الساخنة  المناطق 
والعمليات العسكرية. ان للدراسة المسائية 
 �

<� اLسهام  اهمها  ة  �nكب فوائد  العراق   �
<�

 < رفد المجتمع وأغنائه بالمزيد من المثقف=�

تحاول  واسعة   < المثقف=� من  طبقة  وهناك 
الدراسة  خ�ل  من   �

الثقا�> مخزونها  زيادة 
المسائية، وأنها فرصة ثمينة للطالب، فض� 
عما تتيحه من إمكانية الحصول ع# شهادة 
يرغب  الذي  التخصص   �

<� ثالثة  أو  ثانية 
ووقت  العمر،  عن  النظر  بغض  المرء  فيه 
الدراسة الذي يسمح لمن يعمل أن يستمر 

� الوقت نفسه.
بالعمل والدراسة �>

الدراسة  اهداف   �
<� ات  �nالمتغ ضوء   �

و�>
والتطور  بها   < الملتحق=� ونوع  المسائية 
� الكليات والجامعات، 

<� < والتوسع الحاصل=�
أساسية.  ورة  <� المسائية  الدراسة  أضحت 

� استيعاب تزايد أعداد الطلبة 
فهي تسهم �>

> الذين لم يحقق القبول المركزي  المتخرج=�
وموقعها  الدراسة  نوع   �

<� طموحاتهم 
اKLحداث  بعد  سيما   Lو لهم  المناسب 
� شهدها البلد مؤخرا، حيث 

ات ال�� �nوالمتغ
المركزي  القبول  اشكاLت  حل   �

<� أسهمت 
وطاقته اLستيعابية. 

الدراسة المسائية في الجامعات العراقية
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التكنولوجيــة  الجامعــة  رئيــس  برعايــة 
 �

ــم �> ــر اقي > دواي ثام ــ=� ــور ام ــتاذ الدكت اLس
الجامعــة   �

<� الميكانيكيــة  الهندســة  قســم 
� يــوم 

التكنولوجيــة اجتمــاع الهيئــة العامــة �>
� الســاعة 

اLربعــاء الموافــق 26/10/2016 �>
 �nمنــ الدكتــور  قاعــة  وعــ#  ظهــرا   12:00
ــوري  ــاح بالســ�م الجمه ــم اLفتت ــر, ت المظف
ثــم  الحكيــم  الذكــر  مــن  ايــات  وقــراءة 
 �

ــ�� ــه وال تفضــل رئيــس الجامعــة بالقــاء كلمت
ــة  ــم الهندس ازه بقس < �nــ ــره واع ــا فخ ــد فيه اك
الميكانيكيــة وتقديــره للجهــد الكبــ�n المبــذول 
ــل كادري القســم التدريــ�� واLداري  مــن قب
� القســم 

� التطويــر المســتمر الحاصــل �>
<�

ــردات  ــث مف ــا تحدي ــي اهمه ــدة نواح ــن ع م
مناهــج القســم ولكافــة المراحــل, كمــا اعطــى 
ــات  ــول امتحان ــه ح ــة توجيهات ــس الجامع رئي

 �Sالــدور التكميــ#� واهميــة العــام الــدرا
(2017-2016) بوصفــة نقطــة البدايــة للعمــل 
بالنظــام الدراســة المســائية كمــا وضــح اليــة 

ــة  ــن ناحي ــام, م ــذا النظ ــل به > العم ــ=� وقوان
اخــرى تتطــرق اz توجهــات رئاســة الجامعــة 
> للدراســات العليــا,  بالنســبة Lعــداد المقبولــ=�
� شــكر 

ــ�� ــه ال ــس القســم كلمت ــى رئي ــا الق كم
� تقدمهــا رئاســة 

ــ�� ــة المســتمرة ال فيهــا الرعاي

ــة بشــكل  الجامعــة اz كافــة اLقســام العلمي
الميكانيكيــة  الهندســة  قســم   zوا عــام 
ــدرس  ــن: الم ــكر ك� م ــا ش ــاص, كم ــكل خ بش

المســاعد عمــاد عبــد الرســول عبــد الصاحــب 
� تطويــر القســم واللجنــة 

ة �> �nســهاماته الكبــL
ــدي  ــد مه اس محم unــ ــور ن ــة والدكت اLمتحاني
ــم  � القس

ــودة �> ــعبة الج � ش uــ� ــع منتس وجمي
 �

لجهودهــم المتواصلــة وعملهــم الــدؤوب �>
ــعبة. الش

كمــا تــم تكريــم عــدد مــن اســاتذة و اعضــاء 
الهيئة التدريســية لقسم الهندســة الميكانيكية 
ــن  ــم الس ــد (لوصوله ــ# التقاع > ع ــ=� المحال

