
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيب رئيس قسم اهلندسة 
ُ
رئيس اجلامعة ي

 الكهروميكانيكية يف معرض األمن والدفاع
رئيس الجامعة التكنولوجية أ.د أمين دواي ثامر رئيس قسم الهندسة  السيد أناب

الكهروميكانيكية أ.م.د هشام سليم عنيد لحضور حفل افتتاح معرض األمن والدفاع بدورته 
 . 7/3/5102لذي أقيم على أرض معرض بغداد الدولي يوم السبت الموافق الرابعة وا

وشارك قسم الهندسة الكهروميكانيكية ضمن جناح إعالم وزارة الدفاع في بحث قيم 
للتدريسي م.د سعدي طريد كريدي بخصوص الطائرات المسيرة إضافة إلى تواجد أكثر 

ت نتاجاتها في مجال تكنولوجيا شركة من كبريات الشركات العالمية التي عرض 72من 
ورافق رئيس القسم في حضوره للمعرض كل من م.د  المعدات للدفاع واألمن الوطني  .

سعدي طريد كريدي ومسؤول شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي في القسم م. حسن 
 عبد هللا حسن .

 

 

 

 

 

 

قسم اهلندسة الكهروميكانيكية يشارك يف 
لية لدعم القوات املسلحة احتفاالقسم يشارك يف 

 األبطالواحلشد الشعبي 

 

 

شارك قسم الهندسة الكهروميكانيكية في االحتفالية التي نظمتها الجامعة التكنولوجية 
في حربها ضد عصابات  والحشد الشعبي االبطال لمساندة ودعم القوات المسلحة الباسلة

على أرض الجامعة  05/3/5102داعش في محافظتي االنبار وصالح الدين يوم الخميس 
. 

رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ومعالي وزير  السيدوشهدت االحتفالية حضور 
التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين الشهرستاني وعضو البرلمان العراقي 
الدكتور محمد الشمري الذين أكدوا على دعمهم ومساندتهم الحقيقية ألبطالنا المقاتلين 

الحشد الشعبي والجيش العراقي وهم يذودون ببسالة عن شرف العراق وسيادته من 
وتخليص الشعب العراقي من إجرام تنظيم داعش اإلرهابي . فيما هتف الطلبة بأسم العراق 
رافعين راية هللا أكبر وعبروا عن فخرهم لما حققه جنودنا األبطال في ساحات القتال من 

س يرئ دالسي وكانت مشاركة القسم تمثلت بحضور نسانية .انتصارات كبيرة على أعداء اإل
قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د هشام سليم عنيد وعدد كبير من أساتذة ومنتسبي 

 الذين أعلنوا دعمهم الكامل لقواتنا المسلحة الباسلة والحشد الشعبي . وطلبته القسم
 

 

 

 

 جريدة فصلية تصدر عن قسم اهلندسة الكهروميكانيكية
 –أعضاء هيئة التحرير م. عبد اهلل حسن عبد اهلل   -مدير التحرير أ.م.د مهند زيدان خليفة    –يد رئيس التحرير أ.م.د هشام سليم عن

 املهندس زيد طالل عبد اجلبار  تصميم حسنني جواد كاظم  -م.إيناس مزاحم عبد   

   2015نيسان  –العدد األول 

 كلمة العدد بقلم
 أ.م.د هشام سليم عنيد

 ميكانيكيةرئيس قسم اهلندسة الكهرو

 
انطالقاً من مفهوم )البناء الصحيح سر النجاح والتقدم( وإيماناً منا بأن لإلعالم دوره المهم 
في عملية النهوض واالرتقاء بأي مؤسسة تربوية كانت أم تعليمية أو في أي مجال من 

لعدد امجاالت  الحياة العامة , ال يسعني إال أن أبارك الجهود الحثيثة التي نتجت عن إصدار 
األول من الجريدة الخاصة بقسم الهندسة الكهروميكانيكية التي ستكون محطتكم األولى 
للتعرف على كل ما يحدث ويدور ويجري في أروقة هذا القسم العريق الذي كان ومازال 
وسيبقى رافداً مهماً وأساسياً للقطاع العام والخاص في مجاالت متعددة بسبب المخرجات 

 وياً والتي ستسهم بال أدنى شك في خدمة بلدنا العزيز .التي يخرج بها سن

دليل على مهنية الجميع التي أدت إلى االرتقاء بالمستوى  يفالمنجزات المتحققة في قسمنا ه
العلمي , فتغيير اسم فرع هندسة الطاقة إلى )هندسة الطاقة والطاقات المتجددة( واستحداث 

والتوجيه( جاء ليواكب التطور الحاصل بالمنطقة فرعاً جديداً بإسم فرع )هندسة المالحة 
األمر الذي انعكس إيجاباً على تصنيف الجامعة التكنولوجية عالمياً بفضل إخالص القائمين 
وتفانيهم بالعمل وحرصهم على المضي قدما بغية الوصول إلى مراتب متقدمة وأخص 

 ء كافة الذين أود أن أحثهمبالذكر جميع األساتذة التدريسيين والمنتسبين والطلبة األعزا
على ضرورة االجتهاد والمثابرة وااللتزام بكل مقررات القسم متمنياً لهم دوام النجاح 

 والتألق في مسيرتهم العلمية كونهم النواة الحقيقة لبناء العراق الحبيب .
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ا رعًا جديدقسم اهلندسة الكهروميكانيكية يستحدث ف
 باسم هندسة املالحة والتوجيه

استتتتحدث قستتتم الهندستتتة الكهروميكانيكيتتتة فتتتي الجامعتتتة التكنولوجيتتتة فرعتتتاً جيتتتداً 

