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كلمة رئيس التحرير

 التفاعل في السباق یكون ان على القسم حرص لقد

 تطبیقات في جدید ھو ما كل مع والسریع الحي

 وامكاناتھ طاقاتھ بكل یسعى وھو ، العلمیة اللیزر

 من وذلك التطبیقات ھذه في التطور مواكبة الى

 ، الحدیثة تقنیاتھا في واالفكار الرؤى تبادل خالل

 رئیس السید برعایة علمیة ندوة قسمنا أقام حیث

 ) ثامر دواي أمین ( الدكتور االستاذ الجامعة

 اللیزر تطبیقات في الجدید ( والموسومة المحترم

  علمیة محاضرات خمسة شملت وقد ) العلمیة

 الطبیة اللیزر تطبیقات مجال في تخصصیة

 المحترم الجامعة رئیس للسید شاكرین والھندسیة

 المشاركین للسادة ومتمنین لندوتنا الكریمة رعایتھ

 في والنجاح الموفقیة والمھتمین والباحثین

 . الحبیب وعراقنا لجامعتنا خدمة العلمیة مسیرتھم

 بالتھنئة اتقدم ان ، العدد ھذا كلمة في لي یطیب كما

 ) االعزاء جامعتنا خریجي( المستقبل لقادة الخالصة

 أرض على أقیم والذي تخرجھم حفل بمناسبة

 والنجاح التمیز لھم متمنیا التكنولوجیة الجامعة

  . التوفیق ولي وهللا الدائم

٢



الجديد في تطبيقـات الليزر  قسم هندسة الليزر يقيم ندوة علمية عن  
العلمية  

 التكنولوجیة الجامعة رئیس السید برعایة
 ) ثامر دواي امین ( الدكتور االستاذ المحترم

 الجدید ( الموسومة العلمیة الندوة قسمنا عقد
 الخمیس یوم في ) العلمیة اللیزر تطبیقات في

 الرئیسیة القاعة على ٢٠١٥/٩/١٧ المصادف
 الجامعة في والنظم السیطرة ھندسة قسم في

 بالنشید الندوة واستھلت ، التكنولوجیة
 قراءة ثم الحكیم الذكر من آي وتالوة الوطني
. العراق شھداءأرواحعلى الفاتحة سورة

 االولىالجلسة:جلستانالندوة وتضمنت
 فارس فرید ( د.أترأسھا

 ولقسمنـــــا العلمــــياونـــــمعال)رشید
 وتضمنت.مقررا) شغیث جبر رازي ( د.م.أ

 د.أالقاھا االولى : محاضرتین االولى الجلسة
 العلوم قسممن) حمودي خلف ولید (

: بعنوان التكنولوجیة الجامعة في التطبیقیة
“ Laser Future Innovations and Applications " 

 ) محمد طھ احالم ( د.م.أ        القتھا والثانیة
 : بعنوان بغداد جامعة في الطب كلیة من

“Laser Applications in Dentistry"

یتبع٣



الجديد في تطبيقـات الليزر  قسم هندسة الليزر يقيم ندوة علمية عن  
العلمية

 ماجد سنان ( د.م.أ فترأسھا الثانیة الجلسة اما

 مقررا) ناصر یاس وائل ( .م و) الستار عبد

 :محاضرات ثالث وتضمنت

 قیس ( د.أالقاھا االولىالمحاضرة

:بعنوانبغداد جامعة من )النعیمي

  “ New Trends in Chaotic Optical Communication   

:الثانیة والمحاضرة

 " Thermal Damage of Tissue Subjected to CO2

Laser Irradiation During Tissue Cutting “

 اإلداري المعاون) شبیب سالم خالد ( .أ القاھا

: االخیرة المحاضرة ثملقسمنا

 "Multiwavelength Hybrid Gain Fiber Laser " 