التقديريــة  الشــهادات  وتوزيــع   ( �
<gالقانــو

ــم:  ــم وه عليه
الدكتورة هناء عبد الهادي حسن 

<Èالدكتور طالب كشاش مرت
الدكتورة ابتسام مهدي شهاب

المدرس رعد شهاب احمد
ــ#  ــة ع ــهادات التقديري ــع الش ــم توزي ــا ت كم

ــن  � القســم الذي
ــة التدريســية �> اعضــاء الهيئ

ــة وهــم: ــات العلمي قي �nــوا عــ# ال حصل

�nالدكتور عبد الكريم عباس خض

الدكتور غازي فيصل سلومي

�
BSوهيب ما < الدكتور حس=�

الدكتور ع#� لفتة كعيد

الدكتور حيدر عبد ضهد
الدكتور وسام حميد عليوي

الدكتور عقيل ع#� وناس

unالدكتور ع�ء عبد الهادي ج
المدرس سهى عبد اLله محمد

المدرس المساعد ع#� حبيب عسكر
� نهايــة اLجتمــاع شــكر رئيــس الجامعــة 

و�>
� هــذه 

ــن ســاهم �> ــن وكل م ي ــع الحا�> جمي
ــل. العم

عقد الهيئة العامة
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ــ�ء  ــور ع ــوراه للدكت ــة الدكت ــار اطروح ــم اختي ت

� قســم الهندســة 
عبــد الهــادي جــun التدريــ�� �>

 �
الميكانيكيــة كأفضــل اطروحــه لعــام 2016 �>

ــة  ــم لجامع ــة والنظ ــة الميكانيكي ــم الهندس قس

� المملكــة المتحــدة باLضافــه اz طبع 
نيوكاســل �>

(SPRINGER) Bhدار النــ �
اLطروحــه ككتــاب �>

�zــا ــه كان كالت ــص اLطروح ــا ان ملخ علم

زمــن  منــذ  الصناعيــة  الروبوتــات  اســتخدمت 

 < أجــل تحســ=� مــن  نتــاج  �Lا نظــم   �
<� طويــل 

� عمليات التصنيع 
نتاجيــة والجــودة والســ�مة �> �Lا

� الواقــع العمــ#� حــدوث عطــل 
. لكــن �> �z

âLا

ــباب  ــة KLس ــوت, نتيج � الروب
ــئ �> ــل مفاج او فش

ــة عــ#  ــه انعكاســات كارثي ــد يكــون ل ــة, ق مختلف

ــف  ــؤدي اz توق ــد ي ــك ق ــغل كذل ــ�مة المش س

ــائر  ــا اz خس ــة مؤدي ــورة كامل ــاج بص ــط اLنت خ

 noitidnoC) حالــة  مراقبــة  ة.  �nكبــ اقتصاديــة 

ــة و  ــواع الصيان ــن ان ــوع م ــي ن gnirotinom)  ه

� فيهــا يتــم مراقبــة صحــة الماكنــات بصــورة 
الــ��

بعــض  وجمــع  قيــاس  طريــق  عــن  مســتمرة 

� مــن الممكــن اســتخراج 
اLشــارات المهمــة والــ��

اســتخدامها  لغــرض  منهــا  معينــة  خصائــص 

 �
<� المبكــرة  التدهــور  ع�مــات  عــن  للكشــف 

صحــة الماكنــة. التنبــأ المبكــر بحــدوث العطــل 

الخســائر  تقليــل   zا يــؤدي  ســوف  بالتأكيــد 

اLنتــاج  خــط  توقــف  مــن  الناتجــة  الماديــة 

وكذلــك الناتجــة مــن صيانــة الروبــوت, KLن ذلــك 

� المصنــع عــ# 
ســوف يســاعد مســؤول الصيانــة �>

وضــع خطــة صيانــة محكمــة عــن طريــق ايقــاف 

� الوقــت اLمثــل بحيــث 
الروبــوت عــن العمــل �>

� المصنــع. 
L يؤثــر عــ# ســ�n خــط اLنتــاج �>

� هــذا البحــث هــو 
> الرئيــ�� �> �nكــ �nلذلــك فــإن ال

عــ# تصميــم وتطويــر نظــام مراقبــة صحــة ذ�� 

� عــ# أســاس تكنلوجيــا اLتصــال ال�ســلكية 
مبــ�>

� أنظمــة 
للكشــف وتشــخيص اLعطــال الشــائعة �>

 �
وس والمحامــل) الموجــودة �> �nنقــل الحركــة (الــ

مفاصــل الروبوتــات الصناعيــة باLعتمــاد عــ# 

از . < �nــ ــارة اLه ــل إش تحلي

 (٠٦٥ AMUP) تحقيقــا لهــذه الغايــة, روبــوت نــوع

� هــذا البحــث لغــرض محــاكات 
قــد اســتخدم �>

 (٣ tnioj) المفصــل الثالــث �
مختلــف اLعطــال �>

ــدان  ــ� فق ــوت، هــذه اLعطــال تشــمل مث للروب

وس. خوارزميــة مكونــة مــن  �nســن مــن اســنان الــ

> قــد طــورت لغــرض مراقبــة صحــة  مرحلتــ=�

الروبــوت، المرحلــة اLوz مســؤولة عــن الكشــف 

عــن العطــل بغــض النظــر عــن نوعيته ومكانــه اما 

المرحلــة الثانيــة فتكــون مســؤولة عــن تشــخيص 

شــارات  �Lا معالجــة  مكانــه.  ومعرفــة  العطــل 

اLمــور  مــن   unتعتــ  (gnissecorp  langiS)