بأستتتتتم ) هندستتتتتة المالحتتتتتة والتوجيتتتتته ( بتتتتتدءاً متتتتتن العتتتتتام الدراستتتتتي الحتتتتتالي 

وقتتتال الستتتيد رئتتتيس القستتتم أ.م.د هشتتتام ستتتليم بتتتأن هتتتذا القتتترار  . 5102/5102

د متتن قبتتل الستتيد رئتتيس الجامعتتة أ.د أمتتين دواي ثتتامر التتذي جتتاء بعتتد متابعتتة وإستتنا

 أكد على ضرورة التقدم لألمام بالمستوى العلمي للجامعة . وأضاف :

أُتِختتتذ بعتتتد دراستتتات مستفيضتتتة ورؤيتتتة علميتتتة  الجديتتتد الفتتترعأن قتتترار استتتتحداث 

قيمتتة تمخضتتت عتتن استتتحداث فتترع )هندستتة المالحتتة والتوجيتته( لمتتا يتمتتتع بتته متتن 

لغتتتة فتتتي الحيتتتاة ويواكتتتب التطتتتور العلمتتتي الحاصتتتل فتتتي الوقتتتت الحاضتتتر . أهميتتتة با

وأوضتتتح الستتتيد رئتتتيس القستتتم بتتتأن علتتتم المالحتتتة يختتتتص بمعرفتتتة موقتتتع المركبتتتة 

فيمتتا أكتتد م.د  ويحتتدد مستتار حركتهتتا وقتتراءة التتزمن المطلتتوب للوصتتول إلتتى هتتدفها .

ث جتتاء ستتمير عبتتد الختتالق التتذي تستتنم رئاستتة الفتترع الجديتتد بتتأن هتتذا االستتتحدا

لغتترض مواكبتتة التطتتور الستتريع الحاصتتل فتتي العلتتوم الهندستتية لمنظومتتات المالحتتة 

والتتبتتع والتوجيتته عبتتر األقمتتار الصتتناعية واستتتخداماتها وتطبيقاتهتتا الواستتعة فتتي 

األرض والجتتتتو البحتتتتر وليكتتتتون صتتتترحاً متميتتتتزاً فتتتتي مجتتتتال الهندستتتتة المالحيتتتتة 

هشتتام ستتليم عنيتتد  تهانيتته لتتت م.د وقتتدم أ.م.د وهندستتة التوجيتته والستتيطرة والتتبتتع  

وتمنتتتى لتتته التوفيتتتق  رئتتتيس فتتترع هندستتتة المالحتتتة والتوجيتتته ستتتمير عبتتتد الختتتالق

 والسداد في مهمته الجديدة.

تغيري أسمم فمرع هندسمة الطاقممة اع فمرع هنمدسممممة 
 الطاقمممة والطماقمات ملتجممممددة

تغييتتر أستتم فتترع حصتتلت موافقتتة معتتالي وزيتتر التعلتتيم العتتالي والبحتتث العلمتتي علتتى 

هندستتتة الطاقتتتة فتتتي قستتتم الهندستتتة الكهروميكانيكيتتتة إلتتتى فتتترع هندستتتة الطاقتتتة 

 . 5102/5102والطاقات المتجددة اعتباراً من بدء العام الدراسي 

وجتتتاء هتتتذا القتتترار بعتتتد متابعتتتة وأستتتناد مباشتتتر متتتن قبتتتل الستتتيد رئتتتيس الجامعتتتة 

الهندستتتتتة التكنولوجيتتتتتة أ.د أمتتتتتين دواي ثتتتتتامر وأكتتتتتد الستتتتتيد رئتتتتتيس قستتتتتم 

الكهروميكانيكيتتتة أ.م.د هشتتتام ستتتليم عنيتتتد علتتتى أن هتتتذا القتتترار التتتذي يعتتتد ثمتتترة 

للجهتتتود الحثيثتتتة جتتتاء بعتتتد دراستتتات مستفيضتتتة ورؤيتتتة علميتتتة واضتتتحة تختتتدم 

المستتتيرة العلميتتتة وتستتتهم فتتتي االرتقتتتاء بالمستتتتوى العلمتتتي للقستتتم بصتتتورة عامتتتة 

 والفرع بصورة خاصة .

ع سيشتتهد تحتتوالت إيجابيتتة تشتتمل إضتتافة أوضتتح الستتيد رئتتيس القستتم بتتأن الفتترو

منتتاهت تختتص إختصتتاص هندستتة الطاقتتة والطاقتتات المتجتتددة التتذي يعتتد واحتتداً متتن 

االختصاصتتتات المهمتتتة التتتذي يواكتتتب التطتتتور العلمتتتي ويالئتتتم حاجتتتة الستتتوق ويعتتتد 

رافتتداً مهمتتاً لقطتتاعي الكهربتتاء والصتتناعة والتتذي يستتهم فتتي خدمتتة العتتراق الحبيتتب. 

القستتتم التوفيتتتق إلدارة الفتتترع المتمثلتتتة بتتتت أ.م.د طالتتتب فتتترج وتمنتتتى الستتتيد رئتتتيس 

 زغير الذي ُكلِف برئاسة الفرع مؤخراً.

