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 لجامعة التكنولوجيةبرعاية السيد رئيس ا
 ( المحترم ثامر ) امين دواي االستاذ الدكتور

 يقيم
 قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية

 االلكترونيات البصريةهندسة فرع 

 ندوة علمية في

 ة(ثيدحتطبيقات االلكترونيات البصرية ال) 
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 : اوال: اللجٌح  التحضيزيح
  رئيسا       هٌشد         هحود عثد الىهاب ا.د.-1

 عضىا                      اياد سويي هحود ا.م.د.-2

 عضىا      ا.م.د. كاظن عثد حثيتز                -3

 عضىا             ا.م.د.عثد الهادي كاظن جدراى-4
 عضىا       ًعواى            م.م. ًجىاى حسيي-5

 

 : ثاًيا: اللجٌح العلويح

 رئيسا              هٌشد ا.د. هحود عثد الىهاب -1

 عضىا                       فزيد فارس رشيد ا.د.-2

 عضىا                            أ. خالد سالن شثية-3

 عضىا              عثد الوٌعن .م.د. علي هاديأ-4

 ضىا  ع            أ.م. اسيل عبد االمير شغاتي-5

 

 

 
 نبذة عن القسم

نتيجةةة للتطةةورات العلميةةة وال ندسةةية ال ائلةةة التةةي حةةدثت فةةي العقةةدين 

االخيةةةرين فةةةي مختلةةةل جوانةةةو العلةةةوم ودخةةةول علةةةوم هندسةةةة الليةةةزر 

وااللكترونيات البصرية كعنصر حيوي فةي تخصصةات وتطبيقةات كثيةرة 

تأسس قسم هندسةة الليةزر وااللكترونيةات البصةرية فةي العةام الدراسةي 

لمواصةةلة العمةةل مةةن اجةةل االهةةدال العلميةةة المتوخةةاة  2005 -2004

منةة . يحتةةةوي القسةةم علةةةع اكثةةةر مةةن عشةةةرة مختبةةرات علميةةةة حديثةةةة 

متطةةورة تخةةدم طلبةةة الدراسةةات االوليةةة والعليةةا للرعةةي هندسةةة الليةةزر 

وفرع هندسة االلكترونيات البصرية والتةي سةتمكن الطلبةة مةن التعامةل 

ن هةةذا التخصةةل والتةةي سةةتغطي قطاعةةات مةةا التقنيةةات الحديثةةة  ةةم

واسةةعة مةةن العمةةل فةةةي المجةةال ال ندسةةي فةةةي القطةةاع العةةام والقطةةةاع 

  .الخال

 ًثذج عي الفزع

تأسس اللرع  من قسم هندس  الليزر وااللكترونيات البصرية عام 

حيث ي م نخب  من االختصاصات و االساتذه األكلاء .يقدم اللرع  2004

هندس  االلكترونيات البصرية وصوال إلع المعرفة العلمية لجوانو 

التصاميم ذات العالقة المت منة بملاهيم االلكترو بصريات واالج زه 

كما ي م اللرع العديد من المختبرات ابتداء من المرحلة   وتطبيقات ا

األولع وحتع المرحلة الن ائية, الغاية من ا دمج الملاهيم العملية 

فة في هذا المجال. تتركز أهدال اللرع والتكنولوجية ما أساسيات المعر

في إعداد المالكات ال ندسية القادرة علع استيعاو األسس ال ندسية 

والتكنولوجية ألج زه االلكترونيات البصرية والسعي لتطوير ونقل 

المعرفة العلمية وتوطين ا ودعم البحوث في مجال هندس  االلكترونيات 

اإلسناد العلمي إلع قطاعات ألدول  البصرية وتقديم االستشارات اللنية و

 المختللة
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 :قسممختبرات ال

 ليزرالمبادئ -1
 تطبيقات الحاسبة-2
 اتصاالت بصرية-3
 معالجات دقيقة-4
 ليزرالمنظومات -5

 تطبيقات الليزر-6

 (AC) دوائر ك ربائية  و (DC) دوائر ك ربائية-7

 visual basic   برمجة و ++C تزهجح -8

 اوتوكادو رسن هٌدسي-9
 بصريات فيزياوية و بصريات هندسية-10

 الكترونيك قدرةو  الكترونيك-11
 كواشل و تصميم بصري-12

 :عٌاويي الوحاضزاخ العلويح 
  

1. Optical fiber sensor application 

2. Photonics from the mother natural to 

the future . 

3. All optical  OFDM system . 

4. Integrated photonics application . 

 

 ملخل الندوة

في الوقت الحا ر تلعو االليال البصرية ادوارا م مة 

جدا لحل العديد من المشاكل في مجاالت عديدة فلي 

المجاالت البيئية االليال البصرية يمكن استخدام ا في 

تصميم اج زة استشعار االليال البصرية البيولوجية 

والكيميائية واالليال البصرية يمكن ان تحل مشاكل نقل 

البانات باستخدام تقنية التشلير تشتت المعوض 

بصرية ل ااشكال تقنية متعددة الم اعل االليال ال

من ا ان يكون االليال ال وئية البلورية و واالليال 

التشتت المعوض واالليال براغ المخززة التي تستخدم 

في حل المشاكل المذكورة اعاله ما انخلاض التكللة و 

 وخليلة الوزن والحجم الصغير

   