مراقبــة  انظمــة  تطويــر   �
<� المهمــة  اLساســية 

الصحــة، لذلــك، لغــرض اســتخراج خصائــص 

ــق  ــخيص الدقي ــف والتش � الكش
ــا �> ــول عليه يع

 etercsiD) عطــال الروبــوت تقنية تعــرف باســمKL

� تحليــل 
mrofsnart televaw) قــد اســتخدمت �>

ــص  ــم الخصائ ــتخراج اه از واس < �nــ ــارات اLه اش

منهــا. مــن ناحيــة اخــرى, تعتــun تقنيــات الــذكاء 

 laicifitrA) ــة ــبكات العصبي ــل الش ــي, مث الصناع

 yzzuF) ــب ــق المضب krowten laruen) و المنط

هــا, مــن اساســيات انظمــة تشــخيص  �nوغ (cigol

� هــذا البحــث شــبكة عصبيــة 
اLعطــال. لذلــك �>

الخصائــص  عــ#  باLعتمــاد  صممــت  قــد 

از للروبــوت.  < �nهــLالمســتخرجة مــن اشــارات ا

 eerhT) هــذه الشــبكة مكونــة مــن ثــ�ث طبقــات

sreyal), طبقــة ادخــال واخــرى اخــراج وثالثــة 

> تعــرف بأســم الطبقــة  > الطبقتــ=� > هاتــ=� بــ=�

 zا باLضافــة    .(reyal  neddiH) المخفيــة 

ــارات  ــل اش ــع وتحلي ــرض جم ــج لغ ــك, برنام ذل

 �zوLــم ا � التقيي
ــتخدامها �> ــرض اس از, لغ < �nــ اLه

الروبــوت, قــد طــور باLعتمــاد عــ#  لصحــة 

برنامــج ال�بفيــو (WEIVbaL). بعــد ذلــك, نظــام 

اLتصــاLت  بمبــداء  يعمــل  مدمــج   �
<gو �nالكــ

تقنيــة  عــ#  باLعتمــاد   (sseleriW) ال�ســلكية 

ــة  ــق خوارزمي ــرض تطبي ــور لغ ــد ط (eeBgiZ) ق

هــذا   �
<� والمتبنــاة  المطــورة  الصحــة  مراقبــة 

البحــث بهــدف جعلهــا تعمــل بصــورة مســتقلة 

ــن  ام < �nبال (emit-laeR) ــي ــن الحقيق ــرف الزم وبظ

مــع حركــة الروبــوت. هــذا النظــام المدمــج 

ــت  ــزء اLول يثب , الج < ــ=� ــن جزئ ــون م ــك مك كذل

عــ# الروبــوت ومســؤول عــن تطبيــق الجــزء 

اLول مــن الخوارزميــة المطــورة (الكشــف عــن 

� بأســتخدام 
وجــود عطــل مــن عدمــه) وهــو مبــ�>

ــو  ــوع اردين ــق (rellortnocorciM) ن مســيطر دقي

النظــام  مــن   �
<gالثــا الجــزء  امــا   .(oniudrA)

ــن  � م
<gــا ــزء الث ــن الج ــؤول ع ــو مس ــج فه المدم

الخوارزميــة (تشــخيص مــكان ونــوع العطــل) 

 �
ويكــون مرتبــط اz حاســبة شــخصية وهــو مبــ�>

 langis latigiD) بأســتخدام معالــج اشــارة رقمــي

كــة  BC مــن (٣١٧٦C٠٢٣SMT) نــوع (rossecorp

 < (stnemurtsnI sexaT) اLمريكيــة. اLتصــال بــ=�

� النظــام المدمــج, كمــا ذكــر مســبقا, يكــون 
Kgجــز

الخوارزميــة  تطبيــق  لغــرض  كذلــك  Lســلكيا. 

 (edoC) المطــورة عــ# النظــام المدمــج  برنامــج

قــد اعــد باســتخدم لغــةC  (egaugnaL C) وتــم 

ــد  ــم التأك ــن ث ــه عــ# النظــام المدمــج وم تثبيت

مــن منطقيــة عملــه باLعتمــاد عــ# خطــوات 

ــ#  ــل ع ــد. للتدلي ــة المع ــة الصح ــام مراقب نظ

موثوقيــة النظــام المدمــج المصمــم، مجموعــة 

ــت،  ــد اجري ــة ق ــق التجريبي ــات التحق ــن عملي م

� كشــف وتشــخيص عــدة 
وأظهــرت دقــة عاليــة �>

ــوت.  � الروب
ــاكات �> ــال المح ــن اLعط ــواع م ان

تصميم نظام الكتروني مدمج وذكي لغرض مراقبة الحالة الصحية 
لروبوت صناعي
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نــدوه علمية
      تــم يف متــام الســاعة التاســعة مــن صبــاح يــوم االحــد املوافــق 

ــر يف قســم  ــري املظف ــور من ــة املرحــوم الدكت ــىل قاع 15/5/2016 وع

الهندســة امليكانيكيــة يف الجامعــة التكنولوجيــة القــاء محــارضة 

ــادق  ــور (ص ــاعد الدكت ــتاذ املس ــل االس ــن قب ــة م ــة تخصصي علمي

ــوان: ــت عن ــت تح ــي) وكان ــني باخ حس

(Mechanical contact of soft fingers in robotic hands: 

