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             بتفــاؤل كبــ�� نســتهل عامــا دراســيا جديــدا، 
, + ان يجعلــه عامــا مبــاركا حافــ# بالمنجــزات  ســائل-�
عــ5 كافة المســتويات مؤكديــن بعون + تعــا/ عزمنا 
عــ5 العمــل ســوية لتحقيــق رســالة التعليــم الجامعي 
� مــد يــد العــون لطلبتنــا اBعــزاء، وخصوصــاََ طلبتنــا 

,D
 �

,D العلــوم ويتنافســوا , الجــدد لينهلــوا مــن معــ-�
مياديــن المعرفــة.

جعل  ع5  ترتكز  للتعليم  المستقبلية  التوجهات  ان 

كافة  ع5  التنمية  ة  مس��  �
,D فاعلة  اداة  التعليم 

منتجة  قوة  والخريج  الطالب  من   �
,Nلنب اBصعدة 

يكون   �Oوالتوقعات، ول التطلعات  قادرة ع5 تحقيق 

نقف  التحتية  بنيته  وإعمار  الوطن  بناء   �
,D بارزا  دورنا 

التعاون  تم  فقد  المجتمعية،  اBحتياجات  من  قريبا 

� استحداث فرع هندسة 
,D والتنسيق مع وزارة الكهرباء

مع  بالتنسيق  المناهج  حيث وضعت  الطاقة  محطات 

معهم  مستمر  التنسيق  و  الوزارة   �
,D التخطيط  دائرة 

� مجاBت التدريب الصيفي وبحوث 
,D من اجل التعاون

هذا  لخريجي  العمل  فرص  لتوف��  والسعي  التخرج 
الفرع وبقية الفروع ايضا، كما وتعت̂� هندسة محطات 
حيث  الميكانيكية  الهندسة  فروع  احدث  من  الطاقه 

 2016-2015 الحا/�   �gالدرا العام   �
,D استحداثه  تم 

 �
,D المهمة  اBختصاصات  من  اBختصاص  هذا  ويعت̂� 

 , لمهندس-� ايدة  , iالم� العمل  لحاجة سوق  وذلك  البلد 

� مجال محطات توليد الطاقة. ان خريجي 
,D , متخصص-�

القطاعات  حاجة  تلبية  ع5  سيعملون  الفرع  هذا 

والموارد  النفط  قطاعات  وخاصة  المختلفة  الصناعية 
المائية باBضافه ا/ قطاع الكهرباء وفتح آفاق جديدة 
فرع  يهدف  المتجددة.  الطاقات  استخدام  مجال   �

,D
ميكانيك  مهندس  إعداد  ا/  الطاقة  محطات  هندسة 

توليد  محطات  وصيانة  وتشغيل  ادارة   �
,D متخصص 

والغازية  الحرارية  انواعها  بمختلف  الكهربائية  الطاقة 

تتطلب رفد  المائية مما  الديزل والمحطات  ومحطات 

, قادرين ع5 استيعاب  , مختص-� هذا القطاع بمهندس-�

التكنولوجيا المتقدمة والتعامل معها.

دائرة  توسيع  ا/  الميكانيكية  الهندسة  قسم  ويسعى 

طلبة  اك  yzا لتشمل  الدولة  مؤسسات  مع  التعاون 

ككوادر  الخمسة  وتخصصاته  فروعه  كل   �
,D القسم 

امات  , iتنفيذ ال� �
,D العطلة الصيفية �

,D هندسة وسطية

جميع  تتلقى  الجامعة.   �
,D والمعامل  التدريب  مركز 

العام،  (الميكانيك  القسم   �
,D الهندسية  الفروع 

محطات  والتجميد،  التكييف  الطائرات،  السيارات، 
العملية  لتسهيل  واBهتمام  الرعاية  نفس  الطاقة) 

 �
,D وجه  بأفضل  التعليمي  ال̂�نامج  وتطبيق  التعليمية 

وقت عصيب يمر به العراق.
 �

,D اBستثمار  ان  ع5  اوكد  ان   �Bا  �
,Nيسع  B اً  أخ�� و 

وانما  الطبيعية  الموارد  ع5  حكرا  يبق  لم  العالم 
استقطاب  و  ية  yالب� الموارد  Bستثمار  التوجه  اصبح 
كسبيل  العالم  لدول  الشاغل  الهم  ه  , المتم�� العقول 
استخدام  قدر  ع5  التنافس  وبات  والتطور  للتقدم 

� حل المشك#ت المجتمعية.
,D ها هذه الطاقات وتسخ��

 �
,D والنجاح  الموفقية  دوام  اBعزاء  لطلبتنا   ,Nأتم

حياتهم الدراسية والعملية و ان يصبحوا جناح النهضة 
و رجال اBعمال ..

كلمة رئيس قسم الهندسة امليكانيكية
 أالستاذ املساعد الدكتور

مؤيد رزوقي حسن
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العام الدراسي الجديد
قسم الهندسة امليكانيكية يستقبل الطلبة الجدد 

اخبار  القسم

ربوع  ع5  أطل  جديد   �gدرا عام       

الجامعة التكنولوجية يحمل براعم جديدة 

نتأمل فيها الخ�� واBنتفاع ، استقبل فيه 

الجدد  ط#به  الميكانيكية  الهندسة  قسم 

� صباح يوم اBحد الموافق 
,D بكل اهتمام

 �
,D الموفقية  لهم  متمنياً   2015/12/6

حياتهم الدراسية، حيث اعتاد قسمنا ع5 

الجدد  للطلبة  اBستقبال  برنامج  تطبيق 

خ#ل ث#ثة أيام متتالية تتضمن جلسة كل 

ظهراً   ١٢  iNح صباحاً   ٩ الساعة  من  يوم 

ميدانية Bصطحاب  بزيارة  القيام  بعدها 

� الحرم 
,D فيه iالطلبة ا/ مواقع الدراسة وال�

الجامعي  تتضمن الزيارة زيارة المخت̂�ات 

 �
iNبناي  �

,D الدراسية  والقاعات  المراسم  و 

ومركز    B والبناية   M الرئيسية  القسم 

المركزية  والمكتبة  والمعامل  التدريب 

� والخدمي 
,Dوالمركز الصحي والمركز الثقا

ومراكز  والم�ح  الرياضية  بية  iال� ومراكز 

الدورات  اقامة  ومراكز   �
,Nالف النشاط 

اللغة  ومركز  المستمر  التعليم  مركز  مثل 

ونادي  المعلومات  تقنية  ومركز  ي  , اBنكل��

� وجدت لخدمة 
iNالطلبة وبقية المواقع ال

وحياته  الدراسية  مراحله  طيلة  الطالب 

الجامعية.

� جلسته ا�و2: المحور 
,D تضمن ال̂�نامج

ع5  فيه  الطالب  يتعرف  الذي  العلمي 

الهندسة  قسم  واهداف  ورسالة  رؤية 

الميكانيكية منها:

ورة  و�, الدراسة  متابعة  ع5  -حث 

التحض�� اليومي .

ام الهيئة التدريسية . iاح�-

وعمل  المركزية  المكتبة  من  -اBستفادة 

هويات ل#ستعارة .

-المواظبة ع5 الدوام وعدم الغياب.

ع5  واBط#ع  القسم  موقع  -تصفح 

التعليمات .

� الكتب .
,D الحث ع5 الدراسة-

ية . , -الحث ع5 تقوية اللغة اBنكل��

تجاه   �N̂سل احساس  تكوين  من  -التحذير 

. اي درس او تدري��

-التحذير من الغياب الجماعي.

. ويج للتدريس الخصو�� iعدم ال�-

-عدم الغش.

� اعداد ونسخ
,D عتماد ع5 الغ��Bعدم ا-

بعضهم  من  المخت̂�ات  تجارب  تقارير   

البعض .

� اجراء البحوث 
,D نت iن�Bستفادة من اBا-

و  المعلومات   �
,D التوسع  و  والتقارير 

ات. المحا�,

التأكيد  اBختبارات  قبل  موجزة  -توصيات 

� الموقع 
,D ط#ع ع5 دليل الطالبBع5 ا

 �
,D الميكانيكية  الهندسة  لقسم   �

و�, iلك�Bا

 �
و�, iلك�Bا التكنولوجية  الجامعة  موقع 

الذي يتضمن كل ما له ع#قه بالطالب من 

التسجيل  وآليه  للقسم  التقديم  ضوابط 

انضباط  واحكام  الدوام  وتعليمات  فيه 

اBنتقال  وضوابط  الموحد  والزي  الطلبة 

 , , اBقسام والتقويم الذي يتبع نظام-� ب-�

الفص�5 للقسم المستحدث جديداً وهو 

السنوي  والنظام  الطاقة  محطات  فرع 

العام،  الميكانيك  اBربعة  الفروع  لبقية 

السيارات  هندسة  الطائرات،  هندسة 

كذلك  والتجميد،  التكييف  وهندسة 

نشاط  عن  تاريخية  نبذه  الدليل  يتضمن 

� جعلته 
iNته خ#ل 40 عاماً ال القسم ومس��

التكنولوجية  الجامعة   �
,D رائداً  قسماً 

رؤية  يتضمن  كذلك  القطر  وجامعات 



� 5مجلة الهندسة الميكانيكية _ العدد الثا�� اخبار  القسم

من  المنبثقة  القسم  واهداف  ورسالة 

ارادتها  كما  التكنولوجية  الجامعة  اهداف 

وزارة التعليم العا/� والبحث العلمي،

 �
,D لها  المشار  واBهداف  الرسالة  تلك 

اروقة القسم ايضا حiN تكون دائماً نصب 

, الجميع، كما وضم الدليل التعريف  أع-�

باعضاء مجلس القسم وقياداته، والتطرق 

وطه  yzو الصيفي  التدريب  آلية  ا/ 

والمكتبة  ومتطلباته  التخرج  وع  yوم�

ونية والتعليمات اBمتحانية  iلك�Bالعامة وا

والمقررات  الدراسة  تأجيل  وضوابط 

و  واBكاديمي  بوي  iال� واBرشاد  الدراسية 

ارشادات توجيهية.

كذلك التأكيد ع5 اBط#ع ع5 دليل قسم 

الموقع  نفس   �
,D الميكانيكية  الهندسة 

معلومات  ا/  باBضافة  يتضمن  والذي 

تضمن  آنفاً،  المذكورة  الطالب  دليل 

القسم  عن   yاك� تفصيلية  معلومات 

للفروع  والمناهج  والعليا  اBولية  للدراسة 

الخمسة بالوحدات والساعات واحصائيات 

 , ية من خريج-� yالمالية والب� الموارد  عن 

بالتخصصات   , ومنتسب-�  , تدريسي-� و 

لكل  وتوثيق  منهم  كل  وازاء  والمؤه#ت 

الجامعة  وخارج  داخل  القسم  انشطة 

والبلد.

تضمنت   : �
الثا�, اليوم   �

,D الثانية  الجلسة 
محور  ام  iح�Bا وتبادل  التعامل  حسن   �

,D

السلوكيات و تعزيز روح المواطنة واBنتماء 

او  طائفي  خطاب  اي  عن  بعيداً  للعراق 

عدم  ع5  والتأكيد  عن�ي  او   �N̂مذه

الوحدة  او  الدينية  بالمعتقدات  المساس 

الوطنية او المشاعر القومية بسوء او اثارة 

الفتنة الطائفية او العرقية او الدينية فع# 

.Bاو قو

واBنظمة   , بالقوان-� التقيد  ورة  و�,

� تقررها 
iNوامر الBالداخلية والتعليمات وا

العلمي  والبحث  العا/�  التعليم  وزارة 

والجامعة والقسم.

المخدرات  ضد  والتوعية   , التدخ-� -منع 

ات  ومنع استخدام العلكة اثناء المحا�,

ورة  -تعليمات الزي الموحد الجامعي و�,

اBحتشام وعدم التخنث

ع5  والتاكيد  البنات  انطواء  -عدم 

ات. � المحا�,
,D مشاركتهم

ة � المحا�,
,D أغ#ق صوت الموبايل-

والقاعات  القسم  نظافة  ع5  -المحافظة 

مرافق   �
iDوبا الطالبات  وغرفة  الدراسية 

القسم

عن  توجيهية  وارشادات  طبية  -نصائح 

واBضاءة   �gالدرا والجو  الصحي  الغذاء 

الكافية والجلوس الصحيح.

� اليوم الثالث: تضمنت 
,D الجلسة الثالثة

المحور اBجتماعي وذلك بالتعريف بأسماء 

تواجدهم  اعضاء لجنة اBستقبال واماكن 

� اي وقت 
,D وابداء المساعدة واستقبالهم

خ#ل العام الدرا�g ، التعريف بالمرشد 

وبقية  اBو/  للمرحلة  واBكاديمي  بوي  iال�

المراحل اBخرى

-وضع حافز نف�� للدراسة وشحن الطاقة 

باتجاه تحقيق الطموح

من  الطالب  هوية  ع5  والحرص  -التأكيد 

التلف والضياع 

علم  بدون  سفرات  قيام  من  -التحذير 

القسم وموافقته

� النشاطات (مخيم 
,D اع#ن عن المشاركة-

كشفي،معارض الرسوم، ومهرجان شعري ، 

م�حيات،امسيات موسيقية،فرق رياضية 

كريم،يوم  قرأن  محافل  انواعها،  بكل 

الوقت ،زيادة معدBت  الجامعة وتنظيم 

، استنهاض الهمم). , الذكاء، التحف��

التكلم  اخرها   �
,D الجلسة  وتضمنت  كما 

القسم  يوفرها    �
iNال العمل  فرص  عن 

 , المتفوق-� وخاصة  لطلبتهه  والجامعة 

منهم من خ#ل توقيع عقود مع مؤسسات 

� العراق .
,D كات الرائدة yالدولة وال�

             ر.م. باسمة محمد الجبوري
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اع دراســة عمليــة  iخــ�Bيتضمــن هــذا ا      
نتقــال الحــرارة بالحمــل الحــر والقــ�ي  �B

� اBبعاد ع5 شــكل 
y�#مســتطيل ثــ , خــ#ل حــ��

صنــدوق مصنــوع مــن زجــاج الب#ســتك ابعاده  
, للحــرارة  (cm404530) مــع جزءيــن باعثــ-�
 , , متوازيتــ-� , ســاخنت-� عبــارة عــن صفيحتــ-�
ــودي داخــل  ــي او عم ــان بشــكل افق موضوعت
 , , الســاخنت-� الصنــدوق. حيــث ان الصفحيتــ-�
ــع  � وجمي

ــا�¤ , كهرب ــخن-� ــن مس ــارة ع ــي عب ه
جــدران الصنــدوق معزولــة حراريــا.ً حيــث 
تــم عمــل ثــ#ث فتحــات عــ5 الجداريــن 
, واحــدة لدخــول الهــواء  , المتقابلــ-� العموديــ-�
, لخــروج الهــواء وكانــت  , اBخريتــ-� والفتحتــ-�
ابعــاد الفتحــات الدائريــة متســاوية وهــي 
العمليــة  اBختبــارات  ان   .  cm(10) بقطــر  
ــواء  ــة اله ــ�� zع ــ�� تغ ــة تأث ــت دراس تضمن

وتغــ�� القــدرة عــ5 انتقــال الحــرارة بالحمــل 

, وكذلــك دراســة تأثــ�� تغــ��  داخــل الحــ��
الحــاBت   �

,D الهــواء  خــروج  فتحــة  موقــع 

: الحالــة اBو/: تضمنــت  المختلفــة وكمــا يــ�5

بالحمــل  الحــرارة  انتقــال  ات  , ممــ�� دراســة 
 , ــ-� , موضوعت ــ-� , متوازيت ــ-� ــ�ي لصفيحت الق
افقيــاً. حيــث يكــون خــروج الهــواء مــن الفتحة 
الدائريــة العليــا، الحالــة الثانية: خــروج الهواء 
 �

,D ــة ــن فتحــة دائري ــون م ــة يك � هــذه الحال
,D

اBســفل، الحالــة الثالثــة: تضمنــت دراســة 
ات انتقــال الحــرارة بالحمــل القــ�ي  , ممــ��
ــاً،  , عمودي ــ-� , موضوعت ــ-� , متوازيت ــ-� لصفيحت
الفتحــة  مــن  الهــواء  يكــون خــروج  حيــث 
ــت  ــة الرابعــة: وتضمن ــا، الحال ــة العلي الدائري
بالحمــل  الحــرارة  انتقــال  ات  , ممــ�� دراســة 
, حيــث  , متوازيتــ-� , مســّخنت-� الحــر لصفيحتــ-�

ــة مــن  يكــون دخــول الهــواء مــن فتحــة دائري
اســفل الصنــدوق ويكــون خــروج الهــواء مــن 
 . , فتحــة دائريــة واحــدة مــن اBعــ5 او فتحتــ-�
اع هــو  iخــ�Bســتعمال الرئيــس لهــذا اBان ا
ونيــة ذات  iلك�Bجــزاء الكهربائيــة او اBت̂�يــد ا
� اBجــواء الحــارة.

