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التكنولوجیةرئیس الجامعةالسید كلمة 

و قادرةـا النانـة ستكون تكنولوجیـفي السنین القادم

المعة في الیــة التقلیدـالصناعةماستبدال أنظعلى

ةـتكنولوجیو میةـآخرى ذات مسارات علةــظمـنبأ

یة في مجملتحدث تغییرات جذر مختلفة وسوف

ع ـفي تصنیطرائق جدیدةلخلقالعلمیةاالنشطة

النــانو فـــي القـــرن الحــادي والعشـــرین كأحـــد مفـــاتیحاالشــیاء. إن توظیـــف تكنلوجیـــا

االنتــاج ســیحتم احــداث تغییــرات اساســیة فــي تصــمیم معــداتالتفــوق االقتصــادي 

جدیـــدة وتعـــاون قـــوي بـــین البـــاحثین فـــي حقـــول الفیزیـــاء وســـیتطلب ذلـــك مهـــارات

والكیمیــــاء واألحیــــاء والهندســــة. تضــــطلع الجامعــــة التكنولوجیــــة ومركــــز تكنولوجیــــا 

النانو التابع لها بمهام ونشـاطات تـرتبط بفحـص وتطـویر واسـتخدام المـواد النانویـة 

هیـز مركـز النـانو بأحـدث االجهـزة العلمیـة في مختلف المجـاالت وألجلـه فقـد تـم تج

المتقدمة التي تتطلبها عملیة البحـث والتطـویر الخاصـة بالمكونـات النانویـة لیكـون 

هــذا المركــز النــواة الصــلدة لبنــاء تكنلوجیــا نانویــة عراقیــة قــادرة علــى التعــاطي مــع 

.العلمیة والتكنولوجیة العالمیةالمستجدات 

أ.د. أمين دواي ثامر

رئيس الجامعة التكنولوجية
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للشؤون العلمیةرئیس الجامعةالسید مساعد كلمة 

والدراسات العلیا

اً لقد اصبح التطور العلمي والتكنولوجي رافدًا اساس

لتقدم الصناعـــــــــة واالقتصــــاد في العالم ، لذلك فان 

التطورات الكبیرة التي شهدتها تقنیات انــــــتاج المواد

النانویة واسالیب تشخیصها خالل السنوات االخیرة 

تعد ثورة علمیة هائلة في تطویر عملیات االنـــــــتاج.

الجهـد العلمـي لالسـاتذة والبـاحثین لذلك حرصت الجامعة التكنولوجیة ومـن خـالل

في مركز بحـوث النـانوتكنولوجي والمـواد المتقدمـة الـى مواكبـة المسـتجدات العلمیـة 

في هذا التخصص الحیوي والمهم من اجل تطبیق تقنیات النانو بشكل میداني.

توحید الجھد العلمي  على ومن ھذا المنطلق عملت الجامعة التكنولوجیة
في حاث والدراسات التطبیقیة في مجال ابحاث الدراسات العلیا واألكادیمي لألب

میة. ومن جانب اخر تم العلوخصصات الھندسیة تطبیقات النانوتكنولوجي في الت
االنفتاح على مؤسسات الدولة من اجل مركز بحوث النانوتكنولوجي علىتشجیع 

التي تخدم ختلفة تأسیس وبناء المشاریع االنتاجیة الخاصة بالمنتجات النانویة الم
قضاء على ، وتوفیر البیئة التسویقیة لھا. حیث تسھم ھذه الخطوة  بالالمجتمع
ودعم االقتصاد الوطني.استغالل طاقة الشباب والبطالة

عالء عبد الحسن عطيةد. م.أ.

للشؤون العلميةرئيس الجامعة  د  مساع
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بحوث النانوتكنولوجيمركزكلمة مدیر 

والمواد المتقدمةيـد تأسس مركز بحوث النانوتكنولوجـــلق

زـــكأول مرك2009یة في عام  ـــفي الجامعة التكنولوج

ینـــــــــــــیًا قسمــــــــفي العراق. ویضم المركز حالتخصصي

الطبیة-(قسم الماد النانویة المتقدمة، وقسم المواد النانویةهما تخصصیین

االحیائیة). فقد سعى المركز من خالل جهد التدریسیین والباحثین الى بناء 

مختبرات علمیة تخصصیة حدیثة في مجال النانوتكنولوجي وألول مرة على 

الیة من عمل بهمة عمستوى العراق. وتجدر اإلشارة الى ان مركز النانوتكنولوجي 

-17025ISOجودة المختبرات وفق المواصفة العالمیة اجل الحصول على

بدعم من رئاسة الجامعة حیث قطع المركز شوط كبیر في هذا المجال

التكنولوجیة. 

وفي هذه المرحلة فان التوجة  العلمي الحقیقي للمركز یهدف الى تكثیف الجهود 

نویة المحضرة في المركز والعمل على نحو التطبیق العملي والصناعي للمواد النا

حل المشاكل الصناعیة باستخدام تكنولوجیا النانو. لذلك حرص المركز عل 

االنفتاح على جمیع مؤسسات الدولة والجامعات العالمیة الرصینة من اجل  خلق 

نسعى من خاللها الى بناء نانوتكنولوجي عراقي وفق المواصفات حركة علمیة 

اهللا وبركاتهةم علیكم ورحموالسالالعالمیة.

م.د. خــــــالد عــجمــــــي سكرأ.

مدير مركز بحوث النانوتكنولوجي و المواد المتقدمة
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اــــــــــــالرؤی
ــز واالبتكــار فــي  یهــدف المركــز الــى تحقیــق ســمعة عالمیــة للجانــب النــوعي وللتمّی

حثیة التي تطور االساس العلمي للعراق. برامجه الب

الة ـــــــالرس
یقــوم مركــز النــانوتكنولوجي علــى تعزیــز الثقافــة العلمیــة والبحثیــة مــن أجــل خدمــة 

االهتمامات المستقبلیة للمجتمع العراقي والمساهمة في تطویر المعرفة العلمیـة فـي 

ـــاحثین بـــا ـــى تحصـــین الب ــــة لالعـــالم. إضـــافة لـــذلك ســـیعمل المركـــز عل قیم و المعرفـ

ـــــالالزمتالعلمیــــة والمهــــارا ــــة فــــي تطــــویر ـ ة مــــن أجــــل تمكیــــنهم بالمســــاهمة الفاعل

المجتمــع. كــذلك فــان مركــز النــانو تكنولــوجي یعمــل علــى تطــویر بــرامج أكادیمیــة 

تضمن الجودة العالیة للبحوث العلمیة والبرامج التدریبیة.

األھداف
oالمعرفة. دعم البحث العلمي كوسیلة رئیسیة الكتساب

o ــا لتبــادل المعرفــة ولتعزیــز االرتقــاء بالثقافــة التعشــیق مــع البــاحثین محلیــا وعالمی

البحثیة.

o.تطویر دور التكنولوجیا ألغراض البحث والتطویر

o المســاهمة الفاعلــة فــي تطــویر العلــوم والتكنولوجیــا والصــحة والصــناعة والتعــّرف

دعمها. على  مجاالت البحوث المفیدة للمجتمع وتشجیعها و 

o.المساهمة في التنمیة المستدامة للعلوم والتكنولوجیا

o إنشـــاء روابـــط قویـــة ومثمـــرة مـــع مؤسســـات بحثیـــة محلیـــة وعالمیـــة فـــي الشـــؤون

البحثیة.
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المركز خیة عنـــــذة تاریـــنب

