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هندسة اإلنتاج والمعادن في رحاب الجامعة 

التكنولوجية في تمام الساعة التاسعة والنصف 
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 برعاية األستاذ الدكتور
 أمين دواي ثامر

 رئيس الجامعة التكنولوجية 
يقيم قسم الهندسة الكيمياوية في 

وبالتعاون مع الجامعة التكنولوجية 

الشركة العامة للسمنت الجنوبية ندوة 
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 .الجامعة التكنولوجية سكرتارية الندوة/قسم الهندسة الكيمياوية-الكيمياوي مالذ فاضل هادي -٧

 اللجنة التحضيرية

 .المعوقات والحلول -واقع معامل السمنت العراقية  -١

 .الطرق الحديثة في تحسين خصائص السمنت العراقي -٢

 ِ.التلوث في معامل السمنت العراقية وطرق المعالجة -٣

 محاور الندوة

 أهداف الندوة وآفاقها المستقبلية

تهدف الندوة إلى مد جسور التعاون بين القطاع الصناعـي       

متمثال بشركات السمنت والجانب االكاديمي متمثال بقسم الهندسة 

الكيمياوية والكوادر العلمية في الجامعة التكنولوجية ذات العالقة 

بقطاعات اإلنتاج الصناعي من خالل تبادل الخبرات ووضع البحث 

العلمي في خدمة قطاع التنمية الصناعية وكذلك الندوات وورش   

العمل والبحوث العلمية ذات الجانب التطبيقي والذي يصب فـي    

 .تطوير القطاع الصناعي خدمة لبلدنا العزيز

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التكنولوجية

 قسم الهندسة الكيمياوية

 دعوة للمشاركة في الندوة

يدعو قسم الهندسة الكيمياوية في الجامعة 

التكنولوجية والشركة العامة للسمنت الجنوبية السادة 

الراغبين في المشاركة بالندوة إلى إرسال مشاركاتهم 

برسالة تتضمن المعلومات التالية وعلى البريد 

االلكتروني لقسم الهندسة الكيمياوية المذكور في 

 :أدناه

 :أسم المشارك

 :المرتبة العلمية

 :) القسم/الدائرة/الوزارة(عنوان العمل

 :رقم الموبايل

 :البريد االلكتروني

ويرسل طلب المشاركة الكترونيا على 

 :البريد االلكتروني
E-mail: chemical_eng@uotechnology.edu.iq 

Or:            uot_chemical@hotmail.com 
 
Secretary : 07901151465 
                    07704229594 
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 رئيس الجامعة التكنولوجية                        رئيس اللجنة -أمين دواي ثامر .د.أ -١

 .مدير عام الشركة العامة للسمنت الجنوبية       عضوا -الخبير سنان كاظم السعيدي -٢

 .لجامعة التكنولوجية    عضوا/رئيس قسم الهندسة الكيمياوية  -ثامر جاسم محمد .د.أ-١



 انجازات الشركة ومبادراتها
 معامل االشركة

 :تضم الشرآة ثمانية معامل هي آاألتي

 معمل سمنت الكوفة  -١
 معمل سمنت النجف االشرف -٢
 معمل سمنت آربالء -٣
 معمل سمنت المثنى -٤
 السماوةمعمل سمنت  -٥
 بابلمعمل سمـنت  -٦
 البصرةمعمل طحن سمنت  -٧
 معمل النورة -٨

نبذة تاريخية عن الشركة العامة لصناعة السمنت 
 الجنوبية

تأسست الشركة العامة لألسمنت الجنوبية إحدى تشـكـيـالت وزارة           

وتعتبر الشركة العمود الفقري لصناعـة  .  ١٩٩٥الصناعة والمعادن في عام 

(السمنت في العراق حيث تمثل الطاقة اإلنتاجية للشركة من السمنت حوالي 

من مجمل إنتاج شركات السمنت الثالثة وقد حققت الشركـة فـي     %)  ٥٥

السنوات التالية لتأسيسها نتائج متميزة حيث حازت على المركز األول بيـن  

شركات وزارة الصناعة والمعادن ألكثر من مرة وهي األولى بين شـركـات   

وتجدر اإلشارة إلى إن إجمالـي  .  السمنت في منجزاتها على مختلف األصعدة

، السـنـة  \ طن سمنت)  ٦٩٤٠٠٠٠(     هيالطاقة التصميمية لمعامل الشركة 

إضافة إلى إنتاج مادة النورة من معملها في كربالء وبطاقة إنتاجية قـدرهـا      

وتقوم الشركة بإنتاج أكثر أنواع السـمـنـت    ،  سنة\ طن سمنت)  ٢٠٠٠٠٠( 

القياسية المعروفة دوليا وبعض أنواع السمنت الخاصة والتي يتم إنتاجـهـا   

 .حسب الطلب كالسمنت المستخدم ألبار النفط

 وزارة الصناعة واملعادن
 الشركة العامة لصناعة السمنت اجلنوبية

ام            تبعد أن ارتـبط بابلإعـادة الحـياة إلى معـمل سمنت    -٤  ا في ع ن  ١٩٩٩بشـرآـتـ

ي من             ان ث نصف ال وقد باشرت آوادر شرآتنا بحملة تأهيل للمعمل وتم إنجازها خالل ال

