
 (2012-2011انجازات القسم )التقرير السنوي 

 هندسة األنتاج والمعادن أسم القسم

  فروع3 عدد الفروع وأسماءها

 فرع هندسة األنتاج 
 فرع هندسة المعادن

 فرع الهندسة الصناعٌة

  براءات األختراع. 1

-2011العدد الكلً لبراءات األختراع للعام 

2012 

1 

  النشاطات العلمية. 2

نشاطات ومشاركات الطلبة فً المهرجانات 
 العلمٌة داخل وخارج القسم

 قٌام طلبة الدراسات العلٌا هندسة معادن بزٌارة علمٌة   -
 .الى مركز النانو تكنولوجً

قٌام طلبة الدراسات العلٌا هندسة معادن بزٌارة علمٌة   -
 . الى محطة كهرباء المسٌب

هندسة إنتاج /الدكتوراه / قٌام طلبة الدراسات العلٌا  -
بزٌارة علمٌة الى محطة كهرباء القدس بتؤرٌخ 

2/2/2012. 
هندسة معادن بزٌارة علمٌة /قٌام طلبة المرحلة الرابعة  -

 .الى الشركة العامة للزٌوت النباتٌة 
هندسة معادن بزٌارة علمٌة /قٌام طلبة المرحلة الرابعة  -

 .الى المعهد المتخصص للصناعات الهندسٌة 
هندسة صناعٌة  بزٌارة /قٌام طلبة المرحلة الثالثة  -

علمٌة الى الشركة للمنظومات االلكترونٌة بتؤرٌخ 
3/11/2011.  

هندسة صناعٌة  /قٌام طلبة المرحلة الثالثة  والرابعة  -
بزٌارة علمٌة الى شركة نصر العامة للصناعات 

  .29/11/2011الهندسٌة بتؤرٌخ 
هندسة معادن بزٌارة علمٌة /قٌام طلبة المرحلة الثالثة  -

 الى الشركة العامة للمعدات الهندسٌة الثقٌلة 
 
هندسة معادن بزٌارة علمٌة /قٌام طلبة المرحلة الثانٌة  -

الى الشركة العامة للمسح الجٌولوجً بتؤرٌخ 
27/2/2012. 

هندسة معادن بزٌارة علمٌة /قٌام طلبة المرحلة الرابعة  -
شركة مصافً الوسط بتؤرٌخ /الى مصفى الدورة 

2/2/2012. 
هندسة صناعٌة بزٌارة /قٌام طلبة المرحلة الرابعة  -



 6/3/2012علمٌة الى شركة النعمان العامة بتؤرٌخ 
مشاركة طلبة الدراسة االولٌة  فً حضور محاضرة  -

 المقامة على  (حذار من االدمان)
  3/5/2012مسرح الجامعة بتؤرٌخ   

مشاركة طالبة المرحلة الرابعة فً البطولة الجامعة  -
 .لكرة المنضدة

  مشاركة طلبة الدراسة االولٌة فً حضور محاضرة -
 .4/12/2011بتؤرٌخ  (الطالب والجامعة)

-  
  مشاركة طلبة الدراسة االولٌة فً حضور محاضرة -

 .2/4/2012بتؤرٌخ  (مهارات االتصال)
 مشاركة طلبة الدراسة االولٌة فً الحضور محاضرة  -

بتؤرٌخ  (المخدرات وتؤثٌرها على الشباب )  
12/3/2012. 

 

نشاطات ومشاركات التدرٌسٌن والموظفٌن 
 فً المهرجانات العلمٌة داخل وخارج القسم

 :-الندوات المقامة فً القسم
مشاركة عدد من تدرٌسًٌ وموظفً القسم فً الندوة  -

 : والتً بعنوان4/1/2012المقامة فً القسم بتؤرٌخ 
أسس مبادئ وأهمٌة تطبٌق االعتمادٌة فً )

  (ABETوفق معاٌٌر )الجامعات
مشاركة عدد من تدرٌسًٌ وموظفً القسم فً الندوة  -

 : والتً بعنوان23/4/2012المقامة فً القسم بتؤرٌخ 
الخامات المعدنٌة وآفاق تطوٌر الصناعات التعدٌنٌة فً )

