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 أ .م.د. عباس خامس حسني ....... حتت الضوء

 اهناء الاس تعدادات للبدء ابملومس الثقايف الرابع

  IREXحلقات نقاش ية مضن برانمج املنح البحثية 

 مناقشات لطلبة ادلراسات العليا

 انضامم تدرييس لطامق حتكميي يف جمةل عاملية 

 اقرأ  يف هذا العدد:



ويبقى العطاء عنوااًن يغطي لك املساحات وميل  الافـاق ....ويسـضـ ـ  
 الطاقات يف لك ميادين احلياة..

واذ نلتقي معمك يف العدد الثاين من النرشة العلمية الثقافية لقسمنا حيـدوان 
الامل يف ان يكون لهذا العمل اثرًا ملموسًا يف تغطية نشاطـات الـقـسـم 
وابراز الفعاليات اليت من شاهنا تقدمي صورة واحضة للخطوات اليت انهتجها 
القسم من خالل خطط علمية وثقافية وحبثية تعكس اجلهود اليت بـذلـت 

 وملا سيمت اجنازه يف املراحل املقبةل.

ويطيب يل يف اخلتام أ ن أ قدم خالص الشكر والثناء والتقدير مجليع اذليـن 
سهام  خراج هذا العمل  ا ىل حزي الوجود، ومجيع من اكن هلم ا  أ سهموا يف ا 
يف الفكرة واملادة العلمية والتحرير واملراجعـة واإ خـراج ااـ ـا...... مـع 

 أ منياتنا الطيبة لنرشتنا العلمية ولقراهئا الكرام ابلتقدم والازدهار...

Page 3 

 أ .م.د. عــالء عبد احلسـن عطيـــة

 رئيــــس قســــم هندســـــة املــــواد

 كلمــــــة السيد رئيــــــس القســـــــم املحــــــترم

 ) رئيس هيئة تحرير النشرة(

أ .م.د. عباس خامس حسني رئيس فرع هندسة املواد العام يف قسم هندسـة 
 4109/13/12املواد يف اجلامعة التكنولوجية وقد تس من املنصب بـتـار  

وقام بنرش العديد من البحوث العلمية يف جمالت عاملية وعـربـيـة وعـراقـيـة 
رصينة وذات معامل اتثري متنوع وكذكل شارك يف الـعـديـد مـن املـ  ـرات 
والندوات ادلولية املقامة يف داخل وخارج العراق  وحرض العديد من ورش 
العمل  وعضو احتاد اجلامعات العربية ومن ابرز انتاجاته العلمية اتليف وترمجة 

كتب علمية هندس ية اخرها تصممي املواد الهندس ية وقد شارك  01اكرث من 
يف العديد من جلان املناقشات لطلبة ادلراسات العليا ورئيس جلنـة وزاريـة 
إس تحداث دراسة ادلبلوم العايل مواد يف قسم هندسـة املـعـادن يف  ـيـة 

 هندسة املواد يف جامعة اببل ابإضافة اىل العديد من الاجنازات العلمية.

 تحت الضـــــــــــــــوء

 أ .م.د. عباس خامس حسني

 رئيس فرع هندسة املواد العام
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 قسمنا يستعد الستقبال املوسم الثقافي الرابع 

اهنىى قسم هندسة املواد اس تعداداته إس تقبال املـومس الـثـقـايف الـرابـع 
رئـيـس اجلـامـعـة أ مــني دواي اثمــــــــر برعاية الاس تاذ ادلكتور للقسم 

جبيشـــــــنا واحلشـــــد الشعـــــــــــيب التكنولوجية احملرتم وحتت شعار: )
مـن  4102/12/02  -04للفرتة مـن العــــــراق اقــــــوى وامضــى( 

الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحىت الساعة احلاديـة عرشـ صـبـاحـًا. 
يتضمن املومس القاء حمارضات علمية وهندس ية متنوعـة وكـذكل عـر  

، الـكـتـب املـ لـفـة 4102/4102الرسائل والاطارحي املنجزة للـعـام 
، لوحات الرمس الـهـنـديس واملـيـ نـيـ  4102/4102واملرتمجة للعام 

