الجامعة التكنولوجية /قسم ھندسة البناء واالنشاءات

تاريخ تحديث الموقع
اخر تحديث لموقع القسم في يوم
الخميس 2013 -10- 31

اﺧﺑﺎر ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻹﻧﺷﺎءات:
أفتتاح الشاشة االلكترونية في القسم
أفتتاح الشاشة االلكترونية في القسم تخص لنشر االعالنات والتوصيات للطالب .....في  ............ 2013/10/30وقد
تم تشغيل الشاشة الصورية أيضا في مدخل القسم منذ بداية العام الدراسي ويتم عرض المحاضرات ونشاطات الطلبة فيھا.
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صور للشاشات
لعرض

اﺣﺗﻔﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻳوم اﻟﻐدﻳر اﻻﻏر
ﺗﻣت اﺣﺗﻔﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﻳد اﻟﻐدﻳر اﻻﻏر
ﻓﻲ ﻳوم اﻻﺛﻧﻳن  2013/10/28وﺑﺣﺿور اﻟﺳﻳد رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
أ.د .اﻣﻳن دواي ﺛﺎﻣر و د .وﻟﻳد اﻟﺣﻠﻲ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﺑرﻟﻣﺎن ) رﺋﻳس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ (
وﺑﺣﺿور اﻟﺳﺎدة رؤﺳﺎء اﻻﻗﺳﺎم وﻣﻣﺛﻝ رﺋﻳس ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎون اﻻداري اﻟدﻛﺗور ﻓﻼح ﺣﺳن رﺣﻳﻝ
وﺑﻌد اﻻﺣﺗﻔﺎﻟﻳﺔ ﺗم زﻳﺎرة ﻣﻌرض اﻟرﺳوم ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺧرﻳﺟﺔ اﻟﻘﺳم )اﻓﻠﻳن ﻣوﺷﻲ ﺑطرس(
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أﻧﺗﺧﺎب ﻣﻣﺛﻝ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
في صباح يوم االحد  2013/10/27وفي الساعة العاشرة والنصف صباحا تم انتخاب ممثال عن تدريسي القسم .
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صور االنتخابات
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ترقية تدريسية
ترقية التدريسية مھا حاتم نصيف الى مرتبة مدرس بتاريخ  ******2013 /10/27الف مبروك

ﺗﺎﺟﻳﻝ )اﻟﻣؤﺗﻣر اﻻوﻝ ﻟﺧرﻳﻲ ﺑراﻣﺞ اﻻﺑﺗﻌﺎث ﻟوزارة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ  ( 2013/2012ﻟﻐﺎﻳﺔ 2013/10/28
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺷﻬﻳد اﻟﺣﻛﻳم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد
ﻧص ﻛﺗﺎب اﻟوزارة
أﻋﻼن اﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﺗدرﻳﺳﻳن اﻟﻣﺣﺗرﻣون ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم :
سيتم عقد أجتماع الھيئة العامة لقسمنا يوم الثالثاء المصادف  2013/10/8الساعة )العاشرة( صباحا
وعلى قاعة االستاذ الدكتور )حسين محمد حسين(
لذا نھيب بكافة السادة التدريسين الحضور في الزمان والمكان المحدد.
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺳم
2013/10/7
المؤتمر الدولي االول للبيئة والتنمية للفترة من :2013/31-30
يقييم مركز بحوث البيئة مع قسم ھندسة البناء واالنشاءات في الجامعة التكنولوجية بالتعاون
مع وزارة البيئة والتنمية للفترة  .2013/12/31-30لذا ندعو االساتذة المختصين بھذا المجال المشاركة وتقديم بحوثھم.
علما أن أخر موعد لتقديم ھو 2013/10/31
اللجنة التحضيرية للمؤتمر

أﻋﻼن اﻟﻰ طﻠﺑﺔ ﻓرع ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﻧص اﻗﺗراح ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﺧرج_ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2014 -2013
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اﻋﻼن اﻟﻰ طﻠﺑﺔ ﻓرع ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء وأدارة ﻣﺷﺎرﻳﻊ )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ-اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﺎﻓﺔ -اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ(***
ﺗﻘرر ﺗﻧﺑﻳﻬﻛم ﺑﻌدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻐﻳﺎب ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ  2014-2013وﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳوم اﻟﺧﻣﻳس .2013/10/3
نص أمر الفرع

اﻋﻼن اﻟﻰ طﻠﺑﺔ ﻓرع ﻫﻧدﺳﺔ اﻟطرق واﻟﺟﺳور )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ-اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﺎﻓﺔ -اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ(***
ﻧظرا ﻟﻌدم اﻟﺗزاﻣﻛم ﺑﺎﻟدوام اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻳوم اﻻﺛﻧﻳن اﻟﻣﺻﺎدف ,2013/9/30
ﺗﻘرر ﺗوﺟﻳﻪ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬم وﺳوف ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ أﺷد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛرار ذﻟك ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.
ﻧص اﻣر اﻟﻔرع ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ

اﻟﻰ طﻠﺑﺗﻧﺎ اﻻﻋزاء............
ان اﻟﺗزاﻣﻛم ﺑﺎﻟدوام واﻟﻣواظﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ واﻻﺟﺗﻬﺎد واﻟﻧﺟﺎح ﻫو اﻟرد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺣﺎﻗدﻳن .ﻟذا ﻧﻬﻳب ﺑﻛم ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﺟﺎدة ﺑﺎﻟدوام واﻟﺗﻘﻳد ﺑﺎﻟﺗﻘوﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺣﻳث
ﺣﻳث ان ﺑدأ اﻟدوام اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ  . 2013/9/15ﻧص رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﻳد رﺋﻳس اﻟﻘﺳم ﻟطﻠﺑﺔ ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات

ﺗرﻗﻳﺎت
ترقية الدكتور محمود صالح مھدي الى مرتبة استاذ مساعد ***** الف مبروك

نص التھنئة

ترقية التدريسي أحمد صبحي عبد الجبار الى مرتبة مدرس ***** الف مبروك نص التھنئة
ترقية التدريسية اميرة مكي الى مرتبة مدرس******* الف
مبروك

نص التھنئة
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أجتماع اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي االول لنظم المعلومات الجغرافية بتاريخ .9/22/ 2013
ﻳﻧظم ﻣرﻛز اﻟﻧﻬرﻳن ﻟﻠدراﺳﺎت اﻵﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣؤﺗﻣرا ﺑﻌﻧوان)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻻوﻝ ﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ( واﻟﻣؤﻣﻝ ﻋﻘدﻩ ﻓﻲ
ﻣطﻠﻊ ﺷﻬر ﺗﺷرﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ .2013
وﺳﻳﻛون أ.د.ﻋﺑد اﻟرزاق طﺎرش أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر ود.ﻋدي زﻛرﻳﺎ أﺣد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﻌﻠﻳﺎ.

