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الليزر  هندسة  قسم  عقد 
البصرية  وااللكرتونيات 
اهليئة  أعضاء  مع  اجتماعًا 
يوم  للتدريسيني  العامة 
 2012 شباط  من  عشر  الثاني 
ختص  اليت  األمور  ملناقشة 
وااللتزام  العلمية  اجلوانب 
الدراسية  املناهج  مبفردات 
وتهيئتها  املختربات  وعمل 
مسؤولي  على  واإلشراف 

املاجستري  شهادة  حاملي  من  املختربات 
.وقال  املعيدين  مع  املخترب  يف  وأدائهم 
مهدي(  صاحل  حممد  )أ.د  القسم  رئيس 
بانه مت خالل االجتماع مناقشة تفعيل 
 ( النقاشية  احللقات  القاء  موضوع 
القسم  تدريسيي  قبل  من   )Seminar

الدراسية  واالجازات  البعثات  ومرشحي 
االسس  ووضع  الدكتوراه  لدرجة 
هذه  على  للتعرف  واملفيدة  الصحيحة 
وإعداد  تفصيلي  بشكل  التخصصات 
حيقق  مبا  املوضوع  عن  عامة  خلفية 
كما   . للجميع  العلمية  الفائدة 
تفعيل  موضوع  مناقشة  مت 
احملاضرات االضافية ) حل املسائل 
الثاني  الدراسي  الفصل  خالل   )
املسائل  حل  من  الطلبة  لتمكني 
على  فضال  للمحاضرات  املرافقة 
ورشة  استحداث  موضوع  مناقشة 
للقسم اليت تستخدم كنواة ملخترب 
شرح  يتم  حيث  العليا  الدراسات 
التجارب على األجهزة احلديثة اليت 

وصلت القسم

اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف هند�شة الليزر يناق�شون تطوير اجلوانب العلمية

العالي  التعليم  وزير  كرم 
علي  االستاذ  العلمي  والبحث 
هندسة  قسم  رئيس  االديب 
وااللكرتونيات  الليزر 
الدكتور  االستاذ  البصرية 
 ) مهدي  صاحل  حممد   (
السنوية  االحتفالية  خالل 
اقامته  الذي  العلم  بيوم 
والتطوير  البحث  دائرة 
على   2012/4/15 االحد  يوم 
جامعة  يف  احلكيم  قاعة 
من  عدد  حبضور  بغداد 
ورؤساء  النواب  جملس  أعضاء 
لتكريم  العراقية  اجلامعات 
املتميزين من التدريسيني يف 

اجلامعات واهليئات واملراكز والوحدات 

وزير التعليم العايل يكرم رئي�س ق�شم هند�شة الليزر يف احتفالية يوم العلم

نشرة فصلية علمية ثقافية تصدر عن قسم هندسة الليزر و 
االلكترونيات البصرية 

رئيس التحرير  :  أ.د حممد صاحل مهدي 

مدير التحرير  :  مضر حممد رؤوف 

حترير  :عبد اهلل غيث نفال 

التصوير والتصميم الفين 

حممد صبيح حممد 
اسامة زيد فاحل

العدد الثاني  -  تشرين االول 2012

البحثية واجلمعيات العلمية واملكاتب 
املتميزة  العلمية  واجملالت  االستشارية 

التكريم   ذلك  .وجاء 
اجلامعة  جملس  إلقرار 
جبلسته  التكنولوجية 
 2012/1/25 يف  السادسة 
حممد  الدكتور  اختيار 
رئيس  مهدي  صاحل 
الليزر  هندسة  قسم 
البصرية  وااللكرتونيات 
اجلامعة  على  اواًل  أستاذا 
ملسريته  التكنولوجية 
خالل  املتميزة  العلمية 
مدتها  جامعية  خدمة 
)31( عامًا قّدم فيها العديد 
واإلشراف  البحوث  من 
طلبة  من  العشرات  على 
براءتي  وإجناز  واملاجستري  الدكتوراه 

اخرتاع ونشاطات علمية أخرى . .



