
 االنجاز تفاصيل االنجاز اسم ت
 فيها نفذ التي الزمنية الفترة

 االنجاز
 المالحظات االنجاز ذينفت مكان

1 
دورة صناعة االصباغ المائية 

 والدهنية

االصباغ المائية  صناعة دورة اقيمت

 الصناعات تقنيات قسم في والدهنية

 سليم خليل محمود قبل من الكيمياوية

     مشارك 14 فيها وشارك مساعد مدرس

29/10-2/11/2018                             

 االداري االمر بموجب

 المعهد/ الشمالية التقنية الجامعة

تقنيات  قسم/الموصل -التقني

 الكيمياوية والنفطية الصناعات

 

2 
ورشة العمل كيمياء االسمنت 

 البورتالندي

 :من كل شاركت

             مساعد استاذ الرزاق عبد هدى. د. 1 

                                               استاذ مساعد  عثمان محمد أروى. د. 2

   مساعد مدرس      محمود خليل سليم. 3

         الورشةفي مناقشة محاور 

  الجامعة التقنية الشمالية 9/10/2018 – 7/10

3 

تقنيات الصناعات م قسم اقا

الكيمياوية والنفطية تحت شعار 

))من اجل بيئة مستدامة(( ندوته 

العلمية الموسومة ))تدوير 

النفايات وأثرها االقتصادي 

 والبيئي((.

 

 

د.        البكري الرزاق عبد هدى. أ.م

 أروى محمد عثمان

 م. د. علي يونس

 أ.م مهندس عبد المحسن سعد هللا شهاب

 الحافظم. مي عبد 

 عبد القادر

 م. مي عبد الحافظ

 عبد القادر

 أ.م. مهندس طه أحمد الطيار

 2018/12/19 ألربعاءا

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد 

الموصل/قسم الصناعات  -التقني

 الكيمياوية

 

4 

اقام قسم تقنيات الصناعات 

الكيمياوية والنفطية دورة بعنوان 

 النانو تكنولوجي

 28/2/2019 – 24/2 علي يونس حامدمقرر الدورة د. 

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد 

قسم تقنيات  الموصل/ -التقني

 الصناعات الكيمياوية والنفطية

 

 2019-2018نشاطات القسم :



 االنجاز تفاصيل االنجاز اسم ت
 فيها نفذ التي الزمنية الفترة

 االنجاز
 المالحظات االنجاز ذينفت مكان

5 

بحث منشور بعنوان : تحضير 

ودراسة تأثير التشويب الثنائي 

على الخواص الكهربائية 

 والبصرية للبولي اميد

كلية  الباحثين: د. حسنية هادي ذنون/

 ءالتربية /فيزيا

/الجامعة التقنية ونسيهدى عبد الرزاق د.

  الشمالية/المعهد التقني الموصل

 كلية التربية /فيزياء /هشام انور صالح

2018 

نشر في مجلة التربية والعلم 

( لسنة 4( العدد )27,المجلد )

2018 

 

6 

اقام قسم تقنيات الصناعات 

الكيمياوية والنفطية ندوة بعنوان 

 االحتباس الحراري 

 :من كل شارك

 استاذ      البكري الرزاق عبد هدى. د. 1 

             مساعد

                                               استاذ مساعد  عثمان محمد أروى. د. 2

   مدرس      علي يونس .د. 3

                                               مناقشة محاور الندوةفي 

2/4/2019 

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد 

الموصل/ قسم تقنيات  -التقني

 الصناعات الكيمياوية والنفطية

 

7 

تم اجراء فحوصات كيميائية 

 ئوالمناشلإلسمنت متعدد االنواع 

في قسم تقنيات الصناعات 

الكيمياوية والنفطية لآللية التعاون 

مع بقية الدوائر الحكومية 

 االعمار ألغراض

تم اجراء فحوصات كيمياوية  لما يقارب 

 نموذج قام بإجرائها كل من: 80

  استاذ مساعد  عثمان محمد أروى. د

   عالء محمد سعيد م. مدرب فني

                                             يصدام محمد صبحي عون م. مالحظ فن

2017-2019 

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد 

الموصل/ قسم تقنيات  -التقني

 الصناعات الكيمياوية والنفطية

 

8 

تم اجراء فحوصات كيميائية للماء 

متعددة في قسم تقنيات  ألغراض

الصناعات الكيمياوية والنفطية 

لآللية التعاون مع بقية الدوائر 

 والقطاع الخاصالحكومية 

تم اجراء فحوصات كيمياوية  لما يقارب 

 نموذج قام بإجرائها كل من: 80

  استاذ مساعد  عثمان محمد أروى. د

   عالء محمد سعيد م. مدرب فني

                                             مالحظ فنيصدام محمد صبحي عون م. 

2017-2019 

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد 

الموصل/ قسم تقنيات  -التقني

 الصناعات الكيمياوية والنفطية

 

 2019-2018نشاطات القسم :



 االنجاز تفاصيل االنجاز اسم ت
 فيها نفذ التي الزمنية الفترة

 االنجاز
 المالحظات االنجاز ذينفت مكان

9 

تم اجراء فحوصات كيميائية 

لزيوت التزييت ألغراض متعددة 

في قسم تقنيات الصناعات 

لآللية التعاون الكيمياوية والنفطية 

مع بقية الدوائر الحكومية والقطاع 

 الخاص

تم اجراء فحوصات كيمياوية  لما يقارب 

 نموذج قام بإجرائها كل من: 80

  استاذ مساعد  عثمان محمد أروى. د

   عالء محمد سعيد م. مدرب فني

                                             صدام محمد صبحي عون م. مالحظ فني

2017-2019 

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد 

الموصل/ قسم تقنيات  -التقني

 الصناعات الكيمياوية والنفطية

 