,D القــدرات الحراريــة العاليــة

مسجلة بإسم ا�ستاذ المساعد الدكتور ليث جعفر حبيب السعدي

� وناسLمسجلة بإسم المدرس المساعد عقيل ع
ــائط  ــق بوس ــرتاع يتعل ــذا االخ        ه
ــزة  ــواء ألجه تبخريالســائل بواســطة اله
التبــادل الحــراري و مخصــص أساســا 
ــد،  ــف والتربي ــدات التكيي ــراج ووح ألب
ــواء، و  ــد س ــىل ح ــواء ع ــب اله وترطي
يتضمــن وحــدة التبخــر مــع نظــام 
جميــع  خــالل  الســائل  توصيــل 
الطبقــات، بحيــث يســمح تصميمــه 
بتوزيــع الســائل بشــكل ســلس بــدون 

تكبريســطح  مــع  اضطرابــات،  عمــل 
ــام وان  ــراري، ك ــادل الح ــر و التب التبخ
وحــدة التبخــر يف هــذا االخــرتاع ميكــن 
أقســام مختلفــة إلعــادة  إغالقهــا يف 
توجيــه تدفــق الهــواء، بحيــث هــذا 
التصميــم يخــدم وظائــف مزدوجــة 
باعتبــاره مزيــل انجــراف أو منظــم.

براءة اخرتاع بعنوان :
مناذج وسائط تبخري متعددة الطبقات الجهزة التبادل الحراري

براءة اخرتاع بعنوان:
خصائص انتقال الحرارة داخل صندوق ذو فتحات مزّود بأجزاء باعثة للحرارة موضوعة افقياً وعمودياً بصورة 

متوازية

اع اخبار  القسم/براءات ا�خ��
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ــة  ــتخدام طريق اع اس iــ� ــن اBخ       يتضم
المــواد  ســطح  عــ5  بالكريــات  الســفع 
(البــو/�   �

iلمــاد� يــة)  (البوليم�� المركبــة 
ــ�  ــي) بك ــف الزجاج ــم باللي ــ�i المدع أس
حجمــي %33 و (البــو/� أســ�i المدعــم 
حجمــي  بكــ�  اBلمنيــوم)  بمســحوق 
ــن  ــ�� م � كث

,D ــتخدام ــعة اBس %7.5 الواس
الصناعيــة. التطبيقــات 

طريقــة  انــه  هــو  بالموضــوع  الجديــد 
مــن  تســتخدم  لــم  بالكريــات  الســفع 
يــة  قبــل عــ5 المــواد المركبــة البوليم��
المــواد  عــ5  تســتخدم  كانــت  وانمــا 
ــة  ــار ث#ث ــة فقط.حيــث يتــم اختي المعدني
عمليــة  Bجــراء  دقيقــه)   6،4،2) ازمنــه 

 , ــ-� , المادت ــ-� ــ5 هات ــات ع ــفع بالكري الس
النتائــج  وبينــت  اعــ#ه،   , المذكورتــ-�
الشــد  اختبــار  اجــراء  (بعــد  العمليــة 
� رفــع 

,D  ــك#ل) بوجــود تحّســن ــار ال واختب
, حيــث كانــت  حــد التحمــل لــك# المادتــ-�
� حــد 

,D النســبة المئويــة للزيــادة الحاصلــة
ــم  ــ�i المدع ــو/� أس ــادة ( الب ــل لم التحم
بالليــف الزجاجــي) بمقــدار %24.1 عنــد 
بالكريــات (4 دقيقــة) امــا  زمــن لســفع 
� حــد التحمــل 

,D ــادة ــة للزي النســبة المئوي
للمــادة الثانيــة (البــو/� أســ�i المدعــم 
بمســحوق اBلمنيــوم) بمقــدار 25.05% 
عنــد زمــن ســفع بالكريــات قــدره (6دقيقه) 

 �
,D كمــا حصــل تحســن بســيط ملحــوظ

لــك#  الميكانيكيــة %5 و 10%  الخــواص 
ــد  ــوا/� عن ــ5 الت , ع ــ-� , المذكورت ــ-� المادت

الزمــن (6 دقيقــه لكليهمــا) .

مسجلة بإسم ا�ستاذ المساعد الدكتور أحمد نايف الخزرجي

الكهربائيــة  اBجهــزة  مــن  هــي  الث#جــة      

ــاردة  ــازل لحفــظ اBطعمــة ب � المن
,D المســتخدمة

ــد  ــة الت̂�ي � عملي
,D ــام ــة. والنظ ــه الكفاي ــا في بم

ــعري و  ــوب ش ــف، أنب ــط، مكي ــن ضاغ ــون م يتك

المبخــر.
 �

,D تــم تصميم شــكل جديــد للمكثف المســتخدم

ليــة وذلــك بتغيــ�� تصميمــه كليــا من  , الث#جــة الم�,
التصميــم التقليدي للمكثف الســل�O المســتخدم 
ليــة  , � منظومــات التثليــج اBنظغاطيــة الم�,

,D عــادة

او  افقــي  فيــه بشــكل  اBنابيــب  تكــون  الــذي 

ــب  , اBنابي ــ-� ــدده ب ــواءات متع ــع الت ــودي م عام

ا/ تصميــم جديــد للمكثــف ذو شــكل بيضــوي.
يتكــون التصميــم الجديــد للمكثــف مــن مجموعــة 

مــن الحلقــات بشــكل بيضــوي تعمــل عــ5 تدويــر 
� هــذه الحلقــات 

,D Bمائــع التثليــج صعــودا ونــزو
ــدوره  ــذا ب ــان وه ــات للجري ــود معوق ــدون وج ب

� المكثــف 
,D يســهل عمليــة التدويــر لمائــع التثليــج

مــن قبــل الضاغــط.
الث#جــات   �

,D المســتخدمة  المكثفــات  تعتــ̂� 

تتكــون   �
iNالــ الرئيســية  اBجــزاء  احــدى  هــي 

منهــا الث#جــة واBهتمــام بالمكثــف ســوى كانــت 

, اداء يتعــ̂� مــن اBشــياء  تصميميــا او تحســ-�

الث#جــة  عمــل   , وتحســ-� تطويــر   �
,D المهمــه 

التقليــدي  للمكثــف  بالنســبة  امــا   . ليــة  , الم�,

المطبــق مــن بدايــة تصنيــع الث#جــة ولحــد اBن 

ات  هــو نفســه مــا عــدا اBهتمــام ببعــض التغيــ��
البســيطة مثــل تغيــ�� قطــر اBنبوب وطولــه ونوع 
 �

,D �ªالمعــدن المســتخدم. وبعــد البحــث والتق

ــم  � تصمي
,D ــ�� ــد اي تغي ــم يوج ــات ل كل اBدبي

والــذي  حاليــا  الموجــود  التقليــدي  المكثــف 
ــة  ــب موضوع ــن اBنابي ــة م ــن مجموع ــون م يتك
, اBنابيــب وتلحــم  بشــكل افقــي مــع التــواءات بــ-�

عليهــا مجموعــة مــن الوايــرات او الزعانــف ومــن 

ــراري.  ــتيت الح � التش
,D ــاعدة , للمس ــ-� الوجه

وهــذا المكثــف التقليــدي يمكــن ان يكــون 
موجــود بشــكل افقــي او عامــودي ومكانــه 
 �

,D خلــف الث#جــة او المجمــدة وكذلــك يطبــق
كل اجهــزة التكييــف والتجميــد.

STمسجلة بإسم المدرس الدكتور ضياء غانم مط

اع بعنوان: براءة اخ��
المكثف البيضوي للثYجة

اع بعنوان: براءة اخ��
� السطوح للمواد المركبة (البوليمرية) �̂ طريقة لتحس

اع اخبار  القسم/براءات ا�خ��
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مشاركة قسم الهندسة الميكانيكية للتدريب على 
حمل السالح في الجامعة التكنولوجية

ــة  ــزة فطري ــو غري ــن ه ــب الوط      إن ح

يــة، ونزعــة إنســانية، فيتعلــق  yوســليقة ب�

عليهــا  يعيــش   �
iNالــ بــاB¤رض  نســان  �Bا

ويرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بأهلهــا وأرضهــا؛ 

ــه  ــره بماضي ــه، وتذك ــل ذكريات ــا تحم B¤نه

ى  iويــرى فيهــا مســتقبله وأمجــاده، فــ�

نســان كحبــه  بالنســبة ل#� حــب الوطــن 

ــه  ته وزوجت ــده وقومــه وعشــ�� ــده ووال لول

 �
,D وأقاربــه ومعارفــه، فهــو حــب مغــروس

� فطرتــه وكيانــه. 
,D نســان، متأصــل �Bجبلــة ا

ســ#مي هــو الــذي  �Bالمنظــور ا �
,D والوطــن

يمــان ويعلــو فــوق  �Bيقيــم فيــه أهــل ا

ــن  ــود بالوط ــس المقص ــه اB¤ذان، ولي مآذن

 �
iNــ ــة السياســية ال تلــك الحــدود الجغرافي

ليضعــف  المســتعمر فحســب  وضعهــا 

كلمــة اB¤مــة، ويفــرق شــملها ويصطنــع 

� تســهل عليــه مهمــة التهامها 
iNالحواجــز الــ

� طرفــة 
,D وجعلهــا لقمــة ســائغة يلوكهــا

ــه   ــم في ــد يربطه ــن واح ــو وط ، فه , ــ-� ع

ــط. ــن الرواب ــ�� م الكث

المســاواة  مبــدأ  يتحّقــق   B الوطــن   �
,Dو

تمّتعهــم  خــ#ل  مــن   , المواطنــ-�  , بــ-�

بحقوقهــم وممارســة حّرياتهــم فحســب، 

ــل  ــوق بتحّم ــك الحق ــط تل ــك يرب ــل كذل ب

ويعتــ̂�  الواجبــات  وأداء  المســؤوليات 

واجبــات  أهــّم  الوطــن  عــن  الدفــاع 

ينــّص  مقــدس  واجــب  إنّــه  المواطــن، 

 , ــ-� ــه كل القوان ف ب iــه الدســتور وتعــ� علي

ائــع, ان الدفــاع عــن الوطــن هــو  yوال�

ــه  ــة هويّت ــذود عــن أرض الوطــن وحماي ال

واســتق#له والمحافظــة عــ5 أمنــه وصيانــة 

والمعنويّــة  الماديّــة  ومكاســبه  منجزاتــه 

ومصــادر ثروتــه الوطنيــة...

العام  نهاية  عطلة  تبدأ  الصيف٬   �
,Dو

الصيفية٬  بالعطلة  يعرف  ما  او   �gالدرا

انشغل  فقد  الصيف  هذا  ليس  لكن 

� الجامعة 
,D , , من اساتذة وموظف-� المنتسب-�

قسم   �N̂ومنتس عامة  بصورة  التكنولوجية 

 �
,D خاصة  بصورة  الميكانيكية  الهندسة 

للدفاع  الس#ح  حمل  كيفية  ع5  التدريب 

لنداء  تلبية  ذلك  جاء  حيث  الوطن.  عن 

وزارة التعليم العا/� والبحث العلمي٬ قد 

الكليات  وط#ب  وموظفي  اساتذة  دعت 

والجامعات ا/ التدرب ع5 حمل الس#ح٬ 

داعية بذلك الجامعات ا/ فتح باب التطوع 

الس#ح  ع5  للتدريب  ات  محا�, لتقديم 

ا/  الوزارة  واستندت   . , المتطرف-� لمحاربة 

التشجيع    �
,D الرشيدة  المرجعية  توجيهات 

ع5  للتعلم  الصيفي  التدريب  ع5 

 ١٥ وهي  التدريب  الس#ح.مدة  استخدام 

يوما٬ً بمعدل اربع ساعات يوميا٬ً ويتحدث 

 ١٠٠ من   yاك� انخراط  عن  هنا  المتطوعون 

� هذا ال̂�نامج 
,D , رجل وامرأة من المنتسب-�

الصيفي رغم انه غ�� إلزامي. ولكن الشعور 

«داعش»  تنظيم  يمثله  الذي  بالخطر 

دفعهم   ٬ �
iDالعرا المجتمع  ع5  اBرها̂�� 

رداً  القتال٬  لساحات  للذهاب  ل#ستعداد 

� تهج�� 
,D ع5 ممارسات التنظيم المتطرف

ولقد  المفخخة،  السيارات  وتفج��  اBها/� 

� الجامعة ع5 يد افراد من 
,D تم التدريب

اخبار  القسم
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ويكون   ٬ �N̂الشع الحشد  و   �
iDالعرا الجيش 

المنهاج التدريب وفق ل̂�نامج تتبناه فصائل 

التدريب  ان واجب  . حيث  �N̂الشع الحشد 

 , ع5 حمل الس#ح ينبع من شعور المتدرب-�

� والحشد الشع�N̂ وقواتنا 
iDان الجيش العرا

� ظروف صعبة٬ وBبد من 
,D منية يقاتلونBا

كل  يواجهونه  ما   �
,D Bسنادهم  اBستعداد 

 . , يوم من اشتباكات مسلحة ضد اBرهابي-�

 �
,D السائدة  الشعور  هو  الشعور٬  هذا  ان 

يخضعون   , المتدرب-� فمجمل   ٬ الجامعة 

للتدريب العسكري والتعلم ع5 استخدام 

 �
,D Bننا  بالمسؤولية  لشعورهم  الس#ح 

غ��  صعبة  ة  iف�  �
,D نعيش  العزيز  عراقنا 

كل جانب٬  بنا من  اBعداء  مستقرة ويحيط 

لذلك Bبد من اBستعداد للدفاع عن بلدنا. 

