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تقدمةمالمؤتمر العلمي الدولي األول لتطبيق ات الليزر والمواد أل
 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزٌر معالً برعاٌة

 أقامت الشهرستانً ابراهٌمحسٌن الدكتور األستاذ

 هندسة قسم " التكنولوجٌة الجامعة
 " المواد هندسة وقسم البصرٌة وااللكترونٌاتاللٌزر

 والمواد اللٌزر لتطبٌقاتاألول الدولً العلمً المؤتمر

  /18/12-16 للمدة الجامعة مسرح على المتقدمة
 أنابه الذي العالً التعلٌم وزٌر ممثل بحضور2014

 العلمً البحث لشؤون العالً التعلٌم وزٌر وكٌل

 النواب مجلس وعضوي محمد قاسم فؤاد الدكتور
 الحارثً وحارث الشمري محمدالدكتور العراقً

 ورئٌس العلمً والبحث العالً التعلٌم وزٌر ومستشار

 ثامر دواي امٌن الدكتور األستاذ التكنولوجٌة الجامعة
 والعلمٌة اإلدارٌة للشؤون الجامعة رئٌسومساعدي

 فً والتدرٌسٌٌن والمعاونٌن األقسام ورؤساء
 ثم الوطنً النشٌد بعزف المؤتمر واستهل.الجامعة

 ترحما الفاتحةوسورة الكرٌم القران من آي قراءة

 رئٌس وألقى. التعلٌمٌة والمسٌرة العراق شهداء على

 انعقاد إن : فٌها جاء المناسبة بهذه كلمة الجامعة
 المؤتمرات بعقد الجامعةاهتمامات ضمن ٌأتً المؤتمر

 دخلت حٌث المجتمع تخدم التً العلمٌة
 من الطبٌة المجاالت مختلف فً اللٌزراستخدامات

 وفً وغٌرهاالجلدٌة واألمراض البصر معالجة خالل

 السطحٌة المعامالت باستخدام الهندسٌة المجاالت
 ، األمنٌة المجاالت فً حتى بلوالسبائك للمعادن

 فً كبٌرة خطوات خطت قد الجامعة إن مؤكدا
الجانبهذا

 فً متخصص قسم افتتاح على حرصت الجامعة إن وبٌن.

 االلكترونٌات و اللٌزرهندسة قسم وهو اللٌزر هندسة

 كما المجتمع خدمة فً ألهمٌته 2003 بعد البصرٌة

 الجامعة فً التطبٌقٌة العلوم قسم فً اللٌزر فرع هناك
 المؤتمر فً المشاركٌن الباحثٌن على وأكدالتكنولوجٌة

 خدمة اجل من كاملبشكل واآلراء البحوث جمٌع تقدٌم

 وبٌن.لجامعاتنا العلم أغناء وكذلك الدولة مؤسسات

 و العالً التعلٌم وزارة وكٌل محمد قاسم فؤاد الدكتور

 التعلٌم وزٌر السٌد عن نٌابة له كلمة فً العلمً البحث
 ونحن مهم الوقتهذا فً المؤتمر انعقاد إن:ًالعال

 علوم لشتى العلمٌة التطبٌقات إلى نكون ما أحوج
 اللٌزر علوم وباألخص الهندسٌة العلوم ومنهاالمعرفة

 الطبٌة منها عدة مجاالتفً لها تطبٌقات ظهرت التً

 حٌز إلى التطبٌقات تظهر وال.والهندسٌة والزراعٌة

 المفاصلفً والتعمٌق العلمً البحث خالل من إال الواقع

 بداٌة العلمٌة البحوث وتظهر المعرفة لعالم الحٌوٌة
، العلمٌة المؤتمرات فًاألولى وبالدرجة

 األفكار لتالقح أمامكم المجال ٌأتً وهنا       
 أروقة فً والمهنٌة األكادٌمٌة المناقشاتوإجراء

 وان منها التطبٌقٌةوخصوصا األفكار إلنضاج المؤتمر

 الجامعة أن إلى وأشار.المجتمع خدمة إلى تهدف

 الطلٌعة فً تأتً التً الجامعات من التكنولوجٌة
 سبٌل فً جهدا تألوا ال التً العراقٌة الجامعاتبٌن

 وطلبة التدرٌسٌٌن منالباحثٌن وتشجٌع العلمً البحث

 الذي التقدم على الجامعة ونهنئ.العلٌا الدراسات

 لرئاسةالبالغ االهتمام بسبب ذلك وكل علٌه حصلت

 بتطوٌر والتدرٌسٌٌن األقسام ورؤساء الجامعة
.المتطورة األجهزةوتوفٌر المختبرات
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اجتماع هيئة عامة
  الثالثاء ٌوم العامة الهٌئة اجتماع قسمنا عقد

