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ثامر  دواي  أمني  الدكتور  األستاذ  بحضور 
قسم  أقام  التكنولوجية  اجلامعة  رئيس 
هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية في 
اجلامعة ندوة علمية بعنوان " التطبيقات 
اجملاالت  في  الليزر  ألشعة  احلديثة 
يوم   " والبيئية  والطبية  الهندسية 
اخلميس 2012/9/20 على مسرح اجلامعة 
بحضور عدد من رؤساء األقسام العلمية 

والهندسية ومدراء املراكز واملديريات .
احلكيم  الذكر  من  بآي  الندوة  واستهلت 
رئيس  ألقى  بعدها  الوطني  النشيد  ثم 
التطورات  إن   : فيها  قال  كلمة  اجلامعة 
التي  الهائلة  والهندسية  العلمية 
العلوم  جوانب  مختلف  في  حدثت 
أدت  االختصاص  هذا  في  وألهميتها 
أجهزة  إن  السيما  الندوة  هذه  عقد  إلى 
التطبيقات  في  تستخدم  باتت  الليزر 
مختلف  تخدم  التي  والعملية  العلمية 

والصحة  والصناعة  كاالتصاالت  القطاعات 
إضافة  البحثية  واملراكز  واجلامعات  والزراعة 
التي  اخلاصة  والعيادات  املستشفيات  إلى 
رئيس  .وبني  العالج  لتشخيص  تستخدم 
قسم هندسة الليزر والبصريات االلكترونية 
إن   : مهدي  صالح  محمد  الدكتور  األستاذ 
على  اإلطالع  هو  الندوة  هذه  من  الهدف 
العلمية  التطبيقات  في  املستجدات  أحدث 
ألشعة الليزر في اجملاالت الهندسية والطبية 

بني  العلمي  التواصل  وحتقيق  والبيئة 
وجميع  األكادميية  املؤسسات  في  الباحثني 
التعاون  توسيع  أجل  من  األخرى  القطاعات 
الدولة  دوائر  في  واخملتصني  األكادمييني  بني 
بآخر  والتدريسيني  الباحثني  وإغناء  اخملتلفة 
اجملاالت  في  احلديثة  األبحاث  إليه  توصلت  ما 
الليزر.بعدها  ألشعة  اخملتلفة  التطبيقية 
جرت جلسات الندوة التي تضمنت جلستني 
مطشر  علي  الدكتور  األستاذ  األولى  ترأس 
التطبيقية  العلوم  قسم  رئيس  الزهيري  

في  متخصصة  محاضرات  أربع  وشملت 
 ، البصرية  وااللكترونيات  الليزر  تطبيقات 
تطبيقات   ( بعنوان  األولى  احملاضرة  وكانت 
أشعة الليزر في الصناعة النفطية ( ألقاها 
األستاذ الدكتور وليد خلف حمودي من قسم 
عنوان  حتت  والثانية   ، التطبيقية  العلوم 
للمواد  بالليزر  احملتثة  البالزما  تطبيقات   (
النانوية والليزرات النانوية ( لألستاذ الدكتور 
الليزر  هندسة  قسم  من  رشيد  فارس  فريد 
وااللكترونيات البصرية ، واحملاضرة الثالثة    ) 

اآلفاق في املعاملة الليزرية للمواد ( للباحث 
أ.م.د زياد أياد طه من معهد الليزر للدراسات 
الرابعة  ، واحملاضرة  العليا في جامعة بغداد 
 ) الضوئية  احلاسبات   ( عنوان  حتت  كانت 
من  الستار  عبد  ماجد  د.سنان  للباحث 