ابإضافة اىل عر  بوسرتات املشاريع الهندس ية املمتزية لطـلـبـة املـرحـةل 
الرابعة ونشاطات طلبة القسم اكفة. وكذكل حلقات نـقـاشـ ـيـة لـطـلـبـة 
ادلراسات العليا، ويف ختام فعاليات املومس س تكون هناك مسابقة عامة 

فرع هـنـدسـة بني طلبة املرحةل الثالثة والرابعة للفروع الثالثة يف القسم )
 (.املواد العام، فرع هندسة السرياميك ومواد البناء، فرع هندسة البواميرات
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السيد رئيس القسم 

املحترم يترأس أجتماع 

 الهيئة العامة في قسمنا

مت عقد   4102/19/02بتار  
اجامتع هيئة عامة برئـاسـة أ .م.د. 
عالء عبد احلسن عطيـة رئـيـس 
ــواد احملــرتم  ــدســة امل قســم هــن
وحبضور أ .م.د. ليث قيس عباس 
املعاون الاداري ، أ .م.د. جـواد 
اكظم عليوي رئيس فرع هنـدسـة 
البواميرات ، أ .م.د. عباس خامس 
حسني رئيس فرع هندسة املـواد 
ــئــة  ــهــي ــعــام واكفــة اعضــاء ال ال
التدريس ية الافاضل، وقـد أ كـد 
الس يد رئيس القسم احملـرتم عـ  
رضورة اس تكامل معلية تقييــــــــم 
ــادة  ــس ــل ــرتوين ل ــك الاداء الال
التدريس يني واملنضس بني اكفة مـن 
حيث اكامل معلـيـة الـضـسـجـيـل 

الالكرتوين وتدقيقـهـا مـن قـبـل 
ــان  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــة الاداء ومضـ شــعــب
اجلــــودة يف قسـمـنـا لـيـضـسـ ـ  
للسادة القـيـاديـني اهنـاء معـلـيـة 
التقيمي بلك شفافـيـة وسـالـسـ ـة 
واتقان، كام وعر  الس يد رئيس 

ــداد  ــع ــت ــســم اســ  ــق الســاده  ال
التدريس يني للبدء ابلنصف الثاين 
من الس نة ادلراس ية مع الـتـك دـيـد 
ع  سري العمليـــــة التـعـلـميـيــــــة 
بشلك سلمي واس تخدام الوسائـل 
الـتـعــلـميــيـة الالـكـرتونــيـة لـرفــع 
املس توى التعلميي لـلـطـلـبـة، كـام 
تطرق الاجامتع ع  اس تعدادات 
القسم لـلـمـومس الـثـقـايف الـرابـع 
واملزمع انعقاده مع يـــــوم اجلامعـة 

يف شـهـر نـيـسـان  التكنولوجـيـة
احلايل، وقد اس متع الس يد رئيـس 
ــســارات  ــف ــت ــ  ــســم اىل اس ــق ال
ومالحظات السادة التدريس يـني 
اكفة، ويف اخلتـام اثـ  السـ ـيـد 
رئيس القسم ع  اجلهود املبذوةل 
ــ ام  ــن خــالل الال ــزية م ــمت وامل
والشعــــور العايل ابملسـ ولـيــــــة 
واجنــاز اكفــة الاعــامل املــنــاطــة 
ابلتدريس يـة م.م. سـ ـنـاء عـبـد 
الامري همدي مـنـذ تـواـاـا همـام 
مقـرريـة الـلـجـنـة الامـتـحـانـيـة 
لدلراسات الاولية وقـدم شـكـره 
وتقديره لهـا مـع  ـنـيـاتـه بـدوام 

  املوفقة والعطاء املس متر .

