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 العلمية  

 

لقسم الهندسة الكيماوية الدور الريادي في مجال 
البحوث العلمية المتخصصة والبحوث التطبيقية   
وكذلك برامج إلية التعاون مع الوزارات المختلفة 
والتعشيق وتقديم االستشارات المهمة للصناعة 
والهيئات المختلفة وإجراء البحوث إلنتاج البدائل 
وتحسين اإلنتاج لصالح بعض القطاعات الصناعية 
والنفطية. كما اعتمد القسم مبداء التعاون مع حقل 
العمل وتبادل الخبرات من خالل اإلشراف المشترك 

للوحدات  البحثية دور على طلبة الدراسات العليا .
في تعزيز التواصل العلمي مع متميز منذ نشأتها 

مختلف قطاعات المجتمع  , إدخال التقنيات 
العلمية والبحثية الحديثة , توفير المستلزمات البحثية 
للباحثين من األساتذة وطلبة الدراسات العليا 

العقود البحثية مع باالضافة الى المساهمة في ابرام  
دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي 

الصناعة ,والوزارات االخرى مثل النفط والبيئة  
والمعادن ,  وغيرها. يولي القسم اهمية بالغة لدعم 
البحث العلمي وتطوير قابليات اعضاء الهيئة 
التدريسية  من خالل التفرغ العلمي والزيارات البحثية 
والتدريب داخل وخارج البلد ,أقامة الموتمرات 
والندوات في القسم والمشاركة في مؤتمرات وندوات 
تعقدها جهات اخرى خارج الجامعة او البلد  لما لها 
من تأثير ايجابي في معرفة التكنولوجيا الحديثة 
وتبادل االفكار بين اعضاء الهيئة التدريسية في 
القسم والباحثيين المشاركيين , ومالحظة المناهج 
الدراسية المعتمدة في الجامعات المناظرة وتقييم 
مناهج البرنامج االكاديمي المعتمد من قبل القسم  

 .على اساسه

 

 

 

 

 

 الهندسة الكيمياوية في سطور  
 

حلقة الوصل بين العلووم والوصناعة   الكيمياويةتعتبر الهندسة 
المعرفوووة المكتوووسبة مووون فالمهنوودا الكيميووواوي يقووووم بتطبيوووق 
 بهوووودفالووووتي تعلمهووووا العلوووووم األساسووووية والتجووووار  العمليووووة 

المواد الخام الطبيعية أو الصناعية إلوى منتجوات أكثور تحويل 
عوووون طريووووق قيامووووه  نفعوووواف وبفاعليووووة عاليووووة وإنتاجيووووة اقتووووصادية

والمووووصافي بتووووصميم وتووووشغيل وتطويوووور العمليووووات الووووصناعية 
النفطيوووة , تنظيوووم ترتيوووب وتتوووابع الوحووودات بوووشكل صوووحيح 
وحسا  الجودوى االقتوصادية لكامول العمليوات الداخلوة فوي 

كما قد يتطلب منه القيام بوددارة الموصانع والموصافي اإلنتاج.
بشكل يؤدي إلوى خلوق بيئوة صوناعية  منوة وسلوك إسوهاماف منوه 
   في حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث بكافة أشكاله.

وبووسبب النظوورة الووشمولية والبارعووة للمهندسووين الكيميووائيين   
فقوووود برعوووووا فووووي حقووووول جديوووودة وحساسووووة تتووووضمن الوقووووود 
الحيووووي والطاقوووة المتجوووددة   وموووسار البطاريوووات الحديوووث 
وخاليووا الوقووود والحساسووات الدقيقووة وكووذلك وضووعوا بووصمة 
واضووحة فووي علوووم تكنولوجيووا دقووائق النوواتو كمووا فووي تووصنيع 

 العوامل المساعدة النانوية.
 
 

 الفرق البحثية في القسم
 

 Control and Simulation  
 Membranes Technology  
 Environmental Pollution 
 Nano Technology and its Application  
 Petroleum Refinery 
 Catalytic Engineering and its Application, & Reactor 

Design   
 Renewable Energy  
 Thermodynamic Engineering     
 Corrosion Engineering 
 Polymer Technology and Composite     Material 
 Chemical and Petrochemical Industries 
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 بعنوان

دور البحث العلمي يف حتسني  
   جودة التعلمي والأداء الااكدميي

 
 

 

وعىل قاعة  1/2102102وذكل يف يوم الاحد املوافق 
املؤمترات يف قسم هندسة الس يطرة والنظم يف رحاب 

 اجلامعة التكنولوجية يف متام الساعة العارشة صباحا  

 محاور الندوة  
دور الووبووحووث الووعوولوومووي فووي تووحووسوويوون جووودة الووتووعوولوويووم واالداء   -

 االكاديمي  
خصائص متطلبات التدريب لبنواء قودرات الوبواحوث الوعولوموي  -

 في تحقيق جودة البحث العلمي في الجامعات العراقية .
 دور الجامعة في البحث العلمي في خدمة المجتمع -

 أهداف الندوة
تحفيز وتشجيع  اعضواء الوهويوئوة الوتودريسويوة بوالوموشواركوة فوي  -

أنشطة البحث   العلمي  لضمان التواصل بالمستجدات فوي 
 مجال تخصصاتهم العلمية.

ورؤى واضحوة وموحوددة الوموعوالوم لولوبوحوث وضع استراتيجية  -
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الجامعة ومؤسسات  الودولوة بوموخوتولوف قوطواعواتوهوا لومواتوموتولوكوة 
لما له من  الجامعة من الكوادر العلمية سات الخبرات الوافرة ,

  .قدرة على ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل الحقيقة
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