
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 



 



1921 
90

 الذكرى التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغداد
صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي

  
  كيمياويةالهندسة ال قسم

 

 2012نيسان   
 203 

 
  المقدمة 

 نبذة عن القسم
نظرا الرتباطه الوثيق  ،جامعة بغداد –يعد قسم الهندسة الكيمياوية من االقسام المهمه في كلية الهندسة 

والبتروكيمياويات والصناعة  ،خاصة في مجال الصناعة النفطية والغاز ،بتطوير الصناعة في مختلف المجاالت
وعمليات تخليص البيئة  ،واالسمدة والمنظفات واالصباغ  والبطاريات ،والسيراميكية ،الدوائية والغذائية والبالستكية

 ،كما يعد قسم الهندسة الكيمياوية اساسا للدراسة في فروع هندسية اخرى .الخ.من الملوثات ومعالجة المياه ..
ان  والكيمياء االحيائية. ،والهندسة الطبية  ،والهندسة الوراثية  ،وهندسة الطاقة والهندسة البيئية ،كالهندسة النووية

جميع مؤسساتها  في ةهض بالحركة العلمية و الصناعيهندسي متخصص ين مالكرسالة القسم تتحدد بأعداد 
على تلبية وتغطية جميع  ًاويجعله قادر ،الى مستوى العصر العلمي والفني والتكنولوجي ،واجهزتها ومناهجها

والمخططات العامة  ،وتحقيق االنسجام والتكامل بين اهداف الحركة العلمية احتياجات القطر في هذه المجاالت
نويع الدراسات والبحوث العلمية العليا على ضوء مشاريع اعادة وت ،واالنشطة الصناعية المجاالتللعراق في 

 ،وتبعا للمكتشفات المتعاقبة والتقدم المتسارع للعلوم والتكنولوجيا ،االعمار والتطوير التي يشهدها العراق حاليا
فنية يعتز بوالئه لوطنه ويتسلح بمنجزات العصر العلمية وال ،واعداد جيل قوي في بنيته وشخصيته واخالقه

و من رسالة القسم  اعداد  .والتكنولوجية ويعرف كيف يستخدمها و يطورها من اجل بناء مستقبل افضل للعراق
العلماء واالساتذة الجامعيين والخبراء والمختصين المالء االطر التربوية والفنية والعلمية بكفاءات وطنية جديرة في 

بين تقدم العلوم النظرية  ،قيق التطور المتوازن باستمراروالعمل على تح ،جميع مرافق الدولة ذات االختصاص
وبين مايقتضيه ذلك من توسع وتطوير في العلوم والتجارب والممارسات التطبيقية والمختبرية وتوجيه اعضاء 

لعناية لهو جار في العصر الحديث الهيئة التدريسية لتحديث محتوى تدريس المواد الدراسية وجعلها منسجمة مع ما
بحث العلمي ورعاية وتشجيع ودعم مواهب االبداع واالبتكار والعمل على توفير االسباب الفنية والمادية التي بال

 تساعد الباحثين والمبدعين والمخترعين على متابعة رسالتهم باطمئنان وثقة.

 ،وان تاريخها يعود الى عمليات التخمر والتبخير ،وجدت الهندسة الكيمياوية بوجود مصانع العمليات 
بالتطور لمقاييس اكبر وعمليات التصنيع ووظائفها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  العمليات حيث اخذت

وحلت مشاكل متعلقة بالتصميم والتشغيل لبعض المصانع  ،في تلك الفترة التي حدثتخالل عملية التطور 
 1901 وفي عام  ،م1900وقد استخدم مصطلح الهندسة الكيمياوية ألول مرة  في عام  ،مستمرالكيمياوية النتاج 

 اول كتاب في الهندسة الكيمياوية .  .George Eالف العالم  البريطاني 

، صرح عدد من  1958بعد ان انتقل العراق من النظام الملكي الى النظام الجمهوري في  عام 
نفطي قوي في العراق خاصة وان لدينا جامعة االن ونحن  مالكالمسؤولين في الحكومة الجديدة بضرورة توفير 

النفطي تبنت هذه الفكرة كلية الهندسة بجامعة  مالكبلد نفطي. وعلى اثر تصريح المسؤولين بضرورة توفير ال
للتنقيب والحفر واالستخراج والنقل للنفط الخام) ، وكذلك فتح بغداد انذاك ، وقرروا فتح قسم هندسة النفط وذلك (

قسم الهندسة الكيمياوية (للتكرير والمشتقات النفطية). ومما يجدر االشارة اليه ان قسم الهندسة الكيمياوية في العالم 
لثانية وعندما فتح قسم قسم جديد نسبيا ليس كقسم هندسة الميكانيك او المدني وقد بدأ الول مرة بعد الحرب العالمية ا

كان الوحيد في الشرق االوسط. اضافة الى ان قسم الهندسة  1959الهندسة الكيمياوية في جامعة بغداد عام 
الكيمياوية في جامعة بغداد بقى هو الوحيد في العراق لمدة خمسة عشر عاما وبعد ذاك فتحت اقسام الهندسة 

حيث تخرجت أول دورة من المهندسين  نولوجية والنهرين.الكيمياوية في البصرة وتكريت والجامعة التك
وقد اعتمد القسم في مناهجه على االختصاصات االساسية في هذا الحقل والتي تشمل  ،1963الكيمياويين عام 

 التغييرات الفيزياوية و الكيمياوية التي تصاحب انتقال المادة و الطاقة في العمليات الصناعية.
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رس مجلس القسم مناهجه لمتابعة التطورات في حقل التطبيقات الصناعية لها من وقت الى اخر يتدا 
واعتمد في مناهجه دائمًا االسس العلمية في هذه االختصاصات وتطويعها في تطوير التكنولوجيا الكيمياوية 

 الصناعية في القطر والتي كانت االساس الذي انبعثت منه المفردات المتقدمة للدراسات العليا.

لدراسة ومنح شهادة  1974-1973بدأت الدراسات العليا في قسم الهندسة الكيمياوية في العام الدراسي  
وخالل هذه المسيرة الطويلة قام اعضاء الهيئة التدريسية بترصين  ،الماجستير وقد استمرت هذه الدراسة ليومنا هذا

البحوث التطبيقية التي تؤدي الى معالجة المشاكل هذه الدراسة وتطويرها الى المستوى الالئق والمناسب في اتجاه 
 - 1985الصناعية وفي نفس الوقت توسيع االفق العلمية النظرية لحقل الهندسة الكيمياوية. في العام الدراسي 

أقر القسم فتح الدراسة لدرجة الدكتوراه وتم قبول طالب للدورة االولى وتحددت المسائل العلمية لرسائلهم  1986
لى حاجة المنشآت الصناعية ويفتخر القسم وبأعتزاز بفتح هذه الدورة حيث كان القسم السباق في أقرارها بناء" ع

في كلية الهندسة بناء" على توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأستجابة" للنهوض بالمستوى العلمي في 
يمياوية أن أهمية الدراسة فيه ناجمة عن أرتباطه أتجاه توفير المالكات العلمية المتقدمة .يرى قسم الهندسة الك

وبذلك فان من اهداف القسم  رعاية ومتابعة االتجاه العلمي  ،الوثيق بحركة تطور الصناعة في مختلف المجاالت
وباتجاه توسيع وتوثيق  ،والتعليمي للقسم وتطويره بما يحقق االنسجام والتكامل مع النشاط العلمي والفني في العالم

وتشجيع اعطاء المنح  ،وتشجيع ايفاد البعثات العلمية ،ت العلمية في مختلف ارجاء العالمالتعاون مع المؤسسا عرى
واالجازات الدراسية وفق االحتياجات الراهنة والمرتقبة لمختلف المرافق الصناعية والبحثية ذات االختصاص في 

الكيمياوية بما يحقق تطوير المناهج الدراسية وادخال النظم المعلوماتية في مجال تخصص الهندسة  ،العراق
كذلك ربط المجلة الخاصة بالهندسة الكيمياوية على شبكة  ،واالساليب البحثية لالرتقاء بها الى المستويات العالمية

ورفد الجامعات والكليات المستحدثة ذات  ،االنترنت لكي تتواصل مع مستجدات البحوث والتكنولوجيا في العالم
ليكونوا نواة العضاء الهيئة التدريسية والباحثين في تلك المؤسسات  ،ص باستمرار بحملة الشهادات العليااالختصا

ستثمار في واجراء البحوث العلمية الهادفة لتوسيع نطاق التعاون بين الجامعات و خدمة خطط اعادة االعمار واال
والفنية المباشرة في المراكز والمكاتب االستشارية افة  الى تقديم االستشارات العلمية االضالمجاالت الصناعية ب

 .المتخصصة
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  اإلداري المحور 

 هيكلية القسم
جامعة بغداد   –تتضمن الهيكلية العلمية و الفنية و اإلدارية  لقسم الهندسة الكيمياوية  في كلية الهندسة 