المواجهة ضد  ورغم بعد اBميال من خط 

متدربو  ابدى   ٬ اBرها̂�� «داعش»  تنظيم 

الجامعة التكنولوجية استعدادهم للذهاب 

الحشد  ابطال  لمشاركة  القتال  ساحات  ا/ 

للدفاع  مهمتهم   �
iDالعرا والجيش   �N̂الشع

عن ارض الوطن. حيث قدم ابناء الرافدين 

اللسان  يعجز   �
iNال فة  yالم� النماذج  تلك 

من  امام   �
المعا�, وتشح  العبارات  وتق� 

وقصة  وروعة  الوBء  حقيقة  بالدماء  كتب 

 iNباء و قد يحتاج المرء إ/ عمر بأكمله ح �Bا

يبلغ مدحهم, ولعله B يبلغ ألمرام فالكلمة 

أن  لمستوى   iDتر  B قد  محدود  أفق  لها 

́� مقام الجهاد والشهادة، فإن المداد  تحا

وحب الوطن صانعا للشهداء إB أنه لن يفي 

 �
,D المديح بحقهم ول#¤مم مقاييس واضحة

مقدسات  عن  بالدفاع  تعلقها  مدى  إظهار 

 �
iوتأ� الكريمة  الحياة  الوطن وإ�ارها ع5 

ع5 رأس تلك المقاييس مقدار التضحيات 

وضحوا  الوطن  تربة  اجل  من  قدمتها   �
iNال

� ساحات المعركة لتوف�� الحرية 
,D بدمائهم

 �
,Nتع طار  �Bا هذا   �

,D والشهادة  واB¤مان 

� سبيل اB¤هداف ألسامية ومناجاة 
,D الشهادة

حب  فيها  ينشد  وطنية  قيمة  الشهيد  دم 

والرقة  والشوق   , الحن-� صاغ   �
iNال الوطن 

العميق  ا�Bحساس  فيها  ج  , iويم� كلماتها 

تنهدات  فيها  وتتواصل  الصادق،  والحب 

ففي  اللهفة  أنفاس  وتت#حق  ألعاشق 

النفوس  وترتاح  القلوب،   , تطم-¤ المناجاة 

إنسانية  نزعة  وهي   , البال  ويرتاح  فيه 

� تراثنا 
,D عريقة عرفتها الشعوب و لها أصل

عنها من مشاعر جياشة  يع̂�  لما    ، �
iDالعرا

نسان وقيمه اB¤خ#قية  �Bناجمة عن طبيعة أ

الشهيد  � تحسسها 
iNوال الروحية  نسانية  �Bوا

بالوطن. واحسب أن مثل  ايمانه  من خ#ل 

الشعور  قمة  يمثل  أنما  ا�Bحساس  هذا 

بالمواطنة. وكان من الطبيعي ان يجره حبه 

ج فيها ا�Bحساس  , iللوطن إ/ مناجاته بما يم�

غ��  وليست هذه  يه  , ال�, والحب   , المرهف 

نراها  ونحن  إيمان  إ/   �
,ªتف مبكرة  عاطفة 

من  باB¤رض  لحق  وما  دمه  ثنايا   �
,D منسابه 

عادت  وكيف  كانت  وكيف  ألطغاة  جور 

� أن للوطن قدسية خاصة 
,D شك Bاسماً، و

المسألة بذهنية  تلك  منا  وعندما يدرك كل 

� وضع 
,D نقية وعقلية متقدة بالتأكيد سنكون

أن  وعلينا  اليوم.  عليه  نحن  مما  أفضل 

نصون تلك القدسية ونحافظ عليها بقلوبنا 

 �
,D الوطن  نضع  أن  علينا  يحتم  ما  وهو 

� أمهات الوطن  �Nأهداب العيون فلنقف نح

جميعاً  لنقف  تعالوا  الوطن  تراب   � �Nونح

 �
iمهات الشهداء اللوا�¤B وقفة إج#ل وإكبار

وكرامة  عزة  B¤جل  أكبادهن  فلذات  قدمن 

موقف  ماحيينا  نن�   B ان  يجب  الوطن، 

دفاعاً  شهيداً  ابنها  قدمت   �
iNال اBم  تلك 

لكن  غال  .اBبن  قالت  عندما  الوطن  عن 

الوطن أغ5 من اBبن. + ما أروع شعبك 

أروع نساءك ما  أروع رجالك ما  ياعراق، ما 

أغ5  ليبذلوا  يتدافعون  الذين  ابناءك  أروع 

ما عندهم من أجل الوطن.
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زيارة الى جامعة ميزوري
ــم إيفــاد م.د. فــالح فاخــر املعــاون االداري لقســم     ت
اىل  التكنولوجيــة  الجامعــة  يف  امليكانيكيــة  الهندســة 
ــرشوع  ــىل م ــب ع ــة للتدري ــزوري االمريكي ــة مي جامع
ــة  ــدورة التدريبي ــاح ال ــث كان افتت ــة, حي ــاءة الطاق كف
تنظيــم  عــن  املســؤول  د.ســانجيف  القاهــا  بكلمــة 
وضــح  ميــزوري  جامعــة  مــن  التدريبيــة  الــدورة 
التــي  التطبيقيــة  واملجــاالت  الــدورة  اهميــة  فيهــا 
مــن املمكــن االســتفادة منهــا يف هــذا املجــال كــام 
قــام بــرشح اهــداف الــدورة باالضافــة اىل املواضيــع 
املقــررة يف برنامــج الــدورة التدريبيــة الخاصــة بقســمي 
امليكانيــك والكهربــاء, كــام تــم اجــراء زيــارة اىل مكتبــة 
الجامعــة وتــم تزويــد املشــاركني مبجموعــة مــن الكتــب 
ــد  ــم عق ــك ت ــدورة، كذل ــة بال ــورات ذات العالق واملنش
اجتــامع للمشــاركني العــداد منهــج مــادة كفــاءة الطاقــة 
ــس  ــة ABET (مجل ــات منظم ــع متطلب ــق م ــا يتحق مب
مــع  وبحســب  والتكنولوجيــا)  للهندســة  االعتــامد 

ــيل: ــاة ماي مراع
تســمية املــادة النظريــة: حيــث تــم التوافــق عــىل 
ــن  ــدا ع ــة بعي ــامدة النظري ــة لل ــمية عام ــع تس ان وض

تحديدهــا بتخصــص هنــديس معــني.
 Course) االكادميــي  الفصــل  اهــداف  تحديــد 
يســعى  اهــداف  مجموعــة  تحديــد   :(Objectives
تدريــيس املــادة النظريــة تحقيقهــا عــىل ان تناقــش 
يف اجتــامع الحــق لغــرض انضاجهــا واقــرتاح املنهــج 
ــات. ــذه االولوي ــق ه ــأنه تحقي ــن ش ــذي م ــدرايس ال ال

 :(Course Assessment) الية تقييــم الفصل الــدرايس
تــم مناقشــة اليــات تقييــم مــادة الفصــل الــدرايس 
بحيــث يتــم اعتــامد نتائــج التقييــم كمرجــع يف عمليــة 
 Continuous) االكادميــي  الفصــل  تطويــر  اســتمرار 
Improvement) وتــم عــرض منــوذج تقييــم يســتند 
ــارات عــىل مــدار  ــة يف االختب عــىل تحليــل نتائــج الطلب
ــف  ــوة والضع ــق الق ــد مناط ــدرايس وتحدي ــل ال الفص
عنــد الطلبــة ومعالجتهــا بالشــكل الــذي يضمن اســتمرار 
تطويــر الفصــل االكادميــي. كــام تــم عقــد اجتــامع اخــر 
القــرتاح اولويــات الفصــل الــدرايس الخــاص بكفــاءة 
الطاقــة. كــام تضمنــت الــدورة التدريبيــة زيــارة معمــل 
ــور ســانجيف وبعــض  ــة برفقــة الدكت املنافــذ االلكرتوني

ــني  ــارة موقع ــم زي ــث ت ــا، حي ــات العلي ــة الدراس طلب
تطبيــق  امكانيــة  دراســة  لغــرض  للمعمــل  تابعــني 
ــة  ــة عــىل هــذا املعمــل, باالضاف ــاءة الطاق ــادىء كف مب
اىل اجــراء جولــة ميدانيــة يف اقســام املعمــل االنتاجيــة 
والســاندة وكذلــك التعــرف عــىل تصميــم بنايــة املعمــل 
تجميــع  وبعــد  وتكييــف،  إضــاءة  مــن  وخدماتهــا 
ــة  ــد جلس ــم عق ــل ت ــن املعم ــية ع ــات الهندس املعلوم
ــتهالك  ــل اس ــن تقلي ــي ميك ــن الت ــد االماك ــل لتحدي عم
الطاقــة فيهــا لغــرض تحســني كفــاءة الطاقــة, تــم بعــد 
ذلــك عقــد مناقشــة تضمنــت اهــم النقــاط التــي قامت 
املجموعــة بتســجيلها يف الزيــارة وهــي االضــاءة والهــواء 
املضغــوط واملحــركات واجهــزة التكييــف يف الشــتاء 
ــق بحســاب مــا  ــم تكليــف كل عضــو يف الفري حيــث ت
ميكــن توفــريه مــن هــذه النقــاط وتــم مناقشــة مســودة 

ــق. ــت الح ــر يف وق التقري
ــاء  ــم اعض ــامع ض ــد اجت ــدورة عق ــالل ال ــم خ ــام ت ك
الفريــق حيــث تــم اعــداد ووضــع مــواد خاصــة بفصــيل 
مناقشــة  تــم  امليكانيــك,  قســم  و  الكهربــاء  قســم 
مفــردات املواضيــع مــع الدكتــور ســانجيف حيــث ابــدى 
ــادر  ــة املص ــل كتاب ــج مث ــواد املنه ــىل م ــات ع املالحظ
للمواضيــع التــي اخــذت منهــا املعلومــات باالضافــة اىل 
مالحظــات اخــرى تخــص كفــاءة املحــركات الكهربائيــة 
وكفــاءة توربــني الريــاح كطاقــة متجــددة ثــم تــم 
التطــرق اىل مواضيــع الضاغــط (Compressor) وكيفيــة 
ــات  ــرق اىل منظوم ــك التط ــة وكذل ــاءة عالي ــه بكف عمل

.(Power plant) توليــد القــدرة
كــام تــم خــالل الــدورة عقــد جلســة مصغــرة عــرب 
ــج  ــات برام ــة ترتيب ــت مناقش ــكايب تضمن ــبكة الس ش
وفــود جامعتنــا اىل جامعــة ميــزوري حيــث حــرض 
ــل،  ــد جلي ــالل محم ــتاذ ج ــد االس ــس الوف ــة رئي الجلس
ــة بــارشاف  ــارة ميداني كــام تــم خــالل اللقــاء اجــراء زي
الدكتــور ســانجيف اىل محطــة القــدرة الخاصــة بجامعــة 

ــة: ــور التالي ــت االم ــث تضمن ــزوري حي مي
توفرهــا  التــي  والخدمــات  املحطــة  الجــزاء  عــرض 
لجامعــة ميــزوري حيــث تتضمــن محطــات توليــد 
كهربــاء غازيــة وحراريــة لتجهيــز قــدرة الكهربائيــة 
اجامليــة بحــدود ٦٦ ميجــاواط مــع دورات مكملــة 

لتجهيــز االســتخدامات االساســية يف الجامعــة (التدفئــة 
وحــدات  املحطــة  تتضمــن  كــام  واملــاء)  والتربيــد 
الطاقــة املتجــددة (الــواح شمســية ومولــدات ىالريــاح) 

تســتخدم لالغــراض البحثيــة.
ــا محطــة  ــاين منه ــي تع ــم عــرض املشــاكل الت ــك ت كذل
ــة  ــم مناقش ــث ت ــة, حي ــة الثاني ــداد الغازي ــوب بغ جن
مشــكلة الوقــود فيــام اكــد الخــرباء العاملــني يف املحطــة 
ان الســبيل الوحيــد لتجنــب التــدين الشــديد يف كفــاءة 
التوليــد وارتفــاع معــدالت الصيانــة وقــرص عمــر املحطــة 
ــا بالنســبة  ــود (Fuel Oil No.2), ام هــو اســتخدام وق
ــتخدام  ــرباء اس ــرتح الخ ــد اق ــب فق ــكلة التضبي اىل مش
ــب  ــة التضبي ــن عملي ــدال ع ــواء ب ــد اله ــات تربي منظوم
للتخلــص مــن مشــكلة التــاكل حيــث تــم اطــالع اعضــاء 
الهــواء املســتخدمة يف  الوفــد عــىل عمــل مــربدات 

ــزوري. ــة مي ــة يف جامع املحطــة الغازي
كــام تــم بعدهــا اكــامل الزيــارة امليدانيــة واجــراء جولــة 

لالطــالع عــىل كامــل اجــزاء املحطــة.
شــمل االيفــاد اللقــاء مــع مركــز الطلبــة االجانــب 
حيــث متــت مناقشــة اوضــاع الطلبــة االجانــب عمومــا 
والعراقيــني خصوصــا وتــم طــرح املشــاكل التــي يعــاين 

ــا. ــل لحله ــة التوص ــوراه وكيفي ــة الدكت ــا طلب منه
ــاركني،  ــل للمش ــتي عم ــد ورش ــدورة عق ــالل ال ــم خ ت
الهندســة  قســم  يف  االوىل  الورشــة  عقــدت  حيــث 
ــح شــهادات  ــم من ــت الصحــي وت ــة حــول البي املعامري
مشــاركة يف نهايــة الورشــة، امــا الورشــة الثانيــة فكانــت 
بعنــوان البنايــات الخــرضاء (Green Housing) واثرهــا 
يف عمليــة حفــظ الطاقــة حيــث تضمنــت هــذه الورشــة 
ــاريع  ــوص ادارة مش ــارضات بخص ــة مح ــاء مجموع الق
ــة  ــارضات باالضاف ــبع مح ــع س ــرضاء بواق ــات الخ البناي
ــاء  ــات انش ــوص متطلب ــارضات بخص ــة مح اىل مجموع
البنايــات الخــرضاء بواقــع تســع محــارضات, وتــم منــح 

ــاركني. ــل اىل املش ــة العم ــهادات ورش ش
ويف ختــام الــدورة تــم عقــد اجتــامع مــع الدكتــور 
ســانجيف لوضــع اللمســات االخــرية ملنهــاج كفــاءة 
ــات منظمــة ABET , بالضافــة  الطاقــة بحســب متطلب
ــة الجامعــة الكــامل برنامــج كفــاءة الطاقــة  اىل احتفالي

ــاركني   ــىل املش ــهادات ع ــع الش وتوزي
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دورة هندسية تخصصية في جامعة درزدن في المانيادورة هندسية تخصصية في جامعة درزدن في المانيا
ــ̂�ى  ــث حلقــة ك        يجســد الواقــع العلمــي الحدي

� العالــم المعــا�، فــكل العلــم المحصــود اليــوم 
,D

ــتمرة،  ــة ومس ــورة zيع ــتجدات بص ــه مس ــرأ علي تط

ــررة  ــة المق ــلمات العلمي ــن المس اً م ــ�� ــل كث ــا يجع م

.. �
منــذ زمــن ولــو قليــل.. شــيئاً مــن المــا�,

 ، , الســابق-� الــك#م حتمــاً جهــد  وB يغفــل هــذا 

� مــن العــدم بــل 
iفالتطــور العلمــي الحديــث لــم يــأ�

ــكارات  ــود ا/ ابت � يق
yNــ � بح

,Dــر ــم مع ــاج تراك ــو نت ه

جديــدة عــ5 عجلــة علميــة تســ�� باقــz ªعــة 

� ســعيها ا/ دفــع عجلــة التقــدم 
,Dمــام , وBا/ ا

الجامعــة  اBمــام, قطعــت  ا/  العزيــز  � عراقنــا 
,D

� مجــال تطويــر المــ#كات 
,D ا التكنولوجيــة شــوطا كبــ��

 �
,D الحاصــل  التطــور  لمواكبــة  وذلــك  اBكاديميــة 

� دول العالــم 
,D ت العلميــة والتقنيــةBمختلــف المجــا

الجامعــة  المنطلــق تعمــل  المتقدمــة, مــن هــذا 

الهندســة  وقســم  عامــة  بصــورة  التكنولوجيــة 

ــع  � رف
,D ــهام ــ5 اBس ــة ع ــورة خاص ــة بص الميكانيكي

والثقافيــة  بويــة  iوال� العلميــة  الكفــاءة  مســتوى 

� الجامعــة 
,D ــ�� ــكادر التدري ــة لل ــة والوظيفي والمهني

ــاطات  ــي النش ــاركة فــ ــم للمش ــ#ل إيفاده ــن خـ م

� ارiD المؤسســات اBكاديميــة 
,D العلميــة والثقافيــة

ــة وإدامــة  ــك عــ̂� تنمي ــد ان يمــر ذل ــة، وB ب العالمي

ــة  ــات اB¤كاديمي ــات والمؤسس ــع الجامع ــل م التواص

� العالــم تحــت مظلــة أبــرام مذكــرات 
,D الكــ̂�ى

وكذلــك  التنفيذيــة  برامجهــا  ومتابعــة  التفاهــم 

ــي  � والعلم
,Dــا ــوي والثق ب iــاون ال� ــاق التع ــر أف تطوي

العاملــة  والهيئــات  واBتحــادات  المنظمــات  مــع 

بيــة والثقافــة والعلــوم. مــن هــذا  iحقــول ال� �
,D

ــاد  ــة بايف ــة الميكانيكي ــم الهندس ــام قس ــق ق المنطل

ك# مــن م.قحطــان عدنــان عبــاس و م.م. بشــار 

درزدن  التكنولوجيــة  الجامعــة  ا/  محمــد  عــ�5 

 Technische) اBتحاديــة  المانيــا  جمهوريــة   �
,D

حضــور  لغــرض  وذلــك   (Universität Dresden

الطاقــة  لخــزن  التخصصيــة  الهندســية  الــدورة 

 International Summer School-Storage for)

ــة  ــنوي للجامع ــج الس ــن ال̂�نام ــك ضم Energy) وذل

ة  yzــا ــوه المب ــت الدع ــث تم ــة درزدن, حي التكنولوجي

مــن قبــل الجامعــة وبرعايــة :

 ,(German Academic Exchange Service–DAAD)

ــذا  ــ5 ادارة ه , ع ــؤول-� ــاتذة المس ــاء باB¤س ــم اللق وت

عــ5  التعــرف  وتــم   , المتمــ�� العلمــي  المحفــل 

, ومناقشــة العديــد  التخصصــات العلميــة للمشــارك-�

مــن التقنيــات واBفــكار العلميــة المرتبطــة بالمواضيع 

ــة الدقيقــة، وقــد افتتــح رئيــس الجامعــة  التخصصي

ــة  ــة ترحيب ــاء كلم ــدورة بالق � درزدن ال
,D ــة التكنولوجي

واســاتذة  عليــا  دراســات  طــ#ب  مــن  بالحضــور 

, مــن مختلــف الجامعــات العالميــة  , وباحثــ-� جامعــ-�

كمــا عــرض الباحثــون المشــاركون مواضيــع بحوثهــم 

العلميــة وافكارهــم واســاليب وتقنيــات معالجتهــا 

ــة  ــل اروق � داخ
,D ــه ــت اقامت ــرض تم ــ#ل مع ــن خ م

ــذا  ــ#ل ه ــن خ ــج وم ــام ال̂�نام ــة اي ــة وطيل الجامع

ح مشــاريع وافــكار طلبة الماجســت��  yz المعــرض تــم

� الــدورة 
,D , , المشــارك-� والدكتــوراه و كذالــك الباحثــ-�

للتعــرف ا/ اخــر التطــورات وتبــادل اBفــكار العلميــة.