تأسس مركز النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة 

فــــي الجامعــــة التكنولوجیــــة فــــي 2009ســــنة 

ف إلـى إنشـاء خطـوط بحثیـة العراق وهو یهـد

تخــــــدم التطبیقــــــات فــــــي مجــــــاالت الصــــــناعة 

ـــــا الشمســـــیة عالیـــــة  وتصـــــنیع المـــــواد والخالی

ـــــــــات والمـــــــــواد  ـــــــــاءة ومتحسســـــــــات الملوث الكف

ــــــة، كــــــذلك یهــــــتم المركــــــز  ــــــة النانوی الكیمیاوی

ـــــي  ـــــة األخـــــرى الت ـــــة التطبقی ـــــالبحوث النانوی ب

تخــدم اهتمامــات  المؤسســات الطبیــة والبیئیــة 

زراعیـــة یـــرتبط المركـــز بعالقـــات علمیـــة مـــع البـــاحثین فـــي الجامعـــات والهندســـیة وال

مـــن العراقیـــة ویقـــوم المركـــز باالنفتـــاح والتعـــاون مـــع المؤسســـات المهنیـــة والبحثیـــة

لكــي تســتثمر نتــائج هــذه البحــوث لخدمــة الجهــات خــالل الفــرق البحثیــة المشــتركة 

.المستفیدة من تقنیات النانوتكنولوجي
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والخدمات التي یقدمھا المركزاطات ــــــــالنش

 ـــــیم الجـــــدوى ـــــانوتكنولوجي وتقی ـــــة فـــــي مجـــــال الن استشـــــارات علمی

االقتصـــادیة للمشـــاریع البحثیـــة واعتمـــاد  تطبیقهـــا فـــي مؤسســـات 

الدولة. 

 فحـــص منتوجـــات النـــانوتكنولوجي مـــن ناحیـــة المعـــاییر والتقیـــیس

والجودة والنوعیة (المستوردة او المنتجة محلیا).

 ومــوظفي دوائــر ات لطلبــة الدراســات العلیــا والبــاحثین إقامــة الــدور

في حقول النانوتكنولوجي. الدولة 

تهــدف الــدورات الـــى رفــع المهـــارات والقــدرات العلمیــة وخصوصـــًا لطلبــة الدراســـات 

العلیا والعاملین في المراكز البحثیة واألقسـام العلمیـة والهندسـیة. تتكـون الـدورة مـن 

مختبریــــة مــــع ســــاعات نقاشــــیة حــــول مــــا تــــم محاضــــرات علمیــــة نظریــــة وســــاعات

أیام.عشرةالى خمسةة عادًة بین اكتسابه من الدورة. تتراوح مدة الدور 

و یقــــوم المركــــز بــــأجراء دورات مســــتمرة علــــى أجهــــزة الفحــــص والقیــــاس واألجهــــزة 

التشــغیلیة، ویــتم ترشــیح المشــاركین مــن منتســبي الجامعــات ومــوظفي الدولــة وفــق 

ل للـــــدورات وبوقــــت مبكـــــر لیتســــنى للمركـــــز معرفــــة عـــــدد جــــدول معلــــن فـــــي الــــدلی

المشـــاركین. یرســـل صـــك بـــأجور الـــدورة مـــع كتـــاب الترشـــیح الـــى المركـــز علـــى ان 

یتفرغ المشارك تفرغا تاما خالل فترة التحاقه بالدورة.
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حقول النانو الدورات المقامة من قبل كادر المركز لطلبة الدراسات العلیا والباحثین في
والمواد المتقدمةتكنولوجي
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إصدار مجلة النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة (إصدار سنوي)..1

بناء وتطویر االجهزة المختبریة. .2

نشـــــــر الكتـــــــب واألخبـــــــار والمواضـــــــیع والمنشـــــــورات التعلیمیـــــــة حـــــــول .3

النانوتكنولوجي.

ـــد .4 ـــة للبل ـــاء وتطـــویر البنـــى التحتی وٕایجـــاد تنفیـــذ مشـــاریع اســـتثماریة لبن

الحلول للمشاكل الصناعیة والصحیة والبیئیة وغیرها. 

تشـكیل فـرق ومجـامیع بحثیـة لحـل المشـكالت العلمیـة المطروقـة التـي .5

تقدم من قبل المؤسسات المختلفة.

تعزیـــــز المـــــوارد البشـــــریة مـــــن خـــــالل تـــــدریب وتطـــــویر العـــــاملین فـــــي .6

الطاقه البدیله والبیئه.و المجالت الصناعیه والطبیه 

ة المـــؤتمرات الدولیـــة الوطنیـــة وبطبعـــات ســـنویة متخصصـــة فـــي إقامـــ.7

.تقنیات النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة وتطبیقاتها المتنوعة
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2013بروشور المؤتمر الدولي الرابع للنانوتكنولوجي والمواد المتقدمة وتطبیقاتھا لعام 
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تكنولوجي انوالنالھیكل التنظیمي لمركز بحوث 

المتقدمةوالمواد
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أجھزة ومعدات مركز بحوث النانوتكنولوجي 
والمواد المتقدمة
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أقسام مركز بحوث النانو تكنولوجي

وث النانو تكنولوجي والمواد المتقدمة قسمین علمییین هما:حیضم مركز ب

دمة.ـقسم المواد المتق

یة واالحیائیة.قسم التقانات الطب

قسم المواد المتقدمة 

ة والبحثیــــــة مــــــن خــــــالل  یــــــویتمیــــــز هــــــذا القســــــم بالعدیــــــد مــــــن النشــــــاطات العلم

التحضــــیرات للمــــواد النانویــــة والقیاســــات والفحــــص للمــــواد المنتجــــة لتــــدخل فــــي 

العدید من المجاالت والنشاطات العلمیة منها :

 تقنیات النانو في مجال الطاقة

ن التقلیدیــة مــحثیــة فــي هــذا النشــاط بتطــویر مصــادرالطاقة غیــرلبتقــوم الفــرق ا

النانویة في عملیات التصنیع. تشمل البحوث العلمیـة فـيخالل توظیف المواد

الكهروحراریـة وطاقـة الریـاح وتصـنیع المـوادةهـذاالحقل تطویرالخالیـا الشمسـی

وازل وبطاریات الخزن العالي للطاقة أضافة الى بحوث اخرى الجل تصنیع ع

حراریة كفوءة ومواد فائقة التوصیل ومتحسسات ضوئیة وباعثات ضوئیة

ي تستخدم كمصدر للطاقة البديلةواح  الخاليا الشمسية التال
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  تقنیات النانو في مجال  البیئة والصناعة

اجهادیــة -تعمــل هــذه المجموعــة البحثیــة فــي تطــویر متحسســات نانویــة كهــرو

الغـازات واالبخـرة السـامة والمـواد الكیمیائیـة الخطـرة وضوئیة قادرة على كشف

ویمكـن اسـتخدام كمـاباالعتمـاد علـى تفاعلهـا الكیمیـائي مـع مـادة المتحسـس

مجـاالتفـياالستشـعار التقیلـديأجهـزة كشـففـيكهرضـغطیة الكریسـتال

المیاهاوتلوث، والبیطریةالزراعیة،البستانیةلیلامثال التحمختلفة

وتحلیلوالحیویةالسریري والتطبیقات الطبیةالتشخیص، یكروبيالملتلوثوا

السـامة و والغـازاتوالسـوائل  التعـدینالغـازات الصـناعیةالتخمـر ومكافحتـه، 

.والفیروموناتخالصاتو الوالنكهات،العسكریة،والساحةالمتفجرات

اسـتخدامهیمكـنالـذيالبـایولوجيالمجـسهـوضـغطیةو كهر العلـىكمثـال

والمـاء. یمكـنالهـواءواألرضذلـكفـيبماالبیئةفيالتلوثىمستو دلرص

للملوثاتاختباراتخاللمننوعیة المیاهالبیولوجيالمجسأن یوضح أیضا

والســموماألعشــابومبیــداتالحشـریةوالمبیــداتالكیماویــةومخلفـات

.المیاهخزاناتوالمیكروبات في

كيب نانوية دقيقة تستخدم في مجال تنقية المياه والمتحسساتا تر 
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  تقنيات النانو في مجال  صناعة النفط والغاز