وع  قاعة ادلراسات العليا يف قسـم  4102/14/02بتار       
ا.م.د  من قبل مجموعة من الاساتذة   هندسة املواد مت اقامة س ميرن

عباس خامس حسني و ا.م.د فاضل عباس هامش تضمن مشاركهتـم 
لاليـــــــــــام     IREXمضن برانمج املنح الصغرية  ABETيف دورة

يف اربيل ،ومت اقامة س ميرن اخر من قبـل م.د  2-4102/14/01
مـن بـرانمـج   ABETحسني عالء جابر تضمن مشاركته يف دورة

  يف مدينة اربيل .  IREXاملنح الصغرية

  IREX حلقة نقاشية حول  برامج منظمة



طالبة دراسات عليا / دكتوراه تنال درجة االمتياز عن "تحضير 

  مواد الكرافين بطرق مختلفة وتوصيف موادها املتراكبة"

مت مناقشة طالبة ادلراسات العليا )ادلكتوراه(  4102/14/42بتار  
 بسمة هامش محمد عن اطروحهتا املوسومة:

 حتضري مواد الكرافني بطرق خمتلفة وتوصيف موادها املرتادبة

وتك لفت جلنة املناقشة من ا.د عيل حسني عتيوي جامـعـة الـكـوفـة / 
 ـيـة    ية الهندسة رئيسًا، ا. د عدانن مشخي جرب جامعة الـبـ/ـة/

جـامـعـة بـغـداد/ ـيـة   الهندسة عضوًا، ا.د علية عبد احملسن شهاب
عضوُا، ا.م.د فرهاد محمد عامثن اجلامعة التكنولوجـيـة/  الرتبية ابن الهيمث

قسم هندسة عضوًا، ا.م.د فاضل عباس هامش اجلامعة التكنولـوجـيـة/ 
عضـوًا، ا.د فـاضـل عـطـيـة جـيـاد اجلـامـعـة  قسم هـنـدسـة املـواد

ا.م.د سـعـد بـدري   عضوا مرشفـًا،  التكنولوجية/ قسم هندسة املواد
 عضوا مرشـفـًا. حسون فريد اجلامعة التكنولوجية/ قسم هندسة املواد

 وقد منحت جلنة املناقشة طالبة البحث درجة امتياز.

طالبة دراسات عليا / ماجستير تنال درجة االمتياز في 

  تصنيع وتوصيف الكاشف الغازي 

مت مناقشة طالبة ادلراسات العليا 4102/19/01بتار  
 )املاجس تري( ال ء صبيح اتيه عن رسااهتا املوسومة:

 تصنيع وتوصيف ال شف الغازي
وتك لفت جلنة املناقشة من: ا.د عدوية مجعة حيدر  اجلامعة 

رئيسًا، ا.م.د اكظم  التكنولوجية / مركز النانوتكنولويج
مطر ش بيب اجلامعة التكنولوجية/ قسم هندسة املواد 
عضوًا، م.د. حامد صاحل همدي جامعة بغداد /  ية 

عضوًا، ا.م.د فرهاد محمد عامثن   هندسة اخلوارزيم
اجلامعة التكنولوجية / قسم هندسة املواد عضوا مرشفًا 

اجلامعة التكنولوجية/  وا.م.د الاء عالء ادلين عبد امحليد
قسم هندسة املواد عضوا مرشفًا. وقد منحت جلنة 

  املناقشة طالبة البحث درجة امتياز.
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املســــــــعف داخـــــــــل اجلامعة  
إجراء الاسـعـافـات،   التكنولوجية

اما امه نـتـاه هـذه الـورشـة فـهـىي 
منضســـــــــــــبـًا  60تدريب اكرث من 

وهتيئـــــــــــــة واختيار عنارص تمتـتـع 
ابلكفـاءة والـتـدريـب إدخـالـهـا يف 
دورات تدريبية مكثفة يف املس تقـبـل 

  القريب.
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انضم أ .م.د. سعـــد بدري حســـون فريد اىل طامق املقميني للمجــــــةل العامليــــة لعـــــمل الزجـــــاج 
(. وتعترب هذه اجملةل الثانية International Journal of Applied Glass Scienceالتطبيــــــقي )

عامليا من انحية الامهية يف علوم السرياميك التطبيقية واليت تصدرها امجلعية الامريدية للسرياميك ومبعامل 
 حسب تصنيف ثومسون رويرتز. 07.0تك ثري مقداره 

 