. ) عباس خضیر هللا عبد ( د.م القاھا

 القسم رئیس السید وزعالندوة نھایة وفي

.  للمشاركین التقدیریة الشھادات
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مناقشات طلبة الدراسات العليا

  ) یونس عماد شھد ( الماجستیر طالبة ناقشت *
: الموسومة رسالتھا ، اللیزر ھندسة تخصص

( Detection Enhancement of Radioactive
Contamination in Water and Different Types of Oil by
Using Induced Luminescence of Coherent and Non-

Coherent Light ) 
 درجة على وحصلت ٢٠١٥/٦/٢٨ بتاریخ

. الماجستیر

 خلیل انمار ( الماجستیر طالب ناقش *
 رسالتھ ، اللیزر ھندسة تخصص )انجاد

: الموسومة
( Design and Construction of fiber Bragg Grating

using olive oil ) .

 درجة على وحصل ٢٠١٥/٦/٢٩ بتاریخ
  . الماجستیر

٥

 زھراء ( الماجستیر طالبة ناقشت•
 تخصص ) الكریم عبد جمیل

 رسالتھا ، بصریة الكترونیات
: الموسومة

( Some properties of TiO Nanoparticles on
Porous Silicon Optoelectronics Application ). 

 درجة على وحصلت ٢٠١٥/٥/٢٥ بتاریخ
. الماجستیر

 رمضان مروة ( الماجستیر طالبة ناقشت *
 رسالتھا اللیزر ھندسة تخصص ) أحمد

: الموسومة
( Enhancing of surface properties of super alloys
using laser surface treatment by two techniques ,

alloying and irradiation ) .
 درجة على وحصلت ٢٠١٥/٥/٢٧ بتاریخ

. الماجستیر



انجازات وتكريمات
 ) الدكتوراه ( الدراسیة االجازة طالب حصل *

 من وتقدیر شكر كتاب على حسن عمار مثنى
 بحث لنشره تثمینا لندن في الثقافیة الملحقیة

 لنسبة وتحقیقھ العلمیة المجالت احدى في
. االستشھاد من عالیة

 االستاذ قسمنا في التدریسي حصل *
 )جدران كاظم الھادي عبد ( الدكتور المساعد

 - التخطیط وزارة قبل من اختراع براءة على
 النوعیة والسیطرة للتقییس المركزي الجھاز

: الموســوم بالموضوع
 مانعة لمـــادة كـأساس األزیلك حامض(

) للتــآكل
متمنین لھ الموفقیة والنجاح الدائم 

٦

 المدرس قسمنا في التدریسي حصل *
 كتاب على )ظاھر عزیز صباح( الدكتور

 الجامعة رئیس السید من وتقدیر شكر
 للجھود نظرا المحترم التكنولوجیة

  تقییم في قبلھ من المبذولة المتمیزة
. لغوي كمقیم ماجستیر رسائل )٥(

 في ) فالح زید اسامة ( الباحث منتسبنا شارك *
 والذي الشعبي الحشد لدعم الدولي الشباب مؤتمر

 الشعبي الحشد ھیئة برعایة بابل فندق في اقیم
 العرب االخوة من وشابة شاب ٥٠ بھ شارك والذي

 كان المؤتمر ان یذكر . العربیة الدول مختلف من
 واقامة االستقبال حفل تخللھا ایام ثالثة مدى على

 قواتنا بانتصارات الوفود وتعریف حواریة جلسات
 وتبادل داعش ضد الشعبي الحشد وابناء االمنیة
 المتطرف الفكر محاربة لكیفیة والطروحات االفكار

 بدرع المشاركة الشباب مع منتسبنا تكریم تم وقد ،
. المؤتمر وشھادة الشعبي الحشد



ايفـاد رئيس فرع هندسة االلكترونيات البصرية
 اللیزر ھندسة قسم - لوجیةوالتكن الجامعة شاركت

 للتدریسي  علمي ببحث البصریة وااللكترونیات
 رئیس ) محمد زوین ایاد ( الدكتور المساعد االستاذ