علميــة  زيــارة  اجــراء  الــدورة  خــالل  تــم  كذلــك 
والتابعــة  الطاقــة  وتوزيــع  انتــاج  ملحطــة  ميدانيــة 
ــور  ــى الدكت ــث الق ــة، حي ــة (DREWAG) االملاني لرشك
 (Dr.‐Ing. Habil Kretschmer) هابــل  املهنــدس 
 (Dr.‐Ing. Werner) وارنــر  املهنــدس  والدكتــور 
 Energy storage  » املوســومة  العلميــة  املحــارضة 
 from the point of view of a regional energy
supply company ” وتــم خــالل هــذه املحــارضة رشح 
موســع لخدمــات املنشــأة الصناعيــة يف توزيــع الطاقــة 
وحــدات  واقســام  والحراريــة  الكهربائيــة  باشــكالها 

الطاقــة املتمثلــه مبحطــة الطاقــة ووحــده خــزن الحــرارة 
ــة بأســتخدام الخــالل الشمســية  ــد الطاق ومحطــة تولي
ــة  ــة العمالق ــة الكهربائي ــة ووحــدة خــزن الطاق الضوئي
ــني  ــز عــىل الوحدت ــارة هــذه الوحــدات والرتكي ــم زي وت
الخاصــة بالخــزن الحــراري والكهربــايئ وتقديــم الــرشح 
املفصــل علــن الوحدتــني موقعيــا وخــالل هــذه الزيــارة 

تــم مناقشــة وتوضيــح االفــكار الهندســية الخاصــة 
بالوحــدات.

خــزن  ملحطــة  ميدانيــة  زيــارة  اجــراء  تــم  كــام 
فاتنفــل  التابعــة لرشكــة  الهيدروميكانيكيــة  الطاقــة 
بالقــاء  الزيــارة  بــدأت  حيــث   (VATTENFALL)
ــة  ــل املحط ــة عم ــىل الي ــل ع ــرشح مفص ــارضة وب املح
واســتعراض  الطاقــة  لخــزن  االســتيعابية  والقابليــة 
ــا  ــالع موقعي ــم االط ــة، وت ــة للمحط ــامذج التوضيحي الن
عــىل املحطــة ومكائــن الضــخ الرتبينــي املســتخدم لضــخ 
وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة ومــن خــالل هــذه الزيــارة 
متــت مناقشــة االســس الهندســية التــي تــم عليهــا انشــاء 
املحطــة وتوضيــح النقــاط العلميــة الخاصــة باملــرشوع 
بهــدف الحصــول عــىل االفــكار مــن الحارضيــن لتطويــر 

ــة. املحط
ــية  ــل هندس ــة ورش عم ــدورة اقام ــالل ال ــم خ ــام ت ك
ــالث  ــور اىل ث ــون الحض ــة والباحث ــم الطلب ــث انقس حي

ــة  ــع مختلف ــة مبواضي ــع علمي مجامي
ورشة العمل االوىل بعنوان :

 Heat and cold storage: Static and dynamic”
“modeling, case study CET

ورشة العمل الثانية بعنوان:
 System analysis of storage technologies with»

«respect to reliable energy supply
ورشة العمل الثالثة تحت عنوان:

 «Economics of energy storage»
وخــالل مجاميــع العمــل الثــالث تــم تقديــم املحــارضات 
ــة  ــارة علمي ــة اىل زي ــع اضاف ــذه املواضي ــة له التخصصي
طلبــة  مشــاريع  واســتعراض  الجامعيــة  ملختــربات 
الدكتــوراه يف الجامعــة ومناقشــة املشــاريع والنتائــج 

ــاريع. ــك املش ــة بتل ــة الخاص العلمي
ــة  ــة يف الجامع ــز الطاق ــارة اىل مرك ــراء زي ــم اج ــام ت ك
 central lab of TUD‘s Centre for Energy)
واكــرب  ابــرز  ميثــل  والــذي   (Technology CET
ــم االطــالع عــىل  ــا حــث ت ــة يف املاني مختــربات الجامعي
ــتخدمة يف  ــة املس ــن الحراري ــة واملكائ ــزة املختربي االجه

الدراســة لطلبــة الجامعــة.
ــة  ــج خالص ــاركني يف الربنام ــدم املش ــدورة ق ــام ال يف خت
ــج  ــتعراض النتائ ــل واس ــات ورش العم ــع وفعالي ملواضي
ــد شــكر املســؤول  ــكل ورشــة. وق ــع ل وحســب املجامي
الطلبــة  مــن  للربنامــج  الحارضيــن  الربنامــج  عــىل 
والباحثــني الدولــني واختتــم الربنامــج بتوزيــع شــهادات 

ــج. ــاركة بالربنام املش
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ناقــش طالــب الدكتــوراه ( هشــام عــايص حــويش ) 

املوســومة: اطروحتــه  و  حراريــات  بتخصــص 

 Heat Transfer and Flow of Nanofluid on the )

 Inner Finned Tube of Helical Double Pipe Heat

Exchanger ) وحصــل عــىل تقديــر جيــد .

 ناقشــت طالبــة املاجســتري ( رغــد داود ســلامن ) تخصص 

تكييــف وتجميد ورســالتها املوســومة

 Experimental and Three- Dimension Analysis)

 of Thermal Contaminant Removal for Hospital

Operating Room) وحصلــت عــىل تقديــر جيــد جــدا .

ناقــش طالــب الدكتــوراه (ســعد محمــود عــيل) تخصــص 

ميكانيــك تطبيقــي و اطروحتــه املوســومة:

 Study the influence of electrical discharge)

 machining parameters on surface residual

stresses and fatigue life of die steel)  وحصــل عــىل 

ــدا  ــد ج ــر جي تقدي

ناقــش طالــب املاجســتري (رسدار عثــامن قــادر) تخصــص 

قــدرة حراريــة ورســالته املوســومة 

 The effect of Iraqi liquefied petroleum gas)

 (LPG) addition to a liquid hydrocarbon fuels

on emission of an industrial furnace burner) و 

ــدا. ــد ج ــر جي ــىل تقدي ــب ع ــل الطال حص

مناقشات طلبة الدراسات العليا
مناقــــشات
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ــار )  ــان عبدالجب ــد عدن ــوراه (احم ــب الدكت ــش طال ناق

ــومة ــه املوس ــي و اطروحت ــك تطبيق ــص ميكاني تخص

 Effect of Leaser shock peening and shot peening)

(on cumulative fatigue life of Aluminum Alloys

وحصل عىل تقدير جيد جدا . 

ــرزاق )  ــد ال ــة املاجســتري ( رفــل باســم عب ناقشــت طالب

ــد ورســالتها املوســومة ــف وتجمي تخصــص تكي

 Effect Of Changing The Gross Section On)

 The Convection Heat Heat Transfer Inside A

(Channel Filled With Porous Media

وحصلت عىل تقدير جيد جدا .

ناقشــت طالبــة الدكتــوراه ( ياســمني حميــد عبــد ) 

املوســومة واطروحتهــا  حراريــات  تخصــص 

 Experimental and Numerical Study to Enhance)

 Heat Transfer on a Condenser Using an Air

ــر  ــىل تقدي ــت ع Flow with Water Droplets) وحصل

جيــد جــدا .

ناقــش طالــب املاجســتري ( ســامح فريــد حســن ) تخصص 

ميكانيــك تطبيقي ورســالته املوســومة

 Mathematical Modeling of Actuators Controlled)

(Forces in Gough-Stewart Manipulator

و حصل عىل تقدير جيد جدا.

مناقشات طلبة الدراسات العليا
مناقــــشات
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الجامعيــة  الحيــاة  تحفــل      
ــكل  ــي يش ــح الت ــن املالم ــدد م بع
ــم،  ــل ذكرياته ــباب أجم ــا الش منه
القليلــة  الســنوات  هــذه  أن  إال 
لتبــدأ  تنتهــي  أن  تلبــث  ال 
ــة  ــدة تتســم بالواقعي ــة جدي مرحل
والجديــة، أنهــا مرحلــة الدخــول 
يف «ســوق العمــل», وغالبــا مــا 
يشــكل الخــروج األول إىل ســوق 
ــد  ــج الجدي ــة للخري ــل صدم العم
ــالم يف  ــن األح ــريا م ــى كث ــذي بن ال
ــا  ــه أحيان ــع ب ــر يدف ــه، األم خياالت
مهاراتــه  تطويــر  محاولــة  إىل 
العمليــة، مــدركا أن الجامعــة التــي 
تســتطيع  ال  بالشــهادة،  زودتــه 
ــيحتاجه يف  ــا س ــكل م ــزوده ب أن ت
املســتقبل, ويف محــاوالت التوفيــق 
ــاة  ــة والحي ــه النظري ــني معلومات ب
اإليقــاع  رسعــة  وبــني  العمليــة، 
ــا ينتظــره رب العمــل،  اليومــي وم
تظهــر أزمــة الخريــج الجامعــي، 
خصوصــا يف مجــال الخربةحيــث 
ان هنــاك العديــد مــن املشــاكل 
التــي يواجههــا الخريــج الجديــد 
بصــورة عامــة يف اقتحامهــم لســوق 
العمــل، أهمهــا: طلــب الخــربة، 
عاليــة  مهــارة  وجــود  وعــدم 
التطبيقــي  العمــيل  الجانــب  يف 
ــا  ــل، م ــوق العم ــه س ــذي يتطلب ال
ــذه  ــاليف ه ــه. ولت ــف مؤهالت يضع
املســائل تؤكــد رئاســة الجامعــة 
ــام وقســم  ــة بشــكل ع التكنولوجي
الهندســة امليكانيكيــة بشــكل خاص 
ــب  ــامم بالجان ــز واالهت عــىل الرتكي
العمــيل يف الدراســة حيــث يحتــوي 
ــىل  ــة ع ــة امليكانيكي ــم الهندس قس
ــة  ــربات تخصصي ــدة ورش ومخت ع
تــم تجهيزهــا مــن مناشــئ عامليــة 
الجانــب  لتغطــي   ، معروفــة 
للمــواد  والتطبيقــي  العلمــي 
يف  للطلبــة  املعطــاة  النظريــة 
مختلــف املراحــل حتــى تكتمــل 

العلمــي  املنهــج  حــول  الصــورة 
لــدى  ونظريــا  علميــا  املقــرر 
ــربات  ــم املخت ــث تدع ــة. حي الطلب
طلبــة البكالوريــوس والدراســات 
القســم  العليــا وكذلــك مــدريس 
إلجــراء البحــوث العلميــة وبحــوث 
ســعي  اىل  باالضافــة  التخــرج, 
القســم املســتمر القامــة الســفرات 
امليدانيــة  والزيــارات  العلميــة 
اىل  املراحــل  ولجميــع  للطلبــة 
ومراكــز  التخصصيــة  املؤسســات 
وبحســب  فــرع  كل  الصيانــة 
العــام  مــدار  وعــىل  اختصاصــه 
الــدرايس الغنــاء الجانــب التطبيقي 
الجانــب  ولتقويــة  الدراســة  يف 
ــام  ــة لقي ــة, باالضاف ــيل للطلب العم
ــني  ــع القطاع ــيق م ــم بالتنس القس
العــام والخــاص التاحــة الفرصــة 
التدريــب  الطلبــة الجــراء  امــام 
يف  التخــرج  ومشــاريع  الصيفــي 
التابعــة  الصيانــة  معامــل وورش 
ــاء الجانــب  لهــذه املؤسســات الغن
العمــيل والحتــكاك الطلبــة بســوق 
ــه,  العمــل والتعــرف عــىل متطلبات
الفرصــة  اتاحــة  اىل  باالضافــة 
امامهــم الثبــات كفائتهــم امــام 
هــذه املؤسســات لحصولهــم عــىل 
فــرص عمــل مســتقبلية فيهــا بعــد 

التخــرج.
مــن هــذا املنطلــق قامــت رئاســة 
يف  امليكانيكيــة  الهندســة  قســم 
الجامعــة التكنولوجيــة وبالتنســيق 

هندســة  فــرع  رئاســة  مــع 
الســيارات يف القســم وبــارشاف أ.م. 
ــم  ــح بتنظي ــود صال ــادل محم د. ع
املرحلــة  لطلبــة  علميــة  ســفرة 
ــرع هندســة الســيارات  ــة لف الثاني
اىل مركــز صيانــة رشكــة املنصــور 
العراقيــة للســيارات املــوزع العــام 
 – العــراق  يف  موتــورز  لجــرنال 
اســتقبل  حيــث  بغــداد  فــرع 
ــراق  ــة يف الع ــة الرشك ــر صيان مدي
املهنــدس احمــد عــيل عبــد الحليــم 
واملهنــدس محمــد ســالم املجموعــة 
م.  التدريســيني  مــن  املكونــة 
قحطــان عدنــان عباس و م.م.بشــار 
عــيل محمــد يرافقهــم طلبــة فــرع 
اطــالع  تــم  الســيارات,  هندســة 
ــارة  ــن خــالل هــذه الزي ــة م الطلب
ــز  ــة يف مرك عــىل االجــراءات املتبع
الصيانــة يف الرشكــة واالجــراءات 
ــيارة  ــتالم الس ــن اس ــدأ م ــي تب الت
كامــل  وتســجيل  الزبــون  مــن 
املعلومــات عنــه ووســائل االتصــال 

ومواصفــات  ومعلومــات  بــه 
ــي  ــاكل الت ــد املش ــيارة و تقيي الس
ــدأ  ــم لتب ــيارة, ث ــا الس ــاين منه تع
بعدهــا املرحلــة االوىل بالتحقــق 
ــاين  ــي تع ــاكل الت ــن املش ــا م فعلي
دقيــق  بشــكل  الســيارة  منهــا 
للســيارة  الشــامل  الفحــص  ثــم 
باســتخدام اجهــزة كشــف االعطــال 
الحديــث واالنتبــاه اىل الدقــة يف 
ــوع  ــث ن ــن حي ــا م ــل معه التعام
املدخــالت يف الجهــاز ومــن ثــم 
لتبــدأ املبــارشة مبرحلــة الصيانــة 
مــن خــالل فتــح املحــرك ومــن 
ــام  ــة, ك ــزاء التالف ــل االج ــم تبدي ث
ــح  ــارة التوضي ــن خــالل الزي ــم م ت
التــي  االدوات  بأهــم  للطلبــة 
ــة يف  ــدس الصيان ــا مهن ــاج اليه يحت
بشــكل  بعملــه  للقيــام  الرشكــة 
صحيــح ومراعــاة الحــس الهنــديس 
انــواع  عــىل  التعــرف  كيفيــة  يف 
ــة  ــة وامليكانيكي االعطــال الكهربائي
ــا  ــرض له ــن التع ــن املمك ــي م الت
داخــل وخــارج ورشــة الصيانــة, 
يف  الصيانــة  مهنــدس  قــام  كــام 
ــاء  ــارة باغن ــة الزي ــة يف نهاي الرشك
خــالل  مــن  الطلبــة  معلومــات 
اجــراء حلقة للمناقشــات واالســئلة 
حــول  واالستفســارات  واالجوبــة 
صيانــة الســيارات واخــر التطــورات 

يف تصنيــع املركبــات الحديثــة.