بشكل  حددتمجموعة من العناصر ، و لكل عنصر من عناصر هذه الهيكلية صالحيات و واجبات و مسؤوليات 
خالل تكامل عمل هذه العناصر.  و يمكن  دقيق لكي يتمكن القسم من اداء عمله و تحقيق اهدافه بالشكل االمثل من

 :ايضاح هذه الهيكلية بالمخطط  التالي
 

 
  

 رئيس القسم

 مجلس القسم لجان القسم

 الكيمياء العضوية

الكيمياء الفيزياوية 

 البرمجة 

مختبر هندسة كيمياوية 

 الدراسات العليا

 المشتريات

لجنة تطوير 

 التدريب الصيفي

 االمتحانية

 العلمية

 مقررية القسم

 الكيمياء التحليلية 

 لجنة الجرد

المختبرات والمخاون 

مخازن األجهزة والمواد 

 لجنة الجودة واالعتمادية

 لجنة التوثيق االلكتروني
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 يمكن اجمال اعمال اللجان المختلفة في القسم كما يلي:

تتألف من رئيس اللجنة ومجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية والذين يناط  اللجنة االمتحانية: �
بهم كل ما له عالقة باالمتحانات النهائية الخاصة بالدراسات األولية والعليا وحسب الضوابط 

 المعمول بها من قبل الوزارة.
ة علمية اللجنة الخاصة بتأمين  مشتريات القسم بكافة تفاصيلها من اجهز لجنة المشتريات: �

 ومتطلبات القسم بمفاصله المختلفة.
وبحوث أعضاء  ،مهام هذه اللجنة تتلخص في ما يتعلق بالدراسات األولية والعليا اللجنة العلمية: �

 الهيئة التدريسية والبعثات والزماالت والترقيات العلمية لمنتسبي القسم وغيرها.
لتواكب التطورات  ،للدراسات األولية والعلياتقوم بمتابعة المناهج المختلفة  لجنة تطوير المناهج: �

 العلمية في الجامعات العالمية المتقدمة.
لطالب المرحلة الثالثة في  ،تشمل اعمالها تحقيق التدريب الصيفي لجنة التدريب الصيفي: �

 المنشآت العلمية والعملية المختلفة بما يضمن الفائدة المرجوة منه.
وية جرد المخازن المختلفة والمختبرات وغيرها من مفاصل تتضمن اعمالها السن لجنة الجرد: �

 القسم.
هذه اللجنة لتوفير  شكلتبناء على توجيهات الجامعة وعمادة الكلية  لجنة الجودة واالعتمادية: �

 تماشيًا مع نظم الجودة المعتمدة عالميًا. ،النظم الخاصة بتطوير عمل األقسام
 توثيق النشاطات المختلفة الكترونيًا. تشمل اعمالها لجنة التوثيق األلكتروني: �
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 ةالتدريسي أعضاء الهيئة

) يمثل 4الشكل ( و يبين احصائية الهيئة التدريسية في القسم حسب الشهادات الحاصلين عليها) 3(الشكل  
 .المساعد مالكالهيئة التدريسية وال

 
 

 االستاذ الدكتور عبد الحليم عبد الكريم محمد 1
كلية التكرير  - معهد النفط والغاز -دكتوراه هندسة كيمياوية 

 1968 –االتحاد السوفيتي السابق  –والبيتروكيمياويات 
كلية تكرير النفط  -معهد لفوف البوليتكنيكي  - ماجستير هندسة كيمياوية

 1965 –االتحاد السوفيتي السابق  –والغاز
كلية تكرير  -معهد لفوف البوليتكنيكي  –بكالوريوس هندسة كيمياوية 

 1965 –االتحاد السوفيتي السابق  –النفط والغاز
 1996التحق بالكلية عام 

 

 االستاذ الدكتور ابرائيل سركيس يارو  2
 1996 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية 
 1987 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1974 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  1989التحق بالكلية عام 

 طالب احمد الصفارالمساعد الدكتور  االستاذ 3
 1987 – ايست انكلياجامعة  –علوم  فيزياء حياتيةدكتوراه  

 1971 –الجامعة المستنصرية  –كلية العلوم   –بكالوريوس علوم فيزياء 
  1973التحق بالكلية عام 

 المساعد الدكتور ماجد ابراهيم عبد الوهاب االستاذ 4
 1997 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية  

 1990 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 1981 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

  1985التحق بالكلية عام 

3 

12 

19 
12 

15 

 المالك التدريسي والمالك المساعد) 4(الشكل 

 استاذ

 استاذ مساعد

 مدرس

 مدرس مساعد

 بكالوريوس وفني

7% 

26% 

41% 

26% 

 الهيكلية العلمية) 3(الشكل 

 استاذ

 استاذ مساعد

 مدرس

 مدرس مساعد
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 مسلط شعبان حسينالمساعد الدكتور  االستاذ 5
  1985 –جامعة مانجستر  –دكتوراه علوم كيمياء 
  1976 –جامعة مانجستر  –ماجستير علوم كيمياء 

  1968 –جامعة الموصل  –علوم كيمياء بكالوريوس 
  1999التحق بالكلية عام 

 االستاذ المساعد الدكتورة سيسيليا خوشابا هاويل 6
 1996 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية 
 1989 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1979 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
    1979بالكلية عام   تالتحق

 ودود طاهر محمدالدكتور  المساعداالستاذ  7
 2000 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية  

 1996 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 1986 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

  1990التحق بالكلية عام 
 االستاذ المساعد الدكتورة بسمة عباس عبد المجيد  ( رئيس القسم) 8

 2002 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية 
 1996 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1979 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  1979بالكلية عام  تالتحق

 عمار صالح عباس الدكتور االستاذ المساعد 9
 2002 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية  

 1999 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 1996 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

  2001التحق بالكلية عام 
 حسن فرهود مكياالستاذ المساعد الدكتور  10

 2008 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية  
 2001 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1986 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  2005التحق بالكلية عام 

 ندى سعدون احمد زكي الدكتورة المساعداالستاذ  11
 2008 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية  

 2001 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 1983 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

  1993بالكلية عام  تالتحق
 سوسن عبد مسلم محمد الدكتورة المساعداالستاذ  12

 2006 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية  
 1996 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1981 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  1981بالكلية عام  تالتحق
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 ابتهال كريم شاكر الدكتورةاالستاذ المساعد  13
 2003 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية  

 1997 –جامعة النهرين  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 1994 –جامعة النهرين  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

 1997بالكلية عام  تالتحق
 

 نجوى صابر مجيد الدكتورةاالستاذ المساعد  14
 2005 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية  

 1999 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 1984 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

  1985بالكلية عام  تالتحق

 الدكتور حسين قاسم حسيناالستاذ المساعد  15
 2005 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية  

 2001 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 1998 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

  2000التحق بالكلية عام 

 الدكتور احمد فائق العلوي   (مقرر القسم)االستاذ المساعد  16
 2007 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية  

 2001 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 1998 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – كيمياوية بكالوريوس هندسة
  2000التحق بالكلية عام 

 مثنى جبار احمد الدكتور مدرسال 17
 2005 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية 
 2000 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1997 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  2003التحق بالكلية عام 

 غزوان احمد محمد الدكتور مدرسال 18
 2005 –جامعة النهرين  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية 
 1998 –جامعة النهرين  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1996 –جامعة النهرين  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  1999التحق بالكلية عام 

 اسرار عبداهللا  الدكتورة مدرسال 19
 2008 – التكنولوجيهالجامعة  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية 
 1990 – التكنولوجيهالجامعة  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1984 – التكنولوجيهالجامعة  –كلية الهندسة   – كيمياويةبكالوريوس هندسة 
  1998بالكلية عام  تالتحق

 شيماء عبد الرحمن احمد مدرسال 20
 2001 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1999 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  2002بالكلية عام  تالتحق
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 حسينبسمة اسماعيل  مدرسال 21
 2005 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 2001 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  2002بالكلية عام  تالتحق

 سما محمد عبداهللا مدرسال 22
 2007 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 2003 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
     2007بالكلية عام  تالتحق

 رشا حبيب سلمان مدرسال 23
 2007 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 2004 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  2006بالكلية عام  تالتحق

 جابر فؤادسرمد  مدرسال 24
 2004 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1996 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  2000التحق بالكلية عام 

 فاضل بسيم حفيظ مدرسال 25
 2003 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1999 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  2003التحق بالكلية عام 

 اثير محمد غالب مدرسال 26
 2003 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1999 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  2003التحق بالكلية عام 

 مصطفى هاديمها  مدرسال 27
 2007 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1985 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
   1985بالكلية عام  تالتحق

 ندى نعوم عبد الرزاق مدرسال 28
 2006 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 2004 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  2006بالكلية عام  تالتحق

 عبد الرحيم فيصلابتهاج  مدرسال 29
 2002 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1980 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – هندسة كيمياويةبكالوريوس 
  1984بالكلية عام  تالتحق



1921 
90

 الذكرى التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغداد
صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي

  
  كيمياويةالهندسة ال قسم

 

 2012نيسان   
 211 

 الدكتورة رغد فريد قاسم مدرسال 30
 1998 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية 
 1993 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

  1985  –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  1986التحقت بالكلية عام 

 الدكتور خالد خزعل حمادي مدرسال 31
 1989 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية  

 1995 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 1999 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

  2003التحق بالكلية عام 
 حيدر عبد الكريم رشيد مدرسال 32

 2007 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 2003 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

  2005التحق بالكلية عام 
 طارق محمد نايف المساعدمدرس ال 33

 2001 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 1996 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

  2000التحق بالكلية عام 
 رنا ثابت عبد مدرس المساعدال 34

 2004 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 2000 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

  2003بالكلية عام  تالتحق
 محمود خزعل حمادي مدرس المساعدال 35

 2003 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 1997 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

  2003التحق بالكلية عام 
 عبد الوهاب يوسف مؤيد مدرس المساعدال 36

 2004 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
 1997 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

 2000التحق بالكلية عام 
 

 مها محي علوان مدرس المساعدال 37
 2005 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – هندسة كيمياويةماجستير 

 1984 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  1985بالكلية عام  تالتحق

 سامي محمد زبون مدرس المساعدال 38
 2005 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1996 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – كيمياويةبكالوريوس هندسة 
  2000التحق بالكلية عام 
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 خالد حسين رحيمة مدرس المساعدال39
 2005 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 2001 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  2002التحق بالكلية عام 

 سهيلة عبد الرضا مدرس المساعدال 40
 2007 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 2003 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
 2007بالكلية عام  تالتحق

 
 سمر كريم ضيدان مدرس المساعدال 41

 2008 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية
  2001 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية

 2002بالكلية عام  تالتحق
 

 سرمد عبد الرزاق رشيد مدرس المساعدال 42
 2009 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1995 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  2003التحق بالكلية عام 

 خالد ابراهيم جاسم مدرس المساعدال 43
 2009 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1976 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  1979التحق بالكلية عام 

 علوان الكاظمحسن عبد  مدرس المساعدال 44
 2010 –جامعة مانجستر   –السيطرة على التاكل ماجستير هندسة 

 1989 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  2005التحق بالكلية عام 

 

 2012-2011لعام المهندسون في قسم الهندسة الكيمياوية 

 ت اإلسم الشهادة
 1998 –الجامعة التكنلوجية  –كلية الهندسة   –بكالوريوس هندسة كيمياوية 

 1985بالكلية عام  تالتحق
 1 منى إبراهيم مجيد

1984 –الجامعة التكنلوجية   –كلية الهندسة   –بكالوريوس هندسة كيمياوية 
 1991بالكلية عام  تالتحق

 2 بان ذاكر عبد الجليل

 2003 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   –بكالوريوس هندسة كيمياوية 
 1995بالكلية عام  تالتحق

إسراء صبيح محمد جواد 3 

 1996 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   –بكالوريوس هندسة كيمياوية 
 2004بالكلية عام  تالتحق

 4 زينب عبد الحسين علي
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 1998 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   –بكالوريوس هندسة كيمياوية 
 2006التحق بالكلية عام 

 5 حسنين عباس حسن

 2005 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   –بكالوريوس هندسة كيمياوية 
 2006التحق بالكلية عام 

 6 زيد وعد اهللا رشاد

 2007 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   –بكالوريوس هندسة كيمياوية 
 2007التحق بالكلية عام 

 7 حيدر عباس شنشول

 2007 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   –بكالوريوس هندسة كيمياوية 
 2008بالكلية عام  تالتحق

 8 منال عدنان محمد

 2008 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   –بكالوريوس هندسة كيمياوية 
 2009بالكلية عام  تالتحق

 9 إنتصار محسن خضير

 2010 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   –بكالوريوس هندسة كيمياوية 
 2011بالكلية عام  تالتحق

10 ميقات حسن صالح

 

 2011الفنيون في قسم الهندسة الكيمياوية 

 ت اإلسم الشهادة

 1 فريال عبد المجيد تقي 1973بالكلية عام  تالتحق - علوم كيمياء

 2 فاطمة علي كاظم 1975بالكلية عام  تالتحق - علوم كيمياء

 3 رابحة صالح حيدر 1975بالكلية عام  تالتحق - علوم كيمياء

 4 وصال فاضل عبد الحسن 1983بالكلية عام  تالتحق - علوم كيمياء

 5 أمل محمد صادق 1976التحق بالكلية عام  - علوم فيزياء

 6 عروبة عبد األمير سلمان 1985بالكلية عام  تالتحق - معهد التكنولوجيا 
 

 2011االداريون في قسم الهندسة الكيمياوية 

 ت اإلسم الشهادة

 1 غصون عبد محمد 2010بالكلية عام  تالتحق - اداب فلسفة

 2 داليا رضا سعيد 1986التحق بالكلية عام  - دبلوم فني
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 قاعة مناقشة طالب الدراسات العليا في القسمفي  2011اساتذة قسم الهندسة الكيمياوية للعام الدراسي 

 

 
 السيدة رئيس القسم د.بسمة عباس تتوسط مجموعة من مهندسين وفنيين قسم الهندسة الكيمياوية

  



1921 
90

 الذكرى التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغداد
صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي

  
  كيمياويةالهندسة ال قسم

 

 2012نيسان   
 215 

 
  محور الرواد 

  رئاسة القسم
تاسيسه ولحد اآلن لفيف من االساتذة الذين تركوا بصماتهم على تعاقب على رئاسة قسم الهندسة الكيمياوية منذ 

القسم وكان لهم األثر الكبير في تطوير القسم وايصاله الى مكانة مرموقة بين األقسام المناظرة ويبين الجدول التالي 
 اسماءهم والفترة التي عملوا فيها كرؤساء اقسام:

 

 الدكتور محمود عمر عبداهللا 1
 1969 – 1963ثم من  1962 – 1959للفترة من 

 1958 –امريكا  –دكتوراه هندسة كيمياوية (ديناميك الحرارة) جامعة مشكن 
 1952 –امريكا  –جامعة اوهايو  -ماجستير هندسة كيمياوية 

 1951 –امريكا  –جامعة اوهايو  -بكالوريوس هندسة كيمياوية 
 1959التحق بالكلية عام 

 

 الدكتور  طارق الخضيري 2
 1963 – 1962للفترة من 

 امريكا  –حاصل على شهادة دكتوراه 
 امريكا -بكالوريوس هندسة كيمياوية 

 
 الدكتور عياض الدركزلي 3

 1970 – 1969للفترة من 
 1969 –انكلتر  –جامعة سوانزي  –دكتوراه هندسة كيمياوية 

 1965 –انكلتر  –جامعة سوانزي  –ماجستير هندسة كيمياوية  
 1962 –انكلتر  –جامعة سوانزي  –بكالوريوس هندسة كيمياوية 

  1969التحق بالكلية عام 

 الدكتور سهام حسن المدفعي 4
 1974 – 1970للفترة من 

المملكة المتحدة  –جامعة برمنكهام  –دكتوراه هندسة كيمياوية (فصل وتقنية المواد) 
1970 

 1958 –امريكا  –جامعة جنوب كاليفورنيا  –ماجستير هندسة كيمياوية 
 1956 –امريكا  –جامعة جنوب كاليفورنيا  –بكالوريوس هندسة كيمياوية 

 1963التحق بالكلية عام 
 

 الدكتور عباس حميد سليمون 5
   1994 – 1990ثم من  1985 – 1983ثم من  1978 – 1974من للفترة 

 1972 –المملكة المتحدة  –دكتوراه هندسة كيمياوية (ابراج تبريد الماء) جامعة استن 
 1967 –المملكة المتحدة  –كلية بركنهيد  –بكالوريوس هندسة كيمياوية 

  1973التحق بالكلية عام 
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 الكتور نعمان عبد الرحمن 6
  1980 – 1978للفترة من 

 –امريكا –دكتوراه هندسة كيمياوية (التفاعالت الكيمياوية) جامعة جورجيا التكنولوجية 
1969 

 1961 –امريكا  –كلية كولورادو للمناجم  –ماجستير هندسة كيمياوية 
 1953 –جامعة بغداد  –كلية الصيدلة  –بكالوريوس كيمياء 
 1973التحق بالكلية عام 

 

 كركجي امين الدكتور صباح 7
 1983 – 1980للفترة من 

 1970 –المملكة المتحدة  –دكتوراه هندسة كيمياوية (انتقال المواد) جامعة لفبرا 
 1967 –المملكة المتحدة  –ماجستير هندسة كيمياوية (التقطير) جامعة لفبرا 

 1966 –المملكة المتحدة  -جامعة لندن  –بكالوريوس هندسة كيمياوية 
  1970التحق بالكلية عام 

