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الليزر  هندسة  قسم  عقد 
البصرية  وااللكرتونيات 
التكنولوجية  اجلامعة  يف 
اعضاء  العامة  للهيئة  اجتماعا 
اهليئة التدريسية حبضور رئيس 
ومجيع  القسم  ورئيس  اجلامعة 
السادة اعضاء اهليئة التدريسية 

يف القسم .
يف بداية االجتماع رحب رئيس 
حممد  الدكتور  االستاذ  القسم 
اجلامعة  برئيس  مهدي  صاحل 
االستاذ الدكتور امني دواي ثامر 
اليت  واملنجزات  بالقسم  اشاد  الذي 
الدراسي  العام  خالل  حتققت 
املختربات  اكمال  من  احلالي 
بأحدث  وجتهيزها  العلمية 

التخصصية  الليزرية  االجهزة 
وقد وجه سيادته توجيهات قيمة 
التدريسية  العملية  تطوير  يف 
االجتماع  ختام  ويف   ، القسم  يف 
اجاب رئيس اجلامعة على بعض 
التساؤالت من قبل اعضاء اهليئة 

التدريسية يف القسم.
بعدها قدم رئيس القسم حماضرة 
هو  هل  الليزر   " بعنوان  علمية 
وكانت   " اكتشاف  ام  اخرتاع 
حماضرة جيدة ومفيدة وبعدها 
شعار  اعداد  على  االتفاق  مت 
النور  سورة  بوضع  يتسم  للقسم 
يتفق  تصميم  على  الكرمية 
ويكتب  وينفذ  الحقا  عليه 
منتسيب  نفقة  وعلى  الذهب  مباء 

القسم دليال على متاسك منتسيب 
العزيز  لقسمهم  وحبهم  القسم 

والوطن  العام  للصاحل  وخدمة 
العزيز .

ق�سم هند�سة الليزر يعقد اجتماعا للهيئة العامة

قسمنا  طلبة  نظم 
رئاسة  مع  بالتعاون 
احتفالية  القسم 
االمام  والدة  مبناسبة 
 ( طالب  ابي  بن  علي 
وقد   ) السالم  عليه 
االحتفالية  تضمنت 
القران  من  اي  تالوة 
قبل  من  الكريم 
صباح  صدام   ( الطالب 
من  شعرية  وقراءة   )
قبل الطالب ) امري رافت 
وصف  وتضمنت   )

صفات االمام علي ) ع ( وبيان حب املسلمني 
 ( علي  لالمام  العراقيني  وخصوصا  مجيعا 
االستاذ  حتدث  االحتفالية  ختام  ويف   .  ) ع 
حبيرت  عبد  كاظم   ( الدكتور  املساعد 
)ع(  علي  االمام  فيها  جمد  كلمة  بالقاء   )

الطيبة  املبادرة  هذه  على  الطلبة  وشكر 
االسالمية  للقيم  الطلبة  حب  مدى  وعلى 
الطالب  قام  بعدها  والقسم  للعراق  وحبهم 
 ) حممد  سارة   ( والطالبة   ) عزت  حممد   (
بتقديم هدية تذكارية اىل السيد رئيس 

القسم بهذه املناسبة العطرة .

احتفالية مبنا�سبة والدة االمام علي )عليه ال�سالم(

الطلبة ) طلبة  مت بعون اهلل توزيع منحة 
االوىل  الوجبة  وجبتني  على   ) قسمنا 
 )  2013/12/31  –  2013/10/1  ( من   للفرتة 
 –  2014/1/1  ( من  للفرتة  الثانية  والوجبة 
الدراسات   ( القسم  طلبة  على   )  2014/3/31
( من قبل جلنة  العليا  الدراسات   + االولية 
وحبضور  قسمنا  يف  الطلبة  منحة  توزيع 
صاحل  حممد  أ.د   ( القسم  رئيس  السيد 

مهدي ( 

منحة الطلبة
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تتقدم اسرة حترير نشرة قسم هندسة الليزر وااللكرتونيات البصرية بالتهنئة اخلالصة اىل 
املوفقية  هلم  متمنني  العلمية  ترقيتهم  مبناسبة  قسمنا  يف  التدريسية  اهليئة  اعضاء  السادة 

والنجاح الدائم .

ترقيات علمية 

مستشاري  هيئة  من  بدعوة 
هندسة  لقسم  الوزراء  رئاسة 
وااللكرتونيات  الليزر 
البصرية حلضور ندوة بعنون 
لالمن  الوطنية  السياسة   "
شاركت  وقد   " السيرباني 
التكنولوجية  اجلامعة 
االستاذ  برئاسة  عمل  بفريق 
الدكتور حممد صاحل مهدي 
الدكتور  االستاذ  من  وكل 
املساعد  واالستاذ  فارس  فريد 
عبد  ماجد  سنان  الدكتور 
هندسة  قسم  من  الستار 
وااللكرتونيات  الليزر 
هندسة  وقسمي  البصرية 
املتمثلة  احلاسبات  وعلوم 
صادق  مؤيد  بالدكتور 
املساعد  واملدرس  كروك 
املساعد  واملدرس  نوفل  عمر 
واالستاذ  موسى  امحد 
محيد  الدكتور  املساعد 
جميد عبد اجلبار من جامعة 

