
وزارة الصناعة تربم عقدا أستشاريا مع التكنولوجية 
لتصنيع خاليا مشسية

  رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

أ.د. أمين دواي ثامر

العدد - الثالث 2013/11/1جريدة نصف شهرية - تصدر عن قسم االعالم والعالقات العامة

6

2

4

الطاقات  جمموعة  اأقامت 
اجلامعة  يف  املتجددة 
مع  بالتعاون  التكنولوجية 
الأمريكية  ميزوري  جامعة 
 " منظمة  برنامج   �ضمن 
الندوة  العاملية   "IREX
الأوىل  التخ�ض�ضية  العلمية 
الواقع  املتجددة  الطاقات   "
 " امل�ضتقبلية  والتوجهات 
 2013 اأيلول   17 الثالثاء  يوم 
بح�ضور  اجلامعة  م�رسح  على 
التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س 
والدكتور  ثامر  دواي  امني  اأ.د 
كمال ح�ضني مدير عام الطاقات 
العلوم  وزارة  يف  املتجددة 
وم�ضاعدي  والتكنولوجيا  
لل�ضوؤون  اجلامعة  رئي�س 
يحيى  حممد  اأ.د.  العلمية 
جا�ضم  اأ.د.  والإدارية  العاين 
 " وزارات  وممثلي  نعمة  حلو 
الكهرباء ، وال�ضناعة واملعادن 
والعلوم والتكنولوجيا " وعدد 
ومنت�ضبي  الأق�ضام  روؤ�ضاء  من 
اجلامعة .وقال رئي�س اجلامعة 

كلمة  يف  ثامر  دواي  امني  اأ.د. 
التوجه  اإن   : الندوة  يف  له 
العامل  دول  من  نالحظه  الذي 
املتجددة  الطاقة  ا�ضتخدام  يف 
اإن  اإل  ومت�ضارع  كبري  تقدم  هو 
التطبيق  قلة  من  يعاين  البلد 
م�ضيفا   ، اللون  لهذا  العملي 
ان اجلامعة كان لها ما يقارب 
مع  تن�ضيق  ثالث  اىل  �ضنتني 

الأمريكية  ميزوري  جامعة 
 IREX منظمة  مع  وبالأ�ضا�س 

العاملية يف اجلانب العلمي .
اجلامعة  ان  اىل  وا�ضار 
نقل  منطلق  من  التكنولوجية 
التكنولوجية  هذه  وتوطني 
على  اأخذت  العراق  اإىل 
الآراء  تن�ضيق  كيفية  عاتقها 
ب�ضكل  الدولة  موؤ�ض�ضات   بني 

العلوم  وزارات  مع  كامل 
وال�ضناعة    ، والتكنولوجيا 
واملعادن والكهرباء والوزارات 
الأخرى التي ت�ضند وت�ضتفاد من 

هذا اجلانب .

التفا�ضيل �س 5

التميمي : الجامعة أخذت على عاتقها تنسيق اآلراء بين مؤسسات 
الدولة لنقل وتوطين التكنولوجيا

اجلامعة  يف  امل�ضتمر  التعليم  مركز  اأجنز 
للعام  تخ�ض�ضية  تدريبية  دورة   241 التكنولوجية 
 3052 مب�ضاركة   2013-2012 املن�رسم  الدرا�ضي 
من  الدولة  ودوائر  موؤ�ض�ضات  خمتلف  من  متدربا 
مهند�ضني وموظفني ي�رسف عليها اأ�ضاتذة متخ�ض�ضني 

اأكفاء  .
وقال اأ.د الدكتور خليل اإبراهيم حممود مدير مركز 
التعليم امل�ضتمر يف اجلامعة : اإن املركز اأعد خطة 
تتمثل   2014-2013 اجلديد  الدرا�ضي  للعام  طموحة 
املقامة يف خمتلف املجالت  الدورات  بزيادة عدد 
 ، دورة   250 اإىل  ت�ضل  الهند�ضية  والخت�ضا�ضات 
مديات  وتو�ضيع  العمل  تع�ضيق  �ضيتم  باأنه  م�ضيفا 

التدريب مع الخت�ضا�ضات الطبية والهند�ضية

مركز التعليم المستمر ينجز 241 دورة 
بمشاركة 3052 متدربا 

التجارة  جمعية  ر�ضحت  
 European   " الوربية 
 "   Business Assembly EBM
التكنولوجية جلائزة  اجلامعة 
التي  اقليمية(  جامعة  )اف�ضل 
العلم    " قادة  قمة  يف  �ضتعلن 
اوك�ضفورد  مدينة  يف  والتعليم" 
لقاء  اكرب  وهو  بريطانيا  يف 
التي  والتعليم  للعلم  اوروبي 
ت�رسين   19-16 للمدة   �ضتقام 

الثاين 2013 .
اجلمعية  مديرة  وقالت 

مارينا  الدولية  للعالقات 
الدعوة  �ضوء  يف  ليونتيفا 
اجلامعة  رئي�س  اىل  املوجهة 
دواي  امني  ا.د  التكنولوجية 
اجلامعة  تر�ضيح  بان  ثامر 
جاء يف �ضوء العمل الحرتايف 
الناجح للجامعة التكنولوجية 
العلمية  توجهاتها  يف 
العايل  وامل�ضتوى  والتعليمية 
خلريجي اجلامعة بالإ�ضافة اىل 
�ضائبة  لت�ضوبها  التي  ال�ضمعة 
والجنازات  املتزايد  والنمو 

للجامعة  امل�ضتدامة  العلمية 
تر�ضح  �ضقراط(  جلنة   ( جعلت 
اجلامعة جلائزة )اف�ضل جامعة 
اإقليمية( التي �ضيتم منح رئي�س 
اجلامعة او املوؤ�ض�ضة التعليمية 
التي �ضتفوز بهذه اجلائزة لقب 
يف  العام"  لهذا  مدير  اف�ضل   "
والتعليم و�ضيمنح  العلم  جمال 

�ضهادة تقديرية باأ�ضمه.
ثامر  دواي  امني  ا.د  وذكر 
التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س 
�ضمن  �ضيكون  احلدث  هذا  ان 

فعاليات القمة التي �ضيح�رسها 
وم�ضاعدو  جامعات  روؤ�ضاء 
واكادمييون  جامعات  روؤ�ضاء 
انحاء  جميع  من  وم�ضتثمرون 
مناق�ضة  خالله  و�ضيتم  العامل 
الجتاهات اجلديدة يف التعليم 
ونظريات  وبرامج  العايل 
وتقدمي  احلديثة  التعليم 
املبتكرة  العلمية  احللول 
مدى  وتو�ضيع  واملتقدمة 
املجالت  يف  الدويل  التعاون 

العلمية والتعليمية.

جمعية التجارة األوربية ترشح التكنولوجية لجائزة
 أفضل جامعة أقليمية

ودوائر  ووزارات  التكنولوجية  اجلامعة  بني  التعاون  اإطار  يف 
دورة   60 اجلامعة  يف  واملعامل  التدريب  مركز  يقيم   ، الدولة 
اأيلول  يف  بداأت  التي  والهند�ضية  العلمية  الخت�ضا�ضات  ملختلف 
2013 تنتهي يف منت�ضف كانون الأول 2014 يف جمالت ) احلا�ضوب 
و�ضناعة  والكهرباء  والبانزين  الديزل  واملولدات  ،وال�ضيارات 
اجلانب   ، احلدائق  يف  املتخ�ض�ضة  والدورات  واللحام  القوالب 
الإداري واملايل واللغات ، والتدريب والتعليم وال�ضالمة العامة 

وخمتلف العلوم الهند�ضية وميكانيك - مدين بيئة.
الدورة  اإن امل�ضاركني يف   : الدكتور علي رعد  وقال مدير املركز 
�ضيتلقون حما�رسات نظرية وعملية ف�ضال عن منح املتدرب �ضهادة 

م�ضاركة .
املركز  يف  للتنظيف  �ضاملة  بحملة  قام  املركز  اإن   : واأ�ضاف 
ا�ضتعدادا ل�ضتقبال طلبة الدرا�ضات الأولية والعليا للعام الدرا�ضي 
اجلديد 2013- 2014 ف�ضال عن منت�ضبي دوائر الدولة من املر�ضحني 

للدورات.

مركز التدريب والمعامل يقيم  60 دورة 
لألختصاصات العلمية  و الهندسية

نظامًا  الداخلية  الأق�ضام  ق�ضم   / التكنولوجية  اجلامعة  اأطلقت   
�ضكن  على  واحل�ضول  الداخلية  الأق�ضام  يف  للت�ضجيل  الكرتونيًا 
الإجراءات  وت�ضهيل  املديرية  الطالب  مراجعة  دون  للجامعة  تابع 

بالإ�ضافة اإىل مواكبة التطورات احلا�ضلة يف اجلامعات العاملية .
اأحمد  وذكر مدير ق�ضم الأق�ضام الداخلية الدكتور عبد اجلبار مطري 
بل  ال�ضدفة  وليدة  لي�ضت  الكرتونيًا  نظامًا  ا�ضتحداث  فكرة  اإن   :
الأق�ضام  يف  ال�ضكن  على  املتقدمني  عدد  لكرثة  احلاجة  وليدة  هي 
الداخلية اإذ و�ضل العدد يف العام املا�ضي اإىل 3000 طالبا فتوجب 

اإيجاد احللول وت�ضهيل الإجراءات .
واأ�ضاف اإن م�ضكلة ال�ضكن الداخلي عوجلت يف اجلامعة التكنولوجية 
الدكتور  ال�ضتاذ  اجلامعة  رئي�س  وتوجيه  ودعم  بت�ضجيع  وذلك 
طريق  عن  ومتطورة  حديثة  تقنية  با�ضتعمال  ثامر  دواي  امني 
املعلومات  تقنية  مركز  مع  بالتعاون  الكرتونية  ا�ضتمارة  ت�ضميم 
والت�ضالت التي اطلقت  يف موقع اجلامعة يف 2013/8/25 لتذليل 

ال�ضعاب واملعوقات كافة.

في تجربة رائدة على مستوى البلد
الجامعة تطلق نظامًا الكترونيًا للتسجيل في األقسام الداخلية

التكنولوجية تبدأ خطوتها األوىل لتعيني اخلرجيني 
على مالك قيادة القوة اجلوية

اأكد رئي�س اجلامعة التكنولوجية اأ.د.اأمني دواي ثامر 
على اللتزام بالزي املوحد املحت�ضم لطلبة اجلامعة 
العراقي  تقاليد وعادات املجتمع  يتنا�ضب مع  الذي 
اجلامعة  لرئي�س  تفقدية  جولة  خالل  ذلك  .وجاء 
داخل اأروقة اجلامعة بح�ضور م�ضاعد رئي�س اجلامعة 
لل�ضوؤون الإدارية ا.د جا�ضم حلو نعمة ومدير ال�ضوؤون 
العلمية والعالقات الثقافية ا.م.د و�ضام كاظم حمدان 

ومدير ال�ضوؤون الإدارية م.د علي مو�ضى  .
الطلبة  من  عدد  لقائه  خالل  اجلامعة  رئي�س  و�ضدد 
يف خمتلف اأق�ضام اجلامعة على تنفيذ اإجراءات الزي 
العايل  التعليم  وزارة  تعليمات  وح�ضب  املوحد 
املوفقية  الطلبة  جلميع  متمنيًا  العلمي  والبحث 
وال�ضداد يف اإكمال درا�ضتهم ب�ضكل علمي متطور خدمًة 

لعراقنا احلبيب .
وكانت رئا�ضة اجلامعة قد �ضكلت جلنة برئا�ضة م�ضاعد 
حلو  اأ.د.جا�ضم  الإدارية  لل�ضوؤون  اجلامعة  رئي�س 
والهند�ضية  العلمية  الأق�ضام  نعمة وعدد من معاوين 