2

وااللكرتونيات  الليزر  هندسة  قسم  عقد 
التكنولوجية  اجلامعة  يف  البصرية 
يوم  القسم  يف  العامة  للهيئة  اجتماعًا 
 ، القسم  قاعة  على   2012/5/13 االحد 

القسم  رئيس  االجتماع  ترأس 
حممد  الدكتور  االستاذ 
املعاونني  حبضور  مهدي  صاحل 
للقسم  واالداري  العلمي 
اهليئة  وأعضاء  الفروع  ورؤساء 
االجتماع  تناول   . التدريسية 
اخلاصة  التعليمات  مناقشة 
وعمل  االمتحانية  باللجنة 
إضافة  سريها  اثناء  املراقبني 
ألداء  التدريسي  متطلبات  إىل 
البحث  عمله وااللتزام بتقديم 
جملة  يف  وعرضه  لتقييمه 
التداول  مت  كما  اجلامعة 
الطالب  حيتاجه  ما  خبصوص 
التجارب  إلجراء  املختربية  األجهزة  من 
وليست  األكادميية   ( املتكاملة 

االيضاحية( .

موظفي  من  عدد  حصل 
شكر  كتاب  على  قسمنا 
اجلامعة  رئيس  من  وتقدير 
للجهود  تثمينا  التكنولوجية  
يف  ولتفانيهم  واملتميزة  املبذولة 
وهم  بهم  املناطة  الواجبات  أداء 
سامي  طيبة  كاتب.   : من  كل 
حبيب و فين. حازم حممد رشيد و 

نور عبد القادر محد اهلل 

منت�شبو ق�شم هند�شة الليزر 
ينالون �شكر وتقدير رئي�س 

اجلامعة 

تدري�شيو ق�شم هند�شة الليزر 
ينالون �شكر وتقدير رئي�س 

الق�شم
امحد  حممد  هشام  الدكتور  نال 
شكر  كتاب  قسمنا  اىل  املنسوب 
القسم  رئيس  من  مقدم  وتقدير 
صاحل  حممد  الدكتور  االستاذ 
بها  قام  اليت  للمبادرة  تثمينا  مهدي 

اىل  كتابا   20 من  أكثر  بإهداء 
اخرى  جهة  .ومن  القسم  مكتبة 
شكر  كتاب  القسم  رئيس  وجه 
القسم  منتسيب  من  لعدد  وتقدير 
تدريسيني ومهندسني الستحداثهم 
جتارب خمتربية جديدة للمراحل 

الدراسية كافة يف قسمنا 

ق�شم هند�شة الليزر يعقد اجتماعًا للهيئة العامة

حممد  الدكتور  املساعد  االستاذ  شارك 
قسم  يف  التدريسي  منشد  الوهاب  عبد 
البصرية  وااللكرتونيات  الليزر  هندسة 
املؤمتر  يف  القسم  لرئيس  االداري  واملعاون 
املعلومات  لنظم  الثامن  العاملي  العلمي 
برعاية  الرقمية  والتكنولوجيا 
اجلنوبية  كوريا  يف  أقيم  الذي   )IEEE(
املوسوم  حبثه  عن   2012/6/  28-26 للمدة 
 Lader signal modeling using(  :
 bacterial foraging optimization

) )algorithm)BFOA
وحتسني  لتحليل  الرياضي  التمثيل   (
نظام  باستخدام  الليزري  الرادار  إشارة  أداء 

 ) )BFOA(
ملحة  حاجة  هناك  :إن  الباحث  وقال 
خالل  من  الليزري  الرادار  أداء  لتحسني 
املستلمة  الرياضية  املعلومات  حتليل 
املستلمة  االشارة  حتليل  لصعوبة  وذلك 

من سطح اهلدف بدقة .
يف  متقدم  حماكاة  نظام  استخدام  ومت 
ومت   )BFOA( اسم  عليه  يطلق  البحث 
ومطابقة  دقيقة  نتائج  على  احلصول 
للنتائج العلمية والبحوث السابقة يف هذا 

