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 تأسيس جمعية المهندسين العراقية
 

                                                

من  8311بموجب قانون الجمعيات  لسنة  8331\3\6قدم الطلب االول لتأسيس جمعية المهندسين العراقية في    

في   الا الجمعية نشاطها إ ولم تباشر, 8331\5\4وقد وافقت وزارة الداخلية على الطلب في , (مهندسين 1) قبل

 :دارية االولى من السادةالهيأة اإل نتخابين المهندسعدد من الحيث اجتمع  8341\3\4

 فخرالدين جميل الفخري                                                          الرئيس  -8
 الرئيس االول نائب               احمد عدنان حافظ                                                     -1

 نيازي داود فتو                                                                     نائب الرئيس الثاني -3
 قسطنطين عارف                                                                   السكرتير -4

 ارام سيتيان                                                                         امين الصندوق -5
 االمير االزري                                                                 عضو عبد -6
 عضو        حمد سوسة                                                        أ الدكتور -7

 يان                                                                   عضورجانيك تاجري -1
 احمد مختار بابان                                                                   عضو -3

ا للجمعية ا فخريا يعقوب  دكتور ضياء جعفر ونعيم مرزاال اليهم انظمو, ونسبت الجمعية أن يكون أرشد العمري رئيسا

ة أفيهم الهي عضاء بماأ 1انظم  8341وفي سنة , واعتبرت أول هيأة إدارية ,81فاصبح عدد االعضاء  وحازم نامق

 .عضوا 11صبح عدد االعضاء أدارية فاإل

 

                                     

 
 



1 
 

4 
 

  

 

 

 

 

 

 

الدولة وكانت األرض الممنوحة من  1841سنة  89لت الجمعية على األرض الحالية بموجب اإلرادة الملكية رقم حص

 خذت الجمعية موافقة وزارة الداخلية على اكتتاب عام بمبلغأ .متر مربع الواقعة في محلة السعدون 3982بمساحة 

 .هابوشر بالعمل فيلتشييد بناية الجمعية ف االف دينار عشرة(18888)

 :الهيأة االدارية الثانية

 :خاب الهيأة االدارية ففاز السادةنتال عقدت الجمعية اجتماعا   1844\1\3االجتماع الذي تم في  في

 فخرالدين جميل الفخري                                                 الرئيس .1

 نائب الرئيس االول                         احمد عدنان حافظ                                .3
 احمد مختار ابراهيم                                                      نائب الرئيس الثاني .2

 احمد سوسة                                                           السكرتير. د .4
 امين الصندوق                               حازم نامق                                  .1

 ضياء جعفر                                                             عضو .د .4
 االمير االزري                                                         عضو عبد .7
 نيازي داود فتو                                                            عضو .9

 .ارام سيتيان                                                                عضو .8

اصبح عدد  1818\2\12وقامت بتشجيع طلبات االنتماء ففي  ,1849\13\19اعلنت الجمعية اكمال بنايتها في 

  .عضوا(43)ء الجمعية اعضا
 :الهيأة االدارية الثالثة

 :وتألفت الهيأة اإلدارية من السادة, عضوا 79اصبح عدد االعضاء العاملين  1811في سنة 

 الرئيس      الدكتور ضياء جعفر .1

 نائب الرئيس األول      أحمد عدنان حافظ .3
 نائب الرئيس الثاني       نيازي فتو .2

 سكرتيرال      الدكتور أحمد سوسة .4

 أمين الصندوق      سليمان سامي سليمان .1

 عضو       حازم نامق .4
 عضو      فخر الدين الفخري .7
 عضو      عباس عبد اللطيف .9

 عضو       خيري سعيد .8

 .الغيت الجمعيات واالحزاب والنوادي كافة  1814وفي سنة 

 .التكملة في العدد القادم  
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 الكنيسة الكلدانية

   بغداد -( الباتري بييركنيسة )كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع      

 

                                                                        
 الكنيسة                                                      

 بغداد -نك حي الس/ الرصافة :الموقع الجغرافي

 م2391 :تأريخ التشييد

 :معلومات عامة عن الموقع

 .م2312شيدها سنة و أرض واسعة بمنطقة السنك في بغداداشترى ( م2391متوفى سنة )األب بيير الكرملي  .2
 (.الباتري بيير -بادرى بيير )عرفت الكنيسة والزالت تسمى بأسمه  .1
 .هي اليوم سرداب للكنيسةو, قاعة كبيرة هااالمر بنا في أول .9

