
برعاية االستاذ الدكتور أمــين دواي ثامـــــر 

رئيس الجامعة التكنولوجية املحترم يقيم 

قسم هندسة املواد االسبوع الثقافي الرابع 

 تحت شعار:

 بجيشنا والحشد الشعبي

 العــــــــــــراق اقــــــــــــــــوى وامضـــــــــــى

1/241/5122 -21للفترة من   

 
ً
من الساعة التاسعة والنصف صباحا

.
ً
 وحتى الساعة الحادية عشر صباحا

ــم الثقــــــــــــــــــافي  املوســــــــ

 فكرة وتصميم

 أ.م. ماجد حميد عبد املجيد, الباحث حيدر باسل علي

2015 

 اللجنــــة التحضــــــــــــــــــيرية

ً
ً

 أ.م.د. عماد سعدي عبد الكريم   رئيســـــا

ً
ً

 أ.م.د. وفاء مهدي صالح             عضوا

ً
ً

 أ.م. ماجد حميد عبد املجيد       عضوا

ً
ً

 م.م. رؤى هيثم عبد الرحيم        عضوا

ً
ً

 م.م. مليس سالم فاضل              عضوا

ً
ً

 الباحث حيدر باسل علي            عضوا

ً
ً

 م.مهندس بلسم منعم صالح        عضوا

ً
ً

 م.مهندس مخلد حيدر شويش      عضوا

ً
ً

 م.مهندس نزار جبار عبد الرضا     عضوا

ــاج املوســــــــــــــــــــــــم  منهــــــــــــ

 اليـــــــــــــــــــــــــــــــوم الثــــــــــــــــــــــالث

1/241/5125الثالثاء املصادف    

 حلقة نقاشية لطلبة الدراسات العليا 

 دكتوراه هندسة املواد

 اليــــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابع

1/241/5124األربعاء املصادف    

 حلقة نقاشية لطلبة الدراسات العليا 1 

 ماجستير هندسة املواد

 اليــــــــــــــــــــــــــــــوم الخامس والختامي

1/241/5122الخميس املصادف    

“ًاألعتماد األكاديمي ومعاييره”ًمحاضرة علمية بعنوان 

 يلقيها م.د. حسين عالء جابر

يليه مسابقة عامة بين طلبة املرحلة الثالثة والرابعة 

للفروع الثالثة في القسم ) فرع املواد العام, فرع 

 هندسة السيراميك ومواد البناء, فرع البوليمرات(

Metal Ceramic 

 

 

Composite 

Polymer 



برعاية االســـــتاذ الدكتــــــــور أمـــــــين دواي ثــــــــــامــــــــــــر 

املحـــترم رئيــــس الجـــــــامعــــــــــــة التكنــــــــــــــولـوجـيـــــــــــــــــــــــــــة 

يتشرف قســــــــم هندســــــــة املـــــــــــــــــــــواد بدعــــــــــوتـكـــــــــم 

ملوســـمه الثقـــــافي الرابـع من أجل تنشيـ  ـرو  

األبداع لدى كافة تدريسيي القســـــم ـوطـلـبـتـــــــــــنـا 

االعـــــزاء داعــــــين مـــن هللا العـــــــزيـــــــــــز ان يــــــــوفــــــــــــــــ  

 الجــميـع لخدمة جــــامعتنا وبلدنا العزيز 

 ومن هللا التوفي  ...

 

 

 أ.م.د. عالء عبد الحسن عطية                  

 رئيس القسم                            

ــاج املوســــــــــــــــــــــــم  منهــــــــــــ

 اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم االوًل

1/241/5121االحد املصادف    

 عنوان ورشة العمل اسم املحاضر الوقت

10:00-09:30 
أ.م.د. عباس خماس 

 حسين

Computer 

Application in 

Materials 

Engineering 

10:45-10:15 
أ.م.د. سعد بدري 

 حسون فريد

Originality Versus 

Novelty in 

Research Work 

11:30-11:00 
أ.م.د. فاضل عباس 

 هاشم

Welding of Super 

Alloys 

ــاج املوســــــــــــــــــــــــم  منهــــــــــــ

 اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

1/241/5121االثنين املصادف    

 محاضرة علمية 

“ًاملواد النووية وأستخدامـــــــاتها السليــــــمة“ًحول 

يلقيها م.م. هاشم شريف نعمة في تمام الساعة 

0::/ .
ً
 صباحا

 

 

 

 

 

 معرض داخل القسم ويشمل 

 املشروع الهندس ي املتميز لطلبة املرحلة الرابعة. -

 1/2411/25الرسائل واالطاريح للعام  -

 1/2411/25الكتب املؤلفة واملترجمة للعام  -

 لوحات الرسم الهندس ي وامليكانيكي -

 بوسترات ونشاطات  طلبة القسم كافة. -

 املوسم الثقافي الرابع لقسم هندسة املواد 1 الجامعة التكنولوجية


