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Aims and Scope:  

The conference highlights fundamentals and appli-

cations of laser materials interactions and the ad-

vanced technologies in materials engineering. The 

conference is an interdisciplinary and the topics 

cover a wide range of scientific research that often 

bridges the gap between basic science and applica-

tions/technology. 

The topic includes but not limited to the following: 
1.New approaches in metallic materials. 
2.Glass and engineering ceramics. 
3.Engineering of rubbers and plastics. 
4. Advanced Composites.   
5.laser material interactions;  

modeling and simulations. 
6.laser materials processing; process monitoring and 

control. 
7.laser applications; in industry, biology, dentistry 

and environment.  
8.lasers in nanosciences, nanotechnology. 
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Important dates  

Abstracts should be submitted electronically to: 

lame.2012@uobaghdad.edu.iq 
Abstracts should be submitted  with no more than ( 150) 
words with ( manuscript title, researcher name, researcher  
E-mail). 
For more details please visit us on : 

www.ilps.uobaghdad.edu.iq 

20/6/2011 Abstracts submission 

1/9/2011 Abstracts submission Deadline 

 
1/10/2011 

Acceptance of  abstracts no later 
than 

1/11/2011 Full paper submission 

2/1/2012 Acceptance of  papers no later than 



 
 

   اللجنة التحضيرية 

 رئيسًا المواد. رئيس قسم  هـ علي حسين عتيوي.د.م.أ

 عضوا هندسة المواد محمد صالب حمزة.د.م.أ

 عضوا هندسة المواد جواد كاظم عليوي.د.م.أ

 عضوا هندسة المواد رنا عفيف مجيد.د.م.أ

 عضوا هندسة المواد عماد سعدي الحسني.د.م.أ

 عضوا معهد الليزر زينب فاضل مهدي.د.م

 عضوا معهد الليزر زياد اياد طه.د.م

 عضوا معهد الليزر محمد كريم ظاهر.د.م

 عضوا هندسة المواد ليث قيس عباس.د.م

 عضوا هندسة المواد اسامة سلطان محمد.د.م

 عضوا معهد الليزر حنان جعفر طاهر. د.م

 مقررا   هندسة المواد هند باسل علي.م

 عضوا معهد الليزر رواء احمد فارس.م.م

 عضوا معهد الليزر م احمد اسماعيل خليل.م

 عضوا معهد الليزر داود عبيد الطيفي. م.م

   اللجنة العلمية 

 رئيسًا عميد معهد الليزر حسين علي جواد.د.م.أ

مساعد رئيس جامعة  مازن مانوئيل الياس.د.أ
 النهرين للشؤون العلمية

 عضوا

 عضوا هندسة المواد محمد حيدر عليوي.د.أ

 عضوا معهد الليزر عبد الهادي مطشر.د.أ

 عضوا هندسة المواد فاضل عطيه جياد.د.م.أ

 عضوا هندسة المواد صاحب مهدي صالح.د.م.أ

 عضوا هندسة المواد سهامة عيسى صالح.د.م.أ

 عضوا هندسة المواد وليد عاصم حنا.د.م.أ

 عضوا هندسة المواد عالء عبد الحسن .د.م.أ

 مقررا  معهد الليزر شيالن خسرو توفيق.د.م

   االهداف

 محاور المؤتمر

 .التطبيقات الجديدة في المواد المعدنية .1
 .الزجاج والسيراميك الهندسي .2
 .هندسة المطاط واللدائن .3
 .المتراكبات المتقدمة .4
 .النمذجة والمحاكاة: تفاعل الليزر والمواد  .5
 .المراقبة والتحكم: معالجة المواد بالليزر  .6
 .تطبيقات الليزر في الصناعة وعلوم الحياة وطب االسنان والبيئة .7
 .الليزر في تكنولوجيا وعلوم النانو  .8

 توقيتات مهمة

 :إلى البريد االلكتروني التالي( نسخة الكترونية) يجب إرسال ملخصات البحوث 
lame.2012@uobaghdad.edu.iq 

ملخصات البحوث المرسلة يجب ان تكون باللغة االنكليزية و تـتـضـمـن     
(  151)و أن ال  تزيد عن ( اسم الباحث وبريده االلكتروني , عنوان البحث) 

 .كلمة 
 :لتفاصيل اكثر يرجى زيارة الموقع االلكتروني

www.ilps.uobaghdad.edu.iq 

 20/6/2011 تقديم ملخصات البحوث ابتداءا من

 1/9/2011 اخر موعد لتقديم الملخصات

 1/10/2011 إشعار الباحثين بقبول ملخصات البحوث 

 1/11/2011 تقديم البحوث كاملة

 2/1/2012 ٍإشعار الباحثين بقبول البحوث الكاملة

يركز المؤتمر على دراسة التداخل  بين الليزر والمواد الهندسية و                   
التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها التي اخذت حيزا واسعا من التكنولوجيا           

 . الحديثة لمد جسور رابطة تخدم العلوم المختلفة

الليزر والمواد الهندسية ” 

 “التكنولوجيا والتطبيقات: المتقدمة 
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