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كلمة رئيس التحرير

الجامعةيومبمناسبةفيهنحتفلالذيالوقتفي

أنلناالبد،عامكلمناالغرعيدهافيالتكنولوجية

اايضونباركاقسامهاالىعلميةاقساماضافةنبارك

يبةالحبجامعتناتصنيففيتحققتالتياالنجازات

لمواالنجازاتالجهودوهذهالمجاالتكافةفيوالتقدم

فيةالتعليمياالسرةوتماسكتظافرلوالتتحققتكن

جامعةالرئيسالسيدبرعايةمنتسبيهابكافةجامعتنا

.المحترمالتكنولوجية

سمالقلتطويروجهودنافسعينا،قسمنايخصماوأما

اقامةمنالمجاالتكافةوعلىومستمرةدائمةبصورة

الليزرمجاالتفيتخصصيةعلميةندوات

اسيالدرالنظامتغييروكذلكالبصريةوااللكترونيات

وفرعالليزرهندسةلفرعيالفصليالنظامالىالسنوي

نظاماستخدامالىاضافةالبصريةااللكترونياتهندسة

سادةالومكاتبالقسمرئاسةفيااللكترونيةاالرشفة

البريدوتفعيلالمختلفةالقسموشعبالمعاونون

العلميةالمراسالتفيايضاالرسميااللكتروني

.والرسمية

زالعزيبلدنايحفظانالقديرهللاأدعوالختاموفي

.عيدهايومفيالحبيبةلجامعتناواالزدهاروالتقدم
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اع               وااللكترونيات البصرية يعقد اجتمقسم هندسة الليزر  
الهيئة العامة  

صريةالبوااللكترونياتالليزرهندسةقسمعقد

المصادفالثالثاءيومالعامةالهيئةاجتماع

القسمرئيسالسادةبحضور12/1/2016

اعضاءوكافةالفروعورؤساءومعاونيه

موراالمنعددمناقشةوتم،التدريسيةالهيئة

ولاالالفصلامتحاناتبخصوصالتوجيهمنها

التوجيهوكذلك2016-2015الدراسيللعام

(االولاالسبوع)االولىالمرحلةطالببدوام

العطلةبعدامتحاناتهموتكونالعطلةمن

السيدكتابعلىالقسمرئيسشددكماالربيعية

االداريةللشؤونالجامعةرئيسمساعد

يالرسمالدوامبتوقيتاتااللتزامبخصوص

امااللتزعلىالتدريسيةالهيئةاعضاءوحث
.االسبوعيةالمحاضراتبتوقيتات

قسمنافيستقامالتيالندواتمناقشةتموكذلك

وتهيئة2016-2015الدراسيللعام
.بهاالخاصةالمحاضرات
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مجلس القسم  
.القسمرئيس–(منشدالوهابعبدمحمد)د.أ*

.العلميالمعاون–(رشيدفارسفريد(د.أ*

.االداريالمعاون–)شبيبسالمخالد(.أ*

الليزرهندسةفرعرئيس–)حبيترعبدكاظم(د.م.أ*

هندسةفرعرئيس–(محمدزويناياد)د.م.أ*

.البصريةااللكترونيات

ممثل–(جدرانكاظمالهاديعبد)د.م.أ*

.التدريسيين

ضمانشعبةمدير–(الوهابعبدوائلاحمد)م.م*

.الجامعيواالداءالجودة

.القسممجلسمقررة–(حامدقحطاناسراء)م.م*



تفقد سير االمتحانات
لعمليةاسيرالقسمرئيسالسيدتفقد

فيالعلياالدراساتلطلبةاالمتحانية

المصادفاالثنينيومقسمنا

االمتحاناتوكانت18/1/2016

.سلسةبصورةتجري

الجامعةرئيسمساعدالسيدتفقد

وبصحبةالمحترماالداريةللشؤون

العمليةسيرالقسمرئيسالسيد

االحديومقسمنافياالمتحانية

وكانت17/1/2016المصادف

.سلسةبصورةتجرياالمتحانات
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(الماجستير  ) مناقشات طلبة الدراسات العليا  

نبيلزهراء)الماجستيرطالبةناقشت*

تهارسال،الليزرهندسةتخصص(اسماعيل
:الموسومة

( Employment of laser-induced breakdown 

spectroscopy to determine concentration of heavy 

metals in cosmetics )

درجةعلىوحصلت13/1/2016بتاريخ

.الماجستير

جمالمعاذ)الماجستيرطالبناقش*

هرسالت،الليزرهندسةتخصص(محمود
:الموسومة

( High Resolution image using 3D Laser Scanner 

Prototype )

علىوحصل21/12/2015بتاريخ

.الماجستيردرجة
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يحمودوجدان)الماجستيرطالبةناقشت*

رسالتها،الليزرهندسةتخصص(مطلك

:الموسومة

( Design and Implementation of Laser Despeckle

Element System )

درجةعلىوحصلت28/12/2015بتاريخ
.الماجستير

خضرميس)الماجستيرطالبةناقشت*

ارسالتهالليزرهندسةتخصص(عباس
:الموسومة

( Laser Beam Profile Monitoring Using Different 

Optical Fibers )

درجةعلىوحصلت14/1/2016بتاريخ
.الماجستير



مناقشات طلبة الدبلوم العالي

(سالمحاتموضاح)العاليالدبلومطالبناقش

شروعمالبصريةوااللكترونياتالليزرهندسةتخصص
:الموسومبحثه

( Dual smart security by laser fence 
sensor )