قسم هندسة الليزر. 
ترأسها  التي  الثانية  اجللسة  وضمت 
رستم  اهلل  فتح  إحسان  الدكتور  األستاذ 
اجملاالت  في  تخصصية  محاضرات  أربع 
األولى  احملاضرة  تضمنت  والبيئية  الطبية 
)الليزرات قصيرة املوجة ) بيكو ثانية ( التي 
تدعم األجهزة احلديثة ذات التقنية العالية 
( للباحث أ.م.د كاظم عبد حبيتر من قسم 
 ، البصرية  وااللكترونيات  الليزر  هندسة 
واحملاضرة الثانية ) تطبيقات الليزر في طب 
األسنان ( للباحث أ.م.د بلسم محمد مردان 
من معهد الليزر للدراسات العليا ، واحملاضرة  
الفسفرة  تقنية حتليل  ) استخدام  الثالثة  
املستحثة بالليزر في تقدير تراكيز اليورانيوم 
للباحث   ) والبايولوجية  البيئية  النماذج  في 
من  الوقاية  مركز  من  صالح  فرج  احمد 
األخيرة  واحملاضرة   ، البيئة  وزارة  في  اإلشعاع 
 ) البيئية  التقنيات  في  الليزر  تطبيقات   (
بحوث  مركز  من  خليل  رياض  رنا  م.  للباحث 
البيئة في اجلامعة التكنولوجية .وفي اختتام 
بتوزيع  اجلامعة  رئيس  قام  الندوة  جلسات 

الهدايا على الباحثني املشاركني

الليزر يف اجملاالت  الليزر ينظم ندوة عن التطبيقات احلديثة ألشعة  قسم هندسة 
اهلندسية والطبية والبيئية

املعاون  حضور  مت  الدولي  التعليم  معهد  من  بدعوة 
العلمي لقسمنا ) أ.د فريد فارس رشيد ( املؤمتر املوسوم 
بني  املؤسسية  والروابط  االكادميي  التعاون  توسيع   (
حزيران   /  29-27 من  للمدة   ) والعراق  املتحدة  الواليات 

/ 2012 في اربيل .
وقد تضمنت فعاليات املؤمتر ورشة عمل أدارها اساتذة 
االكادمييني  بعض  مع  باالشتراك  االمريكي  اجلانب  من 
العراقيني وقد مت تقسيمها على ثالثة ايام وتوزعت على 

العناوين التالية :
1-املوقف احلالي للتعاون االكادميي مع العراق .

2-بناء روابط وعالقات اكادميية مستدامة .
العراقية  املؤسسات  مع  التجارب  افضل  3-اختيار 
ممثل  املؤمتر  حضر  .وقد  واملستقبلي  احلالي  للتعاون 
رؤساء  وبعض  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير 
اجلامعات وعمداء الكليات واكادمييني عراقيني باالضافة 

الى ممثلي العديد من اجلامعات العراقية 

سوق خريياملعاون العلمي للقسم بورشة عمل يف اربيل
منتسبي  من  عدد  شارك 
السوق  يف  قسمنا  وطلبة 
قسم  اقامه  الذي  االول  اخلريي 
على  والنظم  السيطرة  هندسة 
اجلامعــة  رئاســة  حدائــق 
-22 يومـــي  التكنولوجيــة 

2012/10/23
يف  عائداته  سيصرف  والذي 
مع  وبالتعاون  االيتام  خدمة 

مؤسسة ايتام العراق اخلريية .
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االستاذ  الوزراء  رئيس  دولة  برعاية 
من  ودعوة  املالكي  كامل  نوري 
على  املشرفة  العليا  اللجنة  قبل 
للجامعات  الثاني  بغداد  منتدى 
م.م  شاركت  والعاملية  العراقية 
في  التدريسية  علي  محمد  زهراء 
قسم هندسة الليزر وااللكترونيات 
البصرية في اجلامعة التكنولوجية 
فندق  في  أقيم  الذي  املنتدى  في 
االحد 14  يوم  بغداد  الرشيد وسط 

عدد  بحضور   2012 االول  تشرين 
من ممثلي اجلامعات العراقية فضال 
عن ممثلني من اجلامعات البريطانية 
 . والكورية  واالسترالية  واألميركية 
الى تعريف احلضور  املنتدى  ويهدف 
اجلامعات  متنحها  التي  بالفرص 
الذين  العراقيني  للطلبة  االجنبية 
األكادميية  دراستهم  إكمال  يرومون 
ضمن برنامج بعثات اللجنة العليا 

في  العالي  التعليم  لتطوير 

وزارة  بعثات  وبرنامج  الوزراء  رئاسة 
 . العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
وتضمن املنتدى فعاليات عدة منها 
املرشحني  الطلبة  بني  ورش  عقد 
العراق  خارج  بالدراسة  الراغبني 
وممثلي اجلامعات االجنبية املشاركة 
االختصاصات  على  التعرف  بغية 
على  احلصول  لتسهيل  املتوفرة 

القبوالت .