سـفرة عـلمية لقسم الهندسة الميكانيكية / فرع السيارات
اخبار  القسم
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افتتاح فرع محطات الطاقه
     اســتحدث قســم الهندســة امليكانيكيــة يف الجامعــة التكنولوجيــة يف العــام 
الــدرايس ٢٠١٥-٢٠١٦ فرعــا جديــدا وهــو فــرع هندســة محطــات الطاقة ، ان 
اســتحداث هــذا الفــرع تــم بالتعــاون والتنســيق مــع وزارة الكهربــاء- دائــرة 
التخطيــط يف الــوزارة كــام ان هنــاك تنســيق مســتمر مــع الــوزارة مــن اجــل 
التعــاون يف مجــاالت التدريــب الصيفــي وبحــوث التخــرج والســعي لتوفــري 
فــرص عمــل لخريجــي هــذا الفــرع, يعتــرب هــذا الفــرع مــن الفــروع املهمــة 
وذلــك لحاجــة ســوق العمــل املتزايــدة ملهندســني مختصــني يف مجــال توليــد 
ــص يف  ــك مخت ــدس ميكاني ــداد مهن ــرع اىل اع ــدف الف ــة. يه محطــات الطاق
ادارة وتشــغيل وصيانــة محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة ملــا لهــذا القطــاع 
مــن اهميــة متزايــدة يف العــراق والتوســع الكبــري الــذي شــهده مام يســتوجب 
رفــده باملهندســني املختصــني القادريــن عــىل اســتيعاب التكنولوجيــا املتقدمــة 
والتعامــل معهــا, باالضافــة اىل حاجــة قطاعــات النفــط و الصناعــة واملــوارد 

املائيــة, وكذلــك القطــاع الخــاص ملهنــدس مختــص يف مجــال محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة.

اجتماع الهيئة العامة مع رئيس الجامعة
ــور  ــتاذ الدكت ــة االس ــة التكنولوجي ــس الجامع ــرأس رئي      ت
إجتامعــا   ٢٠١٥/١٠/٨ الخميــس  يــوم  ثامــر  دواي  أمــني 
للهيئــة العامــة لقســم الهندســة امليكانيكيــة للعــام الــدرايس 
ــد  ــي أقيمــت عــىل قاعــة أ.د.جوامــري مجي ٢٠١٦/٢٠١٥ والت
بحضــور رئيــس القســم أ.م.د.مؤيــد رزوقــي حســن ومعاونيه 
 ، القســم  التدريســية يف  الهيئــة  وكادر  والعلمــي  اإلداري 
نوقــش خــالل االجتــامع أهــم التطــورات الحاصلــة يف القســم 
خــالل العــام الــدرايس املــايض وطــرح بعــض املشــكالت التــي 
ــول  ــاد أرسع الحل ــل إيج ــن أج ــة م ــرية العلمي ــق املس تعي
لهــا، مؤكــداً عــىل رضورة تهيئــة جميــع املختــربات والقاعــات 
الدراســية الســتقبال الطلبــة الجــدد يف القســم ، متمنيــاً 
ــة  ــريتهم العلمي ــامل مس ــاح يف إك ــة والنج ــع املوفقي للجمي

ــي. ــا العراق ــًة ملجتمعن ــة خدم والعملي

اخبار  القسم
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لقـاء العددلقـاء العدد
المدرس عبد الكريم سلمان

     لَــِنئ افتخــر املهنــدس برونــق إنشــائه وجــامل 
ــه  ــه وخفــة أدائ ــرز للمجتمــع بفــرط ذكائ إبداعــه. وب
ألعاملــه وارتفــاع صيتــه وشــهرته وازدحــم النــاس عــىل 
ابوابــه، وظهــر املخــرتع واملبتكــر بجــامل ابتــكاره وذاع 
صيتــه يف كل أرجــاء بــالده ومهــام أطلعنــا عــىل بعــض 
اكتشــافاته وعظيــم اســتنتاجاته ومهــام اعتــىل الطيــار 
يف الســامء، أو أجــاد الســباحة يف الهــواء والفضــاء 
ومتايــل بطيارتــه كتاميــل طــري الحــامم بفــرح الخــروج 
مــع ضــوء النهــار وبالغــدو واإلبــكار, فيــا اســتاذي 
ــم وغريهــم  ــؤالء كله ــك أن تفخــر فه ــقٍّ ل ــز : ُح العزي
كثــري و كثــري بعــض نتاجــك, فلـَـِنئ تقاعــد أي مــن عمــل 
كتدريــيس عــن عملــه وانقطعــت عنــه تبعاتــه ونــيس 
ــال  ــه ...ف ــض صالت ــب بع ــرت يف الغال ــه واندث متطلبات
ــكل  ــك فال ــنوات خدمت ــي س ــك وال تنته ــع صالت تنقط
الينــىس فضلــك وإبداعــك, فأنــت مــريب األجيــال لتعمــر 
ــار وينتــرش األمــان بســبب انتشــار العلــم وســعة  الدي

ــان ..... ــوة البي ــم وق الفه
لقائنــا يف هــذا العــدد كان مــع املــدرس عبــد الكريــم 
ســلامن عبــد الكريــم وهــو احــد اعــالم التصميــم 
الهندســة  قســم  انشــاء  بدايــات  منــذ  امليكانيــيك 
ــل  ــذي احي ــة وال ــة التكنولوجي ــة يف الجامع امليكانيكي
 -  2014 الــدرايس  العــام  نهايــة  يف  التقاعــد  عــىل 
2015 لوصولــه اىل الســن القانونيــة, حيــث ذكــر يف 
بدايــة ســريته الذاتيــة الغنيــة بالكثــري مــن االنجــازات 
والبحــوث والتكرميــات بانــه مــن مواليــد بغــداد 1950 
حاصــل عــىل شــهادة البكالوريــوس مــن كليــة الهندســة 
ــة عــام  يف جامعــة بغــداد / قســم الهندســة امليكانيكي
ــىل  ــل ع ــا حص ــام بعده ــك ع ــص ميكاني 1974 تخص
ــام /  ــة اســنت يف برمنكه ــن جامع ــهادة املاجســتري م ش
انكلــرتا عــام 1978 اختصــاص تصميــم مكائــن, حيــث 
كانــت بدايــة تعيينــه يف الجامعــة التكنولوجيــة يف 
بغــداد عــام 1976 كمعــاون مهنــدس, وهــو عضــو 
ــام 1974, كــام  ــذ ع ــني من ــة املهندســني العراقي يف نقاب
شــغل العديــد مــن املناصــب يف رحلتــه االكادمييــة 
ــك العــام للفــرتة  ــرع امليكاني ــس ف ــا منصــب رئي اهمه
مــن 1999 اىل 2006 وكذلــك مــن 2007 اىل 2008،

يــروي لنــا املــدرس عبــد الكريــم ســلامن بدايــة دخولــه 

اىل مجــال العمــل االكادميــي والتدريــس الجامعــي عــن 
طريــق تأثــره باســتاذه يف مرحلــة البكالوريــوس ملــادة 
ــه  ــة (رحم ــة خليف ــتاذ نعم ــيك االس ــم امليكاني التصمي
ــد  ــة املوجــودة عن ــأن الخــربة والرصان ــه) واوضــح ب الل
االســاتذه االفاضــل يف قســم هندســة املكائــن واملعدات 
ــم  ــذي كان هدفه ــد االن وال ــم ولح ــاء القس ــذ انش من
االســايس هــو الوصــول بالطلبــة لتعلــم طريقــة التفكــري 
الهنــديس الصحيــح التــي تســاعد الطلبــه عــىل كيفيــة 
ــك  ــد التخــرج وذل ــل عن ــل العم حــل املشــاكل يف حق
SYSTEM DE-) باســتخدام مــادة تصميم املنظومــات

SIGN), امــا عــن االنطالقــة الحقيقيــة لرحلــة املــدرس 
ــد الكريــم ســلامن يف هــذا املجــال يف فكانــت مــع  عب
ــم  ــادة تصمي ــس م ــة يف تدري ــات االولي ــة الدراس طلب
ــذ عــام  ــة والرابعــة ومن ــة الثالث ــة املرحل ــن لطلب املكائ
التقاعــد, باالضافــة اىل  احالتــه عــىل  1978 وحتــى 
اســتمراره بتدريــس مــواد اخــرى مثــل الرســم الهنــديس 
والرســم امليكانيــيك ومقاومــة املــواد ونظريــة املكائــن 
امــا  االوليــة,  الدراســات  مشــاريع  عــىل  واالرشاف 
ــدأ  ــا فقــد ب ــة الدراســات العلي بالنســبة لتدريــس طلب
منــذ عــام 1983 وحتــى عــام 2002 يف تدريــس مــادة 
باالضافــة  املنظومــات  تصميــم   (system design)
 mini-project) ــة ــاريعهم الثانوي ــىل مش ــالرشاف ع ل
ــات ومناقشــة عــدد  ــم املنظوم ضمــن موضــوع تصمي
ــدى  ــىل اح ــتري واالرشاف ع ــائل املاجس ــن رس ــري م كب
ابــرز  مــن  العايل،امــا  والدبلــوم  املاجســتري  رســائل 
نشــاطاته يف مجــال نــرش البحــوث والتاليــف فيــأيت 
ــة مبســك  ــم الي ــا البحــث املوســوم ((تصمي يف مقدمته
ــر اىل الكــريس وبالعكــس))  ــن الرسي ــوق م ــل املع ونق
ــا, و  ــوم والتكنولوجي ــة العل ــرشه يف مجل ــم ن ــذي ت وال
البحــث املوســوم ((تصميــم الــرتوس لنقــل اكــرب قــدرة 
ــة  ــر االول لهيئ ــرشه يف املؤمت ــم ن ــذي ت ــة)) وال ممكن
املعاهــد الفنيــة, و ((دراســة تحليــل االجهــادات يف 
املحــددة))  العنــارص  باســتخدام  الورقيــة  النوابــض 
ــية,  ــوم الهندس ــاىل للعل ــة دي ــرش يف مجل ــول للن املقب
باالضافــة اىل االشــرتاك تاليــف كتــاب ((الرســم الهنــديس 
ــة  ــة العام ــام يف املديري ــف االول ع ــي)) للص والصناع
للتعليــم املهنــي يف وزارة الرتبيــة. كــام انــه حاصــل 

عــىل العديــد مــن كتــب الشــكر مــن رئاســة الجامعــة 
التكنولوجيــة للمشــاركة يف يــوم العلــم ويــم الســيادة 
باالضافــة اىل املشــاركة يف العديــد مــن املســابقات 
اهمهــا مســابقة يــوم التصميــم بالتعــاون مــع منظمــة 
IREX.كــام ان النشــاطات العلميــة للمــدرس عبــد 
املؤسســات  حــدود  تتوقــف يف  ال  ســلامن  الكريــم 
ــة  ــل يتعداهــا اىل اعطــاء املشــورة العلمي ــة ب االكادميي

ــا : ــة ومنه ــات الحكومي ــن املؤسس ــد م للعدي
ــراءات االخــرتاع املقدمــة اىل  ــري مــن ب ــم عــدد كب تقيي
ــه ووزارة  ــاز املركــزي للتقييــس والســيطرة النوعي الجه

ــم العــايل والبحــث العلمــي. التعلي
ــة  ــورة العلمي ــم املش ــة وتقدي ــم دورات تخصصي تنظي
يف الرشكــة العامــة النتــاج الطاقــة الكهربائيــة يف 2002

عضــو يف اللجنــة االستشــارية ملواصفــات املنتجــات 
ــيطرة  ــس والس ــزي للتقيي ــاز املرك ــة يف الجه امليكانيكي

النوعيــة يف 1999 
عضــو يف لجنــة تطويــر وتحديــث املعامــل والــورش يف 

الجامعــة التكنولوجيــة يف 2002
تقديــم املشــورة الفنيــة واجــراء الحســابات التصميميــة 
ــرتوس  ــم ال ــي يف تصمي ــذ برنامــج تدريب واعــداد وتنفي

يف املعهــد املتخصــص للصناعــات الهندســية يف 1993
الفــرع  الختصــاص  االستشــارية  اللجنــة  يف  عضــو 
الصناعــي يف املديريــة العامــة للتعليــم املهنــي يف وزارة 

الرتبيــة يف 2008
عضــو يف لجنــة الكشــف يف الوحــدة الغازيــة يف محطــة 

كهربــاء جنــوب بغــداد يف 2002 
ــوي والصحــي  ــة لالرشــاد الرتب ــة املركزي عضــو يف اللجن

ــة 2012 ــة التكنولوجي يف الجامع
املســاهمة يف تحديــث املناهــج يف قســم الهندســة 
واملشــاركة  التكنولوجيــة  الجامعــة  يف  امليكانيكيــة 
نهايــة  يف  املســتحدثة.  للفــروع  املناهــج  اعــداد  يف 
لقائنــا اشــاد املدرس..بكافــة منتســبي قســم الهندســة 
ــوة  ــوا اخ ــث كان ــه اىل االن حي ــذ تعين ــة من امليكانيكي
ــن اســاتذة  ــاء م ــاء اوفي ــزات وابن ــزاء واخــوات عزي اع
وطلبــة والذاكــرة تحمــل الكثــري مــن الذكريــات الرائعــة 
النجــاح  للجميــع  متمنيــا  تنــىس  ان  التــي الميكــن 
واملوفقيــة خدمــة لهــذا الــرصح الكبــري قســم الهندســة 

امليكانيكيــة يف الجامعــة التكنولوجيــة.