ملتابعة  التزام الطلبة بالزي املوحد

رئيس الجامعة يؤكد على التزام الطلبة 
بالزي الموحد المحتشم 

طلبة  ملشاريع  حمكما  املعمارية  اهلندسة  رئيس 
اجلامعات الربيطانية
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اجلامعة  يف  النانوتكنولوجي  مركز  اأبرم 
ال�رسكة  مع  ا�ضت�ضاري  عقد  التكنولوجية 
الهند�ضي  والتاأهيل  للفح�س  العامة 
لتقدمي  واملعادن  ال�ضناعة  وزارة  يف 
اخلا�ضة  والفنية  العلمية  ال�ضت�ضارات  
بالبحث املو�ضوم ) ت�ضنيع خاليا �ضم�ضية 
الرت�ضيب  بطريقة  نانوية  تراكيب  ذات 
.ويت�ضمن  واحدة  �ضنة  وملدة   ) بالليزر 
العقد ال�ضت�ضاري املتعلق باملركز تقدمي 
امل�ضورة الفنية والعلمية ودرا�ضة امل�ضالك 
بها وتعديلها عند  التكنولوجية املتعلقة 
ال�رسورة ومرافقة فريق العمل يف جولته 
امليدانية لل�رسكة املعنية وح�ضب متطلبات 
النتائج  وحتليل  بدرا�ضة  والقيام  العمل 
والو�ضول اإىل احللول املطلوبة والإ�رساف 
التدريبية  الأولية  التقارير  اإعداد  على 
للعقد  الزمنية  الفرتة  .وت�ضمل  الالزمة 
واحد   عام  مدى  على  املق�ضمة  ال�ضت�ضاري 
العالقة  ذات  للبحوث  اإجمايل  م�ضح  اإقامة 
اأو  مواد  من  البحث  م�ضتلزمات  تهيئة   ،
بالليزر،  الرت�ضيب  منظومة  تهيئة   ، عدد 

اخلا�ضة  القواعد  وتنظيف  العينات  كب�س 
الأغ�ضية  وتر�ضيب  ال�ضم�ضية  باخلاليا 
القيا�ضات  واخذ   ، خمتلفة  ظروف  عند 
 XRD،SEM،AFM املح�رسة  لالأغ�ضية 
كفاءة  لتحديد   )V-I( )C-V( وخ�ضائ�س 
مناق�ضة  عن  ف�ضال   ، ال�ضم�ضية  اخللية 
النتائج وكتابة البحث ليتم بعدها تقدمي 

البحث للن�رس يف جملة حملية او عاملية.
النانوتكنولوجي  مركز  مديرة  وبينت   
واملواد املتقدمة يف اجلامعة التكنولوجية  
اأ.د. عدوية جمعة :اإن الفائدة من اإقامة هذه 
البحثية  املراكز  بني  ال�ضت�ضارية  العقود 
التكنولوجية  واجلامعة  خا�س  ب�ضكل 
بامل�ضاريع  النهو�س  هي  عام  ب�ضكل 
الدرا�ضات  قبل طلبة  من  املنجزة  البحثية 
العليا والباحثني واإدخالها يف حل م�ضاكل 
البنى التحتية ومن �ضمنها ال�ضناعة كي ل 
تبقى حبي�ضة الرفوف ومتا�ضيا وتوجيهات 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  معايل 
النهو�س  يف  الديب  علي  ال�ضتاذ  العلمي 

بالبحث العلمي .

وزارة الصناعة تبرم عقداً أستشاريًا مع التكنولوجية 
لتصنيع خاليا شمسية

اجلامعة  يف  والت�ضالت  املعلومات  تقنية  مركز  افتتح 
يف  اللكرتوين  والتعليم  للحا�ضوب  قاعة  التكنولوجية 

املركز ا�ضتعدادًا للعام الدرا�ضي 2014-2013 .
وبني مدير املركز م.م. جمال هالل عا�ضي : اإن قاعة احلا�ضوب 
لطلبة  تدريبية  دورات  اإقامة  �ضت�ضهد  اللكرتوين  والتعليم 
حا�ضبات حديثة  تت�ضمن  القاعة  اإن  موؤكدا   ، كافة  اجلامعة 
داخلية  ب�ضبكة  مرتبطة  واجلودة  الكفاءة  عالية  "لبتوب" 
واحدة وجهاز عر�س فيديوي يحمل �ضفة HD و�ضبورة ذكية 
)smart board( ومزودة بو�ضائل مالئمة للتعليم من تكييف 
واإنارة و مقاعد جلو�س ، وجاء افتتاح القاعة برعاية ودعم 
دواي  اأمني  الدكتور  الأ�ضتاذ  التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س 

ثامر الذي يوؤكد دائما على مواكبة التطورات العلمية .
املتقدمني  الطلبة  ا�ضتقبلت  القاعة  اإن  بالذكر  واجلدير 
للدرا�ضات العليا املاج�ضتري والدكتوراه لأداء اختبار كفاءة 
اإقبال وا�ضعًا للطلبة املتقدمني حتت  اإذ �ضهدت  احلا�ضوب ، 

اإ�رساف كادر متميز من موظفي املركز.

افتتاح قاعة للحاسوب والتعليم اإللكتروني في  مركز تقنية المعلومات

ابراهيم حممد  اأ.م.د حممد  ن�رس 
الهند�ضة  ق�ضم  يف  التدري�ضي 
اجلامعة  يف  الكيمياوية 
د.  مب�ضاركة  التكنولوجية 
م.م  و  ابراهيم  ا�ضماعيل  رحيق 
ممتاز  واأ.د  حممود  ح�ضني  ملى 
نريان  واملهند�ضة  الحد  عبد 
عبري  واملهند�ضة  مانوئيل 
حممود  بحثا بعنوان  )خ�ضائ�س 
من  املح�رسة  النانوية  الكرات 
الأ�ضفلت املنتج حمليا ( يف جملة 
 Advances in Materials(
 )  Science and Engineering

المريكية .
ا�ضتخدام   : البحث  وت�ضمن 

الزيت  منزوع  العراقي  الإ�ضفلت 
النانوية  الكرات  لإنتاج  كم�ضدر 
الكيميائي  الرت�ضيب  بطريقة 
البخاري حيث ي�ضتخدم ال�ضفلت 
لزالة  كيميائيا  معاجلته  بعد 
وال�ضوائب  الروماتية  الزيوت 
عن  ف�ضاًل  طحنه  يتم  حيث  
خامل  جو  يف  تبخريه  ثم  وزنه 
مزيج  وان  الركون  با�ضتخدام 
امراره  مت  والركون  البخار 
الكوارتز  من  افقي  مفاعل  خالل 
امل�ضاعد  العامل  وبوجود 
)الكوبلت املحمل على اللومينا( 
وبدرجة حرارة 900م ومت تر�ضيب 

كرات الكربون النانوية.

تدريسي من الهندسة الكيمياوية ينشر 
بحثا عن الكرات النانوية في مجلة عالمية 

املت�ضارعة يف جمال  التطورات  مواكبة  اأجل  من 
اجلامعة  ا�ضتحدثت   ، املتقدمة  التكنولوجيا 
التكنولوجية " مركز لنقل وتوطني التكنولوجيا 
يف   العلمي  البحث  مراكز  نظام  اإىل  ا�ضتنادًا   "
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، ويهدف 
اإىل رفع امل�ضتوى التكنولوجي عن طريق تخطيط 
واإعداد �ضيا�ضات نقل وتوطني التكنولوجيا  " من 
التكنولوجيا  وجذب  لنقل  وحدات  بناء  خالل 

املتقدمة وتوطينها " .
املركز  ل�ضتحداث  املوجبة  ال�ضباب  وكانت 
التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س  اقرتحه  الذي 
�رسورة  هي  ثامر  دواي  امني  الدكتور  الأ�ضتاذ 
املتقدمة  والتكنولوجيا  العلم  منظومة  ان�ضاء 
نقل  اىل  امللحة  احلاجة  عن  ف�ضال  الوطنية 
ان  بعد  احلديثة  التكنولوجيا  وتوليد  وتوطني 
اولت الدول املتقدمة يف ع�رسنا الراهن اهتماما 
اكرب لهذه التخ�ض�ضات ملا لها من دور موؤثر يف 
تطور املجتمع وتقدمه ورقيه باعتبارها مراكز 

للمعرفة العلمية والتكنولوجية .

وتت�ضمن ابرز اجتاهات هذا املركز رفع امل�ضتوى 
خالل  من  العراق  يف  والتكنولوجي  العلمي 
اىل  اإ�ضافة  احلديثة   التكنولوجيا  مع  التفاعل 
واملراكز  اجلامعات  بني  التعاون  م�ضتوى  رفع 
البحثية والقطاع اخلا�س الذي يفتقر اىل اقتناء 
 ، احلديثة  التكنولوجية  التقنيات  وت�ضغيل 
املتقدمة  والتكنولوجيا  العلم  منظومة  واإن�ضاء 

يف اجلامعة والعراق .
وي�ضم املركز اق�ضام : نقل وتوطني التكنولوجيا 
 ، اخلا�س  والقطاع  اجلامعات  مع  والتعاون   ،

ومذكرات التعاون العلمي والفني .
بنقل  تتمثل  التكنولوجيا  اكت�ضاب  وان 
التكنولوجيا كما تطرقت اليها الدرا�ضة املقدمة 
للوزارة على انه نقل تقنيات متقدمة ملنتج ذو 
وت�ضويق  ت�ضغيله  على  والتدريب  متقدمة  تقنية 
منتجاته وفق عقد ترخي�س او تعاون او مذكرات 
ا�ضتيعاب  اأو  توطني  اأما   ، وفنية  علمية  تعاون 
املتخ�ض�ضون  يتمكن  عندما  فيتم  التكنولوجيا 
وموا�ضفات  النتاج  عمليات  فهم  من  املحليون 

تطويرها  على  املقدرة  مع  امل�ضتعملة  املواد 
لهذه  العاملي  التطور  لتواكب  وحت�ضينها 
ال�ضناعي  القطاع  يبقى  بحيث  التكنولوجيا 
احلا�ضل  العاملي  التناف�س  يجاري  والفني 
والعمليات  للمواد  التكنولوجي  التطور  نتيجة 
توليد  واأما   ، املنتج  هذا  ت�ضنيع  يف  الداخلة 
باإيجاد تكنولوجيا جديدة  التكنولوجيا فيكون 
ومبتكرة او مطورة حمليا ميكن بوا�ضطتها ت�ضنيع 

منتجات م�ضتحدثة مناف�ضة عامليا.
مهام املركز : 

- رفع امل�ضتوى التكنولوجي عن طريق تخطيط 
يف  التكنولوجيا  وتوطني  نقل  �ضيا�ضات  واإعداد 

العراق
- اإن�ضاء بنك متطور للمعلومات التكنولوجية 

- تقدمي خدمات الإر�ضاد التكنولوجي للمهتمني 
يف املجال املحلي

- تكوين املجاميع العلمية وفرق العمل للبحوث 
امل�ضرتكة على امل�ضتوى املحلي .

جمال  يف  املت�ضارع  التطور  مواكبة   -

الريادة  التكنولوجيات املتقدمة وحت�ض�س مبداأ 
يف جمالت خمتارة تتالئم وظروف املنطقة .

العالقة  ربط  اآليات  اإيجاد  على  العمل   -
التطبيقية  البحوث  ومراكز  اجلامعات  بني 

والقطاعات الإنتاجية
- تنفيذ البحوث امل�ضرتكة ذات الطابع القومي . 
- تعظيم ا�ضتفادة العراق من الهيئات واملنظمات 
املتقدمة  الأبحاث  ومراكز  والدولية  الإقليمية 

عامليا .
تخ�ض�س املركز :

اختيار   : وت�ضمل  التكنولوجيا  نقل  اإدارة   .1
التكنولوجيا ، اقتناء التكنولوجيا ، ا�ضتخدام 
اأو  التكنولوجيا  توطني  اإدارة   .2 التكنولوجيا 
ا�ضتيعابها وت�ضمل : الهند�ضة العك�ضية ، التطويع 

التكنولوجية ، فك احلزمة التكنولوجية .
البحث   : وت�ضمل  التكنولوجيا  توليد  اإدارة   .3
امللكية  وحقوق  الخرتاع  براءات   ، والتطوير 
 ، جديدة  �رسكات  اأو  م�ضانع  توليد   ، الفكرية 

توليد التكنولوجيا 

لمواكبة التطور العالمي المتسارع 

الجامعة التكنولوجية تستحدث مركزاً لنقل وتوطين التكنولوجيا 

العاملية  ال�رسكات  التكنولوجية على  النفط يف اجلامعة  العلمي لق�ضم تكنولوجيا  النفتاح  اإطار  يف 
، بادرت �رسكة Petroleum Experts Limited باإهداء ق�ضم تكنولوجيا النفط يف اجلامعة تراخي�س 
وثالثمئة  )مليون   1،394،840£ بقيمة  النفط  بهند�ضة  اخلا�ضة  احلا�ضوبية  الرباجميات  من  ملجموعة 
ق�ضم  .وقام  الإدامة  م�ضاريف  اإىل  اإ�ضافة   ) اإ�ضرتليني  باون  واأربعون  وثمامنئة  األف  وت�ضعون  واأربع 
ل�ضبعة براجميات حا�ضوبية  الق�ضم بع�رسة تراخي�س  بتزويد  ال�رسكة  بالتفاق مع  النفط  تكنولوجيا 
متطورة ومعتمدة ب�ضكل وا�ضع يف ال�ضناعة النفطية وميكن ال�ضتفادة منها لالأغرا�س التعليمية والبحثية 
والتدريب التي متكن الطالب من التوا�ضل مع اخر التطورات التكنولوجية يف القطاع النفطي الأمر الذي 

ي�ضاهم ب�ضورة مبا�رسة يف رفع امل�ضتوى العلمي للطالب.
ويذكر ان Petroleum Experts Limited هي من ال�رسكات الربيطانية اخلا�ضة والرائدة يف جتهيز 

براجميات جاهزة تخ�س هند�ضة النفط وبداأت اأعمالها يف 1990.