ﺻورة ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺟﻳك /ﺑراغ -:
شارك كل من أ.م.د ھشام خالد أحمد و أ.م.د وسن اسماعيل خليل في المؤتمر الدولي للخرسانة المسلحة بااللياف للفترة من
-13-12ايلول 2013بالبحث الموسوم-:
" " "Dynamic and mechanical properties of fiber reinforced roller computed concrete

بموجب الدعوة الموجھة من جامعة )( Zech Technical
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تطوير التعاون بين الجامعة التكنولوجية ووزارة الصناعة -:
تم ترشيح تدريسين عن القسم من خالل قسم الشؤون العلمية والعالقات الثقافية لحضور المؤتمر الخاص بتطوير التعاون بين
الجامعة التكنولوجية
ووزارة الصناعة المزمع عقده في  ,2013/10/2وكل من السادة التدريسين ھما-:
-1ا.م.د .باسل صالح الشذر)ممثل عن القسم في مجال المشاكل في الصناعات االنشائية(.
 -2المدرس والء خليل الجنابي )ممثل عن القسم في المشاكل المتعلقة في قطاع البيئة والطاقة(

ﻳﺣﺻﻝ ﺗدرﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﺷﻛر وﺗﻘدﻳر ﻣن رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ:
حصل المدرس المساعد خالد مجيد جاعد في القسم على تقييم وشكر من رئيس الجامعة لحصوله على شھادة تقديرية الفضل
البحوث الوطنية من قبل منظمة
 energy globنص كتاب الشكر

اﺟﺗﻣﺎع ﻣدﻳر ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ:
أجتمع د.نبيل عبد المجيد البياتي مدير قسم الدراسات العليا للجامعة في قاعة د.حسين محمد حسين في قسم ھندسة البناء
واالنشاءات يوم الثالثاء  2013/9/3وبحضور اللجان المساندة في كافة االقسام العلمية في الجامعة بأستثناء قسم ھندسة
الحاسوب وھندسة السيطرة والنظم وھندسة النفط.
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صور االجتماع

ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ طﺎﻟب اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺣﺳﺎن
ﻧﺎﻗش اﻟطﺎﻟب ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺣﺳﺎن ﻓﻲ ﻳوم اﻟﺧﻣﻳس  2013 /9/5وﻗد ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻣﺗﻳﺎز ﻋن اطروﺣﺗﻪ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ-:
"ﺳﻠوك اﻻﻧﺣﻧﺎء ﻟﻠﻌﺗﺑﺎت اﻟﺧرﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ذاﺗﻳﺔ اﻟرص واﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﻘﺿﺑﺎن اﻟﺑوﻟﻳﻣر اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻻﻳﺎف" ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص
اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻻﻧﺷﺎﺋﻳﺔ *** اﻟف اﻟف ﻣﺑروك
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ﺟوﻟﺔ اﻟﺗﻔﻘدﻳﺔ ﻟرﺋﻳس اﻟﻘﺳم
ﻗﺎم اﻟﺳﻳد رﺋﻳس اﻟﻘﺳم اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور رﻳﺎض ﺣﺳن اﻵﻧﺑﺎري واﻟﺳﻳد اﻟﻣﻌﺎون اﻟﻌﻠﻣﻳﺎﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟرزاق طﺎرش
زﺑون ﺑﺟوﻟﺔ ﺗﻔﻘدﻳﺔ ﻟﻘﺎﻋﺎت اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت أﺳﺗﻌدادا ﻟﺑدء اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟطﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ /اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر وﻟﺟﻣﻳﻊ
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
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ﺻور اﻟﺟوﻟﺔ اﻟﺗﻔﻘدﻳﺔ
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ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺗﻳﺷﻳﺔ ﻟﻘﺎﻋﺎت اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
ﻗﺎﻣت ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﻣن وزارة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن داﺋرة اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر ﺑزﻳﺎرة ﺗﻔﺗﻳﺷﻳﺔ ﻟﻘﺎﻋﺎت اﻻﻣﺗﺣﺎن
ﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ  /اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر وﻛﺎن اﻟﻣﻌﺎون اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟرزاق طﺎرش زﺑون ﻓﻲ ﻣراﻓﻘﺗﻬم وﻗد
اﺟﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﻬم
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لجنة تفتيش قاعات االمتحان للدور الثاني لطالب الدراسات االولية
قامت لجنة مكلفة من رئاسة الجامعة التكنولوجية بالتفتيش لقاعات االمتحانات الدور الثاني لطالب الدراسات االولية في يوم
االحد .2013 /9/8
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أﻋﻼن ﻫﺎم ﺟدا اﻟﻰ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﻳن ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﻳن ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ /ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات وﻟﻛﺎﻓﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺟﻠب وﺻﻝ
ﻣﺗﺣﺎن ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺎﺳوب ﻳوم اﻻﺣد اﻟﻣﺻﺎدف  2013/9/8وﺑﺧﻼﻓﻪ ﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟطﺎﻟب ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻘﺻﻳر.
اﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﻠﺑﺔ  :ﺗﺑدأ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟدور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳوم اﻷﺣد اﻟﻣﺻﺎدف  2013/ 9/ 1وﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣراﺣﻝ ﻋﻠﻣﺎ ان ﺟدوﻝ
ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺳﻳﻛون ﺣﺳب اﻟﻣﻠف اﻟﻣرﻓق.
ﺟدوﻝ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟدور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2013 - 2012
أﻋﻼن اﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﺗدرﻳﺳﻳﻳن واﻟﻣﻧﺗﺳﺑﻳن واﻟطﻠﺑﺔ :ﻳﺗوﻓر ﻟدى ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات ﻛﺗب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺟﺎﻻت واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ وﺑﺻﻳﻐﺔ اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻟﻣرﻓق:
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻛﺗب
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ﻣوﻋد أﺧﺗﺑﺎر ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻛﻠﻳزﻳﺔ )اﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﻳن ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم(:
ﻧص اﻟﻛﺗﺎب

ﻳﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺳﺑﻲ اﻟﻘﺳم ﺑﺎﻟﺗﻬﻧﺋﺔ اﻟﻰ اﻟﻣدرس اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق رﺷك
ﻟﺗﺳﻠﻣﻪ ﻣﻬﺎم ﻣدﻳر ﻗﺳم اﻟﺷؤون اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺗﻣﻧﻳن ﻟﻪ دوام اﻟﻣوﻓﻘﻳﺔ واﻟﻧﺟﺎح.
ﺧطﺔ اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2014-2013
ﺣﺻﻠت ﻣواﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﻗﺑوﻝ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات
ﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ  2014-2013وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻣﺎ ان ﻗﺑوﻝ ذوي اﻟﺷﻬداء ﻫو ﺧﺎرج اﻟﺧطﺔ:
االختصاص
الھندسة االنشائية
ھندسة ادارة المشاريع
ھندسة مواد البناء
ھندسة الجيوتكنيك
ھندسة الطرق والنقل
ھندسة الموارد المائية
ھندسة البيئة
ھندسة الجيوماتيك
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ترقية التدريسين في القسم
ترقية الدكتور عمار عباس علي الى مرتبة استاذ مساعد  ...الف الف مبروك

ترقية التدريسية رنا جواد كاظم الى مرتبة مدرس ....الف الف مبروك

كتاب التھنئة

كتاب التھنئة

دورة ﺗدرﻳب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
ﻳﻘوم ﻣﺧﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑدورة ﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻟﺗﺳوﻳﺔ وﺟﻬﺎز اﻟﺛﻳودﻻﻳت وﺟﻬﺎز اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
 Total St.وﺗﺑدأ اﻟدورة ﻓﻲ  2013-8-25وﻟﻐﺎﻳﺔ  2013-9-3وان أﺟور اﻟدو رة  150اﻟف
ﻟﻠﻣﺷﺎرك ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻘﺳم وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرك ﻣن داﺧﻝ اﻟﻘﺳم ﺗﻛون اﺟور اﻟدورة  100اﻟف دﻳﻧﺎر ﻋراﻗﻲ
 .وﻳﻘوم اﻟﻛﺎدر اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﺗدرﻳب اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن.
اﻟﺻور اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻟدورة

ﺑرﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻲ اﻵدﻳب اﺣﺗﻔﻠت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﺑﻣراﺳﻳم
ﺗﺧرج طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ
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ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ  2013-2012ﻟﻠدورة
اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺛﻼﺛﻳن ) اﻟﺗﻌﺎﻳش واﻟﻣﺣﺑﺔ( ﻓﻲ ﻳوم اﻻﺣد 2013-6-30
وﻛﺎن ﺣﻔﻼ ﺑﻬﻳﺟﺎ وراﺋﻌﺎ .

