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الحياني

في

قسم هندسة االنتاج والمعادن

الدكتور                            الدكتور

وسام كاظم حمداناكبر اكبرعلي احمد 
رئيس قسم الهندسة الطبية والمعادناالنتاج رئيس قسم هندسة 

الدكتور

شذركريم سعد 
المعاون العلمي

التحضيريةاللجنة

سا  رئيوالمعادناإلنتاجهندسةقسمخليفعبارعلي.د.م.أ

عضوا  والمعادناإلنتاجهندسةقسمحميدشكري.د.م.أ

ا  عضووالمعادناإلنتاجهندسةقسمنعمتمجيد.د.م

ا  عضووالمعادناإلنتاجهندسةقسمفاضلعباس.د.م

ا  عضووالمعادناإلنتاجهندسةقسمحسينعليعماد.د.م

مقررا  والمعادناإلنتاجهندسةقسمحميدماجد.م.م

اللجنة العلمية

معن عابد توفيق           قسم هندسة اإلنتاج والمعادن       رئيسا  . د.م.أ

عضوا  والمعادناإلنتاجهندسةقسمإبراهيمعدنان.د.م.أ

عضوا  والمعادناإلنتاجهندسةقسمصالحقصي.م.م

عضوا  والمعادناإلنتاجهندسةقسمخضيرسعدوقاص.م.م

وا  جليل جبار شكر             قسم هندسة اإلنتاج والمعادن      عض. م.م

خالدة كاظم                  قسم هندسة اإلنتاج والمعادن      عضوا  . م.م

ا  قسم هندسة اإلنتاج والمعادن       مقررفيان نهاد نجم               . م.م

المتابعةلجنة 

ا  صالح كريم                قسم هندسة اإلنتاج والمعادن          رئيس. د.م.أ

ا  سند خليل                    قسم هندسة اإلنتاج والمعادن          عضو. م.م

سامي عباس                قسم هندسة اإلنتاج والمعادن          عضوا  . م.م

عذراء محمد                 قسم هندسة اإلنتاج والمعادن          عضوا  . م.م

ا  عادل شبيب                  قسم هندسة اإلنتاج والمعادن          عضو. م.م

ا  عماد عزيز      قسم هندسة اإلنتاج والمعادن           عضو. مهندسين.ر.م

وا  منتصر إبراهيم         قسم هندسة اإلنتاج والمعادن          عض. مهندس

أثير راسم محمد        قسم هندسة اإلنتاج والمعادن          مقررا  . مهندس

لجنة التشريفات

رئيسا  رائد رشيد شويش         قسم هندسة اإلنتاج والمعادن     . د.م

رشا رامز اليأس         قسم هندسة اإلنتاج والمعادن            عضوا  . م. م

عضوا  ديانا عبد الكريم           قسم هندسة اإلنتاج والمعادن       . م.م

نوال عباس          قسم هندسة اإلنتاج والمعادن            عضوا  . أقدم.ر.م

هدى أنور      قسم هندسة اإلنتاج والمعادن            عضوا  . مهندسين.ر.م

عضوا  علياء عدنان   قسم هندسة اإلنتاج والمعادن      . مهندسين.ر.م

عضوا  اسعد علي عباس      قسم هندسة اإلنتاج والمعادن   . اقدم.م

مقررا  علي رعد احمد       قسم هندسة اإلنتاج والمعادن    . مهندس

لجنة اإلعالم

كريم محسن              قسم هندسة اإلنتاج والمعادن            رئيسا  . د.م.ا

احمد باسل                 قسم هندسة اإلنتاج والمعادن            عضوا  . م.م

هندسة اإلنتاج والمعادن            عضوا  رباب فرحان               قسم . م.م

زينب حسين               قسم هندسة اإلنتاج والمعادن            عضوا  . م.م

مقررا       اسعد حسن لفتة        قسم هندسة اإلنتاج والمعادن . اقدم.م



عن فرع هندسة اإلنتاجنبذة عن فرع هندسة اإلنتاجنبذة 

اإلنتاجهندسةقسمتأسس
عامالتكنولوجيةالجامعةتأسيسمعوالمعادن

للكوادرالمتزايدةالحاجةلتلبية1975
هندسةفرعانبثقومنهالمتخصصةالهندسية

تخريجإلىيهدفوالذي1980عامفياإلنتاج

جنتااإلهندسةمجالفيمتخصصةهندسيةكوادر

الدروسمنمجموعةمفرداتهتتضمنوالذي

يتضمنحيث.األساسيةوالعلومالهندسية

المعادنوتشكيلتشغيلمجالفيالتخصصات

حاسوببالالمعانينوالتصنيعالتصميمإلىإضافة

المباشرةالعالقةذاتالتخصصاتمنوغيرها

ويهدفكما.مختلفةصناعيةتطبيقيةبمجاالت

مجالفيتدريسيةكوادرتخريجإلىالفرع

فياهوالدكتورالماجستيرلمرحلتيالعلياالدراسات

فيلةالحاصللتطوراتوالمواكبةالدقيقةتخصصاته
.العالميةالجامعات

الندوةاهداف 
مجالفياإلنتاجهندسةبأهميةالتعريف•

داتوالمعالمكائنتطورفيالحديثةالتقنيات

.العالمفي

جانبيهافيإلنتاجهندسةحالواقعدراسة•

.والصناعياالكاديمي

قةالمتعلوالبحوثاالكاديميةالبرامجتطوير•

فيةالمتطوربالمكائنخاصةحديثةبتقنيات

.اإلنتاجهندسةمجال

طاعوالقالجامعةبينالتعاونافاقاستعراض•

يبالتدرخاللمناإلنتاجهندسةفيالصناعي

الحاجاتوتحديدالمشتركةوالبحوث

لحقفياإلنتاجلمهندسالمطلوبةوالمهارات

الصناعةتطويرفيالجامعةودورالعمل

.اإلنتاجية

محاور الندوة
علقةالمتالعلميةوالبحوثاألكاديميةالدراسات•

.اإلنتاجبهندسة

هندسةفيودورهاالمتطورةالقطععمليات•
.اإلنتاج

.القوالبإنتاجفيودورهالمتقدمالتشكيل•

ورهودبالحاسوبالمعانوالتصنيعالتصميم•

.اإلنتاجهندسةفي

هندسة اإلنتاج

مســــتقبل

األجيــــــال

هندسة اإلنتاج

مســــتقبل

األجيــــــال