اتفاقية تراخيص برامجية حاسوبية  بين شركة بريطانية وقسم تكنولوجيا النفط
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يف  والعلمية  الهند�ضية  الق�ضام  عقدت 
الخرية  الونة  يف  التكنولوجية  اجلامعة 
ح�رس  التي  العامة  لهيئاتها  اجتماعات 
التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س  جميعها 
الق�ضام   وروؤ�ضاء  ثامر   دواي  امني  ا.د 

واملعاونان الداري والعلمي .
ال�ضتعداد  الجتماعات  خالل  ونوق�ضت 
وتطوير   ،  2014-2013 الدرا�ضي  للعام 
املناهج العلمية الدرا�ضية من اجل تخريج 
املنهجية  من  عايل  م�ضتوى  على  مهند�ضني 
التطبيقي  العمل  العلمية ودفعهم يف جمال 
خدمة للمجتمع العراقي . ف�ضال عن مناق�ضة 
يف  احلا�ضلة  والتطورات  امل�ضتجدات  اآخر 
تواجه  التي  املعوقات  عن  ف�ضال  الق�ضام  
العمل يف الق�ضم وايجاد احللول لتذليلهاا، 
والقاعات  املختربات  جميع  ،وتهيئة 
من  التدري�ضية  الكوادر  وتطوير  الدرا�ضية 
 ، للطالب  العلمي  بالواقع  النهو�س  اجل 
وكذلك مناق�ضة برنامج التواأمة بني اجلامعة 
والأجنبية  العربية  اجلامعات  وباقي 
وفق  التدري�ضي  الكادر  لتطوير  وال�ضعي 

مناهج علمية حديثة ومتطورة .
على  حديثه  اثناء  اجلامعة  رئي�س  و�ضدد   
وح�ضور  بالدوام  والن�ضباط  اللتزام 
الهتمام  على  ف�ضال  وقتها  يف  املحا�رسات 
رقابنا  يف  اأمانة  لأنهم  الطلبة  ب�رسيحة 
درا�ضتهم  لإكمال  ورعايتهم من م�ضوؤوليتنا  
بامل�ضتوى  والنهو�س  ال�ضحيح  بال�ضكل 

العلمي فهم بناة امل�ضتقبل،
كما ركز على مو�ضوع التوا�ضع بني الرئي�س 
واملروؤو�س من اجل دميومة العمل والنهو�س 

بامل�ضتوى العلمي داخل الق�ضام .
البتعاد  واأكد رئي�س اجلامعة على �رسورة 
وال�ضيا�ضية  احلزبية  املظاهر  جميع  عن 

بامل�ضرية  للنهو�س  اجلامعي  احلرم  داخل 
العلمية ب�ضكل علمي حديث ومتطور.

   واو�ضح ان موقع اجلامعة يعد من املواقع 
العراقية والدليل  املتميزة بني اجلامعات 
على ذلك ح�ضول التكنولوجية على اجلوائز 
يف املحافل واملهرجانات من خالل البحوث 
العلمية املقدمة من التدري�ضيني التي تخدم 
يف  املتميزة  امل�ضاركة  على  ف�ضال  البالد 
اجلامعة  ح�ضلت  حيث  ال�ضيادة  مهرجان 
�رسورة  على   م�ضددا   ، جوائز  ع�رسة  على 
املجتمع  ابن  يعد  اإذ  بالطالب  العتناء 

وامل�ضتقبل الذي نن�ضد اإليه .
وبني رئي�س اجلامعة الهتمام الذي تقدمه 
بفتح  متثل  ما  وهذا  بخريجيها  اجلامعة 
قنوات لتوفري الدرجات الوظيفية خلريجي 
بغداد  اأمانة  يف  اخلطوة  وبداأت  اجلامعة 
ووزارتي الأعمار والإ�ضكان والدفاع  من خالل 
ا�ضتحداث وحدة الوظائف يف اجلامعة التي 
تهتم باخلريج حتى بعد مغادرته اجلامعة 
، كما عرج باحلديث اإىل تفعيل التعاون مع 
منظمة IREX المريكية واإيفاد جمموعة من 
تدري�ضي التكنولوجية اىل جامعة ميزوري 
يف الوليات املتحدة ف�ضال على التعاون مع 
DAAD الأملانية وحتى املنظمات  منظمة 
لأنها  معها  وتفاعل  تعاون  فهناك  الدولية 
تعد مدخل اىل الأ�ضاتذة ويجب اأن ل ندع اأي 
م�رسوع يف�ضل مع اأي منظمة حتى ل يتم قطع 

الطريق اأمام بقية التدري�ضيني.
الهيئات  اع�ضاء  امام  حديثه  يف  وعرج 
الوطنية  الهوية  على  بالتاكيد  العامة 
الأ�ضتاذ  والنتماء للبالد حيث تعترب هوية 
هي الهوية الرتبوية البحثية العلمية التي 

تعد الأ�ضا�س للتقدم .
واأكد رئي�س اجلامعة التكنولوجية على دعم 

عملية البحث العلمي يف اجلامعة من خالل 
الهتمام بالباحثني لن�رس البحوث العلمية 
يف املجالت العاملية الر�ضينة التي ت�ضب 
اجلامعة  يف  التعليمية  امل�ضرية  خدمة  يف 

والبلد . 
تقدمي  يف  الأ�ضاتذة  دور  ان  وا�ضاف 
املجالت  خمتلف  يف  العلمية  ال�ضت�ضارات 
اجلامعة  تقدم   يف  ي�ضب  والخت�ضا�ضات 
والبلد من خالل  اإن اجلامعة تفتخر ب�ضمعة 
جملة  ومنها  املحكمة  العلمية  جمالتها 
ت�ضتقطب  التي  والتكنولوجيا  الهند�ضة 
وخارج  داخل  من  الباحثني  جميع  بحوث 
اجلامعة ، وان املجلة �ضتظهر بحلة جيدة 
  impact factor على   احل�ضول  اأمل  يف 
على  كبرية  اجلامعة  �ضمعة  اإن  ل�ضيما 

امل�ضتوى املحلي او اخلارجي 
ومتنى للجميع النجاح واملوفقية يف اكمال 
احلبيب   لعراقنا  خدمة  العلمية  امل�ضرية 
وا�ضتمع رئي�س اجلامعة اىل اراء وطروحات 
ومقرتحات ال�ضاتذة من اجل ايجاد احللول 
تدري�ضيي  تواجه  التي  للم�ضاكل  اجلذرية 

الق�ضام .
لق�ضام  العامة  الهيئة  اجتماعات  و�ضهدت 
هند�ضة املكائن واملعدات والكهروميكانيك 
من  والتقدير  ال�ضكر  بتقدمي  واحلا�ضوب 
طارق  �ضباح  ا.د  اىل  اجلامعة   رئي�س 
وا.م.د  املكائن   هند�ضة  ق�ضم  رئي�س  احمد 
هند�ضة  ق�ضم  رئي�س  اجلبار  عبد  طالل 
الباقي  عبد  با�ضم  وا.م.د  الكهروميكانيك 
رئي�س ق�ضم  احلا�ضوب ال�ضابقني ملا قدموه 
من جهود مبذولة يف خدمة امل�ضرية العلمية 
توليهم  فرتة  خالل  واجلامعة   لق�ضامهم 

رئا�ضة الق�ضام. 

أقسام الجامعة التكنولوجية تعقد اجتماعات موسعة لهيئاتها العامة 
رئيس الجامعة يؤكد على دعم عملية البحث  العلمي واالهتمام بشريحة الطلبة 

يف  املتقدمة  واملواد  تكنولوجي  النانو  مركز  اأجرى    
موؤ�ض�ضات  مع  تعاون  اآليات  اربع  التكنولوجية  اجلامعة 
لتبادل  والنفط   ، واملعادن  ال�ضناعة  وزارتي  ودوائر 

املعلومات ب�ضكل مثمر من اجل التقدم العلمي يف البلد .
الدكتور  الأ�ضتاذ  تكنولوجي  النانو  مركز  مديرة  وقالت   
وزارات  موؤ�ض�ضات  مع  التعاون  اإن  ثامر:  جمعة  عدوية 
ي�ضهم  وبالتايل  املجتمع  يف  كبرية  اهمية  يحقق  الدولة 
يف حل املعوقات وامل�ضاكل التي تواجه العمل ف�ضال عن 

تذليل امل�ضاعب فيها.
واأ�ضافت باأنه مت ت�ضكيل اآليات تعاون مع ال�رسكة  العامة 
لتطوير  واملعادن  ال�ضناعة  وزارة  يف  العراقية  لل�ضمنت 
 ، تكنولوجي  النانو  بتقنية  العراقي  ال�ضمنت  خوا�س 
ف�ضال عن تنقية املواد اخلام الداخلة يف �ضناعة ال�ضمنت 
البطانات  خ�ضائ�س  وتطوير  التقنية  بهذه  العراقي 
يف  احلا�ضل  التاآكل  ظاهرة  ودرا�ضة   ، لأفرانها  احلرارية 

املراوح امل�ضتخدمة يف هذه ال�ضناعة .
واأ�ضارت اإىل انه مت التعاون الهيئة العامة للبحث والتطوير 
باإن�ضاء  ال�ضناعة  البيطار يف وزارة  ابن  ال�ضناعي/ مركز 
ال�ضناعية  النزميات  وحتليل  النانوتكنولوجي  ق�ضم 
النانوية ل�ضتخدامها يف منظومات معاجلة  الدقائق  على 
التلوث ، كما مت ت�ضكيل اآلية تعاون مع ال�رسكة  العامة 
تطوير  ت�ضمن  ال�ضناعة   وزارة  يف  احلراريات  ل�ضناعة 

خ�ضائ�س معادن قوالب الكب�س .
�رسكة  مع   تعاون  تفعيل  مت  انه  املركز  مديرة  وذكرت   
خوا�س  درا�ضة  ي�ضمل  النفط  وزارة  يف  العراقية  احلفر 
ملعدن  الدقيقة  البنية  ودرا�ضة   ، احلفر  اأبراج  معادن 
�ضاريات اجهزة احلفر حتت الظروف البيئية والت�ضغيلية 

املختلفة وعامل الزمن .

إدخال تقنية النانوتكنولوجي في 
تطوير خواص السمنت العراقي 

يف خطوة جديدة لن�رس ثقافة العدد واملعلومة 
، ا�ضتحدث ق�ضم الإح�ضاء وبنك املعلومات يف 
اجلامعة التكنولوجية موقعا الكرتونيا على 
�ضبكة النرتنت واملعلوماتية للجامعة وذلك 

يوم الأربعاء 2013/9/25 .
ويت�ضمن املوقع اللكرتوين اإح�ضاءات باأعداد 
الدرا�ضات  وطلبة  واملوظفني  التدري�ضيني 
الإح�ضاءات  اإىل  بالإ�ضافة  والعليا  الأولية 
املختلفة وكذلك ن�رس كرا�س اإح�ضائي �ضنوي.
وذكرت مديرة ق�ضم الإح�ضاء وبنك املعلومات 
اإن   : اأحمد  ح�ضني  اإنعام  اإح�ضائيني  رئي�س 
بيانات  بتوفري  يقوم  اللكرتوين  املوقع 
التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  عن  اإح�ضائية 
اأق�ضامها  باختالف  اجلامعة  يف  واملوظفني 
املقبولني  الطلبة  تخ�س  التي  واملعلومات 

املن�رسمة  ال�ضنوات  مدار  على  واخلريجني 
العليا  الدرا�ضات  واإح�ضاءات طلبة  واحلالية 
املتعلقة  الأخرى  الإح�ضاءات  وبع�س   ،
املوؤمترات  اإح�ضائيات  منها  باجلامعة 
والإيفادات   ، العمل  ور�س   ، الندوات   ،

املختربات والبنايات .
ن�ضاأ  الإح�ضاء  ق�ضم  اإن  بالذكر  واجلدير   
املعلومات  وبنك  الإح�ضاء   ( وحدة  بت�ضكيل 
( يف اجلامعة التكنولوجية عام 2006 بعدها 
مت ا�ضتحداث ق�ضم الإح�ضاء وبنك املعلومات 
يف 2012 �ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة ملا 
وتطبيق  اإمكانية  من  الإح�ضاء  علم  اكت�ضب 
املجالت  كل  يف  واأ�ضاليب  ومبادئ  نظريات 
وميكن التعبري عن ظواهره ببيانات واأ�ضاليب 

اإح�ضائية .