اﻟﻣزﻳد ﻣن ﺻور ﺣﻔﻝ اﻟﺗﺧرج
أﺳﻣﺎء اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻌﺷرة اﻻواﺋﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2012-2013

مشروع دعم بحوث طلبة الدراسات العليا
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عقد اجتماع في مبنى دائرة البحث والتطوير يوم االحد الموافق  23/6/2013برئاسة أ.م.د.محمد عبد عطية السراج  /مدير
المزيد في ھذا الملف
عام الدائرة مع السادة مدراء اقسام الدراسات العليا في الجامعات .

أﻧﻌﻘﺎد ﻣﺣﺎﺿرة ﻋن ﺗﺣﻠﻳﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟدﻛﺗور ﺳﺎﻣﻲ
ﺻور اﻟﻣﺣﺎﺿرة
ﻟﻌﻳﺑﻲ اﻟﻣﻘﻳم ﻓﻲ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ/أﻧﻛﻠﺗرا

ﺗرﻗﻳﺔ م.د.اﻣزاﺣم ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﻋﻠوان ﻣن ﻣرﺗﺑﺔ ﻣدرس اﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد **** اﻟف اﻟف
ﻣﺑروك ﻣﺗﻣﻧﻳن ﻟﻪ اﻟﺗوﻓﻳق.

أﻋﻼن اﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﻳﻳن ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ )ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺧص ﻟﻠﺗﻘدﻳم ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
(2014-2013
ﺿواﺑط اﻟﺗﻘدﻳم واﻟﻘﺑوﻝ ﻟﻠدراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2014-2013

ان اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟذي ﻳﺷﻣﻝ ﻣواﺿﻳﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﻳﻳن ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ  2014-2013ﻣوﺟودة

ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻠف

أآلختصاصات المفتوحة للدراسات العليا للعم الدراسي
2013-2014

بيانات المتقدم للدراسات العليا
صحيفة اعمال المتقدمين للدراسات العليا
تعھد المتقدم للدراسات العليا

أستمارة ترشيح الرياضيين المبدعين

استمارة ترشيح السجناء السياسيين
استمارة التقييم

استمارة ترشيح ذوي الشھداء
استمارة ترشيح المبدعين
استمارة ترشيح الرياضيين األبطال

ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ طﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻫﺎﻟﺔ ﻫﺎﻧﻲ ﻋﺑد ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﻳوﺗﻛﻧك ﻋن اﻻطروﺣﺔ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ" ﺗﺄﺛﻳر
اﻟﻔﺟوة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻝ اﻟﻣوزع ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )رﻛﺎﺋز(" وﻗد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻣﺗﻳﺎز**** اﻟف ﻣﺑروك وﻣﺗﻣﻧﻳن
ﻟﻬﺎ اﻟﺗوﻓﻳق واﻟﻧﺟﺎح

ﺗﻘرﻳر اﻳﻔﺎد اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻧﻣﻳر ﺧورﺷﻳد ﺳﻌﻳد اﻟﻰ ﻛورﻳﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ
اﻟﺟﻳوﺗﻛﻧﻳﻛﻳﺔ  IGS 5ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن 2013-5-20
ﻧص اﻟﺗﻘرﻳر
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ﻻوﻝ ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻳﻧﺷر ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ رﺻﻳن ﻣن ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات:
ﻻوﻝ ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻳﻘوم ﺑﺎﺣث ﻣن ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات اﻻﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟدﻛﺗور ﻣﻌن ﺳﻠﻣﺎن ﺣﺳن ﺑﻧﺷر
ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ رﺻﻳن ﻋن اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ  AC I Materialsاﻟواﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻻﻓﺿﻝ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ ﻓﻲ
أﺧﺗﺻﺎص اﻟﺧرﺳﺎﻧﺔ.
اﻟﻣزﻳد ﻓﻲ ﻫذا اﻟراﺑط
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ﻳﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺳﺑﻲ اﻟﻘﺳم ﺑﺎﻟﺗﻬﻧﺋﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻧﺑﻳﻝ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد اﻟﺑﻳﺎﺗﻲ ﻟﺗﺳﻠﻣﻪ ﻣﻬﺎم
ﻣدﻳر ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 2013 /6/19ﻣﺗﻣﻧﻳن ﻟﻪ دوام
اﻟﻣوﻓﻘﻳﺔ واﻟﻧﺟﺎح.
ﻧﺟﺢ ﻓرﻳق ﺑﺣﺛﻲ ﻣﺷﺗرك ﺑﻳن ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ وﻗﺳم
اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﻳﺔ ﻣﺷﻐﺎن .
نجح فريق بحثي مشترك بين قسم ھندسة البناء واالنشاءات في الجامعة التكنولوجية وقسم الھندسة المدنية والبيئة في جامعة
والية مشغان مجددا في أنتاج ألواح سمنتية صديقة للبيئة وفد تمكن الفريق ﻣن ﻧﺷر
" "cement and concrete composite Journal
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻓﻲ أﺣدى اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟرﺻﻳﻧﺔ
وﺗﻌد ﺟﻬود اﻟﻔرﻳق ﻫذﻩ أﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻠﺟﻬود اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﻧذ ﻋﺎم  2011وﻟﺣد اﻻن)(2013

وﻳﺗﺎﻟف اﻟﻔرﻳق اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻣن أﻻﺳﺎﺗذة:
-1أﻻﺳﺗﺎذ ﺑرﻓﻳز ﺳوروﻓﺎن ﻣن ﻗﺳم اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﻳﺔ ﻣﺷﻐﺎن  /اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﻳﻛﻳﺔ.
 -2أﻻﺳﺗﺎذ ﺟوﺗك وون ﻣن ﻗﺳم اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﻳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻧﻛوك /ﻛورﻳﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ.
 -3أﻻﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟدﻛﺗور ﻣﻌن ﺳﻠﻣﺎن ﺣﺳن
ﻣن ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات.
التفاصيل في ھذا الرابط

مناقشة طالب الماجستير علي عادل علي السويداوي:
برعاية مؤسسة الشھداء  /مديرية شھداء الكرخ تمت مناقشة الطالب علي عادل علي حسان السويداوي في قسم ھندس
البناء واالنشاءات عن رسالة الماجستير الموسومة ) خواص الخرسانة ذاتية الرص المعرضة للمشتقات النفطية ( وكانت
بحضور السادة اعضاء اللجنة االساتذة :

.1أ.م  .د .جمال سعيد عبد االمير  /الجامعة المستنصرية  /رئيسا
.2أ  .م .د .علي طالب جاسم  /جامعة الكوفة  /عضوا
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 . 3أ .م.د .معن سلمان حسن  /الجامعة التكنولوجية  /عضوا
 .4أ .د .شاكر احمد صالح  /الجامعة التكنولوجية  /عضوا ومشرفا
 .5أ.م .د .وسن اسماعيل خليل  /الجامعة التكنولوجية  /عضوا ومشرفا
وقد حصل الطالب على درجة االمتياز على اطروحته .
صور المناقشة

ﺗرﻗﻳﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﻣﻬﺎ ﻏﺎﻟب ﻏدار ﻣن ﻓرع اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻻﻧﺷﺎﺋﻳﺔ
ﻧظرا ﻟﺗرﻗﻳﺗﻛم اﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣدرس ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2013/6/2ﻧﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺗﻬﻧﺋﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ راﺟﻳن ﻟﻛم دوام اﻟﻣوﻓﻘﻳﺔ واﻟرﻗﻲ .واﻟف اﻟف
ﻣﺑروك