 

 

 
 
 

 
وفمد ممن القسممم يلتقمي مع السيد وكيممل وزير 

 الكهممرباء
قتتام وفتتد متتن قستتم الهندستتة الكهروميكانيكيتتة فتتي الجامعتتة التكنولوجيتتة بزيتتارة إلتتى 

صتتباح يتتوم الثالثتتاء  وزيتتر الكهربتتاءع الستتيد وكيتتل وزارة الكهربتتاء وعقتتدوا لقتتاء متت

وتتتتتتم ختتتتتالل اللقتتتتتاء مناقشتتتتتة ستتتتتبل التعتتتتتاون بتتتتتين الجامعتتتتتة  . 01/5/5102

التكنولوجيتتة والتتوزارة بشتتكل عتتام وقستتم الهندستتة الكهروميكانيكيتتة  بشتتكل ختتاص 

, واستتتتعرض الوفتتتد التتتذي ترأستتته رئتتتيس القستتتم أ.م.د هشتتتام ستتتليم عنيتتتد  ليتتتة 

ة عمتتل مقدمتتة للتتوزارة اقتتترح فيهتتا العديتتد متتن األمتتور التتتي التعتتاون متتن ختتالل ورقتت

تصتتب فتتي خدمتتة الصتتالح العتتام وإيجتتاد حلتتول للعديتتد متتن المشتتاكل الحاصتتلة فتتي 

توليتتد الطاقتتة الكهربائيتتة إضتتافة إلتتى إمكانيتتة فتتتح دبلتتوم عتتالي متخصتتص فتتي مجتتال 

الستتتيد وتتتتألف الوفتتتد متتتن  توليتتتد الطاقتتتة التقليديتتتة والمتجتتتددة لمنتستتتبي التتتوزارة .

رئتتيس القستتم أ.م.د هشتتام ستتليم عنيتتد والمعتتاون العلمتتي ا.م.د مهنتتد زيتتدان خليفتتة 

ورئتتيس فتترع هندستتة الطاقتتة والطاقتتات المتجتتددة أ.م.د طالتتب فتترج زغيتتر إضتتافة 

إلتتتى التدريستتتتيين أ.م.د عبتتتد اللطيتتتتف جتتتاد هللا و أ.م.د فتتتترج محتتتل محمتتتتد و أ.م.د 

 هاشم عبد حسين .

 

ارة تقييم األداء حماضرة حول آلية ملء استم
 االلكرتونية

جرت على قاعة الكندي في قسم الهندسة الكهروميكانيكة صباح يوم اإلثنين 
حلقة نقاشية حول  لية ملء االستمارة االلكترونية الجديدة لتقييم األداء  53/5/5102

ألقاها مسؤول شعبة ضمان الجودة  5103/5102للتدريسيين والموظفين للعام الدراسي 
وتحدث م. عبد هللا حسن عبد هللا  ء الجامعي في قسم الهندسة الكهروميكانيكية .واألدا

عن ماهية االستمارة االلكترونية وكيفية ملئها وأسلوب التقييم باإلضافة إلى عرض فيديو 
يوضح كيفية فتح الموقع وإدخال البيانات الخاصة بالتدريسي أو الموظف . وشهدت 

والتدريسي في قسم الهندسة  ركز التعليم المستمرالحلقة النقاشية حضور مدير م
أ.د خليل إبراهيم محمود الذي أبدى مالحظاته حول بعض األمور إضافة  الكهروميكانيكية

 دد كبير من تدريسيي ومنتسبي القسم .إلى ع

 

 

 القسم أخـــــــــــبار



 

 
 
 
 

 رئيس القسم يهنئ وحدة النشاط الرياضي
 حلصوهلم على العديد من اإلجنازات

 أأأل يدسن اأأأر يدكسنيكسك أسكسأأأر م س ي هعأأأ س اأأألسل طنسأأأ  ي أأأ   يدنعأأأ   هنأأأل يد أأأس    أأأس   

يدني ضأأف  أأف يدو أأل يصدأأف د اأأطر  أأنر يدعأأونأ  يرأأن  يدو يدأأر يرأأن  يد أألر طلأأ  يد  يأأ  

حيتتتث حصتتتل فريتتتق  كأأأال ياأاأأأ  يل  أأأف يدلن   أأأ ل يدني ضأأأسر يينأأأج يدا ك أأأر يد كنطدط سأأأر

علتتتى جميتتع منافستتيه والمركتتتز الشتتطرنت علتتى المركتتز األول بتفتتتوق الطالتتب احمتتد جاستتم 

الثتتتاني فتتتي منافستتتة الفرقتتتي )الجمتتتاعي( علتتتى المركتتتز الثتتتاني فتتتي بطولتتتة الجامعيتتتة التتتتي 

اختتمتتت متتؤخراً , أمتتا فتتي منافستتة كتترة الطاولتتة فقتتد حصتتل الطالتتب ستتعد عبتتد األميتتر فقتتد 

حصتتل علتتى المركتتز الثالتتث فتتي الفتتردي وحصتتول الفريتتق علتتى المركتتز الثالتتث أيضتتا فتتي 

زوجتتتي , فيمتتتا حصتتتل فريتتتق كتتترة الستتتلة لقستتتم الهندستتتة الكهروميكانيكتتتة علتتتى منافستتتة ال

فتتتي البطولتتتة  01 - 50المركتتتز األول بعتتتد فتتتوزه علتتتى فريتتتق علتتتوم الحاستتتبات بنتيجتتتة 

وعبتتر الستتيد رئتتيس القستتم  .الجامعيتتة التتتي شتتارك بهتتا جميتتع أقستتام الجامعتتة التكنولوجيتتة

قامتتة حفتتالً تكريميتتاً لهتتم متمنيتتاً دوام عتتن فختتره بمتتا حققتته الالعبتتين متتن انجتتازات وأوعتتز بإ

 .والمهنية النجاح والتفوق في حياتهم العلمية

 