وبزمن قياسي ويستمر بالعمل حاليا ضمن الخطة اإلنتاجية المقررة للشرآة  ٢٠٠٠عام 

 .١٩٨ ٧ علما أن هذا المعمل آان قد اخرج من الخدمة عام

د           معمل سمنت إعادة أعمار معمل األآياس الورقية في   -٥ ع ا ب ه ل ي الكوفة تمهيدا لتشغ

  .توفير مستلزمات اإلنتاج وفي مقدمتها ورق الكرافت الخاص بتصنيع الورق

لمعملي سمنت الكوفة والنجف االشرف        ٢٠١٠ ية في عام إنشاء المحطة الكهربائ  -٦

ر                ٣٠وبطاقة  ي وف ؤمن ت ي سوف ت ت ميكا واط وبالجهود والمتابعة من قبل شرآتنا وال

 .طاقة آهربائية للمعملين المذآورين 

ة                 ٢٠١٠تأهيل مرسبات الغبار في معامل شرآتنا في عام  -٧ وعي ة ون اجي ت ن إن ي لتأم

 :أفضل وحماية البيئة من التلوث 

 .مرسبة في معمل سمنت الكوفة وصيانة المرسبتين األخريين  -أ 

 تنصيب مرسبة جديدة في معمل سمنت النجف االشرف  -ب

 .تنصيب مرسبة جديدة في معمل سمنت بابل  -ج

 .تنصيب مرسبة جديدة في معمل سمنت السماوة وصيانة المرسبة األخرى  -د 

 . تأهيل مرسبة طواحين المواد وآذلك طواحين السمنت الكهربائية   -هـ  

ام            -٨ اج في ع ت اإلن إحالة معمل سمنت آربالء لالستثمار بأسلوب التأهيل والمشارآة ب

ك       ٢٠١٠ إلى شرآة الرواد العراقية وشريكها شرآة الفا رج الفرنسية حيث يتضمن ذل

 .تنصيب محطة توليد آهرباء تكفي لتشغيل المعمل 

  Website: www.southern-cement.com لشرآة العامة لصناعة السمنت الجنوبية

دة عشرة       ١٩٩٦عام  السماوةإعادة الحياة إلى معمل سمنت    -١ م وتشغيله بعد توقف ل

 .أعوام تقريًبا باالعتماد على إمكانيات وآوادر الشرآة االعتيادية

بصرة   أعمار وتشغـيل معمل طحــن السمنت في     ١٩٩٧تم في عام    -٢ ان           ال د أن آ ع ب

ز         ١٩٨٨متوقـفا من عام  ي جه وباالعتماد على إمكانيات وآوادر الشرآة الذاتية بهدف ت

 .مواطني محافظات البصرة وذي قار وميسان بمادة السمنت ولتصدير السمنت

ة من         ١٩٩٨تم في عام   -٣ ف وق ت إعداد الدراسات الخاصة بتأهيل الخطوط اإلنتاجية الم

اج  قبل آوادر الشرآة وآذلك تأهيل الخطوط اإلنتاجية العاملة لتحسين آفاءة األداء  ت  واإلن

 ويمكن مالحظة التطور اإليجابي الحاصل في مردودات اإلنتاج الخاصة بالشرآة خالل 

 .السنوات الالحقة والذي استمر في التصاعد سنة بعد أخرى

 قسم الهندسة الكيمياوية

 :نبذة تعريفية عن قسم الهندسة الكيمياوية
ليكون رافدا حيويا للـكـفـاءات     ١٩٧٥الهندسة الكيمياوية في عام   قسم  تأسس         

حيث استطاع القسم ومنذ نشأته األولى .  مجال الهندسة الكيمياوية   الهندسية التخصصية في

احتياجات القطر من الكوادر الهندسية العاملة في الصناعات الـنـفـطـيـة        أن يساهم بسد

العلمية واألكاديمية التي حققها القسـم    وما النجاحات  والصناعات الكيميائية  والبتروكيمياوية

بذلها منتسبي القسم من الكوادر الـتـدريسـيـة       إال هي ثمرة الجهود الحثيثة والخيرة التي

 .العلمية في القسم والكوادر الفنية واإلدارية لدعم الحركة

الـقـطـاعـات       ولقد سعى القسم ومنذ تأسيسه على التواصل مع حقل العمل من          

العلمية المتبادلة   حيث كان لهذا التواصل الدور الكبير في تعزيز المفاهيم. الصناعية والنفطية

 .الدراسات االولية والعليا وتزويد الطلبة بالنشاطات العلمية التطبيقية من خالل مشاريعهم في

 :مختبرات القسم
 .مختبر الكيمياء العام -١

 .مختبر الوقود وتصفية النفط -٢

 .مختبر الكيمياء الفيزياوية -٣

 .مختبر انتقال الموانع -٤

  .مختبر المواد الهندسية -٥

  .مختبر العمليات الصناعية -٦

 .مختبر المعمل التجريبي -٧

 . مختبرات الحاسبة -٨

 .على العمليات  مختبر السيطرة -٩

 .المختبر الخدمي للتحليل اآللي والفحوصات الكيمياوية والفيزياوية والبايولوجية -١٠

 .مختبر مشاريع الدراسات العليا -١١

 :فروع القسم
 .فرع هندسة تكرير النفط والغاز -١

 .فرع هندسة العمليات الكيمياوية -٢