ابن  الرتبية  كلية  بغداد 
للفرتة  اقيمت  واليت  اهليثم 
يف   2014 نيسان   21-20
للدراسات  النهرين  مركز 
جمللس  التابع  االسرتاتيجية 
مستشارية   – الوطين  االمن 

االمن الوطين .
الندوة  تضمنت  وقد 
جوان  الدكتورة  القاء 
هيئة  من  معصوم  فؤاد 
بعنوان   حماضرة  املستشارين 
خاص  مركز  تشكيل   "
وكلمة   " السيرباني  باالمن 
االمن  مستشارية  عام  مدير 
املستشارية  دور  حول  الوطين 

يف االمن السيرباني .
بوابات  تأسيس  فكرة  أن 
دفاعية خاصة حلماية وأمن 
 ( العنكبوتية  الشبكات 
من  جاءت   ) السيرباني  االمن 
حمتمل  هجوم  اي  صد  اجل 
وشركات  مزودي  على 

خدمات االنرتنت . 
احلماية  أمن  ان  حيث 
محاية  يؤمن  االلكرتونية 
االلكرتونية  الشبكات 

ويضمن حقوق املواطن .
النقاشات  ركزت  وقد 
عمل  فريق  ومداخالت 
التكنولوجية  اجلامعة 

حول النقاط التالية :
من  اختصاصيني  اضافة   -1
الفنية  اللجنة  اىل  اجلامعات 

العليا المن االتصاالت .
2- الدور املستقبلي للجامعات 
املركز  بدعم  العراقية 

اخلاص باالمن السيرباني .
اجلامعة  مشاركة  ان   -3
مبا  املناهج  تهيئة  يضمن 
بالعمل  اخلرجيني  ميكن 
والقطاع  الدولة  وزارات  يف 
االمن  غايات  لتأمني  اخلاص 

السيرباني .

ق�سم هند�سة الليزر ي�سارك بندوة عن ال�سيا�سة الوطنية 
لالمن ال�سيرباين

حممد  أ.د   ( القسم  رئيس  السيد  حصول 
وهم  القسم  منتسيب  من  وعدد    ) مهدي  صاحل 
أ.م.د  و   ) مهدي  عدنان  حممد   ( أ.م.د  من  كل 
سعد  عدي   ( السيد  و   ) حبيرت  عبد  كاظم   (
مهدي ( على كتاب شكر وتقدير من السيد 
واملتميزة  املبذولة  للجهود  نظرا  واسط  حمافظ 
بكل  هلم  املوكلة  املهام  والدائهم  قبلهم  من 
مذكرة  بتوقيع  واخلاصة  واخالص  حرص 
اجلامعة  الكوت  كلية  مع  املشرتك  التعاون 

يف حمافظة واسط .

�سكر وتقدير 

1- حصول السيد رئيس القسم ) أ.د حممد صاحل مهدي (  وعدد من منتسيب القسم وهم كل من أ.م.د ) حممد عدنان مهدي ( و أ.م.د ) كاظم عبد حبيرت ( و 
السيد ) عدي سعد مهدي ( على كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة نظرا للجهود املبذولة واملتميزة من قبلهم لتوقيع مذكرة التعاون املشرتك 

مع كلية الكوت اجلامعة يف حمافظة واسط .
املبذولة  التكنولوجية احملرتم وذلك تثمينا جلهودها  السيد رئيس اجلامعة  2- حصلت السيدة ) خنساء جعفر عباس ( على كتاب شكر وتقدير من 

واملتميزة يف عملها كمديرة لتسجيل قسمنا متمنني هلا دوام املوفقية والنجاح خدمة جلامعتنا وعراقنا احلبيب .