 التدريس على أساس املشكلة   (PBL)تطبيق جتربة الم
 قام التدريسي في قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.د جالل محمد جليل بتطبيق طريقة التتت

(PBL) Problem Based Learning  المشتتتتكلة على التدريس على أستتتتاس

طاقة والطاقات المتجددة في يوم االثنين  عة في درس ال  9/3/5102طالب المرحلة الراب

  في قاعة المكتبة المركزية في القسم

وتعتمد الطريقة المذكورة على تقسيم الطلبة إلى عدة مجاميع فيتم طرح األسئلة عليهم 

إرشادات التدريسي , وأكد أ.د فيقوم الطالب بالبحث عن الحل نفسه مستعيناً بالمصادر و

 5102/  5/ 01_  8جالل محمد جليل الذي شارك في دورة تدريبية في أربيل للمدة من 

كمشرف على مجموعة من تدريسيي الجامعة التكنولوجية بأن هذه الطريقة قد القت 

استحساناً من قبل الطلبة حيث رحب الطالب بهذه الطريقة بعد أن تم أخذ استطالع فكانت 

 رائهم جيدة األمر الذي عكس إيجاباً على تفاعل أفراد المجموعة الواحدة فيما بينهم 

  .فكانوا منشغلين بالبحث والنقاش والتنافس بين المجاميع للحصول على أفضل النتائت
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 يفتتح خمتربات القسم اجلديدةالسيد رئيس اجلامعة 

 
علتتى هتتامش احتفاليتتة القستتم بمناستتبة افتتتتاح فتترع هندستتة المالحتتة والتوجيتته 
وتوستتتيع فتتترع هندستتتة الطاقتتتة والطاقتتتات المتجتتتددة افتتتتتح رئتتتيس الجامعتتتة 
التكنولوجيتتتة أ.د أمتتتين دواي ثتتتامر بنايتتتة مختبتتترات القستتتم الجديتتتدة  التابعتتتة 

وتجتتول رئتتيس الجامعتتة بمعيتتة رئتتيس قستتم  لقستتم الهندستتة الكهروميكانيكيتتة .
الهندستتتة الكهروميكانيكتتتة أ.م.د هشتتتام ستتتليم عنيتتتد والمعتتتاون اإلداري م.د عبتتتد 
الجبتتتتار عويتتتتد حنفتتتتيش وبعضتتتتا متتتتن تدريستتتتيي القستتتتم داختتتتل المختبتتتترات 

وقتتدم  واستعرضتتوا بعضتتا متتن األجهتتزة الحديثتتة التتتي تتتم استتتيرادها متتؤخرا  .
بة هتتذه االنجتتازات التتتي عتتدها متتن األمتتور رئتتيس الجامعتتة تهانيتته للقستتم بمناستت

التتتي تستتهم فتتي االرتقتتاء بالمستتتوى العلمتتي للجامعتتة التكنولوجيتتة حاثتتاً إيتتاهم 
 على مواصلة العمل والمزيد من التقدم خدمة لعراقنا العزيز .

 األمريكية IREXرئيس القسم يلتقي ممثلي منظمة 
م ستتتليم عنيتتتد ممثلتتتي التقتتى رئتتتيس قستتتم الهندستتتة الكهروميكانيكيتتة أ.م.د هشتتتا

وجتتترى ختتتالل اللقتتتاء استتتتعراض  األمريكيتتتة للتبتتتادل الثقتتتافي. IREXمنظمتتتة 
( التتذي ستتيقام Design DAYالغايتتة األساستتية متتن إقامتتة يتتوم التصتتميم )

وأكتتتد  . 5102/5102علتتتى ارض التكنولوجيتتتة ختتتالل العتتتام الدراستتتي الحتتتالي 
صتتتلحة أنها أن تصتتتب فتتتي مرئتتتيس القستتتم إن مثتتتل هتتتذه النشتتتاطات متتتن شتتت

متتتي طاقاتتتته العلميتتتة فبالتتتتالي ستتتيجد أمامتتته مجتتتاال واستتتعا متتتن تنالطالتتتب كتتتي 
العطتتتاء فتتتي ستتتبيل خدمتتتة بلتتتدنا العزيتتتز, ونقتتتل ممثلتتتي المنظمتتتة األمريكيتتتة 

 IREXلتترئيس القستتم استتتعداداتهم الخاصتتة بهتتذا النشتتاط التتذي ترعتتاه منظمتتة 
حضتتتور  وكتتتان اللقتتتاء قتتتد شتتتهد بالتنستتتيق متتتع رئاستتتة الجامعتتتة التكنولوجيتتتة .

المعتتاون اإلداري م.د عبتتد الجبتتتار عويتتد حنفتتتيش ورئتتيس فتتترع هندستتة التتتنظم 
أ.د حستتتين جاستتتم محمتتتد ورئتتتيس فتتترع هندستتتة الطاقتتتة والطاقتتتات المتجتتتددة 
أ.م.د طالتتتب فتتترج زغيتتتر إضتتتافة إلتتتى مستتتؤول شتتتعبة ضتتتمان الجتتتودة واألداء 

 . الجامعي في القسم م. عبد هللا حسن عبد هللا

 

 

 القسم أخـــــــــــبار
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ندسة الكهروميكانيكية في الجامعة التكنولوجية أقام قسم اله
ندوة علمية عن أهمية هندسة المالحة والتوجيه في مجاالت 

 على قاعة الكندي في القسم  08/3/5102العمل يوم االربعاء 

 

وبحضور رئيس الجامعة التكنولوجية أ.د أمين دواي ثامر 
 والبعض من قادة طيران الجيش بدأت الندوة وأنصت الجميع

لتالوة عطرة من أريت القر ن الكريم وتم عزف النشيد الوطني 
لجمهورية العراق قبل أن يقف الحاضرون لقراءة سورة الفاتحة 

 ترحماً على شهدائنا األبرار .