  تك ليف كتاب )تصممي املواد الهندس ية(

( مـن تصممي املواد الهـنـدسـ ـيـةاصدرت مكتبة دجةل كتااب علميا  بعنوان )
تك ليف ا.م.د عباس خامس حسني رئيس فرع هندسة املواد العـام. تضـمـن 
الكتاب س بعة فصول تطرق الفصل الاول اىل موضوع التـصـمـمي لـلـكـ  
الهش وحتدث الفصل الثاين عن التصممي لـفـشـل الـاكل واكن الـفـصـل 
الثالث عن التصممي ملقاومة التالك اما الفصل الرابع فتناول التصممي ملقـاومـة 
الب  بيامن وحض الفصل اخلامس التصممي ملقاومة الزحـف وتـنـاول الـفـصـل 
السادس تصممي املس بواكت وتطرق الفصل الاخري عن تصممي امللحومـات. 

 ومت طبع الكتاب يف العامصة الاردنية عامن.

 

وجه الاس تاذ ادلكتور امني دواي اثمر رئيس اجلامعة التكنولوجية احملرتم كتاب شكر وتقديـر 
اىل الاساتذة ا.م.د ادرم رحـمي جـرب و ا.م.د  4102/14/01بتار  3/009ابلعدد م.ج /

ليث قيس عباس املرشفني ع  طالبة املاجس تري صفا محمد حمي ادلين وذكل جلهودمه املبذوةل 
يف الارشاف ع  طالبة املاجس تري اعاله واليت امثرت مع هجد الطالبـة ومـثـابـرهتـا يف اكـامل 

  متطلبات ادلراسة قبل انهتاء املدة احملددة ابلتعلاميت.

 تدريســي ينضم اىل طامق املقميني يف جمةل عاملية كلمـــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــدد

الس يد رئيس اجلامعة احملرتم يكرم تدريس يني يف قسمنا 
 جلهودمه املبذوةل يف الارشاف ع  طالبة دراسات عليا
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بدأ ت يف قسم هندسة املواد امتحاانت الفصل الاول لـلـعـام ادلرايس  4102/10/00بتار  
حيث تفقد ادلكتور عالء عبد احلسن عطية رئيس القسم القاعات الامتحـانـيـة  4102/4102

 وممتنيا لطلبضنا   الاس ئةل لالطالع ع  سري الامتحاانت مس تف ا من الطلبة عن مس توى 

الس يد رئيس القسم احملرتم يتفقد أ متحاانت الفصل 
  4102/4102الاول يف قسمنا للعام ادلرايس 

الاعزاء التوفيق والنجاح يف مسعامه لتعزيز املسرية العلمية 
خدمة لبدلمه. كام اطلع الس يد رئيس القسم عن مس توى 
الاس تعدادات اليت وفرها القسم لضامن سري الامتحاانت  

  وفق الس ياقات املطلوبة.

 

عقد فرع هندسة املواد العام اجامتع يف قاعة ادلراسات العليا برئاسـة  4102/14/02 بتار 
ا.م.د عباس خامس حسني رئيس الفرع وحضور منضس يب الفرع . ومت التطرق اىل عدة امـور 
م ا هتيئة الفرع للعمل بنظام الكورسات يف العام ادلرايس املقبل، مناقشة املنـا  ادلراسـ ـيـة 
للفرع وحتديد املواد ادلراس ية وتسميهتا حسب املراحل ادلراس ية،و مت الاسـ ـامتع اىل الاراء 
 اليت طرحت لتحسني الاداء ومناقشة الس بل الكفيةل لتطوير الفرع مبا خيدم املصلحة العامة.

فرع هندسة 
املواد العام يعقد 
اجامتعه برئاسة 
أ .م.د. عباس 
  خامس حسني
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تدرييس يلقي س ميرن حول ايفاده للتدريب ع  تقنيات النانوتكنولويج يف 
  جامعة ميسوري / الوإايت املتحده الامريكية

نرش حبث علمي من قبل تدريس يني يف قسمنا خيتص بدراسة 
سلوك مردبات تك لك امللغم / مسحوق قشور احملار يف اللعاب 

 مت نرش حبث مشرتك بعنوان :
 دراسة سلوك مردبات تك لك امللغم / مسحوق قشور احملار يف اللعاب الصناعي

امللغم مع مسحوق قشور احملار يف  وهيدف البحث لتحسني سلوك التك لك للمنتج اا ا. املتضمن
للمنتج   ٪ ( ودراسة سلوك التك لك2472و  4272، 0274)  نسب مئوية   اللعاب الصناعي بثالث