�سكر وتقدير 
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اإلغريق  قبل  من  اهتماما  املغناطيس  لقي 
تسمى  اليونان  يف  منطقة  مثة  أن  خاصة 
اهتم  املغناطيس،  اسم  جاء  ومنها  “ماغنيسيا” 
علماء املسلمني باملغناطيس وبينوا كثريا من 
احلديد  من  لقطعة  جذبه  وأهمها  خواصه 
كتابه  يف  البريوني  وخصص  منه،  ُقّربت  إذا 
عن  فصال  اجلواهر”  معرفة  يف  “اجلماهر 
املغناطيس، وأشار اىل الصفة املشرتكة بينه  
لألشياء،  جذبهما  وهي  الكهرب  مادة  بني  و 
خامات  أكثر  أن  اىل  البريوني  أشار  كما 
وإىل  األناضول،  بالد  يف  موجودة  املغناطيس 
أفغانستان،  شرقي  يف  املغناطيس  رواسب 
الرواسب  تلك  من  السطحية  األجزاء  أن  وبنّي 
األجزاء  مع  باملقارنة  املغناطيسية  ضعيفة 
للشمس،  تعرضها  هو  والسبب  منها  الداخلية 
عن  املسلمني  علماء  ذكره  ما  عجائب  ومن 
املغناطيس  أن  القزوينيون  ومنهم  املغناطيس، 
هجرها  النمل،  يسكنها  ربوة  فوق  وضع  اذا 
النمل على الفور، وأن من بعض عوامل فقدان 
املغناطيس لقوته اجلاذبة هو دلكه بقطعة 
ينظف  عندما  لكن  البصل،  او  الثوم  من 
املغناطيس من رائحة الثوم او البصل ثم يغمر 
بدم ماعز دافئ فإن خاصية املغنطة تعود اليه. 
للمغناطيس،  اإلنسان  معرفة  تاريخ  عن  هذا 
أما يف عصر النهضة اي يف القرن التاسع عشر، 
فقد لقي املغناطيس اهتماما بالغا ال سيما من 
احلرارية  الديناميكا  يف  املتخصصني  قبل 
تعتمد  اليت  احملركات  أول  اخرتعوا  الذين 
لقي  واليوم  املغناطيسية،  اخلواص  على 
املشاريع  اكرب  يف  بالغا  تطورا  العنصر  هذا 
العلمية خاصة يف أجهزة تصادم اجلسيمات 
انه  واملعروف  الذرية،  باملعجالت  املعروفة 
يف  عالية  اجلسيمات  سرعة  كانت  كلما 
التصادمات  كانت  كلما  املعجالت،  هذه 
إنتاج جسيمات جديدة، وطاقة  قوية بهدف 
الكتلة  تساوي  الطاقة  أينشتاين  ملبدأ  وفقا 

 .)E=m.c2( مضروبة يف مربع سرعة الضوء
عالية  سرعة  اىل  الباحثون  يصل  ولكي 
كهذه، فإنهم حيتاجون اىل جمال مغناطيسي 
عال للغاية لثين اجلسيمات عن مساراتها، ولذا 
لتصنيع مغناطيسات شديدة  الباحثون  يلجأ 

القوة وعظيمة احلجم. 
على  يوجود  العمالقة  املغانط  هذه  اضخم 
من  بالقرب  السويسرية  الفرنسية  احلدود 
وتعترب   . العلمية  املختربات  أحد  يف  جنيف 
األساسية  القطع  مبثابة  املغناطيسات  هذه 

مصادم  اي   ”LHC“ ب  اختصارا  يسمى  فيما 
من  اجلهاز  هذا  ويعترب  العمالق،  اهلادرونات 
االنسان  شيدها  اليت  الذرية  املعجالت  أكرب 
 27 حوالي  قناته  طول  تبلغ  إذ  اآلن  حتى 

كيلومرتا ويقع على عمق يصل اىل 100 مرت 
حتت االرض . 

هلذه  الكربى  األهمية  معرفة  شئنا  وإذا 
تكلفة  بأن  نعلم  أن  فيكفي  املعجالت، 
املغناطيسات الداخلة يف تركيبها تبلغ %54 
يورو،  ملياري  يعادل  ما  اي  املعجالت  مثن  من 
ويكاد هذا الرقم يرتفع اىل الثلثني إذا ما اردنا 

أن ندمج به نظاما تربيديا ضروريا لعمله. 
املغناطيسات  هذه  ان  بالذكر  واجلدير 
املعادن  تلك  اإلطالق  على  تشبه  ال  اهلائلة 
ملفات  شكل  تأخذ  بل  املغناطيسية، 
شك  وال  الكهربية.  األسالك  من  عمالقة 
مير  ملف  أي  بأن  يتذكر  ثانوي  طالب  أي  أن 
كان  لو  كما  يعمل  كهربائي  تيار  به 
مغناطيسا أي ان له قطبا مشاليًا وآخر جنوبيًا. 
من اهم خصائص هذه املغناطيسات العمالقة 
طوهلا  فوالذية  أسطوانة  من  مصنوعة  انها 
تبلغ  االسطوانة  تصنيع  يف  الدقة  ان  مرتا،   15
التحكم  بهدف  طوال،  ميللمرتين  حوالي 
تدور  اليت  الذرية  اجلسيمات  مبسار  الدقيق 
بسرعة 300 الف كيلومرت يف الساعة يف وسط 
بضعة  على  قطرها  يزيد  ال  اليت  األسطوانة 
ملفاته  عرب  يسري  الذي  التيار  أن  ملليمرتات، 
يف  الفضل  ويعود  أمبري!  ألف   12 قيمته  تبلغ 
اىل  امللفات  ألسالك  الفائقة  التوصيلية  هذه 
منهما،  املصنوعة  التيتان   - نيوبيوم  عنصري 
أي  يبدي  ال  العنصرين  هذين  من  فاخلليط 
شريطة  لكن  التيار  ملرور  تذكر  مقاومة 
 271 من  قريبة  حرارته  درجة  على  نبقي  أن 
العازلة  املادة  الصفر.  حتت  مئوية  درجة 
النادرة  املواد  من  هي  بالكابالت،  احمليطة 
جدا وتسمى “Polyimide” وتسمح هذه املادة 
الكابل  تربيد  على  للعمل  اهليليوم  مبرور 
عند ارتفاع درجة حرارته. وعلى العموم، فإن 
مغناطيسيا  جماال  تولد  مغناطيسًا،   1232 ال 
وحدة  )التسال  تسال   8،3 شدته  تبلغ  عموديا 
اجملال  على  يزيد  ما  اي  املغناطيسية(  قياس 
ولكي  مرة!.  ألف   170 ب  لألرض  املغناطيسي 
يتمكن الباحثون من إجراء قياسات دقيقة، 
مت تركيز حزمة اجلسيمات املنحرفة بفعل 
الكربى،  للمغناطيسات  الثنائية  االقطاب 
ستنطلق  اجلسيمية  احلزمة  أن  يعين  وذلك 