مناقشة طالب الماجستير خالد وليد عبد الكريم في تاريخ  2013/6/2باختصاص
الجيوماتك
لقد تمت مناقشة الطالب خالد وليد عبد الكريم وباختصاص جيوتكنك عن رسالته الموسومة " التصرف الديناميكي
ألساس الماكنة على الرمل الرمل المشبع

وقد حصل الطالب على درجة أمتياز على مناقشة أطروحته
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ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﻳﻘﻳﺔ ﻟوزارة اﻟﻣ وارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ -ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ
ﺻور اﻟﻧدوة
ﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 2013/6/10
اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﻳن ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ )ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر -ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت( ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻣزﻳد ﻓﻲ ﻫذا اﻟ راﺑط
ﻟدراﺳﻲ 2014-2013

ﺗﻔﻘد اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺟﺎﺳم ﻧﻌﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻻداري ﻟﻠﺳﻳد رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣﺗرم ﻟﻠﻘﺎﻋﺎت
ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺔ وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺳﻳر اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﺑﺗﺎرﻳﺦ 2013/5/29
ﺣﺿر اﻟﺳﻳد اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻻداري ﻟرﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ أ.د .ﺟﺎﺳم ﻧﻌﻣﺔ اﻟﺣﻠو اﻟﻰ اﻟﻘﺳم وﻗد
ﻗﺎم ﺑﺟ وﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎون اﻻداري ﻟﻠﻘﺳم د.ﻓﻼح ﺣﺳن وﺗﻔﻘد اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺔ
وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺳﻳر اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت

الصور للجولة التفقدية

اﻟﻧدوة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ "اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣﻧﺢ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﺑﻳﺋﺔ" اﻟﺗﻲ أﻧﻌﻘدت ﺑﺗﺎرﻳﺦ
 2013/5/29ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺑﺣوث اﻟﺑﻳﺋﺔ
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برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ علي االديب المحترم ومعالي وزير البيئة االستاذ سركون الزار
صليو المحترم وبرعاية رئيس الجامعة االستاذ الدكتور أمين دواي ثامر المحترم عقدت الندوة العلمية الموسومة ""اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ
واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ واﺟﻪ ﻣﻧﺢ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﺑﻳﺋﺔ" والتي أقيمت في مركز بحوث البيئة يوم االربعاء المصادف  2013/5/29وقد
حضر الندوة السيد رئيس القسم االستاذ الدكتور رياض االنباري
ورئيس فرع ھندسة البيئة

الدكتور فارس العاني وتدريسي القسم.

صور الندوة
أﻧﻌﻘﺎد ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﺑﺗﺎرﻳﺦ2013/5/30

لقاء مشترك مع ھيئة البحث والتطوير الصناعي يوم الخميس بتاريخ 2013/5/23
ندعو كافة االخوة التدريسين للمساھمة والمشاركة في تدعيم وتسمية واقتراح البحوث التي تخدم القطاعيين الصناعي
والخدمي سواء لالفادة منھا كمشاريع بحوث تعاقدية لطلبة الدراسات العليا او مشاريع بحثية تعاقدية خاصة لھم مع وزارة
الصناعة والمعادن مباشرة.
حيث ستقوم ادارة مدير مركز بحوث البيئة والطاقة في ھيئة البحث والتطوير الصناعي زيارتنا في الجامعة لعرض
المشاريع المقترحة في قطاع البيئة والطاقة وذلك يوم الخميس الموافق  2013/5/23وذلك في مركز بحوث لبيئة  /القاعة
الخضراء الساعة العاشرة صباحا.

احتفالية مركز بحوث البيئة في الجامعة بذكرى السنة التاسعة على تأسيسه في يوم الثالثاء 2013/5/21
بحضور السيد رئيس الجامعة التكنولوجية أ.د.أمين دواي ثامر المحترم أحتفل مركز بحوث البيئة في الجامعة بالذكرى التاسعة
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تاسيسه وقد القى رئيس المركز د.عبد الحميد كلمة بالمناسبة واستعرض خاللھا أھم أقسام المركز وتطلعاته المستقبلية وتم في
نھاية االحتفال تكريم رئيس الجامعة لالقسام ومنھا قسم ھندسة البناء واالنشاءات وكان التكريم لالستاذ د.رياض أالنباري
أ.د.عبد الرزاق طارش.
الصور الخاصة بيوم االحتفال
أحتفالية مركز اللغة االنكليزية في الجامعة بذكرى السنة الثالثة على تأسيسه في يوم الثالثاء .2013/5/21
بحضور السيد رئيس الجامعة التكنولوجية أ.د.أمين دواي ثامر المحترم أحتفل مركز في الجامعة بالذكرى الثالثة لتاسيسه وقد
حضر االحتفال المعاون العلمي في قسم ھندسة البناء واالنشاءات الدكتور عبد الرزاق طارش
ومقرر القسم أ.م .حيدر علوش.
الصور الخاصة بيوم باالحتفال

بطولة كأس السيد رئيس الجامعة لمنتسبي االقسام العلمية.
حصول فريق كرة القدم لقسم ھندسة البناء واالنشاءات على المركز الثالث في بطولة كأس السيد رئيس الجامعة االستاذ
لدكتور أمين دواي ثامر لمنتسبي االقسام الھندسية العلمية لكرة القدم وقدم رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير الى ا أعضاء
لفريق .وبھذه المناسبة قدم رئيس القسم االستاذ الدكتور رياض حسن أالنباري التھنئة العضاء فريق كرة القدم في القسم.
لف الف مبروك ونتمنى للفريق الموفقية والنجاح خدمة لجامعتنا وعراقنا الحبيب.
صور الفريق مع السيد رئيس قسم ھندسة البناء واالنشاءات
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النشاط الفصلي للقسم للفترة ما بين  2013/1/1الى 2013/3/31

مناقشة مشاريع التخرج لطالب المرحلة الرابعة
تمت مناقشة مشاريع التخرج لطالب المرحلة الرابعة لفرع ھندسة المياه والسدود في قاعة المرحوم االستاذ د .نعمة حمد
عمارة وذلك يوم االثنين  20ايار 2013
صور المناقشة

ندوة مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة
بحضور السيد رئيس الجامعة أالستاذ الدكتور أمين دواي ثامر المحترم وحضور السيد رئيس قسم ھندسة البناء واالنشاءات
الستاذ الدكتور رياض اآلنباري المحترم ورؤساء الفروع االھندسية في القسم وعدد من تدريسي القسم
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أقام مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة العلمية بعنوان" المواد النانونية في التطبيقات الطبية أالحصائية" وعلى
قاعة العلوم التطبيقية في يوم الخميس بتاريخ 2013/5/9

صور للندوة
تكريم االستاذ االول في القسم
حصل رئيس فرع ھندسة الطرق والجسور في القسم االستاذ الدكتور محمد يوسف فتاح على لقب أالستاذ االول
وحصل على تكريم من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أالستاذ علي االديب المحترم في أحتفالية يوم الجامعة

تكريم الطلبة االوائل
تم تكريم الطلبة االوائل في فرع الھندسة االنشائية للعام الدراسي 2012-2011
وحضر مراسيم التكريم رئيس القسم االستاذ الدكتور رياض أآلنباري ورئيس فرع الھندسة االنشائية االستاذ الدكتور طارق
العطار وعدد من التدريسين في القسم
بتاريخ 2013 /5/7
صورالتكريم للطلبة االوائل

وصول أجھزة مختبريةحديثة الى مختبر الخرسانة
تم وصول منظومة فحص أنثناء الول مرة في العراق حيث تم أستيراد ھذه الجھاز من قبل قسم ھندسة البناء واالنشاءات ويعمل
للنماذج الخرسانية القياسية بموجب المواصفة
العالمية االمريكية المسيطر عليه بالحاسوب وبطريقة التشوه لكل ثانية
ويسلط بسرعة أنفعال ثابتة
صور للجھاز التابع لمختبر الخرسانة

