
الندوة الثانیة للھندسة المستدامة في جامعة بابل

ستدامة انعقدت الندوة الثانیة للھندسة المNEPSEضمن فعالیات البرنامج الوطني التعلیمي للھندسة المستدامة

28/3/2013في جامعة بابل  في يوم الخمیس المصادف

وبالتنسیق مع قسم العالقات حضرھا السادة عمداء الكلیات في الجامعة وأساتذة ومھندسین وطلبة الكلیات

:وكان منھاج الندوة كما ياتيالعامة في رئاسة جامعة بابل

مفردات المنھاج التوقیت 

یمآية من الذكر الحك09:00

.عادل ھادي البغدادي المحترم. د.كلمة السید رئیس جامعة بابل أ09:10

عادل عباس الموسوي . د.كلمــة ترحیبیة يلقیھا السید عمیـد كلیة الھندسة أ09:20
.المحترم

. د.كلمة رئیسة اللجنة التنفیذيـة للبرنامــج الوطنــي للھندسة المستدامة أ09:25
.ترمةإنغـام الصفار المح

محمد . د.إعداد أ) كیفیة تحفیز الناس باتجاه االستدامة(المحاضرة االفتتاحیة 09:30
.علي االنباري

) توظیـف االســالیب المعمــاريـة في األبنیــة المستـدامــة(محاضرة بعنـوان 09:40
.قسم الھندسة المعمارية/ نـدى عبـد األمیر مبارك. م.إعــداد م

ھیثم . د.إعداد أ) اإلنشاءات المستدامة بین الواقع والطموح(بعنوان محاضرة09:50
.قسـم الھندسة المدنیة/ حسـن الدعمي

. م.إعـداد أ) العـالقة بین الھنـدسة البیئیـة واالسـتدامة(محاضـرة بعنـوان 10:00
.قسم الھندسة البیئیة/  أمــال حمزة المعمـوري

) ة الكھـروضوئیـة كأحد بدائل الطاقــة المستدامـةالطاقـ(محـاضـرة بعنـوان 10:10
.قسم الھندسة الكھربائیة/ محمــود شاكر الشمري.د.م.إعـداد أ

. د.إعداد م) االستــدامـة في الھنـدســة  المیكانیكیة (محــاضــرة بعنــوان 10:20
.قسـم الھندسة المیكانیكیة/ دريد فتحي مكي

.ماعیةمناقشة مفتوحة وصورة ج10:30

.االستراحة والضیافة11:00

:وخرجت الندوة بتوصیات مھمة كما موضح أدناه

:التوصیات

 التأكید على تنفیذ البرنامج الوطني التعلیمي للھندسة المستدامة المقر من قبل اللجنة التنفیذية

 .

 المباشرة في توظیف التعلیم االلكتروني لبیان وتعلیم مفاھیم االستدامة في الجامعات العراقیة.



 واشراك وزارة التخطیط و ,ًاالعتماد على الخطط الوطنیه واالستراتیجیه بدال من العوامل االجتھاديه
وان يكون تطبیق قانون .ًوزارة البیئه و وزارة الموارد المائیه والتعاون سويتا النجاح  ھذا المشروع

.التنمیه المستدامة ضمن قرارات الدوله 

اصدار التشريعات الضرورية العتماد االسالیب المستدامة في تصمیم وتنفیذ االبنیة في العراق.

 االستمرار باقامه الندوات التعلیمیه مع تأمین الدعم المادي من قبل رئاسة الجامعة و وزارة التعلیم
نحو تفعیل  ورش العمل عن الھندسة  المستدامه ضمن مفھوم التكامل في والتوجه, العالي

االختصاصات  
 اھمیه النھوض بدور االعالم في تثقیف شرائح المجتمع باتجاه االستدامة وبدعم من الحكومات

المحلیه من خالل اقامة دورات تثقیفیه تحث المواطنین وموظفي الدوله على العمل لتطبیق مبادئ 
.مة في البیت ،العمل ،الشارع ،المدرسهاالستدا

 اھمیه االستثمار لمشاريع التخرج لطالب المراحل المنتھیة في الكلیات الھندسیة  باتجاه
المختلفة وباشراف عدد من االستدامة من خالل اشتراك مجموعه من الطلبه من االقسام الھندسیه 

لة معینه يعالجھا المشروع االساتذة وحسب التخصصات المطلوبه في المشروع لحل مشك
.والمساھمه في تخريج مھندسین كفوئین في مجال الھندسه المستدامه 

 لیكون تجربه واقعیه لغرض نشر ...انشاء مبنى مستدام في محافظه بابل او اي محافظه اخرى
ًومحاوله تحويل بعض االبنیه القائمه حالیا  الى. علم الھندسة المستدامة للمستخدم والمجتمع 

قدر االمكان حسب المتوفر من الطاقات ...مباني مستدامة 
 التركیز على فحص الI.C عند انشاء المشاريع لغرض عدم الھدر بالمواد االنشائیه كما يحصل

ً.حالیا

جامعة بابل/كلیة الھندسة/ د محمد علي االنباري.ا
للبرنامج الوطني التعلیميعضو اللجنة التنفیذية 

للھندسة المستدامة






