 .م بنى الكنيسة الحالية2391في العام  .4
 .كان بجوارها ميتم يديره األب بيير بنفسه .5

 (.الناشئة)كان فيها مدرسة تسمى  .9
 .م2391-2311 خالل السنينبنيت الكنيسة  .7

 .م2318سنة باتريك بيرت  يصممها وشيدها المهندس الفرنس .8
 (.كنيسة الباتري بيير)تدعى ايضا بـ  .3
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 صورة الكنيسة حاليا        صورة الكنيسة سابقا  
 

 .تقع في منطقة السنك، جانب الرصافة من بغدادوالتي قد تكون اجمل كنائس بغداد  .01

والسيد الكنيسة من قاعة كبيرة مزينة بالنقوش  التراثية  والتماثيل الدينية الخاصة بالسيدة مريم العذراء  تتألف .00

 .المسيح

 .مبنية على طراز القوطي الفرنسي، حيث تعتبر الكنيسة تحفة فنية .01
 .كنيسة  الى تجاوزات كثيرة من الباعة المتجولين وأصحاب المحال في المنطقة مما ادى الى اغالقهاالتعرضت  .01

 .م0666الكلدان سنة  لبطريركيةهذه االمالك وهبها اآلباء الكرمليون الآلتين  .01
 .البطريرك حينها دارا لسكناه اتخذها .01

 .نقل االيتام الى البناء الكبير الذي شيده في الدورة .06
 .وتحولت الى دير لراهبات الكلدان ...، والتي اغلقت الحقا(األمل)مدرسة الناشئة حولها الى مدرسة ثانوية  .01
 .حاليا الكنيسة مغلقة .01
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 تكنولوجيا النانو                                                          

تعد تكنولوجيا النانو ثورة علمية هائلة ال تقل عن الثورة الصناعية التي نقلت اإلنسان إلى عصر اآلالت أو ثورة 
امل في مختلف المجاالت وكل التكنولوجيا التي نقلت اإلنسان إلى عصر الفضاء واالتصاالت واإلنترنت، وتطور ش

فما تقدمه تكنولوجيا النانو هو القدرة على صنع كل ما يتخيله اإلنسان بكلفة أقل وجودة أعلى وهذه القدرة ، فروع العلوم
ستكون مفتاح التقدم العلمي الذي سيغير معالم الحياة على نحو قد ال يستطيع اإلنسان تصور كل أبعاده اليوم، وفي ذلك 

العلماء إن ما سننتجه ونكتشفه باستخدام هذه التكنولوجيا في السنوات القليلة القادمة سوف يعادل بل سيتجاوز ما يقول أحد 
تكنولوجيا النانو هي الجيل الخامس الذي ظهر في عالم اإللكترونيات وقد سبقه أوالً . تم اكتشافه منذ أن خلقت األرض

بما فيه التلفزيون، والجيل الثاني الذي استخدم جهاز الترانزيستور، ثم الجيل األول الذي استخدم المصباح اإللكتروني 
الجيل الثالث من اإللكترونيات الذي استخدام الدوائر المتكاملة؛ وجاء الجيل الرابع باستخدام المعالجات الصغيرة الذي 

نية التي أحدثت تقدما في العديد أحدث ثورة هائلة في مجال اإللكترونيات بإنتاج الحاسبات الشخصية والرقائق السيليكو
فالنانو تعني تقنيات تصنع على مقياس النانو متر، وهي أدق وحدة قياس مترية معروفة . من المجاالت العلمية والصناعية

ويبلغ طوله واحد من بليون من المتر أي ما يعادل عشرة أضعاف وحدة القياس الذري المعروفة ( نانو متر)حتى اآلن 
مرة من قطر الشعرة، وكلمة النانو تكنولوجي تستخدم أيضاً بمعنى  080888وحجم النانو أصغر بحوالي  باألنجستروم،

وتستخدم تكنولوجيا . أنها تكنولوجيا المواد المتناهية في الصغر أو التكنولوجيا المجهرية الدقيقة أو تكنولوجيا المنمنمات
ال ال الحصر تطبيقات النانو في عالم اإللكترونيات ستقضي تكنولوجيا النانو في العديد من التطبيقات فمنها على سبيل المث