ألن  للغاية”،  “دقيق  رفيع  مستقيم  خبط 
عدم  اىل  سيؤدي  دقته  بلغت  مهما  خطأ  اي 
الباحثون  يسعى  اليت  التصادمات  حدوث 
وتعترب  األجهزة،  هذه  وراء  من  حتقيقها  اىل 
مغناطيسي  جمال  فيها  ينتج  اليت  االوىل  املرة 
اجلسيمات.  معجالت  داخل  الشدة  فائق 
تقنية  يستخدمون  األطباء  ان  واملعروف 
املغناطيسي،  بالرنني  التصوير  أي   )MRI(
لكشف أسرار اجلسم واملناطق املصابة ببعض 
املغناطيسي  اجملال  شدة  وتبلغ  األمراض، 
تقنية  فهي  ولذا  تسال،   1،5 التقنية  هذه  يف 
ألنها  نظرًا  احلية  لألنسجة  غريمؤذية 
لألنوية  املغناطيسية  اخلصائص  تستخدم 
(. ولكي  ) وخاصة ذرة اهليدروجني  الذرية 
يتم احلصول على صور هلا درجة عالية جدًا 
جماالت  استخدام  من  هلم  بد  ال  الوضوح  من 
تسال   3 على  تزيد  شدة  أكثر  مغناطيسية 
أجهزة  ظهور  تتوقع  اجلديدة  األحباث  لكن 
الدماغ تسمى “نريوسنب”  جديدة لسرب أسرار 
واليت ستصل شدة اجملال املغناطيسي فيها اىل 
ما يرتاوح بني 7-11،7 تسال، ورمبا سيتم تزويد 
قوية  مبغناطيسات  األجهزة  من  النوع  هذا 
شدتها  تصل  مغناطيسية  جماالت  لتنتج 
الباحثني  سيمكن  ذلك  وكل  تسال،   17 اىل 
الدماغية  األمراض  أسرار  اكتشاف  من 
اىل  باإلضافة  والربكينسون  الزهامير  مثل 
انفصام  مثل  الصلة  ذات  النفسية  األمراض 
بطريقة  املتعلقة  األمور  وكل  الشخصية، 

عمل الدماغ بشكل عام.

�سل�سلة حلقات ) ا�سرار املغناطي�سية ( – ح 1 
نافذة على الثقافة العلمية

أ.د حممد صاحل مهدي - رئيس قسم 
هندسة الليزر وااللكرتونيات البصرية
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كرم الوكيل االداري االقدم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ) أ.د قاسم حممد دوس ( التدريسيني 
يف قسم هندسة الليزر  أ.د حممد صاحل مهدي . رئيس القسم و أ.د حممد عبد الوهاب منشد حلصوله على 
لقب االستاذية وأ.د ) املرحوم ( حممد حسني علي حلصوله على لقب االستاذية الشرفية بدرع اجلامعة 

التكنولوجية مبناسبة يوم اجلامعة التكنولوجية 39 . متمنيا هلم دوام املوفقية والنجاح .

وزارة التعليم العايل تكرم عددا من تدري�سيي ق�سم 
هند�سة الليزر مبنا�سبة يوم اجلامعة

ال�سهيد البطل 
اأ.م.د  حممد ح�سني 

الوظائف  وحدة  مع  قسمنا  ارتباط  اعضاء  شارك 
عمل  بورشة  ادناه  امسائهم  املدرجة  اجلامعة   يف 
السيطرة  " تدريب مدربني يف قاعة قسم هندسة 

والنظم :
1- املرتجم ) سارة حسني عمران ( – عضو االرتباط 

مع وحدة الوظائف .
2- الطالب ) حممد عزت ( – مرحلة رابعة .

3- الطالبة ) يف فاضل ( – مرحلة رابعة .
وحدة  قبل  من  املقامة  العمل  ورشة  ان  يذكر 
االمريكية  الوكالة  مع  بالتعاون  الوظائف 
الورشة  ( وقد ناقشت   USAID  ( الدولية  للتنمية 
مفاهيم العمل يف القطاع اخلاص بالنسبة للطالب 
املتخرج حديثا من اجلامعة حيث ركزت الورشة 

على احملاور ادناه : 

 اوال / طرق التقديم اىل العمل يف القطاع اخلاص 
لطريقة  ومفصل  وايف  شرح  تقديم  مت  حيث   ،
اخلاص  القطاع  يف  للعمل  املتخرج  الطالب  تقديم 
ومنها الطرق التقليدية والطرق املبتكرة حديثا .
، حيث مت مناقشة  الذاتية  السرية  ثانيا / كتابة 
السرية  لكتابة  والصحيحة  السليمة  الطرق 

