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 النظام الداخلي

 م( املعدل صدر النظام الداخلي التايل : 1981( لسنة ) 55استنادا إىل قانون اجلمعيات العلمية رقم ) 

ة اجلامعيني ، عبارة عن جمموعة ) طبيعية أو معنوية( من األساتذ ( : اسم اجلمعية : ) مجعية الليزر العراقية (  :1املادة )
الباحثني و  العلماء تسعى إىل تكريس خربة أعضائها يف دعم األنشطة العلمية ، البحثية ، االجتماعية والثقافية لغرض خدمة 

                                   املسرية العلمية.                
املادة احلافظات األخرى بقرار  من هيئتها اإلدارية .           يف بغداد وهلا أن تؤسس فروعا هلا يف( : مركز اجلمعية: 2املادة )

 ( : أهداف اجلمعية : 3)
البحوث  أوال : نشر املعرفة العلمية يف جماالت الليزر وااللكرتونيات البصرية من خالل أتطري النشاطات العلمية يف جوانب  

 واملعارض واملسامهة فيها .مترات والدراسات ، وتنظيم الندوات واللقاآت  إضافة إىل املؤ 
 اثنيا: توثيق املعلومات وتبادل اخلربات العلمية لذوي االختصاص داخل العراق وخارجه .                 

 اثلثا: إقامة العالقات العلمية مع اجلمعيات العلمية املناظرة إقليميا وعامليا .  
 ( : العضوية يف اجلمعية 4املادة)

 جلمعية ما يلي :                                                                                أوال : يشرتط يف عضو ا
 وااللكرتونيات البصرية .   يكون حاصال على شهادة جامعية أولية على أألقل يف اختصاصات الليزر –أ  
 أن يقبل نظام اجلمعية كتابة . -ب
 اجلمعية العاملني ميضي عليه ومؤيدا من اثنني من أعضاءأن يقدم طلب انتساب مبوجب منوذج  -ج

 ( أعاله .    أ -الفقرة ) أوال اثنيا: جيوز استثناء املخرتعني واملكتشفني والباحثني واملبدعني املتميزين من أحكام
 ( : قبول أألعضاء :5) املادة

 أبعد تقدبر. الشهرين على زتجاو أوال: تنظر اهليئة اإلدارية يف طلبات االنتساب للجمعية خالل مدة ال ت
 ةاملرشحني يف لوحاثنيا: يتم قبول العضو اجلديد من قبل اهليئة اإلدارية عند استيفاء الشروط وتعلن أمساء 

 اهليئة  على الرتشيح واالعرتاض عليه  أمام اإلعالانت ملدة أسبوع يف األقل ليتسىن ألعضاء اجلمعية اإلطالع 
 ورة سرية.  صاإلدارية ألسباب وجيهة ب 
 وخالل شهر من أتريخ اثلثا : يقبل العضو يف اجلمعية بعد تسديد رسوم االنتساب واالشرتاك حسب هذا النظام 
        إعالن قبوله .   
 .الواجب تسديدها من قبله رابعا: يتم تبليغ املرشح بقبوله عضوا يف اجلمعية من فبل أمني السر ويبلغه أيضا ابملبالغ 
 
 



 
آراء اهليئة العلمية وللجمعية ) إبمجاع : للهيئة اإلدارية منح العضوية الفخرية ملن تراه قدم أو يقدم خدمات جليلة للمسريةخامسا  

 االنتساب أو االشرتاك أو كليهما.  ( كما هلا إعفاء هؤالء األعضاء من تسديد رسوم

خدمات جليلة للعلم وللجمعية وجيوز  ممن قدموا أو يقدمونسادسا: للهيئة اإلدارية منح رائسة فخرية ألي شخصية علمية حمرتمة 
 أن تستمر هذه الرائسة لدورة انتخابية أو ملدة سنة واحدة . 