 الجامعة رئٌس السٌد وبحضور 2015/3/3

 رئٌس والسٌد ثامر دواي أمٌن الدكتور األستاذ

 الفروع ورؤساء العلمً والمعاون القسم

 تسنم لمناسبة التدرٌسٌة الهٌئة وأعضاء

 ( منشد الوهاب عبد محمد )    الدكتور األستاذ

 اإلدارٌة العالقة مناقشة تمت وقد القسم رئاسة

 ورفع وتطوٌرها القسم تشكٌالت بٌن والعلمٌة

 وقد القسم فً واإلداري العلمً المستوى

 إلى القسم ورئٌس الجامعة رئٌس السٌد استمع

 اإلجابة وتمت التدرٌسٌٌن ومالحظات مداخالت

 وشفافٌة أخوٌة بروح مالحظاتهم جمٌع عن

 منتسبً جمٌع بٌن والمحبة التعاون روح وبث
. القسم

القسم األول على شعب تسجيل الجامعة
 

 القسم فً الطلبة وشؤون التسجٌل شعبة منتسبات إلى الخالصة بالتهنئة النشرة تحرٌر أسرة تتقدم

 لهذه وتثمٌنا ( الجامعة تسجٌل شعب ) الجامعة مستوى على األول المركز على لحصولهم وذلك

 رئٌس السٌد من وتقدٌر شكر بكتاب تكرٌمهم تم قسمنا فً التسجٌل شعبة لمنتسبات المتمٌزة الجهود
  . والمثمرة والمباركة الطٌبة الجهود لهذه تقدٌرا المحترم الجامعة

ترقية علمية
 ( شغاتً األمٌر عبد أسٌل ) المساعد لألستاذ الخالصة بالتهنئة النشرة تحرٌر أسرة تتقدم

 الرفعة من المزٌد لها متمنٌن ، مساعد أستاذ مرتبة إلى مدرس مرتبة من العلمٌة لترقٌتها
. والتقدم
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مناقشات طلبة الدراسات العليا

 أطروحته ( احمد أنور عمار ) الماجستٌر طالب ناقش

 ألقوسً أالنصهاري اللحام تقنٌة تنفٌذ ) الموسومة

 النمط أحادي واللٌف البلوري الفوتونً اللٌف بٌن

 تم وقد 2015/1/26 ٌوم ( الحرارة درجة لمتحسس

. الماجستٌر درجة الطالب ومنح الرسالة قبول

 بتخصص ( سعود محمد بسعاد ) الماجستٌر طالبة ناقشت
Accurate " الموسومة وأطروحتها اللٌزر هندسة

camera calibration algorithm for
applications  " على وحصلت 2014/12/4 بتارٌخ 

  . اللٌزر هندسة فً الماجستٌر درجة

 بتخصص ( سلمان حسن لمى ) الماجستٌر طالبة ناقشت

Analytical " الموسومة واطروحتها اللٌزر هندسة
and experimental estimation of
fracture limits in pulsed solid state

laser" درجة على وحصلت 2014/12/22 بتارٌخ 

  . اللٌزر هندسة فً الماجستٌر

 بتخصص ( محمد حسن مرٌم ) الماجستٌر طالبة ناقشت

 " الموسومة وأطروحتها البصرٌة االلكترونٌات هندسة
Implementation and evaluation of
nonlinearity of in dye-doped polymer

using z-scan technique" بتارٌخ  

 هندسة فً الماجستٌر درجة على وحصل 2015/1/19
  . البصرٌة االلكترونٌات
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ايف ادات  

مناقشات طلبة الدراسات العليا

 سنان ) الدكتور المساعد األستاذ إٌفاد تم العراق خارج التدرٌسٌة المالكات تطوٌر برنامج ضمن •
 ولمدة Erlangen-Nuremberg جامعة / ألمانٌا إلى قسمنا فً التدرٌسً ( الستار عبد ماجد

  . 2014/9/11 من اعتبارا شهر

  ظاهر عزٌز صباح ) الدكتور المدرس إٌفاد تم الفرنسٌة نانت / جامعة من الموجهة الدعوة حسب •

  ولغاٌة 2014/9/1 من للفترة الرٌاضٌات مختبر فً للمشاركة فرنسا إلى قسمنا فً التدرٌسً (
2014/10/10 .