مناقشة طالب الماجستير لفرع ھندسة المياه والبيئة
حصل الطالب علي أحمد علي على بتاريخ  2013/5/8المصادف يوم االربعاء على شھادة الماجستير وبتقدير أمتياز في
ھندسة البيئة للرسالة الموسومة التي بعنوان
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"أعادة أستخدام المياه الرمادية الغراض الزراعة "
صور المناقشة

مناقشة طالب الماجستير في القسم
تمت مناقشة طلبة الماجستير المدرجة اسمائھم ادناه كآل حسب اختصاصه

نور صفاء الدين أالختصاص/ماجستير رسالته الموسومة/االعمدة الرملية المثبتة بالسمنت
والنورة المغروزة في تربة طينية ضعيفة
ھندسة جيوتكنك
الحسناوي
االختصاص  /ماجستير رسالته الموسومة/أعادة أستخدام المياه الرمادية في
8/5/201
علي أحمد علي
الزراعة في مناطق الضواحي في العراق
ھندسة بيئة
احمد سعد االمير عبد الختصاص/ماجستير
رسالته الموسومة/تثبيت االعمدة الرملية بواسطة
7/5/2013
االمير
النورة في التربة الضعيفة
جيوتكنك
2/5/2013

ايسر طعمة جودة
العوادي

الختصاص  /ماجستير
ھندسة مياه وسدود

رسالته الموسومة "بعض القياسات الممكنة للحفاظ
على مياه الري في العراق

9/5/2013

نورس عبد علي
رجب

الختصاص/ماجستير
ھندسة جيوتكنك

رسالته الموسومة -االعمدة الرملية المثبتة
باالسمنت والمغروزة بتربة طينية ضعيفة

14/5/2013

رسالته الموسومة /مقاومة القص الثابت للبالطات
الخرسانية المسلحة عالية المقاومة والمعززة بااللياف
الفوالذية

16/5/2013

الختصاص/ماجستير
حسين فاضل حسين
الھندسة االنشائية

رسالته الموسومة

االختصاص  /ماجستير
ياسر أبراھيم جاسم
أستخدام االغشية المغمورة في المفاعل الحيوي
ھندسة بيئة
لمعالجة مياه الصرف الصحي للمستشفيات

درجة
النجاح/أمتياز
درجة
النجاح/أمتياز
درجة
النجاح/أمتياز
درجة
النجاح/جيد
جدا
درجة
النجاح/جيد
جدا
درجة
النجاح/جيد
جدا

درجة
22/5/2013
النجاح/أمتياز

المؤتمرالدولي االول لھندسة الجيوتكنيك والمواصالت ICGTE 2013
برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أألستاذ علي محمد الحسين أألديب المحترم تم أنعقاد
المؤتمرالدولي االول لھندسة الجيوتكنيك والمواصالت المحترم و

 ICGTE 2013في قسم ھندسة البناء واالنشاءات بتاريخ 4/24
وبحضور رئيس الجامعة االستاذ الدكتور أمين دواي ثامر المحترم وقد حضر حفل االفتتاح النائب االول لمجلس النواب
العراقي قصي السھيل المحترم
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صور توزيع الشھادات التقديرية

صور المؤتمر
ﺳﻔرة ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﻓرع ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺳدود:

ضمن نشاطات قسم البناء واالنشاءات العلمية للعام الدراسي  2013_2012قام فرع ھندسة المياة والسدود
بسفرة علمية شملت طلبة المرحلة الثالثة والثانية في الفرع الى احد سدود العراق المھمة اال وھو سد دوكان
في محافظة السليمانية )ضمن اقليم كردستان ( وباتعاون مع وزارة الموارد المائية العراقية للفترة من  30_26اذار
2013
حيث تلقى الطلبة محاضرة مركزة من قبل مھندسي السد ضمن فعاليات
اليوم االول للسفرة اوضحوا فيھا أليات عمل السد ونبذة عن تاريخ بناءه في خمسينات القرن الماضي وطاقتة االستيعابية
) محاضرة نظرية(
,وفي اليوم الثاني تم السماح بنزول الطلبة الى داخل جسم السد مع الشرح المفصل من قبل المھندس المسؤول عن ادارة
السد
حيث اطلع الطلبة على ابرز االجھزة المسؤولة عن عمل السد وكيفية خزن وتصريف المياة فيه
 ,وكانت ھذة السفرة ذات فائدة علمية مھمة للطلبة مھمتھا الربط بين المواد النظرية التي يتم دراستھا اكاديميا ً وتطبيق
ذللك على االرض
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ﻓرﻳق أﺳﺎﺗذة ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات ﻟﻛ رة اﻟﻘدم:
ﺗﺄﻫﻝ ﻓرﻳق أﺳﺎﺗذة ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات ﻟﻛ رة اﻟﻘدم اﻟﻰ اﻟدور ﻧﺻف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺑطوﻟﺔ ﻛﺄس
ﻟﺳﻳد رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور أﻣﻳن دواي اﻟﻣﺣﺗرم,
وﺑﻌد ﻓوزﻩ ﻋﻠﻰ ﻓرﻳق أﺳﺎﺗذة ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت ﺑﺿرﺑﺎت اﻟﺟزاء اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ  . 4-5وﺳﻳﻘﺎﺑﻝ
ﻓرﻳق أﺳﺎﺗذة ﻫﻧدﺳﺔ اﻻﻧﺗﺎج واﻟﻣﻌﺎدن ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳوم اﻻﺛﻧﻳن
اﻟﻣﺻﺎدف  2013/4/8اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﻧﺻف ﺻﺑﺎﺣﺎً  .ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻟﻪ اﻟﻔوز واﻟف ﻣﺑروك ﻟﻠﺗﺄﻫﻝ.
ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﺳم 2013/4/4
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حصول مجموعة من التدريسين في القسم على ترقيات علمية للعام الدراسي 2012 -2013
االستاذ المساعد حسام حكمت -
المدرس معن نھاد
االستاذ المساعد قيس عبد المجيد
المدرس طارق ناجي عطيوي
المدرس مھند قحطان
المدرس مھا غالب غدار

نص
النھنئة
نص
التھنئة
نص
التھنئة
نص
التھنئة
نص
التھنئة
نص
التھنئة

تاريخ الترقية2013/2/17-
تاريخ الترقية2013/5/17-
تاريخ الترقية2013/2/16-
تاريخ الترقية2013/4/10-
تاريخ الترقية2013/4/10-
تاريخ الترقية2013/6/2-

حصول مجموعة من التدريسين في القسم على براءة اختراع بتاريخ 2012-6-25
حصل ااالساتذة المذكورة اسماءھم ادناه على براءة اختراع في البحث الوسوم
"طريقة عملية لتحليل أسس المكائن المنشاة على تربة رملية مشبعة"

أسم التدريسي المخترع
الدكتور سعد فايق عباس
الدكتور محمد يوسف فتاح
الدكتور حسين حميد كريم

دﻋوة إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ دواﺋر اﻟدوﻟﺔ

نص كتاب براءة االختراع

حرصا من قسم ھندسة البناء واإلنشاءات على تنفيذ توجھات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بان الجامعات في خدمة
المجتمع والقتراب توزيع تكليفات المواضيع البحثية على طلبة الدراسات العليا في القسم )ماجستير و دكتوراه( وبمختلف
تخصصات الھندسة المدنية والبيئية  ،يدعو قسم ھندسة البناء واإلنشاءات كافة دوائر الدولة لتقديم المواضيع والمشكالت
العلمية التي يتطلب دراستھا من قبل الباحثين لغرض اعتمادھا للدراسة من قبل طلبتنا وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لكل منھا
مع رجاء تسمية أحد كوادركم العلمية كمشرف ثاني على البحث )بالنسبة إلى حملة الدراسات العليا( أو منسق لتحقيق المشاركة
التامة معكم بھذا الخصوص مع الشكر....
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نص كتاب الدعوة