: بعنوان البصریة االلكترونیات ھندسة فرع
( Improvement of Material Surface 
Properties by Using Laser Shock 
Wave Technique ) 

 البصریة المواد لفیزیاء الرابع الدولي بالمؤتمر
ICOM(وأجھزتھا  بودفا، مدینة في المقام )2015

 أغسطس ٣١ من للفترة األسود الجبل جمھوریة في
 اجفین معھد نظمھ والذي ٢٠١٥ سبتمبر ٤ إلى

 ومعھد )صربیا( بلغراد جامعة ، النوویة للعلوم
 باسكال بلیز جامعة فیران، كلیرمون دي كیمیاء

 المؤتمر في شارك . باریس IRCPمعھد و )فرنسا(
 التكنولوجیا استخدام في المختصین العلماء من وفر

 المواد استخدام وفي البصریة للتطبیقات الجدیدة
. الضوئیة المجاالت مختلف في البصریة واالجھزة

مناقشة طالبة ماجستير
 نزیة لجین( الماجستیر طالبة ناقشت
 اللیزر ھندسة تخصص – )یوسف

              : الموسومة رسالتھا
( Measurement of simple

binary hypothesis in ladar
system )

 على وحصلت ٢٠١٥/١٠/٢٢ بتاریخ
. الماجستیر درجة

٧

محاضرة في جودة المختبرات
 ) راضي سالم صفا ( مھندس.م ألقت

       في محاضرة قسمنا منتسبات احدى
  االیزو وفق المختبرات جودة (

  المصادف االربعاء یوم )١٧٠٢٥
 تلك من استفاد وقد ، ٢٠١٥/١٠/٢٨

 في العاملین المنتسبین المحاضرة
 العمل اسلوب اوضحت وقد المختبرات

. المختبرات في والقیاسات القیاسي

موقع القسم على الموسوعة الحرة
 ضمن الكترونیا القسم موقع لتعزیز

 موقع فتح تم ، التكنولوجیة الجامعة
  الحــــــرة الموسوعـــــــة على لقسمنا

( Wikipedia  الرابط وضع وتم (
 رابط وضع وكذلك القسم موقع في

) موقع ضمن القسم Wikipedia).



مناقشات طلبة الدبلوم العالي
 رزاق امجد ( العالي الدبلوم طالب ناقش
 اللیزر ھندسة تخصص ) حسین

 بحثھ مشروع البصریة وااللكترونیات
: الموسوم

( Study the effect some laser
parameters on the
mechanical properties of

nonferrous alloy )
 درجة الطالب ومنح ٢٠١٥/١١/١٦ بتاریخ
. العالي الدبلوم

٨

 القادر عبد نور ( العالي الدبلوم طالبة ناقشت
 اللیزر ھندسة تخصص )هللا حمد

 بحثھا مشروع البصریة وااللكترونیات
: الموسوم

( Implementation of a simple
laser communications system)

 درجة الطالبة ومنحت ٢٠١٥/١١/٢٣ بتاریخ
. العالي الدبلوم

 ) حمزة طالب حسام ( العالي الدبلوم طالب ناقش
 البصریة وااللكترونیات اللیزر ھندسة تخصص
  : الموسوم بحثھ مشروع

( Modern Ideas About The
Processes and Patterns of the
Beam of Light in the Human
Body ,in Particular with the laws

of the backscattering of light )
ومنح الطالب درجة  ٢٠١٥/١١/١٨بتاریخ 

.الدبلوم العالي 

 مطر غزوان ( العالي الدبلوم طالب ناقش
 اللیزر ھندسة تخصص ) جبر

 بحثھ مشروع البصریة وااللكترونیات
: الموسوم

( Design and
implementation of laser
transmitter / receiver circuit

based on Arduino ) 
 الطالب ومنح ٢٠١٥/١١/١٨ بتاریخ
. العالي الدبلوم درجة