Analyses and modeling)

(ميكانيك التامس ألصابع اليد الروبوتية اللينة: تحليل ومنذجة)

ــة التدريســية وعــددا  حــرض املحــارضة مجموعــة مــن اعضــاء الهيئ

مــن طــالب الدراســات العليــا, تهــدف املحــارضة اىل التعريــف 

بأحــدث مــا توصلــت اليــه حافــات العلــوم بشــأن االيــادي الروبوتيــة 

اللينــة وكيفيــة حــل مســائل تتعلــق بتصميــم اليــد االلية واســتقراريه 

الروبــوت  أصابــع  رؤوس  منذجــة  كيفيــة  اىل  باإلضافــة  املســكة 

ــري  ــة غ ــار العالق ــر االعتب ــذ بنظ ــع االخ ــان م ــد االنس ــبيهة بي الش

الخطيــة بــني القــوة العموديــة ونصــف عــرض التــامس لــرأس االصبــع 

النصــف أســطواين، كــام تهــدف املحــارضة اىل مــد جســور التواصــل 

مــع أصحــاب االختصــاص وتســليط الضــوء عــىل اخــر املســتجدات يف 

ــة.   ــراف الصناعي ــات واألط ــال الروبوت مج

نشاط علمي
ــة  ــم الهندس ــد يف قس ــف والتجمي ــة التكيي ــرع هندس ــام ف      اق

امليكانيكيــة يف قاعــة الدكتــور منــري املظفــر يف محــارضة تخصصيــة 

بعنــوان (كيفيــة اختيــار دافعــة الهــواء يف منظومــات التربيــد) 

ــز  ــد بتعزي ــر للتربي ــة كاري ــز و رشك ــد العزي ــؤي عب ــارشاف م.د. ل ب

مــادة تكنلوجيــا املعــدات لطلبــة الفــرع - املرحلــة الرابعــة حيــث 

قــام ممثــل الرشكــة باجــراء عمليــة اختيــار حاســويب لدافعــة الهــواء 

, كــام تــم خــالل املحــارضة مناقشــة الرتكيــب االســايس ملنظومــات 

دافعــة الهــواء ومناقشــة التفاصيــل الكاملــة للموضــوع مــن ناحيــة 

قــدرة املحــركات الكهربائيــة املســتخدمة واملديــات املصنعــة لهــا و 

مديــات العمــل والعمــر التشــغييل لهــا كــام تــم التطــرق اىل انــواع 

الفالتــر املســتخدمة يف املنظومــة واالســس العلميــة التــي يتــم 

ــاء  ــرة الضوض ــب ظاه ــة تجن ــها وكيفي ــىل اساس ــراوح ع ــار امل اختي

ــا. ــة نتيجــة عمله املتكون
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      تحــت شــعار (فرحــة تخرجنــا تكتمــل باســعادهم) ولتوزيــع 
مثــار حملــة (بصمــة خــري) قــام طــالب قســم الهندســة امليكانيكيــة 
بزيــارة  التكنولوجيــة مبشــاركة فرحــة تخرجهــم  الجامعــة  يف 
ــة  ــس الجامع ــات رئي ــام بحســب توجيه ــن دور االيت ــة م مجموع
التكنولوجيــة االســتاذ الدكتــور امــني دواي ثامــر وبالتنســيق مــع 
ــور  ــاعد الدكت ــتاذ املس ــة االس ــة امليكانيكي ــم الهندس ــس قس رئي
ــد رزوقــي حســن قــام عــدد مــن تدريــيس القســم يرأســهم  مؤي
أ.م.د.حيــدر عبــد ضهــد مديــر مركــز التدريــب واملعامــل يف 
ــة  ــني للرعاي ــع مؤسســة الع ــاون م ــة وبالتع ــة التكنولوجي الجامع
االجتامعيــة وعــدد مــن طلبــة املرحلــة الرابعــة بزيــارة دور االيتــام 
ــني جعــل البســمة والفرحــة يف وجــوه  ــم اّمل ــا له ــم الهداي وتقدي
االطفــال عنــوان تخرجهــم ومتمنــني مــن الجميــع ان يشــملوا 

ــم. ــم وحنانه ــام برعايته االيت

حملة دعم الحشد الشعبي
شــارك قســم الهندســة امليكانيكيــة يف حملــة الجامعــة التكنولوجيــة الطالبيــة لدعــم الحشــد الشــعبي بعنــوان (أمنيــة مــن طالــب الجامعــة 
التكنولوجيــة) حيــث تــم وضــع صنــدوق لجمــع التربعــات وبوســرت ابيــض لــيك يقــوم املتــربع بكتابــة اي امنيــة لــه بالقصاصــة الورقيــة ولصقهــا 
عــىل البوســرت كــام ميكــن ادراج رســالة خطيــة اىل ابطــال الحشــد الشــعبي وســرتفق الرســائل مــع املســاعدات, فــرتة حملــة دعــم الحشــد 
الشــعبي الطالبيــة جائــت يف اخــر اســبوع مــن عــام 2015 وبدايــة عــام 2016 ومــن الجميــل ان نختــم ســنتنا بدعــم اخواننــا املرابطــني يف 

ســاحات القتــال الذيــن تركــوا الغــايل والنفيــس مــن اجلنــا, نســأل اللــه عــز وجــل ان يحفــظ عراقنــا العزيــز ويرزقنــا النــرص القريــب.