قسم اإلحصاء يستحدث موقعًا الكترونيًا على شبكة الجامعة

احلديثة  والتقنية  الفنية  اخلدمات  توفري  اجل  من 
وباأي�رس  التكنولوجية  اجلامعة  وطلبة  لباحثي 
اللكرتوين  البحث  نظام   " ا�ضتحداث  مت  الطرق 
املكتبة  لدعم   " النرتنت  �ضبكة  با�ضتخدام  للمكتبة 
قبل  من  اجنازه  مت  الذي  اجلامعة  يف  املركزية 

الكادر الفني يف مركز تقنية املعلومات والت�ضالت 
الكادر  مع  بالتعاون  اللكرتونية  الإدارة  �ضعبة   –

الفني لالأمانة العامة للمكتبة املركزية . 
تقنية  مركز  مدير  عا�ضي  هالل  جمال  م.م  وقال   
يتيح  اجلديد  النظام  اإن   : والت�ضالت  املعلومات 
اإمكانية اإظهار عناوين الكتب والر�ضائل والطاريح 
معينة  مفتاحية  كلمة  كتابة  طريق  عن  واملقالت 
اأو  الكتاب  لعنوان  تعود  كلمة  كتابة  طريق  عن  اأو 
البحث  عملية  تتم  اأن  اأو   ، والأطروحة  الر�ضالة 

اعتمادا على ا�ضم املوؤلف اأو �ضنة الن�رس .
واأ�ضاف اإن الفائدة املتحققة من اجناز هذا النظام 
العلمي  امل�ضدر  عن  البحث  مهمة  بت�ضهيل  تتمثل 
اإىل  الباحث  بح�ضور  التقيد  دون  الت�ضنيفي  ورقمه 

موقع املكتبة .

التكنولوجية تستحدث نظام البحث االلكتروني للمكتبة 
باستخدام شبكة االنترنت
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التكنولوجية  اجلامعة  طلبة  متيز 
للمرة الثانية على التوايل يف م�ضاريع 
بعد  املعماري  اجلانب  يف  التخرج 
من  املراكز  على  طالب  ثالثة  فاز  اإن 
تخرج  مل�ضاريع  اخلام�س  اىل  الول 
الهند�ضة  كليات  العراقيني  يف  الطلبة 
العراقية  اجلامعات  يف  املعمارية 
والأجنبية للعام احلايل 2013  اإذ نال 
الطالب خالد ريا�س من ق�ضم الهند�ضة 
لالإبداع  التميز  جائزة  املعمارية 
الأوبرا  دار   " م�رسوعه  عن  املعماري 
حممد  ا�ضماء  اأ.م.د  باأ�رساف   " بغداد 
ح�ضني و د.�ضعاد من بني 234 متناف�ضا 
اأق�ضام الهند�ضة املعمارية  من خمتلف 
و�ضبعة  العراقية  اجلامعات  يف 
مب�ضاركة  اخلارج  يف  يدر�ضون  طالب 
 18 على  الختيار  ليتم  م�رسوعا   84
م�رسوعا من قبل جلنة احلكام للجائزة  
الأول  باملركز  ريا�س  الفائز  وح�ضل 
على منحة لدرا�ضة املاج�ضتري يف ق�ضم 
الهند�ضة املعمارية والبناء يف جامعة 
كوفنرتي الربيطانية  للعام الدرا�ضي 
2015/2014 على ان يجتاز الختبارات 
اإن  العلم  مع  اجلامعة،  تقيمها  التي 
اىل  للتحويل  قابلة  غري  املنحة  هذه 
ا�ضتفادة  عدم  حال  يف  اآخر  �ضخ�س 
مدة  وتكون  الفر�ضة  هذه  من  الفائز 

الدرا�ضة عام واحد فقط.
من  �ضفاء  هديل  الطالبة  وفازت 
اجلامعة التكنولوجية باملركز الرابع 
الت�ضميم  اأغرا�س  متحف  م�رسوع  عن 
�ضكر  وحدة  اأ.م.د  با�رساف  العمراين 
على  وح�ضل  غازي  خن�ضاء  م.د  و 
الطالب ميثم �ضفاء  املرتبة اخلام�ضة 
من اجلامعة التكنولوجية عن م�رسوع 
اأ.م.د  با�رساف  البيئة  اأبحاث  مركز   "
عبا�س علي حمزة و م.د مهدي �ضالح 

فرج. 
عميد  اآيفي  بول  الربوفي�ضور  واأعلن 
جامعة  واحلا�ضبات يف  الهند�ضة  كلية 
الفائزين  اأ�ضماء  كوفنرتي الربيطانية 
التخرج"  م�ضاريع  يف  التميز  بجائزة 
ومكافاأة  تكرمي  اإىل  تهدف  التي  
والقدرات  املواهب  واإظهار  التميز، 
يف  الأكادمييني  وجهود  العراقية، 
يف  املعماري  التعليم  'النهو�س  دعم 

يف  التميز  ثقافة  وتعزيز  العراق، 
العراقيني  ال�ضباب  بني  مبكرة  مرحلة 
الهند�ضة  مهنة  يف  قدما  للم�ضي 
واأكادمييا.واأ�ضاد  املهنية  املعمارية 
الذي  اإياد  الطالب  بت�ضميم  املحكمون 
قدمه مطلع كانون الثاين 2013  مبينني 
اأيد  يف  العراقية  العمارة  م�ضتقبل  اإن 
اأمينة ".  وعد املحكم الفرن�ضي جريوم  
كوبارد "الت�ضميم مفهوم ووا�ضح جدا، 

وميكن اعتباره مبثابة ن�ضب تذكاري، 
عر�س  طريقة  اإن�ضاء  اأن  ميكن  واأنه 
اما   ." لبغداد  لطيفة  بريدية  بطاقة 
ذكر ان   " املحكم الردين را�ضدالعن�ضه 
املميزة  امل�ضاريع  اأحد  يعد  امل�رسوع 
لنه    ، حديد  زها  اأعمال  تذكر  التي 
اظهر �ضيولة وحركة لإن�ضاء رمز ثقايف 
بالن�ضبة  ولكن  فقط  للعراق  لي�س 
بالذكر  اجلدير  اأي�ضا.ومن  للمنطقة 
 2012 لعام  التميز  بجائزة  الفائز  اأن 
من  عبا�س  �ضباح  اأنور  الطالب  كان 
على  التكنولوجية.وح�ضل  اجلامعة 
اإبراهيم   2013 لعام  الثانية  اجلائزة 
الدين  �ضالح  من جامعة  عارف  حافظ 
"متحف  ت�ضميم  م�رسوع  عن  اربيل  يف 
الفنون الإ�ضالمية  اما اجلائزة الثالثة 

فكانت من ن�ضيب ديانا داود من جامعة 
التاريخ  "متحف  م�رسوع  عن  دهوك 
اىل  ال�ضاد�س  من  واملراكز   " الطبيعي 
جامعات  من  لطلبة  كانت  العا�رس  
 ، الدين  و�ضالح  والنهرين  بغداد   :
للعلوم  اخلا�ضة  الدولية  واجلامعة 
وتقا�ضم  �ضوريا  يف  والتكنولوجيا 
جامعات  من  طالب  العا�رس  املركز 
�ضالح الدين ، ودهوك وال�ضليمانية .

عام  من  امل�رسف  جائزة  على  ح�ضل 
لالإ�رساف  تركي  حامد  الدكتور   2013

ثالثة من اأكرب 10 م�ضاريع.
واجلدير بالذكر ان هذه اجلائزة غري 
حكومية  جهة  او  منظمة  لأية  تابعة 
اأكادميية  هيئات  من  مدعومة  وهي 
معمارية  وجمالت  وثقافية  ومعمارية 
بجهود  اجلائزة  هذه  وجاءت  معروفة 
عراقية خال�ضة موجودة يف بريطانيا 
من اأجل دعم املعماري العراقي ال�ضاب 
وتعريف العامل باجلهود املبذولة . 

الدورة  التكنولوجية   اختتمت يف اجلامعة 
التدريبية الوىل خلريجي اجلامعة للعامني 
التي   2013/2012 و   2012/2011 الدرا�ضيني 
اأقامتها وحدة الوظائف يف اجلامعة  للمدة 
من 15 -19 ايلول 2013 على قاعة ق�ضم العلوم 
التطبيقية مب�ضاركة 123 خريجا من خمتلف 

اأق�ضام اجلامعة الهند�ضية والعلمية .
اجلامعة  يف  الوظائف  وحدة  م�ضوؤول  وقال 
الدورة  منهاج  ان   : احل�ضن  عبد  مرت�ضى 
والر�ضائل  الذاتية  ال�ضرية  عمل  على  ا�ضتمل 
ومهارة  العمل  ومقابالت  اللكرتونية 
نهاية  يف  النكليزية.ومت  باللغة  التحدث 
باخلريجني  خا�س  ا�ضتبيان  توزيع  الدورة 
الدورة  من  جنوها  التي  الفائدة  ملعرفة 

ف�ضال عن توزيع �ضهادات امل�ضاركة عليهم.
مدى  عن  الدورة  يف  امل�ضاركون  واأبدى 
�ضعادتهم  باهتمام اجلامعة ورئي�ضها الأ�ضتاذ 
الدكتور امني دواي ثامر ب�رسيحة اخلريجني 
التعيني  قبل  اف�ضل  ب�ضكل  تهيئتهم  اجل  من 
، م�ضيفني باأنهم يتمنون ان تتوا�ضل اقامة 
هذه الدورات م�ضتقبال  للوحدة ملا لها من 
اخلريجني  مواهب  وتطوير  �ضقل  يف  اهمية 

من الناحية العلمية والعملية . 

123 مشاركا في دورة الوظائف لخريجي 
الجامعة باللغة االنكليزية والحاسوب 

حصل على منحة دراسية في جامعة كوفنتري البريطانية 
طالب من التكنولوجية ينال جائزة التميز لإلبداع المعماري لعام 2013 عن تصميم  دار األوبرا بغداد

�ضارك رئي�س ق�ضم التنمية امل�ضتدامة املدر�س مقداد عبد الوهاب اخلطيب  
عمل  ور�ضة  يف   التكنولوجية  اجلامعة  يف  البيئية  البحوث  مركز  يف 
تركيا بعد ان مت تر�ضيحه من   – اأيلول يف مدينة ا�ضطنبول  للفرتة 19-16 
قبل املنظمة الدولية للتقيي�س )ISO( ليكون خبري وطني يف امل�ضوؤولية 
املجتمعية Social Responsibility  التي تعتمد لغر�س النهو�س بواقع 
وان�ضطتها يف  قراراتها  م�ضوؤوليتها جتاه  ومعرفة  واملوؤ�ض�ضات  ال�رسكات 
املجتمع والبيئة من خالل �ضلوك �ضفاف واأخالقي وح�ضولهم على ال�ضهادات 

التقديرية.
وقال مقداد عبد الوهاب : ان الور�ضة ت�ضمنت برناجما مكثفا ت�ضمن خالل 
الثالثة ايام الوىل؛ جل�ضات تفاعلية – تو�ضيحية يف م�ضامني امل�ضوؤولية 
املجتمعية ، اأعقبها يف اليوم الرابع  بح�ضور خم�ضة موؤ�ض�ضات عراقية ليتم 
التن�ضيق فيما بينها واخلرباء الوطنيني لت�ضمني مبادئ وا�ض�س امل�ضوؤولية 

املجتمعية يف هيكلياتها الدارية وبراجمها التنفيذية.

التنمية المستدامة في الجامعة التكنولوجية تشارك في ورشة عمل بتركيا

�ضارك رئي�س ق�ضم الهند�ضة املعمارية ا.م.د ابراهيم جواد ال يو�ضف 
يف جلنة حتكيم جائزة البداع لفئة م�ضاريع الطلبة يف اجلامعات 
الربيطانية وذلك باختيار اف�ضل امل�ضاريع .وجاء اختيار  الدكتور 
الطلبة  م�رسفني  اختيار  �ضوء  يف  التحكيم  جلنة  يف  جواد  ابراهيم 
الفائزين بجائزة التميز ال�ضابقة اذ �ضبق له ان ا�رسف على م�رسوع 
الذي ح�ضل  التكنولوجية  اجلامعة  من  عبا�س  �ضباح  انور  الطالب 
على اجلائزة الوىل .وقال رئي�س الق�ضم انه قام بفح�س 6 م�ضاريع 
منها 5 م�ضاريع فردية وواحد م�ضرتك .ويذكر ان اللجنة ت�ضم اي�ضا 
ا�ضت�ضارية  معمارية  وهي  املالئكة  مها  الدكتورة  هما  عراقيان 
وخمططة مدن واأكادميية يف عدة جامعات عراقية يف بغداد و�ضمال 
العراق ، واملهند�س قائد �ضغري وهو خريج اجلامعة التكنولوجية 
جامعة  من  امل�ضاريع  ادارة  يف  املاج�ضتري  �ضهادة  على  وحا�ضل 
الب�رسة  ويحا�رس فيها والن يكمل الدكتوراه يف جامعة �ضرتانكاليد 

يف مدينة كال�ضكو. 