الذاتية للمتقدم للعمل .
للطلبة  واملعنوي  النفسي  التشجيع   / ثالثا 
القطاع  يف  بالعمل  للالخنراط  حديثا  املتخرجني 
اقتصاد  خلق  يف  الكبري  الدور  له  وما  اخلاص 
كانت  الورشة  ان  .يذكر  البالد  يف  متوازن 
مفيدة واجيابية ومت االستفاده منها من قبل اعضاء 

االرتباط املشاركني 

تدريب مدربني
الليزر  هندسة  قسم  طالبات  شاركت 
املنتهية  املرحلة   ( البصرية  وااللكرتونيات 
طلبة  خلرجيي  اخلاص  املهرجان  يف   )
التابعة  الزائرين  مدينة  يف  العراق  جامعات 
وباشراف  االشرف  النجف  يف  املقدسة  للعتبة 
التدريسية يف قسمنا املدرس املساعد ) مروة 
صباح حمسن ( حتت عنوان ) مهرجان العتبة 
من  العلوية  الدورة  لتخرج  املقدسة  العلوية 
املشاركة  وضمت   .  ) العراق  جامعات  طلبة 
كل من الطالبة : ) هبة باسل علي ( و ) حنني 
ضياء جبار ( و) نور منري علي ( و) زهراء اكرم 
تهاني   ( و   ) صاحب  مهدي  شهد   ( و   ) خليفة 
حوراء   ( و   ) ياسر  سرور   ( و   ) محودي  حمسن 

علي عبد ( .

طالبات هند�سة الليزر ي�ساركن يف مهرجان 
العتبة العلوية يف النجف اال�سرف

مبناسبة الذكرى االوىل الستشهاد فقيد القسم واجلامعة االستاذ املساعد الدكتور ) حممد حسني 
زوجته   ( الفقيد  عائلة  وحبضور  املرحوم  روح  على  تأبيين  حفل  القسم  اقام   ،  2013/3/14 بتاريخ   ) علي 

وبناته ( ومشاركة منتسيب وطلبة 
لروحه  الفاحتة  قراءة  ومت   ، القسم 
كان  عندما  للفقيد  صور  وعرض 
الليزر وعرض  رئيس لقسم هندسة 
واالدارية  العلمية  نشاطاته 
اليت  السيادة  مهرجان  على  واشرافه 
تقام يف اجلامعة .ويف ختام التأبني 
 ) حبيرت  عبد  كاظم   ( أ.م.د  القى 
بصفات  فيها  اشاد  قصرية  كلمة 
مع  الطيبة  وعالقته  القسم  رئيس 

منتسيب القسم والطلبة .

حفل تاأبيني مبنا�سبة مرور الذكرى االوىل لفقيد الق�سم
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قسم   / التكنولوجية  اجلامعة  وقعت 
البصرية  وااللكرتونيات  هندسةالليزر 
كلية  مع  وثقافية  علمية  تفاهم  مذكرة 
واسط  حمافظة  مقر  يف  اجلامعة  الكوت 
واسط  حمافظ  حبضور   2014-  3-5 االربعاء  يوم 
االستاذ حممود عبد الرضا مال طالل وأعضاء 
الكوت  كلية  وعميد  احملافظة  جملس 
جودة  لطفي  الدكتور  االستاذ  اجلامعة 

ادارة  جملس  ورئيس 
طالب  االستاذ  الكلية 
املوسوي وباقة من اساتذة 
ومنتسيب كلية الكوت 
طلبة  من  غفري  ومجع 

الكلية.
عن  االتفاقية  ووقع 
التكنولوجية  اجلامعة 
رئيس قسم هندسة الليزر 
وااللكرتونيات البصرية 
ا.د حممد صاحل مهدي من 
التكنولوجية  اجلامعة 
حمافظ  ان  اىل  اشار  الذي 
فرحته  ابدى  واسط 
هذه  بتوقيع  العميقة 

نوعية  نقلة  متثل  اليت  العلمية  االتفاقية 
احملافظة  ألهالي  وتكنولوجي  تقين  وتقدم 
خصوصا  اجلامعة  الكوت  وكلية  عامة 
الدبلوم   ( العليا  الدراسات  فتح  امكانية  يف 
لطلبة   ) –الدكتوراه  املاجستري  العالي- 
مستقبال  اجلامعة  يف  الكلية  وأساتذة 
وتبادال للخربات العلمية والتدريسية وإقامة 
العلمي  للبحث  متقدمة  علمية  خمتربات 
الكوت  كلية  اقسام  وتشمل  احلديث 

وقسم  انسانية  اقسام  عدة  على  اجلامعة 
علمي وهو قسم هندسة الليزر واللكرتونيات 

البصرية. 
تذكارية  دروع  بتوزيع  واسط  حمافظ  وقام 
االستاذ  التكنولوجية  اجلامعة  رئيس  اىل 
الدكتور امني دواي ثامر واىل االستاذ الدكتور 
 – اجلامعة  وفد  رئيس  مهدي  صاحل  حممد 
وااللكرتونيات  الليزر  هندسة  قسم  رئيس 
العلمية  االحاديث  تبادل  مت  بعدها  البصرية 

