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كلمة رئيس التحرير

 األول المركز على حصوله هو قسمنا ٌمٌز ما إن
 الجامعة فً العلمٌةاألقسام تقٌٌم ضمن علمٌا

 وهذا سنوٌة بصورة ٌحدث والذي التكنولوجٌة
 واإلداري العلمً التمٌز خالل من هو التقٌٌم

. أشكالها بمختلف القسم بها ٌقوم التً والفعالٌات

 وإدارٌة علمٌة كوادر من ٌحتوٌه بما قسمنا ٌتمٌز
 التدرٌسٌة الهٌئة أعضاء من اربعة ٌوجد حٌث

 بالنسبة ( أستاذ ) بمرتبة علمٌة ألقاب ٌحملون
 40 ) والبالغ التدرٌسً الكادر من المحدود للعدد

 اعضاء من عشر أحد على وكذلك ( تدرٌسً
  مساعد أستاذ ) بمرتبة  هم ممن التدرٌسٌة الهٌئة

. أسلفنا كما المحدود الكادر بعدد قٌاسا (

 البحوث من الكثٌر نشر إلى باإلضافة األمور هذه
 تأثٌر عامل ذو عالمٌة علمٌة مجالت فً الرصٌنة

 هم ومن القسم منتسبً من اثنان ان علما ، عالً
 المهندس الدكتور االستاذ ) وهما أستاذ بمرتبة
 خالد المهندس واالستاذ منشد الوهاب عبد محمد
 علمٌة مجالت عدة فً مقٌمٌن ( شبٌب سالم

 مجلة ضمنها من عالً تأثٌر عامل ذو عالمٌة
Chinese Optics Letter إلى أدى كله هذا 

 ، األول المركز على وحصوله القسم مستوى رفع
 القسم منتسبً لجمٌع الموفقٌة النجاح متمنٌن
 مطالبا . الهام االنجاز لهذا جهودهم أثمرت الذي
 وبذل المستوى هذا على الحفاظ نفسه الوقت فً

 والسالم والجامعة للقسم خدمة الجهد من المزٌد
. وبركاته هللا ورحمة علٌكم
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.  بعد انجازاته العلمية ورصانة أبحاثه في المؤسسات العالمية الرصينة  
قسم هندسة الليزر يحصد المركز االول علميا بين أقسام الجامعة  

2015التكنولوجية لعام  
 قسم حصد العلمٌة واالنجازات المثابرة بعد

 المركز البصرٌة وااللكترونٌات اللٌزر هندسة
 الجامعة أقسام بٌن 2015 لعام علمٌا االول

 تأسٌس ذكرى احتفاالت ضمن التكنولوجٌة
 المعاٌٌر جمٌع تحقٌقه وبعد 40 الـ الجامعة
 المجالت فً البحوث وتقٌٌم نشر أهمها العلمٌة

 ، ممتاز تأثٌر عامل تحمل التً والمؤسسات
 التدرٌسٌٌن كادره من مجموعة ٌوجد وكذلك
 عالمٌة علمٌة مجالت فً معتمدٌن علمٌا مقٌمٌن
. رصٌنة

 المهندس الدكتور األستاذ القسم رئٌس وذكر
 اللٌزر هندسة قسم ان : منشد الوهاب عبد محمد

 لتحقٌق مدة ومنذ ٌسعى البصرٌة وااللكترونٌات
 المركز حصد ، واالدارٌة العلمٌة النتاجات أفضل
 فً التدرٌسٌة الهٌئة لجهود ثمرة جاء االول
 بذلك شاكرا ، عملهم فً العالً والحرص القسم
 تقدٌم الى ودعاهم والتدرٌسٌٌن المنتسبٌن جمٌع
 اللقب بهذا واالحتفاظ العراق لبلدنا خدمة المزٌد

 بما العلمٌة االنجازات من المزٌد نحو والسعً
. العظٌم وعراقنا الحبٌبة جامعتنا ٌخدم
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، التكنولوجية تكرم   2015-2014احتف اء بانجازاتهم للعام الدراسي  
المنتسبين المتميزين في هندسة الليزر بيوم الجامعة  