النانو على األجيال الحالية من أجهزة الحاسب اآللي واألجهزة اإللكترونية وإنتاج أجيال ذات سرعة عالية في نقل 
دخل في صنعها البيانات وجودة في األداء وذات أحجام صغيرة، وستطلق شركة هيوليت باكارد إلى السوق رقاقات ي

إال أنها تتضمن آثارا سلبية . تكنولوجيا النانو قادرة على حفظ المعلومات أكثر بآالف المرات من الذاكرة الموجودة حاليًا
من الناحية االجتماعية والعسكرية والملكية الفكرية وباألخص في الدول النامية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ماهية 

ر المترتبة عن ومكوناتها وتطبيقاتها مع التركيز على تخصص المعلومات واالتصاالت، ثم تحليل اآلثاتكنولوجيا النانو 
مقياس النانو، علم النانو، أسالك النانو، : الكلمات المفتاحية. استخدام تكنولوجيا النانو في مجال المعلومات واالتصاالت

 .أنابيب النانو، صدفات النانو، الرقائق الذهبية، عملية التصغير

ويستند االسم ، ةالنانو متريالمقاييس  في الهندسة هو مصطلح مزاولةNano Engineering): ) الهندسة النانوية
بتقنية  الهندسة النانوية ترتبط ارتباطا وثيقا .المتر ، الذي هو وحدة قياس ما يعادل واحد من المليار منالنانومتر إلى

البرنامج بوصفه واحدا من  ،في العلوم الهندسية جامعة تورونتو لهندسة النانوية في العالم قد بدأ فيلأول برنامج  .النانو
 . لدراسة في السنوات األخيرةاخيارات 

 . في برنامج الهندسة النانوية معهد لوند للتكنولوجيا بدأ 3882في عام 
  .هندسة تقنية النانو برنامج فريد من نوعه الذي يوفر درجة كاملة في جامعة واترلو أنشأت 3882في عام 
  .قسم خاص للهندسة النانوية افتتحت جامعة كاليفورنيا في سان دييغو 3887 في عام

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7_(%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%BA%D9%88)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7_(%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%BA%D9%88)
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 فتاح باشامعمل نسيج 

 

وهي أول مؤسسة بسيطة للصناعة أقامها المصلح العثماني ( العبّخانه)في البدء كان يدعى معمل نسيج 

حيث تلقى البغداديون أوائل ( بمدرسة الصنايع)ثم أعقب ذلك ما عرف . في بغداد 8188-8181مدحت باشا 

التي قضاها مدحت باشا في بغداد كفيلة بإدخاله التاريخ وكانت السنوات القليلة . العلوم عن الصناعة الحديثة

وهو درس مهم ألولئك الذين يرون التغيير يحدث بعشرات  ,لعراقي من أوسع أبوابه اإلصالحيةالوطني ا

يُعرف عن العراقيين ولعهم  .كما هو المثل العراقي( الخدر) و( الخدّه)من اجل مزيد من ! السنين بل بمئاتها

بيد . فالزراعة واحدة من اختراعاتهم. ة على الرغم من كونهم شعبا زراعيا منذ آالف السنينالخاص بالصناع

لعمران وال لم يتقنوا الصناعة وال الزراعة وال التجارة وال ا 3001 -8681أنهم في عهود الفاشية األخيرة 

القال )ثم ( التلفيق)ثم  (تصفيقال)وكانت صنعتهم الوحيدة التي علمها لهم السادة الجدد  ,القوانين وال الكتابة

 .حقا؟ ...هي المشرعة أمامهم, وال احد يدري متى ينتهي كّل ذلك -وليس العلم -وكانت أبواب الموت  ,(والقيل

 سنوات, بعد أن غادروها في أواخر (1)هكذا عرف العراقيون صناعة النسيج من جديد في وقت قياسي 

الذي ساد بعد ( بطانية)وقبل أن يستعمل العراقيون لفظ . العصر العباسي الثاني حيث كانوا من أبرع األمم فيها

بالنكيت )الوطنية, كان البغداديون والبصراويون وربما الموصليون أيضا يسمون البطانية 8691ثورة 

blanket )أتحف العراقيين بأعداد ال تحصى كان معمل فتاح باشا قد . طبعا( أبو ناجي) وهي من مستوردات