اخبار  القسم
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رحيل االستاذ المساعد الدكتور قتيبة جميل الخشاليرحيل االستاذ المساعد الدكتور قتيبة جميل الخشالي
بمزيــد مــن الحــزن واgB ينعــى منتســبو 
الجامعــة   �

,D الميكانيكيــة  الهندســة  قســم 
التكنولوجيــة فقيدهــم الراحــل المغفــور لــه 
ــور  ــاذن + تعــا/ اBســتاذ المســاعد الدكت ب
ــر  ــده + بواف ) تغم ــل الخشــا/� ــة جمي (قتيب
الرحمــة واســكنه فســيح جناتــه وان يلهــم 
ــا  ــلوان وان ــ̂� والس ــل الص ــه جمي ــه وذوي أهل
إليــه راجعــون. عــرف رحمــه +  Ñ وانــا 
� عملــه وحبــه 

,D بروحــه الســمحه وتفانيــه
لطلبتــه وكانــت ع#قتــه بهــم ع#قــة حميمــة 
ــاوBده, وكان  ــة اBب ب ــون بع#ق ــا تك ــبه م اش
 �

,D توجيــه طلبتــه �
,D للفقيــد الكريــم دور كبــ��

ــا  ــا تدريس ــة و العلي ــات اBولي ــا/� الدراس مج
ة  افــا وقــد تخرجــت عــ5 يــده اعــداد كب�� yzوا
ــده  ــد حمــل الرجــل هــم بل ــة .لق ــن الطلب م
� مجــال تطويــره 

,D عــن كثــب، و ظــل يســعى
ــا لوطنــه حــiN رحــل  اBكاديمــي والعلمــي حب
� قلــوب 

,D ــة ــره وافــكاره امان ــه ليبقــى اث ا/ رب
ــبابها. ــا وش ــة ومفكريه ــرار اBم ــول اح وعق

 �
,D الميكانيكيــة  الهندســة  قســم  اقــام 

الجامعــة التكنولوجيــة حفــ# تأبينيــا عــ5 
 �

ــا�, ــن الث ي yــن ت� ــن م � الثام
,D روح المرحــوم

ه ك#  ) حــ�, لعــام ٢٠١٥ عــ5 قاعــة (د.جوامــ��
مــن رئيــس القســم وعــدد مــن اعضــاء الهيئــة 

التدريســية وعــددا مــن افــراد عائلــة الفقيــد, 
� بقراءة القــران الكريم 

,Nوافتتــح الحفــل التأبيــ
وقــراءة ســورة الفاتحــة عــ5 روح المرحــوم و 
عــ5 ارواح شــهداء العــراق, ثــم القــى رئيــس 

ة الذاتيــة  القســم كلمــة اســتعرض فيهــا الســ��
ته العلميــة الحافلــة بعطــاء  للمرحــوم ومســ��
قــدم فيــه قلبــه وعقلــه مــن اجــل امتــه وبلده 

� الكلمــة اهــم انجــازات 
,D وطلبتــه, كمــا وضــح

� توBهــا والمشــاريع 
iNــ ــد والمناصــب ال الفقي

ــر  ــح اBث ــا وض ــا كم ــام به � ق
iNــ ــة ال الريادي

ــه  ــه وزم#ئ ــوس طلبت � نف
,D ــه ــ�� لفقدان النف

. ــكادر التدريــ�� مــن ال
ة العلميــة للفقيــد الغنية  � الســ��

,D حيــث ذكــر
بالكثــ�� مــن اBنجــازات بانــه مــن مواليــد 
مدينــة بغــداد ١٩٤٧, وقــد حصــل ع5 شــهادة 
� المملكــة 

,D iالماجســت�� مــن جامعــة مانتشــ�
ــوراه  ــهادة الدكت ــا ش ــام ١٩٧٧ ام ــدة ع المتح
 �

,D فقــد حصــل عليهــا مــن جامعــة ليــدز
المملكــة المتحــدة عــام ١٩٨٤ ويذكــر عــن 
يــة واBلمانيــة  , , اBنكل�� الفقيــد اجادتــه للغتــ-�

ــة. ــة اBم العربي ــة ا/ اللغ باBضاف
ــي  ــه العلم ــزارة انتاج ــد بغ , الفقي ــ�� ــد تم وق
 �

iNــ ــا وال ــورة عالمي ة والمنش , ــ�� ــه المتم وبحوث
ــاد  ــ�� ابع ــوم (تاث ــه الموس ــا بحث ــن ابرزه م

الهــواء  وزوايــا صمامــات وانابيــب دخــول 
اق  iــ� ــركات اBح ــ5 اداء مح ــادم ع ــاز الع وغ
ــذي  ــا) وال ــرارة خ#له ــال الح ــ�5 وانتق الداخ
� عــام ٢٠٠٩ بالتعــاون مــع جامعــة 

,D انجــز
الهاشــمية,  اBردنيــة  المملكــة   �

,D في#دلفيــا 
مــن  العديــد   �

,D مشــاركته  ا/  باBضافــة 
 �

,D ابرزهــا مشــاركته المؤتمــرات والنــدوات 
ــدو/�  � ال

ــة اBرد�, ــة الميكانيكي ــر الهندس مؤتم
ــن  ــك ع ــام ٢٠١٠ وذل � ع

,D (JIME C٧) ــابع الس

 Effect of valve lift at different) بحثــه 
 IOV, IVC and overlap angles on SI
عــام  ايفــاده  و   ,(engine performance
� ايطاليــا لحضــور المؤتمــر 

,D ٢٠١١ ا/ فينيســيا
 International conference on applied)

 mechanics and mech. Engineering
 �

,D مشــاركته  ا/  باBضافــة   ,(٢٠١١  ICAMME

� الســفارة الســويدية) 
,D النــدوة الهندســية)

ــة  ــز ثقافي ــد مراك ــوأ الفقي ــا تب ــام ٢٠١٢, كم ع
 �

,D الميكانيكيــة  الهندســة  قســم   �
,D ة  كثــ��

اBرشــاد  مجــال   �
,D التكنولوجيــة  الجامعــة 

مختــ̂�  عــ5  العلمــي  اف  yzBوا بــوي  iال�

ــا حصــل المرحــوم عــ5  ــة, كم ترشــيد الطاق
ــوم  ــة (ي ــا Bحتفالي ــة لجامعتن شــهادة تقديري
(اعــ5  عــ5  الجامعــة  لحصــول  العلــم) 
ــة.   ــات العراقي , الجامع ــ-� � اBداء) ب

,D ــم تقيي
ــ5  ــ�� ع ــد الكب ــور الفقي ــتذكر الحض ــا اس كم

ودوره  واB¤كاديمــي   �
اBنســا�, الصعيديــن 

ة  مســ��  �
,D طلبتــه  تطويــر   �

,D واســهاماته 
التعليــم العــا/� وانجازاتــه وبصماتــه البحثيــة 

اBجيــال. دروب  أنــارت   �
iNوالــ والعلميــة 

� نهايــة الحفــل اســتقبل افــراد عائلــة الفقيد 
,D 

الكبــ��  عزاؤنــا  يــن.  الحا�, مــن  التعــازي 
الجامعيــة  ولــ#zة  العزيــز  فقيدنــا  zBة 

, + العــ�5 القديــر ان  � العــراق، ســائل-�
,D

يتغمــده بالرحمــة والرضــوان .

اخبار  القسم
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ليونهارد اويللرليونهارد اويللر

 
 (١٧٠٧–١٧٨٣) Leonhard Euler

ليونهارد اويللر
 �

,D بازل   �
,D اويللر  ليونهارد  ولد     

 (Basel, Switzerland) سوي�ا 
ابنا  وكان  ١٧٠٧م  سنة  نيسان   �

,D
من  والده  وكان   ، �

كلفا�, لقس 
قام  حيث  الرياضيات.  هواة 
لغاية  البيت   �

,D بتدريسه  والده 
١٧٢٠م،  سنة  بازل  جامعة  دخوله 
ال#هوت  الجامعة   �

,D درس  وقد 
وظائف  وعلم  قية  yال� واللغات 
اBعضاء والرياضيات، وقد حصل 
الفلسفة   �

,D ماجست��  شهادة  ع5 
� علم 

,D سنة ١٧٢٣م. وكان مهتما 
مواهب  اظهر  حيث  الرياضيات 
مبكرة جدا فيه، وكانت ذاكرته قوية 
تذكر كم  كان يستطيع  جدا حيث 
هائل من المعلومات. بعد تخرجه 
عمره،  من  ين  yالع�  �

,D بقليل، 
قامت كاترين ملكة روسيا القي�ية 

� سانت بطرس̂�غ 
,D بدعوته ليستقر

للب#ط.   �
ريا�, بصفة  للعمل 

وهناك كان لقائه اBول مع دانيال 
، حيث انتبه برنو/� لموهبته  برنو/�
قريبا  واصبح  بتشجعيه  وقام 
للعائلة.  صديقا  واعت̂�ه  منه  جدا 
كأستاذ  خلفه  ١٧٣٣م  سنة   �

,Dو
بطرس̂�غ.  سانت   �

,D للرياضيات 
من   ١٧٣٤ سنة   �

,D اويللر  تزوج 
هذا  عن  نتج  وقد  جزيل  كاترين 
ينجوا  لم  ث#ثة ع�y طف#  الزواج 
حيث  فقط،  خمسة  سوى  منهم 
رياضيات  عالم  البكر  ولده  اصبح 
 �

,D له  كمساعد  والده  خدم  وقد 
اك̂�  كان  حياته.  من  اBخ��  العقد 
, دعاه فريدريك  � حياته ح-�

,D تحول
, سنة ١٧٤١م، حيث  الكب�� ا/ برل-�
استطاع انتاج اضخم اعماله خ#ل 
� تلت 

iNين سنة ال yالخمسة والع�
ذلك.   

يعت̂� اويللر من اعظم شخصيات 
انتاجاً.  واخصبهم  الرياضيات 
معروفا  اسما  اويللر  يعت̂�  كذلك 
 Bاعما له  حيث  الهندسة،   �

,D
مجال   �

,D رائعة  واكتشافات 
وتشوهات  الهايدروديناميك، 
قوانينه  تخفى   Bو العوارض، 
انبعاج  مجال   �

,D المشهورة 
� سنة ١٧٥٧ 

,D yعمدة، حيث ن�Bا

انبعاج  موضوع   �
,D مهمة  دراسة 

الدراسة  هذه  وBتزال  اBعمدة، 
اBهمية  من  القدر  بنفس  تحتفظ 
اول  اويللر  ويعت̂�  اBن.  لحد 
, محكمة تخص  � يضع قوان-�

ريا�,
واهمية  وع#قته  السوائل  جريان 

الضغط بالنسبة للجريان. 
من  الكث��  وعمم  أويلر  قدم 
ات الرياضية من خ#ل كتبه  التعب��
الدالة  مفهوم  قدم  و  العديدة. 
 �

,Nتع �
iNوال f(x) وكان أول من كتب

 .x المتغ��  مطبقة ع5   f دالة  أن 
للدوال  جديدا  ا  تعب�� قدم  وقد 
العدد  يسمى  وأيضا  المثلثية، 
وهذا  أويلر.  بعدد    (e) الطبيعي 
للوغاريتم  اB¤ساس  هو  العدد 
عن  ع̂�  من  أول  وأيضا   dالطبيع
 (∑) اBغريقي  بالحرف  المجموع 
التخي�5  العدد  لتمثيل   (i) والعدد 
والذي يساوي جذر سالب الواحد 
الحرف  استخدم  كما  الصحيح. 
 , اBغريقى π للتعب�� عن النسبة ب-�
قام  وقد  وقطرها  الدائرة  محيط 
بتعميمه ع5 الرغم من أن أصلها 
B يرجع إ/ أويلر، بل أن أول من 
الدائرة  , محيط  النسبة ب-� اكتشف 
العبقري  العالم  هو  قطرها  إ/ 
� المولد 

السوي�ي الجنسية اBلما�,
� الفذ يوهان Bم̂�ت.

يا�¤ , الف��
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 �
,D باBحداث،  مليئة  ته  س�� كانت 

سانت   �
,D كان  عندما   ،١٧٣٥ سنة 

بطرس̂�غ، كان طريح الفراش حيث 
مرض ا/ درجة كاد ان يفقد حياته، 
وبعد �اع مع المرض دام حوا/� 
ث#ث سنوات فقد القدرة ع5 الب� 
� سنة ١٧٧١ فقد 

,Dاحدى عينيه. و �
,D

يرا،  اويللر الب� تماما واصبح �,
� العلم، 

,D عزمه �
,Nان هذا لم يث Bا

 , حيث واصل عمله مستخدما اثن-�
ابنه  (احدهم  المساعدين  من 
اعماله  عليهما  يم�5  وكان  البكر) 
ينجز  ان  استطاع  وقد  الرياضية، 
قبل  علمي  عمل  اربعمائة  بحدود 
� ١٧٧٥ ينجز بحثا 

,D وكان ، ,Dان يتو
 �

,D معروف  وكان  باBسبوع.  كام# 
� بانه ينتج 

الوسط العلمي الريا�,
اتصفت  حيث  ونوعا،  كما   Bاعما
ويعت̂�  بالرصانة.  انتاجاته  جميع 
انتاجا  رياضيات  عالم   yاك� اويللر 
بلغت  حيث  التاريخ،  مدى  ع5 
 ٢٥٠,٠٠٠ بحدود  مجتمعة  اعماله 
بالموضوع  والطريف  صفحة. 
ورثته  وجد  اويللر   ,Dتو عندما  انه 
قبل  ها  yبن� يقم  لم  له   Bاعما
الموضوع  منهم  واستغرق  وفاته، 
اBعمال  هذه  لجمع  سنوات  عدة 
 yها، حيث تم ن� yوتصنيفها ون�

٢٢٨ بحثا له بعد وفاته!! 
بعلم  ومتعمقا  مهتما  اويللر  كان 
الكث��  اضاف  حيث  الهندسة 
 (Curves) المنحنيات  نظرية  ا/ 

ويعت̂�   ،(Surfaces) والسطوح 
اBمور  من  اويللر  بثابت  مايسمى 
ومن  المجال.   هذا   �

,D المعروفة 
موضوع   �

,D المعروفة  نتاجاته 
السطوح  المتعددة  اBجسام 
عدد   , ب-� الع#قة  تحدد  معادلة 
الرؤوس  وعدد  والحافات  اBوجه 
السطوح  متعدد  جسم   �

,D
(Polyhedra).    كذلك ما يعرف بـ 
Euler’s Identity والحالة الخاصة 
من هذه الع#قة  حيث تعت̂� هذه 
المهمة  المعادBت  من  الع#قة 
اهم خمسة  تجمع   �

iNال والفريدة 
� الرياضيات. وتم تصنيف 

,D اعداد
هذه المعادلة من قبل العديد من 
العلماء والمؤسسات العلمية ع5 
كتبت  معادلة  وافضل  اجمل  انها 

� الرياضيات
,D ع5 مدى التاريخ

ت.

 
 

علم   �
,D اهتمامات  ايضا  له  كانت 

القمر  حركة  درس  حيث  الفلك، 
تطوير  ح  iواق� خاصة  بصورة 
المجموعة  حول  كبلر  لنظرية 
 , القوان-� وضع  كذلك  الشمسية، 

اضطراب  تحكم   �
iNال اBساسية 

(Perturbation)اBجرام السماوية 
قوة  بسبب  المدارية  حركتها  عند 
النظامي.  دورانها  تسبب   �

iNال غ�� 
نظرية  هما  مهمان  كتابان  وله 
 (١٧٤٤) والمذنبات  الكواكب  حركة 
ونظرية حركة القمر (١٧٥٣- ١٧٧٢).