اﻋﻼن ﻋن ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻻﺑداع

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيمھا المسابقة السنوية األولى لإلبداع مطلع نيسان المقبل على القاعة المغلقة
لملعب الشعب الدولي لطلبة الدراسات األولية في الجامعات والمعاھد  ,والمواھب الشبابية من غير الطلبة والتي سيمنح بھا
الفائزون مكافآت مالية ومعنوية كبرى .
فعلى الراغبين من طلبة الدراسات األولية في الجامعات والمعاھد تقديم أعمالھم اإلبداعية إلى المكاتب اإلعالمية في جميع
الجامعات  ،وھيئة التعليم التقني  ،والھيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية  ،والمجلس العراقي لالختصاصات الطبية ابتداء من
 2013/1/20ولغاية نھاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف .2013/3/7
تفاصيل وشروط المسابقة

اﻋﻣﺎم اﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟواﻓدﻳن ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻘطر

سيتم إجراء اختبار لكافة الطلبة الوافدين في المرحلة األولى والثانية ولجميع االختصاصات في يوم االثنين المصادف
 2013/2/18في قسم الھندسة الكھربائية وااللكترونية .ولالطالع على المواد الدراسية التي سوف يتم فيھا االختبار يرجى
مراجعة قسم الھندسة الكھربائية ....مع التقدير.
نظام العمل الخاص بالمشاريع السنوية

ﻣواﻋﻳد اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر واﻟدﻛﺗوراﻩ
تبدأ امتحانات طلبة الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( في يوم األحد المصادف  2013/2/17في الساعة التاسعة والنصف
صباحا ولالطالع على جدول االمتحانات الخاص بكافة االختصاصات يرجى زيارة الرابط التالي:
جدول امتحانات الدراسات العليا

ﺷﻛر واﻋﺗزاز ﻟﻣﻧﺗﺳﺑﻲ اﻟﻘﺳم
قدم األستاذ الدكتور رياض األنباري رئيس قسم ھندسة البناء واإلنشاءات الشكر واالعتزاز لكافة منتسبي القسم لجھودھم
الكريمة التي أثمرت في إنجاح ورشة العمل الموسومة )مشاكل الصرف الصحي ومياه أألمطار لمدينة بغداد............الحلول
اآلنية والمستقبلية(

ﻧص ﻛﺗﺎب اﻟﺷﻛر

ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ وﻣﻳﺎﻩ اﻷﻣطﺎر ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻐداد ...اﻟﺣﻠوﻝ اﻵﻧﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ"
تنفيذا لتوجيھات دولة رئيس الوزراء المحترم وبرعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ،أقامت الجامعة
التكنولوجية /قسم ھندسة البناء واالنشاءات وبالتعاون مع أمانة بغداد ورشة عمل حول "مشاكل الصرف الصحي ومياه االمطار
في مدينة بغداد ...الحلول اآلنية والمستقبلية" وذلك يوم األربعاء الموافق  2013/1/16وعلى رحاب الجامعة التكنولوجية
وبأشراف مباشر من قبل األستاذ الدكتور أمين دواي ثامر رئيس الجامعة.
حضر ورشة العمل عدد كبير من المختصين بھذا الموضوع الحيوي وھم ممثل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،معالي
أمين بغداد ،رئيس الجامعة التكنولوجية ،رئيس الدائرة االقتصادية ،المفتش العام ألمانة بغداد ،دوائر أمانة بغداد ،محافظة
بغداد ،من لجنة الخدمات في مجلس المحافظة ،مكتب معالي وزير االتعليم العالي ،وزراة الدفاع ،وزارة البيئة ،ھيئة التعليم
التقني ،المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير ومن كافة أقسام الجامعة التكنولوجية.
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تفاصيل الخبر
ﻣﺣﺎﺿرة ﺧﺑﻳر  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻧﻛوردﻳﺎ – ﻛﻧدا
قام األستاذ الدكتور عبد الكريم حمزة ألكعبي من الجامعة الكندية بإلقاء سلسلة من المحاضرات للفترة من / 1 / 17 – 13
 2013في قسم ھندسة البناء واالنشاءات وعلى قاعة األستاذ حسين محمد حسين .
وقد حضر ھذه المحاضرات عدد من التدريسيين األفاضل و طالب الدراسات العليا األعزاء في قسم ھندسة البناء
واإلنشاءات لالستفادة القيمة منھا .

لالطالع على جدول المحاضرات التي ألقيت

نشر بحث مشترك بين قسم ھندسة البناء واإلنشاءات /الجامعة التكنولوجية وقسم الھندسة
المدنية في جامعة ليدز_بريطانيا :
فريق بحثي مشترك بين قسم ھندسة البناء واإلنشاءات /الجامعة التكنولوجية وقسم الھندسة المدنية في جامعة ليدز_بريطانيا
ينجز عمال بحثيا مشتركا وينشر نتائجة في المجلة العالمية
)(Academic Journal of scienceحيث يتطرق البحث إلى استخدام التكنولوجيا النانوية) ) Nano Techفي
التعرف على صفات الخرسانة ومواد االصالح.
وقد تألف فريق البحث من األساتذة:
 -1األستاذ المساعد الدكتور معن سلمان حسن  /قسم ھندسة البناء واإلنشاءات _الجامعة التكنولوجية .
 -2الدكتور جون فورث  /جامعة ليدز _بريطانيا.
 -3الدكتور سيتوارت مشو  /جامعة ليدز _بريطانيا.
االطالع على ملخص البحث

السيد رئيس قسم ھندسة البناء واإلنشاءات يھنئ منتسبي القسم الكرام والطلبة بمناسبة
العام الميالدي الجديد وعيد الميالد المجيد
بمناسبة حلول العام الميالدي الجديد  2013وعيد الميالد الميمون يتقدم األستاذ الدكتور رياض حسن األنباري رئيس قسم
ھندسة البناء واإلنشاءات بالتھاني القلبية الطيبة لجميع المنتسبين في القسم والطلبة وإخواننا المسيحيين األعزاء سائال
المولى العلي القدير الخير والتوفيق والسؤدد للجميع وان يعيده على جميع بالخير والبركة.
النص الكامل للرسالة
Page 37

الجامعة التكنولوجية /قسم ھندسة البناء واالنشاءات

وحدة المختبرات
وصلت أجھزة مختبرية اليوم بتاريخ  2013/ 1/ 8لمختبر التربة وتشمل العديد من االجھزة .
صور لالجھزة

ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ:
برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ علي األديب وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية عقد المؤتمر
لدولي االول لھندسة الموارد المائية للفترة  11ــ  12تشرين الثاني الحالي وفي رحاب الجامعة التكنولوجية وتحت عنوان
}ھندسة الموارد المائية في العراق وتقنياتھا لتلبية المتطلبات المستقبلية{ .
وكانت محاور المؤتمر الرئيسة ھي مشكالت شحة المياه والتصحر ومشكالت البيئة المائية وتقنيات التخصص المائي وادارة
الموارد المائية ووسائل وتقنيات الري الحديثة والمنشات الھيدروليكية .
اما أھداف المؤتمر فقد شملت دراسة المشكالت الحالية المتعلقة بعملية ادارة الموارد المائية والمعالجات المستقبلية  ،كذلك
دراسة واستنباط الطرق العلمية الحديثة في تصميم وتحديث المنشات المائية لغرض تقليل الكلف وضمان الجودة  ،وتبادل
الخبرات والتواصل العلمي واالفادة من الخبرات العالمية.
وقد تميز المؤتمر على الرغم من مشاركة العديد من البحوث من داخل البالد  ،بمشاركة بحوث من دول اجنبية منھا بريطانيا
وامريكا وكندا وتركيا وايران وباكستان وبعض الدول العربية والشقيقة .
وقد تضمن المؤتمر ورشة عمل مع مالكات الرعيل االول في وزارة الموارد المائية والمتخصصين في الجامعة التكنولوجية
لمناقشة واقع الحال واستراتيجية الوزارة وافاق تعاونھا مع الجامعات.
وعلى ھامش المؤتمر فقد تم اقامة عدد من المعارض لعرض اجھزة ونشاطات وزارة البيئة وبعض نشاطات وزارة الصناعة
والمنشات التابعة لھا  ،وفي نھاية المؤتمر رفع االستاذ الدكتور رياض حسن االنباري رئيس قسم ھندسة البناء واالنشاءات
ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأسم كل الحضور برقية شكر وتھنئة الى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعتزازا
وعرفانا برعاية معاليه للمؤتمر.
النص الكامل للرسالة

وحدة المختبرات
ووصلت أجھزة مختبرية اليوم بتاريخ 11 /26لمختبر الخرسانةوتشمل العديد من أجھزة قياس الصفات الميكانيكية والفيزيائية
وتحضير النماذج الخرسانية وبكلفة أجمالية قدرھا  100مليون دينار عراقي  .......صور لالجھزة
وصلت أجھزة مختبرية اليوم بتاريخ 11 /26لمختبرالصحية وھي منظومة Atomic Numberوالخاصة بفحص العناصر
وتحليلھا في النماذج .وبكلفة أجمالية قدرھا  100مليون دينار عراقي ....صور لالجھزة
وصول شحنة ثانية من األجھزة المختبرية الى مختبر اإلنشاءات من منشأ ايطالي وبقيمة إجمالية  100مليون دينار عراقي
Page 38

الجامعة التكنولوجية /قسم ھندسة البناء واالنشاءات

 ...........صور لالجھزة

ﻓرﻳق ﺑﺣﺛﻲ ﻣﺷﺗرك ﺑﻳن ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻹﻧﺷﺎءات ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ وﻗﺳم اﻟﻬﻧدﺳﺔ
ﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﻳﺔ ﻣﺷﻐﺎن /اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﻳﻛﻳﺔ-ﻳﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻧﺗﺎج اﻟواح ﺳﻣﻧﺗﻳﺔ
ﺻدﻳﻘﺔ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ
نجح فريق بحثي مشترك بين قسم قسم ھندسة البناء واإلنشاءات في الجامعة التكنولوجية وقسم الھندسة المدنية والبيئة في
الجامعة والية مشغان /الواليات المتحدة االمريكية في انتائج الواح سمنتية صديقة للبيئه من خالل االستفادة من مخلفات الخشب
والمخلفات الزراعية وخلطھا مع ماد سمنتيه بعد معالجتھا كيميائيا وميكانيكيا للحصول على الواح سمنتية خفيفة الوزن وعالية
المتانة والمقاومة وذات ديمومة عالية .وتستخدم ھذه االلواح في قطاع التشيد والبناء الجاھز والمسبق الصنع وتعتبر من المواد
البنائية الحديثة عالميا  .ويتكون الفريق البحثي من :
 1االستاذ الدكتور برفيز سوروشان  /جامعة والية مشغان  /امريكا. 2االستاذ الدكتور جونك بل وون /جامعة كونكوك  /سيؤل /كوريا. 3االستاذ المساعد الدكتور معن سلمان حسن  /الجامعة التكنولوجية /العراق.وقد تم نشر نتائج العمل البحثي في مجلة  ELSEVIERالعالمية.
لالطالع على البحث بصيغة  pdfيرجى زيارة الرابط أدناه:
األلواح اإلسمنتية الصديقة للبيئة

ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات ﻳﺻدر دﻟﻳﻝ اﻟطﺎﻟب ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2013-2012

سعيا من قسم ھندسة البناء واالنشاءات لتعريف طلبة القسم بكافة التعليمات والضوابط والتوجيھات التي تھم الطالب اثناء حياته الجامعية
ً
السعيدة لكي يكون له فيھا سنداً ودليالً
مرشدا يجنبه االھمال او الخطأ غير المقصود فقد اصدر القسم دليال تعريفيا تم تسميته) دليل الطالب( .
ھذا الدليل موجه الى مھندسي المستقبل الذين نأمل ان ننير معھم طريق البناء ،وان نمھد فيھم لبلدنا العزيز معول التشييد واالزدھار ،وان
نحكم بھم اساس بناءنا ،وان نحافظ من خاللھم على بيئتنا وطبيعتنا ،وان نجتھد لإلبداع في عموم تخصصات الھندسة فھم بناة المستقبل
عليھم ترتفع راياتنا ومن خاللھم نجني واھالينا وشعبنا الكريم الحياة الرغيدة واالمينة النظيفة المتقدمة والمزدھرة.

لالطالع على النص الكامل للدليل أو تحميله يرجى زيارة ھذا الرابط

ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات ﻳﺻدر دﻟﻳﻝ اﻟﺗوﺻﻳف اﻟوظﻳﻔﻲ

سعيا من قسم ھندسة البناء واالنشاءات نحو الريادة العالمية في مختلف نشاطاته التعليمية والبحثية واإلدارية والفنية ،وانطالقا من أھمية
دور الجانب التنظيمي في تعزيز ھذا السعي من خالل العديد من النواحي والتي من أھمھا وجود دليل تنظيمي يحدد مھام كل وحدة إدارية في
الھيكل التنظيمي للقسم .ولتوضيح الصالحيات األكاديمية واإلدارية والمالية لصناع القرار في القسم باعتباره احد كليات الجامعة التكنولوجية،
لينطلق من واقع ما تنص عليه أنظمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللوائح والتعليمات النافذة للجامعة التكنولوجية ،واالستفادة من
التجارب والنظم والھياكل االدارية للكليات في الجامعات العراقية والعربية ،يأتي ھذا الدليل لينظم عمل قسمنا الذي يعتبر من اكبر اقسام
الجامعة التكنلوجية ،ليضع وصفا يستند اليه في ادارة اقسام الجامعة المختلفة ويسھل وييسر عملھا للمساھمة في أداء رسالتھا وتحقيق
أھدافھا.
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لالطالع على النص الكامل للدليل أو تحميله يرجى زيارة ھذا الرابط

ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻧﺷﺎءات ﻳﻘر ﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﺧرج ﻟطﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟ راﺑﻌﺔ

ً
استنادا الى متطلبات الجودة والسعي لتحقيق االعتماد االكاديمي .ولغرض تنظيم وتوحيد المفاھيم فيما يتعلق بمشروع التخرج لطالب
المرحلة الرابعة في قسم ھندسة البناء واالنشاءات ولتطبيق توصيات ورشة عمل تقييم جودة برامج الكليات الھندسية المنعقدة في شھر
حزيران من العام الجاري في اربيل والتي اكدت على ھذا الجانب الحيوي والمھم في العملية التعليمية ،لكونه يعطي انعكاس واضح لجودة
خريجي القسم .فقد تم في قسم ھندسة البناء واالنشاءات اقرار العمل العمل بسياقات معينة للعمل بمشاريع التخرج لطلبة المرحلة الرابعة.