 وبع  اخلواص املي نيكية.  اجلديد
  97223ونرش البحث يف اجملةل العاملية للهندسة والعلوم والبحث التكنولـويج ذات مـعـامـل اتثـري 

  مقـدم مـن قـبـل .واكن البحث املشرتك   4102و 22صفحه  04رمق  2حيث مت النرش يف العدد 
من قسم هندسة املواد/اجلامعة التكـنـولـوجـيـة  عبد احلسني اس يل ابمس ،أ .م.د. جميد ا.م.د ران عفيف

  ود.امحد الطباخ جامعة اا رين.

مت القاء س ميرن من قبل ا.م.د جواد اكظم عـلـيـوي رئـيـس 
فرع هندسة البواميرات تضمن ايفاده للتدريب ع  تقنيات 

 IREXالنانوتكنولويج مضن برانمج املنح الصغرية ملنظمة 
اىل جـامـعـة  4102/19/12اىل  14/02من الفـرتة 

ميسوري /الوإايت املتحدة الامريكية مضن فريق مـكـون 
من اربعة اقسام يف اجلامعة التكنولوجية، وتضمن بـرانمـج 
التدريب بع  اللقـاءات مـع الـتـدريسـ ـيـني وحمـارضات 
وزايرات للمختربات واملـرافـق الاخـرى يف اجلـامـعـة ، 
واجراء بع  التجارب والفحوصات ، ومت الـرتكـزي عـ  
جتارب تقنيات النانو اليت تتعلق ابلطاقة واملـتـحـسـسـات 
اضـــافة اىل الطـــــالء ابل غش ية الرقيقة، وحرض  عدد من 
التدريس يني يف القسم هذا السميرن اذلي اقـمي يف قـاعـة 

 ادلراسات العليا للقسم.
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 تهـــــــــــــــــــــــــــاني وتبريكــــــــــــــــــــــــــــــــات

مت قبول التدريس ية من قسم هـنـدسـة املـواد 
م.هند ابسل عيل دلراسة ادلكتوراه يف قسـم 
هندسة الانتاج واملعادن بتخصص الـهـنـدسـة 
الصناعية كام مت قبول م.همندس مروة صبـحـي 
عطا هللا دلراسة املاجس تري يف قسم هـنـدسـة 

ممتنني هلم 4102/4102املواد للعام ادلرايس 

 النجاح الباهر واملوفقية يف مسريهتم العلمية.

هيئن قسم هندسة املواد التدريس يـة م.م. شـذى 
راي  امحد عزت و م.م. ملـيـس سـالم فـائـق 
واملهندسة بلسم منعم صاحل واملهندسة اندين جعفر 
اسامعيل مبناس بة عقد قراهنم مـمتـنـني هلـم حـيـاة 

 زوجية سعيده تغمرها الافراح.

هيئن قسم هندسة املواد الباحث حيدر ابسل عيل 
مبناس بة مولوده اجلديد )ابسل( ممتنني من هللا ان 

 جيعهل قرة عني هل وجيعهل من ابناء السالمة...  
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 اســــرتاحـــــة املـــــــــواد

 نيسان 41 –أ ذار  40امحلل  برج
ضغوط العمل وشعورك ابإ حباط قد يدفعانك للتفكري يف 
ما ابخلـروج مـن املـأل أ و  أ خذ قسط من الراحة فورا ا 
ىل أ ي م ن بعيد عن املأل. كام تفكر اليـوم يف  اذلهاب ا 

 زايرة مدرس تك والعمل يف جمال التدريس.

 أ اير 41 –نيسان  40برج الثور 
رمبا هت  صورة أ حد ال صدقاء اليوم. تسضش يط غضباً عندما 
إ يفكر أ حدمه يف التحدث معك أ و حىت اإتصال بك. إ 
تهتور فرمبا يكون هذا الصديق مشغوإ بك مور خاصة يف هذا 

 الوقت وسيتصل بك يف وقت أ خر.