الدبلومدرجةالطالبومنح25/11/2015بتاريخ

العالي
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(حسنمحمدحكمت)العاليالدبلومطالبناقش

شروعمالبصريةوااللكترونياتالليزرهندسةتخصص

:الموسومبحثه

( Design and implementation of bio-
signal using ASK modulation)

ومنح الطالب درجة الدبلوم 26/11/2015بتاريخ 

العالي 

(صالحمحمدهديل)العاليالدبلومطالبةناقشت

البصريةوااللكترونياتالليزرهندسةتخصص

:الموسومبحثهامشروع
( Evaluation of reflectivity of laser

light of different wavelengths from
different particle size dyes )

الدبلومدرجةالطالبةومنحت7/1/2016بتاريخ

.العالي

(عزيزحسينعال)العاليالدبلومطالبةناقشت

روعمشالبصريةوااللكترونياتالليزرهندسةتخصص

:الموسومبحثها
( Minimization of stress temperature 

distribution in CW laser rod ) 
الدبلومدرجةالطالبةومنحت25/1/2016بتاريخ

.العالي



أنشطة علمية
(سمنار  ) الق اء حلقة نق اشية   بحوث في  تدريسيوا قسمنا ينشرون

مجلة ذات معامل تأثير عالي
الءنج)الماجستيرمرحلة–البحثيةالبعثةطالبةقامت

صالح)د.م.أوبأشراف(الصاحبعبدشوقي

يوم(سمنار)محاضرةبألقاء(طهعدنانالدين

القسمفي30/12/2015المصادفاالربعاء
:وبعنوان

( Sensing application of metamaterials
for the terahertz region )

موادمجالفيالبحوثبأجراءقامتحيث
( metamaterials االوسطالشرقجامعةفي(

العراقفينوعهمناالولالبحثوهو،تركيافي

معاملذاتنانويةمتحسساتتصميمحولويتركز

واعأنمختلفلفحصالحساسيةعاليةسالبانكسار
.المواد

سالمخالد.أومنشدالوهابعبدمحمد.د.أمنكلنشر

حسنلمىوالرزاقعبدجاللمحمد.د.م.أوشبيب

الليزرهندسةقسمفيالتدريسييونسلمان

يةالتكنولوجالجامعةفيالبصريةوااللكترونيات

درجاتلتوزيعالرياضيالحل)الموسومبحثهم

الصلبةالحالةقضيبفيالكسروحدالحرارة
.الحراريةالعلوممجلةفي(النبضي

ةمطروحغيرجديدةرياضيةمعادلةاشتقاقالىوتضمن

الكسروحدالحرارةدرجاتتوزيعإليجادسابقا  

اتهذبحدوهذاالنبضيالصلبةالحالةليزربقضيب

المعادالتهذهاستخدامويمكنأصيلعلميبحثهو

مختلفةالبعواملهانبضيةليزريةطاقةأعلىباستنباط

ثالبحهذايقدموسوفالكسرحدإلىالوصولبدون

رياضيةمعادلةكونهاختراعبراءةعلىللحصول

.أصيلة

سالمخالد.أومنشدالوهابعبدمحمد.د.أنشركما

الموسومبحثهمحمزةصالبمحمد.د.م.أوشبيب

ةشريحفيالحرارةدرجاتلتوزيعالرياضيالحل)

وزمنالحرارةدرجاتتوزيعوتقليلالليزر
يثحالصربيةالحراريةالعلوممجلةفي(االستجابة

اداإلبعثالثية(أصيلة)جديدةمعادلةاشتقاقتم

عتوزيإليجادالتحويليالتكاملطريقةباستخدام

هذهوباستخدامالليزرشريحةفيالحرارةدرجات

تجابةاالسزمنمنكلتقليلكيفيةفحصتمالمعادلة

ارةالحرانتقالمعاملبتغييرالحرارةدرجاتوتوزيع

بينالضخوتقسيمالضخهيئةوتغييراألسطحعلى

نيعبتصعمليا  تطبيقهاويمكن.الشريحةنهايتي
.عاليةبمواصفاتليزرمنظومة
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زيارة ميدانية
رونياتواأللكتالليزرهندسةقسمرئيسالسيدقام

شدمنالوهابعبدمحمدالدكتوراألستاذالبصرية

يوم(3)الداخليةاالقسامالىميدانيةبزيارة

توجيهاتوحسب11/1/2016المصادفاالثنين

،المحترمالتكنولوجيةالجامعةرئيسالسيد

القسمأروقةفيالقسمرئيسالسيدوتجول

الليزرهندسةقسمرئيسوأبدى(3)الداخلي

ةهندسقسماستعدادالبصريةواأللكترونيات

ياتهامكانبجميعالبصريةواأللكترونياتالليزر

اهذفيالمتواجدينالطلبةخدمةفيلتسخيرها
.القسم
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انجازات كروية
ريقفامامالقدملكرةقسمنامنتسبيفريقفاز

في(1-2)بنتيجةالنفطهندسةقسممنتسبي

حترمالمالتكنولوجيةالجامعةرئيسالسيدبطولة

.3/1/2016المصادفاالحديومجرتوالتي

فريقامامالقدملكرةقسمنامنتسبيفازفريقكما

(1-5)ةبنتيجالميكانيكيةالهندسةقسممنتسبي

ةالتكنولوجيالجامعةرئيسالسيدبطولةفي

المصادفالثالثاءيومجرتوالتيالمحترم
.للقسممباراةثانيوهي5/1/2016