� سانت بطرس̂�غ، 
,D ،سنة ١٧٨٣ �

,Dو
ناهز  عمر  عن  اويللر  اBجل   ,Dوا

 . , السادسة والسبع-�

 

LEONHARD EULER
١٧٠٧-١٧٨٣

 Mathematician, Physicist,
 Engineer, Astronomer and
 Philosopher, spent his youth
 in Riehen. He was a great

.scholar and a kind man

�
                 بقلم: د. محسن نوري الطا�¤
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األثريــة  القطعــة  هــذه  وتعــد     
التاريخيــة  بقيمتهــا  النفيســة 
ــخ  ــاز التاري ــرث ألغ ــة أحــد أك والعلمي
إدهاشــا. إنهــا مــن ذلــك النــوع مــن 
ــة  القدميــة التــي  املنجــزات الحضاري
يقــف اإلنســان املعــارص مشــدوها 
ــز  ــي تتمي ــرة الت ــا املبه ــام رصوحه أم
وتقنياتهــا  الفريــدة  بهندســتها 
املجهولــة ورســومها الخالــدة وأدواتها 
الدقيقــة املتقنــة. الباحثــون يصفــون 
األكــرث  بأنهــا  بغــداد»  «بطاريــة 
حولهــا  نُســجت  ولذلــك  غموضــا 
ــريات  ــاطري والتفس ــن األس ــد م العدي
الخياليــة، مــن بينهــا أن زوارا مــن 
الفضــاء الخارجــي أحرضوهــا معهــم 
ــل  ــاك. فه ــا هن ــة وتركوه إىل املنطق
قدميــة،  تكــون حضــارة  أن  يُعقــل 
مهــام بلغــت مــن تطــور، قــد عرفــت 
عديــدة؟  قــرون  منــذ  الكهربــاء 
وهــل القطعــة األثريــة التــي عــرث 
ــة  ــة بدائي ــا قــرب بغــداد بطاري عليه
حقيقيــة ســبقت مثيالتهــا بأكــرث مــن 
ــابه  ــرد تش ــر مج ــا، أم أن األم ٢٠ قرن
ــة  ــا وخلي ــي بينه ــكل الخارج يف الش
جلفــاين  لويجــي  اإليطــايل  العــامل 
لكــم  اكتشــفها عــام ١٧٨٦؟  التــي 
ــروق  ــذي ي ــار ال ــازوا إىل الخي أن تنح
لكــم بعــد أن تتعرفــوا عــن قــرب 
عــىل بطاريــة بغــداد التــي بــدأت 
قصتهــا يف عــام ١٩٣٦ أثنــاء حفريــات 
أثريــة جــرت يف قريــة «خوجــة رابــو» 

القريبــة مــن بغــداد. 
عــرث عــامل الحفــر 
جــرة  عــىل  آنــذاك 
ــر  ــني األصف ــن الط م
غريبــة التكويــن بــني 
ركام مدينــة أثريــة. 
الفخاريــة  الجــرة 
بطــول ١٣ ســنتمرتا 
تتوســطها أســطوانة 
مــن رقائــق النحــاس 

ــن  ــبيكة م ــاء بس ــق الوع ــة بعن مثبت
فيــام يشــبه  الرصــاص والقصديــر، 
اللحــام يف عرصنــا. ويغلــف قــرص 
نحــايس بإحــكام الجــزء الســفيل مــن 
األســطوانة املــزودة بقضيــب حديدي 
األســطوانة  وقســم  وســطها.  يف 
العلــوي مغلــق بإحــكام مبــادة تشــبه 
الحديــد  قضيــب  ووجــد  القــار. 
متــآكال بتأثــري منحــل كهربــايئ، وهــو 
ــار  ــل للتي ــول موص ــن محل ــارة ع عب
ــه، وقــد يكــون  ــل ب ــايئ ويتحل الكهرب
األثــري  الوعــاء  هــذا  يف  اســتخدم 

عصــري حمــيض أو خــل.
ــة  ــة» العجيب جــرة بغــداد «الكهربائي
هــذه عــرث عليهــا بــني بقايــا آثــار 

 -  ٢٤٨) البارثيــة  للحضــارة  تعــود 
٢٢٦ قبــل امليــالد) والتــي أقامــت 
املنطقــة،  يف  شاســعة  امرباطوريــة 
بطاريــة  أحيانــا  تســمى  ولذلــك 
ــت  ــة». لفت ــة البارثي ــداد «البطاري بغ
اآلثــار  عــامل  أنظــار  بغــداد  جــرة 
ــا  ــني رآه ــغ ح ــم كوني ــاين ويلهل األمل
بــني قطــع أثريــة أخــرى يف أحــد 
صناديــق املتحــف الوطنــي العراقــي، 
ــتها  ــا ودراس ــام بتفحصه ــد أن ق وبع
بعنايــة رّجــح يف عــام ١٩٤٠ أن تكــون 
الجــرة خليــة لتوليــد الكهربــاء بغرض 
وأجــرى  بالذهــب.  الفضــة  طــالء 
مختــربات  مهنــديس  أحــد  الحقــا 
ــفيلد  ــرتك يف بيتس ــرنال الك ــة ج رشك
عــىل  تجربــة  املتحــدة  بالواليــات 
اســتخدم  بغــداد  لبطاريــة  منــوذج 
اآلثــار  عــامل  رســومات  صنعــه  يف 
ــة،  ــغ التوضيحي ــم كوني ــاين ويلهل األمل
واســتعان بكربيتــات النحــاس ومتكــن 
مــن توليــد كهربــاء بقــوة ٠٫٥ فولــت. 
ويف عــام ١٩٧٠ أجــرى عــامل أملاين آخر 

بطارية بغدادبطارية بغداد
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تجربــة عــىل نســخة طبــق األصــل 
لجــرة بغــداد ومألهــا بعصــري العنــب 
توليــد ٠٫٨٧  مــن  ومتكــن  الطــازج 
فولــت، وهــي قــوة كهربائيــة كافيــة 
ــال مــن الفضــة بالذهــب. لطــالء متث

دفــع العلــامء واملختصــون بفرضيــات 
بغــداد  بطاريــة  لغــز  لحــل  عــدة 
مخصصــة  الفخــار  جــرة  أن  منهــا 
لحفــظ لفائــف ورق الــربدي، أو أنهــا 
تســتخدم كوســيلة للعــالج باإلبــر، 
ــر  ــىل إب ــور ع ــم العث ــه ت ــة أن بخاص
ــول  ــام تق ــافها. ك ــكان اكتش ــرب م ق

ــداد  ــة بغ ــن بطاري ــة ع ــة ثالث فرضي
إنهــا صنعــت خصيصــا ألجــل مامرســة 
طقــوس ســحرية، وأن الكهنــة رمبــا 
ــم  ــم ومتاثيله خبأوهــا داخــل أصنامه
بقوتهــا  واالقنــاع  لآللهــة  للرتويــج 
أو  الــدفء  خــالل  مــن  الســحرية 
يشــعرون  الــذي  الخفيــف  الوخــز 

ــها. ــاء ملس ــام أثن به

التقريــر مــن موقــع روســيا اليــوم 
بالعربيــة 

/https://arabic.rt.com

      وتعــرف األرقــام العربیــة كذلــك 

باألرقــام الغباریــة. وســمیت ھــذه 

األرقــام بالغباریــة ألنھــا كانــت تكتب 

يف بــادئ األمــر باإلصبــع أو بقلــم مــن 

البــوص عــىل لــوح أو منضــدة مغطــاة 

ــي  ــرتاب. وھ ــن ال ــة م ــة رقیق بطبق

التــي انتــرش اســتعاملھا يف  شــامل 

إىل  ودخلــت  واألندلــس  أفریقیــا 

ــن  ــس وم ــق األندل ــن طری ــا ع أوروب

خــالل املعامــالت التجاریــة والرحالت 

بیــن الــرشق والغــرب، فقــد وفــد إىل 

ــداد  ــیین يف بغ ــاء العباس ــالط الخلف ب

أیــام ھــارون الرشــید واملأمــون ســیل 

ــوا  ــن قدم ــزوار الذی ــة وال مــن الرحال

إىل تلــك املدینــة العاملیــة مــن جھــات 

ــا فیھــا. ــة، وأشــاعوا جــوا عاملی نائی

العربیة(الغباریــة)  األرقــام  وتتمیــز 

أنھــا مرتبــة عــىل أســاس عــدد الزوایــا 

التــي یضمھــا كل رقــم، فالرقــم واحــد 

یتضمــن زاویــة واحــدة، ورقــم اثنــان 

ثالثــة  والرقــم  زاویتیــن،  یتضمــن 

یتضمــن ثــالث زوایــا - إلــخ كــام 

ــايل: ــكل الت بالش

 

عــىل  التعدیــل  بعــض  دخــل  ثــم 

ــكل  ــت بالش ــكال فأصبح ــذه األش ھ

املعــروف.

األخــرى  األرقــام  سلســلة  وأمــا 

أغلــب  يف  فتســتخدم  (الھندیــة) 

وقــد  واإلســالمیة،  العربیــة  الــدول 

ــة  حورھــا العــرب مــن أشــكال ھندی

األشــكال  خضعــت  وقــد  عدیــدة، 

الدالــة عــىل الحــروف إىل سلســلة 

ــى  ــرون حت ــرب الق ــالت ع ــن التعدی م

ــرن الخامــس  ظھــرت الطباعــة يف الق

بأشــكالھا  األرقــام  فطبعــت  عــرش 

الحالیــة تقریبــا ومــن ثــم مل تتعــرض 

ھــذه األشــكال لتغیــرات كبیــرة منــذ 

ذلــك التاریــخ.

االرقـام العربيةاالرقـام العربية
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تخرج طلبة الجامعة التكنولوجية

 B فرحة  الجامعة هو  من  التخّرج          

� حياة الطالب وعائلته 
,D تساويها أّي فرحة

واصدقائه، حيُث ينتظر اB¤هل يوم التخّرج 

بفارغ الص̂�؛ B¤نّهم سيقطفون ثمرة التعب 

ة  والجهد والعناء وسهر الليا/� خ#ل مس��

اB¤هل  تنتاب  ابنتهم.  أو  ابنهم  دراسة 

مشاعر  اليوم  ذلك   �
,D المتخّرج  واBبن 

والشعور  والفخر،  الفرح  حيث  عديدة؛ 

وإكمال  بنجاحه،  ولديه  لديهم  باBرتياح 

دراسته، واBنط#ق إ/ حياة جديدة، وبدء 

من  مستقّ#ً  ليصبح  العمل  عن  البحث 

الناحية الماديّة. 

زغاريد  نرى  الجامعة  من  التخّرج  يوم   �
,D

اB¤ّمهات وابتسامتهّن ممزوجة بدموع الفرح 

السعادة  بريق  أعينهّن   �
,D نرى  وال�ور، 

ق Bبنهن، فنسمع أهازيج  yمل بغٍد م�¤Bوا

الفرح والغناء. عندما يتخّرج اBبن أو اBبنة 

قريرة  اB¤مهات  عيون  تنام  الجامعة  من 

هادئة لشعورها بالراحة والطمأنينة.

 �
,D الميكانيكية  الهندسة  قسم  احتفل 

الدورة  طلبة  بتخرج  التكنولوجية  الجامعة 

اBرهاب  نهزم  (بوحدتنا  دورة   , اBربع-�

 ٢٠١٤ -٢٠١٥ �gالوطن) للموسم الدرا �
,Nونب

� حدائق 
,D ول ٢٠١٥Bين ا y١٢ ت� , يوم اBثن-�

التعليم  وزير  ممثل  بحضور  الجامعة 

الدكتور  اBستاذ  العلمي  والبحث  العا/� 

لوزارة  اBقدم  الوكيل  قاسم محمد دوس 

محسن  ع�5  بغداد  ومحافظ  التعليم 

التكنولوجية  الجامعة  ورئيس  التميمي 

التميمي  ثامر  دواي   , ام-� الدكتور  اBستاذ 

وعدد   , العام-� والمدراء  الكليات  وعمداء 

مشهود,  سعيد  حفل   �
,D الشخصيات  من 

بعدها   �
,Nالوط بالنشيد  الحفل  واستهل 

اB¤ع#م  حملة  اBحتفال  ساحة  ا/  دخلت 

العراق  ، وحملة شعار جمهورية  العراقية 

العا/�  التعليم  وزارة  شعار  وحملة 

الجامعة  شعار  وحملة   ، العلمي  والبحث 

البالغ   , الخريج-� كراديس  استعرضت  ثم 

 �
والثا�, اBول  للدورين   »  ١٤٨٨  » عددهم 

ويمثلون ١٤ قسما هندسيا وعلميا وحسب 

كل  عن  نبذة  تقديم  مع  اBقسام  اقدمية 

عن  الستار  ليسدل  دخولهم  مع  قسم 

بعدها  الجامعة.  بمجلس  اBستعراض 

تضمنت   �
iNال اBحتفالية  فعاليات  بدأت 

من  بآيات  افتتحت   �
iNال الفقرات  من  عدد 

الزام�5  القارئ اسعد  ت#ها  الحكيم  الذكر 

ثم  والمعادن  اBنتاج  الهندسة  قسم  من 

قراءة سورة الفاتحة ترحما ع5 ارواح شهداء 

, دواي  الدكتور أم-� العراق, والقى اB¤ستاذ 

التكنولوجية  الجامعة  رئيس  التميمي  ثامر 

البحث  أهمية  فيها  وضح  بالمناسبة  كلمة 

العلمي كأحد مكونات تشكيل وبناء قدراتنا 

ة علينا  ية، مؤكدا بأن أمامنا فرصا كب�� yالب�

منظومتنا  تطوير  مستوى  ع5  اغتنامها 

اخبار  الجامعة



� 23مجلة الهندسة الميكانيكية _ العدد الثا��

سبيلنا  بحق  لتكون  والبحثية  العلمية 

بكل  المتقدمة  الدول  مصاف  ا/  للوصول 

تليق   �
iNال العلمية  المكانة  واحت#ل  جدارة 

غايته  العلمي  والبحث  التعليم  بمن جعل 

المطلقة.

والقى الوكيل اBقدم لوزارة التعليم العا/� 

كلمة  دوس  محمد  قاسم  الدكتور  اBستاذ 

والبحث  العا/�  التعليم  وزير  عن  نيابة 

تخرج  بمناسبة  الجميع  فيها  هنأ  العلمي 

الجامعة  العريقة  � جامعتنا 
,D دورة جديدة

التكنولوجية ، 

الوزير  معا/�   �
وتها�, تحيات  للجميع  ونقل 

الموفقية والنجاح والتقدم  ودعوته بدوام 

لبلدنا العزيز. كما تفضل اB¤ستاذ المساعد 

مساعد  عطية  الحسن  عبد  ع#ء  الدكتور 

بتقديم  العلمية  للشؤون  الجامعة  رئيس 

التوصية بمنح الشهادة البكالوريوس علوم 

هندسة لخريجي اBقسام الهندسية ودرجة 

بكالوريوس علوم ل#قسام العلمية مع كافة 

ليقوم  عليها  تبة  iالم� واBمتيازات  الحقوق 

الشهادة  منح  أمر  بقراءة  الجامعة  رئيس 

المساعد  اB¤ستاذ  قام  ثم   , للخريج-�

المساعد اBداري  النون  ابو  الدكتور سامي 

الجامعي  القسم  ديد  iب� الجامعة  لرئيس 

للطلبة. 

از  , iان يوم تخرج الطلبة لمدعاة فخر واع�

منذ  العزيز  ولقسمنا  العريقة  لجامعتنا 

�حا  اليوم  أصبح   iNح التاسيس  بداية 

� عراقنا العزيز. 
,D علميا شامخا

لتبلَغ  التكنولوجية،  الجامعة  تكن  ولم 

تظافر   B لو  بلغته  الذي  العظيم  الشأن 

 , والمهندس-� اB¤ساتذة  من  الكث��  جهود 

 ,ªق الذين   , والموظف-�

حياتهم  جّل  منهم  ون  كث��

وطلبتها،  الجامعة  خدمة   �
,D

ام  iح�Bا كل  يستحقون  فهم 

خدمة   �
,D لسعيهم  والتقدير 

خصوصا  والعلماء  العلم 

 �
iNال الصعبة  الظروف   �

,D

تتعرض لها ارض الرافدين، أن 

دوما  قادرة  كمؤسسة  الجامعة 

والتكيف،  والتجدد  والتقدم  اBرتقاء  ع5 

العاملة  المؤسسات  أقدم  شك   B فهي 

خريجاتنا  تظن  ربما  تجّذراً.  ها  yوأك� اليوم 

مرت  قد  السنوات  أن  خريجونا  ويظن 

� نظر أمهاتهم وآبائهم 
,D بطيئة متثاقلة. أما

الب�،  بلمح  السنون  وأهلهم فقد مضت 

رغم كل الجهد والعناء، خاصة بالنظر إ/ 

اليوم.  بها  � يشعرون 
iNال الغامرة  السعادة 

فإذا كان هذا اليوم هو حقا يوم الخريجات 

أنه  أيضا  الصحيح  من  فإن   ، , والخريج-�

الخريجات  من  اليوم  أسعد  هناك  ليس 

, غ�� أمهاتهم وآبائهم وأهلهم،  والخريج-�

والعرفان  واBمتنان  كل  أيضا  فلهؤBء 

� Bتوازيها جهود.
iNلجهودهم ال

اكتسبها   �
iNال المعارف  أن   �

,D لدي  شك   B

خ#ل  تراكمت   �
iNال والخ̂�ات  الخريجون 

أفضل  من  واحدة   �
,D الدراسة  سنوات 

التكنولوجية،  الجامعة  العراق،  جامعات 

� حياتهم المقبلة. 
,D سوف تؤهلهم للنجاح

المرء  يكون سه#. ع5  لن  النجاح  أن  لكن 

تدمى   iNح النجاح  باب  طـَْرَق  يواصل  أن 

بعد  ومرة  اB¤صابع.  مفاصل  وتتقرح  منه 

 yفيتع� المرء  وجه   �
,D الباب  سيوصد  مرة، 

ويقع ومرة بعد مرة،  ع5 المرء أن ينهض 

ته وينفض الغبار عن ثيابه ويواصل  yمن ع�

م�اعيه  ع5  الباب  ينفتَح   iNح الطـَْرَق 

، مكتشف  باست�� كما قال لوي  النجاح  B¤ن 

جيدا  المعّد  العقل  يحا̂��  الجراثيم، 

ثوماس  قال  كما  أو  المتحفز،  المتأهب 

 �
الكهربا�¤ المصباح  ع  iمخ� إيديسون، 

النجاح  (الغراموفون)،   �
iالصو� والمسجل 

١٠٪ إلهاٌم و ٩٠٪ كدح وعرق. 