 منتسبً من عدد قدمها التً باالنجازات احتفاء

 حصد الذي البصرٌة وااللكترونٌات اللٌزر هندسة

 الجامعة أقسام بٌن علمٌا االول المركز

 ) د.م.أ التدرٌسً الجامعة كرمت ، التكنولوجٌة

 االول االستاذ باعتباره ( الستار عبد ماجد سنان

 ( عباس جعفر خنساء ) والمهندسة القسم فً

 نال الذي الجامعة بدرع القسم تسجٌل مدٌر

. الجامعة أقسام تسجٌل شعب على االول المركز

 جهودهم لتثمٌن سعادتهم عن المكرمون وعبر

 مسٌرتهم ان مؤكدٌن والجامعة القسم قبل من

 من المزٌد وتقدٌم االفضل نحو تستمر سوف

. العزٌز وبلدنا التعلٌمٌة للمسٌرة خدمة الجهد
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قسم هندسة الليزر يقيم ندوة علمية عن تطبيق ات اإلتصاالت البصرية  
 التسابق فً منه وسعٌا   العلمٌة األواصر تفعٌل أجل من

 هندسة قسم أقام ، الرصٌنة العالمٌة المؤسسات مع

 هندسة فرع / البصرٌة واإللكترونٌات اللٌزر

 " عنوان حملت علمٌة ندوة البصرٌة االلكترونٌات

 فً المؤتمرات قاعة على " البصرٌة االتصاالت تطبٌقات

 بحضور 2015/5/7 ٌوم والنظم السٌطرة هندسة قسم

 مساعدٌه والسادة التكنولوجٌة الجامعة رئٌس السٌد

 والشؤون ( حمدان كاظم وسام )د.م.أ العلمٌة للشؤون

 من وعدد ( عجٌل النون ابو سامً ) د.م.أ االدارٌة

 .الجامعة وطلبة تدرٌسًٌ من وحشد األقسام رؤساء

 آي تالوة ثم العراقً الوطنً النشٌد بعزف الندوة إبتدأت

 صباح صدام ) الطالب القارئ تالها الحكٌم الذكر من

 شهداء أرواح على الفاتحة سورة قراءة بعدها ( كثٌر

.التعلٌمٌة المؤسسة وشهداء العراق
  ثامر دواي أمٌن) د.أ التكنولوجٌة الجامعة رئٌس والقى

 االٌام هذه فً التكنولوجٌة الجامعة إن : فٌها ذكر كلمة (

 وتأكٌد وبتوجٌه التخصصٌة الندوات من الكثٌر عقدت

 حلول اٌجاد ضرورة على الوزراء رئٌس دولة من

 على جادون نحن مؤكدا   ، التطبٌقات هذه باستعمال

 الظروف رغم العراق الى علمٌا   جدٌد ماهو إدخال

 البصرٌة االتصاالت هً االتجاهات هذه ومن الحالٌة

 وباحثٌنا أقسامنا بفضل السلكٌة او السلكٌة منها

. التكنولوجٌة الجامعة فً واساتذتنا
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قسم هندسة الليزر يقيم ندوة علمية عن تطبيق ات اإلتصاالت البصرية
 وااللكترونٌات اللٌزر هندسة قسم رئٌس وبٌن

 خالل ( منشد الوهاب عبد محمد ) .د.أ البصرٌة

 العلمٌة التطورات الباحثٌن على ٌخفى ال : كلمته

 فً مستمرة بصورة تحدث التً الهائلة والهندسٌة

 اللٌزر هندسة علوم ودخول المختلفة العلوم جوانب

 جمٌع فً مهم كتخصص البصرٌة وااللكترونٌات

 ٌسعى القسم ان مؤكدا   ، والعملٌة العلمٌة التطبٌقات

 التطور مواكبة الى وامكاناته طاقاته وبكل جاهدا  

 خالل من البصرٌة االتصاالت تطبٌقات فً الهائل

 التً الحدٌثة تقنٌاتها فً واالفكار الرؤى تبادل

 ماٌمٌز ان مضٌفا ، الضوئٌة االتصاالت عالم ٌشهدها

 بسنة الٌونسكو منظمة قبل من تسمٌته هو هذا عامنا

 الهٌثم ابن الحسن العربً للعالم وتقدٌرا تكرٌما النور

 ذات علمٌة محاضرات تشمل الندوة ان    مبٌنا ،

 وفً البصرٌة االتصاالت بتقنٌات مباشرة عالقة

 االول مجالٌن لتضم البصرٌة االلكترونٌات مجاالت

 الشبكات مجال هو والثانً البصرٌة االتصاالت هو
. المتقدمة
 الجلسة بإقامة جلستٌن تضمنت التً الندوة وافتتحت