 حزيران 40أ اير ـ  40اجلوزاء 
م  لن تتعرثر خطواتك. املطلوب منك تكرار احملاوإت والتقدر
حىت لو شعرت بثقل الضغوط أ و ترددت يف اختاذ اخلطوة. 
عادة بناء ما هدمت. ابتعد عن املتاعب  س تكون موفقا يف ا 

 هذا اليوم اذلي خيىبء تراجعا حصيًا كل.

  وز 44–حزيران  44ال طان 
الضغوط قد جتعكل عصبيا ومنفعاًل طوال اليوم. قد ترف  
ليك. قد  التحدث مع أ ي خشص حىت مع أ قرب ال صدقاء ا 
تكون ردود أ فعاكل صعبة ابلنس بة هلم ل هنم يعرضون عليك 

 املساعدة. دن هادئا، فهذه احلاةل م قتة.

 أ ب 44 – وز  49ال سد 
ني، الفارق بي ام قد يكون  جيب أ ن ختتار بني مرشوعني هممر
ع  الصعيدين املادي واملعنوي. اتبع الرشيك عن كـثـب، 
ىل الغـرية.  فهو يكرث تنقالته وهذا ما يثري ريبتك ويدفعك ا 

 الصحة من أ غ  ما ميكل.

 أ يلول 44أ ب ـ  49العذراء 
ىل العزةل والانفراد، ورمبا تقيض ليكل يف القراءة   يل اليوم ا 
جناز مرشوع خاص بك. سضشعر أ ن ال مور معقدة. قد  أ و ا 
يزورك أ حد ال شخاص يف املساء ويطلب منـك تصـلـيـح 

 بع  ال هجزة. رمبا تتلقى اتصاإت غري متوقعة  امًا.

 ترشين ال ول 49 –أ يلول  49املزيان 
تشعر اليوم أ ن هناك شيئا ما خطك  أ و أ ن هناك خشصا مـا 
ليس ع  ما يرام. هذا ال مر جيعكل قلقا طوال اليـوم. يف 
احلقيقة، لك يشء ع  ما يرام، ولكن هناك خشصا ما قريبا 

ليك مير بظروف صعبة.  ا 

 ترشين الثاين 40 –ترشين ال ول  42العقرب 

ىل  ىل حد ما، وذلكل ندعوك ا  س تكون مجيع ال مور مقلقة ا 
ىل الالـتـفـاف حـول ال هـل  عدم تك زمي ال وضاع، بـل ا 
وال حباء. إ بد من أ ن تعلق ع  رأ ي الرشيك يف ال مـور 
ىل حسم ال مور كام تمت .  احلساسة، فالتفرد لن ي دي ا 

 اكنون ال ول 41 –ترشين الثاين  44القوس 

يوم مناسب للضشاور وعقد الصفقات واملشاركة يف خمتلف 
ال نشطة، وقد تعر  عليك فرص ممزية. يوم عاطفي مربك 
جدًا، وتشعر هبذا الارتباك  ام حاول الرشيك مصارحتك 

 مبوضوع يتعلق بكام.

 اكنون الثاين 03 –اكنون ال ول  40اجلدي 

توقع حدوث بع  التغيريات يف العمل. رمبا يـكـون هـذا 
دراة أ و يف تنظمي فريق العمل.  سوف تـ ثـر  التغيري يف اإ 
هذه التغيريات ع  أ دائك يف العمل. رمبا تكون سبـبـا يف 

 تغيريك لبع  ال مور أ و اخلطوات.

 ش باط 02 –اكنون الثاين  41ادللو 
تعيش أ جواء ممتازة ويكون وضعك رائعًا، ت ىي اليوم وأ نت 
يف أ حسن حاإتك. تمتتع جباذبية اندرة وتتاح أ مامك أ كـرث 
من فرصة للتعبري عن نفسك بال قيود. عاجل لك املسـائـل 

 حبنكة وذاكء وتفاؤل.

 أ ذار 41 –ش باط  03احلوت 
تكرث املطالب واملس وليات هـذا الـيـوم، وذلكل تشـعـر 
ابلضغط، تشعر أ ن الزمالء يس تغلون اجهتادك. هذا ال مر 
قد يدفعك للتفكري يف بدء مرشوع خاص بك. هذه فكـرة 
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