
 

 41/1/4141بتاريخ  احتفاالت القسم بيوم الجامعة -
تلف المراحل في المعرض المركزي الذي اقامتة الجامعة خشارك القسم بمجموعة مشاريع متميزة للطلبة من م     

المعرض جامعة التكنولوجية، وقد افتتح تاسيس الل التاسعة والثالثين ذكرىالاحتفاالت بيوم الجامعة والذي يصادف 
السيد وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم، والسيد رئيس الجامعة المحترم ورؤوساء االقسام العلمية 
ومجموعة من االساتذة، وقد اشاد السيد الوكيل بمشاريع الطلبة المقدمة ضمن المعرض ومن الجدير بالذكر ان 

 .المشاريع كانت للمراحل الثالث والرابع والخامس

     
 

 :المعرض السنوي للقسم -
اقيم في قسم هندسة العمارة المعرض السنوي لمشاريع الطلبة للمراحل المختلفة وقد نضم المعرض بتاريخ         
لمعرض بنتاجات مختلفة امع احتفاالت الجامعة بذكرى تاسيسها التاسع والثالثون، وقد تميز  تزامنا   41/1/4141

بجودة النتاجات المشاركة واالهتمام الملحوظ  تميز المعرضللطلبة من المرحلة االولى الى المرحلة الخامسة، وقد 
 .من قبل الطلبة بنتاجاتهم العلمية وتقديمها بطريقة متميزة

 

      



 

      
 

 :احتفاالت تخرج طلبة المرحلة الخامسة
قام طلبة المرحلة الخامسة في مع احتفاالت الجامعة بتخرج الطلبة االعزاء،  وتزامنا   41/1/4141بتاريخ       

وبابداع طلبة القسم المعماري قام الطلبة بعمل  ،بتخرجهم قسم هندسة العمارة بمجموعة من الفعاليات ابتهاجا  
يميز المدينة عن باقي  حضاريا   ثا  مجموعة من المجسمات الجبسية والتي تمثل تاريخ مدينة بغداد والذي يعد ار 

الف ليلة وليلة وبين التراث المعماري قصص بين  ما ثية القديمة والتي تمثل مزيجا  ا، وارتداء االزياء التر مدن العالم
 .البغدادي

 
 



      
 :مناقشة رسالة ماجستير بتاريخ -

( دور قواعد الشكل في قراءة االشكال المعمارية) مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بتاريخ تم     
د صبا جبار نعمة .د اسماء محمد المقرم، تالفت لجنة المناقشة من أ.م.وباشراف أ، سارة وليد خالد للباحثة

د شمائل محمد وجيه، وقد حصلت الباحثة على تقدير .عباس علي حمزة و مد  .م .رئيسا، وبعضوية أ
 .امتياز

                                         
 مناقشة الباحثة سارة وليد شاكر

 
 :مناقشة رسالة ماجستير -

العوامل المؤثرة في التكوين ) مناقشة رسالة الماجستير الموسومة 44/1/4141تم بتاريخ     
خليل د .وباشراف أ، لينا هاتو علوش للباحثة( الزبير دراسة حالة مدينة -المورفولجي للمدينة االسالمية

رئيسا، اسماء محمد حسين د . م.، تالفت لجنة المناقشة من أد علي موسى حسين.م.ابراهيم علي و أ
، وقد حصلت الباحثة على تقدير عبد اهلل سعدون سلماند .و م عامر شاكر خضيرد  .م .وبعضوية أ

 .جيد جدا  



      
 
 
 
 :مناقشة رسالة ماجستير -

دور الوسائط االعالمية في تفعيل ) مناقشة رسالة الماجستير الموسومة 41/1/4141تم بتاريخ     
، تالفت لجنة المناقشة علي محسن جعفرد .م .وباشراف أ، داليا طالل ايوب للباحثة( الفضاء الحضري

د خنساء غازي رشيد، .اسماء نيازي طاهر و مد  .م .، وبعضوية أرئيسا  ستار جبار منصور د . م.من أ
 .حصلت الباحثة على تقدير جيد جدا  وقد 

 

      
 

 :مناقشة رسالة ماجستير  -
معايير السيطرة على العدوى في ) مناقشة رسالة الماجستير الموسومة 41/1/4141تم بتاريخ     

د مصطفى كامل .خليل ابراهيم علي و مد .وباشراف أ ، بدور سعد العنبكي للباحثة( تصميم المستشفيات



. باسم حسن هاشم و دد  .م .، وبعضوية أرئيسا  ازاد عطوف رؤوف  م .لجنة المناقشة من أ، تالفت كاظم
 .فاطمة علي عبد اهلل، وقد حصلت الباحثة على تقدير جيد جدا  

     

 

 :اجتماع مجلس القسم

مهام  محموديعد االول بعد تسلم الدكتورة وحدة شكر  ياجتماع مجلس القسم والذ 51/1/4152عقد بتاريخ        

تسلم المنصب، ومن الجدير بالذكر واالعتزاز ان السيد رئيس القسم رئاسة القسم، نبارك للدكتورة رئيس القسم 

الدكتورة وحدة شكر محمود تعد أول سيدة تستلم منصب رئاسة قسم منذ تاسيس الجامعة التكنولوجية فضالً عن 

تكنولوجية، داعين هللا عز وجل ان يسدد خطاها نحو التقدم انها اول عميد للقسم من خريجي القسم في الجامعة ال

بالقسم الى مراتب اعلى وتطوير العملية التعليمية بما يحقق ما يصبو اليه القسم والجامعة اجماالً باالرتقاء 

 .بمستوى التعليم في بلدنا العزيز

   

 



 