 عضوية يف إحدى احلاالت التالية :يفقد العضو صفة ال :(: فقدان العضوية 6املادة ) 
 املرتتبة عليه وتعترب االستقالة انفذة تسديد االلتزامات ئة اإلدارية بعديف حالة استقالته من اجلمعية بطلب حتريري يقدم للهي -أ 

 هلا من قبل اهليئة اإلدارية .   من أتريخ قبو 
 عنه بقرار من اهليئة اإلدارية.  يف حالة الوفاة أو انتفاء إحدى شروط العضوية  -ب
  أعضاء اهليئة اإلدارية وبعد ثلثي ةفصل العضو إال ألسباب وجيهة وقانونية و ومبوافق زعند فصله من اجلمعية وال جيو  -ج 
ويكون قرار يئة العامة يف اجتماعها القادم على قرار فصله لدى اهل أن يعطى فرصة للدفاع عن نفسه كما وله احلق يف االعرتاض 

 انفذا .     اهليئة العامة هبذا الشأن
  إشعاره خطيا . رية وبعد شهر منعند عدم تسديده  التزاماته املالية مبوجب تعليمات تضعها اهليئة اإلدا -د

جديد وعند قبوله يقوم ملالية أن يقدم طلب انتساب حيق للعضو الذي يفقد عضويته بسبب عدم تسديد التزاماته ا (:7املادة )
 بتسديد كافة االلتزامات املرتتبة عليه .  

 اجلمعية .   ليس للعضو الذي يفقد عضويته أو لورثته أبي شكل أي حق يف أموال ( :8املادة )
 (: هيئات اجلمعية : 9املادة )

دمون به للحصول على إجازة أتسيس          والذين يتقطلب التأسيس وتتكون من األعضاء املوقعني على  أوال: اهليئة التأسيسية : 
اهنا املختلفة خالل مدة ستني جلمعية وجيب على اهليئة التأسيسية دعوة اهليئة العامة إىل اجتماع عام النتخاب اهليئة اإلدارية وجلا

                                           يوما من أتريخ التأسيس وعليهم إبالغ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي خالل مدة عشرة أايم من أتريخ إعالهنا .                  
 اثنيا: اهليئة العامة:

اء الذين وفوا اباللتزامات املرتتبة عليهم وفق هذا     النظام بعد دعوهتم مجيعا  إىل تتكون اهليئة العامة من مجيع األعض   -أ
 اجتماع عام.                                        

                         يتساوى أعضاء  اهليئة العامة يف حق التصويت وقوته ويعترب النصاب  حاصال  حبضور  أكثرية األعضاء يف الدعوة األوىل .          -ب
                               

ألجراء أي تعديل يف النظام الداخلي للجمعية أو حللها اختياراي جيب إصدار قرار من اهليئة العامة وأبغلبية الثلثني، وال   -ج
رفق إبعالن الدعوة إىل  االجتماع تصح مداوالت اهليئة العامة يف هذا الصدد   إال إذا أدرجت املسائل يف جدول األعمال امل

 العام.
 
 



 
تعتمد اهليئة العامة للجمعية اجتماعها السنوي خالل شهر شباط للمصادقة على املوازنة وإقرار احلساب اخلتامي للهيئة وحيدد  -د

                                                                                               موعد االجتماع من قبل اهليئة اإلدارية ويعلن عن ذلك يف صحيفة ويف لوحة اإلعالانت وملدة أسبوعني . 
 جيب دعوة اهليئة العامة مرة واحدة كل ثالث سنوات النتخاب اهليئة اإلدارية.   -ه

 ( : صالحيات اهليئة العامة: 10املادة )
 أوال: إقرار جدول األعمال . 

 ير اهليئة اإلدارية عن أعماهلا السنوية.  اثنيا:النظر يف تقر 
 اثلثا:املصادقة على موازنة اجلمعية للسنة املالية املنصرمة.  

 رابعا: إقرار خطة عمل اجلمعية للفرتة القادمة . 
 خامسا: انتخاب أعضاء اهليئة اإلدارية اجلديدة للجمعية. 

هليئة العامة إثناء االجتماع ويكون هلا مساس أبغراض اجلمعية سادسا: البحث يف أية أمور أخرى يطرحها أي عضو من أعضاء ا
 وحتظى مبوافقة أغلبية احلاضرين . 