تدريسية من هندسة الليزر تشارك يف منتدى بغداد الثاني

اجلامعة  بني   العلمي  التعاون  مبدأ  من 
 ، االمريكية  ميزوري  وجامعة  التكنولوجية 
من   ) شالل  منشد  مهدي   ( الدكتور  شارك 
البصرية  وااللكترونيات  الليزر  هندسة  قسم 
الهندسي  التعليم  لتطوير  اربيل  ورشة  في 
االعتمادية   ( حتقيق  الى  وصوال  العراق  في 
وحسب  قسمنا  في   ) التعلم  مناهج  في 
الورشة  هذه  في  مت  حيث   .   ABET مقاييس 
احلفاظ  لضمان  وتطويرها  املناهج  مناقشة 
، علما  التعليم  على شروط ضمان اجلودة في 
ان فترة الورشة قد امتدت من 2012/6/21-20 
شالل  منشد  مهدي  الدكتور  شارك  .كما 
مدير شعبة ضمان اجلودة واالعتماد في قسم 
في  البصرية  وااللكترونيات  الليزر  هندسة 
الدورة التدريبية لكتابة ) تقرير التقومي الذاتي 
( لضمان جودة الكليات الهندسية في العراق 
للمدة   5-1/ بغداد   اقيمت في جامعة  التي 

متوز/2012 

تدريسي من قسم هندسة 
الليزر يف دورتني تدريبيتني 

عميد  بشير  علي  محمد  الدكتور  الليزر  هندسة  قسم  زار 
الرحيم  والدكتور عبد  النيلني  العليا في جامعة  الدراسات 
جامعة  في  الهندسة  كلية  عميد  اهلل  فرج  اهلل  فضل 
بصحبة مساعد  السودان  جمهورية  في  االزهري  الزعيم 
رئيس اجلامعة التكنولوجية للشؤون العلمية يوم الثالثاء 
2012/5/29 وقد التقوا برئيس القسم وجرى حديث حول 
التعاون العلمي في مجال التدريس للدراسات االولية 
املشتركة وتشكيل  البحوث  اجراء  وامكانية  والعليا 
وامكانية  العليا  للدراسات  املشتركة  التقييم  جلان 

ابرام اتفاقية بهذا الصدد .

وفد جامعتي النيلني والزعيم االزهري 
السودانية يزور قسم الليزر

محاضرة  البصرية  وااللكترونيات  الليزر  هندسة  قسم  أقام 
 Advanced Light and Laser Fluorescence( : علمية بعنوان
 .)Spectroscopy in Thermometry of Rare Earth Materials

القياسات  في  والضوء  بالليزر  املتقدمة  الفلورة  أطياف   ((
إياد زوين محمد  (( القاها الدكتور  النادرة  احلرارية ملواد األتربة 
معهد  من  الليزر  اختصاص  في  العلمي  تفرغه  إنتهاء  بعد 
فنجا للبحوث النووية / جامعة بلغراد – جمهورية صربيا لنيل 
الدراسة  هذه  في  الباحث  .وتطرق  الدكتوراه  بعد  ما  شهادة 
الى كيفية تصنيع مساحيق نانوية ملواد االتربة النادرة كمادة 
Gd2O3 واملطعم باليورابيوم والسماريوم والدسبرزيوم بتراكيز 
 )  TGPs  ( حساس  حراري  كمقياس  الستخدامها  مختلفة 
 fluorescence ( وطريقة ) LifeTime Method ( باعتماد طريقة
 800  ( حرارة  ودرجات  واسع  ملدى   )  intensity Ratio Method
إحداهما  متطورة  بصرية  منظومتني  باستخدام   )  k  10  –  k

Fluolog -3 الطوال موجية ) n m 2000-200 ( ومبعدل ) 20-10 
Hz ( وبطاقات مختلفة .ويذكر ان الباحث اشترك ببحثني في 
املقام  املتقدمة  البصرية  للمواد  الثالث  الدولي  املؤمتر  بحوث 
 12  ICOM ( أيلول 2012  للمدة من 6-3  في جمهورية صربيا 

( وهي :
 doped Gd2O3 )Luminescence Thermometry of )Eu³ -1

. nanomaterial
 doped gadolinium oxide ) and Dy³ Rare earth ) Sm³ -2

. nanomaterials for thermometry Luminescence
واختتم برنامج التفرغ العلمي باحلصول على شهادة ما بعد 
الدكتوراه فضال عن قبول النشر للبحوث في املؤمتر الدولي . 

