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 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 الجامعة التكنولوجية
 قسم الهندسة الكهربائية

 ةـــــبرعاي
 رئيس الجامعة التكنولوجية

 المحترم مين دواي ثامرأ االستاذ الدكتور
 

 بالتعاون معو  يقيم قسم الهندسة الكهربائية
 :وانبعن دوة علميةـن وزارة الكهرباء

 
 "في العراق الكهربائية رة الطاقةاادواستراتيجية "

 
31/4/1037الموافق  الخميسوذلك يوم        

مسرح الجامعةالتاسعة صباحا وعلى قاعة  الساعة            
 
 

 

 أهداف الندوة
 

موضوع ادارة وكفاءة  مناقشةتهدف الندوة الى 
. طاقة بشكل عام وعلى مستوى البلدالاستخدام 

باالضافة الى تعزيز الدور العلمي للجامعة من 
خالل مشاركة الباحثين وتبادل المعلومات والخبرات 

واقع الكهرباء ووضع العلمية للمساهمة في تطوير 
الخطط والبرامج الستغالل مصادر الطاقات 

 .المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفائتها
 بين المختصين  العلمية اتبتبادل الخبر الندوة  تهتم

للخروج بتوصيات تساهم من باحثين واكاديميين 
كل و  الطاقة الكهربائية في تحسين اداء منظومات

 .العراق في قطاع الكهرباءمايتعلق ب
 

 

 دوةــاور النـمح
 

 الكهربائية الطاقة وترشيد دارةإ. 
 في منظومة الطاقة الكهربائية الطاقات المتجددة. 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسم الهندسة الكهربائية -الجامعة التكنولوجية   

 الندوة اللجنة المشرفة على
 

 رئيسا              ضاري يوسف محمود      . د.م.أ
 (الجامعة التكنولوجية -قسم الهندسة الكهربائيةرئيس )

 عضوا  عباس جابر                     السيد يحيى 
 (وزارة الكهرباء /التحكمو مدير عام دائرة التشغيل )
 ا  عضو                      افانين انور عبود. د.م.أ
 (الجامعة التكنولوجية -الهندسة الكهربائية فرعيس رئ)
 

 

 اللجنة التحضيرية

 رئيسا         ضاري يوسف محمود          . د.م.أ 
 (                 قسم الهندسة الكهربائيةرئيس )    

 عضوا                     افانين انور عبود . د.م.أ 
 ( فرع الهندسة الكهربائية رئيس)    
 عضوا      كنعان علي جالل                  .د.م 

 (معاون رئيس القسم للشؤون االدارية)    
 عضوا                 رشيد حميد الربيعي   . د.م.أ 
 عضوا        علي حسين احمد               .د.م.أ 
 ا  عضو       عبد الرحيم ذياب               . د.م.أ 
 عضوا               سعاد ابراهيم شحل      . د.م.أ 
 عضوا      إنعام أبراهيم علي                  .د.م 
 عضوا       عدي علي احمد                   .د.م 

       

  



 

 قسم الهندسة الكهربائية                           
 في المهمة العلمية الصروح من الكهربائية الهندسة قسم يعتبر

تأسيسا    االقسام العلمية اوائل من كونه نولوجيةالتك الجامعة
 في المهمة وهو من المصادر, 5791اذ تاسس في عام 

والهندسة  الكهربائية الهندسة تخصصات في المهندسين تخريج
وسوق  الدولة مؤسسات لرفد وهندسة االتصاالت االلكترونية

 زتعزي الى القسم يسعى كما .الكفوءة الهندسية بالكوادر العمل
 التخصصات ذات وزارات الدولة مع المستمرو  الجاد التواصل
 وانجاز التقنية المشاكل حل في المساهمة أجل من المناظرة
 بما العلمية  المشورات وابداء التطبيقية والبحوث المشاريع

 مؤسسات اداء في المتصاعد والنمو العلمي التطور يخدم
 منها المجاالت افةك في كبيرا    تطورا   القسم شهد لقد .الدولة
 الدراسات االولية والدراسات العليا في الطلبة اعداد زيادة

 المناهج وتطوير والدبلوم العالي بمراحل الدكتوراه والماجستير
 استحداثو والتدريب  التدريس واساليب والمختبرات لدراسيةا

 نشر على الباحثين وتشجيع البحثية والمجاميعالوحدات 
 الندوات واقامة العلمية المؤتمرات في والمشاركة البحوث
 المناخ ايجاد في وبشكل فعال القسم ساهم .العلمية والورش

 تطوير في والمهندسين العلمي المناسب للباحثين واالكاديميين
الدورات  في واشراكهم واالرتقاء بالمستوى العلمي نشاطاتهم

 .التطويرية والحلقات النقاشية التي تقام اسبوعيا  في القسم
يمنح القسم شهادة بكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية في 

 :االختصاصات التالية
 الهندسة الكهربائية (5
 الهندسة االلكترونية (2
                                                       هندسة االتصاالت (3

 تعليمات المشاركة      
  تقبل المشاركات ضمن محاور الندوة بإحدى

 (.العربية او االنكليزية)اللغتين 
 ركة كاملة على أن ال تزيد يقدم البحث أو المشا

عن ست صفحات في موعد اقصاه الخميس 
الى اللجنة المشرفة في  23/3/2159الموافق 

  :القسم او عن طريق البريد  األلكتروني
 depeee@uotechnology.edu.iq

uoteee_deee@yahoo.com 
       

    يتم إشعار الباحث بتقييم اللجنة المشرفة في موعد      
 31/3/2159اقصاه الخميس الموافق      

 

 
 

 

 

 ...الـرؤيـة
هي ان يصبح القسم متميزا  بين االقسام الهندسية  ان رؤية القسم

المناظرة محليا  وعالميا  وان يكون منارا  في المعرفة العلمية 
لمواكبة التطور العلمي ورائدا  في التعليم العالي والبحث العلمي 
من خالل اعداد الكوادر الهندسية في مجال الهندسة الكهربائية 

مع توفير بيئة جامعية محفزة بكافة تخصصاتها لخدمة المجتمع 
 .ليصبح القسم عالميا  في التصنيف

 ...الرسالة
ان رسالة القسم هي اعداد وتأهيل كوادر هندسية وطنية في 

وتربويا  ومهنيا   تخصصات الهندسة الكهربائية تأهيال  اكاديميا  
قادرة على خدمة المجتمع وتلبية حاجات سوق العمل وفق 

 .معايير ضمان الجودة
 ...اهداف القسم

تخريج كوادر هندسية متقدمة في كافة تخصصات  .5
الهندسة الكهربائية مؤهلة اكاديميا  ومهنيا  لتلبية 

 .حاجة سوق العمل
توفير البيئة الجامعية المتميزة لالبداع العلمي  .2

 .والبحثي
االستثمار االمثل للموارد واالمكانيات المتوافرة  .3

دولي وفق معايير للوصول الى االعتماد االكاديمي ال
 .ضمان الجودة

المساهمة في ازدهار وتطوير المجتمع من خالل  .4
رفده بالمشاريع البحثية وتقديم الخدمات االستشارية 

 .التي تساهم في حل المشاكل وتطوير المجتمع
استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة في مجال  .1

الهندسة الكهربائية بكافة تخصصاتها محليا  وعالميا  
 .قيق رؤية القسملتح

تعزيز وتطوير عالقات القسم مع االقسام العلمية  .6
 .المناظرة محليا  ودوليا  ومع كافة وزارات الدولة

 .العالقة لخدمة المجتمع
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