والتقاط  والثقافية 

الصور التذكارية. 
هندسة  قسم  رئيس  وقال 
وااللكرتونيات  الليزر 
اجلامعة  يف  البصرية 
التكنولوجية ا.د حممد 
الوفد  رئيس  مهدي  صاحل 
ان الزيارة مشلت يف اليوم 
زيارة   2014-3-6 الثاني 
الكوت اجلامعة  كلية 
بالكادر  وااللتقاء 
وتبادل  التدريسي 
اخلربات العلمية والوقوف 
املعوقات  بعض  على 
بطلبتها  واللتقاء  حلها  كيفية  وتدارس 
لبعض  وشرح  العلمية  املختربات  وزيارة 
التقنية  واخلربات  العلمية  املشاريع  افكار 
والتكنولوجي  التقين  التطور  ومواكبة 
العلمي  للتعاون  االسرتاتيجي  التطور  وافاق 
والتقين بني اجلامعة التكنولوجية وكلية 

الكوت اجلامعة .
الكوت  كلية  وعميد  احملافظ  ووزع 
اىل  والتقدير  الشكر  كتب  اجلامعة 
يتم  وسوف  التكنولوجية.  اجلامعة  وفد 
اىل  احملافظ  قبل  من  رمسية  دعوة  توجيه 
لزيارة  التكنولوجية  اجلامعة  رئيس 
التعاون  اطر  وحتديد  لبحث  واسط  حمافظة 

االسرتاتيجي للتعاون العلمي والتقين  .
ا.د  التكنولوجية  اجلامعة  وفد  وترأس 
القسم  اساتذة  وعضوية  مهدي  صاحل  حممد 
وا.م.د وسام كاظم  ا.م.د حممد عدنان مهدي 
اياد  وا.م.د  حبيرت  عبد  كاظم  وا.م.د  محدان 

زوين حممد وعدي سعد مهدي اعضاء 

احملافظ وصفها بنقلة نوعية ألهالي واسط
قسم هندسة الليزر يف التكنولوجية يوقع مذكرة تفاهم علمية 

وثقافية مع كلية الكوت اجلامعة

شارك كل من الدكتور ) صباح عزيز ظاهر ( – رئيس جلنة 
– عضو جلنة اعالم  اعالم القسم والباحث ) اسامة زيد فاحل ( 
بها  شارك  محلة  يف   ) حارث  زاهد  حارث   ( والطالب  القسم 
الشباب العراقي ومنظمات اجملتمع املدني للتربع بالدم لضحايا 
وجرحى االرهاب من الشعب واجليش العراقي واليت اقيمت يف 
احلملة  هذه  يف  شارك  وقد   .) القشلة  ساحة   ( املتنيب  شارع 
يف  والفنانني  واالعالميني  واملثقفني  املواطنني  من  غفري  مجع 
االخوة  وحتقيق  العظيم  بالعراق  حبا  الوطنية  احلملة  هذه 

العراقية الوطنية مما اسهم يف اجناح هذه احلملة .

حملة ) دمي �سد االرهاب (
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حممد  بشري  اسراء   ( م.مربمج  من  كل  شارك 
( والكاتب ) طيبة سامي حبيب ( واملنتسبني 
يف قسمنا يف دورة دبلوم التنمية الذاتية واليت 
السيطرة  – قسم هندسة  اقيمت يف جامعتنا 
شهادة  على  املشاركات  وحصلت  والنظم 

مشاركة يف الدورة .

دورة دبلوم التنمية 
الب�سرية  ) أ.د حممد  ترأس رئيس القسم 

صاحل مهدي ( يرافقه املعاونون 
العلمية  الفروع  ورؤساء 
تدريب  على  العلمي  واملشرف 
لزيارة  وفدا  قسمنا  طلبة 
واملعامل  التدريب  مركز 
تدريب  على  االطالع  لغرض 
تطوير  سبل  ومناقشة  الطلبة 
وكان   ، التدريب  عملية 
املركز  مدير  استقباله  يف 
رحب  وقد  مزهر  واالستاذ 
بزيارة  املعامل  مدير  السيد 
خالهلا  ومت   ، القسم  رئيس 
مناقشة موضوع تدريب طلبة 

ان  معوقات  اي  وتذليل  القسم 
القسم  رئيس  واطلع  وجدت 
الطلبة  تدريب  خطة  على 
الزائر  الوفد  جتول  وبعدها 
املتعددة  املركز  ورش  يف 
ومسؤولي  بالطلبة  والتقى 
اىل  واالستماع  الفنية  الورش 
واالطالع  الطلبة  مشاكل 
على خطة تدريب كل ورشة 
. ومت خالل الزيارة االتفاق على 
مشرتكة  جلان  تشكيل 
لغرض  واملركز  القسم  بني 
الطلبة  تدريب  خطة  تطوير 
العلمية  االعمال  بعض  واجناز 

االستفادة  خالل  من  والفنية 
الكبرية  االمكانيات  من 
خدمة  املركز  يف  واملتوفرة 
تشكيل   (  . العام  للصاحل 
مشرتكة  علمية  جلنة 
خاصة  ورشة  الستحداث 
الليزر  اختصاص  لتدريب 
مشرتكة  علمية  وجلنة 
الجناز مشروع علمي ايضاحي 
قسم  رئيس  قبل  من  مقدم 
الليزر وجلنة لتحديد  هندسة 
ورش  من  االستفادة  امكانية 
القسم  جتهيز  لغرض  املركز 

باملستلزمات املادية ( .