 محمد.د.م.وأ رشٌد فارس فرٌد د.أ برئاسة االولى

 االولى محاضرتٌن وشملت مقررا الرزاق عبد جالل

communicatingبعنوان with lightالقها 

 الثانٌة والمحاضرة الستار عبد ماجد سنان.د.م.أ
Energyبعنوان efficiency in optical

access network عبد وائل احمد م.م القها 

.الوهاب
 زوٌن اٌاد د.م.أ برئاسة فكانت الثانٌة الجلسة اما

 وتضمنت مقررا ظاهر عزٌز صباح.د و محمد
Opticalبعنوان االولى محاضرتٌن wireless  

networksالساعدي رحٌم ابتسام د.م.أ القتها 

Opticalبعنوان الثانٌة والمحاضرة
frequency domain refectemeter

(OFDR)طه عدنان الدٌن صالح د.م هااالق .
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بحوث منشورة ونشر كتاب

 Heat and mass transferمجلة  
تنشر بحثا لتدريسي من قسمنا

Heat مجلة نشرة and mass transfer 

 صناعة فً الورق نفاٌات عن بحثا العالمٌة العلمٌة

 ( شبٌب سالم خالد.أ ) للتدرٌسً الناري الطابوق

 تأثٌر ” عنوان حمل الذي قسمنا فً التدرٌسً

 المٌكانٌكٌة الخواص على الورق نفاٌات استخدام

 نفاٌات شبٌب واستخدم ” الناري للطابوق والحرارٌة

 تحسن وجد وقد الناري الطابوق صناعة فً الورق

 والكثافة الحرارٌة الموصلٌة تخفٌض فً كبٌر

 مٌكانٌكٌة مواصفات على الحفاظ مع المنتج للطابوق

 معامل تحمل المجلة ان مؤكدا الناري الطابوق على
) جدا عالً تأثٌر 0.98 ) .

 Thermalمن بينهم رئيس القسم ، مجلة  
Science    تنشر بحثا لتدريسيين حول

حدود الفشل في ليزرات الحالة الصلبة
Thermal مجلة نشرت Science ًمن وه 

 تأثٌر عامل ذات الرصٌنة العالمٌة العلمٌة المجالت

Impact عالً factor لتدرٌسً علمٌا بحثا 

 اللٌزرات فً الفشل حدود ” عنوان حمل قسمنا

 الجهود ضمن النشر وجاء ” النبضً الصلبة الحالة

 التدرٌسٌة الهٌئة مكانة رفع فً الٌها ٌسعون التً

. الدولٌة المحافل فً عالٌا القسم اسم وحمل علمٌا

 و شبٌب سالم خالد.أ من كل البحث اعداد فً وشارك

 حسن لمى والمهندسة الرزاق عبد جالل محمد د.م.أ

 الوهاب عبد محمد د.أ القسم رئٌس وأبرزهم سلمان

 الجانب اهمال عدم الضروري من : ذكر الذي منشد

 االدارٌة باالمور واالنشغال القادة للتدرٌسٌٌن العلمً

 البحوث نشر فً والفاعلة الدائمة المشاركة وعلٌهم

 فً شاكرا . علمٌا جدٌد ماهو كل ومالحظة وتقٌٌمها

 التً التدرٌسٌة الهٌئة اعضاء جمٌع نفسه الوقت

 فً والجامعة القسم أسم رفع عاتقها على أخذت

. الدولٌة المحافل

د  .م.تم نشر كتاب للتدريسي في قسمنا أ
 )بعنون  ( عبد الهادي كاظم جدران  ) 