ىالمركــز تعمــل علــيفــالبحثیــة وفــي مجــال صــناعة الــنفط والغــاز فــان الفــرق

ينتـاج وقـود ذتطویر العوامل المساعدة النانویة في تطبقات مصافي النفط أل

تعمــل يك تطــور كفــاءة زیــوت التزیــت للمحركــات التــمواصــفات عالیــة. وكــذل

وقـــود الـــدیزل والكـــازولین. وكـــذلك العمـــل علـــى تطـــویر وانتـــاج حفـــارات ىعلـــ

لالبــار النفطیــة ذات مواصــفات عالیــة باســتخدام تقنیــات النــانوتكنولوجي تعمــل 

اجهادیـــة وضـــوئیة قـــادرة علـــى كشـــف -متحسســـات نانویـــة كهـــروتطـــویرفـــي

.الغازات

تطبيقات النانو تكنولوجي في مجال الصناعة النفطية

تقنیات النانو في مجال  حمایة االنابیب والمعدات من التاكل
كمــا یضــم المركــز فــرق متخصصــة فـــي مجــال الحمایــة مــن التاكــل للمعـــدات 

يباســــتخدام تقنیــــات النــــانوتكنولوجوالخزانــــات واالنابــــب الناقلــــة للــــنفط والغــــاز

ومــــن جانــــب اخــــر یخــــتص المركــــز بــــاجراء كافــــة .وطرائــــق الطــــالء المتقدمــــة



16

الفحوصـــات الهندســـیة للمـــواد المصـــنعة والمـــواد الخـــام لتحدیـــد مـــدى مالئمتهـــا 

للتطبیقات الهندسیة المختلفة.

الریاضي:التحفیز والتحلیلتطبیقات

أجهزة الكمبیوتر وحزم البرمجیات الخاصةمنمجموعةعلىالمركز یحتوي

.والتحفیزالریاضيألداء التحلیل

یائیة  النانویة ــــاالح–بیة ــقسم  التقنیات الط

یهتم هذا القسم والذي یعد فرعًا مهمًا من فروع تكنولوجیا النانو والذي یتعامـل 

التطبیقـات الطبیة. وتعد -یولوجیة والبایوكیمیائیة االحیائیة امع التطبیقات الب

نو مــن التطبیقــات الحدیثـــة مــن بــین كــل التطبیقــات و ذلـــك الطبیــة لتقنیــة النــا

ـــــاة وصـــــحة اإلنســـــان ـــــالكثیر مـــــن الرتباطهـــــا المباشـــــر بحی ـــــدخل  ب كونهـــــا  ت

التطبیقــات الطبیــة المتعلقــة بالتشــخیص الــدقیق والعــالج عــالي الكفــاءة وكــذلك 

الكثیــر مــن التطبیقــات فــي مجــال الرعایــة الصــحیة، ومواجهــة أكثــر األمــراض 

ونظـــرًا للتطـــورات العلمیـــة الكبیـــرة فـــي .ان مثـــل أمـــراض الســـرطانفتكـــا باإلنســـ

المجــاالت الطبیــة، فــان تطبیقــات النــانو علــى الكائنــات الحیــة اصــبحت هــدفًا 

للكثیـــــر مـــــن الجامعـــــات العالمیـــــة والمراكـــــز البحثیـــــة للخـــــوض فیهـــــا. لـــــذا تـــــم 

یة. استحداث هذا القسم لتوظیف تكنولوجیا النانو في التطبیقات الحیویة والطب

بنشاطات منها:لمركزویقوم الفریق البحثي  الخاصة با
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 الطبیة النانویة :–المتحسسات البایولوجیة

تقــوم بهــذا النشــاط مجــامیع علمیــة متخصصــة للقیــام بــالبحوث التطبیقیــة التــي 

تهـــتم بهــــا المستشــــفیات والمراكــــز البحثیــــة الطبیــــة الجــــل حــــل معضــــالت فــــي 

ـــات عـــالج بعـــض االمـــراض المستعصـــ یة. تقـــوم هـــذه المجـــامیع بتصـــنیع تقنی

متحسسات نانویة الجل تحدید مواقع الخلل في اعضاء الجسم ولتـوفیر بـدائل 

ذات خصائص إحیائیة مطابقة لالنسجة الحیة من مـواد نانویـة یـتم تحضـیرها 

فـــي المركـــز لهـــذه االســـتخدامات. كـــذلك فهـــي تقـــوم باســـتخدام المـــواد النانویـــة 

لقیام بالبحوث التطبیقیة التـي تهـدف إلـى تحدیـد كبدائل للمضادات الحیویة وبا

اآلثار البیئیة للمواد النانویة ودراسـة الــتأثیر العالجـي أو السـام لمختلـف أنـواع 

الصــحیة عنــد الجســیمات النانویــة علــى الحیوانــات المختبریــة لتحدیــد ســالمتها

.تطبیقها على اإلنسان

البايولوجيصورة توضح تطبيقات النانوتكولوجي في المجال 
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: تطبیقات النانو في االیصال الدوائي
ویقوم الفریق في هذا التخصص بتوظیف المواد النانویة على شكل عوالـق او 

مســاحیق یــتم ایصــلها او تحمیلهــا الــى الخالیــا مــن خــالل توظیــف البروتینــات 

واألحماض النوویة. حیث یتم استخدام االنابیب الكاربونیـة والكـرات الكـاربوني 

Bucky)نویة النا balls) تراكیب متناهیة الصغر تعمل والتي هي عبارة عن

للخالیـــا المصـــابة علـــى إیصـــال الـــدواء لـــیس لألنســـجة المریضـــة فحســـب بـــل 

كبیــرة، كمــا أنهــا تفیــد فــي وبدقــة كبیــرة، أي أن اختــراق الــدواء یتحســن بصــورة 

خالیــــا للــــدواء ألنهــــا تتعامــــل مباشــــرة مــــع الالتقلیــــل مــــن األعــــراض الجانبیــــة 

المریضــة فقــط وبــذلك تقــل األعــراض الجانبیــة والتــي قــد تحصــل مــن وصــول 

.الدواء الى أجراء أخرى لم یكن عالجها مقصودا

وية مقارنة مع ابعاد الخاليا الحيةاننبعاد النانوية لجسيمات المواد الاال
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جهزة  المركزأمختبرات و 

مــن المختبــرات المتقدمــة خاصــة بالتشــخیص مجموعــةــــــــــزتضــم اقســام المرك

والفحص ومجموعة من المختبرات التشغیلیة الخاصة بالتحضیر وانتـاج المـواد 

-النانویة بمختلف اشكالها وكما یلي :

(التشخیص والقیاس)المختبرات المتقدمة.1

تضم هذه المختبرات جمیع االجهزة التوصیفیة و التشخیصیة و القیاس 

لتراكیـب النانویـة بمختلـف اشـكالها لتعـرف علـى احجامهـا و اشـكالها للمواد و ا

:و تراكیبها و كما یلي 

المجهر االلكتروني الماسحجهاز:

یستخدم لفحص السطوح للمواد النانویة و یتمتع هذا الجهاز بقدرة تحلیلیة 

نانومتر اذ یمكن قیاس الحجوم النانویة. یتكون من مصدر1عالیة تصل الى 

معجل لاللكترونات یعمل بفرق جهد عالي االلكترونات وهو فتیل التسخین مع 

كیلوفولت مزود بعدسات مغناطیسیة تعمل على تبئیر الحزمة االلكترونیة 1-20

على السطح المراد فحصه.