رئيس الهندسة المعمارية محكما لمشاريع طلبة الجامعات البريطانية
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املتجددة  الطاقات  جمموعة  اأقامت 
بالتعاون  التكنولوجية  اجلامعة  يف 
�ضمن  الأمريكية  ميزوري  جامعة  مع 
العاملية   "IREX  " منظمة  برنامج  
 " الأوىل  التخ�ض�ضية  العلمية  الندوة 
الطاقات املتجددة الواقع والتوجهات 
اأيلول   17 الثالثاء  يوم   " امل�ضتقبلية 
بح�ضور  اجلامعة  م�رسح  على   2013
اأ.د  التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س 
امني دواي ثامر والدكتور كمال ح�ضني 
مدير عام الطاقات املتجددة يف وزارة 
وم�ضاعدي  والتكنولوجيا   العلوم 
اأ.د.  رئي�س اجلامعة لل�ضوؤون العلمية 
اأ.د.  والإدارية  العاين  يحيى  حممد 
وزارات  وممثلي  نعمة  حلو  جا�ضم 
واملعادن  وال�ضناعة   ، الكهرباء   "
من  وعدد   " والتكنولوجيا  والعلوم 

روؤ�ضاء الأق�ضام ومنت�ضبي اجلامعة .
ابتداأت الندوة بالن�ضيد الوطني وتالوة 
�ضورة  قراءة  ثم  احلكيم  الذكر  من  اآي 
  ، العراق   �ضهداء  اأرواح  على  الفاحتة 
اأ.د.  اجلامعة  رئي�س  األقى  ذلك  بعد 
اإن   : فيها  بني  كلمة  ثامر  دواي  امني 
العامل  دول  من  نالحظه  الذي  التوجه 
يف ا�ضتخدام الطاقة املتجددة هو تقدم 
كبري ومت�ضارع اإل اإن البلد يعاين من قلة 
م�ضيفا   ، اللون  لهذا  العملي  التطبيق 
ان اجلامعة كان لها ما يقارب �ضنتني 
ميزوري  جامعة  مع  تن�ضيق  ثالث  اىل 
 IREX الأمريكية وبالأ�ضا�س مع منظمة
العاملية وهي منظمة  ت�ضعى اإىل اإ�ضناد 
وتوطني  نقل  وكيفية  الأكادمييني  
التكنولوجيا اإىل بلدان العامل الكاملة 
من  التكنولوجية  اجلامعة  فان  لذا 
منطلق نقل وتوطني هذه التكنولوجيا 
كيفية  عاتقها  على  اأخذت  العراق  اإىل 
الدولة  موؤ�ض�ضات   بني  الآراء  تن�ضيق 
العلوم  وزارات  مع  كامل  ب�ضكل 
والتكنولوجيا ، وال�ضناعة  واملعادن 
التي  الأخرى  والوزارات  والكهرباء 

ت�ضند وت�ضتفاد من هذا اجلانب .
وذكر رئي�س جمموعة الطاقات املتجددة 
يف اجلامعة اأ.د. جالل حممد جليل يف 
التكنولوجية  اجلامعة  بان   : له  كلمة 
املتجددة  الطاقات  مو�ضوع  اختارت 
مع  للتعاون  ثالثة  موا�ضيع  كاأحد 
خالل  من  الأمريكية  ميزوري  جامعة 
العراقي  اجلامعي  الرتابط  برنامج 
والتبادل  البحث  جمل�س  وباإ�رساف 
الدويل )IREX ( بالتعاون مع ال�ضفارة 

الأمريكية .

اجلامعي  الرتابط  برنامج  اإن  واأو�ضح 
�رساكات  اإن�ضاء  على  يقوم  العراقي 
العراقية  اجلامعات  بني  م�ضتدمية 
التعليم  موؤ�ض�ضات  لتعزيز  والأمريكية 
التعلم  وتعزيز  العراق  يف  العايل 
التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  بني  امل�ضرتك 
 ، والإداريني  والطلبة  باجلامعة 
العراق  فان  الربنامج  هذا  �ضوء  ويف 
املجتمع  يف  انخراطا  اأكرث  �ضي�ضبح 
الجتماعية  التنمية  و�ضتحفز  العاملي 
العراق  يف  والقت�ضادية  وال�ضيا�ضية 
الرتبوية  الأ�ضاليب  تقا�ضم  خالل  من 
على  الدورات  خالل  من  والتعاون 
لإجراء  القدرات  وبناء  النرتنت 
الأكادميية  املوؤ�ض�ضات  وربط  البحوث 
الأمر  نهاية  العمل ويف  فر�س  وتوفري 
جاهزين  اجلامعات  طلبة  �ضيتخرج 

للنجاح يف العمل .
ملتابعة  الرئي�ضية  اللجنة  وتاألفت 
 IREX  " منظمة  مع  العمل  فعاليات 
اجلامعة  رئي�س  يرتاأ�ضها  التي   "
ثامر  دواي  امني  ا.د  التكنولوجية 
والعالقات  العلمية  ال�ضوؤون  ومدير 
حمدان  كاظم  و�ضام  ا.م.د  الثقافية 
جمموعة   " الثالث  اللجان  وروؤ�ضاء 
الطاقة املتجددة ، والنانوتكنولوجي 
وهناك   " ال�ضناعية  والهند�ضة   ،

جلان فرعية ت�ضم بحدود 30 تدري�ضي 
ملتابعة  الخت�ضا�ضات  خمتلف  من 

املحاور الثالث .
وقال مدير ال�ضوؤون العلمية والعالقات 
خارطة  تعد  الندوة  ان  الثقافية 
الطريق للعمل امل�ضتقبلي للجامعة يف 
جمال الطاقة املتجددة وبالتعاون مع 

جامعة ميزوري المريكية.

التي  الندوة  جل�ضات  بداأت  بعدها 
التي  الوىل  جل�ضتني  على  ا�ضتملت 
واملقرر  حممد  جالل  ا.د  ترا�ضها 
الدكتور نربا�س حممد وت�ضمنت اوراق 
كرمي  ن�ضري  د.  ا�ضتهلها  الوزارت  عمل 
والدرا�ضات  التخطيط  دائرة  من  قا�ضم 
 " مو�ضوع  عن  الكهرباء  وزارة  يف 
، والورقة الثانية  الطاقة ال�ضم�ضية " 
املتجددة  الطاقة   " بعنوان  كانت 
الطاقة  توفري  يف  وا�ضتخداماتها 
للمحا�رس ماجد ح�ضن مدير  واملياه " 
يف  ال�ضم�ضية  الطاقة  بحوث  مركز 
وزارة ال�ضناعة واملعادن ، و قدم  د. 
مركز بحوث  من  العطار  ابراهيم  فالح 
العلوم  وزارة  يف  ال�ضم�ضية  الطاقة 
عن  الثالثة  الورقة  والتكنولوجيا 
ورقة  اما  املتجددة   الطاقات  دائرة 
النفط   لوزارة  فكانت  الرابعة  العمل 
قدمتها املهند�ضة ب�رسى عبد القادر من 

�رسكة امل�ضاريع النفطية عن الطاقات 
املتجددة  ، وقدم م. باهر حممد من 
يف  البحري  للنقل  العامة  ال�رسكة 
الوطنية  اللجنة  وع�ضو  النقل  وزارة 
عن  عمل  ورقة  املناخية  لالتفاقية 

�رسكة النقل البحري .   
والعامل  العراق  �رسكة  ممثل  واألقى 
�ضلطان  لبيب  الدكتور  للتكنولوجيا 

الكهرباء يف  ال�ضابق بهند�ضة  الأ�ضتاذ  
جامعة كاليفورينا – �ضان دياكو ورقة 
  " عمل " عن منظومات الطاقة ال�ضم�ضية 
األقيت ر�ضالة من جامعة ميزوري  كما 
/ كلية الهند�ضة حول برنامج التعاون 

يف جمالت الطاقات املتجددة .
اأما اجلل�ضة الثانية التي كانت برئا�ضة 
الهند�ضة  من  تقي  حممد  الدكتور 
عبد  الدكتور  واملقرر  الكيمياوية 
اللطيف جاد لله /مركز بحوث الطاقة 
ت�ضمنت  فقد  املتجددة   والطاقات 
�ضبعة  اأوراق عمل الأوىل من قبل مركز 
بحوث الطاقة والطاقات املتجددة يف 
الدكتور  قدمها  التكنولوجية  اجلامعة 
علي هادي مدير املركز عمل تاله  د. 
عبد اللطيف جاد الله من ق�ضم الهند�ضة 
الطاقات  عن  الكهروميكانيكية 
املتجددة ثم ورقة عمل اأ.د. جالل حممد 
الكهروميكانيكية  الهند�ضة  ق�ضم  من 

حممد  ود.    ، ال�ضم�ضية  املدخنة  عن 
عن  الكيمياوية  الهند�ضة  من  عي�ضى 
الكتل احليوية ، واأ.د �ضامي الربيعي 
واملعادن عن  الإنتاج  هند�ضة  ق�ضم  من 
رحيم  اكرم  ود.   ، الكاثودية  احلماية 
املواد  عن  املواد  هند�ضة  ق�ضم  من 
التو�ضيل ، ود عدي  علي  من  عالية 
خاليا  عن  الكهربائية  الهند�ضة  ق�ضم 

الوقود .

ملتقى م�ضرتك بني الباحثني

ملتقى  اإيجاد  اإىل  الندوة  وهدفت 
اجلامعة  يف  الباحثني  بني  م�ضرتك 
املخت�ضة  الوزارات  يف  العمل  و�ضوق 
على  والطالع   ، املتجددة  بالطاقات 
يف  والناجحة  املنفذة  امل�ضاريع 

يف  العمل  �ضوق  واطالع   ، الوزارات 
نتائج  على  واخلا�س  العام  القطاع 
اآليات  واإقامة    ، اجلامعة  وبحوث 
يف  الطلبة  لإ�رساك  م�ضرتك  تعاون  

جمال الطاقات املتجددة .
الآتية  املحاور  على  الندوة  وت�ضمنت 
التعاون مع جامعة ميزوري ،  اآلية   :
وملخ�س البحوث يف اجلامعة ، وبيان 
جتربة   ، املتجددة  الطاقة  م�ضاريع 
وجناحها  ال�ضم�ضية  الت�ضفية  حمطات 
اإ�رساك  اآليات   ، اخلا�س  القطاع  يف 

الطلبة يف التدريب و�ضوق العمل.