10 

شارك قسم تقنيات الصناعات 

بالتعاون مع الكيمياوية والنفطية 

في اقامة ورشة الشعبة الكمياوية 

عمل بعنوان "انواع المواد 

الكيمياوية المختلفة وكيفية التعامل 

 معها وتجنب مخاطرها"

 :6/3/2019بتاريخ  من كل شاركت

 استاذ      البكري الرزاق عبد هدى. د. 1 

             مساعد

                                               مدرس  سماء عدنان رؤوف. د. 2

   مدرس      د. رنا سامي سعيد. 3

         في مناقشة محاور الورشة

بموجب االمر االداري 

في  7/27/3021

1/4/2019 

 

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد 

الموصل/ قسم تقنيات  -التقني

 الصناعات الكيمياوية والنفطية

 

 علميةدراسة  21

دراسة علمية عن " معالجة مياه الصرف 

" لتطبيقها مع مديرية مجاري  صحيال

 نينوى قام بها كل من:

 أ.م.د.شهاب احمد يوسف 

 أ.م.د.هدى عبد الرزاق يونس

                                                                                                                                                                                     أ.م.د. أروى محمد عثمان المعاضيدي

بموجب االمر االداري 

في  7/27/3325

18/4/2019 

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد

الموصل/قسم تقنيات  -التقني

 الصناعات الكيمياوية والنفطية

 

31 
 التدريس طرائق في دورة

17/3/2019-2/4/2019 

 وعلى التدريس طرائق في دورة اقيمت

 اعطاء في وشارك الموصل قاعة

:                                      من كل الدورة في المحاضرات

                           مساعد استاذ   الرزاق عبد هدى. د. 1

                                                                            مساعد استاذ عثمان محمد أروى. د. 2

 بموجب االمر االداري

في  7/59/3532

11/4/2019 

 

  الشمالية التقنية الجامعة

 2019-2018نشاطات القسم :



 االنجاز تفاصيل االنجاز اسم ت
 فيها نفذ التي الزمنية الفترة

 االنجاز
 المالحظات االنجاز ذينفت مكان

14 
 التدريس طرائق في دورة

21/4/2019-6/5/2019 

 وعلى التدريس طرائق في دورة اقيمت

 اعطاء في وشارك الموصل قاعة

:                                      من كل الدورة في المحاضرات

 استاذ    البكري الرزاق عبد هدى. د. 1

 أروى. د. 2                           مساعد

                                                                            مساعد استاذ   المعاضيدي عثمان محمد

 بموجب االمر االداري

في  7/59/4666

12/5/2019 

 

  الشمالية التقنية الجامعة

 تقويم علمي الطروحة دكتوراه 15

تم تقييم االطروحة من قبل أ.م.د. أروى 

 محمد عثمان 

عنوان االطروحة "دراسة تاثير اشعة 

المايكروويف واالضافات البوليمرية على 

 اسفلت الدورة ومجاالت االستفادة منه"

18/3/2019 

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد 

الموصل/قسم تقنيات  -التقني

 الصناعات الكيمياوية والنفطية

 

 شكر وتقدير 16

عثمان  للدكتورة اروى محمد شكر وتقدير

وذلك للصول على المراتب االولى في 

 الدورات

بموجب االمر االداري 

في  7/59/2783

28/3/2019 

 

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد 

 الموصل -التقني
 

17 
مناقشة رسالة طالب ماجستير من 

 قيل د. هدى عبد الرزاق يونس

البكري  سناقشت د. هدى عبد الرزاق يون

عضوة لجنة المناقشة الرسالة الموسومة     

"تعيين قيم ثوابت االستقرار لبعض 

اصباغ اآلزو ايمين الفينولية نظريا 

باستخدام برامج النمذجة الجزئية" لطالب 

الماجستير مشتاق سعد يونس محمد من 

جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم 

 الصرفة /قسم الكيمياء

27/3/2019 
الموصل / كلية التربيىة جامعة 

 للعلوم الصرفة / قسم الكيمياء
 

 2019-2018نشاطات القسم :



 االنجاز تفاصيل االنجاز اسم ت
 فيها نفذ التي الزمنية الفترة

 االنجاز
 المالحظات االنجاز ذينفت مكان

18 

اقامة دورة "االفاق العلمية 

الجديدة في استخدام النباتات 

الطبيعية بعيدا عن االطر 

 العشوائية"

تمت مشاركة الدكتوره أ.م. أروى محمد 

اقامة دورة "االفاق العلمية عثمان في 

الجديدة في استخدام النباتات الطبيعية 

 بعيدا عن االطر العشوائية"

 25/4/2019-24للفترة 

بموجب االمر االداري 

 في  7/27/3611

23/4/2019 

 

الكلية الجامعة التقنية الشمالية /

 الموصل -التقنية الزراعية 
 

19 

 مشاركة في مؤتمر

 د. هدى عبد الرزاق يونس

 سعيد  رنا سامي م.د.

 د. وجدان محمد صالح

 ريم طالل نذير

عنوانه رنا في مؤتمر  د. تم مشاركة

"الكيمياء تساهم في نهضة المجتمع " 

 25/10/2018-24/10للفترة 

24/10-25/10/2018 
في جامعة الموصل/كلية العلوم 

 /قسم الكيمياء
 

20 
 شكر وتقدير 

 د. رنا سامي سعيد

شكر وتقدير من السيد عميد المعهد التقني 

 الموصل للجهود المبذولة –

االداري بموجب االمر 

في  7/35/12347

15/10/2018 

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد 

 الموصل-التقني
 

 

 2019-2018نشاطات القسم :