الحياة.  رمال  ع5  أثرا  ك  iي� من  محظوظ 

بالعمل   Bإ اB¤ثر  هذا  مثل  أحد  َكن  ُ
iي�  Bو

الصالح. فكما تعلمون، يذهب الَزبَد ُجفاء، 

وفن  وأدب  علم  من  الناس  ينفع  ما  وأما 

� اB¤رض. 
,D وتكنولوجيا فيبقى

إ/  الخريجون  سينظر  اB¤يام  مستقبل   �
,D

الحب وكث��  بكث�� من  الجامعة   �
,D وقتهم 

ولربما   ، , الحن-� من  وفيض  الحنان  من 

العمر.  أيام  أجمل  تلك  كانت  سيقولون 

إذ  بالفخر  أساتذتكم  نحن  وسنشعر 

� أقول 
نسمعكم تقولون ذلك.  ولكن، دعو�,

أن  لكم  يعود  لكم،  يعود  اB¤مر  إن  صدقا 

� لم تأت 
iNيام تلك ال¤Bتجعلوا دوما أجمل ا

بعْد. 

اخبار  الجامعة
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نST كتاب 24

والعــددي  الهنــديس  «التحليــل  املوســوم  الكتــاب  اصــدار  تــم       
ــور  ــي والدكت ــد حســون الدلف ــور حســن مجي ــه الدكت التطبيقــي» ملؤلفي
محمــود عطااللــه مشــكور بطبعتــه الثانيــة - ٢٠١٦ بعــد ان توالــت عــىل 
ــه  ــاءات واالطــراءات الحســنه بخصــوص طبعت ــن الثن ــري م ــني الكث املؤلف
االوىل – ١٩٩٩ واصبــح مرجعــا ال ميكــن االســتغناء عنــه مــن لــدن طلبــة 
الدراســات العليــا اضافــة اىل الدراســات االوليــة مــام شــجع عــىل تحديــث 
تلــك الطبعــة متاشــيا مــع املتغــريات العلميــة واملعلوماتيــة, حيــث ادخــل 
املؤلفــان الربمجــة باســتخدام الحقيبــة الربامجيــة املاتــالب ذائعــة الصيــت, 
حيــث االختــزال يف الوقــت برمجــة وتنفيــذا, اضافــة اىل معالجــة كل 

ــة يف اختصاصــات هندســية  ــة, واالســهاب يف ادخــال املســائل التطبيقي ــا املالحظــات واالخطــاء املطبعي ــة مبــا فيه ــاط املطلوب النق
ــه تعــاىل.   ــا االعــزاء يف شــتى الفــروع الهندســية ان شــاء الل ــات طلبتن ــا ملتطلب متنوعــة ليكــون شــامال وملبي

يقــع هــذا املؤلــف يف اثنــى عــرش فصــالً، حيــث تنــاول الفصــل األول مقدمــة عامــة وتعريفيــة عــن التحليــالت الهندســية والعدديــة. 
وتضمنــت الفصــول الالحقــة منطــاً معينــاً يف رسد كل موضــوع  حيــث متــت االشــارة اىل كل فصــل بــرشح واٍف لنظريــة املوضــوع 

معــززاً باألمثلــة املحلولــة ومــن ثــم معالجــة نفــس املوضــوع بتطبيقــات حاســبية ملــا تعلمــه القــارئ مــن مــادة نظريــة.

نST كتاب
ــه  ــة مكون ــة الميكانيكي ــم الهندس ــ�� قس ــن تدري ــة م ــام مجموع       ق

مــن (أ.م.د.ليــث جعفــر حبيــب و م.د.نبيــه ناطــق عبــد اللطيــف و 

� جمهورية 
,D مــ̂�تB yدار نــ� �

,D كتــاب yم.م.همــام كريــم جلغــف) بنــ�

ــاب: ــوان الكت ــة عن ــا اBتحادي الماني

(ANSYS Workbench for Mechanical Engineering)

ملخص الكتاب

� مــادة الهندســة المعــززة 
,D يقــدم الكتــاب منهــاج الهندســة الميكانيكيــة

ــب  ــمل اغل ــج الـــ ANSYS Workbench ويش ــتخدام برنام ــبة بإس بالحاس

, اكــ�y مــن  � تُعطــى للطالــب خــ#ل الســنوات اBربعــة ، اضافــًة ا/ الدمــج او الربــط بــ-�
iNمواضيــع الهندســة الميكانيكيــة الــ

ــال  ــة والقــوى وانتق ازات او الحرك , iهــ�Bــواد والتشــوهات وا ــع او الم , الحــرارة والموائ ــ-� ــط ب ــج والرب ــم اي الدم ــادة او ِعل م

. حيــث ان هــذا الكتــاب يُقــّدم امثلــة تطبيقيــة حقيقيــة مرئيــة بث#ثــة  �gالحــرارة او كلهــا معــاً وهــذا اقــرب ا/ الواقــع الهنــد

ــة ويجعلهــم يصممــون  ــم الطلب , هــذه المــواد الهندســية ويعّل ــ-� ــط ب ــة ويرب ــع الهندســة الميكانيكي ــب مواضي ابعــاد B¤غل

� لــ�O يــزداد 
ويُحاكــون المنظومــات الميكانيكيــة او الحالــة الهندســية المدروســة ويســتعرضون النتائــج العلميــة بشــكل مــر�¤

� نقــوم بمحاكاتهــا ايضــاً وهــي مــواد الهندســة الميكانيكيــة.
iNوالمــواد الــ (CAE) وعــي وفهــم الطالــب لمــادة  الـــ
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احتفالية تكريم
       برعايــة الســيد رئيــس الجامعة التكنلوجية 
, دواي ثامــر تــم اقامــة حفــل تكريــم  أ.د.امــ-�
� قســم 

,D ــة التدريســية للســادة اعضــاء الهيئ
حميــد  (ا.د.عاصــم  الميكانيكيــة  الهندســة 
ســلمان  عبدالكريــم  والمــدرس  يوســف 
ــة عــ5 التقاعــد  ــم) بمناســبة اBحال عبدالكري
 �

,D يــوم الث#ثــاء الموافــق ٢٠١٥/٦/١٦ �
,D وذلــك

ــة عــ�y والنصــف ظهــراً  تمــام الســاعة الثاني
عــ5 قاعــة د.منــ�� المظفــر. كمــل شــمل 
ــمائهم  ــة اس ــادة المدرج ــم الس ــل تكري الحف

ــة: ــة العلمي قي iــ5 ال� ــول ع للحص
ا.م.د.حسن محمد علوان  

, باخي        ا.م.د.صادق حس-�
 م.د.عمار سليم حميد

م.د.غازي فيصل سلوم  

 م.قحطان عدنان عباس    
 م.د.ع�5 لفته كعيد

م.م.نورة صالح عكاب 
, علوان       م.م.ع�5 حس-�

, مو/  م.م.احمد حس-�
و القــى الســيد رئيــس الجامعــة كلمتــه حيــث 
اثــN, ع5 المجهــود العظيم للــكادر التدري�� 
ة  , مــن خــ#ل ســنوات كثــ�� والســادة المكرمــ-�
 �

,D مــن العمــل الجــاد تركــت بصمــات واضحــة
ــى ا.م.  ــا الق ــم, كم ــة والقس ة الجامع ــ�� مس
د. عمــاد ناطــق عبــد الوهــاب و م.د.صــادق 
 , الُمكرمــ-� حــول  كلمتيهمــا  عزيــز  جعفــر 
تهم  , مســ�� , عــ5 التقاعــد موضحــ-� المحالــ-�
 �

,D وادائهــم  الذاتيــة  تهم  وســ�� العلميــة 
 �

,D تســنموها   �
iNالــ والمناصــب  القســم 

ة الخدمــة الجامعيــة, ثــم القــى  iاثنــاء فــ�
ــة  ــة الميكانيكي ــم الهندس ــس قس ــيد رئي الس
� وصــف فيهــا 

iNــ ــه ال � كلمت
iDــد رزو ا.م.د.مؤي

ــا/�  ــوي الع ب iــس ال� , بالح ــ-� ــادة الُمكرم الس
� نهايــة 

,D ,لهــم طــول العمــر والســ#مة ,Nوتمــ
ــة درع  ــس الجامع ــيد رئي ــدم الس ــل ق الحف
 , ــ-� , المحال ــي-� ــادة التدريس ــة ا/ الس الجامع
ــهادات  ــم الش ــم تقدي ــا ت ــد, كم ــ5 التقاع ع
, مــن قبــل الســيد  � المكرمــ-�

iDالتقديريــة ا/ بــا
م.د.قاســم  للقســم  العلمــي  المعــاون 
قيــات  iعبــاس عطيــة والســيد رئيــس لجنــة ال�

ــن.   ــكران حس ــاكر س ا.د.ش

ارشاد تربوي
ــة يف  ــة امليكانيكي ــم الهندس ــوي يف قس ــاد الرتب ــة االرش ــت لجن       اقام
الجامعــة التكنولوجيــة مجموعــة اجتامعــات شــملت جميــع طلبة القســم 
ــس القســم  ــات رئي ــكل املراحــل واالختصاصــات حــرض هــذه االجتامع ل
أ.م.د.مؤيــد رزوقــي حســن ورئيــس فــرع هندســة الســيارات أ.م. د. 
محســن نــوري حمــزة و رئيــس فــرع هندســة الطائــرات أ.د.أركان خلخــال 
ــم  ــف إبراهي ــد ناي ــوي أ.م. د. أحم ــاد الرتب ــة االرش ــس لجن ــني و رئي حس
ــني  ــد الحس ــان عب ــعود و م. د.احس ــد س ــاء عب ــم م.د.وف ــررة القس ومق
باقــر و م.م. اورهــان صبــاح عبــد اللــه, تــم خــالل االجتامعــات مناقشــة 
ــدوام  ــزام بال ــا االلت ــة كان ابرزه ــع الطلب ــه م ــور املهم ــن االم ــد م العدي
والــزي املوحــد كــام وتــم االســتامع اىل مشــاكل الطلبــة واقرتاحاتهــم وتــم 

ــج. ــا للوصــول اىل افضــل النتائ التباحــث يف حيثياته
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التغذية الصحية
       يلعب اتباع نظام غذايئ صحي دوراً هاما يف املساعدة يف الوقاية 

من بعض األمراض الخطرية أو السيطرة عليها، ومن هذه األمراض 
النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وبعض أنواع الرسطان، والسكري، 
وأمراض الكبد ــــ عىل سبيل املثال ال الحرص، يحتاج الناس ليك يعيشوا 
حياة صحية إىل املحافظة عىل أوزانهم أقرب ما يكون إىل الوزن املثايل. 

وحتى يتحقق ذلك ال بد من معرفة الوزن املثايل وكمية السعرات 
الحرارية التي يحتاجها الشخص للوصول إليه. يحتوي الطعام الصحي 

عىل مجموعة متنوعة من األطعمة من كل مجموعة غذائية : 
( الحبوب، الخضار، الفواكه، الزيوت، الحليب، الربوتينات )

يساعد ذلك عىل ضامن الحصول عىل كميات كافية من الكربوهيدرات والفيتامينات والربوتينات واملعادن واأللياف. 
إن هرم الغذاء اإلرشادي الذي نرشته وزارة الزراعة األمريكية يعترب دليًال جيداً ميكن اتباعه من أجل تحقيق تغذية 

صحية متوازنة. 

الطب البـديل
فوائد العسل الصحية :-

      العسل ع#ج طبيعي متوارث منذ أقدم اB¤زمان «فيه شفاء للناس» .. العسل 

 Bمن أهم العنا� الغذائية استخداًما لما له من فوائد عظيمة و طعم لذيذ و

, الكث��  � مختلف الثقافات و المجتمعات ، و كذلك ب-�
,D خ#ف ع5 أهمية العسل

من الناس الذين يتسخدمون العسل للتداوى من اB¤مراض إيماناً لما له من فوائد .. 
وهنا سنعرض أهم المعلومات الiN يجب أن نعرفها عن العسل :

* لتهدئة السعال

* لتقوية الذاكرة

*مصدر للطاقة
� الدم

,D لتنظيم مستوى السكر *

*مصدر للغذاء 
يحتوي العسل ع5 تنوع كب�� من الفيتامينات و المعادن كـ الكالسيوم، النحاس، الحديد ، الماغنسيوم 

،الفوسفور ، البوتاسيوم  ،الزنك و الكث�� من العنا� با�Bضافة إ/ استخدامه كمصدر لنكهة السكر. 
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الرياضة
نسان، فهي مفيدة ع5  �Bللرياضة فوائد شملت كافة الجوانب المتعلقة با      
كافة اB¤صعدة لها فوائد صحية وبدنية ولها فوائد نفسية، وB يمكن أن نغفل 

يجاب ع5 الع#قات اBجتماعية داخل اz¤Bة B¤ن  �Bعن فوائدها، كما انها تؤثر با
معظم المشاكل اz¤Bية تنتج من هموم الحياة وضغوطها، وكذلك تنتج من 
� يعزز 

� أوقات العطل، وبالتا/� فإن النشاط الريا�,
,D ًأوقات الفراغ خصوصا

الع#قات داخل اz¤Bة الواحدة، وما أجمل أن يشجع ربõ اz¤Bة أفرادها ع5 
, مع بعضهم البعض حiN تزيد أوا� المحبة بينهم جميعاً، وحiN يقيهم من مشاكل  القيام بالرياضة مجتمع-�
الخمول والتسمر والجلوس الطويل أمام وسائل التكنولوجيا الحديثة والذي يجلب العديد من المآ�g الصحية 

ع5 المدى القريب والبعيد.

وهي أيضاً تنقذ املجتمع من آفات خطرية جداً مثل تدخني السجائر، وإدمان الكحول واملخدرات، وارتكاب الجرائم 
الالأخالقية التي تنتج من األمراض النفسية، وكرثة الفراغ السلبي، وخاصًة عند فئة الشباب العاطلني عن العمل،

هي باختصار طبيبنا النفيس الذي يعيد لنا االتزان الداخيل ومينحنا الراحة النفسية مام ينعكس باإليجاب عىل كافة 
جوانب حياتنا املختلفة .

هل تعلم
� جميــع 

,D ات الموجــودة � كنــدا وحدهــا يزيــد عــن عــدد البحــ��
,D ات الموجــودة     هــل تعلــم أّن مجمــوع البحــ��

ــم مجتمعة. دول العال
هل تعلم أّن احرتاق ماّدة الزّجاج ينتج عنها طاقة تكفي ملشاهدة التّلفاز ملّدة ثالث ساعات .

هل تعلم أّن األسبوع عند الفراعنة املرصينّي يتكّون من ١٠ أيام.
هل تعلم أّن متوسط عمر رمش العني الواحد يقارب ١٥٠ يوماً علامً أّن رموش عني االنسان تتجّدد دامئاً.

هل تعلم أّن دخول النملة يف أذن الفيل يسبب موته .
ــواع املــاء عــىل وجــه األرض، وبعــد دخولهــا  ــأيت مــن الســحب هــي أنقــى أن ــاه األمطــار التــي ت ــم أّن مي هــل تعل

ــد تكــون «املطــر الحمــيض». ــع وق ــت وعــوادم املصان ــوث بفعــل عنــرص الكربي الغــالف الجــوي تتل
هل تعلم أّن عدد فقرات عنق الّزرافة نفس عدد الفقرات املوجودة يف عنق اإلنسان .

هل تعلم أّن باريس أنشأت أّول حديقة حيوانات يف العامل يف عام ١٧٩٣ م .
هل تعلم أّن اعمق مكان يف العامل عن سطح البحر امليت يف فلسطني .

هــل تعلــم أّن الخليفــة العبــايس املعتصــم باللــه هــو االبــن الثامــن لهــارون الرشــيد وأب لثامنيــة أوالد ومثــاين بنــات 
وأنــه حكــم مــدة مثــان ســنوات ومثــان أشــهر ومثــان أيــام .