 الدكتور قاسم جبار سليمان 8
  1990 – 1985للفترة من 

  1970انكلتر  –جامعة ويلز الجنوبية  –كلية سوانزي الجامعة  –دكتوراه هندسة كيمياوية
 حساب منظمة ال على المانيا الغربية-عة كالسروهة دبلوم ما بعد الدكتوراه من جام 

DAAD   
 1964انكلتر   –معة ويلز الجنوبيةجا –كلية سوانزي الجامعة –ماجستير هندسة كيمياوية

 1962 -انكلتر  –بكالوريوس شرف من جامعة مانجستر 
 1970التحق بالكلية عام 

 

9 
 
 
 

 

 الدكتور عادل احمد عوض
 2009 – 2005ثم من  2000 – 1994للفترة من 

 1974 –المملكة المتحدة  –دكتوراه هندسة كيمياوية (انتقال المواد) جامعة استن 
 1969 –المملكة المتحدة  -جامعة لندن  –بكالوريوس هندسة كيمياوية 

  1976التحق بالكلية عام 
 الدكتور عبد الحليم عبد الكريم محمد 10

  2003 – 2000من للفترة 
االتحاد  –كلية التكرير والبيتروكيمياويات  - معهد النفط والغاز -دكتوراه هندسة كيمياوية 

 1968 –السوفيتي السابق 
االتحاد  –كلية تكرير النفط والغاز -معهد لفوف البوليتكنيكي  - ماجستير هندسة كيمياوية

 1965 –السوفيتي السابق 
د االتحا –كلية تكرير النفط والغاز -معهد لفوف البوليتكنيكي  –بكالوريوس هندسة كيمياوية 

 1965 –السوفيتي السابق 
 1996التحق بالكلية عام 

 

11 
 

 الدكتور ماجد ابراهيم عبد الوهاب
 2005 – 2003للفترة من 

 1997 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه هندسة كيمياوية 
 1990 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1981 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  1985التحق بالكلية عام 
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 الدكتور غياث عبد الرضا رسول
  2005 – 2005للفترة من 

 1969 –المملكة المتحدة  -جامعة برمنكهام  - دكتوراه هندسة كيمياوية
 1966 –المملكة المتحدة  -جامعة برمنكهام   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1964 –المملكة المتحدة  -جامعة برمنكهام   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  1983التحق بالكلية عام 

 الدكتورة بسمة عباس عبد المجيد 13
 القسم حاليًا رئيس – 2009للفترة من 

 2002 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –على دكتوراه هندسة كيمياوية  ةحاصل
 1996 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – ماجستير هندسة كيمياوية

 1979 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة   – بكالوريوس هندسة كيمياوية
  1979التحقة بالكلية عام 

 

 االساتذة السابقين بالقسم الذين كان لهم دور كبير في تطور القسم

 الشهادة االسم ت
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.د. محمود عمر 1
 دكتوراه هندسة كيمياوية عباس حميد سليمونأ.د.  2
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.م.د. سهام المدفعي 3
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.د. عادل أحمد عوض 4
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.د. قاسم جبار سليمان 5
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.د. وليد العاني 6
 هندسة كيمياويةدكتوراه  أ.د. حميد االنباري 7
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.د. عياض الدركزلي 8
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.د. صباح كركجي 9
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.د. نعمان عبدالرحمن 10
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.د. باسل الساعاتي 11
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.م.د. غياث عبدالرضا رسول 12
 ماجستير علوم كيمياء أ.م. أمل المميز 13
 ماجستير علوم كيمياء م. مؤيد فائق 14
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.م.د. مالك مصطفى محمد 15
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.م.د. عبدالحسين الحلو 16
 دكتوراه هندسة كيمياوية م.د. عبدالفتاح محمد علي 17
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.م.د. طالب حسين حسن الشريفي 18
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.م.د. جالل باجالن 19
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.م.د. عبداهللا عبد عباس 20
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.م.د. أبراهيم أحمد سالم (مصري الجنسية) 21
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 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.م.د. شوقي أسكندر (مصري الجنسية) 22
 دكتوراه هندسة كيمياوية جي .أر .راو (هندي الجنسية)د.  23
 دكتوراه هندسة كيمياوية أي. بجاج (هندي الجنسية) 24
 دكتوراه هندسة كيمياوية د. حمدان أحمد (فلسطيني الجنسية) 25
 دكتوراه هندسة كيمياوية أ.م.د. سالم كاظم الداوري 26
 دكتوراه هندسة كيمياوية د. عامر عبدالمجيد 27
 دكتوراه هندسة كيمياوية د. مروان غايب مظهور 28
 دكتوراه هندسة كيمياوية د. صادق علوش 29
 ماجستير هندسة كيمياوية م.ندى النقيب 30
 ماجستير هندسة كيمياوية م. م منى يوسف عبد االحد 31
 ماجستير هندسة كيمياوية م.م. نبيلة صالح زكي 32
 هندسة كيمياويةماجستير  هناء سليمان مطلوب 33
 ماجستير هندسة كيمياوية ليدا يوئيل أخنانا 34
 ماجستير هندسة كيمياوية م.م. زيد كاظم 35
 ماجستير هندسة كيمياوية م.م. سها عبدالرحمن 36
 ماجستير هندسة كيمياوية م.م. أحالم مجيد 37
 ماجستير هندسة كيمياوية م.م. أنتصار أحمد 38
 ماجستير هندسة كيمياوية م.م. نيلوفر صابر 39
 ماجستير هندسة كيمياوية م.م. مروان محمود 40
 ماجستير هندسة كيمياوية م.م. سنان ضياء 41

 منتسبوا قسم الهندسة الكيمياوية من حملة البكالوريوس والمعاهد السابقين

 الشهادة االسم ت
 بكلوريوس هندسة كيمياوية أبراهيم ناجي عالوي 1
 بكلوريوس هندسة كيمياوية رشيدحنان مجيد  2
 بكلوريوس هندسة كيمياوية شمعون متي موكا 3
 بكلوريوس هندسة كيمياوية فاروق رشيد عبدالسالم 4
 بكلوريوس هندسة كيمياوية جنان عبدالوهاب مرجان 5
 بكلوريوس هندسة كيمياوية تحرير صالح قدوري 6
 بكلوريوس هندسة كيمياوية باسل هادي مهدي 7
 بكلوريوس هندسة كيمياوية أسماء دبدب 8
 بكلوريوس هندسة كيمياوية نينا لوزان 9
 الجامعة التكنولوجية -دبلوم فني فهمي شكر علي 10
 الجامعة التكنولوجية -دبلوم فني مجيد كاظم حسين 11
 معهد التكنولوجيا -دبلوم فني باسمة علي غالب 12
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 التكنولوجيامعهد  -دبلوم فني بتول مهدي أحمد 13
 معهد التكنولوجيا -دبلوم فني حميد ميخا زورا قودا 14
 سكرتير القسم عبدالمنعم محمود السعدي 15
 سكرتيرة القسم خولة محمود 16
 كاتب طابعة محمد علي النجيمي 17
 مسؤل شعبة الرونيو صباح جواد 18

 
 االساتذة الرواد في قسم الهندسة الكيمياوية

الهندسة الكيمياوية العديد من االساتذة االكفاء الذين كان لهم دور كبير في نشأة وتطوير مر على قسم  
 القسم ونذكر منهم:

ثم من  1962-1959(رئيس قسم الهندسة الكيمياوية للفترة من    عبداهللا الدكتور محمود عمراالستاذ  .1
1963-1969(   

 

 الكيمياوية الهندسة لقسم الحقيقي المؤسس يعتبر عمر محمود الدكتور 
 الطالب بدأ تموز 14 ثورة بعد النه وذلك بغداد جامعة – الهندسة كلية في

 ايضا محمود الدكتور فعاد.  الوطن الى بالعودة الخارج في المقيميين العراقيين
 لوزارة تابعة كانت والتي الصناعية التنمية مديرية في وتعين 1958 ايلول في

 الشيخ شارع ببداية وموقعها جديدة بنايتها وكانت ، انذاك والتجارة الصناعة
 الجدوى ودراسة ، النوعية والسيطرة  التقييس دائرة االن به تقوم بما تقوم وكانت ، المعظم باب جهة من عمر

 عن يبحثون فاخذوا الكيمياوية الهندسة قسم فتح الحكومة قررت وعندما. اليها تقدم التي للمشاريع االقتصادية
 غير الكيمياوية الهندسة في الدكتوراه شهادة يحمل من الوقت ذلك في العراق في يكن فلم الحقل هذا في المختصين

 وقد سنوات تسعة لمدة القسم رئيس كان حيث بغداد جامعة الى والتجارة الصناعة وزارة من فنقل ، محمود دكتور
 واجهزة العلمية باالجهزة المختبرات تجهيز على اشرف حيث الجوانب جميع من القسم بناء على البداية منذ عمل

 الدكتور وحاول. العليا الدراسات طلبة لبحوث وكذلك االولية الدراسات لطلبة التجارب في تستخدم التي الفحص
 ويدعى ارمني هولندي نفطي سمسار وهو)  كولبنكيان(  السيد فتبرع القسم لتمويل والدعاية االتصاالت طريق عن