 

وتحدث رئيس الجامعة في كلمته عن أهمية أقامة هكذا ندوات 
وخصوصاً لالختصاصات المستحدثة كهندسة المالحة والتوجيه 

ه أهمية كبيرة في مجاالت الحياة كما ألقى رئيس قسم لما ل
الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د هشام سليم عنيد كلمة ترحيبية 
تحدث خاللها عن الغاية من إقامة هذه الندوة التي تندرج ضمن 
مواكبة التطور الحاصل في العلوم الهندسية خصوصاً أن قسم 

داية العام الدراسي الهندسة الكهروميكانيكية قد استحدث في ب
الحالي فرعاً جديداً بأسم  فرع هندسة المالحة والتوجيه ليكون 

الهندسية  صرحاً علمياً هندسياً على غرار االختصاصات
  األخرى.

 

 

 

 

 

 

وكانت الجلسة األولى للندوة قد ألقيت فيها محاضرتان تحدثت   
ة أولها عن أنواع المنظومات المالحية المستخدمة في المالح

الجوية لرئيس فرع هندسة المالحة والتوجيه م.د سمير عبد 
 م.د أيمان صالح كريم والثانية عن الخالق عزيز والتدريسية

أهمية المنظومات المالحية في زيادة كفاءات الطائرات المسيرة 
 للتدريسي سعدي طريد كريدي .

 

كما شملت الجلسة الثانية على محاضرتان أيضا تحدثت األولى 
تكامل أداء منظومتي المالحة ذات القصور الذاتي ومنظومة عن 

و م.د اقبال      المالحة العالمية ألقاها م.د احمد مظهر حسن 
حسين علي وتناولت المحاضرة الثانية تطبيقات نظام المالحة 
في إدارة األزمات لمسؤول شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي 

  .في القسم م. عبد هللا حسن عبد هللا

 
 
 

 

 ة علمية عن أهمية هندسة املالحة والتوجيه يف جماالت العملالقسم يقيم ندو



 

 

 

 

 

 

 

 
أقام قسم اهلندسة الكهروميكانيكية يف اجلامعة التكنولوجية 
حفال مبناسبة افتتاح فرع هندسة املالحة والتوجيه وتوسيع فرع 
هندسة الطاقة والطاقات املتجددة صباح يوم األربعاء املوافق 

 على قاعة الكندي يف القسم . 82/1/8112
كنولوجية أ.د أمني دواي ثامر وحبضور السيد رئيس اجلامعة الت

والدكتور عبد اجلبار حسني علي مدير قسم الدراسات العليا يف 
وزارة التعليم العايل ممثالً عن مدير عام دائرة البحث والتطوير 

 نصتبعدها أبدأ احلفل بعزف النشيد الوطني جلمهورية العراق 
 رةبعض من آيات الذكر احلكيم ومن ثم قراءة سو لتالوةاجلميع 

 الفاحتة ترمحًا على أرواح شهدائنا األبرار .

وألقى رئيس اجلامعة كلمة قيمة بارك فيها كل من ساهم يف هذا 
ا إياه من أهم ما حتقق للجامعة التكنولوجية يف 

ّ
املنجز العلمي عاد

الفرتة األخرية . كما وألقى رئيس قسم اهلندسة الكهروميكانيكية 
بية حتدث فيها عن إقامة هذا أ.م.د هشام سليم عنيد كلمة ترحي

احلفل الذي يندرج ضمن سياق التطور العلمي والتكنولوجي 
احلاصل يف املنطقة, كما وصف ذلك بأنه مل يأتي استعراضَا 
للمنجزات بل من أجل توطيد األواصر مع خمتلف اجلامعات 

 العراقية .
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وألقى رئيسا فرعي هندسة الطاقة والطاقات املتجددة وهندسة 
املالحة والتوجيه وهم كل من أ.م.د طالب فرج زغري و م.د 

تعريفيتني حول الفرعني  مسري عبد اخلالق عزيز حماضرتني
 بعد أن مت تكليفهم بذلك .

وكان أ.د عبد اجلبار نعمة خليفة مساعد رئيس جامعة النهرين 
للشؤون العلمية من ضمن احلاضرين وألقى حماضرة علمية 
حول جمال الطاقة الطاقات املتجددة وضرورة االهتمام يف هذا 

 اجملال خدمة لبلدنا العزيز .

 

 

 

 

 

 احتفالية توسيع الفروع العلمية

 ةـــــناسبــمب الــم حفــة يقيــانيكيـيكـرومـة الكهــم اهلندســـقس
 جديدة ةـميلع استحداث فروع 
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درع الجامعة لحصوله على المرتبة الثالثة إدارياً في التقييم  قسم الهندسة الكهروميكانيكية تسلم
األخير لألقسام العلمية والهندسة في الجامعة التكنولوجية, جاء ذلك ضمن  فعاليات احتفالية يوم 

بحضور نائب رئيس  03/2/5102الجامعة في الذكرى األربعين لتأسيسها والتي أقيمت يوم االثنين 
عرجي ورئيس لجنة التعليم البرلمانية الدكتور محمد الشمري والسيد وكيل الوزراء السيد بهاء األ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور فؤاد قاسم ممثال عن السيد الوزير وعدد من الشخصيات 
الحكومية فضال عن رئيس الجامعة التكنولوجية أ.د أمين دواي ثامر ومساعدي رئيس الجامعة 