لالطالع على التفاصيل الكاملة حول ھذا الموضوع يرجى زيارة ھذا الرابط

إﻋﻼن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2013-2012
اعلنت في يوم الثالثاء المصادف  25أيلول  2012نتائج القبول في الدراسات العليا لدراستي الماجستير والدكتوراه ولكافة االختصاصات.
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة موقف كافة المتقدمين في الدراسات العليا يمكن استخدام الرابط التالي:

ﻣوﻗف اﻟﻣﺗﻘدﻣﻳن ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻹﻧﺷﺎءات
التعليم تحدد تقويمھا الجامعي للعام الدراسي المقبل
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،تقويمھا الجامعي الذي يبدأ في الثالث والعشرين من الشھر الحالي للعام الدراسي
 .2013_2012وقد قررت الوزارة ان يكون الفصل الدراسي األول خمسة عشر أسبوعا يبدأ من  23أيلول  2012وينتھي يوم  11كانون
الثاني  ،2013وبعدھا مباشرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسي األول للكليات التي تتبع النظام الفصلي واالمتحانات النصف السنوية للكليات
والمعاھد التي تتبع النظام السنوي في يوم السبت  12كانون الثاني  .2013ومن ثم تبدأ العطلة الربيعية في يوم  3شباط  2013إلى 16
شباط .2013
أما الفصل الدراسي الثاني والذي سيستمر خمسة عشر أسبوعا فسوف يبدأ يوم األحد  17شباط  2013وينتھي يوم  7حزيران 2013ومن
ثم تبدأ االمتحانات النھائية الدور األول للكليات التي تتبع النظام السنوي واالمتحانات النھائية للفصل الثاني للكليات التي تتبع النظام الفصلي
في يوم  8حزيران 2013الى  27حزيران  .2013أما العطلة الصيفية فستستمر لمدة شھرين تبدأ من  1تموز  2013وبعد انتھائھا تبدأ
امتحانات الدور الثاني في يوم االحد  1أيلول 2013.
لالطالع على التقويم الجامعي اضغط ھنا

اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ................

ﻟﻠدراﺳﺎت

ﻓﻲ

اﻟﻌﻠﻳﺎ

اﻟﻘﺳم

ﻟﻠﻌﺎم

اﻟدراﺳﻲ

2013/2012

ﻟﻣؤﺗﻣ راﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻوﻝ ﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺟﻳوﺗﻛﻧﻳك واﻟﻣواﺻﻼت ICGTE 2013
التعليم تحدد تقويمھا الجامعي للعام الدراسي المقبل
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،تقويمھا الجامعي الذي يبدأ في الثالث والعشرين من الشھر الحالي للعام الدراسي
 .2013_2012وقد قررت الوزارة ان يكون الفصل الدراسي األول خمسة عشر أسبوعا يبدأ من  23أيلول  2012وينتھي يوم  11كانون
الثاني  ،2013وبعدھا مباشرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسي األول للكليات التي تتبع النظام الفصلي واالمتحانات النصف السنوية للكليات
والمعاھد التي تتبع النظام السنوي في يوم السبت  12كانون الثاني  .2013ومن ثم تبدأ العطلة الربيعية في يوم  3شباط  2013إلى 16
شباط .2013
أما الفصل الدراسي الثاني والذي سيستمر خمسة عشر أسبوعا فسوف يبدأ يوم األحد  17شباط  2013وينتھي يوم  7حزيران 2013ومن
ثم تبدأ االمتحانات النھائية الدور األول للكليات التي تتبع النظام السنوي واالمتحانات النھائية للفصل الثاني للكليات التي تتبع النظام الفصلي
Page 40

الجامعة التكنولوجية /قسم ھندسة البناء واالنشاءات

م
ي
ي
م
ي
م
في يوم  8حزيران 2013الى  27حزيران  .2013أما العطلة الصيفية فستستمر لمدة شھرين تبدأ من  1تموز  2013وبعد انتھائھا تبدأ
امتحانات الدور الثاني في يوم االحد  1أيلول 2013.

ي

ا
تفاصيل أكثر.....

مجموعة من اساتذة قسم ھندسة البناء واالنشاءات يحصلون على براءتي اختراع خالل العام الدراسي
2011-2012
 ......التفاصيل

اﺳﺗﺋﻧﺎف دراﺳﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﻧﺷﺎءات
أعلن قسم ھندسة البناء واالنشاءات في الجامعة التكنولوجية استئناف القبول على دراسة الدكتوراه في القسم للسنة
الدراسية  2013 – 2012اثر استحصال موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد ان كانت معلقة لعدة سنوات
.
وقال االستاذ الدكتور رياض حسن االنباري رئيس قسم ھندسة البناء واالنشاءات ان استئناف دراسة الدكتوراه جاء بعد
ان تم معالجة النقص باألجھزة والمكائن واستكمال اغلب مستلزمات المختبرات العلمية بالقسم واشغال بناية متكاملة
 .للمختبرات العلمية
واضاف ان خطة القسم للعام الدراسي  2013-2012ستشمل القبول على مستوى الماجستير والدكتوراه وفق
 :التخصصات العلمية التالية
ھندسة االنشاءات  ،ھندسة الطرق والجسور  ،ھندسة مواد االنشاء واالدارة الھندسية  ،الھندسة البيئية وھندسة الموارد
المائية وھندسة التحسس النائي ) الجيوماتيك ( وسوف يتم نشر كافة معلومات التقديم والمواد المشمولة باالمتحان
.التنافسي في وقت الحق

اﻻﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺟﻳوﺗﻛﻧﻳك وﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻣواﺻﻼت – اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت واﻟﺣﻠوﻝ
سيُعقد المؤتمر العالمي االول لھندسة الجيوتكنيك والمواصالت في قسم ھندسة البناء واإلنشاءات – الجامعة
لتكنولوجية للفترة من  3الى  4من شھر نيسان  2013وعلى مدى يومين .يتخلله معرض للصور والبوسترات
لمشاريع ومعرض لألجھزة المتعلقة بفروع واختصاصات الھندسة الجيوتكنيكية وھندسة الطرق والمواصالت من قبل
لشركات والدوائر المتخصصة للقطاع العام والخاص.

اﻟﻣؤﺗﻣراﻟدوﻟﻲ اﻻوﻝ ﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ (WRC) 1s t International 2012
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Conference on Water Resources
ھندسة الموارد المائية في العراق وتقاناتھا لتلبية المتطلبات المستقبلية
سيعقد المؤتمر الدولي االول لھندسة الموارداالمائية في قسم ھندسة البناء واالنشاءات للفترة من 17الى 18من شھر تشرين
االول  2012وعلى مدى يومين يتخلله معرض للصور والبوسترات ومعرض لالجھزة المتعلقة بھندسة الموارد المائية من قبل
الشركات المختصة للقطاع العام الدولة والخاص.

وصول وجبة جديدة من المصادر الحديثة إلى مكتبة القسم...............التفاصيل

ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻹﻧﺷﺎءات ﻳﻌﻘد ﻧدوة ﺣوﻝ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ..
عقد قسم ھندسة البناء واإلنشاءات ندوة تعريفية موسعة عن المكتبة العلمية العراقية االفتراضية حيث قامت م .ندى مھدي
الحسيني باستعراض شامل لكل مايخص عملية التسجيل في المكتبة والفئات التي يحق لھا التسجيل في المكتبة .تفاصيل أكثر....

ﻗﺳم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻹﻧﺷﺎءات ﻳﻘﻳم ﺣﻔﻝ ﺗﻛرﻳﻣﻲ ﻟﻌدد ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﻘﺳم
أقام قسم البناء واإلنشاءات حفل تكريم لعدد من األساتذة المحالين على التقاعد و عدد من األساتذة الرواد في القسم وكذلك عدد من
التدريسيين الذين نالوا لقب أستاذ مساعد مؤخراً في يوم الخميس الموافق  2012/5/3على )قاعة األستاذ الدكتور حسين محمد
حسين( في القسم
تفاصيل أكثر...
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