اجملال .
على  القائمني  ان  الباحث  وذكر 
البحث  ونتائج  مبحتوى  اشادوا  املؤمتر 
اجلامعة  تدريسيي  واقرتحبمشاركة 
ملا  والعاملية  العلمية  املؤمترات  هذه  يف 
واالطالع  رصينة  معلومات  من  تعطيه 

على آخر ما توصل اليه العلم يف العامل

تدري�شي من اجلامعة التكنولوجية ي�شارك يف موؤمتر 
عاملي يف كوريا اجلنوبية
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وااللكرتونيات  الليزر  هندسة  قسم  نظم 
التكنولوجية  اجلامعة  يف  البصرية 
للطلبة  الوثائق  إصدار  آلية  دورة 
آلية  الدورة  منهاج  تضمن   ، املتخرجني 

أوامر  يف  اخلرجيني  أمساء  تدقيق 
الوثائق  يف  الشائعة  واألخطاء  التخرج 
ومقدمة  االلكرتوني  الكشف  وأسلوب 
الوثائق  نظام  واستعراض  النظام  عن 

وكذلك  العمل  ومتطلبات  وخصائصه 
تطبيق عملي يف خمترب الربجمة . والقى 
يونس  عصام  د.سؤدد  بالدورة  احملاضرات 
يف  الطلبة  وشؤون  التسجيل  قسم  مدير 
مدير  جعفر  خنساء  واملهندسة  اجلامعة 
التسجيل يف قسم هندسة الليزر واملهندس 
القسم  رئيس  مكتب  مدير  حممد  مضر 
الدكتور  األستاذ  القسم  رئيس  وذكر   .
الدورة  هذه  إن   : مهدي  صاحل  حممد 
كانت خمصصة للعاملني يف هذا اجملال 
مت تعميم آلية قسمنا على كافة األقسام 
العلمية يف اجلامعة لثبوت جناحها وعدم 
ظهور أية أخطاء يف أوامر التخرج أو وثائق 
القسم  تأسيس  منذ  بالدرجات  التخرج 
إجناز  سرعة  إىل  إضافة  تارخيه  ولغاية 
وثائق التخرج بالدرجات حيث باإلمكان 
بوثائقهم خالل حلظات  تزويد اخلرجيني 
اآللية  هذه  تعميم  يتم  أن  املؤمل  ومن   ،
اجلامعات  كافة  على  الوزارة  قبل  من 

العراقية

ق�شم هند�شة الليزر ي�شتحدث اآلية جديدة لإ�شدار وثائق للطلبة املتخرجني

والفعاليات  النشاطات  ضمن 
هندسة  قسم  بها  يقوم  اليت  العلمية 
البصرية  وااللكرتونيات  الليزر 
لطلبة  علمية  زيارة  القسم  نظم 
الليزر  معهد  اىل  الرابعة  املرحلة 
بإشراف  بغداد  جامعة  يف  والبالزما 
حبيرت  عبد  كاظم  الدكتور 
وكان يف استقبال الطلبة واملشرف 
عليهم عميد املعهد وبعض االساتذة 
جتول  وقد   ، املعهد  يف  التدريسيني 
الطلبة يف قسم التطبيقات الطبية ، 
خمترب اللحام والقطع بالليزر ، وحدة 
االلياف  وخمترب  الليزرية  اجلراحة 
الدراسات  بطلبة  اخلاص  البصرية 
العليا . ومن خالل التفاعل االجيابي 
واالساتذة  الطلبة  بني  اجليد 
املوافقة  متت  املختربات  ومدرسي 
اخلرجيني  القسم  طلبة  قبول  على 