رئي�س الق�سم يرتاأ�س وفدا لزيارة مركز التدريب واملعامل يف اجلامعة

اىل  علمية  سفرة  التكنولوجية  اجلامعة  يف  البصرية  وااللكرتونيات  الليزر  هندسة  قسم  اقام 
علي   ( املساعد  واملدرس   ) ياس  وائل   ( املدرس  باشراف  بغداد  جامعة   – العليا  للدراسات  الليزر  معهد 
الثالثة اىل املعهد ومت خالهلا التعرف على طريقة عمل االجهزة  محيد ( واصطحاب طلبة املرحلة 
املختربية احلديثة وتطبيقاتها يف خمترب معاجلة املواد بالليزر وخمترب االلياف الفوتونية كما زار 
الطالب عيادات الليزر الطبية واالطالع على اجهزة الليزر املستخدمة يف عالج امراض العيون واالسنان 

واجللدية والكلى وتوضيح عملية العالج وحتديد الليزر املستخدم لكل حالة .

هند�سة الليزر ينظم زيارة علمية اىل معهد الليزر للدرا�سات العليا

ضمن  نقاشية  حلقات  القسم  اقام 
 2014-2013 الدراسي  للعام  الثقايف  املنهاج 
 Laser( بعنوان  االوىل  احملاضرة  وكانت 
 nanotechnology application in
خلف  وليد  أ.د  القاها  وقد   )  medicine

محودي وكانت بتاريخ 2014/4/7 ،
للتدريسي  فكانت  الثانية  احملاضرة  واما   
بتاريخ   ) توران  حيدر   ( املساعد  املدرس 
 Experimental( وبعنوان   2014/4/8
 Evaluation of characteristic
 temperature with varying duty
 2Mm vertical cavity surface cycles in
 emitting laser due to experimental

) optical pumping

حلقات نقا�سية
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فارس  فريد   ( الدكتور  االستاذ  شارك 
قسمنا  يف  العلمي  املعاون   –  ) رشيد 
بالورشة التدريبية ) النانوتكنولوجي 
اهليئة  نظمتها  واليت   ) وتطبيقاتها 
مع  بالتعاون  الذرية  للطاقة  العربية 
يف  املصرية  الذرية  الطاقة  هيئة 

القاهرة – مجهورية مصر العربية.
تدريسيون  الورشة  تلك  يف  شارك  وقد 
العربية  الدول  خمتلف  من  وباحثون 
وحضرها من العراق مخسة تدريسيني 

من اجلامعات العراقية .
تضمن  قد  الدورة  برنامج  ان  يذكر 

املختربات  يف  وعملية  نظرية  ساعات 
النانوتكنولوجي  ختصصات  يف 
وفحصها  النانوية  املواد  كتحضري 
يف  املختلفة  وتطبيقاتها  وقياساتها 

اجملاالت اهلندسية والبيئية والطبية .
على  الشهادات  توزيع  مت  اخلتام  ويف 
املشاركني حيث قام االستاذ الدكتور 
) فريد فارس ( بالقاء كلمة املشاركني 
املشاركني  بأسم  اهلدايا  بتقديم  وقام 
العراقيني اىل مدير عام اهليئة العربية 
الطاقة  هيئة  ورئيس  الذرية  للطاقة 

الذرية املصرية .

املعاون العلمي ي�سارك بور�سة تدريبية يف م�سر 

لكل  اهداف  بثالثة  املواد  هندسة  قسم  اساتذة  منتخب  مع  القسم  اساتذة  منتخب  تعادل 
منهما وذلك يف مباراة افتتاح كأس السيد رئيس اجلامعة بكرة القدم لتدريسي االقسام 
العلمية واهلندسية واليت انطلقت يوم 1 آذار 2014 يف ملعب اجلامعة ، حيث سجل املدرس 
فاز  الثانية  املباراة  .ويف  حممد  حازم  استاذ  التسجيل  واختتم  فرج  علي  واالستاذ  ياس  وائل 
البناء واالنشاءات بأربعة اهداف مقابل هدف واحد ليتصدر  فريقنا على نظريه فريق قسم 
اجملموعة الرابعة حيث تناوب الدكتور حممد جالل واالستاذ حازم حممد على تسجيل 

االهداف .