حماضرة علمية عن أطياف الفلورة املتقدمة بالليزر يف هندسة الليزر
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اإلعالم  جلنة  عضو  فالح  زيد  اسامة  م.باحث  شارك 
في  البصرية  وااللكترونيات  الليزر  هندسة  قسم  في 
السبت  يوم   ) أقرأ  أنا   .. عراقي  أنا   ( الثقافي  التجمع 
نؤاس  أبي  حدائق  على  أقيم  الذي   2012 أيلول   29
التجمع  ان   : املشارك  .وقال  بغداد  العاصمة  وسط 
العامرة  الشباب  من  مجموعة  أكبر  حضور  شهد 
قلوبهم بحب الوطن الذين أخذوا على عاتقهم إيقاد 
من  الثقافي  بالواقع  للنهوض  والتفاؤل  األمل  شعلة 
 : وذكر   . الكتاب  ثقافة  وإعادة  للقراءة  يوم  احياء  أجل 
اجلميل في هذه املبادرة حضور عدد غفير من الشباب 
الفنانني  من  وكوكبة  واملثقفني  األدباء  وكبار  املثقف 

كافة  العراقي  اجملتمع  أطياف  ومن  والسياسيني 
الفضائية  القنوات  من  مجموعة  حضور  عن  فضال 
.وشمل  الكبير  احلشد  هذا  توثق  والعربية  العراقية 
ومعرضاً  الفوتوغرافية  للصور  معرضاً  التجمع 
للرسم التشكيلي فضال عن وجود عدد من العازفني 
بحب  تتغنى  شعرية  قصائد  القوا  الذين  والشعراء 
احلاضرون  متنى  الثقافي  الكرنفال  نهاية  .وفي  العراق 
تكرر هذه املبادرة وانتشارها بشكل اوسع كما فتحت 
اللجنة املشرفة على هذا املشروع باب التبرع بالكتب 

الثقافية والعلمية

  حتت عنوان ) نحو صياغة سليمة 
للخطاب الرسمي ( شارك املعاونان 
و  رشيد  فارس  فريد  أ.د  العلمي 
الوهاب  عبد  محمد  أ.م.د  اإلداري 
الليزر  هندسة  قسم  في  منشد 
دورة  في  البصرية  وااللكترونيات 
في  أقيمت  التي  الرسمي  اخلطاب 
للمدة  املستمر  التعليم  مركز 
رؤساء  مبشاركة   2012/10/23-21
اجلامعة  مراكز  ومدراء  اقسام 
عمداء  من  وعدد  التكنولوجية 
العراقية.وتضمن  اجلامعات  كليات 
املشاركني  تعريف  الدورة  منهاج 
والقواعد  اللغوية  باالساليب 
واملراسالت  اخملاطبات  في  السليمة 

املشاركني  اطالع  عن  فضال  الصحيحة  القواعد  ووفق 
على االخطاء الشائعة واالسلوب اللغوي الصحيح .

في  التدريسي  حسني  عباس  يونس  أ.د  احملاضر  وقال 
ان   : التربية االساسية في اجلامعة املستنصرية  كلية 

في  للعمداء  اللغوي  باالداء  االرتقاء  الى  تهدف  الدورة 
املهمة  لهذه  اهال  وليكونوا  الرسمية  اخملاطبات  مجال 
مشيرا الى ان هذه الدورة تدخل ضمن استراتيجية وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي في االرتقاء بالتعليم 

العالي

تدريسيان من هندسة الليزر يشارك يف دورة عن اخلطاب 
الرمسي

في  التدريسي  ظاهر   عزيز  صباح  الدكتور  شارك 
قسمنا بورشة عمل بعنوان :

 Free Boundary Problems: theory and(
)practice

بدعوة من منظمة ) CIMPA ( الفرنسية وملدة ثالثة 
ايام  من 2012/5/8 ولغاية 2012/5/12 (  في جامعة 