ال يكون اجتماع اهليئة العامة منعقدا إال حبضور أكثر من نصف غدد األعضاء املسجلني، وإذا مل حيصل النصاب ( :11املادة )
نفس اليوم من األسبوع التايل ويف نفس الزمان واملكان احملددين لالجتماع  القانوين يف االجتماع األول يتم عقد االجتماع العام يف

                                         األول ويعترب النصاب حاصال عندئذ مهما بلغ عدد األعضاء احلاضرين .                                                              
 جتماع اهليئة العامة أكرب األعضاء سنا أو من تنتخبه اهليئة العامة ويعني معه مراقبا وكاتبا للجلسة. يرأس ا ( :12املادة )
أو الوزارة ، دعوهتا  للهيئة العامة بناء على دعوة من ثلثي عدد أعضاءها   أو بناء على طلب من اهليئة اإلدارية ( :13املادة )

بسري عمل اجلمعية أو يف أمر إقالة اهليئة اإلدارية عند خروجها عن هذا النظام أو  الجتماع استثنائي للنظر يف أية أمور تتعلق
 ارتكاهبا خمالفات جسيمة .

 (: اهليئة اإلدارية:14املادة )
أوال :  تتكون اهليئة اإلدارية من سبعة أعضاء واثنني احتياط من الذين يلوهنم يف األصوات تنتخبهم اهليئة العامة من بني أعضائها 

                                                                   القرتاع السري )وإذا تساوى عضوين أو أكثر ابألصوات فيتم انتخاب العضو األصلي ابلقرعة( .                                        اب
 ملرشح ألكثر من مرة .اثنيا:    تكون مدة العضوية ثالث سنوات وجيوز إعادة انتخاب العضو ا

اثلثا:    يقوم األعضاء املنتخبون ابنتخاب رئيس للهيئة اإلدارية وانئبا له وأمينا للسر، وحتدد صالحيات كل منهم وواجبا ته من 
 اهليئة اإلدارية .           

اص والقضاء يف كل ما يعود للجمعية من رابعا:   يقوم رئيس اهليئة اإلدارية بتمثيل اجلمعية لدى دوائر الدولة والقطاع املختلط واخل
 حقوق وما يرتتب عليها من التزامات.  

   . خامسا :  حيل انئب الرئيس حمل الرئيس عند غيابه
سادسا :  يف حالة غياب الرئيس ملدة تتجاوز الشهرين بدون عذر مشروع فألعضاء اهليئة اإلدارية  انتخاب رئيس جديد للهيئة 

 اإلدارية . 



:   يفقد عضو اهليئة اإلدارية عضويته فيب اهليئة عند غيابه أربعة اجتماعات متتالية دون عذ ر مشروع تقتنع سابعا  
 به اهليئة ويدعى العضو االحتياط ليحل حمله .  

ية اثمنا : حتدد اهليئة اإلدارية بضوابط كيفية وأوقات تسديد االلتزامات املالية املرتتبة على األعضاء ، كما وحتدد كيف
 إهناء العضوية عند عدم تسديد العضو اللتزاماته املالية . 

 اتسعا: للهيئة اإلدارية فصل عضو اجلمعية بصورة وقتية أو دائمية عند خمالفته ألحكام هذا النظام .        
                                                            لقيام أبعمالوحيق هلا تشكيل اللجان اليت تراها مناسبة لتقوم اهليئة اإلدارية إبدارة أعمال اجلمعية  (:15املادة )

معينة وحتدد مهام كل جلنة بقرار تشكيلها ويتم مشاركة اكرب عدد ممكن من األعضاء يف هذه اللجان من اجل 
                            تفعيل نشاطات اجلمعية.                                                                  

 ( : انتخاب اهليئة اإلدارية :                                                                               16املادة ) 
 أوال :   يشرتط يف مرشح اهليئة اإلدارية توفر الشروط التالية : 

 حمافظة مركز اجلمعية.  اليفل عمره عن أربعني عاما .، وحمل إقامته يف -أ 
 األقل أو ما يعادهلا.   من ذوي املؤهالت والنشاطات العلمية ، وحاصل على مرتبة مدرس يف -ب
 جييد التحدث بلغة أجنبية واحدة على األقل .                                         -ج
 اثنيا:   
العامة السنوي املقرر بطلب حتريري  من موعد اجتماع اهليئةني يكون الرتشيح لعضوية اهليئة اإلدارية قبل أسبوع -أ 