مجھر االلكتروني الماسحال
(SEM Model: TESCAN-VEGA/USA)
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حیود األشعة السینیةجهاز

یستخدم جهاز الحیود لتحدید التركیـب البلـوري للمـواد الصـلبة وذلـك مـن خـالل 

حیود األشعة السینیة بعد تفاعلهـا مـع ذرات المـواد البلوریـة والتـي تتـوزع بشـكل 

اس معلومـــات عـــن التركیـــب الطـــوري منـــتظم ومتكـــرر فـــي العـــادة، یعطـــي القیـــ

للمادة ودرجة التبلور وتركیب المادة وحساب اإلجهادات التي تعرضت الیها.

السینیةجھاز حیود األشعة
(Model: XRD 6000 /Shimadzu/ Japan)
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مجهر القوى الذریة جهازAFM

یستخدم لدراسـة تضـاریس ،التقانة النانویةیعد من أهم األجهزة المتقدمة في 

ســـــطوح المـــــواد علـــــى المســـــتوى النـــــانوي اذ یمكـــــن تحدیـــــد الحجـــــوم الحبیبیـــــة 

قیـاس خشـونة السـطوح. یعتمـد مبـدا وتوزیعها واشكالها كما یمكن من خاللهـا

ـــى ســـطح النمـــوذج ومـــن خـــالل  ـــاس علـــى حركـــة مجـــس دقیـــق عل عمـــل القی

نائیة األبعاد للسطح.صورة ث6صعوده و نزوله یمكن تشكیل 

مجھر المجس الماسح
(Model: SPM-AA3000/ USA)
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oاهر البصریةــــالمج

تستخدم المجاهر البصریة لدراسة طبوغرافیة السطح الغلب المواد الصلبة. 

یوجد في المختبر مجموعة من المجاهر البصریة مختلفة التكبیر تصل الى 

رات تصویر وتنقسم الى مجموعتین المجاهر مرة وهي مجهزة بكامی1500

البصریة العاكسة والمجاهر البصریة النافذة.

عاكسالالمجھر البصري

(Models: Olympus BX51M- Japan, BEL -MTM/1A Germany)



23

oجهاز تحلیل الحجم الحبیبي

یستخدم لقیاس أحجام الجسیمات النانویة والتي تصل اقطارها إلى بضعة 

حیث له امكانیة القیاس للجسیمات النانویة العالقة ومواد .نانومترات

الالتیكس البولیمر والمستحضرات الصیدالنیة والمذیالت، اللیبوزومات 

لمیاه والدهانات واألصباغ والمواد البولیمریة والغرویة واألحبار والنفط / ا

السائلة واألحبار الجافة والتراكیب التجمیلیة.

جھاز تحلیل الحجم الحبیبي 
(Models: Brookhaven Nano Brook 90 plus USA)
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o مقیاس جهد زیتا

والبایلوجیة ومقـدار الجهـد علـى لقیاس شحنة  السطح للعوالق وللخالیا الحیة 

الــى ذلــك یســتخدم لقیــاس الحجــم الحبیبــي للمــواد. تطبیقــات ة الســطح. اضــاف

یـــــث یســـــتخدم فـــــي المـــــواد هـــــذا الجهـــــاز بایلوجیـــــة وطبیـــــة بشـــــكل رئیســـــي. ح

والحراریـــات واألصـــباغ واألحبـــار واألدویـــة والمســـتحلبات (المـــواد الســـیرامیكیة 

بـــة ومعالجـــة میـــاه الصـــرف الصـــحي الغذائیـــة ومستحضـــرات التجمیـــل) ومراق

ومواد الالتیكس والسواد الكاربوني.

جھاز مقیاس جھد زیتا 
(Models: Brookhaven NanoBrook ZetaPlus USA)
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oجهاز فحص االنضغاطیة

یسخدم لفحص الخواص المیكانیكیة للمواد السیرامیكیة واالنشائیة  

الخرسانهاناعتبارعلىمصممةلخرسانیةاالمنشأتمعظموالخرسانیة.

وألغراضلذاالشداجهاداتوالتقاومفقطاالنضغاطاجهاداتتقاوم

نوعیةتحدیدفيالمعیارهياالنضغاطمقاومةفاناالنشائيالتصمیم

جدامهمةوهياالتالفیةاالختباراتمناالنواعمنهذهوتعتبر،الخرسانة

ولقیاسالخرسانةخواصعنتكشفالتيیسةالرئالمحدداتتعطيالنها

جهازمنالثابتالفكعلىالخرسانیةالنماذجعتوضاالنضغاط،مقاومة

وبحسابالنموذجقبلمنتحملاقصىمقدارحملتسلیطیتمثمالمستخدم

.االنضغاطمقاومةقیمةحسابیتممسبقاالحملعلیهاالمسلطالمساحة

نضغاطیةجھاز فحص اال

)Model: JYS-2000/ China(
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oجهاز الفحص بالموجات الفوق الصوتیة

من اهم االجهزة المستخدمة في الفحص الالاتالفي لتقییم المواد االنشائیة، 

نمـوذج حیـث یـتم اسـتنباط وذلك بتحدید معدالت السرع للموجات الداخلة في ال

الموجـاتاختبـارمیـزةانة.الخـواص المیكانیكیـة ومعـدالت المرونـالعدید مـن 

عیوضــ.فائقــةوبســرعةبســهولةینجــزاتالفــي،الاختبــاركونــهالصــوتیةفــوق

یمثــــل،واالخــــرالباعــــثهــــو،المولــــد الموجــــةمحــــوالتمــــعبتمــــاسالنمــــوذج

المــارةالنبضــة.النمــوذج المختبــرفــوق الصــوتیةالموجــاتتختــرقالمســتقبل،

یـــتم،حیـــثالمســـتقبلالطاقـــةلمحـــو بأســـتخداممســـتدقةبصـــورةترتفـــعســـوف

.كهربائیةاشاراتالىالتحولاعادة

جھاز الفحص بالموجات الفوق الصوتیھ
Pundit Lab (Model: Pl 01-002-0075 A0 / Switzerland)
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o  جهاز المجهاد الساكن

التأكل ومقاومة التأكل للمواد الموصلة للتیار یستخدم لتحدید معدالت

الكهربائي والمعادن، حیث تكمن اهمیته بتحدید مدى مالئمة المعدن المختار 

للظروف االكلة التي یتعرض لها المعدن في التطبیقات الصناعیة والنفطیة 

منالكثیرحسابتهمفيالنفطیةالصناعةومشغلوامصمموایضع.والبحریة

احتمالیاتبوجود.كلأالتهيواخطرهااهمهاوالتيالخطیرةلتقنیةاالمشاكل

مسببةخطیرةوحرائقانفجاراتعنهاوینجممعینةظروفتحتللخطركبیرة

فیهاالعاملیناالشخاصحیاةفيوانمافقطاالموالفيلیستكبیرةخسائر

لذا یأتي دور اهمیة قیاس التأكل..ایضا

لمجھاد الساكنجھاز ا

Potenliostat (Model: DY 2300 / USA)



28

oجهاز فحص عیوب المعادن باالشعة السینیه

یستخدم هذا الجهاز في تحدید عیوب وشقوق اللحام في السبائك ووصالت 

وضعیتمحیثالسینیبة .اللحام من خالل التصویر الشعاعي باالشعة

االشعةمنحزمةتسلیطیتممثومنفحصهاالمرادالمنطقةبمقابلةالجهاز

علىتسقطوثمقطعةالاالشعةفتخترقفحصها،المرادالقطعةعلىالسینیة

تظهرحیث)الفلمورقة(للمعدنالخارجیةالمنطقةعلىالمثبتالغشاء

قراءةخاللومنالمساماتاواللحامخطوطفيالموجودةللعیوبصورة

.العیوبتلكتحدیدیتمالفلم

فحص عیوب المعادن  باالشعھ السینیھجھاز
X-ray flow detector (Model: XXQ-2505X/ China)
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oجهاز فحص مقاومة الصدمة