 دينار الف)  50(  بمبلغ لنا فتبرع العراقي النفط عائدات من%   5 حصة له كان حيث ،)  M.R.5%(  ب ايضا
 تكن لم االسعار ان علمنا اذا ، به بأس ال مبلغ وهو ، الصناعية الوحدات مختبر معدات تجهيز لتمويل عراقي
  دوالر)  3.3(  يعادل كان العراقي الدينار وان ، اآلن االسعار هي كما غالية

 وكذلك العليا والدراسات االولية الدراسات مناهج وضع في رئيسي بشكل محمود الدكتور ساهم وقد 
 اربع الى تقلصت ذلك وبعد سنوات خمس البداية في كانت حيث االولية للدراسات بالقسم الدراسة مدة تحديد

 على تركيزه خالل من وذلك النظري الجانب الى اضافة للطلبة العملي بالجانب االهتمام على ركز وقد. سنوات
 للطالب الماجستير اطروحة على اشرف وكذلك. القطر داخل والمصانع المعامل الى للطلبة الميدانية الزيارات

 الدكتور ذكر وقد. القسم من تخرجت التي العليا للدراسات االولى الدفعة طالب من وهو االمير عبد احمد عمار
 يضعوا ان منهم راجيًا بالدراسة يجتهدوا ان القسم رئيس كان عندما طالبه الى موجهة كلمة في عمر محمود

 ليساهموا الخير والعمل الحميدة االخالق بمبادئ ملتزمين ، اعينهم نصب وبحوثهم ودراساتهم العلمي تحصيلهم
 فقد الكيمياوية الهندسة قسم طلبة الى وباالضافة. واالزدهار التقدم نحو العظيمة وامتنا بلدنا دفع في فعالة بصورة

 باالستشارات مساعدتهم حيث من وفنيين ومهندسين تدريسين من القسم مالكل عون خير محمود الدكتور كان
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 كان الكيمياوية الهندسة قسم في عمر محمود الدكتور االستاذ دور ان نذكر ان بد ال الختام وفي. واالدارية العلمية
 .وتطوره القسم نشأة في الكبير االثر له كان لما تجاهله يمكن ال كبيرًا دورًا

 

 االستاذ الدكتور قاسم جبار سليمان .2

منذ  ،يعتبر الدكتور قاسم من االساتذة الذين كان لهم دور متميز وكبير في قسم الهندسة الكيمياوية 
التحاقه بالقسم وحتى توليه منصب رئاسة القسم لمدة خمس سنوات وقد حرص الدكتور على القيام بعدة امور من 

للدراسات االولية  مراجعة الهيكل الدراسي ومفردات المناهجومنها  ،شأنها رفع المستوى العلمي للقسم
ت الصناعية داخل وخارج آلمية للطلبة الى المنشالعالتأكيد على اهمية الزيارات باالضافة الى  باستمرار والعليا

ة ياضافة الى الزيارات الترفيه ،والموصل ،وكركوك ،والعمارة ،بغداد حيث الزيارات السنوية الى مدينة البصرة
تشجيع التعاون مع  وكذلك اكد دكتور قاسم على ،السادة اعضاء الهيئة التدريسية للطلبة بأشراف مباشرمن قبل

حيث كان يرتبط كل تدريسي بجهة صناعية  ،لتقديم المشورة العلمية ،والصناعة ،نية مثل وزارة النفطالوزارات الف
تم فتح  1990 – 1985للفترة من الدكتور قاسم رئيس القسم وفي السنوات التي كان  ،بمعدل زيارة كل اسبوع

االولى وهو الطالب في حينه الدكتور  الدورة الدكتوراه االشراف على احد طالبب قامو ،دراسة الدكتوراه في القسم
. وال يخفى على اغلب اساتذة قسم الهندسة الكيمياوية حاليًا الدور الكبير للدكتور قاسم جبار في رفع نضال شاكر

واالدارة  ،والعدد الكبير من طالب الدراسات الذين اشرف عليهم ،المستوى العلمي للقسم من خالل بحوثه الكثيرة
للقسم عند توليه منصب رئاسة القسم. وفي الختام ال بد ان نشير الى ان العديد من اساتذة القسم من حملة الحكيمة 

حيث اشرف على اطاريحهم او قام بمناقشتهم وهذا لوحده يعكس دوره  ،شهادة الدكتوراه هم طالب الدكتور قاسم
 .دادجامعة بغ –وبصمته القوية التي تركها في قسم الهندسة الكيمياوية 

 

 
يتوسطهم رئيس القسم  الدكتور سهام المدفعي وعلى يمينه الدكتور  1971-1970اساتذة قسم الهندسة الكيمياوية للعام 

قاسم جبار سليمان والدكتور جالل باجالن وعلى يساره الدكتور عياض الدركزلي  والدكتور حميد االنباري والدكتور 
  . صباح كركجي
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 السابقين في قسم الهندسة الكيمياويةصور لبعض االساتذة 
 

 

وعلى يساره الدكتور  2003زيارة المرحوم الدكتور سهام المدفعي لقسم الهندسة الكيمياوية عام 
 غياث عبد الرضا وعلى يمينه الست امل المميز.

 

 

 2004يتوسط الصورة الشهيد الدكتور مروان غايب الهيتي الذي طالته يد االرهاب الغادرة عام 
 كان من االساتذة االكفاء في القسم و معاون عميد كلية الهندسة لشؤون الطلبة. والذي
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يتوسطهم الدكتور محمود عمر  1968-1967مجلس قسم الهندسة الكيمياوية للعام 
رئيس القسم وعلى يمينه الدكتور ميالن رايكل  والدكتور طارق الخضيري  وعلى 

 يساره الدكتور احمد ابو النصر والدكتور عبد االله عبد الملك

 

 اختصاص ديناميك-الدكتور ريري بدسول
 1968-1967الحرارة العام 

 

 

-1967تصميم المعامل  في العام –الدكتور طارق الخضيري 
1968 
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 الدكتور ميالن رايكل اختصاص
 وحدات صناعية

 1968-1967في العام  
 

مجموعة من طالب الهندسة الكيمياوية في مناقشة دراسية للخرائط 
التفصيلية الحد المشاريع الصناعية مع الدكتور سهام المدفعي في العام 

1967-1968 

 

الدكتور جالل باجالن في مختبر السيطرة والقياسات مع طالبه 
 1968-1967في العام 

الدكتور وليد العاني في العام 
1967-1968 
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والدكتور صباح كركجي في العام الدكتور جالل باجالن 

 في احد مختبرات القسم 1970-1971

 
 مساعد مختبر   –السيد شمعون متي 

 1971-1970في العام 
 

 
 مساعد مختبر  –السيد صاحب القره غلي 

 1971-1970في العام 

 
 1971-1970االستاذة امل المييز في العام 

 1971-1970االستاذة نبيلة صالح زكي في العام 

 
 مساعد مختبر  –السيد مانوءيل 
 1971-1970في العام 
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  المحور العلمي 

 نظام الدراسة 

 الدراسات االولية
)  4الدراسي المعتمد في القسم لطلبة الدراسات االولية هو النظام السنوي ، مدة الدراسة فيه ( النظام  

) 1) والشكل (1.  ُيوضح الجدول (دة  موزعة  على  السنوات  االربع) وح149يستوفي خاللها الطالب ( ،سنوات
ل النسب المئوية للوحدات الدراسية ) فيمث2عدد الوحدات  والساعات االسبوعية لجميع مراحل القسم. اما الشكل (

 للدراسة االولية.

 ): عدد الوحدات والساعات االسبوعية للمراحل الدراسية االولية1جدول (
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى 

 33 37 44 35 عدد الوحدات
 26 26 30 30 عدد الساعات

 للوحدات الدراسية االولية): النسب المئوية 2جدول (
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى 

 %22.2 %24.8 %29.5 %23.5 النسب المئوية
 

 .النسبة المئوية للوحدات للمراحل الدراسية االولية) 1الشكل (

  

24% 

29% 
25% 

22% 
 المرحلة االولى     
 المرحلة   الثانية      

 المرحلة  الثالثة   
 المرحلة   الرابعة  
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 حسب المراحل األربع: بكل موضوعة المواضيع والوحدات والساعات الخاص االتيةوتمثل الجداول 
 

 35مجموع الوحدات:                                                 المرحلة الدراسية  : االولى       

 عدد اسم الموضوع رقم الموضوع
 الوحدات

 عدد الساعات للفصلين األول  و الثاني

 عملي تطبيقي نظري
 - 1 2 4 الرياضيات 121هـ .كم 
 3 - 2 6 الكيمياء العضوية 122هـ .كم  

 3 - 2 6 الكيمياء التحليلية 123هـ.كم  

 3 - - 2 الرسم الهندسي 131هـ .كم  
 - 1 3 4 مبادئ الهندسة الكيمياوية 141هـ .كم  
 2 - 2 6 البرمجة 124هـ .كم  
 - - 2 4 اللغة االنكليزية 111هـ .كم  
 - - 2 2 اللغة العربية 112 هـ .كم