زيارة دار لاليتام
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حلقة نقـاشية بعنوان
واستراتيجيات السيطرة عليها ) ( دراسة للمقـارنة بين انظمة التسخين المختلفة 

ــرة،  ــد الزه ــعدون عب ــامر س ــور ع ــام الدكت    ق

ــة  ــم الهندس ــة يف قس ــارضة تخصصي ــاء مح بالق

التكنولوجيــة حــول  الجامعــة  امليكانيكيــة يف 

جمهوريــة  يف  للدكتــوراه  دراســته  موضــوع 

املانيــة االتحاديــة, وكانــت الحلقــة النقاشــية 

بعنــوان:

(دراسة للمقارنة بني انظمة التسخني املختلفة 

واسرتاتيجيات السيطرة عىل انظمة التسخني 

املركبة مع انظمة الطاقة الشمسية)

(A Comparative Study of Different 

Heating System and Control Strategies 

for Heating System Combined with 

Solar Systems)

وذلــك يــوم االربعــاء املصــادف 20/1/2016 عىل 

قاعــة الدكتــور جوامــري الســاعة العــارشة صباحا, 

ــة  ــادة حص ــث يف ان زي ــة البح ــص اهمي وتتلخ

الطاقــات املتجــددة يف قطــاع البنــاء تلعــب دورا 

كبــريا يف تحويــل قطــاع الطاقــة نحــو اســتخدام 

األخــرية  اآلونــة  يف  نظيفــة.  طاقــة  مصــادر 

العديــد مــن أنظمــة التدفئــة املنزليــة يف املانيــا 

ــة الشمســية. يف  ــا مــع أنظمــة الطاق ــم دمجه ت

معظــم الحــاالت، يتــم اســتخدام مجمعــات 

شمســية، كوســيلة مســاعدة ملنظومــة التســخني 

ــة الشمســية.  ــاه بالطاق الرئيســية، لتســخني املي

االســتثامرية  التكاليــف  انخفــاض  اىل  نظــراً 

ــة  ــتخدام الطاق ــة اس ــة وإمكاني ــواح الضوئي لالل

ــة جــزء  ــة لتغطي ــواح الضوئي ــا األل ــي تولده الت

ــب  ــة بجان ــاء املنزلي ــىل الكهرب ــب ع ــن الطل م

ــون  ــن أن تك ــة، ميك ــراض التدفئ االســتخدام ألغ

األلــواح الضوئيــة يف نهايــة املطــاف خيــارا قابــال 

للتطبيــق اقتصاديــا وبيئيــا. ولذلــك، فــإن الهدف 

مــن هــذه الدراســة هــو زيــادة نســبة اســتخدام 

الطاقــة الشمســية يف املبنــى مــن خــالل وضــع 

ألنظمــة  املختلفــة  التحكــم  اســرتاتيجيات 

الدراســة  شــملت  وقــد  الكهربــاء.  التدفئــة 

اســتخدام أنظمــة تدفئــة مختلفــة مدمجــة مــع 

األلــواح الضوئيــة وتــم مقارنــة النتائــج مــع 

ــات  ــع مجمع ــة مدمجــة م ــة تدفئ ــج أنظم نتائ

ــة ال تســتخدم انظمــة  شمســية ، وانظمــة تدفئ

ــية.  ــة الشمس الطاق

ــث اســتهالك  ــن حي ــات م ــت املقارن ــد أجري وق

الطاقــة األوليــة، انبعاثــات CO2 والتكاليــف 

الكاملــة لألنظمــة. تــم يف هــذه الدراســة تقييــم 

ثالثــة أنــواع مــن أنظمــة التدفئــة (املرجــل 

الغــاز، املضخــة الحراريــة و الهيــرت الكهربائيــة) 

ــة  ــن أنظم ــواع م ــة أن ــة ثالث ــاً دراس ــم ايض وت

 ، شمســية  (املجمعــات  الشمســية  الطاقــة 

األلــواح الضوئيــة ونظــام الطاقــة الشمســية 

الهجــني). تــم تقييــم األنظمــة عــن طريــق 

اســتخدام  املحــاكاة يف برنامــج الرتانســيس. ثالثة 

ــاء منخفــض  ــل بن ــم دراســتها، االول ميث ــة ت ابني

ــرت  ــاعة/ م ــو واط س ــة (15 كيل ــتهالك الطاق اس

ــتهالك  ــط اس ــاء متوس ــل بن ــاين ميث ــع)، وث مرب

الطاقــة (52 كيلــو واط ســاعة/ مــرت مربــع) 