تعادل وفوز منتخب ا�ساتذة الق�سم

عزيز  صباح   ( الدكتور  املدرس  شارك 
بالندوة  قسمنا  يف  التدريسي   ) ظاهر 
يف  املفتوحة   )  work shop  ( العلمية 
قسم   / العلوم  كلية   / السليمانية  جامعة 
بناء   2013/10/28-26 من  للفرتة  الرياضيات 
املنظمة  قبل  من  له  املوجهة  الدعوة  على 
وباشراف   )  CIMPA  ( الفرنسية  الرياضية 
النشوي  اجلليل  عبد   ( الفرنسي  الدكتور 
 Inverse  ( الندوة حول موضوع  ( ، وكانت 
حلل  حديثة  طريقة  وهي   )  Problems

جبريان  واخلاصة  التفاضلية  املعادالت 
املختلفة  املواد  يف  احلرارة  وانتقال  السوائل 
الدين  صالح  جامعة  من  احلضور  وكان 
والسليمانية .كما حضر املدرس الدكتور 
أقيمت  مسنارات   ) ظاهر  عزيز  صباح   (
-30 من  للمدة  الدين  صالح  جامعة  يف 
وكانت  اجلامعة  من  وبدعوة   2013/10/31
احملاضرات  للدكتور ) عبد اجلليل النشوي 
( حول شرح ) Inverse Problems ( وكانت 

احملاضرات قيمة ومفيدة للمهندسني ،

تدري�سي من هند�سة الليزر ي�سارك بندوة علمية يف ال�سليمانية
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الثقايف  مومسه  وضمن  البصرية  وااللكرتونيات  الليزر  هندسة  قسم  اقام 
العلمي للعام الدراسي احلالي – الفصل الثاني حماضرة للربوفيسور ) منتصر 
حمسن (  الزائر يف جامعة   Sussex  من بريطانيا حماضرة علمية بعنوان :- " 

"  Materials for Nonlinear Optics

Sussex هند�سة الليزر يقيم حما�سرة علمية ال�ستاذ زائر من جامعة

من  املشكلة  الطلبة  انضباط  جلنة  عقدت 
لطلبة  تثقيفية  ندوات  ثالث  قسمنا  منتسيب 
وذلك  الدراسية  املراحل  وملختلف  قسمنا 
الطلبة  انضباط  بتعليمات  الطلبة  لتعريف 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  مؤسسات  يف 
رئيس  الندوات  هذه  يف  شارك  كما  العلمي. 

واعضاء جلنة االشراف الرتبوي وقد قام بالقاء 
االداري  املعاون  من  كل  احملاضرات  هذه 
أ.م.د )  ( و  أ.م.د ) حممد عدنان مهدي  لقسمنا 
اياد زوين حممد ( والدكتوره ) سعاد حممود 
( و م.م ) حممد مجعة ( والقانونية ) االء حسن 

( وعدد من التدريسيني يف القسم 

جلنة ان�سباط الطلبة تعقد ثالث ندوات ملختلف املراحل الدرا�سية

قسم  رئيس  مهدي  صاحل  حممد  أ.د  شارك 
البصرية  وااللكرتونيات  الليزر  هندسة 
كاظم  وا.م.د  التكنولوجية  اجلامعة  يف 
عبد حبيرت و ا.م.د اياد زوين حممد اعضاء 
افتتاح  يف  القسم  يف  التدريسية  اهليئة 
لكلية  الثاني  العلمي  املؤمتر  فعاليات 
اقيم  الذي  كربالء  جامعة  يف  العلوم 
تطبيقية  علمية  حبوث   "  : شعار  حتت 
شباط   27-26 من  "للمدة  اجملتمع  خلدمة 
رئيس  السعدي  منري  ا.د  من  بدعوة   2014
جامعة كربالء و ا.د امحد حممود عميد 

برنامج  ومشل  اجلامعة.  يف  العلوم  كلية 
القتها  افتتاحية  حماضرة  املؤمتر  افتتاح 
زيدان  جميد  كرمية  الدكتورة  االستاذ 
املعاصرة  التطبيقات   ( بعنوان  وكانت 
جلسات  بدأت  ثم  للبوليمرات(  واملستقبلية 
االحباث العلمية على ثالثة حماور )احباث 
علوم  الكيمياء-احباث  الفيزياء-احباث 
 ( حماور  ثالث  الثاني  اليوم  ومشل   ، احلياة( 
-احباث  الكيمياء  احباث  الفيزياء  احباث 
وفد  قام  املؤمتر  هامش  .وعلى  احلياة(  علوم 
البناية  بزيارة  التكنولوجية  اجلامعة 

علوم   ( بأقسامها  العلوم  لكلية  اجلديدة 
احلياة(  علوم  الكيمياء  –علوم  الفيزياء 
الكلية  ومكتبة  اجلديدة  واملختربات 
مت  وكذلك  العلوم  كلية  عميد  برفقة 
العلمي  املعرض  افتتاح  املؤمتر  هامش  على 
والتقنية  العلمية  النتاجات  مشلت  والذي 
الكلية  ألساتذة  العلمية  االحباث  آلخر 
والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  ومنتسيب 
وفد  اىل  قدمت  العلمي  املؤمتر  ختام  ،ويف 
اجلامعة التكنولوجية كتب املشاركة 

فيه .

تدري�سيو ق�سم هند�سة الليزر ي�ساركون يف املوؤمتر العلمي لكلية العلوم يف جامعة كربالء