 املدة املعلنة لذلك .   يقدمه املرشح إىل اهليئة اإلدارية خال ل
املوافقات األصولية قبل مدة التقل  جبدية بعد احلصول علىتعلن قائمة أبمساء املرشحني حسب احلروف األ -ب 

    عن أسبوعني من اليوم احملدد لالجتماع .   
ممثل عن وزارة التعليم العايل والبحث ة ابالقرتاع السري وحبضور جيري التصويت النتخاب أعضاء اهليئة اإلداري -ج 

 وضمان صحة سريها . العلمي لإلشراف على عملية االنتخاب
ملساعدة املشرف على عملية   ختتار اهليئة العامة خالل االجتماع جلنة من ثالث أشخاص من األعضاء -د
 القرتاع وفرز األصوات . ا
الرئيس انتخاهبا لينتخبوا من بينهم  نعلى أعضاء اهليئة اإلدارية املنتخبني عقد اجتماع خالل عشرة أايم م -ه

   األمور املالية.     انتخاب عضو لإلشراف على وانئب الرئيس وأمني السر كما حيق هلـــم
                               موعد  لة أو قرر أربعة  من أعضاءها االستقالة مرة واحدة قبلإذا قررت اهليئة اإلدارية االستقا( : 17املادة )

االجتماع السنوي العام فعلى اهليئة اإلدارية أو األعضاء املتبقني دعوة اهليئة العامة الجتماع استثنائي النتخاب هيئة 
                                          إدارية جديدة.                                           

 (:اجتماعات اهليئة اإلدارية : 18املادة)
ويدعى  إضافة إىل الرئيس أو انئبه أوال: يكتمل النصاب يف اجتماعات اهليئة اإلدارية حبضور نصف أعضائها 

 غياب العضو األصلي .  العضو أو أألعضاء االحتياط للحضور عند



 
    فيه الرئيس .   اجلانب الذي صوت ت اهليئة اإلدارية أبكثرية عدد أألعضاء وعند التساوي يرجحاثنيا: تتخذ قرارا

 األعضاء عن طريق إىل  أو انئبه وتبلغألقل بدعوة من الرئيس اثلثا: جتتمع اهليئة اإلدارية مرة واحدة يف الشهر على ا
  أمني السر. 

 التوقيع وترسل إن وجدت عندويتم تثبيت التحفظات فيه  ررابعا: يدون احملضر يف سجل خاص عند أمني الس
 إىل اجمللس األعلى للجمعيات العلمية إلبداء الرأي فيه إن تطلب أألمر ذلك. 

 (: مهام اهليئة اإلدارية :19املادة )
 أوال: إعداد خطة العمل السنوية .  
        للجمعية .واإلداري اثنيا:إعداد املوازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط املايل  

 اثلثا: املوافقة على املشاركة يف املؤمترات العلمية داخل العراق وخارجه. 
    اجلمعيات العلمية . رابعا: املوافقة على عقد املؤمترات العلمية داخل العراق وخارجه ابلتعاون مع
          طريق الرئيس أوانئبه .ائي عن خامسا: دعوة اهليئة العامة لالجتماع السنوي أو أي اجتماع أخر استثن
 سادسا: استالم وتسليم  كل ما يعود للجمعية من أموال عينية ونقدية.  

 لقرارات اهليئة. سابعا: ميثل اجلمعية رئيسها ويوقع على كافة العقود وفقا 
ئب الرئيس على كافة اثمنا: توقع املراسالت من قبل رئيس اهليئة أو انئبه عند غيابه  أو أمني السر ويطلع ان

 املراسالت من خالل اضبارة الدوار .  
اتسعا: توقع الصكوك من قبل رئيس اهليئة أو من ختوله اهليئة اإلدارية إضافة إىل توقيع مسوؤل احلساابت أو أمني 

 املالية . 
 عاشرا: البت يف طلبات العضوية وقبوهلا. 

 جورهم .حادي عشر : تعيني العاملني يف اجلمعية وحتديد أ
 اثين عشر : إيداع أموال اجلمعية يف احد املصارف حلني احلاجة إليها . 