العلمية والهندسية من بينهم  رئيس قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د هشام  ورؤساء األقسام
 . سليم عنيد

وأكد رئيس القسم بأن جميع التدريسيين والمنتسبين حريصون جداً على إتقان مهامهم وتفانيهم  
 بالعمل وإخالصهم في أداء واجبهم بصورة مهنية عالية مبدياً شكره وتقديره لجهودهم المبذولة

التي أدت إلى حصول القسم على المرتبة الثالثة بين األقسام العلمية مشدداً على أهمية مواصلة 
العمل من أجل أن يبقى قسم الهندسة الكهروميكانيكية أحد صروح الجامعة التكنولوجية وخدمة 

ار عويد جبللقسم م.د عبد اللبلدنا الحبيب, وقد أناب رئيس القسم في استالم الدرع المعاون اإلداري 
, كما تم تكريم شعبة الوثائق والخريجين بالقسم لتميزهم وتفانيهم بالعمل إضافة إلى تكريم حنفيش

الطالب األول على القسم من فرع هندسة الطاقة والطاقات المتجددة المرحلة الرابعة الطالب أثير 
 جمهور .

القسم يشارك يف معرض النتاجات العلمية يف 
 ة احتفالية يوم اجلامع

 
شارك قسم الهندسة الكهروميكانيكية في معرض النتاجات العلمية الذي أقيم تزامناً مع 

وجاءت ,  03/2/5102الذكرى االربعين لتأسيس الجامعة التكنولوجية يوم االثنين 
 :مشاركة القسم بعرض عدة نتاجات علمية للطلبة ابرزها

مروحية رباعية الرفع وهو عبارة عن تصميم   UAVمشروع تطبيق تقنية الت  -0
,  تحمل كاميرا  الفيديو التي يمكن استخدامها للبحث واإلنقاذ ومكافحة الحرائق

واالستخدامات العسكرية, والتقارير اإلخبارية للطالب احمد علي يوسف وبأشراف 
 م.عبدهللا حسن عبدهللا

ل شكمشروع تصميم وتنفيذ منظومة عاكس أحادي الطور مع تحسين عامل القدرة ب -5
أوتوماتيكي يهدف الى تحسين االداء والكلفة لمبادالت احادية الطور مع تحسين عامل 
القدرة وبشكل تلقائي . للطالبة تماره أياد كريم وبأشراف م.د.عبدالجبار عويد حنفيش 

. 

يهدف الى  LABVIEWبرنامت  بأستخدامتصميم نظام التحكم في الروبوت  -3
ر وبأشراف م.د.أيمان الت للطالب عمر أبراهيم خنجالسيطرة على ذراع الروبوت توصي

 صالح كريم 

حساب توزيع يهدف الى  في محطات القدرة PIPESIMتطبيق برنامت الت مشروع  -2
للطالبة درجة الحرارة وتحديد قطر االنبوب لخط أنابيب نقل الوقود لمحطات الطاقة 

 رسل عبد الجليل وبأشراف  أ.م.د.أبتسام احمد حسن . 

ألقصى قدرة مجهزة من قبل أنظمة الطاقة الشمسية يهدف الى نظام شروع دراسة م -2
تسليط الضوء على كيفية الحصول على أقصى طاقة مولدة من قبل االلواح الشمسية 

 للطالبة مها محمود ظاهر وبأشراف م.د.وليد عبود بداي .

 

 

 

 

 

 

 

حكم في مستوى المياه نظام التمشروع للطالبة رانيا ادريس رجا وهو تطبيق  -1
( يهدف الى السيطرة على مستوى الماء في الخزانات MCباستخدام متحكم دقيق)

للسيطرة عل مستوى  Microcontrollerحيث تم استخدام المتحكم الدقيق التت
 .  م.عبدالكريم قاسموبأشراف    ++Cالماء  من خالل برمجتة بلغة ال 

السيارات الحديثة يهدف الى تمثيل  كنولوجيامشروع تمثيل العقل اإللكتروني في ت -7
مبسط لوحدة التحكم اإللكتروني في السيارة, حيث أُخذ نظام معين من العمل 

(ECU وهي وحدة االستشعار عن بعد  والمثبتة من خالل المتحسسات على الهيكل ,)
الخارجي للسيارة لقياس المسافة بين السيارة و اقرب حاجز لتحذير السائق من 

 للطالب حسين امير)محمد علي(ة السيارة و ايقافها اذا اقتضت الضرورة سرع
 . أ.م.د.ابتسام رحيمة كريخيوبأشراف 

تحسين عملية نقل الحرارة  لمبادل حراري مزدوج االنبوب لمحطات  مشروع -8
على نقل الحرارة   Nussletيهدف هذا إلى دراسة تأثير عدد تايلور وعدد  الطاقة

حرارية لمحطات الطاقة, ومقارنة النتائت التي تم الحصول عليها مع في المبادالت ال
نتائت لمبادل حراري بسيط مزدوج االنبوب مع سريان لولبي . وتظهر النتائت أن 

وبأشراف  انتقال الحرارة يزيد مع االسطوانة اللولبية للطالب فادي مؤيد خليل
 ن .أ.م.د.ابتسام احمد حس

يل وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفقة السيد زيارة السيد وك وشهد المعرض
توافد العديد من رؤساء األقسام وتدريسيين وكذلك  رئيس الجامعة أ.د أمين دواي ثامر