 2 - - 1 الورشة 
 13 2 15 35 المجموع 

 44مجموع الوحدات :                                                  المرحلة الدراسية  : الثانية     

 عدد اسم الموضوع رقم الموضوع
 الوحدات

 عدد الساعات للفصلين األول  و الثاني

 عملي تطبيقي نظري

 - 1 2 4 الرياضيات  221هـ . كم  

 )2(ف2 1 2 5 جريان الموائع   241هـ . كم 

 3 1 3 8 الكيمياء الفيزياوية 242هـ . كم 

 - - 2 4 تلوث البيئة والسالمة الصناعية 243هـ . كم 

 - 1 2 4 2-مبادئ الهندسة الكيمياوية  244هـ . كم 

 2 - 2 6 البرمجة 222هـ . كم 

 - - 2 7 خواص ومقاومة المواد  232هـ . كم 

 - - 2 4 االحصاء واالقتصاد الهندسي 233. كم  هـ

 - - 2 2 الديمقراطية والحريات  112هـ . كم 

 7-5 4 19 44 المجموع 
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   37المرحلة الدراسية  : الثالثة                                                      مجموع الوحدات :

 عدد اسم الموضوع رقم الموضوع
 الوحدات

  الثانيت  للفصلين األول  والساعاعدد 
 عملي تطبيقي نظري

 - 1 2 4 التحليالت الهندسية و العددية 331هـ . كم  
 - 1 2 4 ثرموديناميك الهندسة الكيمياوية 341هـ . كم  
 - 1 2 4 انتقال المواد 342هـ . كم   
 - 1 2 4 انتقال الحرارة 343هـ . كم   
 - - 2 4 الكيمياوية الصناعات 344هـ . كم   

 - 1 2 4 تصميم المفاعالت 345. كم     ه
 2 - 2 6 الطرق العددية واختيار االفضل 321هـ . كم   
 - - 2 4 االدارة الصناعية 322هـ . كم   

 3 - - 3 مختبر الهندسة الكيمياوية هـ . كم
 - - - - اسابيع) 4التدريب الصيفي ( 
 5 5 16 37 المجموع 

 33المرحلة الدراسية  : الرابعة                                                      مجموع الوحدات : 

 عدد اسم الموضوع رقم الموضوع
 الوحدات

 للفصلين األول  و الثاني عدد الساعات
 عملي تطبيقي نظري

 - 1 2 4 الوحدات الصناعية 441هـ . كم   
 - - 2 4 البتروكيمياوية الصناعات 442هـ . كم   

 - 1 2 4 تكرير النفط 443هـ . كم   

 - 1 2 4 تصميم المعدات 444هـ . كم  
 - 1 2 4 السيطرة على العمليات 445هـ . كم  
 1 - 4 4 المشروع الهندسي 446هـ . كم 
 2 - 2 6 تطبيقات الحاسبة 431هـ . كم 

 3 - - 3 مختبر الهندسة الكيمياوية هـ . كم
 6 4 16 33 المجموع 

 

 

 التخصصات العلمية و الشهادات الممنوحة
 يلي: للعمل فيماشهادة البكالوريوس  بعد حصوله على يتأهل الخريج 

 تصميم المعامل والمعدات واالشراف على تنفيذها . .1
 حل المشكالت الصناعية القائمة بطرق حديثة وفاعلة. .2
 العالمي.البحث العلمي المستمر لمواكبة التطور  .3
 زيادة الكفاءة االنتاجية لمختلف المعدات. .4
 العمل في دوائر البحث العلمي. .5
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 الدراسات العليا 
مدة الدراسة االصغرية فيه سنتان حيث ان يعتمد نظام الدراسات العليا في القسم على النظام الفصلي،  

( الكورسات ) بفصلين دراسيين ، و  للماجستير و ثالث سنوات للدكتوراه. السنة االولى هي السنة التحضيرية
السنة الثانية للماجستير تكون بفصلين دراسيين ايضا العداد الرسالة ، و السنتين الثانية و الثالثة للدكتوراه تكون 
مخصصة العداد االطروحة ، و على طالب الدكتوراه ان يجتاز االمتحان الشامل قبل البدء باالطروحة. و يبين 

) فيمثالن عدد 5) والجدول (4اماالجدول ( ،واضيع التي يتم تدريسها في الماجستير والدكتوراه) الم 3الجدول ( 
 المواضيع و الساعات و الوحدات لدراستي الماجستير و الدكتوراه . وتتضمن الدراسات العليا المواضيع التالية:

 

 ): مواضيع الماجستير والدكتوراه3جدول(
 الدكتوراه الماجستير ت
 تلوث الهواء انتقال المادة 1
 تكنولوجيا المساحيق ديناميك الحرارة 2
 انتقال المادة جريان الموائع 3
 الطاقة المتجددة التآكل 4
 ظواهر السطوح العوامل المساعدة 5
 جريان متعدد االطوار انتقال الحرارة 6
 التآكل نمذجة رياضية 7
 تصميم المفاعالت تصميم المفاعالت 8
 اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية 9

 : عدد المواضيع والساعات والوحدات للماجستير)4(جدول

 الماجستير

 عدد الوحدات عدد الوحدات عدد الساعات عدد المواضيع 
 (الرسالة)

  13 14 5 الفصل االول
  13 14 5 الفصل الثاني

 6 26 28 10 المجموع

 

 والوحدات للدكتوراه ): عدد المواضيع والساعات5جدول (

 الدكتوراه

عدد الوحدات   عدد الوحدات عدد الساعات عدد المواضيع 
 (الرسالة)

  13 14 5 الفصل االول

  13 14 5 الفصل الثاني

 34 26 28 10 المجموع
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 التالية:يمنح القسم شهادة الماجستير في الهندسة الكيمياوية وشهادة الدكتوراه في االختصاصات الدقيقة 

 انتقال المادة. .1
 انتقال الحرارة. .2
 جريان الموائع المتقدم. .3
 التآكل. .4
 العوامل المساعدة. .5
 تصميم المفاعالت. .6
 معاملة المياه. .7
 البتروكيمياويات. .8
 ديناميك الحرارة. .9

 

 امكانية القسم 
 متنوعة االختصاصات وهي: يضم القسم العديد من المختبرات 

مع المعيدات بتطبيق  ،من تدريسي مشرف على المختبر المؤلف هذا المختبر مالك: يقوم الكيمياء التحليلية �

الى تجارب عملية باستخدام التقنيات المختلفة لطالب  وتحويلها ،الدراسة النظرية لمادة الكيمياء التحليلية

 الصف األول.

من المواضيع األساسية  والتي هيدراسة وتمثيل المادة النظرية للكيمياء العضوية الكيمياء العضوية:  �
 والتي تكون احدى نقاط التواصل مع بقية المراحل المختلفة. ،لطالب الصف األول

والتوازن  ،لهذا الموضوع تطبيقات عملية مختلفة مثل قوانين ديناميك الحرارةالكيمياء الفيزياوية:  �
 الفيزياوي والكيمياوي والتفاعالت وغيرها.

وتتوفر  ،للدراسات األولية مراحل األربعالمتنوعة للبرامجيات المتطورة ولليتناول التطبيقات البرمجة:  �
حاسبات حديثة لكل طا لب في المختبر مع برامجها الى جانب الملحقات الضرورية األخرى. كذلك توجد 

 وحدة انترنت في القسم لتلبية المتطلبات العلمية.

لمواضيع االختصاص األساسية في هذا المختبر  يتم التطبيق العملي: 2و 1مختبر الهندسة الكيمياوية  �
حيث توجد تجارب انتقال المادة والحرارة والمفاعالت وديناميك الحرارة وجريان  ،للصفين الثالث والرابع

 تدريسي تخصصي. مالكالموائع وغيرها باشراف 

نظوماتهم المختلفة في يقوم طلبة الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه بانشاء ممختبر الدراسات العليا:  �
باالضافة الى احتضان القسم لطلبة األقسام األخرى مثل قسم  ،هذا المختبر والتي تشمل كافة االختصاصات

 هندسة البيئة.

قسم مخازن ألجهزة تتوافر في المخازن األجهزة والمواد الكيمياوية والزجاجية والورشة الزجاجية:  �
راسات العليا والقائمون بالبحوث. اما مخازن المواد الكيمياوية التي يستخدمها طالب الدالفحص والقياس 

. ويمكن وبقية أقسام الكلية بالمواد الكيمياويةوهي تزود القسم  ،المختلفة فيتم تجديدها واضافة غيرها
اما الورشة الزجاجية فتقوم بتصنيع  .الحصول على الزجاجيات المختلفة من المخازن الخاصة بها

 ثية لطالب الدراسات العليا واألولية وألعضاء الهيئة التدريسيةالمتطلبات البح
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 مختبر العضوية والتحليلية في قسم الهندسة الكيمياوية

 

 قسم الهندسة الكيمياوية. مختبر الوحدات الصناعية في

 مختبر السيطرة في قسم الهندسة الكيمياوية.