  .(العراق 
مشاركة عدد من تدرٌسًٌ وموظفً القسم فً الندوة  -

 : والتً بعنوان10/5/2012المقامة فً القسم بتؤرٌخ 
 (التواصل مع خرٌجً قسم هندسة االنتاج والمعادن )

مشاركة عدد من تدرٌسًٌ وموظفً القسم فً الندوة  -

 : والتً بعنوان17/5/2012المقامة فً القسم بتؤرٌخ 
الهندسة الصناعٌة ودورها فً تطوٌر الواقع االنتاجً )

 (والخدمً فً المنشآت العراقٌة 
 :-المحاضرات المقامة فً القسم

مشاركة عدد من تدرٌسًٌ وموظفً القسم فً  حضور  -
 21/11/2011الحلقة النقاشٌة المقامة فً القسم بتؤرٌخ 

 :والتً بعنوان
 .(الواقع والطموح ....مختبرات هندسة االنتاج )

مشاركة عدد من تدرٌسً القسم فً الحضور للندوة    -

 : والتً بعنوان4/6/2012المقامة فً القسم بتؤرٌخ 
 (بٌئة بغداد بٌن ذاكرة التؤرٌخ وآمال المستقبل) -



 
مشاركة عدد من تدرٌسًٌ وموظفً القسم فً  حضور  -

 12/12/2011المحاضرة المقامة فً القسم بتؤرٌخ 

 :والتً بعنوان
نشوء النفط والغاز وطرق حماٌة االنابٌب النفطٌة )

 .(والغازٌة والخزانات والمضخات 
 

مشاركة عدد من تدرٌسًٌ وموظفً القسم فً  حضور  -

 والتً 18/3/2012المحاضرة المقامة فً القسم بتؤرٌخ 

 :بعنوان
 (االخــالق الجــامعٌــة)

مشاركة عدد من تدرٌسًٌ وموظفً القسم فً  حضور  -

 والتً 24/4/2012المحاضرة المقامة فً القسم بتؤرٌخ 

 :بعنوان
 (تطبٌقات السٌطرة الرقمٌة فً التشغٌل الصناعً )

مشاركة عدد من تدرٌسًٌ وموظفً القسم فً  حضور  -

 والتً 25/4/2012المحاضرة المقامة فً القسم بتؤرٌخ 

 :بعنوان
 .(آفاق ومستلزمات التنمٌة المستدامة فً العراق )

مشاركة عدد من تدرٌسًٌ وموظفً القسم فً  حضور  -

 والتً 14/5/2012المحاضرة المقامة فً القسم بتؤرٌخ 

 :بعنوان
نشر التوعٌة على موضوع إنضمام العراق الى منظمة )

 .(التجارة العالمٌة 
بحضور السٌد رئٌس الجامعة المحترم تم عقد إجتماع  -

 28/6/2012هٌئة عامة حول االداء بتؤرٌخ 

 :-ورش عمل
تدرٌسٌٌن الى ورشة العمل المقامة فً (9)حضور  -

 :أربٌل حسب الفترات أدناه
 ولغاٌة 14/10/2011) تدرٌسً للفترة من (2)عدد -1

16/10/2011) 
 ولغاٌة 9/10/2011)تدرٌسً للفترةمن  (4)عدد -2

11/10/2011) 
 ولغاٌة 18/10/2011)تدرٌسً للفترةمن  (2)عدد -3

20/10/2011) 
 ولغاٌة 3/10/2011)تدرٌسً للفترةمن  (1)عدد -4

5/10/2011) 

 :- أخرى
 17/11/2011قٌام القسم بحفلة إستقبال الطلبة الجدد فً ٌوم 



 

 الٌوجد المإتمرات المقامة داخل القسم
 

المشاركة فً المإتمرات خارج القسم سواء 
 داخل او خارج الجامعة

 

 الٌوجد أعداد الكتب المإلفة من قبل المنتسبٌن

اعداد البحوث المنشورة فً المجالت العلمٌة 
المحلٌة والعالمٌة مع تحدٌد هوٌة المجلة واسم 