ألستعراض النتاجات العلمية وأثنوا على الطلبة الذين توجوا مجهوداتهم الذهنية بعمل 
  لف مجاالت الحياة .العديد من المشاريع التي تصب في مصلحة المجتمع ولمخت

 

 له على املرتبة الثالثة بني األقسام  العلميةاجلامعة حلصولم درع تيس قسم اهلندسة الكهروميكانيكية
 

 احتفالية يوم اجلامعة 



 

 

 

 النظم هندسة طلبة املرحلة املنتهية لفرعي
 ةددمماملتج الطاقة والطاقاتو الكهروميكانيكية وهندسة

للمشروبات  اخلطوط االنتاجية لشركة بغداد زورونممي
 الغازية

بة لطل للخطوط اإلنتاجيةأقام قسم الهندسة الكهروميكانيكية زيارة علمية إلى شركة بغداد 
مرحلة المنتهية ولفرعي هندسة النظم وهندسة الطاقة والطاقات المتجددة وذلك في يوم ال

  .52/05/5102الخميس الموافق 

أن هذه الزيارة جاءت تطبيقاً  وأكدت رئيسة لجنة الزيارات العلمية أ.م مآرب رضا عبد الحسن
أن تسهم في رفع رئيس القسم الذي أوعز بإقامة زيارات علمية من شأنها  السيد لتوجيهات

المستوى العلمي للطلبة , فقد شملت الزيارة على تعريف الطالب بكيفية عمل الخطوط اإلنتاجية  
طالعهم على محطات الطاقة والمراجل البخارية إضافة إلى الضاغطات الهوائية وكذلك تم إل

ط لخطوعلى أجهزة التحكم والسيطرة بشكل تفصيلي لما لها من أهمية كبيرة على ا التعرف
اإلنتاجية . وكان بعضاً من مهندسو الشركة الذين كانوا في طليعة المستقبلين قد أجابوا على 

  .االستفسارات والمالحظات التي أبدوها الطلبة إثناء جولتهم داخل الشركة

 
  رئيس القسم حيضر افتتاح معرض الوظائف األول

                                                                                                                                                                          

 رئيس قسم الهندسة الكهروميكانيكية أ.م.د هشام سليم عنيد في افتتاح السيد شارك

معة التكنولوجية الذي نظمته وحدة الوظائف في الجا  (Job Fair)معرض الوظائف األول

وبحضور   .على ارض الجامعة 52/05/5102والذي أقيم في يوم االربعاء الموافق 

الدكتور محمد  النواب مجلس رئيس الجامعة التكنولوجية أ.د أمين دواي ثامر وعضو

واألجنبية في كافة  الشركات العراقية الشمري افتتح المعرض بمشاركة العديد من

 . ام والخاصالمجاالت وللقطاعين الع

وقال رئيس القسم أن هذه الخطوة مهمة في سبيل تشغيل المخرجات العاطلة عن العمل 

وإيجاد فرص للطلبة خصوصاً وأن الجامعة التكنولوجية بصورة عامة وقسم الهندسة 

الكهروميكانيكية بصورة خاصة تخرج مهندسين قادرين على المساهمة في بناء العراق 

عرض من أجل مساعدة الطلبة في تدريبهم وتأهيلهم إلى سوق العمل هذا الم ويأتيالعزيز  

وكان المعاون اإلداري م.د عبد الجبار عويد حنفيش قد رافق رئيس القسم   .التخرج بعد

  .في حضور افتتاح هذا المعرض
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طلبة املرحلة الرابعة للقسم حيتفلون مع اقرتاب نهاية 
 مسريتهم اجلامعية

لة الرابعة لقستتتتتم الهندستتتتتة الكهروميكانيكية لفرعي  بة المرح فل طل احت

هندستتتة النظم الكهروميكانيكية وهندستتتة الطاقة والطاقات المتجددة للعام 

لدراستتتتتي  جامعية  في أجواء مع اقتراب نهاية حياتهم ال 5102/5102ا

ستتادها الفرح والستترور . وقدموا الطلبة المحتفلين عروضتتاً فنية مرتدين 

الزي العربي األصتتتتيل وقاموا بتزيين مبنى القستتتتم  فيما قام بعض طالب 

مد الجواد المندالوي من قستتتتتم العلوم  لب مح طا عاون مع ال بالت القستتتتتم 

 ثالثيو ثنائي يكيكالستت انطباع ذوالتطبيقية  بعمل نحتي من مادة الفلين 

للثور المجنح الذي قامت األيادي اإلجرامية لتنظيم داعش اإلرهابي  األبعاد

لدواعش ليس  بة ا حار نة الموصتتتتتل مؤخراً يعبر عن م مدي مه في  هدي بت

عستتكرياً فقط وإنما ثقافياً وفنياً باإلضتتافة إلى عمل نحتي من مادة الفلين 

سة الكهروميك سم الهند شعار ق سمثنائي األبعاد ل  انيكية .وتمنى رئيس الق

أ.م.د هشتتتام ستتتليم عنيد الموفقية والنجاح لجميع الطلبة حاثاً إياهم على 

 مواصلة اإلجتهاد والمثابرة من أجل المساهمة في بناء بلدنا العزيز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مما ال شك فيه أن االرشاد التربوي اداة مهمة لرصد وتقويم وتشخيص المشكالت 
التعليمية للطلبة والعمل على خلق جو من المساعدة للطلبة سواء مع التدريسيين او 

هو عملية مساعدة التي يدرس فيها ,  مع مقرراتهم الدراسية او مع البيئة الجامعية
الطالب وإيصاله إلى طرق مختلفة يستطيع من خاللها اكتشاف واستخدام إمكاناته 