 

 قاعة اللجنة االمتحانية في القسم.

 مختبر البرمجة في قسم الهندسة الكيمياوية.

 

 مختبر الدراسات العليا بالقسم.
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  محور الطلبة 

 خريجي القسم
 :2011الى  1990الطلبة االوائل في قسم الهندسة الكيمياوية من حملة البكالوريوس من عام   

 سنة التخرج المعدل األسماء ت
78،563 هاشم بشير 1  1990 
82،032 رياض حميد حسن 2  1991 
85،609 ريم شوقي عباس 3  1992 
83،512 سلوان عماد سعيد 4  1993 
84،952 حسن عبدالزهرة ديوان 5  1994 
82،077 ستار جبار حزيران 6  1995 
86،728 عمار صالح عباس 7  1996 
81،645 مثنى جبار احمد 8  1997 
83،087 يحيى شعيب خليل مناصرة 9  1998 
90،99 مهند عثمان محمد عثمان 10  1999 
 2000 88.473 محمد عبد اهللا حسين 11
 2001 83.936 علي جابر حمود 12
 2002 82.817 سنان سمير متي 13
 2003 83.807 سما محمد عبداهللا 14
 2004 88.403 رشا حبيب سلمان 15
 2005 89.661 جاالك سيف الدين 16
 2006 91.077 عمر محمود وهيب 17
 2007 87.792 منال عدنان محمد 18
 2008 91.49 انتصار محسن 19
 2009 89.667 ضالل عامر صبار 20
 2010 91.997 ميقات حسن صالح 21
 2011 84،823 زهراء رياض محمد 22
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 اول عشرة رسائل ماجستير تم اعدادها في قسم الهندسة الكيمياوية:

 السنة عنوان االطروحة المشرف االسم ت

 Reducing oil pollution in Daura د.نعمان عبد الرحمن وليد زيباري 1
Refinery Effluents 1976 

-Separation of Continuous Counter د.سهام المدفعي زياد طالباني 2
Current Gromotography 1976 

 Performance of Cooling Tower 1976 د. عباس حميد شاؤول حزقيل 3

رياض رؤوف  4
 Mass transfer and kinetics studies in د.عياض داود السبتي

biological film reactor 1977 

عمار احمد عبداالمير 5
 د.محمود عمر

د. عبدالحليم عبد 
 الكريم

Production of petroleum coke by 
delayed coking process 1978 

 د. سهام المدفعي كفاح عبدالمحسن 6
Study of broadening of solute bands 
in gas-liquid chromatography 
columns 

1978 

 Interfacial phenomena in mass د. صباح كركجي عصام كامل 7
transfer 1978 

 د. قاسم جبار سليمان اكرام مجيد 8
The influence of temperature on the 
corrosion inhibition of carbon steel in 
air-saturated 5% (w/v) sulphuric acid 
by methylthiourea 

1979 

 Performance of a-phase fluidized bed د. عباس حميد عيداالمير صاحب 9
reactor 1979 

 د. قاسم جبار سليمان عباس فرهود 10
Some inhibitive properties of sodium 
molybdate as function of pH chloride 
ion، temperature، and metal relative 
velocity 

1981 

 

 اول عشرة رسائل دكتوراه تم اعدادها في قسم الهندسة الكيمياوية:

سنة 
 ت اسم الطالب اسم المشرف عنوان االطروحة التخرج

 د. وليد محمد صالح الخلط في عمود الفقاعات  ثالثي االطوار 1990
 د. عبد الفتاح محمد

زيد عدنان عبد 
 1 الرحمن

السلوك التاكلي للصلب تحت ظروف محددة من  1991
 الحامضية ودرجة الحرارة وسرعة جريان المائع

 د. قاسم جبار سلمان
 د. عادل احمد عوض

نضال شاكر عبد 
 2 المسيح

 تحديد ابعاد اكبر لجهاز الخلط  الفاصل 1991
 د. عبد اهللا عبد عباس
 د. عادل احمد عوض

 
 3 احمد جواد علي

 طرق قياس التاكل بتقنية االستقطاب الخلطي 1992
 د. قاسم جبار سلمان

 4 فالح كيفي مطلوب 

1993 Hydrodynamics behavior of pulsating 
Liquid-Liquid extraction column. 

 د. عبد اهللا عبد عباس
 5 عماد فرج منصور 

خزن الطاقة الشمسية بالطرق الكيمياوية  1996
 اوكسيد الكالسيوم)(باستخدام تميع 

د. عباس حميد 
 سليمون

مالك مصطفى محمد 
 6 الطويل

1996 Simulation of multicomponent liquid 
extraction systems 7 تحسين علي حسين د. عادل احمد عوض 
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االختيار االمثل لمثبط ممتز في عملية تاكل  1996
 الحديد الكاربوني

 د. قاسم جبار سلمان
ياورابرائيل سركيس   8 

انقالب الطور للسوائل المنتشرة في االجهزة  1996
سيسيليا خوشابا  د. عادل احمد عوض الممزوجة

 9 ركاهاويل

د. جالل عزيز  دراسة في كبس المساحيق 1996
 باجالن

حازم عبد محمد 
 10 الجواري

 2011الى  1962اعداد الخريجين للبكالوريوس  للسنوات من 
ومنه يظهر  ، 2011ولغاية  1962اعداد الخريجين في قسم الهندسة الكيمياوية للعام  االتية االشكال تبين 

 اعداد المهندسين الذين تم رفد المجتمع بهم ومنهم الكثير ممن يمارس مهام تعليمية اوصناعية او بحثية او غيرها.
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  محور خدمة المجتمع 

 تشاراتاالس
للعديد لقد كان القسم والزال السباق في تقديم الدعم العلمي واالستشاري لحل المشاكل الصناعية المختلفة   

والعقود البحثية  مع وزارة  ،ووزارة الكهرباء ،من الوزارات  ومنها وزارة النفط ووزارة الصناعة والمعادن
 التعليم العالي والبحث العلمي.

 الية التعاون 
قسم الهندسة الكيمياوية لديه العديد من اليات التعاون البحثي مع العديد من الوزارات منذ تاسيسه ولحد 

حيث تعاقد القسم مع وزارة النفط  ،االختصاصات المتنوعة لقسم الهندسة الكيمياوية تشملوالية التعاون هذه  ،االن
ومنها بحث لمعالجة الشمع الرخو وباشراف  ،في العديد من البحوث لحل المشاكل التي تواجه البحوث النفطية

باشراف االستاذ المساعد الدكتور عمار صالح وكذلك بحوث اخرى  االستاذ الدكتور عبد الحليم عبد الكريم محمد
وتعاقد القسم مع وزارة الصناعة والمعادن في عدة بحوث منها تقييم تاكلية  ، واالستاذ المساعد الدكتور حسين قاسم

الماء باشراف االستاذ الدكتور ابرائيل سركيس يارو واستخالص الزيت باشراف االستاذ المساعد الدكتورة بسمة 
انجاز العديد من العقود البحثية مع وزارة التعليم العالي وفي عدة اختصاصات مثل انتقال المادة  عباس. وتم

التي  وعمليات التقطير واالمتصاص وغيرها من العمليات المهمة في الهندسة الكيمياوية وجريان الموائع والحرارة
هم االستاذ المساعد الدكتور ماجد ابراهيم اساتذة القسم ومن تدخل في العديد من الصناعات واشرف عليها بعض من

. اما بخصوص وزارة واالستاذ المساعد الدكتور ودود طاهر واالستاذ المساعد الدكتورة سيسيليا خوشابا هاويل
الكهرباء فقد قام القسم بعدة بحوث في معالجة المياه التي تخدم قطاع الكهرباء واشرف عليها االستاذ المساعد 

مد الصفار واالستاذ المساعد الدكتور حسن فرهود مكي واالستاذ المساعد الدكتور احمد فائق الدكتور طالب اح
العلوي. وقام القسم باجراء العديد من البحوث الجديدة لمواكبة التطور في الجامعات العالمية ومنها ازالة الماء من 

وبحث في  ،د الدكتورة سوسن عبد مسلمالمستحلب النفطي باستخدام الموجة الصغرى وهو باشراف االستاذ المساع
تحسين الرقم االوكتيني للكازولين العراقي باشراف االستاذ المساعد الدكتورة ندى سعدون. وبالنسبة للصناعات 
النسيجية فقد انجز القسم العديد من البحوث التي تحتاجها هذه الصناعة وحسب الية التعاون وقد كانت باشراف 

ورة ابتهال كريم واالستاذ المساعد الدكتورة نجوى صابر. وما زال القسم ينجز الكثير من االستاذ المساعد الدكت
 البحوث والتي تساهم وبشكل كبير بحل المشاكل التي تواجه الصناعات المختلفة في بلدنا العراق. 