صالح الدين / كلية العلوم في اربيل .
 Dr.  ( اجلنسية  الفرنسي  الدكتور   فيها  وحاضر   
Abdelsalil Nachaoui ( وقد شملت ) تأثير احلراره 
على املعادن اثناء عملية اللحام . وشكل اجلريان من 
، وحركة السوائل داخل اخلزانات  الدائرية  النوزالت 
وحركة  الدائرية  االجسام  وسقوط   ، الكبيره 
املشاركون  السوائل.وكان  في  الهوائية  الفقاعات 
وتكريت وصالح  والسليمانية  البصرة  من جامعة 
وكانت  التكنولوجية  واجلامعة  واملوصل  الدين 

احملاضرات مبستوى عالي وذات فائدة علمية.

تدريسي من القسم يف ورشة عمل بدعوة 
من منظمة ) CIMPA ( الفرنسية

منتسب يف هندسة الليزر يشارك يف جتمع ثقايف



قام عدد من منتسبي قسمنا بزيارة تطوعية اىل مجعية رسل احملبة والسالم 
لرعاية االيتام مبناسبة يوم الطفل العراقي اليتيم ضمن ) مشروع تنمية 

اجملتمع اجلامعي ( وذلك على مسرح دار ثقافة االطفال كمشاركة فعلية لتنمية 
واقع الطفل العراقي حيث قدمت فقرات لالطفال تتضمن ) الرسم واالناشيد 

وااللعاب الفكرية ( ومت توزيع اهلدايا واجلوائز التحفيزية.

زيارة تطوعية ملنتسبي قسمنا اىل مجعية رسل 
احملبة و السالم



حصلت الطالبة آيات نزار نوري يف املرحلة الرابعة بفرع الليزر يف قسم هندسة الليزر وااللكرتونيات البصرية 
على املرتبة الثالثة مبهرجان السيادة العلمي السادس لالبداعات واالبتكارات الشبابية الذي اقامته وزارة 
الشباب والرياضة على قاعات املدينة الشبابية يف شارع فلسطني لاليام 10، 11 ، 12/ ايار/2012 وحضره 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي االستاذ علي االديب ووزير الشباب والرياضة املهندس جاسم حممد 
جعفر .وقدمت الطالبة مشروعها املوسوم ) تصميم لوحة ضوئية باستخدام مؤشر ليزري ( بأشراف أ.م.د 

)حممد عدنان مهدي ( .وشاركت يف املهرجان ايضا الطالبة ) هناء فرج جبار ( – رابع الكرتونيات بصرية

طالبة من هندسة الليزر تنال املركز الثالث يف 
مهرجان السيادة
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هندسة  فرع  رئيس  مهدي  عدنان  محمد  أ.م.د  التدريسي  شارك 
اجلامعة  في  البصرية  وااللكترونيات  الليزر  الليزر في قسم هندسة 
التي أقيمت   ) التكنولوجية في دورة ) خدمة حتديد نسبة االستالل 
جامعة   / اخلوارزمي  هندسة  كلية   – املستمر  التعليم  وحدة  في 
بكيفية  التعريف  الى  الدورة  .وهدفت   2012/10/25-21 للمدة  بغداد 
نسب  وكشف  البحوث  أصالة  لفحص  عاملي  نظام  استخدام 
Turnitin. املعد من قبل شركة  العاملي  البرنامج  االستالل من خالل 

كيفية   ، الصحيح  غير  باالستالل  التعريف  الدورة  منهاج  وتضمن 
كشف االستالل غير الصحيح ، دراسة برامج فحص اصالة البحوث 
وكشف نسبة االستالل و املعدة من قبل شركة Turnitin واملوجودة 
، دراسة فوائد استعمال خدمة   ))www.turnitin.com((على موقعها
الدورة  احملاضرات في  .والقى   Turnitin دراسة مميزات خدمة   ،Turnitin
الدكتور أميل محمد رحمن مقرر الدورة ومدير مجلة كلية هندسة 

اخلوارزمي .