من نوع فتاح باشا ذات الجودة العالية, حتى كان العراق يصدر الفائض منها إلى الدول ( البالنكيتات)من 

 قياسا   أقل جودةلبطانيات األجنبية ألنها كانت والعراقي بكل إعزاز لم يكن يستعمل ا, الزمنفي ذلك المجاورة 

البغدادية عالمة الجودة العراقية العالية بدون الرجوع إلى أي تقييس وسيطرة ببطانيات فتاح باشا العراقية 

وكان سليمان فتاح باشا قبل أن يفتح معمله الشهير في ! ترى هل بقي لدينا شيئا من الجودة اآلن؟. نوعية

في الجيش ضابط مدفعية وصل إلى رتبة لواء " المعتبرة"بغداد معمل فتاح باشا الشهير للبطانيات العراقية 

 .العراقي
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 تغطي لكنه كان في الوقت نفسه من افخر الصناعيين العراقيين في عصره، كيف ال وقد كانت بطانياته
 .العراقيين حتى وقت قريب

وجلب ألول مرة معدات ومكائن نسيج مستعمله منها، وأقام معمله  6291ذهب فتاح باشا إلى ألمانيا عام 
ترى لم اختار فتاح باشا المكائن األلمانية ولم يذهب إلى . ه الملك فيصل األول بنفسهوسط بستان، حيث افتتح

بل في منهج  ،بريطانيا التي كانت تحتل العراق وقتئذ؟ ال يكمن السبب في االقتصاد أو الصناعة األفضل بالطبع
     .نفسه المعادي لالحتالل االنكليزي فتاح باشا

 .صناعة النسيج من فتاح باشا حتى أصبح رمزا للصناعة الوطنية أيضا طوال القرن العشرين فتعّرف البغداديون إلى       

 كان فتاح باشا وطنيا حقيقيا معارضا لالحتالل البريطاني لذلك فقد ألقت سلطات االحتالل وقتذاك القبض عليه ونفته       

 الجزيرة مأوى للوطنيين العراقيينكانت تلك  ,0291بان ثورة عام إفي الخليج العربي ( جزيرة هنجام)إلى        

 (قح)لم يكن رجال صناعيا بل وطني . وكان فتاح باشا واحدا منهم ,ضراوةالمعارضين األوائل ممن قاتلوا االنكليز ب       

 .يهسمن مجال( البغادة)كما يود أن يصفه        

 التي قامت بإنشاء مدينة( المنصورشركة )ث أسس لم يتوقف فتاح باشا عن تقديم خدماته لوطنه كصناعي حي       

 بح مأوى حّرا لإلرهابيين والقتلةالمنصور الحالية والتي تعدّ واحدة من أرقى األحياء في العاصمة قبل ان تص       

 ذهب في تاريخ المصلحين العراقيينسمه بأحرف من اثم تعددت مواهب فتاح باشا واستطاع أن يسجل . والمجرمين       

 حركة العارفية البائسة تحت يافطةفي تلك ال 1091وتأميم شركته عام  1091حتى بعد قيام حكومات ما بعد ثورة        

 لسطو الرسمي على الرأسمال الوطنيوهي بالطبع لم تكن اشتراكية وال رشيدة بل نوعا من ا!! االشتراكية الرشيدة       

 ...صناعات األجنبية ليس إالا لفتح األبواب بعد ذلك إلى هجوم ال       

 ؟ مرحى فقد شكل الرأسمال العراقيإلى كم فتاح باشا نحتاج في الوقت الحاضر لنهوض العراق: يبقى السؤال اآلن       

 وال يزال قانون( نا خيرنا لغيرناطول عمر) !!مارات العربية المتحدةولكن أين؟ في اإل ...الدرجة األولى لالستثمار       

 دون أن 2999لحرام منذ نهاية عام االستثمار الوطني يجلس على قارعة طريق المشرعين من حجاج بيت هللا ا       

 تافهة تعيش على عائدات البترول( ريعية)اجل أنهم يريدون للعراق أن يكون مجرد دولة . نعرف سببا وجيها لذلك       

 أما أن تنشأ في العراق مزارع حديثة أو صناعة ...مسروقاالذي يراد له أن يكون منهوبا ومسلوبا ومهربا و       

 .رحم هللا فتاح باشا.. .أو تجارة متقدمة  متطورة 
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