 المؤتمر لحضور وذلك عمان سلطنة إلى ( شالل منشد مهدي ) الدكتور المساعد األستاذ أوفد •

 على الرقابة ومعاٌٌر التعلٌم أنماط ) التعلٌم فً الجودة لضمان العربٌة للمنظمة السادس السنوي
  2014/12/11-10 من للفترة ( فٌها الجودة

ولٌد نور ) الماجستٌر طالبة ناقشت  

 االلكترونٌات هندسة بتخصص ( حمودي

  " الموسومة وأطروحتها البصرٌة
Design and evaluation of
Mach-Zehnder modulator" 

 درجة على وحصل 2015/1/11 بتارٌخ

 االلكترونٌات هندسة فً الماجستٌر

  . البصرٌة

 ( حسٌن حبٌب مهند ) الماجستٌر طالب ناقش

  " الموسومة وأطروحته اللٌزر هندسة بتخصص
Construction and Operation of
laser induced breakdown

spectroscopy  2014/12/8 بتارٌخ "  “

.اللٌزر هندسة فً الماجستٌر درجة على وحصل

تهنئة
 ( شالل منشد مهدي ) الدكتور المساعد لألستاذ الخالصة بالتهنئة النشرة تحرٌر أسرة تتقدم

 الرفعة من المزٌد له متمنٌن ، جامعتنا فً الجامعً واألداء الجودة ضمان قسم مدٌر بمهام لتكلٌفه
. والتقدم
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39احتف ال تخرج الدورة  

.الخرٌجة نور منٌر علً  -3. الخرٌج محمد عزت عطشان  -2. الخرٌجة هبة باسل علً  -1

 طلبة تكرٌم تم ، المحترمٌن بغداد محافظ والسٌد العلمً والبحث العالً التعلٌم وزٌر معالً بحضور
 والثالثٌن التاسعة الدورة جامعتنا طلبة تخرج احتفالٌة ضمن أدناه أسمائهم والمدرجة األوائل قسمنا
  المصادف األربعاء ٌوم التكنولوجٌة الجامعة فً أقٌمت والتً (( والسالم التنمٌة )) دورة

. الدائم والنجاح الموفقٌة دوام جامعتنا لخرٌجً متمنٌن 2014/10/22

مشروع ق ادة مستقبل بغداد
فً مشروع قادة مستقبل ( شهد سبهان ) والطالبة ( أسامة زٌد فالح ) شارك الباحث  

والمقام فً الجامعة ( األستاذ علً التمٌمً المحترم ) بغداد وبرعاٌة السٌد محافظ بغداد 
( .أٌام  5) التكنولوجٌة وعلى مسرح الجامعة ولمدة 
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نشاطات لجنة استقبال الطلبة  

حف لة تعارف  
 األولى المرحلة لطلبة تعارف حفلة قسمنا أقام

-2014 الدراسً للعام القسم فً التحاقهم لمناسبة

 قبل من وشعرٌة ثقافٌة فعالٌات الحفل وتخلل 2015

 قامت والتً القسم فً اإلعالم لجنة وبحضور الطلبة

. الحفل فً المشاركٌن الطلبة على الهداٌا بتوزٌع

 فً الطلبة استقبال لجنة قامت ، المركزي القبول نتائج وإعالن الجدٌد الدراسً العام لمناسبة

 للطلبة المساعدة وإبداء 2015-2014 الدراسً للعام قسمنا فً المقبولٌن الطلبة باستقبال قسمنا

 للتسجٌل المطلوبة والوثائق بالقسم والتعرٌف التسجٌل إجراءات وتسهٌل أمورهم أولٌاء مع

 الطلبة استفسارات كافة عن واإلجابة التسجٌل عملٌة خالل للطالب كدلٌل والعمل وتوجٌههم

. العام للصالح خدمة ، وذوٌهم

المساهمة بحملة إعانة النازحين
 اللٌزر هندسة قسم منتسبً من تطوعٌة بمبادرة

 العوائل مساعدة تم البصرٌة وااللكترونٌات

 وتركهم ألقسري التهجٌر جراء من النازحة

 الدٌن صالح ، الموصل ) محافظات من منازلهم

 النازحة العوائل زٌارة تم حٌث . ( دٌالى ،

 منطقة فً الكائن السور جامع فً المتواجدٌن

 لهم ووزعت الجدٌدة بغداد إلى التابعة محمد تل

 من جزء تخفف أن نأمل والتً المساعدات
  . معاناتهم
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زيارات ومشاركات ووقف ات تضامنية

 مع لقاء  الجامعة فً الوظائف وحدة مسؤول أقام

 القسم لفرعً ( الرابعة المرحلة ) قسمنا طلبة

         الخرٌجٌن متابعة وحدة مسؤولة وبحضور

 خاللها تم محاضرة ( جعفر خنساء المهندسة )

