
 

 جمعية المهندسين العراقية

 

من نخبة من المهندسين الذين كانوا يعتبرون اللبنة األولى  8391تأسست جمعية المهندسين العراقية في عام 

بموجب قانون  6/2/8391أو الرعيل األول من المهندسين العراقيين بعد تقديمهم الطلب األول لتأسيسها في 

 .8322الجمعيات لسنة 

فقد عقدت قامت الجمعية بنشاطات علمية وثقافية واجتماعية واسعة بهدف تطوير المهنة الهندسية في العراق 

وشاركت في العديد من المؤتمرات الهندسية في العراق ومؤتمرات هندسية عربية وعالمية في مختلف 

بالتعاون مع جامعات العراق إلى تثبيتها لفكرة التعليم المستمر في الحقل الهندسي اإلختصاصات باإلضافة 

كما , العراق في هذا المجالبحيث أصبحت جمعية المهندسين العراقية هي الجمعية الرائدة في , المختلفة

تأسس فرعان للجمعية أحدهما في البصرة واآلخر في الموصل قاما بنشاطات وفعاليات علمية وثقافية واسعة 

جامعتي البصرة والموصل والعمل متواصل لفتح فروع للجمعية خاصة في حقل التعليم المستمر وبالتعاون مع 

وأصبحت مجلة المهندس خالل هذه الحقبة من الزمن المجلة الهندسية للعلوم الهندسية , في كافة المحافظات

والمجلة المعتمدة , والتكنولوجية والمنبر الرئيسي لنشر البحوث والنتاجات العلمية في حقل المهنة في العراق

 .ية العلمية ألساتذة الجامعاتللترق

وقد , دورة ومحاضرة وندوة ضمن فعاليات التعليم المستمر واللجنة الثقافية 2222أقامت الجمعية أكثر من 

 9662عدد لمجلة المهندس وأصبح عدد األعضاء العاملين في الجمعية أكثر من  862أصدرت الجمعية 

والمؤتمرات الهندسية والعلمية التي عقدت في العراق سواء كان وشاركت الجمعية في كافة النشاطات , عضو

نشاطاً مستقالً بها أو بالتعاون مع الجامعات العراقية ومؤسسات الدولة المختلفة أو من خالل النشاط الخاص 

ى بالمجلس األعلى للجمعيات العلمية بإنتخاب المهندس االستشاري فالح كاظم زاير نائباً لرئيس المجلس األعل

كما خصصت الجمعية مقراً , للجمعيات العلمية في الدورة السابقة ومازال مستمراً في نشاطه لهذه الدورة

 .مؤقتاً للمجلس في مقرها الحالي



 مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة الرابع الدولي

رت تحريك هذا من أهم اهتمامات الجمعية تبنيها إلقامة مؤتمر سنوي للطاقة المستدامة والمتجددة واعتب

وجعل كافة الوزارات والمؤسسات والقطاعات اإلقتصادية أن تهتم  ,من األمور المهمة العراقالموضوع في 

ضمان الطاقة المتجددة لبيئة ))تحت شعار  5102لذا كان المؤتمر األول في عام , بالطاقة المستدامة والمتجددة

ولحقه , اسع للكثير من القطاعات الحكومية واألهليةبرعاية مجلس محافظة بغداد كان له الصدى الو(( أفضل

وزارة  برعاية(( دعم تطبيقات الطاقة المتجددة ضمان لبيئة أفضل))تحت شعار  5102المؤتمر الثاني في عام 

كما وعقد المؤتمر الثالث , التعليم العالي والبحث العلمي الذي جعل معظم الوزارات ومؤسسات الدولة تهتم به

برعاية (( بدأنا ولن نتوقف عن نشر تطبيقات الطاقة المتجددة لبيئة عراقية نظيفة))تحت شعار  5102في عام 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد حضر وزراء ووكالء وزارات ورئيس مجلس محافظة بغداد الذي لم 

عديدة تمت بحوث وقد قدمت , ينقطع عن حضور مثل هذه النشاطات كما وحضر عديد من المدراء العامين

مناقشتها خالل يومي كل مؤتمر وصدرت عن كل مؤتمر توصيات أرسلت إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء 

مما تطلب إقامة الكثير من الورش والندوات وكافة الوزارات وتشكيالتها وكانت اإلستجابة لها إيجابية وسريعة 

تخصص مما جعل الجمعية تعد إلى المؤتمر الرابع ليكون الالحقة وإعداد دورات التعليم المستمر الخاصة بهذا ال