اثلث عشر: وضع وتعديل رسوم االنتساب واالشرتاك وكافة أجور اخلدمات اليت تقدم إىل األعضاء   وغريهم على 
 . العامة  ضوء احلالة االقتصادية

 ( : واجبات أمني السر : 20املادة)
ب أن تتوفر فيه املؤهالت العلمية والفنية واإلدارية وتتلخ  واجباته يف مايلي إضافة إىل ما أمني سر اجلمعية جي

 يكلف به من قبل اهليئة اإلدارية:   
 أوال: توجيه الدعوة لالنعقاد بناء على طلب رئيس اهليئة أو انئبه عند غيابه . 

ا وتوزيعها على اجلهات املختصة ومسك سجل القرارات اثنيا: تسجيل قرارات اهليئة اإلدارية واهليئة العامة وتوقيعه
 وله االستعانة مبوظف أو أكثر هلذا الغرض . 

 اثلثا: إعداد جدول أعمال اهليئة اإلدارية واهليئة العامة. 



 رابعا:توجيه الدعوة الجتماع اهليئة العامة حسب قرار اهليئة اإلدارية . 
 قرارات وأية مهام أخرى يكلف هبا من اهليئة اإلدارية. خامسا: توقيع املراسالت ومتابعة تنفيذ ال

 سادسا: إصدار بطاقات حديثة لألعضاء ويكون مسوؤال عن تدقيق وصحة املعلومات الواردة فيها .  
 سابعا: تبليغ العضو بقبوله واملبلغ الواجب تسديده من قبله خطيا . 
 ينا إبرشادات رئيس اجلمعية .اثمنا: اإلشراف على أرشيف اجلمعية وخدمات األعضاء مستع

تقوم اهليئة اإلدارية بتعيني مدير تنفيذي تتوفر فيه االمكانبات الفنية والكفاءة اإلدارية لغرض القيام  (:21املادة)
بتنفيذ قرارات اهليئة اإلدارية وتنسيق أعمال اللجان واإلعداد للندوات واحللقات واحملاضرات وجداول األعمال 

 مل مؤهال جامعيا.ويشرتط فيه أن حي
  (: موارد اجلمعية:  22املادة ) 

    تتكون موارد اجلمعية ممايلي :     
(  ألف  1000(مخسة آالف دينار ورسم االشرتاك السنوي ) 5000أوال:  رسم انتساب العضو قدره )   

دينار.        
األصول املعتمدة . اثنيا: التربعات واهلبات من األفراد واجلهات املعنوية واالعتبارية  وفق   

 اثلثا: املنح احلكومية وحصة تطوير العلوم املخصصة يف ميزانية الدولة الداعمة للجمعية . 
 رابعا: الدعم الدويل واهلبات واملنح من املنظمات الدولية واجلهات احلكومية املاحنة. 

 خامسا : دعم منظمات وهيئات األمم املتحدة اإلمنائية.
موارد للجمعية نتيجة الدخول يف استثمارات علمية وموارد انجتة من املشاركات اليت توفر موارد سادسا: ما يتأتى من 

 للهيئة. 
سابعا:أجور اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية ألعضائها واآلخرين حسب تعليمات اهليئة اإلدارية عالوة إيرادات 

  املطبوعات اليت تصدرها اجلمعية . 
 (: 23املادة)

 لسنة املالية للجمعية يف بداية العام امليالدي وتنتهي يف هنايته . أوال: تبدأ  ا
اثنيا: حتتفظ اهليئة اإلدارية بسجالت احلساابت تودعها إىل موظف خمت  وجيوز ألي عضو اإلطالع عليها مبوافقة 

 اهليئة. 
يعرض ذلك على  اثلثا:تدقق حساابت اجلمعية من قبل مكتب تدقيق حساابت ويتم االتفاق على أجوره على أن

 اهليئة العامة، وتنظم احلساابت من قبل احملاسب .  
حيق للجمعية متلك العقارات واألموال املنقولة وغري املنقولة ابملقدار الالزم لتحقيق أغراضها والتصرف (: 24املادة)

 هبا جبميع الوسائل على أن يتم ذلك بقرار من اهليئة اإلدارية ووفقا للتشريعات النافذة.
 ( : سجالت اجلمعية :25ملادة)ا

 أوال : جيب على اجلمعية أن متسك السجالت التالية: 



وجنسياهتم وأعمارهم  سجل األعضاء : يدون فيه أمساء أعضاء اجلمعية يف املركز والفروع إضافة إىل عناوينهم -أ
 ومهنهم وأتريخ انتمائهم .   