وثالــث بنــاء مرتفــع اســتهالك الطاقــة (100 

ــىل  ــالوة ع ــع). وع ــرت مرب ــاعة/ م ــو واط س كيل

ذلــك، تــم اســتخدام قيمتــني مختلفتــني للطلــب 

ــة. ــاء املنزلي ــىل الكهرب ع

اختبــار  تــم  التدفئــة،  أنظمــة  إىل  باإلضافــة 

ــن  ــة. م ــراري املختلف ــن الح ــات التخزي منظوم

اجــل ايجــاد حجــم خــزان املــاء األمثــل وتحديــد 

درجــات حــرارة التخزيــن تــم اســتخدام برنامــج 

ــن  ــادة قــدرة التخزي (GenOpt). مــن أجــل زي

الحــراري، تــم تقييــم اســتخدام الكتلــة الحراريــة 

للبنــاء لتخزيــن الحــرارة إضافــة لتخزيــن الحرارة 

الكتلــة  اســتخدام  الســاخن.  املــاء  خــزان  يف 

الحراريــة للمبنــى لتخزيــن الحــرارة أدى إىل 

ــة. ــة التدفئ ــاءة أنظم ــني كف تحس

ــرتاتيجيات  ــري اس ــة أن تغي ــذه الدراس ــت ه تثب

الطاقــة  نســبة  لزيــادة  رضوريــة  الســيطرة 

واختبــار  تطويــر  تــم  لذلــك  الشمســية. 

اســرتاتيجيات التحكــم عــىل منظومــة تدفئــة 

االســرتاتيجيات  الحراريــة.  املضخــة  تســتخدم 

التــي تــم دراســتها هــي منظومــة الســيطرة 

ومنظومــة   (APRBC)املطــورة التنبؤيــة 

التحكــم التنبــؤي (MPC). وقــد تــم اســتخدام 

عــىل  الطلــب  توقعــات  الطقــس،  توقعــات 

مــن  املنتجــة  الطاقــة  وتوقعــات  الحــرارة 

نســبة  زيــادة  أجــل  مــن  الضوئيــة  األلــواح 

ــل تكاليــف التشــغيل.  ــة الشمســية وتقلي الطاق

ــر اســتخدام  ــم أث ــم تقيي ــك، ت وباإلضافــة إىل ذل

التعريفــة الكهربائيــة املتغــرية مــع منظومــة 

التنبــؤي. التحكــم 
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       حصــل كال مــن أ.م.د.ليــث جعفــر حبيــب 
ــه مشــكور التدريســيني  ــود عطاالل و أ.م.د.محم
الجامعــة  يف  امليكانيكيــة  الهندســة  قســم  يف 
(تدفئــة  اخــرتاع  بــراءة  عــىل  التكنولوجيــة 

البنايــات بواســطة الوســط املســامي)

اهمية براءة االخرتاع:
يقــدم االخــرتاع الحــايل بنــاء جهــاز لتدفئــة 
ــن خــالل  ــل الحــر والقــرسي م ــات بالحم البناي
ــاج  ــن الزج ــوع م ــكل مصن ــب الش ــز مكع حي
ــود  ــد وج ــبع. عن ــامي مش ــط مس ــوء بوس ممل
وفــرة يف الطاقــة الكهربائيــة ( الكهربــاء الوطنيــة 
ــخني  ــايئ لتس ــّخن الكهرب ــغيل املُس ــم تش ) فيت

ــامي  ــط املس الوس

وتشــغيل منفــاخ او املروحــة بأقــىص رسعــة 
ــة يف  ــورة عام ــات بص ــازل او البناي ــة املن لتدفئ
فصــل الشــتاء وعنــد نقصــان الطاقــة ( يف وقــت 
الــذروة او تشــغيل مولــدة كهربــاء صغــرية ) 
فيتــم تشــغيل املروحــة فقــط برسعــة تتناســب 
ــتفادة  ــة واالس ــة الكهربائي ــن الطاق ــر م واملتوف
مــن الطاقــة الحراريــة املخزونــة يف الوســط 
املســامي وعنــد انقطــاع الطاقــة الكهربائيــة 
متامــاً فيمكــن االســتفادة مــن الطاقــة الحراريــة 
خــالل  مــن  املســامي  الوســط  يف  املخزونــة 

ــط.  ــر فق ــل الح الحم

 براءة اختراع بعنوان :
(تدفئة البنايات بواسطة الوسط المسامي)

نشاط رياضي/ حصول القسم على كأس بطولة السيد رئيس 
الجامعة لكرة القدم

ــاراة  ــدم يف املب ــرة الق ــة بك ــة امليكانيكي ــم الهندس ــق قس ــاز فري ف

النهائيــة لبطولــة الســيد رئيــس الجامعــة التكنولوجيــة للطــالب 

حيــث تغلــب يف املبــاراة النهائيــة عــىل فريــق قســم هندســة البنــاء 

واالنشــاءات بالرضبــات الرتجيحيــة بعــد نهايــة الوقــت االصــيل 

للمبــاراة بالتعــادل بــدون اهــداف, جــرت املبــاراة يف ملعــب الجامعة 

ــة ورئيــس قســم  ــة بحضــور رئيــس الجامعــة التكنولوجي التكنولوجي

ــس  ــني العلمــي واالداري لرئي ــن املعاون ــة وكال م الهندســة امليكانيكي

قســم الهندســة امليكانيكيــة واملعاونــني العلمــي واالداري لرئيــس 

قســم هندســة البنــاء واالنشــاءات كاموحرضعــدد مــن اعضــاء الهيئــة 

ــة  ــس الجامع ــام رئي ــة ق ــام االحتفالي ــة, ويف خت ــية والطلب التدريس

ــة كــام حصــل  ــكأس اىل فريــق قســم الهندســة امليكانيكي بتســليم ال

ــم  ــن قس ــه م ــد عبدالل ــب محم ــب الطال ــن الع ــزة احس ــىل جائ ع

ــة.  ــة امليكانيكي الهندس
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التغذيـة الصحية