Wear in progress )
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مناقشات طلبة الدراسات العليا

 ( كاظم علً زٌنب ) الماجستٌر طالبة ناقشت
 :الموسومة رسالتها اللٌزر هندسة تخصص

( Monitoring Dynamic Behavior of
Modulated Semiconductor Laser

Utilizing Optical Feedback   بتارٌخ(

. الماجستٌر درجة على وحصلت 2015/2/16

 ( حٌدر جمعة محمد ) الدكتوراه طالب ناقش

               : الموسومة أطروحته قسمنا فً التدرٌسً
( Preparation and Characterization
of Nano-Particles for Antibacterial

Activity  على وحصل 2015/3/31 بتارٌخ (

. الدكتوراه درجة
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 –(محمد غسان نبٌل ) الماجستٌر طالب ناقش
 رسالته البصرٌة االلكترونٌات هندسة تخصص

) : الموسومة Design study and
construction of a fiber-optic
networking security sensor system

)  وحصل 2015/2/18 المصادف االربعاء ٌوم.

. الماجستٌر درجة على

 ( طارق سمٌر مٌس ) الماجستٌر طالبة ناقشت
   : الموسومة رسالتها اللٌزر هندسة تخصص

( Preparation and
characterization of photo detector

by pulsed laser deposition .)
 وحصلت 2015/1/29 المصادف الخمٌس ٌوم
. الماجستٌر درجة على



انجازات وتكريمات

 ( كاظم جٌاد أحمد ) الدكتوراه طالب حصل
 فلورٌدا معهد –أمرٌكا الى قسمنا مبتعثً أحد

 ، األكادٌمً التمٌز شهادة على للتكنولوجٌا

 زمنٌة فترة فً الشامل االمتحان أكمل قد كونه
. قٌاسٌة

 البصرٌة وااللكترونٌات اللٌزر هندسة قسم عمٌد كرم

 وتقدٌر شكر بكتاب ( منشد الوهاب عبد محمد ) د.أ

      د.أ الهندسة كلٌات عمداء لجنة رئٌس السٌد من

 السٌد من تقدٌرٌة وشهادة ( االنباري حسن رٌاض )

 نبٌل ) د.أ العلمً والتقوٌم االشراف جهاز رئٌس

 فً المتمٌزة للجهود تثمٌنا ( االعرجً هاشم

. العراق فً الهندسة كلٌات عمداء لجنة اجتماعات
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 ( ناصر ٌوسف اٌمان ) المدرس كرمت

 بشهادة ( عباس جعفر خنساء ) والمهندسة

 فً المحترم الجامعة رئٌس السٌد من تقدٌرٌة

 مسرح على اقٌم والذي المركزي االحتفال

 ٌوم بمناسبة 2015/3/9 بتارٌخ الجامعة
. المرأة  طلبة من عدد الجامعة رئٌس السٌد كرم

 من الماجستٌر شهادة لنٌلهم العلٌا الدراسات

 الكمالهم دٌنار الف ( 250 ) بمبلغ قسمنا

 المحددة المدة انتهاء قبل دراستهم متطلبات

 حسن لمى ، حبٌب مهند ، محمد بسعاد وهم

 رئٌس كرم نفسه السٌاق وفً . سلمان

 الطلبة على المشرفٌن االساتذة الجامعة

 شكر كتاب وتوجٌه الجامعة درع بمنحهم

 أكمال فً المبذولة لجهودهم تثمٌنا وتقدٌر

 د.م.أ وهم المحددة المدة قبل الطلبة بحوث

 ٌاسٌن ولٌد.د و الستار عبد ماجد سنان

 عالء د.م.أ ، مهدي صالح محمد د.أ ، حسٌن

 د.م.أ ، شبٌب سالم خالد.أ ، علً حسٌن
. الرزاق عبد جالل محمد



سفرة علمية  
 للدراسات اللٌزر معهد الى علمٌة سفرة قسمنا اقام
. 2015/4/16 بتارٌخ بغداد جامعة –العلٌا