 البعثات والزماالت

االت الدراسية في دول العالم يحرص قسم الهندسة الكيمياوية دائمًا على الحاق منتسبيه بالبعثات والزم
زماالت  3المتقدمة وفي الوقت الحاضر هنالك اربعة من منتسبيه يكملون دراسة الدكتوراه بشكل بعثات وهنالك 

لدراسة الماجستير. هذا باالضافة الى آخرين سيلتحقون في هذا العام. ما عدا ذلك  2واحدة لدراسة الدكتوراه و
 بين اآلخرين في القسم.فالدراسة مفتوحة لجميع المنتس
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 البحوث والترقيات العلمية
يقوم منتسبوا قسم الهندسة الكيمياوية باجراء البحوث العلمية في مختلف اختصاصات الهندسة الكيمياوية 
ولهذا العام فقط  قام تم تشر او قبول نشر عدد كبير من البحوث في مجالت عالمية رصينة وفي المجالت القطرية 

 الي يبين تلك البحوثوالجدول الت

 2011-2010انموذج من بحوث اعضاء الهيئة التدريسية في قسم الهندسة الكيمياوية للعام 

 الدولة التاريخ العدد المجلة البحث اللقب الشهادة الباحث ت

د.عبد الحليم  1
 استاذ دكتوراه عبدالكريم

Modeling of 
breakthrough curves 
for adsorption of 
propane…. 

J. Trans. 
Porous 
Media 

 ماليزيا 2011 86

د.ابرائيل  2
 استاذ دكتوراه سركيس

Cathodic protection 
system of Cu/Zn 
saline…. 

Desalination 270 2011 امريكا 

د.حسن  3
 Membranes separation أ.مساعد دكتوراه فرهود مكي

process for oily.. العراق 2011 17 مجلة كلية الهندسة 

د.نجوى  4
 أ.مساعد دكتوراه صابر مجيد

Prediction of the scale 
removal rate in heat 
exchanger…. 

 العراق 2010 )3(6 مجلة الخوارزمي

د.ندى  5
 Kinetic study of أ.مساعد دكتوراه سعدون احمد

esterification.. العراق 2010 6 مجلة الخوارزمي 

د.سوسن عبد  6
 Oily wastewater أ.مساعد دكتوراه مسلم

treatment… IJCPE 11)3( 2011 العراق 

د.عمار  7
 أ.مساعد دكتوراه صالح

Prediction of 
equilibrium mixing 
index and…. 

 العراق 2010 )4(6 مجلة الخوارزمي

 Kinetic and isotherm أ.مساعد دكتوراه د.ابتهال كريم 8
modeling.. IJCPE 11)2( 2010 العراق 

د.ودود طاهر  9
 Fe/activated carbon as أ.مساعد دكتوراه محمد

a catalyst in wet…. 
Energy 
sources 

 امريكا 2010 

د.سيسيليا  10
 Corrosion of boiler أ.مساعد دكتوراه خوشابا

tubes in… IJCPE 11)3( 2010 العراق 

 Upgrading Sharky أ.مساعد دكتوراه د.حسين قاسم 11
Baghdad…. العراق 2010  مجلة الخوارزمي 

 Forward and reverse أ.مساعد دكتوراه د.احمد فائق 12
osmosis … العراق 2011 17 مجلة كلية الهندسة 

د.مثنى جبار  13
 مدرس دكتوراه احمد

Modeling of 
breakthrough curves 
for… 

Transport in 
porous 
media 

 ماليزيا 2011 86

 العراق 2010 16 مجلة كلية الهندسة Copper etching in air مدرس ماجستير بسيم حفيظ 14

د.غزوان  15
-VLLE Data of Ethyl مدرس دكتوراه احمد

acetate… IJCPE 16 2011 العراق 

بسمة  16
 Adsorption of copper مدرس ماجستير اسماعيل

by …. العراق 2010 16 مجلة كلية الهندسة 

 Oily wastewater مدرس ماجستير ابتهاج فيصل 17
treatment… IJCPE 11)3( 2011 العراق 

 مدرس ماجستير رشا حبيب 18
Prediction of 
equilibrium mixing 
index and…. 

 العراق 2010 )4(6 مجلة الخوارزمي

سما محمد  19
 Oily water treatment مدرس ماجستير عبداهللا

using… العراق 2011 17 مجلة كلية الهندسة 

 Investigation of factors مدرس ماجستير سرمد فؤاد 20
…. 

مجلة البحوث 
النفطية والدراسات 

 النفطية
 العراق 2010 
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 Dye removal from مدرس ماجستير ندى نعوم 21
textile…. العراق 2010  مجلة كلية الهندسة 

مها محي  22
مدرس  ماجستير علوان

 مساعد
Removal of dyes 
from…. IJCPE 11 2010 العراق 

مدرس  ماجستير سامي محمد 23
 مساعد

Absorption of carbon 
using… 

مجلة البحوث 
 النفطية

 العراق 2011 

مدرس  ماجستير طارق محمد 24
 مساعد

Production of biodiesel 
fuel…. العراق 2011  مجلة كلية الهندسة 

مدرس  ماجستير سمركريم 25
 مساعد

Characterization and 
cracking.. IJCPE 11)2( 2010 العراق 

مدرس  ماجستير مهاهادي 26
 مساعد

Membrane separation 
process.. العراق 2011  مجلة كلية الهندسة 

حيدر عبد  27
 مدرس  ماجستير الكريم

Cathodic protection 
system of Cu/Zn 
saline…. 

Desalination 270 2011 العراق 

سرمد عبد  28
مدرس  ماجستير الرزاق

 مساعد
Phosphorus removal 
from… IJCPE  2011 العراق 

 ليف واعداد وترجمة كتب أت
ومنها كتاب  قام بعض اساتذة قسم الهندسة الكيمياوية بترجمة واعداد وتاليف عدد من الكتب الهندسية  

مبادئ  وكتاب ،تأليف الدكتور وليد محمد والدكتور عبد الفتاح محمد السيطرة والقياسات في الهندسة الكيمياوية
خواص  وكذلك كتاب ،ترجمة الدكتور محمود عمر والدكتور عباس حميد والدكتور نعمان  الهندسة الكيمياوية

وكتاب في  ، اعداد الدكتور حسين امين والدكتور قاسم جبار والدكتور احمد قدوري النفط والغاز الطبيعي
الكيمياء الهندسية وكتاب  ،والدكتور صفاء يوسف  ابراهيم سالمتأليف الدكتور  صاديات الهندسة الكيمياويةاقت

تأليف الدكتور محمود عمر والدكتور سهام المدفعي والدكتور قاسم جبار والدكتور عبد اهللا عبد  للصفوف االولى
دكتور وليد محمد والدكتور طالب الشريفي تأليف ال خواص المواد الهندسيةباالضافة الى كتاب في  ،عباس 

تأليف الدكتور عادل  التحليالت الهندسية في الهندسة الكيمياويةوقد صدر حديثأ كتاب  ،والدكتور صباح كركجي 
احمد عوض والدكتور ودود طاهر محمد. وما زال اساتذة القسم يعملون على ترجمة وتأليف بعض الكتب العلمية 

 توى العلمي لطالب الدراسات االولية والعليا في قسم الهندسة الكيمياوية.التي تساهم برفع المس
 

 اآلفاق المستقبلية

مشاركة اعضائه بكافة مراتبهم جامعة بغداد من خالل  –يتطلع قسم الهندسة الكيمياوية في كلية الهندسة  
العلمية واختصاصاتهم اى ان يبقى قسمنا في مقدمة األقسام المناظرة له في الجامعات العراقية. كذلك يأمل القسم 
من خالل رفده المجتمع بخريجيه من الدراسات األولية والعليا أن تبقى يصماته واضحة ومؤثرة. وسيبقى القسم 

ت اختصاصاته المختلفة عن طريق قيامه بارسال البعثات والزماالت الى دول العالم مواكبًا للتطورات في مجاال
المتقدمة للحصول على شهادات عليا في االختصاصات النادرة والدقيقة. اما البحوث فالقسم يحاول دائمًا تشجيع 

زارات ذات الشأن لحل ه للقيام بالبحوث المتطورة والدعوة الى تأليف الكتب أو ترجمتها والتعاقد مع الومالك
المشاكل الصناعية وانجاز عقود الدراسات العليا. كذلك يحاول رفد طالب الدراسات األولية بالمصادر والكتب 
المنهجية الحديثة ولكل طالب. وبتشجيع ودعم عمادة الكلية فهو يحاول الحصول على األجهزة الحديثة والتقنيات 

 همناهج هلتطوير خططلم والتعليم في العراق وعسى اهللا ان يوفقه في ذلك المتطورة آمًال ان يكون احد أعمدة الع
وقد اثبت كثير من باحثيه كفاءته في نشر بحوثه في المجالت العلمية  الدراسات العليا ته فيالتعليمية و بحوث طلب

 .و اهللا ولي التوفيق والمعروفة
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