
                              -السٌــــــــــــــــــرة الذاتٌـــــــــــــــــــــــــة :

 د. عماد سعدي عبد الكرٌم الحسنً   -االســـــــــــــــــــــــــم : -

 أستاذ مساعد  -الدرجة العلمٌة والعنوان الوظٌفً : -

 وراه ـــــــــدكت -الشهـــــــــــــادة  : -

  9969 -التولـــــــــــــــــد : -

  47949354948  -  47742524446 -الهاتـــــــــــــــــف : -

و      dr.emad@uotechnology.edu.iq -البرٌد االلكترونً :

emad2000x@yahoo.com                                    

 االنكلٌزٌة العربٌة و  -اللغات االجنبٌـــــة : -

 سنــــــة  99 -مـــــدة الخدمــــــة : -

  -المناصب التً شغلها والخبرات االدارٌة : -

 المعاون العلمي لقسم هندسة المواد  -

 جيةرئيس فرع هندسة مواد عام/ الجامعة التكنولو -

 مدير مختبرات قسم هندسة المواد -

 -الشهادات الحاصل علٌها : -

 هندسة اإلنتاج والمعادن / الجامعة التكنولوجية 7002الدكتوراه:  -

 هندسة اإلنتاج ومعادن / الجامعة التكنولوجية 8991: ماجستير -

 هندسة اإلنتاج والمعادن / الجامعة التكنولوجية 8991: سبكالوريو -

 تصنيع معادن/ معهد التكنولوجيا/ النجف 8998دبلوم فني:  -

 -: العنوان الوظٌفً -

 الجامعة التكنولوجية -لحد أالن أستاذ مساعد في قسم هندسة المواد -7080 -

 الجامعة التكنولوجية -مدرس في قسم هندسة المواد 7002-7080 -

 الجامعة التكنولوجية -مدرس مساعد في قسم هندسة المواد 7007-7002 -
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 الٌوجـــــــــــد -الجامعات االخرى غٌر الجامعة التكنولوجٌة :التدرٌس فً  -

  -التدرٌس فً الدراسات العلٌا : -

 . التحوالت الطورية والمعامالت الحرارية  -

 . هندسة التآكل المتقدمة -

 تكنولوجيا المساحيق المتقدمة .  -

  -االشراف على الدراسات العلٌا ) ماجستٌر و دكتوراه ( : -

 ( طالب ماجستير 4( طالب دكتوراه  ، ) 8)

  (99) -مناقشة طلبة الدراسات العلٌا : -

 ( 2 ) -تقٌٌم اطارٌح الدراسات العلٌا علمٌاً : -

 بحث  (93)  -تقٌٌم البحــــوث العلمٌـــة : -

 -المواضٌع التً درستها للدراسات االولٌة : -

 الميكانيك الهندسي)علم السكون، علم الحركة( -

 ندسي، الرسم اله  -

 ، سلوك التؤكل -

 هندسة المعادن -

 ميتالورجيا المساحيق  -

 -البحــــوث المنشـــــــورة : -

 االوستنايتي مع انواع مختلفة من النحاس     683الحام االحتكاكي للفوالذ المقاوم للصدأ  -

 (1/88/7008) مجلة التقني 

)مجلااة الهندسااة  1834مااع ساابيكة االلمنيااوم  683اللحااام االحتكاااكي للفااوالذ المقاااوم للصاادأ  -

  8/88/7008والتكنولوجيا 

( المحضاارب بواسااطة السااباكة االهت)ا)يااة ) المااإتمر  Zn12دراسااة مقاومااة البلااك لساابيكة ) -

 العلمي التقني العاشر(

ماان االلياااف ال)جاجيااة )مجلااة دراسااة مقاومااة الشااد والصااالدب لاليبوكسااي المقااو  بطبقااات  -

 (7002، 1العدد  71الهندسة والتكنولوجيا المجلد 



)مجلاة الهندساة  تؤثير المحاليل الكيميائية المختلفاة علاك مقاوماة الشاد للمتراكباات البوليمرياة -

 (7080، 4العدد  71والتكنولوجيا المجلد 

)مجلااة  ات االيبوكساايتااؤثير اتجاااه افلياااف علااك خاصااية ال)حااف ومتانااة االنحنااا  لمتراكباا -

 (7080، 2العدد  71الهندسة والتكنولوجيا المجلد 

تااؤثير المحالياال الكيميائيااة علااك الخااواك الميكانيكيااة لمتراكبااات االيبوكسااي المقااواب بؤلياااف  -

 (7080، 9العدد  71)مجلة الهندسة والتكنولوجيا المجلد  )جاجية

والتوصايلية الحرارياة لخالئاط بوليمرياة مان تؤثير افشعة فوق البنفسجية علاك ثابات العا)ل  -

 (7080، 80العدد  71)مجلة الهندسة والتكنولوجيا المجلد  االيبوكسي والفينول

ساالوك التآكاال للمتراكبااات النحاااس مااع دقااائق الفااوالذ ) مجلااة العلاام التطبيقااي الحاادي / كناادا  -

 ( 7088، 6، العدد 1المجلد 

 الٌوجــــــــد   -تألٌـــــــــــــف الكتــــــــــب : -

 -كتــــــــــــــب الشكــــــــــر : -

شكر وتقدير من السيد رئيس قسم هندسة المواد للجهود المبذولة في تطوير وتحدي  الموقع  -

 االلكتروني للقسم

 شكر وتقدير من السيد رئيس قسم هندسة المواد للجهود المبذولة في متابعة مشاريع التخرج. -

رئيس الجامعة التكنولوجية للجهود المبذولة لالرتقا  بمستو  افدا  شكر وتقدير من السيد  -

 الجامعي.

شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة التكنولوجية للجهود المبذولة لتطوير الموقع  -

 االلكتروني للجامعة.

شكر وتقدير من السيد رئيس قسم هندسة المواد للجهود المبذولة في امتحانات الفصل افول  -

 . 7087-7088للعام الدراسي 

شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة التكنولوجية للجهود المبذولة والمتمي)ب في المشاركة  -

 بمهرجان السيادب .

مواد المتقدمة للحضور الك الندوب شكر وتقدير من مدير مرك) بحو  النانوتكنولوجي وال -

 العلمية الموسومة ) المواد النانوية في التطبيقات الطبية االحيائية ( . 

 شكر وتقدير من رئيس قسم هندسة المواد للجهود المبذولة . -

شكر وتقدير من جامعة البصرب /كلية الهندسة للجهود الكبيرب والمشاركة الفاعلة في  -

 الدراسات العليا . 

وتقدير من رئيس قسم هندسة المواد للجهود المبذولة في سير العملية االمتحانية شكر  -

 والمحافظة عليها ورفع مستواها . 

شكر وتقدير من رئيس قسم هندسة المواد للجهود المبذولة والخاصة في لجنة صيانة  -

 المباني. 



جية للجهود شكر وتقدير من مساعد رئيس الجامعة للشإون العلمية / الجامعة التكنولو -

 المبذولة في رفع المستو  العلمي في الجامعة . 

 

  -النقابات والهٌئات االستشارٌة : -

 نقابة المهندسين العراقيين / استشاري . -
) معاً من اجل العراق ( المرتبطة بو)ارب  فيقعضو الهيئة االدارية لجمعية تو -

 التعليم العالي والبح  العلمي . 
 عضو جمعية النانو تكنولوجي .  -

 