 كاظم محمود سعاد .د ) التدرٌسٌٌن السادة كلف وقد

 عبد حمٌد علً م.م و حسن صباح مروة م.م و

 المعهد الى الثالثة المرحلة طلبة باصطحاب ( الهادي

 أجهزة من لدٌهم ٌتوفر ما مشاهدة وتم اعاله

 بٌن العلمً التواصل ضمن ٌصب وهذا مختبرٌه

 هناك وكان االختصاص مجال فً العراقٌة الجامعات

 على عام وشرح الفوتونٌة الأللٌاف لمختبر زٌارة

 وكذلك الفوتونً اللٌف لحام وطرق المختبر تخصص

 بتطبٌقات المتعلقة المٌكانٌكٌة التطبٌقات مختبر

 المحور سداسً الروبوت وجهاز اللٌزر

 وتم كما ، المواد وقطع معالجة فً واستخداماته
CO² جهاز تشغٌل CNCللطلبة توضٌحً بشكل 

 الحدٌثة اللٌزر بتطبٌقات اهتمامهم الطلبة أبدى وقد
. ومثمرة ناجحة علمٌة سفرة وكانت

ايف اد رئيس فرع االلكترونيات البصرية
 هندسة فرع رئٌس ( محمد زوٌن اٌاد ) د.م.أ شارك

 فً التدرٌسٌٌن من عدد مع البصرٌة االلكترونٌات
 اربٌل فً (IREX) منظمة عمل ورشةب  الجامعة

 والجامعة األمرٌكٌة مٌسوري جامعة بٌن بالتعاون

 تحت 2015 شباط -8-6 من للفترة التكنولوجٌة

Developing" : عنوان the concepts of
entrepreneurship ,technology transfer
and curriculum development of a course
in entrepreneurship in a university

setting aUOT“
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ورشة عمل عن التعلم
 العلمٌة كوادره ودفع الحثٌث القسم سعً ضمن