التو�ضية بزيادة التعاون مع القطاع 
العام واخلا�س على تنفيذ حمطات  

الطاقات املتجددة

اىل  بالندوة  امل�ضاركون  واأو�ضى 
البحث وتقدمي  الباحثني على  ت�ضجيع 
الطاقات  �ضمن  التطبيقية  امل�ضاريع 
امل�ضاريع  من  ال�ضتفادة   ، املتجددة 
دائرة  ترعاها  التي  الريادية 
التعليم  وزارة  يف  والتطوير  البحث 
املتجددة  الطاقات  جمال  يف  العايل 
العام  القطاع  مع  التعاون  .وزيادة 
الكهرباء  وزارتي  بالأخ�س  واخلا�س 
حمطات   تنفيذ  على  وال�ضناعة   ،
الطاقات املتجددة  ووزارة ال�ضناعة 
والقطاع اخلا�س على زيادة الهتمام 
مبنتوجات الطاقة املتجددة وحماولة 

ت�ضويقها اإىل املواطن . 
كما متت التو�ضية بتوعية الطلبة يف 
الطاقات  باجتاه  املتجددة  الطاقة 
التي  الكور�ضات  خالل  من  املتجددة 
املتجددة  الطاقة  جمموعة  تبنتاها 
�ضوق  اإىل   الدخول  على  وحثهم 
املتجددة  الطاقات  جمال  يف  العمل 
واإن�ضاء   . واخلا�س  العام  القطاع  يف 
مركز وطني يعني بتوحيد اجلهود يف 
البحثية  واملراكز  املختلفة  الوزارات 

املتخ�ض�ضة بالطاقات املتجددة .
العمل  متديد  ايرك�س  من  والطلب 
ميزوري  جامعة  مع  التواأمة  باتفاقية 
كفاءة  برامج  لتطوير  اأخرى  �ضنة 
للطاقات  العليا  والدرا�ضات  الطاقة 
مفاحتتنا  بعد  خ�ضو�ضا  املتجددة 

باملو�ضوع من قبل جامعة ميزوري .
وكذلك ال�ضتفادة الق�ضوى من اخلامات 
مكونات  ت�ضنيع  يف  العراقية  الولية 
ال�ضيليكا  انتاج   ( املتجددة  الطاقات 

من الرمل العراقي ( 

التكنولوجية تقيم ندوة علمية عن الطاقات المتجددة بالتعاون مع جامعة ميزوري
التميمي : الجامعة أخذت على عاتقها تنسيق اآلراء بين مؤسسات الدولة لنقل وتوطين التكنولوجيا
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لالهتمام  الدائم  �ضعيها  يف 
والتوا�ضل  اخلريجني  ب�رسيحة 
فر�س  ايجاد  اجل  من  معهم 
الدولة  موؤ�ض�ضات  يف  عمل 
التكنولوجية  اجلامعة  بداأت 
خطواتها الوىل يف فتح قنوات 
يف  اجلوية  القوة  قيادة  مع 
خريجي  لتعيني  الدفاع  وزارة 
اق�ضام  ثمانية  من  اجلامعة 
على  اجلامعة  يف  هند�ضية 
اجلوية  القوة  قيادة  مالك 
فقد  مهند�س  �ضابط  ب�ضفة 
امل�ضرتكة  اللجنة  عقدت 
مع  اجتماعا  الطرفني   بني 
الدرا�ضيني  للعامني  اخلريجني 
 2013-2012  ،  2012-2011  "
الراغبني  اجلن�ضني  ولكال    "
 18 الربعاء  يوم  بالتعيني 
ق�ضم  قاعة  على   2013 ايلول 
اجلامعة  يف  التطبيقية  العلوم 
رئي�س  منها  جانبا  ح�رس  التي 
الأ�ضتاذ  التكنولوجية  اجلامعة 
الذي  ثامر  دواي  امني  الدكتور 
كان الداعم الكرب لهذا الجتاه   
الذي  الجتماع   خالل  ومت 
خريجا   200 من  اكرث  ح�رسه 
تو�ضيح  بالتعيني  يرغب 
املطلوبة و�رسح  الخت�ضا�ضات 

التفا�ضيل  وذكر  المتيازات 
الوظيفة  نوع  عن  الكاملة 
مع  والإناث  للذكور  املنا�ضبة 
الدورة  وزمان  مكان  تو�ضيح 
املزمع ار�ضال املقبولني اليها 
ومقدار الراتب اي�ضا حيث ي�ضل 
اثناء فرتة  الف دينار  اىل 850 
واأجابت  املقبول،   تدريب 
اللجنة امل�ضرتكة على ت�ضاوؤلت 

اخلريجني .
اجلامعة  رئي�س  وكان  
اىل  اوعز  قد  التكنولوجية  
بتوزيع  الوظائف  وحدة 
خا�ضة  معلومات  ا�ضتمارة 
بالراغبني بالتعيني على مالك 
بيانات  وجمع  اجلوية  القوة 

كاملة عن اخلريجني .
على  مت  التفاق  ان  ويذكر   
الأق�ضام  خريجي  �ضمول 
الكهرباء    ( الهند�ضية 
 " واللكرتونيك  "الت�ضالت 
الطاقة   " الكهروميكانيك   ،
والنظم " ، املكائن واملعدات " 
عام  وميكانيك  طائرات  هند�ضة 
 ، واملواد   ، والكيمياوي   ،  "
والليزر   ، والنظم  وال�ضيطرة 
 ، الب�رسية  واللكرتونيات 

والنتاج واملعادن ( .

مو�ضى  علي  الدكتور  وقال 
بان  امل�ضرتكة  اللجنة  ع�ضو 
الهدف من الجتماع هو ت�ضهيل 
ل�ضمان  اخلريجني  مهمة 
ان  بعد  التخرج  بعد  توظيفهم 
الوظائف  وحدة  ا�ضتحداث  مت 
على   اخذت  التي  اجلامعة  يف 
والت�ضال  التن�ضيق  عاتقها 
فتح  على  ف�ضال  باخلريجني 
قنوات مع الوزارات وموؤ�ض�ضات 
لت�ضهيل  العراق  داخل  الدولة 
اخلريجني  توظيف  عملية 
حتتاجها  التي  الماكن  يف 
ان  م�ضيفا   ، اخت�ضا�ضاتهم 
ان  التكنولوجية  اجلامعة 
على  الوىل  تعد  التجربة  هذه 
العراقية  اجلامعات  م�ضتوى 
والتعرف  اخلريجني  ملتابعة 
واإمكانية  اأحوالهم  على 

توظيفهم .
حممد  ركن  طيار  عميد  واأكد 
اجلوية  الدارة  مدير  جميد 
على رغبة قيادة القوة اجلوية 
املطلوبة  الدرجات  بتوزيع 
ومن  اخلريجني  جميع  على 
اكد   حيث  املحافظات  خمتلف 
ان التوزيع �ضيكون عادل وذلك 
لكل  ال�ضكانية   الن�ضبة  ح�ضب 

بالتعاون  م�ضيدا   ، حمافظة 
اجلامعة  قبل  من  املثمر 
اجلامعة  رئي�س  وبالأخ�س 
دواي  امني  ا.د  التكنولوجية 
ا�ضتعداده  اأبدى  الذي  ثامر 
املميز  العمل  هذا  لتنفيذ 
اخلريجني  ب�رسيحة  بالهتمام 
يف  �ضاهده  مبا  اإعجابه  مبديا 
من  اجلامعة  ومراكز  اق�ضام 
المكانات للطلبة  توفري جميع 
واملالك  الإي�ضاح   وو�ضائل 
تفوق  التي  الكفوء  التدري�ضي 
املوؤ�ض�ضة  يف  �ضاهدناه  ما 
التدريبية يف الردن ا�ضافة اىل 
لغة التفاهم مع جلنة اجلامعة 
المور،  الكثري من  �ضهلت  التي 
�ضيتيح  المر  هذا  ان  م�ضيفا 
جمالت  لفتح  امامنا  الفر�ضة 
او�ضع منها الدورات التطويرية 
اجلوية  القوة  ملنت�ضبي 
الخت�ضا�ضات  وملختلف 
يف  دورات  عن  ف�ضال  العلمية  

اللغة النكليزية واحلا�ضوب .
من  امل�ضرتكة  اللجنة  وتاألفت 
التكنولوجية  اجلامعة  جانب 
ق�ضم  رئي�س  �ضالح  حممد  ا.د 
و�ضام  وا.م.د  الليزر  هند�ضة 
ال�ضوؤون  مدير  حمدان  كاظم 
الثقافية  والعالقات  العلمية 
وم.د علي مو�ضى مدير ال�ضوؤون 
طريد  �ضعدي  وم.د  الإدارية 
ومن  الكهروميكانيك  ق�ضم  من 
جانب القوة اجلوية عميد طيار 
الدارة  مدير  جميد  حممد  ركن 
ماجد  طيار  وعميد  اجلوية 
وعقيد  التطوع  ق�ضم  مدير  علي 
ممثل  اكرم  حممد  بدين  تدريب 
مديرية التدريب اجلوي ، وقام 
يف  الوظائف  وحدة  م�ضوؤول 
احل�ضن  عبد  مرت�ضى  اجلامعة 
مع  بالتن�ضيق  غالب   وعالء 
اجلامعة  يف  الهند�ضية  الق�ضام 
امل�ضتلزمات  جميع  تهيئة  على 

لإقامة هذا الجتماع .

تشمل 8 اختصاصات هندسية في الجامعة
التكنولوجية تبدأ خطوتها األولى لتعيين الخريجين على مالك قيادة القوة الجوية

عن  التخ�ض�ضية  الور�ضة  يف  التكنولوجية  اجلامعة  �ضاركت 
اآليات عمل حا�ضنات التكنولوجية التي اإقامتها وزارة العلوم 
والتكنولوجيا يف فندق فل�ضطني للمدة من 25-29 اآب 2013 �ضمن 
العراق  للتنمية يف  العلمي  الإبداع  تفعيل  الوزارة يف  برنامج 
التكنولوجية  احلا�ضنات  ا�ضرتاتيجيات  اإعداد  جلنة  مب�ضاركة 
الديوانية والقاد�ضية وكربالء وجامعة  العراق وحمافظات  يف 

كربالء وجامعة النبار .
ومثل اجلامعة  ا.م.د علي هادي مدير مركز تكنولوجيا الطاقة 
م.د  احلا�ضوب  علوم  ق�ضم  والتدري�ضي يف  املتجددة  والطاقات 
اياد رو�ضان ع�ضوا جلنة احلا�ضنات التكنولوجية يف اجلامعة 
والتدري�ضي يف ق�ضم هند�ضة الليزر واللكرتونيات الب�رسية م.د 
اياد زوين ويعمل يف مركز ونقل وتطوير التكنولوجيا وت�ضمنت 
الور�ضة 6 حماور هي : املحور الأول : الهيكل التنظيمي ، وظائف 
التخطيط للحا�ضنة  العمل ومعايري الأداء . واملحور الثاين " 
درا�ضة اجلدوى وخطة العمل . والثالث حمور  التكنولوجية " 
 " وحمور   " ت�ضويق البتكارات عرب احلا�ضنات التكنولوجية   "
عوامل جناح احلا�ضنة " وحمور " بع�س التجارب العاملية يف 

اإقامة حا�ضنات امل�رسوعات " وحمور " الفلكية الفكرية ". 
من  فعالة  كانت  اجلامعة  م�ضاركة  ان  زوين  اياد  م.د  وقال   
الطالع  اإىل  اإ�ضافة  الور�ضة  قدموها يف  التي  الطروحات  خالل 
التي  املجال  هذا  يف  العاملية  والتجارب  امل�ضتجدات  على 
ت�ضب جميعها يف العمل على تهيئة اجلامعة لإن�ضاء حا�ضنات 
وتوطني  نقل  مركز  اإن�ضاء  خالل  من  متقدمة  تكنولوجية 

التكنولوجيا املتقدمة .

تدريسيو الجامعة في ورشة 
تخصصية عن آليات عمل 

حاضنات التكنولوجيا

احللقات  �ضل�ضلة  �ضمن 
الدرا�ضي  للعام  النقا�ضية 
اأجل  ومن   2014/2013 اجلديد 
كيفية  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
التدري�ضيني  اداء  حت�ضني جودة 
القاء  لطريقة  واملهند�ضني 
�ضواء  املحا�رسات  وعر�س 
اأو  العتيادية  املحا�رسات  يف 
عقد   ، والندوات  املوؤمترات 
حلقة  النفط  تكنولوجيا  ق�ضم 
)) اجلودة يف   : بعنوان  نقا�ضية 
طريقة العر�س والألقاء(( القتها 
علوان  لطيف  ليلى  املدر�س 
تكنولوجيا  ق�ضم  التدري�ضية يف 
النفط وعلى قاعة املوؤمترات يف 
الق�ضم . وبح�ضور رئي�س الق�ضم 
ا. د. حممد اجلواد واملعاونني 
واأع�ضاء  والداري  العلمي 
واملهند�ضني  التدري�ضية  الهيئة 

ومنت�ضبي الق�ضم كافة .
وتطرقت التدري�ضية ليلى لطيف 

الأ�ضا�ضية  القواعد  اأهم  اىل 
والقاء  العر�س  طريقة  يف 
)كيفية  منها:  املحا�رسة 
املحا�رسة  عر�س  �ضياغة 
باأ�ضلوب   Power Point على 
كيفية  للمتلقي،  منا�ضب 
واأنواعها  احلروف  ا�ضتخدام 
لغر�س اي�ضالها ب�ضكل منا�ضب، 

الكلمات  مفاتيح  كتابة  معرفة 
اليه  يتطرق  الذي  للمو�ضوع 
حت�ضني  دائرة  اىل  والتطرق 
الأ�ضتاذ  يخ�س  فيما  اجلودة 
املحا�رس وكيفية ا�ضتخدامها يف 

القاء املحا�رسة. 
الألقاء  ان  التدري�ضية  واأكدت 
يعتمد  العالية  اجلودة  ذو 

اأ�ضا�ضية  حماور  ثالثة  على 
وال�ضور  العلمية  املادة  وهي 
الأ�ضتاذ  وت�رسف  الأي�ضاحية 
خالل  الألقاء  وطريقة 
اىل  يوؤدي  والذي  املحا�رسة 

ا�ضتفادة امل�ضتمع ب�ضكل اأكرب. 
احللقة  هذه  على  اجلواد  واأثنى 
�رسورة  موؤكدا   ، النقا�ضية 
تعليم الطالب على ا�ضلوب القاء 
والطريقة  العلمي  املو�ضوع 
املعلومة  لي�ضال  ال�ضحيحة 
الكبري  الأثر  له  مما  لالآخرين 
م�ضتقباًل  الطالب  �ضخ�ضية  يف 
ادخال مو�ضوع  اهمية  ف�ضال عن 
الدرا�ضية  املواد  �ضمن  الألقاء 

للطالب لتح�ضني اداءه العلمي
بعد ذلك مت فتح باب املناق�ضة 
املقرتحات  وتقدمي  للحا�رسين 
اقامة  وا�ضتمرار  اغناء  اأجل  من 
يف  نقا�ضية  حلقات  هكذا  مثل 

امل�ضتقبل القريب.

