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 الشهادات

 د. ، جامعة بغدا1990عام كلية الهندسة  –الهندسة النووية  في بكلوريوس 

  كلية الرشيد والعلوم ،جامعة التكنولوجية. 2002تكنولوجيا الليزر عام  فيماجستير ، 

  الجامعةة 2009 مقسةم هندسةة الليةزر وااللكترونيةات البصةرية عةا–هندسةة الليةزرفي  الدكتوراه ،

 التكنولوجية. 

 2012عام  جامعة بلغراد-معهد فنجا-تكنولوجيا النانو ليزر في شهادة ما بعد الدكتوراه، 
 

 

 ت العلميهالدرجا
 

 ستاذ مساعدأ. 

 

 التكريم
 .كتاب شكر وتقدير من قبل معالي السيد وزير العلوم والتكنولوجيا عدد اثنان 

 .كتاب شكر وتقدير من قبل معالي السيد وزير البيئة 

 .كتاب شكر وتقدير من قبل معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العالي 

  ثالثة عشركتاب شكر وتقدير من قبل  رئيس الجامعة التكنولوجية عدد. 

 .شهادة تقديريه من وزارة الرياضة والشباب عدد اثنان 

 .شكر وتقدير من قبل السيد محافظ واسط 

 .شكر وتقدير من قبل السيد عميد هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية عدد تسعة 

 

 

 

 البحوث والكتب



 

 الكتب:
1-SCIENCE OF THE SPECTRA. 

2-Concept of Laser Quantum Mechanic 

   براءات االختراع

 

 ة مضادة للتاكلكماد تولياللدهايد-االرثو استخدام معوض-1

 

 _: المنشورة البحوث

 
1- Rare earth (Sm+3 and Dy+3) doped gadolinium oxide nanomaterial's for fluorescence 

thermometry-Impact Factor(1.23) –IOP Physica Scripta –London.. 

2- Thermo luminescence properties of Eu3+ doped Gd2O3 phosphor.Impact Factor(1.23) IOP 

science Physica Scripta –London. 

3- Preparation and spectral analysis study of NanoWO3material by laser Technology for the 

production of hydrogen from wastewater. 

4- Effect of Quantum dot laser source ( NanoLEDs) and Fluran Reagent on the Enhancement 

of  Uranium detection limits  . 

5- - Effect of Step Response for Semiconductor Laser. 

6- Constriction of Multi-stage CW CO2 laser system. 

7-Pulse Laser Parameters Effect on Tissue Thermal Damage Zone In Coagulation Process      . 

9-Weld the dentist alloy by using Nd:Glass laser and study the properties. 

10-Laser Induced Fluorescence for detection of uranium in Soil and water. 

11- Light Induce Fluorescence by using Luminance  system for Uranium determination in Soil. 

12-Formation of Nano and Microns by Nd-YAG radiation on surface of Ge crystal. 

13- Effect of Etching Time on Electrical Properties for Porous Silicon by Photo Electrochemical 

Etching. 

14- THz waves propagation through photonic crystal fiber. 

15- 3D high resolution images for objects different in colors using laser scanning system. 

16- Improvement of Material Surface Properties by Using Laser Shock Wave Technique. 

17- Design and Construction of a Smart Security System by Laser Fence Technique. 

18 Structure and Optical Properties of Nano PbS Thin Film Deposited  by Pulse Laser Deposition. 

19-Improvement of surface properties for C11000 and 6063Al alloys by using laser shock 

wave process .- 

20- Determination of Absorption and Fluorescence Spectrum of Crude Oil by using light 

induced luminescence. 

21- Optical Safety System 

22- Design and construction optical fiber  system of leak detection system of crude oil 

pipelines 

23- Study the dye decolonization of wastewater using betonies, H2O2, ultrasonic and laser 

techniques 

24- Deposition of Colloidal Titanium and Copper Nanoparticles by Pulsed Laser Ablation on  

Si Solar Cell to Increase the Efficiency 

25- Synthesis, inhibition effects and quantum chemical studies of a novel coumarin derivative 

on the corrosion of mild steel in a hydrochloric acid solution. 

26- Micro-structure Chemical Fiber Sensor. 

27- Production  Micro and Nano magnesium powder by Pulsed Laser Ablation. 

28- Theoretical Analysis of Fiber Bragg Grating Tunable Filter Utilizing Tensile 

/Compression Technique. 