یعمــــل هــــذا الجهــــاز علــــى فحــــص الخــــواص الدینامیكیــــة (مقاومــــة الصــــدمة) 

.ومقــــدار الطاقــــة الممتصــــة ومتانــــة الصــــدمة للمــــواد الســــیرامیكیة والبولیمریــــة

معلــومللبنــدولالســماحویــتمالجهــاتمســنديبــینقیاســیةینــهعتثبــتحیــث

ویـتمالعینـةفـيكسـرحـدوثفیسـببالعینـةعلىجراسقوطابالسقوطالكتلة

ـــد ـــدارتحدی ـــلمـــنالممتصـــةالطاقـــةمق ـــدیـــتمومنهـــاالعینـــةقب مقاومـــةتحدی

.الصدقة

جھاز فحص مقاومة الصدمة
( XJJ- CHARPY Impact testing machine (Model: xjj-/ China)

قبل الفحص

بعد الفحص 
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o السطوح صالدةجهاز فحص

یقــیس هــذا الجهــاز مقاومــة ســطوح المعــادن للخــدش وقیــاس الصــالدة بطریقــة  

اوللخـــدشالســـطحبقاومــةالمعـــدنصـــالدةُتعــرفحیـــثاالرتــداد المختلفـــة.

علـــىالجهـــازویحتـــويالمیكانیكیـــةالخـــواصمـــنمهمـــامعیـــاراً وهـــيالتغلیـــل

.فكرزروكویل،،برنیلصالدةتقنیات

جھاز فحص مقاومة السطوح
XCHL series multi – function HL- Sclerometer (Model: XCHL/P.R/ China)
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oجهاز الصقل والتنعیم

یســتخدم لتنعــیم وصــقل اســطح المعــادن والمــواد الســرامیكیة وعینــات المــواد 

هــــار قبـــل الفحــــص بـــالمجهر البصــــري وااللكترونــــي ظاالمتراكبـــة وعمــــل لهـــا 

الفحـــصشــریطعلــىالعینـــةوضــعخــاللمــنوذلـــكوضــوحا.رلتكــون اكثــ

التنعـــیمخطــوطالغــاءلغــرضo90بزاویــةتــدورثــمســطحهاتنعــیملغــرض

الصـقلدرجـةالـىبالعینـةوصـوالوهكـذاجدیدةتنعیمخطوطوتكویناالولى

.التنعیمرقو درجاتتغییرخاللمنالنهائي

جھاز الصقل والتنعیم
(Model: MPD 200 / China)
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oالدقیقة جهاز فحص الصالدة

فحص الصالدة الدقیقیة الطوار المعادن المختلفة وتحدید سمك لتحدید 

الصالدةفحصتقنیةتعدباستخدام جهاز فحص الصالدة الدقیقة.الطالء.

السطحيالتصلیدخواصحدیدتفيالمهمةالتقنیاتمنواحدةالدقیقة

درجاتتمتلكالمادةسطحطبقةكونوذلكالموادخواصوتطبیقات

مدىلتحدیدمختلفةمناطقفيالصالدةتحدیدیتملذامختلفةصالدة

.الصالدةقیمفيالتباین

الدقیقةجھاز فحص الصالدة

(Model: TH715- China)
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oغراضهاز فحص الشد متعدد االج

بـــارات مختلفـــة متضـــمنة (فحـــص یســتخدم جهـــاز فحـــص الشـــد فـــي ثـــالث اخت

فحــص الحنایــة ) ومــع كــل فحــص هنــاك مجموعــة ،فحــص االنضــغاطالشــد، 

من الخواص ذات العالقة یـتمكن الجهـاز مـن تحدیـدها بدقـة حاسـوبیا وبهیئـة 

تقــاریر مطبوعــة لــذا یعــد هــذا الجهــاز واحــد مــن االجهــزة المتطــورة التــي تخــدم 

ال فحص المواد وتحدیـد خصائصـها متضـمنة المعـادن والمـواد البولیمریـة مج

فــــي المــــوادفحــــصاد الخرســــانیة والســــیرامیك المتقــــدم. وتكمــــن اهمیــــة والمــــو 

االستشارات العلمیة وتوصیف مدى قبول ومطابقة المواد لمواصفاتها.

جھاز فحص الشد

Layree Company –china
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oیة وتحدید المحتوى المائي االمثل جهاز قیاس النفاذ

یستخدم جهاز قیاس النفاذیة لتحدید مقدار النفاذ في الخالئط السمنتیة 

ومنه یتم تحدید المحتوى المائي االمثل لكل مادة او نوع من انواع السمنت 

، ویلحق بالجهاز قالب معدني لالفادة في تحضیر وصب العینات 

.قیاسیة العراقیة والبریطانیةالسمنتیة المكعبة وفق المواصفة ال

جھاز فحص النفاذیة

مختبر االطیاف.2

بتوصیفو یضم هذا المختبر مجموعة االجهزة الطیفیة و البصریة الخاصة 

الطیفیة لتعرف على ما هیئتها و خصائصها لالمواد و االغشیة النانویة 

البصریة وكما یلي :والكهربائیة و 
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oريجهاز االمتصاص الذ

من مجموعة تقنیات الكیمیاء فیة االمتصاص الذري  واحدییعتبر جهاز مطا

التحلیلیة والذي یعتمد على التحلیل الكمي للعناصر و بشكل أتالفي في 

یعتمد مبدأ العمل ppm1التحلیل الكمي للعناصر تصل قدرته التحلیلیة الى 

لة او فرن على قیاس طیف االمتصاص للمادة بعد تبخیرها بواسطة مشع

ویكون مقدار االمتصاص الطیفي معیارًا لتركیز العنصر للمادة

AASجھاز االمتصاص الذري
(Model: AA 6300 / Shimadzu /Japan)
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oمطیافیة االشعة تحت الحمراء

یقـــوم بتحلیـــل المركبـــات الكیمیائیـــة لجمیـــع المـــواد الصـــلبة والســـائلة والغازیـــة، 

عملــــه علــــى تحدیــــد نــــوع اآلصــــرة حیــــث لـــــكل أصــــرة كیمیائیــــة ویعتمــــد مبــــدأ

امتصـــاص محـــدد مـــن األطـــوال الموجیـــة ومنهـــا یســـتدل علـــى نـــوع المركبـــات 

و 1-ســم16-0.5الموجــودة فــي المــادة ، تصــل قــدرة الجهــاز الــى مــدى 

7800بمدى اطوال موجیة  – .1-سم350

جھاز مطیاف االشعة تحت الحمراء
(Model: FTIR 8400S/Shimadzu / Japan)
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o المرئیة-مطیاف االشعة فوق  البنفسجیة

یستخدم في دراسة طیف االمتصاصیة والنفاذیة للمواد واالغشیة الرقیقة 

كدالة للطول الموجي ویتكون من جهاز مطیافیة األشعة فوق البنفسجیة 

مع موحد لون والمرئیة. یتكون الجهاز من مصباح له طیف انبعاث واسع

نانومتر.1200–200وكاشف ضوئي ویبلغ مدى القیاس لهذا الجهاز

)المرئیة–(جھاز مطیاف لالشعة الفوق البنفسجیة 

Model: Metertech SP 8001)(
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oمطیاف اللهب

یستخدم مطیاف اللهب لتحدید نوعیة وكمیة عدة مواد وخاصة المعادن 

تهیجها إلى مستویات الطاقة أالعلى عند درجة حرارة والتي تمتاز بسهولة

لهب منخفضة نسبیا وخصوصا الصودیوم والبوتاسیوم والروبیدیوم والسیزیوم  

والعناصرالقلویةالقلویةالعناصرتركیزلقیاسیستخدم.والكالسیوم والنحاس

فالترأربعةعلىالجهازیحتويحیثالمائیةالمحالیلفيالترابیة

قیاسهایمكنالعناصروهذه.واللیثیوموالكالسیوموالبوتاسیومومللصودی

.العینةنفسمنالوقتبنفس

)(جھاز مطیاف اللھب

Model: AFP 100 B10TECH Engineering Management Co. LTD.)(
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مختبر التشغیل والتحضیر (ترسیب االغشیة والطالءات).3

د والتراكیـــب النانویـــة  بأنوعهـــاهـــذا المختبـــر تحضـــیر وترســـیب المـــوافـــي یـــتم

(اكاســــید فلزیــــة ومتراكبــــة ومعدنیــــة) علــــى شــــكل طــــالءات او اغشــــیة رقیقــــة. 