الجسم  تُكسب   �
ال�� والفيتامينات  وتينات  unال من   �nللكث إنسان  كل  جسم  يحتاج 

وللحصول ع#   ، الحيوية  بوظائفه  الجسم  قيام  وتساعده ع#  ونشاطه  حيويته 

نظام  الحصول ع#  بد من  الجسم ف�  يحتاجها   �
ال�� والعنا�  وتينات  unال هذه 

� معدل 
� يحتاجها ، ويكمن هذا �>

تغذية صحية موفراً جميع العنا� اKLساسية ال��

تحمي  الصحية  فالتغذية   ، الجسم  منها  يستفاد   �
ال�� الحرارية  السعرات  وكمية 

تزان . �Lمراض وتساعده ع# الشعور بالراحة واKLالجسم من ا

ل�� تكون التغذية صحية فيجب المحافظة ع# العنا� الغذائية ال�زمة للجسم 

، ومنها :

العناO الغذائية المنظمة لوظائف الجسم :

� بناء الجسم ، 
� تكسب الجسم الطاقة للقيام بالوظائف الحيوية ، وتساعد �>

تُعد الفيتامينات من أهم العنا� الغذائية ال��

 �
� هي الفيتامينات ال��

<gوالنوع الثا ،( A,D ) الدهون مثل �
� تذوب �>

حيث تنقسم إz نوعان :- النوع اKLول وهي الفيتامينات ال��

.  ( B,P,G ) الماء مثل �
تذوب �>

Q تولد للجسم الطاقة :
RSالغذائية ال Oالعنا

تعمل الكث�n من العنا� الغذائية ع# توليد الطاقة لتساعد الجسم ع# النشاط والحيوية ، ومن هذه العنا� توجد العنا� 

ة من مجموع ما يتناوله الفرد يومياً ، حيث يضيف كل واحد جرام من الكربوهيدرات ما  �nتغطي نسبة كب �
الكربوهيدراتية ال��

يعادل ٤ سعرات حرارية .

� جميع المراحل والفئات العمرية 
ات �> �nرتباطه بعدة عوامل ، فالمتغL ًخر نظراâL شك بأن التغذية الصحية تختلف من شخص L

ضافة لعامل السن الذي يرتبط بمكونات وكميات الطعام والوجبات الغذائية. �Lخر، باâLتتطلب اخت�فاً نوعاً ما عن الشخص ا

الطب البـديل
فوائد الزنجبيل الصحية :-

يعد الزنجبيل من أهم و أكBn التوابل فائدة للصحة العامة، حيث أنه محمل بالمواد 

� لها فوائد قوية للجسم والدماغ، والزنجبيل له 
المغذية والمركبات الحيوية النشطة ال��

� أشكال مختلفة من الطب التقليدي أو الطب البديل.
تاريخ طويل جداً من استخدامه �>

الغثيان،  من  أنواع مختلفة  منع  و ع#  الهضم،  للمساعدة ع#  استخدامه  تم  حيث 

� لمرð> الhطان، والغثيان بعد العمليات الجراحية، والتخفيف 
Kgوهذا ينطبق ع# دوار البحر، والغثيان المتصل بالع�ج الكيميا

� الحد من 
بعد اâLخر، و فعال �> ايدة يوماً  < �nالم الغثيان الصباحي للسيدات الحوامل. وايضاَ ع�ج فعال LâLم العض�ت  من 

أعراض هشاشة العظام وهي مشكلة صحية شائعة جداً وخاصًة لدى السيدات وكبار السن.
صابة  �Lا لخطر  المؤدية  العوامل  مختلف  وتجنب  الدم   �

<� السكر  مستويات  يعمل ع# خفض  الزنجبيل  أن  الدراسات  اثبتت 

� الدم، 
ول �> �nة ايضاً منها تخفيض مستويات الكولس �nالذين يعانون من داء السكري وله فوائد كث <ðالمر �

بأمراض القلب �>

يا المرتبطة بالتهابات اللثة  �nطان و تعزيز وظائف المخ و الوقاية من مرض الزهايمر، وهو أيضاً فعال جداً ضد البكتhيحارب ال

. و التهابات الجهاز التنف��
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الرياضة