 أعضاء اهليئة اإلدارية. ة واهليئة العامة موقعا عليها من قبلسجل القرارات : ويدون فيه قرارات اهليئة اإلداري -ب
رئيس ، انئب الرئيس و  سجل احلساابت : يدون فيه املدخوالت واملصروفات وجيب أن يكون مصدقا من قبل -ج

 أمني سر اهليئة اإلدارية .                           
                            منقولة. ية من أاثث وأموال منقولة وغري سجل األموال واألاثث : يدون فيه كل ما يعود للجمع-د

 اثنيا: جيب أن ختتم مجيع مراسالت اجلمعية وسجالهتا وقراراهتا ابخلتم اخلاص هبا. 
 (: حل اجلمعية: 26املادة)

 وموجوداهتا بعد ملنقولةا حتل اجلمعية نفسها مبوافقة ثلثي عدد  أعضاء اهليئة العامة، وتوؤل أمواهلا املنقولة وغري
 تصفيتها إىل اجمللس األعلى للجمعيات العلمية.  

 (: 27املادة )
 أوال: ال جيوز توزيع أرابح على أعضاء اجلمعية.  
 تصدرها  اجلمعية إىلاثنيا: ختص  نسبة من أرابح املمتلكات والفعاليات والنشاطات واملطبوعات اليت تقوم هبا أو  

 ات العلمية وفق ما حيدده اجمللس .اجمللس األعلى للجمعي
  دور اثلثا: عند توفر فائض يف أألموال النقدية جيوز للهيئة اإلدارية التربع بقسم من هذا الفائض إىل 

 الرعاية االجتماعية. 
 (: ينفذ هذا النظام من أتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.  28املادة: ) 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 قائمة ابملؤسسني
 

   االسم مؤسسة التي ينتمي إليهاال

 ت

  .1 أ. د. عبد المهدي طالب رحمة هللا جامعة بغداد  –عميد كلية العلوم  

الجامعة  –رئيس قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية  

 التكنولوجية

  .2 أ. د. مؤيد عزيز حسن  

معاون رئيس قسم هندسة الليزر وااللكترونيات  

 تكنولوجيةالجامعة ال –البصرية 

  .3 أ.د.  فريد فارس رشيد 

قسم هندسة الليزر وااللكترونيات  -رئيس فرع هندسة الليزر 

 الجامعة التكنولوجية –البصرية 

  .4 أ. د. محمد صالح مهدي 

  .5 أ.د. عدنان صالح محمد  جامعة بغداد  –كلية العلوم للبنات  –رئيس قسم الفيزياء 

الجامعة  –رية قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البص

 التكنولوجية

  .6 أ.د. صالح نوري صالح 

  .7 أ.د. رعد سامي فياض  جامعة النهرين  –كلية الهندسة  -رئيس قسم  هندسة الليزر

  .8 محمدأ. د. إحسان فتح هللا رستم  جامعة بغداد  –كلية طب الكندي  –رئيس فرع التشريح 

  .9 أ.م. د. صادق عباس المختار  دجامعة بغدا –كلية طب الكندي  -معاون العميد العلمي 

  .10 أ. م. د. علي عباس الشحم  جامعة بغداد –كلية طب الكندي  -رئيس فرع الجراحة 

  .11 أ. م. د. صالح عبد الوهاب شيت  جامعة بغداد –كلية طب الكندي  -رئيس شعبة الفيزياء الطبية 

  .12 د. عقبة نافع عزيز المعمار  جامعة بغداد  –كلية طب األسنان 

  .13 د. نجم عبد الكاظم الربيعي  الجامعة التكنولوجية  –سم العلوم التطبيقية ق

  .14 د. محمد عبد األمير حسين  جامعة النهرين –كلية الهندسة  -قسم  هندسة الليزر

  .15 د. سعد ياسين جاسم  وزارة العلوم والتكنولوجيا  –مركز الليزر والكهروبصريات 

  .16 م.طالب زيدان الموسوي معةرئيس مجلس االدارة كلية الكوت الجا

 
 
 
 
 