ـــة مریـــةیالمســـاحیق وااللیـــاف البولالعوالـــق و وتحضـــیر بطرائـــق مختلفـــة فیزیائی

:االتیةوكیمیائیة ویتضمن االجهزة

جهاز البرم الكهربائي

ســــائلمــــننانویــــةألیــــافجالنتــــاكهربائیــــةشــــحنةالكهربــــائيالبــــرمیســــتخدم

إلنتـاجالعالیـةالحـرارةأوالتخثـركیمیـاءهاسـتخدامتتطلـبال.محضر مسبقا

ألیافإلنتاجخصیًصامناسبةالعملیةیجعلوهذا.المحلولمنصلبةخیوط

مریـة او المعدنیـة ییسـتخدم لتحضـیر االلیـاف البول.ومعقدةكبیرةجسیماتمن

ـــــي توظـــــف با ـــــانو والت ـــــة والهندســـــة باقطـــــار الن ـــــد مـــــن  التطبیقـــــات العلمی لعدی

.النسیجیة

جھاز البرم الكھربائي 
Electro-spinning (Korea)
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لیزر النبضات الفائقة القصر

مــنجــزءملیــارملیــونمــنجــزءبمعنــىوهــو لیــزر ذو نبضــة فائقــة القصــر 

رقیقـــة یســـتخدم لترســـب االغشـــیة ال.)15-للقـــوةمرفوعـــةعشـــرة(أيالثانیـــة

والجسیمات النانویة وتحضیر اقنعة ذات أشكال مختلفة التي تستخدم النمـاء 

العدید من المواد المعقدة .والتي تفید مجال الصناعة والبیئة والصحة.

جھاز لیزر ذات النبضات فائقة القصر
T-light femto second laser (USA)
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(بالتدویر ) الطالء البرمي

ســــیب  االغشــــیة ) وتر gel–solواد نانویــــة بطریقــــة (مــــیســــتخدم لتحضــــیر

وترسـیبها علـى قواعـد سـلیكونیة او ل كیمیائیـة معـدة مسـبقاالنانویة من محالی

قلیلــة ویمكــن الحصــول علــى اغشــیة.وباحجــام مختلفــةبولیمریــة او زجاجیــة

وعلــى مســاحة واســعة مــن القواعــد ومتجانســةمختلفــة الســمكو جــدا بالســمك

في تطبیقات مختلفة.تلك االغشیةالتي یمكن استخدامبهذه الطریقة و 

جھاز الطالء البرمي
Spin coater (India)
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(الترسیب بالتبخیر الفیزیائي)منظومة التبخیر الحراري

النحاس تستخدم لتحضیر أغشیة ذات درجات االنصهار المحدودة مثل 

یة الترسیب بالتبخیر الحراري باستخدام حاویة من الخ و تتم عمل،الأللمنیوم 

وم لغرض طالء سطح قاعدة من الزجاج او السیرامیك ییدبالتنكستن او المول

او غیره.

منظومة الترسیب بالبخار الفیزیاوي
Physical Vapor Deposition (PVD) Systems
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منظومة الترسیب واإلزالة باللیزر

رقیقة جدا تتكون منظومة الترسیب باللیزر من تستخدم لتحضیر اغشیة 

مایكومیتر 1.06نانوثانیة وبطول موجي 10یاك بزمن –لیزر النیدمیوم 

ملي جول ویعمل بنمط عامل النوعیه وممكن 800-100وبطاقة قدرها 

بالتولد التوافقي الثاني باستخدام بلورة الخطیة لتعطي طول موجي اخر 

جاج الباریكس یسلط اللیزر على الهدف من نانومیتر مع حجرة من ز 532

خالل نافذ كوارتز تتصل الحجرة بمنظومة فراغ. 

زالة وتحضیر الموائع النانویة كما یمكن استخدام منظومة اللیزر كمنظومة أل

ملي وذلك باستخدام سوائل مثل الماء 75كعالق باستخدام بیكر قیاسه 

لزات او قطع معدنیة مثالسوائل وفلیوني وغیرها من لال أاالیوني وا

Ag,Au,Cu وغیرها وتستخدم هذه العوالق النانویة الناتجة من هذه

المنظومة في الصناعة.

تصنیع محلي-منظومة الترسیب باللیزراالزالة باللیزر   منظومة
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منظومة الترسیب بالبخار الكیمیاوي

) درجــة مئویــة 1000-700ن تصــل حرارتــه بــین (فــر تتكــون المنظومــة مــن

توضــع فیــه القاعــدة الجــل ترســیب غشــاء رقیــق علیهــا. یشــتغل الفــرن تحــت 

ظروف الفـراغ أو احـد الغـازات الخاملـة، یـتم مـثًال ضـخ غـاز هایـدروكاربوني 

داخل الفرن لیتحلل فیرسب الكاربون على العینة.

CVDمنظومة الترسیب بالبخار الكیمائي 
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CVDالناتجة من جھاز النانویةاكیب صور تبین التر

فران درجات الحرارة العالیةأ

مجموعــة مــن االفــران تعمــل عنــد مــدیات عالیــة مــن درجــات الحــرارة وتصــنف 

الى مجموعتین على حسب التطبیق:

المجموعة األولى:

درجة مئویة یتخللها1200أفران أنبوبیة سیرامیكیة تصل درجة حرارتها الى 

أنبــوب كــوارتز والــذي یــتم فیــه وضــع النمــاذج وضــخ الغــازات المطلوبــة ولعــل 

احد استخداماتها هو تنمیة األنابیب الكاربونیة بطریقة الترسیب الكیمیائي.

 :المجموعة الثانیة

أفران المعامالت الحراریة و جزء منها یعمل تحت ظروف فراغیة اوغازات 

درجـــة 1500صـــل بحـــدودخاملـــة ومســـیطر علـــى درجـــة حرارتهـــا حیـــث ت

.مئویة

درجات الحراره العالیھذاتفرانأ
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(Models: Carblite CWF 1200/USA)& (Model: Muffle 1300 /MTI-
Corp./USA)

الطبیة-مختبر التقنیات النانویة االحیائیة .4

التعامــــل مــــع االحیــــاء المجهریــــة فــــي المجــــاالت الطبیــــة بیقــــوم هــــذا المختبــــر 

.مناعیة  والعالج الجیني بالتقنیات النانویة والهندسة النسیجیةوالصیدالنیة وال

:هاویتضمن العدید من  االجهزة، ندرج منها كل من

حامض النووي جهاز مضاعفة الDNAمع نظام تصویر الهالم

یمثل جهاز مضاعفة الدنا لمختلف االحیاء احد المتطلبات االساسیة في 

الجهاز بانتاج مالیین النسخ من قطع مختبرات البایولوجي الجزیئي . یقوم

الدنا المحددة . یمكن الكشف عن الدنا المضاعف او المرحل كهربائیا في 

الهالم باستخدام نظام تصویر وتوثیق حزم الدنا الذي یعمل باالشعة فوق 

البنفسجیة مع التحكم بوضوح الصور باستخدام برنامج خاص مرتبط 

اسوب مباشرة .بالح

مع نظام تصویر الھالم وجھاز مضاعفة الدنا مع نظام تصویر الھالمDNAمضاعفة جھاز
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GEL Electrophoresis of nucleic acids (model: WUV-M20, South Korea
made)