Q ننتظرها جميعاً.
RSإنها معجزة الشفاء ال ! ^ Q_ع` قدم ^ Q_منتصب Q

�bأن نم

ة، كأمراض القلب  �nمراض الخطKLصابة با �Lل من خطر اñيمكن للتمارين الرياضية أن تقل

وتُخفñض خطَر حدوث   ،50٪ zإ بنسبٍة تصل  طان  òhوال ري  òوالسك الدماغية  والسكتة 

.30٪ zرة بنسبٍة تصل إ ñالوفاة المبك

ها Cيع، كما أنò بعَض أنواعها L يحتاج إz استشارة الطبيب. �nجراء وتأث�Lانية وسهلة ا òوهي مج

ة طويلة  �nبها منذ ف ðنا أهملنا أن نأخذ منه الجرعَة المو òأيدينا دائماً، ولكن < التماريُن الرياضية هي الع�ج السحري الذي كان ب=�

تنا، نتيجًة لذلك، تدفع الثòمن. òجداً؛ وصح

ًة  òصح Bnيمكن أن تساعَد ع# عيش حياة أك �
<gممارسة النشاط البد òة علمية قوية ع# أنòخص، هناك أدل òومهما يكن عمر الش

وأكBn سعادًة.

والسكتة  عديدة،  مزمنة  بأمراض  صابة  �Lا لديهم خطر   ôيقل منتظم،  بشكٍل  الرياضيòة  التمارين  يمارسون  الذين  اKLشخاص   òإن

طان. òhالدماغية وبعض أنواع ال

ن المزاج ونوعية النوم ويمد الجسم بالطاقة  ñفس ويُحسòاز بالن < �nعLز من عملية ا ñيمكنه أن يعز �
<gبحاث أن النشاط البدKLوتظهر ا

صابة با�Lجهاد واLكتئاب والَخرَف ومرض ألزهايمر. �Lل من خطر اñذلك، فهو يُقل zأيضاً. وإضافًة إ

ة:  òتعزيز الصح �
<� < يقول أحُد اKLطباء اLختصاصي=�

 Q
RSقتصادية الfدوية ذات الجدوى ا

q
fا �vها ستكون واحدة من أكwة حبوباً دوائية، فإنwلو كانت ممارسُة التمارين الرياضي”

عها الب�� إ| يومنا هذا“. Rvاخ

ية تنمية ب��
� يتــم مــن خ�لهــا تنميــة وتوســيع عــّدة خيــارات متاحــة بشــكل عــام 

يــة عــ# أنهــا العمليــة الــ�� Bhيمكــن تعريــف التنميــة الب

 < �nــ ــراد بالتم ــة الســماح ل�Kف ي Bhــة الب ــُن للتنمي ــا يمك ــة، كم ــة التنمي � عملي
ــun الجوهــر واKLســاس �> ــذي يعت نســان، ال �Lــام ا أم

> التواصــل مــع اâLخريــن وزيــادة فعاليــة اKLفــراد. ويمكــن اعتبــار موضــوع  ومعرفــة قدراتهــم والكشــف عــن مهارتهــم، وتحســ=�

 < > والسياســي=� � تســتدعي اهتمــام العديد مــن المفكريــن والباحث=�
وريــة الــ�� <xيــة بأنــه مــن المواضيــع المهمــة وال Bhالتنميــة الب

� تحقيــق التطــور واLنتقــال 
� مختلــف أنحــاء العالــم، ونخــص بالذكــر هنــا الــدول الناميــة، نظــراً KLهميــة عمليــة التنميــة �>

<�

� المــكان المناســب، حيــث إن 
الكمــي والنوعــي للمجتمــع، ومــن ناحيــة أخــرى تمكــن التنميــة مــن وضــع الشــخص المناســب �>

يــة،  Bhدور علــم التنميــة الب �
�gيجابيــة والســلبية. وهنــا يــأ �Lمجــون وفقــاً للبيئــة والديــن والمعتقــدات ا unفــراد بشــكل عــام مKLا

� يتحــ# بهــا، حــ�� 
يجابيــات الــ�� �Lمجــة الســلبية، والعمــل عــ# تطويــر ا unحيــث يقــوم مدربوهــا عــ# تخليــص الفــرد مــن ال

� مراحــل حياتــه المختلفــة، بنــاًء عــ# كافــة مســتوياته الشــخصية والعائليــة والعمليــة. امــا أبعــاد 
<� < �nيســتطيع تحقيــق التمــ

� المراحــل المختلفــة مــن الحيــاة، وذلــك 
<� �

<gنســا �Lول ويهتــم بالمســتوى الخــاص بالنمــو اKLيــة فتشــمل: البعــد ا Bhالتنميــة الب

� وينــص 
<gجتماعيــة والنفســية والمهــارات الروحيــة, امــا البعــد الثــاLقدراتــه وطاقاتــه العقليــة والبدنيــة وا �

لتحقيــق التنميــة �>
نتــاج والمدخــ�ت واKLنشــطة اLقتصاديــة، وذلــك لتنميــة القــدرات والمهــارات  �Lعــ# أنهــا عمليــة متصلــة باســتثمار المــوارد وا

� مــن خ�لهــا يمكــن تقديــم فرصــة المشــاركة بالقدرات 
يــة، مــن خــ�ل اLهتمــام بتطويــر بنيــة وهيــكل المؤسســات، والــ�� Bhالب

المختلفــة ل�Kفــراد جميعهــم.