للدراسات العليا يف املعهد 

زيارة علمية لطلبة ق�شم هند�شة 
الليزر اىل معهد الليزر يف جامعة 

بغداد
أ.د حممد صاحل مهدي . رئيس القسم

1-أ.د فريد فارس رشيد . املعاون العلمي 
. املعاون  الوهاب منشد  2-أ.م.د حممد عبد 

االداري
فرع  رئيس   . مهدي  عدنان  حممد  3-أ.م.د 

هندسة الليزر

رئيس   . حسني  ياسني  وليد  4-الدكتور 
فرع هندسة االلكرتونيات البصرية

 . الستار  عبد  ماجد  سنان  5-الدكتور 
ممثل التدريسيني

6-املدرس املساعد قمر قاسم حممد . مقرر 
اجمللس

اأع�شاء جمل�س ق�شم هند�شة الليزر واللكرتونيات الب�رصية 



اقسام  املصادف 2012/4/26 على مسرح اجلامعة مبشاركة  للقسم يوم اخلميس  العلمية  النتاجات  شارك قسمنا يف معرض 
اجلامعة كافة حبضور عدد من  رؤساء االقسام وتدريسيي اجلامعة ومت تقييم النتاجات العلمية املشاركة من قبل اللجنة 
الليزر وااللكرتونيات البصرية رئيس  املكلفة ، وقد اوضح املشرف على معرض النتاجات العلمية اخلاصة بقسم هندسة 
فرع هندسة الليزر أ.م.د حممد عدنان مهدي : إن معرض نتاجات القسم تضمن نتاجات أساتذة ومنتسيب وطالب القسم حيث 
البياتي مدير عام  الدكتور احسان حمسن  والرياضة  الشباب  الزائرين ومن ضمنهم ممثل وزارة  النتاجات اعجاب  نالت هذه 
دائرة الرعاية العلمية ومنتسيب جامعتنا حيث فازت احدى طالبات قسمنا وهي الطالبة  آيات نزار نوري من املرحلة الرابعة / 
فرع هندسة الليزر باجلائزة االوىل عن مشروعها بعنوان )) تصميم لوحة ضوئية باستخدام مؤشر ليزري (( باشراف أ.م.د حممد 
عدنان مهدي ومن هذه النتاجات : ليزر نرتوجني و جمهز قدرة ليزر نيودمييوم – ياك عالي القدرة و جمهز قدرة ليزر نيودمييوم 
– ياك واطئ القدرة و منظومة حتليل حزمة الليزر و وسيلة ايضاح مازج االطوال املوجية يف اتصاالت االلياف البصرية و 

تصميم لوحة ضوئية باستخدام مؤشر ليزري .

قسم هندسة الليزر وااللكرتونيات البصرية يشارك يف معرض النتاجات العلمية



احتفاًء بالذكرى السابعة والثالثني لتأسيس اجلامعة التكنولوجية افتتح قسم هندسة الليزر وااللكرتونيات البصرية يف 
اجلامعة معرضًا علميًا يوم الثالثاء الثالث والعشرين من نيسان 2012 على قاعة القسم حبضور رئيس القسم االستاذ الدكتور 
حممد صاحل مهدي ورؤساء الفروع وعدد من اساتذة وطلبة القسم ، تضمن املعرض العديد من االجهزة املختربية الليزرية اليت 

متكن الطلبة من اجناز حبوثهم التطبيقية ومن هذه االجهزة : 

افتتاح معرض علمي يف قسم هندسة الليزر
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املخدرات   " عنوان  حتت 
سرطان العصر والكابوس 
الذي يهدد كل اجملتمع " 
الليزر  هندسة  قسم  أقام 
البصرية  وااللكرتونيات 
عن  علمية  حماضرة 
وأسباب  املخدرات  خماطر 
القى   ، اليها  اللجوء 
حممد  أ.م.د  احملاضرة 
جلنة  رئيس  علي  حسني 
القسم  يف  الرتبوي  االرشاد 
احملاضرة  .وتضمنت 

 , املخدرات  معنى  عن  تفصيلي  شرح 
جلوء  أسباب   ، املخدرات  أنواع   ، االدمان 
هذه  جتنب  وكيفية   ، اليها  االنسان 
اآلفة اليت تهدد اجملتمعات كافة ، كما 

قبل  من  اجيابي  تفاعل  احملاضرة  شهدت 
رافق   ) وطلبة  )منتسبني  احلاضرين 
على  واستفسارات  اسئلة  عدة  طرح  ذلك 
شاشـة  على  شرحه  وّضح  الذي  احملاضر 