الجودة في طريقة العرض وااللقاء في حلقة نقاشية في قسم تكنولوجيا النفط

اختتمت يف اجلامعة التكنولوجية ور�ضة عمل عن كيفية اعداد 
ادلة اجلودة – دليل اجلودة يوم اخلمي�س 2013/8/29 ا�ضتمرت 
املوارد   " وزارات  متدربا  ميثلون   91 اأ�ضبوع مب�ضاركة  ملدة 
العمار   ، النفط   ، ال�ضناعة واملعادن   ، ال�ضحة   ، املائية 

وال�ضكان " ، جامعة النهرين ، مديرية بلديات بغداد.
يف  ثامر  دواي  امني  اأ.د  التكنولوجية  اجلامعة  رئي�س  واأكد 
فتح   يف  ما�ضية  اجلامعة  ان    : الور�ضة  اختتام  يف  له  كلمة 
ابوابها امام الوزارات يف املجالت كافة التي ت�ضب  يف خدمة 
املجتمع وهذا ما جت�ضد بفتح ابوابها امام وزارة ال�ضحة يف 
جمالت عدة من بينها تقنيات النانوتكنولوجي ، م�ضريا اإن 
التعاون بينها وبني  اآفاق  اجلامعة ما�ضية يف طريقها لفتح 
وزارة ال�ضحة خدمة للمجتمع العراقي ، م�ضيفًا اإن الدورات 
يف  ا�ضا�ضي  جزء  هي   امل�ضتمر  التعليم  مركز  يقيمها  التي 
التكنولوجية  اجلامعة  عليه  ح�ضلت  التي  والإجناز  التقدم 
الداء  تقييم  يف  الول  املركز  على  ح�ضولها  بعد  خ�ضو�ضا 
التعليم  مركز  مدير  وذكر  العراقية  اجلامعات  بني  واجلودة 
امل�ضاركني يف  اغلب  ان   : ابراهيم حممود  اأ.د خليل  امل�ضتمر 
الدورة ميثلون القطاع ال�ضحي حيث يتدرب امل�ضاركون كيفية 
امل�ضت�ضفيات  مع  واملقارنة  والدليل  اجلودة  وثائق  ت�ضميم 
التي تطبق نظام اجلودة يف البلدان العربية والجنبية ف�ضاًل 
عن عر�س مناذج وا�ضتمارات يف هذا املجال م�ضيفًا ان الدورة 

تهدف اىل التعريف بكيفية اعداد اجلودة  .
و�ضمل منهاج الدورة : توثيق نظام ادارة اجلودة ، املتطلبات 
�ضبط  كيفية   ، لاليزو  التاأهيل  لغرا�س  للتوثيق  العامة 
 ،  9001 اليزو  لتطبيق  التاأهيل  خطة  عر�س   ، الوثائق 
الت�ضل�ضل الهرمي لنظام التوثيق وفق املوا�ضفة اليزو 10013 
،وتنظيم دليل اجلودة وفق اليزو 9001- 2008 ، انواع ادلة 
 ، اجلودة  ادلة  من  ،  عر�س حالت منوذجية  اجلودة  دليل 
 ، اجلودة  �ضيا�ضة  اعداد  وكيفية   ، اجلودة  دليل  ومكونات 
توزيع  عن  ف�ضال  الدليل  كتابة  كيفية  حول  عملية  متارين 

امل�ضاركني على جماميع .
واألقى املحا�رسات يف الدورة جمموعة من خرباء اجلودة ، 

وخ�ضع امل�ضاركون اإىل اختبار نهائي يف نهاية الدورة .

91 مشاركا في ورشة عمل عن 
كيفية إعداد أدلة الجودة
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من  حممد  عبد  األء  الطالبة  نالت 
اجلامعة  يف  املواد  هند�ضة  ق�ضم 
املاج�ضتري  �ضهادة  التكنولوجية 
بتقدير امتياز يف هند�ضة املواد عن 

ر�ضالتها املو�ضومة : 
للمواد  والنبعاج  ال�ضد  حتليل   "

البوليمريية املركبة " 
 Tensile and buckling“

 analysis of polymeric
”composite materials

من  املناق�ضة  جلنة  وتاألفت 
من  �ضالح  عي�ضى  د.�ضهامة  اأ. 
اجلامعة التكنولوجية ق�ضم هند�ضة 
�ضالح  اأمل  واأ.د.  رئي�ضا  املواد 
/ التقني  التعليم  هيئة  من  مريزه 
كامل  كاظم  واأ.د.  التقنية  الكلية 

/ امل�ضتن�رسية  اجلامعة  من  ر�ضن 
كلية الهند�ضة /ق�ضم هند�ضة املواد 
عليوي  كاظم  واأ.د. جواد  /اأع�ضاء 
من ق�ضم هند�ضة املواد واأ.د. عماد 
�ضعدي عبد الكرمي / م�رسفني واأ.د. 
الرزاق  عبد  اجلبار  عبد  عدنان 
مقوما علميا وجميعهم من اجلامعة 
التكنولوجية وم.م. هدى عبد علي 
حطاب من كلية الرتبية ابن ر�ضد / 

مقوما لغويا . 
وهدفت الدرا�ضة اإىل  فح�س وحتليل 
ال�ضد والنبعاج ملادة مركبة تتكون 
من البويل ا�ضرت غري امل�ضبع القوى 
خمتلف  حجمي  لك�رس  باألياف 
متغرية  ليف  وزاوية  لالألياف 
الناعمة  الألياف  من  النوعني  لكال 
العينات  و�ضنعت   ، واخل�ضنة 
اليدوي  اخللط  بطريقة  املرتاكبة 
وقطعت ح�ضب املوا�ضفة القيا�ضية  
) ASTM D-638(اخلا�ضة بفح�س 
ال�ضد للح�ضول على معامل املرونة 
وال�ضتطالة  �ضد  اإجهاد  اأقوى 

الن�ضبية للعينات املرتاكبة.

طالبة من  هندسة المواد تنال الماجستير بامتياز عن 
تحليل الشد واالنبعاج للمواد البوليميرية المركبة

من  جا�ضم  حممد  علي  الطالب  نال 
واملعادن   الإنتاج  هند�ضة  ق�ضم 
�ضهادة  التكنولوجية  اجلامعة  يف 
يف  جدا  جيدا  بتقدير  املاج�ضتري 
ر�ضالته  عن  الإنتاج  هند�ضة  علوم 

املو�ضومة : 
" تكامل اأنظمة الت�ضميم ، التحليل 
باحلا�ضوب  املعان  والت�ضنيع   ،

لقوالب الطبع "
 Integration of CAD/CAE“

“ Systems in Stamping Dies
من  املناق�ضة  جلنة  وتاألفت 
من  حممد  زيدان  احمد  اأ.م.د. 
اخلوازمي  /كلية  بغداد  جامعة 
كاظم حمدان  واأ.م.د.و�ضام  رئي�ضا 
وم.د.كرمي حم�ضن يون�س / اأع�ضاء 
وم.د.  خليف  عبار  علي  واأ.م.د. 
الوهاب  عبد  ال�ضميع  عبد  احمد 
التكنولوجية  اجلامعة  من  وهما 

واملعادن  الإنتاج  هند�ضة  /ق�ضم 
ح�ضن  علي  واأ.م.د.  م�رسفني 
 / تكنولوجيا  معهد  من  �ضالح 
اإياد  واأ.م.  علميا  مقوما  بغداد 
اجلامعة  من  الدين  �ضم�س  جهاد 
التكنولوجية مقوما لغويا .وتعد 
عملية الطبع اإحدى عمليات ت�ضكيل 
ت�ضتخدم  التي  انت�ضارا  ال�ضفائح 
يف نطاق وا�ضع من ال�ضناعات مثل 
كالأبواب  ال�ضيارات  اأجزاء  �ضناعة 
الإطارات وامل�ضدات .... واأغطية 
تعقيدا  اأكرث  اأجزاء  وهي   . الخ 
وكلفة  زمن  لتقلي�س  فاملحاولة 
اأنظمة  بني  التكامل  اأ�ض�س  التطوير 
والت�ضنيع  والتحليل  الت�ضميم 

املعان باحلا�ضوب .
UGS للت�ضنيع  وا�ضتخدام برنامج 
املعان باحلا�ضوب لتوليد م�ضارات 
القطع  عملية  وحماكاة  العدة 

ومعاجلتها  امل�ضاكل  لت�ضخي�س 
وعدد  قطع  ظروف  ا�ضتخدمت  حيث 
باأقطار خمتلفة ل�ضمان اأف�ضل �ضطح 

باأقل وقت ت�ضغيلي ، 
نظام  ا�ضتخدام  هي  واملح�ضلة 
اأي  لتح�ضني  ا�ضتخدامه  بالإمكان 
باإمكانه  وكذلك  مطبوع  منتج 
التطوير  وكلفة  زمن  تقلي�س 
والتحليل  الت�ضميم  دورة  وتقلي�س 
تطوير  وبالنهاية  والت�ضنيع 
املنهجية  املطلوبة  املنتجات 
متثيل  على  قادرة  املقرتحة 
ا�ضتخدام  بدون  التطبيقية  احلالت 
الهند�ضة  اآلية  اأو   ،CMM ماكنة 
عملية  ت�ضاعد  حيث  العك�ضية 
حماكاة الت�ضكيل لعملية الطبع على 
التنبوؤ بتكوين العيوب ومعاجلتها 
يف  الدخول  قبل  مبكرة  مراحل  يف 

عمليات الت�ضنيع املكلفة .

تكامل أنظمة التصميم والتحليل والتصنيع المعان 
بالحاسوب لقوالب الطبع

تأثير المعاملة الحرارية على عملية الخلط االحتكاكي لسبائك ألمنيوم - سليكون

ح�ضني  عبا�س  او�س  الطالب  نال 
من ق�ضم هند�ضة الإنتاج واملعادن 
يف اجلامعة التكنولوجية �ضهادة 
يف  جدا  جيد  بتقدير  املاج�ضتري 
علوم هند�ضة املعادن عن ر�ضالته 

املو�ضومة : 
على  احلرارية  املعاملة  تاأثري   "
ل�ضبائك  الحتكاكي  اخللط  عملية 

اأملنيوم - �ضليكون "
 Effect of Heat Treatment on
 Friction Stir Processing of

" AI-Si alloys
اأ.د.  وتاألفت جلنة املناق�ضة من 
اجلامعة  رئي�س  ثامر  دواي  امني 
واأ.م.د.  رئي�ضا  التكنولوجية 

الكلية  من  عبود  نعمة  عدنان 
حممد  منذر  واأ.م.د.  التقنية  
حممد  واأ.د.  اأع�ضاء   / را�ضي 
جا�ضم كاظم م�رسفا وهما من ق�ضم 
الإنتاج واملعادن واأ.م.د. فا�ضل 
هند�ضة  ق�ضم  من  ها�ضم  عبا�س 
من  وجميعهم  م�رسفا  املواد 
واأ.م.د.  التكنولوجية  اجلامعة 
جامعة  من  طخاخ  مراد  اإياد 
اإياد  النهرين مقوما علميا واأ.م. 
اجلامعة  من  الدين  �ضم�س  جهاد 

التكنولوجية مقوما لغويا .
وت�ضمنت الدرا�ضة تعريف �ضبائك 
البوتكتيكية  �ضليكون  الأملنيوم 
باأهميتها  اليوتكتك  من  والقريبة 