 البحث

 (1) مرفق رقم 

  األستحداثات. 3

 الٌوجد :الوحدات البحثٌة

 الٌوجد المختبرات مع ذكر نوع المختبر

 الٌوجد الشعب

 الٌوجد تحدٌث المناهج

 فرع هندسة االستخالص الفروع

 CAD/CAMفرع هندسة 
 فتح دراسة ماجستٌر هندسة إستخالص معادن استحداث دراسات علٌا

  التطوير والتأهيل داخل القسم. 4

اعداد السجل المختبري لتنظٌم عمل المختبرات بكفاءة عالٌة من  تطوٌر المختبرات
النواحً التنظٌمٌة واألدارٌة والعلمٌة ، وتنظٌم الٌة عمل 

 .الفحوصات المختبرٌة

 الٌوجد التوسع فً خطة القبول

 حركة الترقٌات العلمٌة داخل القسم
 العدد حسب األلقاب العلمٌة للسادة التدرٌسٌٌن

الترقٌة العلمٌة من مرتبة مدرس مساعد الى مرتبة  -

 (1)مدرس عدد
الترقٌة العلمٌة من مرتبة مدرس الى مرتبة أستاذ  -

 (9)مساعد عدد
الترقٌة العلمٌة من مرتبة أستاذ مساعد الى أستاذ  -

 (2)عدد

  الخطة البحثية. 5

مشروع تنفٌذ المشارٌع البحثٌة للكوادر 
التدرٌسٌة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً مع ذكر
 عدد العقود المبرمة مع الوزارة 

 عدد العقود المنجزة
 عدد العقود قٌد األنجاز

 العقود المخططة

         
 
 

       الٌوجد   
 

  
 
 
 



 

  المختبرات. 6

عدد المختبرات داخل القسم مع ذكر نوع 
 المختبر

 
 (2) مختبر وحسب التفاصٌل المرفقة طٌاً بالقائمة رقم 24

 

عدد األجهزة المختبرٌة الموجودة فً كل 
 مختبر ونوع الجهاز

 (2)المرفقة طٌاً بالقائمة رقم 
 
 
 

  اخرى. 7

ذكر اآلنجازات األخرى للقسم سواء على 
مستوى الجامعة او على مستوى خدمة 
المجتمع والتعاون مع مإسسات الدولة 

 والمكاتب األستشارٌة

 :أصدار جرٌدة هندسٌة شهرٌة بعنوان  -
 (هندسة االنتاج  والمعادن))

وجود تعاون مع أقسام الجامعة والجامعات االخرى  -
ومإسسات الدولة من خالل إجراء عدد من الفحوصات 

فحص فً مختبرات  (50)لطلبة الدراسات العلٌا حوالً 

 : القسم مع الجــهات أدناه
قسم هندسة المواد،قسم  هندسة البناء واالنشاءات ،قسم )

الهندسة الكٌمٌاوٌة ،قسم العلوم التطبــٌقٌة ،قسم هنــــــدسة 
المكائن والمعدات ،قسم هندسة اللٌز وااللكترونٌات البصرٌة 

كلٌة طب االسنان /كلٌة الهندسة ، جامعة بغداد/،جامعة بغداد
كلٌة التربٌة أبن الهٌثم ، الجامعةالمستنصرٌة /،جامعة بغداد 

كلٌة التربٌة ،الجامعة /كلٌة الهندسة ، الجامعة المستنصرٌة /
معهد /كلٌة الهندسة، هٌئة التعلٌم التقنــــً/المستنصرٌة 

كلٌة التقنٌات الصحٌة و /تكنولوجٌا ، هٌئة التعلٌم التقنً 
 (الطبٌة،جامعة االنبار،كلٌة العـــــلوم للبنات

فٌما ٌخص التعاون مع مإسسات الدولة والمكتب  -

 (3)االستشاري مرفق رقم 

  الوحدات البحثٌة. 8

ذكر اسماء الوحدات البحثٌة وعددها التابعة 
 للقسم

 2عددها 
 وحدة بحوث مصنع المستقبل -
 وحدة بحوث تصمٌم وتصنٌع القوالب -

 