العرض يف قاعة احملاضرة

قسم  أقام  العاملي  املرأة  بيوم  احتفاًء 
البصرية  وااللكرتونيات  الليزر  هندسة 
احتفالية  التكنولوجية  اجلامعة  يف 
 2012/3/13 الثالثاء  يوم  القسم  قاعة  على 
دواي  أمني  )أ.د  اجلامعة  رئيس  حبضور 
)أ.د  الليزر  هندسة  قسم  ورئيس  ثامر( 
العلمي  واملعاونني  مهدي(  صاحل  حممد 
القسم  وطلبة  اساتذة  من  وعدد  واإلداري 
من الطالبات .استهلت االحتفالية بقراءة آي 
من الذكر احلكيم بعدها ُعزف النشيد 
كلمة  اجلامعة  رئيس  القى  ثم  الوطين 

هنئ فيها املرأة بكل 
أكانت  سواء  أدوارها 
طالبة  او  تدريسية 
االم  املرأة  هنئ  كما 
واالخت  والزوجة 
بآيات  مستشهدًا 
فيها  عزز  وأحاديث 
دور املرأة يف اجملتمع 
اجلامعة  ان  مؤكدًا 
ترتقي  ان  ميكن  ال 
املرأة  مشاركة  دون 
كانت  تدريسية 
بعدها  طالبة.  او 
)ندى  الطالبة  القت 
قساوة  فيها  بينت  قصيدة  رشيد(  كاظم 
احلياة يف جمتمعنا على املرأة وما تعانيه 
من امل وحسرة لفقدان احد أعزاءها سواء 

أكان اب او اخ او ابن.
ويف نهاية االحتفاء افتتح رئيس اجلامعة 
اخلاص  الطالبية  االنشطة  معرض 
شعرية  قصائد  تضمن  الذي  بالطالبات 
ومقوالت فضال عن لوحات فنية وذكر : 
ان االنشطة الفنية وخاصة يف الكليات 
الفكر  لتنمية  وسيلة  هي  العلمية 

واالدراك .

ق�شم هند�شة الليزر يحتفي بيوم املراأة العاملي

درا�شة علمية عن املخدرات يف ق�شم هند�شة الليزر

الليزر  هندسة  قسم  استضاف 
االستاذ  البصرية  وااللكرتونيات 
جامعة  من  وصفي  حممود  الدكتور 
إللقاء  الكندية  كولومبيا  نورث 
نقاشية  حلقة  يف  علمية  حماضرة 
بعنوان        ) استخدام شبكات األلياف 
كمتحسس  وتطبيقاتها  البصرية 
وتضمنت   2012/5/2 االربعاء  يوم   )
احملاضرة كيفية استخدام شبكات 
منظومات  يف  البصرية  األلياف 
والتحويل  التوليد  حملطات  السيطرة 
العراق  يف  الكهربائية  والتوزيع 
هذه  ألهمية  الزائر  االستاذ  وتطرق 
املنظومات من ناحية كمية وسرعة 

وتكاليفها  املنقولة  املعلومات 
وحجمها،  كما حتدث عن استخدام 
كمتحسسات  البصرية  االلياف 
والنفط  البناء  جماالت  يف  عملية 
استعراض  ذلك  اىل  اضافة  والكهرباء 
من  املستقبلية  اآلفاق  لتوسيع  خطة 
الذاكرة  تصنيع  امكانية  خالل  
عقد  يف  املستخدمة  الضوئية 
واحلاسبات  البصرية  الشبكات 
املعلومات  وخزن  ملعاجلة  الضوئية 

ضوئيا.
 وحضر احملاضرة معاونو رئيس القسم 
ورؤساء  واإلدارية  العلمية  للشؤون 
أساتذة  من  وعدد  العلمية  الفروع 
القسم وجمموعة من طلبة الدراسات 

العليا.