 محمد ) د.م.أ أوفد ، التعلم وسائل أهم لمناقشة

 العمل بورشة للمشاركة ( الرزاق عبد جالل
 ” المشكالت حل طرٌق عن التعلم ” الموسومة

) منظمة مع بالتعاون من10-2015/2/8 للفترة
IREX) ًان : الرزاق عبد وذكر . اربٌل ف 

 اعضاء تعرٌف هو الورشة هذه اقامة من الهدف

 الجامعة أقسام جمٌع فً التدرٌسٌة الهٌئة

 المشكالت حل طرٌق عن التعلم بمبدأ التكنولوجٌة

 ان موضحا ، والتعلٌم التعلم مجال فً واهمٌته

 وتطبٌق المحاضرات من عددا تضمنت الورشة

 من مجموعة على التعلٌم فً االسلوب هذا

. المشاركٌن



اجتماع هيئة عامة في نهاية الفصل الثاني  
2015-2014للعام الدراسي  

 فً البصرٌة وااللكترونٌات اللٌزر هندسة قسم عقد

 سٌر لمناقشة العامة الهٌئة اجتماع التكنولوجٌة الجامعة

 قاعة على 2015/5/26 الثالثاء ٌوم االمتحانٌة العملٌة

 ) د.أ التكنولوجٌة الجامعة رئٌس السٌد بحضور القسم

 ) د.م.أ العلمً مساعدٌه والسادة ( ثامر دواي امٌن

 النون ابو سامً ) د.م.أ واالداري ( حمدان كاظم وسام

 رئٌس وأبدى كافة التدرٌسٌة الهٌئة واعضاء ( عجٌل

 واالهتمام االمتحانات متابعة بضرورة توجٌهاته الجامعة

 العملٌة سٌر نجاح شأنها من التً االدارٌة باالمور

 عبد محمد ) د.أ القسم رئٌس مع مستعرضا ، االمتحانٌة

 تطوٌرها وكٌفٌة الجامعة مشارٌع ( منشد الوهاب

 لمسٌرة خدمة الجامعة برئاسة القسم تربط التً والعالقة

 رئٌس اطلع االجتماع هامش وعلى . العراق فً التعلٌم

 للدراسات الطلبة منحة توزٌع انسٌابٌة على الجامعة

 بتوزٌع الجامعة رئٌس السٌد وشارك واألولٌة العلٌا

. الطلبة من لمجموعة المنحة

تكريم متق اعدين وطلبة  
 فً المتقاعدٌن كرم ، الجامعة ٌوم احتفالٌة ضمن

 و ( حسٌن ٌاسٌن ولٌد ) الدكتور المدرس قسمنا

 وذلك ( طنش راضً الحسٌن عبد ) الفنً المدٌر

 كرم كما . 2015/4/16 المصادف الخمٌس ٌوم

 المدة وضمن العلٌا الدراسات طلبة من المتمٌزٌن

 عبد محمد ) د.أ القسم رئٌس السٌد وبحضور

. ( منشد الوهاب

 اضافة ، التكرٌمات من نصٌب قسمنا لطلبة ان ٌذكر

 تم فقد ( كثٌر صباح صدام ) االول الطالب تكرٌم الى

 رئٌس السٌد قبل من قسمنا طلبة من عدد تكرٌم

  منظمة من مقدمة تقدٌرٌة وشهادة المحترم الجامعة
(IREX) ٌوم القسم رئٌس السٌد بحضور الدولٌة  

 انجاح فً الرائعة لجهودهم تثمٌنا 2015/4/16

  ٌوم الحبٌبة جامعتنا فً اقٌم الذي الوظائف معرض
2015/12/24 .
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انجازات رياضية
 على الطائرة بكرة قسمنا طلبة فرٌق حصل

 الطائرة لكرة الجامعة بطولة فً الثانً المركز

  بتارٌخ أختتمت التً البطولة ختام فً وذلك

2015/3/5 .

 على السلة بكرة قسمنا طلبة فرٌق حصل كما

 ٌوم البطولة ختام فً وذلك المثالً الفرٌق كأس

. 2015/2/25 االربعاء



 (الحسن ابن الهيثم  ) احتف اءا بالعالم العربي  
 القسم رئٌس ( منشد الوهاب عبد محمد ) د.أ برعاٌة

 البصرٌة وااللكترونٌات اللٌزر هندسة قسم أقام ،

 الغربً العالم تسمٌة بمناسبة ثقافٌة علمٌة احتفالٌة

 وتقدٌرا احتفاءا ( النور سنة ) 2015 سنة على

 العربً للعالم الجلٌلة العلمٌة واالبداعات باالنجازات

 اسهامات قدم الذي ( الهٌثم ابن الحسن )المسلم

 وعلم والفٌزٌاء والبصرٌات الرٌاضٌات فً كبٌرة

 العلمٌة والفلسفة العٌون وطب والهندسة الفلك

 مستخدما أجراها التً بتجاربه عامة بصفة والعلوم

 المؤلفات من العدٌد وله ، العلمً المنهج

 منذ الحدٌث العلم أكدها التً العلمٌة والمكتشفات

 الغربٌة العلوم فً وتأثٌره عام الف من أكثر

 اللغات الى ومؤلفاته كتبه ترجمة خالل من وعلمائها

. االجنبٌة

  بعنوان احدهما محاضرتٌن اقامت االحتفالٌة وشملت
 وابداعاته ومؤلفاته سٌرته –الهٌثم ابن الحسن )

 أٌاد د.م.أ ألقاها ( والطب البصرٌات فً العلمٌة

 العددي االعجاز ) عنوانها والثانٌة محمد زوٌن

 من نوري أكرم د.م.أ القاها ( القرآن فً والعلمً

 الدراسات مختبر افتتاح وكذلك التطبٌقٌة العلوم قسم

 معرض اقامة مع الجدٌدة بأجهزته القسم فً العلٌا

 العربً العالم ومؤلفات سٌرة تمثل للبوسترات
. الهٌثم ابن الحسن

 احتفالٌة عن تقرٌرا نشرت الٌونسكو منظمة أن ٌذكر

 بهذه اقٌمت والتً ( االلكترونً موقعها على ) قسمنا

: للموقع االلكترونً الرابط وادناه . المناسبة

http://www.light2015.org/Home/About/L
atest-News/March2015/Iraqi-Scientists-
celebrate-the-Arab-scientist-Al-Hasan-
Ibn-al-Haytham.html
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