تدريسي من هندسة الليزر يشارك يف دورة عن خدمة حتديد نسبة االستالل

عبد  كاظم  الدكتور   املساعد  االستاذ  إيفاد  مت 
حبيتر التدريسي في قسمنا الى ايطاليا / املعهد 
تطوير  برنامج  ضمن   )INO  ( للبصريات  الدولي 
املالكات خارج العراق ملدة ) شهر واحد ( اعتبارا من 

. 2012/9/30

إيفاد
حصل األستاذ الدكتور محمد صالح مهدي  
وااللكترونيات  الليزر  هندسة  قسم  رئيس 
املديرية  من  شكر  كتاب  على  البصرية 

العامة للمناهج وزارة التربية / نظرا للجهود 
تأليف  في  اخمللص  الدؤوب  والعمل  القيمة 
كتاب ) الفيزياء / للصف السادس العلمي ( .

رئيس القسم حيصل على كتاب شكر من وزارة الرتبية

ضمن النشاطات والفعاليات العلمية التي 
يقوم بها قسم هندسة الليزر وااللكترونيات 
لطلبة  علمية  زيارة  القسم  نظم  البصرية 
املرحلة الرابعة الى معهد الليزر والبالزما في 
عبد  كاظم  الدكتور  بإشراف  بغداد  جامعة 
واملشرف  الطلبة  استقبال  في  وكان  حبيتر 
االساتذة  وبعض  املعهد  عميد  عليهم 
الطلبة  جتول  وقد   ، املعهد  في  التدريسيني 

مختبر   ، الطبية  التطبيقات  قسم  في 
اجلراحة  وحدة   ، بالليزر  والقطع  اللحام 
اخلاص  البصرية  االلياف  ومختبر  الليزرية 
بطلبة الدراسات العليا . ومن خالل التفاعل 
واالساتذة  الطلبة  بني  اجليد  االيجابي 
قبول  على  املوافقة  متت  اخملتبرات  ومدرسي 
طلبة القسم اخلريجني للدراسات العليا في 

املعهد 

زيارة علمية لطلبة قسم هندسة الليزر اىل معهد 
الليزر يف جامعة بغداد



ببالغ احلزن واالسى وحرارة الفراق واالذى ودع قسم هندسة الليزر وااللكرتونيات 
القسم  ومؤسس  اجلامعة  رواد  من  واحدًا  التكنولوجية  اجلامعة  يف  البصرية 
حبادث   2013/3/14 اخلميس  يوم  علي  حسني  حممد  الدكتور  املساعد  االستاذ 
اليم ادمى القلوب واشعل النار يف صدور زمالئه وحمبيه من الطلبة الذين توشحوا 

بالسواد تعبريا عن احلزن العميق .
ولذكرى الفقيد أقام القسم جملس عزاء يوم االحد 2013/3/17 على قاعة القسم 
أ.د  العلمي  ومساعديه  ثامر  دواي  أمني  الدكتور  االستاذ  اجلامعة  رئيس  حبضور 
حممد حييى العاني واإلداري جاسم حلو نعمة ورؤساء االقسام ومدراء املراكز 

والدوائر وحشد كبري من منتسيب وطلبة اجلامعة وعائلة الفقيد .
والطلبة  كافة  اجلامعة  تدريسيي  حيفظ  ان  وجل  عز  اهلل  الفقيد  والد  ودعا 

واحلاضرين ويبعد عنهم الشر واالذى ومواصلة مسريتهم التعليمية .
ونال  كهربائية  هندسة  بكالوريوس  على  حصل  الفقيد  ان  بالذكر  واجلدير 
يف  التكنولوجي  كرانفيليد  جامعة  من  االتصاالت  هندسة  يف  املاجستري 
هندسة االتصاالت ومعاجلة  على شهادة الدكتوراه يف  اململكة املتحدة وحاز 

االشارة وحصل على لقب استاذ مساعد دكتور سنة 1998 .
 2005 سنة  يف  البصرية  وااللكرتونيات  الليزر  هندسة  قسم  رئيس  منصب  وتسنم 
وعضو مجعية الليزر وعضو جملة اهلندسة للحاسبات وعضو يف نقابة املهندسني 
بدرجة استشاري ، كما شغل منصب رئيس جملس ادارة املكتب االستشاري يف 

اجلامعة

 من 
ً
قسم هندسة الليزر يودع واحدا

رواده حبادث آليم 