مع  البلى  مقاومة  لمتالكها 
عملية  وتعد   ، الوزن  خفة 
العمليات  من  الحتكاكي  اخللط 
املهمة يف هند�ضة الأ�ضطح حيث 
اخل�ضائ�س  لتح�ضني  ت�ضتخدم 
 %14 الأملنيوم  ل�ضبيكة  التقنية 
تقع  العملية  هذه  وان  �ضليكون 
حيث  ال�ضطحية  الهند�ضة  �ضمن 
حالتها  يف  ال�ضبيكة  تكون 
بدون  كاملة  ب�ضورة  ال�ضلبة 
ميتلك  مو�ضعي  ان�ضهار  ح�ضول 
الحتكاك الناجت من �رسعة الأداة 
باملقارنة  كبرية  اأهمية  ولها 
�رسعة  من  الناجت  الحتكاك  مع 
عملية  وتاأثري  الأداة  انتقال 
تنعيم  على  الحتكاكي  اخللط 
البنية وعلى العيوب الناجتة من 
عملية ال�ضباكة وهي من اأولويات 

البحث .
وان حتليل العينات التي عر�ضت 
مت  قد  الحتكاكي  اخللط  لعملية 
 ، وميكروية  ماكروية  ب�ضورة 
وان العمل املوثق يف هذا البحث 
حقق وقيم التطور احلا�ضل يف كل 
وال�ضالدة  املجهرية  البنية  من 
اخللط  عملية  من  الناجت 
الحتكاكي ل�ضبيكة الأملنيوم %14 

�ضليكون ، 

اللحام  بعيوب  التعريف  اجل  من 
وخطورته نظم مركز التعليم امل�ضتمر 
عن  دورة  التكنولوجية  اجلامعة  يف 
مع  بالتعاون  اللحام  عيوب  فح�س 
للمدة  الكهروميكانيكية  الهند�ضة  ق�ضم 
متدربا   15 مب�ضاركة   2013/9/26-22
ال�ضكان   ، النفط   ( وزارات  ميثلون 
 ) واملعادن  ال�ضناعة   ، والعمار 
اىل  الدورة  .وهدفت  مي�ضان  وجامعة 
وخطورة  اللحام  بعيوب  التعريف 
اىل  بال�ضافة  اللحام  و�ضلة  على  ذلك 
للك�ضف  املنا�ضب  الفح�س  نوع  اختيار 
عن هذه العيوب واحلد منها .وت�ضمن 

عامة  فكرة  �رسح  الدورة  منهاج 
ال�ضناعة  يف  وفائدته  اللحام  عن 
العيوب  انواع  �رسح   ، منه  والهدف 
حتديد   ، والنوع  املوقع  حيث  من 
 ، التقليدية  العيوب  فح�س  طرق 
الالتقليدية  الفح�س  طرق  حتديد 

مثل y-ray x-ray  والفح�س بالمواج 
الكهربائية  والطرق  ال�ضوتية  فوق 
املحا�رسات  ويلقي  واملغناطي�ضية 
�ضلمان  خن�ضاء  ا.م.د  الدورة  يف 
ق�ضم  من  مهدي  عا�ضفة  وم.م  ال�ضمري 
الهند�ضة الكهروميكانيكية يف اجلامعة 

التكنولوجية.

فحص عيوب اللحام وخطورته

اختتم مركز التعليم امل�ضتمر يف اجلامعة التكنولوجية بالتعاون 
مع ق�ضم العلوم التطبيقية دورة عن اأ�ضاليب واإجراءات التخزين 
وزارة  ميثلون  متدربني   9 مب�ضاركة   2013/8/29-25 من  للمدة 
الدفاع ووزارة النفط ووزارة ال�ضناعة واملعادن ووزارة العمار 

وال�ضكان واجلامعة امل�ضتن�رسية .
وهدفت الدورة اإىل تعريف امل�ضاركني بالأ�ض�س واملبادئ العلمية 
املتعلقة بعملية التخزين وامل�ضوؤوليات الكبرية التي تقع على 

عاتق جهاز التخزين .
و�ضمل منهاج الدورة : اأهمية التخزين ، م�ضوؤولية جهاز التخزين 
، املركزية والالمركزية يف التخزين ، تو�ضيف وتبويب وترميز 
املباين  وت�ضميم  املخزن  موقع  اختيار   ، ال�ضلعي  املخزون 
اىل  توؤدي  التي  وال�ضباب  واهدافه  املخزين  اجلرد   ، املخزنية 
واخلطوات  املخزنية  ال�ضناف  يف  العجز  او  الزيادة  ح�ضول 
عن  ف�ضاًل  املخزنية  الفروقات  وجود  عند  اإتباعها  الواجب 

ال�ضيطرة على اخلزين وتقييم اأداء ق�ضم املخازن .
واألقى املحا�رسات:  اأ.م.د داود حداد من ق�ضم العلوم التطبيقية 

يف اجلامعة التكنولوجية .

دورة أساليب وإجراءات التخزين 
لمؤسسات الدولة

�ضهادة  على  يا�ضني  خلوق  �رسمد  الطالب  ح�ضل 
الهند�ضة  ق�ضم  من   ) جدًا  )جيد  بتقدير  املاج�ضتري 
ر�ضالته  عن  التكنولوجية  اجلامعة   / الكهربائية 
م�ضفوفة  خ�ضائ�س  وحتليل  ح�ضاب    ( املو�ضومة 
البوابات املنطقية القابلة للربجمة با�ضتخدام تقنية 
النانوتكنولوجي (  التي اأقيمت على قاعة  دجلة  يف 
الق�ضم يوم 2013/9/26  .وتاألفت جلنة املناق�ضة من  
: ا.م.د ا�ضماعيل حممد جابر / رئي�ضا - اأ.م.د. هادي 
طار�س زبون – املدر�س  منال حمادي جا�ضم   / اأع�ضاء  
واملقوم  عكار   الر�ضا  عبد  اأ.م.د  حنان  وامل�رسف  
واملقوم  الرزاق   عبد  �ضعيد  نزهت  اأ.م.د  العلمي 

اللغوي م.د كنعان علي جالل  .
من  النانوية  الكربون  اأنابيب  ا�ضتخدام  ويعد 
يف  اللكرتونيات  جمال  يف  الواعدة  ال�ضتخدامات 
الإلكرتونية  خل�ضائ�ضها  نظرا  القريب  امل�ضتقبل 
والتوافق مع  املواد  العالية  املمتازة مثل احلركية 

اإىل  اأدى  ذات العازلية العالية وباأقطار �ضغرية مما 
العمل  هذا  يف  مت  حيث  ال�ضاكنة  الكهربائية  فوائد 
على  للح�ضول  النانوية  املواد  وحتليل  ت�ضميم 
احلقول الكربونية املربجمة مل�ضفوفات النانو التي 
ت�ضمى FPCNA وهي مواد نانوية جديدة ُطورت ومت 
اأ�رسطة الكاربون  حتليلها لتكوين جدول الLUT من 
النانويةCNT.ومت درا�ضة اأنابيب الكربون واأنواعها 
اإىل  الكاربون  اأنابيب  ت�ضنيف  مت  حيث  املختلفة 
الكربونية  النانوية  الأنابيب  وهي  اأ�ضا�ضيني  نوعني 
الكربون  )SWCNT(واأنابيب  الواحد   اجلدار  ذات 
مت  حيث  ومقارنتها   )MWCNT(اجلدار متعددة 
اختبار تطبيقات اأنابيب الكربون لت�ضميم ترانز�ضتور 
نوع )CNTFET( باأنواعه املختلفة، ال�ضمام الثنائي 
نانو  النانو،  بوابة  النانوي،  املفتاح  النانوي، 
RAM، نطاطات النانو  حيث مت ت�ضميم هذه الأنواع 

CNTFET بالعتماد على

تحليل خصائص مصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة 
باستخدام تقنية النانوتكنولوجي  

74 متدربا في دورة طرائق التدريس بمركز التعليم المستمر

لطرائق  الوىل  الدورة  امل�ضتمر  التعليم  مركز  يف  اختتمت 
اجلامعة  يف  امل�ضتمر  التعليم  مركز  منهاج  �ضمن  التدري�س 
التكنولوجية للعام الدرا�ضي اجلديد 2013-2014 يوم اخلمي�س 
متدربا   74 املركز مب�ضاركة  ال�ضالم يف  قاعة  على   2013/9/19
ميثلون وزارة التعليم العايل واجلامعة التكنولوجية ومي�ضان 
وامل�ضتن�رسية وبغداد والنهرين وكلية ال�رساء اجلامعة وكلية 
العراقية  والهيئة  اجلامعة  دجلة  وكلية  اجلامعة  الر�ضيد 

للحا�ضبات.
وذكر مدير املركز اأ.د خليل اإبراهيم حممود : ان الدورات تهدف 
اىل اك�ضاب التدري�ضيني مهارات وقدرات حول طرائق واأ�ضاليب 
التدري�س احلديثة من خالل منهاج وحما�رسات علمية وعملية 
الكبري بهذا اجلانب من  اإن اجلامعة تويل الهتمام  اإىل  اإ�ضافة 
لهذا  املعدة  بالكفاءات  والرتبوي  التعليمي  اجلانب  رفد  اجل 

الغر�س .
والقى املحا�رسات يف الدورة ا.د �ضمرية عبدالله املو�ضوي من 

ق�ضم هند�ضة الكهروميكانيك يف اجلامعة .
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مدير التحرير
اخلبري عبد احل�ضني اخلطيب

هيئة التحرير

اأ.د. �ضالح القرعاوي
م.م. �ضاري حت�ضني
�ضامل نا�ضيف قا�ضم

املحررين

اأبت�ضام �ضامي
م�ضطفى عبد الرحمن

عمر وليد
حيدر يحيى
خالد جمال

 

ت�ضميم
حممد �ضبيح حممد

�ضكرتري التحرير
م.م. قا�ضم حنون قا�ضم

ت�ضحيح لغوي
عبدالله غيث 

نائب رئي�س التحرير
اأ.د جا�ضم حلو نعمة 

طبعت يف مطبعة اجلامعة التكنولوجية 

اأهنئ  اجلديد  الدرا�ضي  العام  مبنا�ضبة 
معايل الوزير ورئي�س اجلامعة وكل زمالئي 
التدري�ضيني متمنيا لهم عاما درا�ضيا زاخرا 

بالعلم والعطاء والتقدم .
كافة  اجلامعة  موظفي  اخوتي  اأهنئ  كما 
العمل  من  ومزيدا  التوفيق  لهم  متمنيا 

البناء خدمة جلامعتنا العزيزة .
كما ارحب باأبنائي طلبة اجلامعة كافة يف 
ابنائنا  �ضيما  ول  اجلديد  الدرا�ضي  عامهم 
ي�ضعون  الذين  الوىل  املرحلة  طلبة 
خطواتهم الوىل يف حياتهم اجلامعية يف 

جامعتنا متمنيا لهم النجاح وال�ضوؤدد .
من  اطلب  ان  املنا�ضبة  بهذه  يفوتني  ول 
اجلامعة  يدخلون  وهم  الطلبة  ابنائنا 
لطلب العلم ان ل ين�ضوا اخالقنا وعاداتنا 
والعراقية  وال�ضالمية  العربية  وتقاليدنا 
بهم  تليق  التي  بامل�ضوؤولية  يتحلوا  وان 
انف�ضهم  من  يجعلوا  املجتمع  يف  كقادة 
م�ضادر ا�ضعاع ثقايف ينريوا كل الزوايا التي 
ي�ضغلونها يف جمتمعاتهم ويف جامعتهم من 
خالل اللتزام بالقوانني التي حتكم البلد 
التي  والتعليمات  بال�ضوابط  واللتزام 
احل�ضور  �ضيما  ول  اجلامعة  اعمال  تنظم 
املنتظم وعدم الغياب وال�ضلوك امل�ضتقيم 
يف قاعات الدر�س وخارجها واحرتام الزي 
راقية  مميزة  هوية  يعد  الذي  املوحد 
للطالب اجلامعي والذي يوؤكد عليه معايل 
الوزير يف كل املنا�ضبات اجلامعية . وان 
العلم  طلب  يف  للجد  مثال  طلبتنا  يكون 
والنجاح بتفوق وجدارة وان ي�ضتثمروا كل 
اوقاتهم ووجودهم يف اجلامعة وما توفره 
لهم الدولة من امكانات من اجل ال�ضتزادة 
يف التعلم ، اذ ل يتقدم البلد ال بكم ولن 
 . بالعلم  م�ضلحني  كنتم  اذا  ال  تنفعوه 

ا�ضكركم جميعا .
بالف  وجامعتنا  جديد  درا�ضي  عام  وكل 

الف خري وازدهار . ومن الله التوفيق

ال�ضتاذ الدكتور جا�ضم حلو نعمة
م�ضاعد رئي�س اجلامعة لل�ضوؤون الإدارية

مرحبا بالعام الدراسي اجلديد