 

29- Photonic crystal fiber magnetic field sensor based on  Ampere Force 

30- Preparation and study the electrical properties of CuS Nano crystalline Thin films 

 

 

 
 الدراسات العليا  االشراف على مختلف اطاريح طلبة

 االشراف على مختلف اطاريح الماجستير ،بعض هذه االطاريح مبينه ادناه:
 

 ..No عنوان البحث اسم الطالب االختصاص

 Formation of Nano and Micron's by Nd-YAG Laser radiation- روئ علي دروش ليزرلا هندسة

on surface of Ge crystal. 
1- 

معاذ جمال   هندسة الليزر

 محمود

 High resolution image using 3D laser scanner 

prototype.  

2- 

 Improvement new corrosion inhibitors assistant with laser ورود مهند شاكر  هندسة الليزر

shock waves for Mild steel. MSC. 
3- 

 Enhancement detection of Radioactive contamination in water شهد عماد حسن هندسة الليزر

and different types of oil by using induced luminescence in 

coherent and non-coherent light 

4  

 Regeneration of used Bentonite and wastewater material by هدى محمد رضا  هندسة الليزر

using laser technique.  
5              

اكرم  زهراء  هندسة الليزر

 خليفه

Production of Nano and micro powders by pulsed 

laser ablation. 

 6 

هندسة االلكترونيات 

 يةالبصر
 كريم ابراهيم سمر Building spectral tunable filter using filter Bragg 

grating 

 
7 

هندسة االلكترونيات 

 البصرية
 حميس  لينا

 حمادي

Photonic crystal fiber for sensor applications  
8 

هندسة االلكترونيات 

 البصرية
  فاضل رضا في

 ناجي

  Microstructure fiber for chemical detection  

 

9 

هندسة الليزر 

 وااللكترونيات البصرية
  وضاح سالم

 حسين

Dual Smart security system by laser defense  
10 

هندسة االلكترونيات 

 البصرية
  اسيل حسين

 عجالن

Design and construction optical fiber  system of leak 

detection system of crude oil pipelines 

 

11 

مي عبد الكريم   هندسة الليزر

 عبد الجبار

Influence of laser energy on synthesis of cadmium oxide and 

iron oxide nanoparticle in liquid medium with application 
12 

هندسة الليزر 

 وااللكترونيات البصرية
 سمر ناصر شهاب Studying and diagnosing the optical properties of different 

samples Of human blood 
13 

 

 

-- 

 -:الجمعيات والمنظمات الحكوميه 
  لجمعية الليزر العراقية. اإلداريةعضو الهيئة 

 .عضو بدرجة استشاري في نقابة المهندسين العراقية 

  لجنة مركزية وفرعية في الجامعة التكنولوجية. 30عضو في اكثر من 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ىاية نشاطات اخر
 نلوجية حاليا.الجامعة التك-ليزر وااللكترونيات البصريةقسم هندسة ال-رئيس فرع هندسة االلكترونيات البصرية .1

 الجامعة التكنلوجية.-قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية -مدير شعبة الشؤون العلمية .2

 والتكنلوجيا.زارة العلوم و-دائرة المواد الخطرة–مدير قسم الطوارئ الهندسية  .3



 

 ة .جامعة التكنولوجيالفي  وااللكترونيات البصريةالليزر هندسة  -عضو الهيئة التدريسية ومجلس القسم .4

شاريع ليا ومالقاء محاضرات على طلبة الدراسات العليا واالولية  واالشراف على اطاريح طلبة الدراسات الع .5

 االن. التخرج لطلبة الدراسات االولية.عشرة اعوام ومستمر الى

 المتقدمة.في مبادئ وتطبيقات الليزر استاذ متخصص  .6

 تأسيس هيكلية إلدارة مركز نقل وتوطين التكنلوجيا المتقدمة في الجامعة التكنلوجية.  .7

 –د جامعة بلغرا -من معهد فينكا  (LIFلليزر )اهندسة  تقنية النانو في مجالفي  علمي متقدم  حاصل على تفرغ .8

 .صربيا

الليزر و الضوءة باستخدام تقني المشعةالمواد النووية  لكشف عنا في مجال في وزارة البيئة يرااستش -  9

  .متقدمةال

 .ليزرال وتطبيقات منظوماتالخبرة العلمية في تصميم وبناء  - 10

 