 (IEEE)مؤسسة  نم والرعاية دولياً وبالتعاون واإلسناد العلمي

))Institute of Electrical and Electronics Engineers(( 

وكذلك حضور متخصصين من جهات دولية ومشاركة شركات دولية كبرى في عرض معداتها التخصصية في  

, شركات ومؤسسات الدولة العاملة في مجال الطاقة المتجددةالمستدامة والمتجددة إضافة إلى  مجال الطاقة

وحددت شعاراً  2281ثاني الوشكلت في الجمعية اللجنة التحضيرية للمؤتمر وقد بدأت بالعمل منذ شهر كانون 

وسيكون (( العراق يساهم في بناء قدرات الطاقة المستدامة والمتجددة من أجل حماية كوكب األرض))للمؤتمر 

برعاية ومشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات العراقية واألجنبية ومراكز األبحاث 

ية واألجنبية والدوائر الرسمية والشركات التخصصية والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة العراق

في أحد فنادق  2281تشرين الثاني  22 - 28وسيعقد المؤتمر في الفترة من , ومنظمات المجتمع المدني

تطبيقات الطاقة الشمسية وتطبيقات طاقة الرياح وتطبيقات طاقة )ستكون محاور المؤتمر و, الدرجة األولى

طاقة المياه وتطبيقات تحسين البيئة والمناخ وتطبيقات  تت العمارة المستدامة وتطبيقاالكتلة الحيوية وتطبيقا

وعلى إثر ذلك تشكلت اللجنة , (الطاقة المتجددة األخرى والساندة وتشريعات الطاقة المستدامة والمتجددة

اللجنة التحضيرية وستقوم , العلمية التي تدرس البحوث وتعمل على تقويمها وقبولها لمناقشتها في المؤتمر

بالعمل على تهيئة المعرض الذي سيكون على هامش المؤتمر واإلعداد له في نفس الفندق الذي سينعقد فيه 

ويمكن للمشارك في المعرض عرض منتجاته وإقامة عرض تلفزيوني للحديث عن منتجاته والتعريف , المؤتمر

كافة العاملين عليه ومساندة الدولة بكافة سلطاتها  ونتوقع لهذ المؤتمر النجاح بتظافر جهود, بنشاطات الشركة

ليكون الحديث عن التغلب على كافة الصعاب التي تواجهها في توفير الطاقة النظيفة لتكون رافداً مسانداً للطاقة 

  .األحفورية في الوقت الحاضر والوصول إلى اإلكتفاء الذاتي للعراق

الكبرى في اإلستثمار في انتاج الطاقة وعلى سبيل المثال استخدام يمكن للعراق العمل مع الشركات العالمية 
والذي تبلغ انتاجية التوربين , مانية الرائدة في مجال الكهرباءلتوربينات جديدة صنعتها شركة سيمنس األ

ويحتاج العراق إلى خمسين توربين , ميكا واط ويعمل على الغاز المنبعث من احتراق النفط الخام 022الواحد 
وهذا النوع من التوربينات اقتصادي جداً في استهالك , وتشغل من الغاز المنبعث من مصفى الدورة فقط فقط

وتستطيع العمل خالل سنتين من تنصيبها علماً أن هذا , مليار دوالر 6وتبلغ كلفة هذه التوربينات جميعاً , الغاز
ميكا واط فقط بالسنة الواحدة فيما تبلغ القدرة  8222المبلغ المذكور يدفعه العراق للدول المجاورة الستيراد 

عشرون ألف ميكا واط وتكون الشركة مسؤولة عن الصيانة والتدريب  22222اإلنتاجية لهذه التوربينات 
ويمكن للشركة اإلستثمار في هذا المشروع أو أي شركة أخرى لتمويل وشراء , سنوات قابلة للزيادة 82لمدة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers


أي أن الحكومة لن تدفع فلساً , صل على أموالها بعد التشغيل من فواتير المواطنينالتوربينات أو غيرها وتح
وهذا , واحداً ومهمتها فقط ضمان الشركة المستثمرة وجباية الفواتير ودفعها الى الشركة وسداد أموالها

 .مقترح لحل معضلة توفير الكهرباء
باء والهيئة الوطنية لإلستثمار وأي جهة تبحث عن يمكن لجمعية المهندسين العراقية التعاون مع وزارة الكهر

وهذه أمانة في أعناقنا لخدمة العراق العزيز , الحل لمشكلة الكهرباء وفي أي من المجاالت الهندسية والعلمية
 .وشعبه الذي يذوق األمرين كل يوم
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