ا�شت�شافة تدري�شي 
من جامعة كولومبيا
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الدكتور  االستاذ  العلمي  املعاون  القى 
الليزر  فريد فارس رشيد يف قسم هندسة 
حماضرة  البصرية  وااللكرتونيات 
 Laser induced break(: علمية بعنوان
 down spectroscopy-nanomaterial
 2011/4/5 اخلميس  يوم  وذلك   )analysis

وكانت  القسم  قاعة  على 
البالزما  بدراسة  تتعلق  احملاضرة 

العالية  الليزر  بأشعة  احملتثة 
النانوية  املواد  من  واملنتجة  القدرة 
احللقة  الباحث  قسم  وقد   ،
 : أجزاء  أربعة  اىل  النقاشية 
بالليزر  املنتجة  بالبالزما  التعريف 
النانوية  باملواد  التعريف  وكذلك 
دراسة   ، املمكنة  واستخداماتها 
النانوية وتأثري  اطياف بالزما املواد 
،التطرق  عليها  املختلفة  العوامل 
أحباث  اليه  توصلت  ما  آخر  اىل 
الصناعية  وتطبيقاتها  ليزر  النانو 
جماالت  ويف  والعلمية  والطبية 
يف  النانو  مواد  استخدامات   ، االتصاالت 
وقد  امللوثات  عن  والكشف  املياه  تعقيم 
وعدد  الفروع  رؤساء  احملاضرة  حضر 
طلبة  من  وجمموعة  القسم  أساتذة  من 

الدراسات العليا

حلقة نقا�شية عن درا�شة البالزما املحتثة يف ق�شم هند�شة 
الليزر واللكرتونيات الب�رصية

هندسة  قسم  أقام 
وااللكرتونيات  الليزر 
نقاشية  حلقة  البصرية 
 Anti-Laser( بعنوان 
 the coherent light
للباحث   )absorber
حممد  هشام  الدكتور 
اخلميس  يوم  امحد 
قاعة  على   2011/4/12
احملاضرة  وكانت  القسم 
مضاد  بدراسة  تتعلق 
االمتصاص  جهاز   ( الليزر 
حيث   ) املتزامن  التام 

وتركيز  توجيه  كيفية  الباحث  شرح 
يف  حمدد  برتدد  الليزر  من  شعاعني 
سيلكون  شرحية  على  حيتوي  جتويف 
هذه  وضعت  حيث  خسارة  كوسط 
حبيث  الضوء  امواج  مبحاذاة  الشرحية 

حيجز الشعاعني حجزا تاما فريتدا اىل ان 
يتم امتصاصهما يف نهاية املطاف فتتحول 
 ، كهربائي  تيار  او  حرارة  اىل  طاقتهما 
الفروع وعدد  رؤساء  احملاضرة  حضر  وقد 
طلبة  من  وجمموعة  القسم  أساتذة  من 

الدراسات العليا

حلقة نقا�شية عن م�شاد الليزر

أقام قسم هندسة الليزر 
البصرية  وااللكرتونيات 

بعنوان  نقاشية  حلقة 
 )Optical computers(
)سنان  الدكتور  للباحث 
يوم  الستار(  عبد  ماجد 
اخلميس 2011/4/19 على قاعة 
احملاضرة  وتضمنت  القسم 
الضوئية  باحلاسبات  التعريف 
بدال  الضوء  تستخدم  اليت 
للقيام  االلكرتونيات  عن 
وكيفية  كافة  بالعمليات 
االستفادة من خصائص الضوء 
النطاق  عرض   ، )السرعة 
األحباث  ان  مبينًا   ) الطيفي 
تبديل  على  ترتكز  احلالية 

احلالية  احلاسبات  حمتويات 
الضوئية  مكافئاتها  مع 
وان  الضوئي  احلاسب  إلنتاج 
اسرع  هي  الطريقة  هذه 
طريقة إلنتاج حاسبات ثنائية 
ومن  /ضوئية  الكرتونية 
املتوقع ظهورها بشكل جتاري 
عام 2015 ، وقد حضر احملاضرة 
القسم  أساتذة  من  عددًا 
وجمموعة من طلبة الدراسات 

العليا 

حلقة نقا�شية عن 
احلا�شبات ال�شوئية