 الرحالن الكهربي الهالمي لالحماض النوویة

او DNAالرحالن الكهربي الهالمي هو تقنیة تحلیلیة تستعمل لفصل ال 

RNAالحمض جزیئات.والقابلیة للتفاعلحسب الحجمأجزاءأجزاءأو

لزجوسطعلىیتم تحلیلها، والتي PCRمضاعفة عیناتمثل(النووي،

نحوإلى االنتقال األحماض النوویةحقال كهربائیایستحثجل، حیث )

وسكریات ,الفوسفاتمننقیة شحنة سالبة ، وذلك بسبب القطب الموجب

هذه األجزاءفصلویتم إنجاز.الحمض النوويمن سلسلةيالعمود الفقر 

جزیئاتمعبنشاطو بصورة تلقائیةالقدرة على التحركمن خالل استغالل

.هالممن خاللها تمریر تكون قادرة علىوالتيالحجممختلفة

الرحالن الكھربي الھالمي لالحماض النوویة

GEL Electrophoresis of nucleic acids)(model:WUV-M20South Korea
made)(
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جهاز كرومتوكرافیا الغاز

یســـــتخدم جهـــــاز كرومتوكرافیـــــا الغـــــاز بشـــــكل كبیـــــر فـــــي مختبـــــرات التحلیـــــل 

الكیمیــائي لغــرض الفصــل والكشــف  وتشــخیص  المركبــات المتطــایرة . یقــوم 

الجهاز بتسلیط الحرارة لتبخیر المركبات  دون حرقها . اهم تطبیقات الجهاز 

شف عن  الملوثات في البیئة واالغذیـة  وتشـخیص المـواد الفعالـة فـي هو الك

.االدویة والبتروكیمیویات والمذیبات العضویة في العینات

جھاز كرومتوكرافیا  الغاز
Model GC-2010 plus, Shimadzue, Japan made)(
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 مقياس الطيفي

ول الموجي الممتد من هو جهاز یستخدم لقیاس امتصاصیة المحالیل ضمن الط

1نانومتر وكذلك لمعرفة تراكیب المحلول المستخدم ذات حجم 1000الى 340

فولت. 140-100ملم لتر. وبقدرة تجهیز تتراوح بین 

مقیاس الطیفيال
Spectrometer (Model: PD-303, Apel, Japan)

الحاضنة الهزازة المبردة

بســرعة وةمئویــدرجــة 60-5درجــات حــرارة تتــراوح بــین  تــوفر هــذه الحاضــنة

دورة بالدقیقــة. یمكــن ان تعمــل الحاضــنة باقصــى حجــم للســوائل والــذي 300دوران 

ـــغ  لتـــر وبشـــكل مســـتمر . تســـتخدم هـــذه الحاضـــنة فـــي مختلـــف المختبـــرات 10یبل

وباالخص في مجال التخمیر وتحضیر المواد البایولوجبة.

لحاضنة الھزازة المبردةا
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Shaking Incubator/Lab Tech/ LSA-3016R/Korea

تدفق الهواء الرقائقي

ــــاء  ــــزرع الجرثــــومي بتــــوفیر الظــــروف الخاصــــة للتعامــــل مــــع االحی تمتــــاز غرفــــة ال

المجهریــة وبشـــكل معــزول عـــن بیئــة المختبـــر  وكــذلك تســـهیل العمــل مـــع العینـــات 

الملوثــــات . تحتــــوي هــــذه االجهــــزة علــــى تحــــت ظــــروف نظیفــــة خالیــــة مــــن جمیــــع

مرشــحات هــواء تمنــع مــرور االحیــاء المجهریــة ودقــائق المــواد  فــي الهــواء الــداخل 

لغرفة الزرع .

تدفق الھواء الرقائقي 
Model: Class ΙΙ AZ (Turkish made)       
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2014لسنة إنجازات المركز 
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لیات التعاون مع مؤسسات الدولةآ

اسماء البحوث
مرحلة 
البحث

الجھة

CNTs growth studies with NiSO4 catalyst using Nd-Yag
pulse laser

منجز غیر 
منشور

بحوث 
النانوتكنولوجي

Carbon nanotube growth studies with FeCl3 and Ethanol
catalyst using CVD method

منجز غیر 
شورمن

بحوث 
النانوتكنولوجي

Synthesis of carbon Nano materials in deionized water
with and without catalyst by using arc discharge
technique

منجز غیر 
منشور

بحوث 
النانوتكنولوجي

Preparation of carbon nanotubes using CVD method مخطط وزارة لصناعة

Synthesized dense film and vertically aligned CNTs
on Si by CVD technique for gas sensors

مخطط
بحوث 

النانوتكنولوجي

المتحسس البایلوجي المصنع من اكاسید المعادن شبھ الموصلة مخطط الطب البیطري

Study of the structure properties of Co-doped ZnO thin
films grown by pulsed laser deposition

منجز
بحوث 

النانوتكنولوجي

Effect of temperatures on the structural characteristic of
ZnO oxide thin films deposition on alumina substrate by

PLD.
منجز

بحوث 
النانوتكنولوجي

Effect of alumina-doping on structural and optical
properties of ZnO thin films by PLD.

منشور
بحوث 

النانوتكنولوجي

Carbon nanotubes growth on Si coated with metal catalyst
using electrochemical Deposition method with and

without magnetic field
مخطط

بحوث 
النانوتكنولوجي

Design and fabrication Nano-biosensor detection of
cancer disease

مخطط
مركز بحوث 

السرطان

Growth oriented carbon nanotubes on Nano porous
silicon substrate by using CVD.

مخطط
بحوث 

النانوتكنولوجي
NanodotSiO2 preparation using anodization of evaporated

Al\Si منجز
بحوث 

النانوتكنولوجي

انویة كمتحسسات غازیةتحضیر اكاسید لجسیمات ن مخطط وزارة النفط
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Preparation and study of Zn O Nano particles using spin
coating method

منجز
بحوث 

النانوتكنولوجي

Preparation and characterization of Nano structure
SnO2 film

منجز
بحوث 

النانوتكنولوجي

Preparation and characterization of colloid copper oxide
nanoparticles using pulsed laser ablation in liquid

منجز النانوتكنولوجي

Preparation of silver and gold nanoparticle by using Nd-
Yag laser

منجز وزارة الصحة

السمیة الخلویة للفضة النانویة اتجاه الخالیا السرطانیة مخطط بحوث السرطان

اسة التاثیرات الفسلجیة والنسیجیة للفضة النانویة في الجرذان البیضاءدر مخطط الطب البیطري

Preparation of nanostructured thin films TiO2 by using
pulsed Nd-Yag

منجز النانوتكنولوجي

تحضیر اكاسید جسیمات النانویة كمتحسسات للغازات السامة مخطط لصناعةاوزارة

Characterization of the effect of cobalt as an active filler-metal in
joining ceramic -to-ceramic and ceramic to metal materials . منجز

بحوث 
النانوتكنولوجي

CNT prepared by laser ablation & its applications in gas
sensor

مستمر وزارة البیئة

Growth types and bonding mechanisms for copper/steel
interface by fusion welding

منجز
بحوث 

النانوتكنولوجي

Laser induced forward transfer for deposition of thin films مستمر
بحوث 

النانوتكنولوجي

Micro structural study for soft and hard facing layers on
(aisit2) tool steel by shielded metal arc welding