 فهو وقدراته وميوله ورغباته بالصورة التي تحقق معها سعادته وسعادة المجتمع
 عالقة طوعية يتفق عليها الطالب واالستاذ الجامعي الذي يمثل المرشد التربوي فعندما

يصاب الطالب بحالقة قلق او توتر نتيجة تعرضه لمشكلة او موقف معين أثر بدرجة 
ما على سلوكه وتصرفه فأنه  سوف يلجأ الى المرشد ويطلب منه العون في حل 
المشكلة او العامل معها بايجابية , وحول وحدة االرشاد التربوي في قسم الهندسة 

 سؤولة الوحدة في القسم د. ابتسام البلداوي الكهرومكيانيكية كان لها هذا اللقاء مع م

 ما هي أهمية االرشاد التربوي في عملية تقويم الطالب ؟ *

مما ال شك فيه أن حاجة الطالب لإلرشاد التربوي كبيرة خاصة في الظروف التي يمر 
بها البلد العزيز حيث يسعى اإلرشاد التربوي لتفهيم الطالب فهما هادفا ومساعدته 

ون قادرا على حل مشاكله  المختلفة بحيث يكون وبأمكانه رسم الخطط على أن يك
الدراسية والحياتية التي تتالئم مع قدراته وأهدافه وإمكانياته والعمل على تشخيص 
ومعالجة المشكالت التي تواجهه وان يكيف إمكانياته العلمية والتربوية واالجتماعية 

كالت التي تعترضه إثناء دراسته وتعديل سلوكه العلمي واالجتماعي وحل المش
 واالستمرار في تحقيق النجاح التفوق.

 ما هي أهم نشاطات وحدة اإلرشاد التربوي  في العام الدراسي الحالي ؟ *

أن من أهم النشاطات المهمة والمتنوعة لوحدة اإلرشاد التربوي سواء في العام 
الطلبة الجدد وعقد اللقاءات العمل على استقبال  أو األعوام السابقة الدراسي الحالي

معهم في جلسات إرشادية لتعريفهم عن الجامعة والقسم والنظم واللوائح الجامعية 
والقوانين المهمة التي يجب االلتزام بها باإلضافة إلى تعريفهم بمقرراتهم الدراسية 
وحثهم على الدراسة  والتقدم العلمي فضال عن  ضرورة االنضباط وااللتزام بالزي 

موحد والعمل من خالل هذه اللقاءات وغيرها على نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف ال
والتباع األسس النفسية السليمة باالختالط مع اآلخرين والتي تنتت سلوكا حضاريا 
متمدناً واالبتعاد عن الظواهر السلوكية غير المرغوب بها سواء دخل الصف أو 

 الجامعة

 

 كيف ترين تفاعل الطلبة مع نشاطات وحدة اإلرشاد التربوي  ؟*

نشاطات حيث يرون أنها تسهم في مناقشة الجيداً للطلبة مع تلك  الحظت وجود تفاعالً 

طلبة ممن يبدون  رائهم الكثير من ال وحل القضايا التي تعترضهم وخاصة هناك

نشاطات وخاصة فيما يتعلق بمشاكلهم  هكذا بالحاجة لمثل ومالحظاتهم ويشعرون

 البعض أن ويرى التي يمر بها البلد الدراسية وخاصة مع الظروف

تلك النشاطات تبرز مواهبهم وإمكانياتهم الشخصية التي تميزهم عن اآلخرين حيث 
وج من هذه المعوقات واالندماج مع اآلخرين تكون تلك النشاطات حافزاً لهم للخر

 بفعاليات الوحدة المتنوعة .

 ما هو تأثير اإلرشاد التربوي على المستوى العلمي للطالب ؟  *

يسعى اإلرشاد التربوي لإلسهام في إتمام المهمة التعليمية من خالل تمكين الطالب من 
ور الطالب المعرفي تحقيق أهدافه الشخصية والتعليمية والمهنية من خالل تط

والشخصي والعلمي لتحقيق النجاح وتنمية إسلوب تعلم مستقل يمتد إلى ما بعد التخرج 
والبد من النظر إلى عملية اإلرشاد التربوي لكونه يمثل جانبا أساسيا وجوهريا في 
العملية التعليمية من خالل الدور الذي يقدمه المرشد في معالجة مشكالت الطلبة 

دراسية وتقديم الحلول المناسبة  لهم وتوجيههم إلى الطرائق الفاعلة لحل العلمية وال
هذه المشكالت من خالل دراستها والنظر إليها بصورة ايجابية ومحاولة حلها للوصول 

 إلى مستوى علمي مميز .

كيف وجدتي فاعلية وحدة اإلرشاد التربوي حاليا مقارنة باألعوام الدراسية الماضية  *
 ؟

دة اإلرشاد التربوي في تطور مستمر وتبرز الكثير من اإلعمال والمهام إن عمل وح
والنشاطات في عام يجعله مميز عن األعوام األخرى وخاصة إن الوحدة تتفاعل مع 
الطلبة  والتدريسيين على حد سواء وتحاول أن تسهم بحل ومناقشة قضايا الطلبة 

عزاء تخدم الطلبة األ ةليات متنوعالمختلفة حيث تسعى الوحدة إلى القيام ببرامت وفعا
وخاصة مع المتغيرات التي تطرأ على الحياة العامة والظروف المتنوعة التي يمر بها 

 العراق .

 

 ة االرشاد الرتبوي: تفعيل دور االرشاد الرتبوي مهم لتحقيق النجاح للطالب مسؤولة وحد
 

 رة  ـــيـــــاألخ