 اختٌار تم ثم ومن الطلبة على استمارات توزٌع

 الوظائف معرض تنظٌم فً للمساهمة مرشحٌن

 الجامعة ارض على أقٌم والذي للشركات األول

. التكنولوجٌة

 المشرف ( ظاهر عزٌز صباح الدكتور ) قام

 مركز فً قسمنا طلبة تدرٌب على العلمً

 طلبة وبرفقة المركز بزٌارة والمعامل التدرٌب

 نشاطات على االطالع لغرض األولى المرحلة

 جمٌع على الطلبة لتعرٌف الدوام وطبٌعة المركز

 بشرح المركز فً الشعب مدراء وقٌام الورش

. شعبة كل طبٌعة

 منتسبً شارك ، وجوا وبحرا أرضا العراق على الحفاظ فً البطلة العراقٌة القوات بدور منا إٌمانا

  ٌوم اإلرهابٌة داعش تنظٌمات ضد الباسلة المسلحة قواتنا لمساندة التضامنٌة الوقفة فً قسمنا

 وما المسلحة لقواتنا تحٌة فألف ، التكنولوجٌة الجامعة حرم داخل أقٌمت والتً 2014/6/26

. اإلرهاب ضد بطولٌة عملٌات من به تقوم
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األوائل في اختبار كف اءة الموظفين  
تم تكرٌم الموظفٌن المدرجة أسمائهم أدناه بكتاب شكر وتقدٌر نظرا لحصولهم على المركز األول 

بنتائج اختبار كفاءة الموظفٌن فً قسمنا تثمٌناً لهذه الجهود المتمٌزة والشعور العالً بالمسؤولٌة ، 

وبهذه المناسبة تتقدم أسرة تحرٌر النشرة بالتهنئة الخالصة لألوائل متمنٌن لهم دوام التقدم والتمٌز فً 
.  أعمالهم 

الباحث        -3.  (انتصار جمعة رحٌم ) معاون مدٌر    -2( . خنساء جعفر عباس ) المهندسة   -1

( .أسامة زٌد فالح ) 

دورات تدريبية  
شارك عدد من منتسبً قسمنا فً الدورة التدرٌبٌة على المصاعد والمقامة فً وزارة العمل  -1

.2014/10/2ولغاٌة  2014/9/21دائرة التدرٌب المهنً للفترة من / والشؤون االجتماعٌة 

شارك عدد من منتسبً قسمنا فً الدورة المقامة فً قسمكم فً التعامل اآلمن والسلٌم للمواد  -2
. 2014/11/25ولغاٌة  11/22الكٌمٌاوٌة للفترة من 

شارك عدد من تدرٌسً ومنتسبً قسمنا فً الدورات المدرجة أدناه والمقامة فً مركز التعلٌم  -3
.الجامعة التكنولوجٌة وتم اجتٌازها بنجاح متمنٌن للجمٌع الموفقٌة والنجاح الدائم –المستمر 

تارٌخهااسم الدورةت

2014/3/13-9الوظٌفة العامة1

2014/3/13-9اإلداريوالتمٌز اإلدارة اإلستراتٌجٌة 2

2014/3/20-16تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة3

4
التخطٌط االستراتٌجً والجودة فً مؤسسات التعلٌم 

العالً

لغاٌة  2014/3/30

2014/4/3
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المركز األول ببطولة الجامعة للشطرنج
 
المرحلة الرابعة ببطولة ( / عال طالب رشٌد )  و( سارة علً حسٌن ) فازت الطالبتٌن فً قسمنا  

وحصولهم على المركز األول  2014/10/29الجامعة للشطرنج والتً أقٌمت ٌوم األربعاء المصادف 
.على الجامعة وتم توزٌع الهداٌا بحضور السٌد رئٌس الجامعة المحترم 

دور النصف النهائي بكرة الطائرة
فاز فرٌق كرة الطائرة لطلبة قسمنا على فرٌق قسم 

هندسة النفط بنتٌجة شوطٌن مقابل شوط ٌوم األحد 

وتأهله إلى دور النصف  2014/11/21المصادف 

.النهائً 

المركز الثالث على الجامعة  
ببطولة كرة السلة

حصل فرٌق طلبة قسمنا ببطولة كرة السلة  
على المركز الثالث على الجامعة خالل المباراة 

النهاٌة التً أقٌمت ٌوم األربعاء المصادف 
أمام فرٌق طلبة علوم  2014/11/19

.الحاسبات 

شارك طلبة القسم بمباراة كرة القدم مع طلبة قسم علوم الحاسوب ٌوم األربعاء المصادف 

.بأربعة أهداف مقابل هدف  2014/12/3

مبروك لقسمنا ولطلبة قسمنا على هذه االنجازات 
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