منجز
بحوث 

النانوتكنولوجي

On the refining aluminum structure by friction stir
mechanism

منجز
بحوث 

النانوتكنولوجي

Preparation of nanostructured thin films TiO2 by using
pulsed Nd-Yag

مستمر
بحوث 

النانوتكنولوجي

The spot brazing and spot soldering of tantalum منجز
بحوث 

النانوتكنولوجي

خصائص اغشیة اوكسید التیتانیوم و اوكسید القصدیر النتقیة لتطبیقات متحسسات الغاز مستمر وزارة البیئة

تنقیة المیاه باستخدام التقنیة النانویة مخطط لصناعةاوزارة 
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یةالكشف عن المتفجرات باستخدام التقنیة النانو مخطط وزارة الدفاع

الیات الربط في لحام المونة والبرصمة  للالسالك المضفوره منجز النانوتكنولوجي

الكادر المتقدم لمركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة

سكرأ.م.د. خالد عجمي 

حاصــــل علـــــى شـــــهادة الــــدكتوراه فـــــي الهندســـــة الكیماویــــة تخصـــــص/ الصـــــناعات 

وتسـنم مناصـب عدیـدة فـي التعلـیم العـالي 2008عد منـذ عـام النفطیة. استاذ مسـا

له اكثر من خمسین بحث منشور في مجالت عالمیة ومحلیة. اشرف على العدید 

مــن طلبــة الــدكتوراه والماجســتیر فــي مجــاالت الصــناعة النفطیــة والغــاز وتطبیقاتهــا

.والنانوتكنولوجي في الصناعة النفطیة

محمد. علیاء حسین عبد السالم دم.

في هندسة المواد( خالئط بولیمر) / الجامعة الدكتوراهحاصله على شهادة 

ویعمل حالیًا كباحث وتدریسي في مركز بحوث 2016التكنولوجیة عام 

النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة لدیها عدة  ابحاث منشورة في مجال 

النانوتكنولوجي.

م. عمار هادي جریز

مـدرس منـذ 2005یزر/ الجامعـة التكنولوجیـة عـام حاصل على ماجستیر فیزیاء ل

ویعمـــــل حالیـــــًا كباحـــــث فـــــي مركـــــز بحـــــوث النـــــانوتكنولوجي والمـــــواد 2008عـــــام 

المتقدمة لدیه عدة  ابحاث منشورة في مجال النانوتكنولوجي.
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م.م. علي الئق عبد حسن

ـــة عـــام  ـــاء لیـــزر/ الجامعـــة التكنولوجی ـــى شـــهادة ماجســـتیر فیزی 2011حاصـــل عل

ویعمـــل حالیـــًا كباحـــث فـــي مركـــز 2012لقـــب مـــدرس مســـاعد منـــذ عـــام ویحمـــل 

بحــــوث النــــانوتكنولوجي والمــــواد المتقدمــــة لدیــــه عــــدة  ابحــــاث منشــــورة فــــي مجــــال 

.النانوتكنولوجي

م.م. سعاد سالم شاكر

2012حاصـــله علـــى شـــهادة ماجســـتیر فیزیـــاء لیـــزر/ الجامعـــة التكنولوجیـــة عـــام 

ویعمــل حالیــًا كباحــث وتدریســي فــي 2013ویحمــل لقــب مــدرس مســاعد منــذ عــام 

مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة لدیه عدة  ابحـاث منشـورة فـي مجـال 

النانوتكنولوجي في داخل وخارج العراق.

م.م. مالك عبد الحسن محي 

2012حاصــــل علــــى شــــهادة ماجســــتیر فیزیــــاء النظریــــة / جامعــــة النهــــرین عــــام 

ویعمـــل حالیـــًا كباحـــث فـــي مركـــز 2013عـــام ویحمـــل لقـــب مـــدرس مســـاعد منـــذ

بحــــوث النــــانوتكنولوجي والمــــواد المتقدمــــة لدیــــه عــــدة  ابحــــاث منشــــورة فــــي مجــــال 

.النانوتكنولوجي
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م.م. اوس عبداهللا نجم 

حاصــل علــى شــهادة ماجســتیر فیزیــاء نوویــة نظــري / الجامعــة المستنصــریة عــام 

حالیـــــًا كباحـــــث ویعمـــــل 2014ویحمـــــل لقـــــب مـــــدرس مســـــاعد منـــــذ عـــــام 2003

وتدریســـي فـــي مركـــز بحـــوث النـــانوتكنولوجي والمـــواد المتقدمـــة لدیـــه عـــدة ابحـــاث 

منشورة في مجال النانوتكنولوجي في داخل وخارج العراق.

م.م. عمار تركي صالح

2013حاصل على شهادة الماجستیر في فیزیاء النانوتكنولوجي من الهند عام 

یعمل حالیا كباحث وتدریسي في و 2014ویحمل لقب مدرس مساعد منذ عام 

مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة لدیه عدة ابحاث في مجال 

الناتنوتكنولوجي ، شارك في عدد من المؤتمرات العالمیة في جامعات الهند في 

مجال النانوتكنولوجي ومجاالت اخرى .

م.م. كاظم رشید كباشي

لنانوتكنولوجي من جامعة بونا / الهند حاصل على شهادة الماجستیر في فیزیاء ا

ویعمل حالیا كباحث 2013ویحمل لقب مدرس مساعد منذ عام 2012عام 

وتدریسي في مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة لدیه عدة ابحاث في 

مجال النانوتكنولوجي ومشاركات في ندوات علمیة خارج القطر.
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ار جبار بوهانهم.م. أز 

شهادة الماجستیر في األحیاء المجهریة /قسم علوم الحیاة /كلیة حاصلة على

2014حمل لقب مدرس مساعد عام تو 2011العلوم للبنات /جامعة بغداد عام 

عمل حالیا كباحثة و تدریسیة في مركز بحوث النانوتكنولوجي و المواد تو 

المتقدمة لدیها بحث واحد منشور.

م.م. غید خلف سلمان

دة الماجستیر في المواد المغناطیسیة/ العلوم التطبیقیة/ الجامعة حاصلة على شها

و تعمل حالیا 2013وتحمل لقب مدرس مساعد عام 2013التكنولوجیة عام 

بحث اكباحثة و تدریسیة في مركز بحوث النانوتكنولوجي و المواد المتقدمة لدیه

واحد منشور.

م.م. سجى محسن جبار

/ هندسة كیماویة /الجامعة الصناعات النفطیةفي حاصلة على شهادة الماجستیر 

عمل حالیا تو 2013حمل لقب مدرس مساعد عام تو 2013التكنولوجیة عام 

بحث افي مركز بحوث النانوتكنولوجي و المواد المتقدمة لدیهةو تدریسیةكباحث

.واحد منشور

عیسى ادهام جلوبم.م. 

/جامعة الطب البیطريكلیة /الطب البیطريعلى شهادة الماجستیر في حاصل

عمل حالیا كباحث یو 2014حمل لقب مدرس مساعد عام یو 2011بغداد عام 

ة ث منشور و بحتكنولوجي و المواد المتقدمة لدیهفي مركز بحوث النانو و تدریسي

.في التطبیقات الطبیة
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علي خطاب شاكرم.م. 

2013لهند عام حاصل على شهادة الماجستیر في فیزیاء النانوتكنولوجي من ا

ویعمل حالیا كباحث وتدریسي في 2014ویحمل لقب مدرس مساعد منذ عام 

مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة لدیه عدة ابحاث في مجال 

الناتنوتكنولوجي.

صور لمختبرات المركز
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لوجية على خارطة بغدادو موقع الجامعة التكن
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تنا �ىل موقعنا أ�لكرتوينميك�مك ز�ر 

www.uotechnology.edu.iq/ntrcWebsite:

األتصال بنا

E.mail: namrc@uotechnology.edu.iq

والمواد المتقدمةتكنولوجيمركز بحوث النانو

قالعرا-بغداد-الجامعة التكنولوجیة


