
 

C.V 

-Name :-Mohammed Sellab Hamza 

-born date :- 8-2- 1951 Babylon  Al- Seda 

-Permanent address :- Baghdad  Al-Rashed – Street 4 –

Home No. 32 

-E-mail :-  dr.msh2013@yahoo.com                                        

-Contact numbers :-  07801856260 

-Nationality :-  Arabic 

-marital status :- Married 

- Languages :-  Arabic - English 

-Qualifications :- Doctorate (Ph.D) Mechanical 

Engineering (Production Engineering and Metallurgy)    

 

 

تكنولوجيا  –انتاج ومعادن  هندسةفي الهندسة الميكانيكية /  ph.D الدكتوراهشهادة  -1

 المساحيق

 عنوان اطروحة الدكتوراه :           

 ) تصميم قوالب النتاج االجزاء المصنعة بطريقة تكنولوجيا المساحيق (

( Die design for parts made from powder metallurgy) 

 في الهندسة الميكانيكية / تصاميم M.Sc الماجستيرشهادة  -2

mailto:dr.msh2013@yahoo.com


 عنوان رسالة الماجستر :         

 ) التشوهات واالجهادات لالسطوانات السمكية المضغوطة جزئيا ً(

Deformation and stresses of partially pressurized thick 

 Cylindrical shells.) 

 5جامعة الموصل ) مدة الدراسة  هندسة ميكانيكة / B.Sc البكالوريوسشهادة  -3

 .سنوات(

 .حاصل على مرتبة رئيس مهندسين استشاري في نقابة المهندسين العراقية -4

 .حاصل على مرتبة خبير في المجال الهندسي -5

%( من الجهاز  04وبدرجة )  0999جودة داخلي لاليزو  ققحاصل على شهادة مد -6

 .المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 

-Teaching experience:- 

 

 : الوظيفية الخبرة
 

  المعاون االداري لهندسة المواد / الجامعة التكنولوجية. 

  المعاون العلمي لهندسة المواد / الجامعة التكنولوجية للفترة.  

 مواد / الجامعة التكنولوجيةممثل التدريسين لهندسة ال. 

 مواد / الجامعة التكنولوجيةهندسة ال تدريسي في 

 مدير العقود الحكومية /الجامعة التكنولوجية 

 

 الخبرة في مجال المحاضرات :



 -7 تكنولوجيا المساحيق -1
 السيطرة النوعية

 

 -8 المواد الهندسية -2

الدراسات الفنية واإلقتصادية لجدوى 

 المشاريع

     الهندسة الصناعية -0 المواد المعدنية والالمعدنية -3

 تصاميم القوالب -19 المواد المركبة -4

 Reliability  المعولية -11 الرسم الهندسي 5

6 

التنظيم اإلداري والتكنولوجي لمنشأة 

 صناعية
 بحوث العمليات -12

 

 

 

 

 

 

 

 في مجال الصناعة .الخبرات  

  .تصميم وانتاج قوالب االجزاء المصنعة من المساحيق -1

 .تصميم وانتاج االجزاء الميكانيكية  -2



 .تصميم وانتاج القوالب لالجزاء البالستيكية -3

 .انتاج االجزاء المصنعة من المساحيق وبتقنية تكنولوجيا المساحيق -4

 .C.N.Cاصالح وبرمجة المكائن التي تعمل بواسطة الكمبيوتر  -5

 االستشارات :

 مهندس استشاري في نقابة المهندسين العراقية. 

 الهندسية والحماية المدنية في جامعة بغداد شاري في الجمعية الوطنية للفحوصاست. 

 استشاري في المكتب االستشاري في الجامعة التكنولوجية. 

 استشاري في الجمعية العراقية للنانوتكنولوجي 

 

 

 

-Conferences and Seminars :- 

 

 

 

 الجهة المنظمة  الصفة العلمية العنوان ت

 جامعة النهرين ندوة الصناعات الصغيرة ودور التعليم العالي فيها  1

2 
 ندوة ضمان الجودة واالعتمادية في الجامعة

الجامعة التكنولوجية / 

 قاعة الكندي

3 
 مؤتمر البحث الهندسي الرصين يساهم في بناء العراق

كلية الهندسة / جامعة 

 بغداد

الجامعة التكنولوجية/ قسم  ندوةدور مهندس المواد في دعم االعمار وترصين البنى االرتكازية  4



 هندسة المواد في البلد

مدخل النظمة الجودة والبيئة والسالمة واسس تطويرها في  5

 العراق
 جامعة النهرين ندوة

6 
 مؤتمر المؤتمر العلمي االول لتكنولوجيا المعلومات التطبيقات واالفاق

الجامعة التكنولوجية / 

 قسم هندسة الحاسبات

 الجامعة التكنولوجية  رمؤتم العلمي للنانو تكنولوجي والمواد المتقدمة وتطبيقاتهاالمؤتمر 7

8 
الندوة الرابعة التخصصية في مجال تحديات المستقبل للمواد 

 الهندسية 
 ندوة

الجامعة المستنصرية 

/كلية الهندسة /هندسة 

 المواد

9 Production of composite materials by 

sputtering technique  
 الجامعة التكنولوجية ندوة

لتقانة النانو وتطبيقاتها في الطاقات  المؤتمر العلمي االول 10

 الجديدة والمتجددة
 مؤتمر

/ كلية جامعة بغداد

 الهندسة

لقسم علوم الحاسبات )علوم الحاسوب  المؤتمر العلمي االول 11

 ساس لبناء مجتمع المعلوماتية(ا
 الجامعة التكنولوجية مؤتمر

12 
 مؤتمر البحث الهندسي اساس اعادة بناء العراق

جامعة بابل / كلية 

 الهندسة

 الجامعة التكنولوجية مؤتمر النانو تكنولوجي ثورة المستقبل 13

 الجامعة التكنولوجية مؤتمر التواصل البحثي بين البحث العلمي والتطبيق في العمارة 14

15 
 مؤتمر المؤتمر االقليمي الثاني للعلوم الهندسية

/ كلية جامعة النهرين

 الهندسة

 الجامعة التكنولوجية مؤتمر للهندسة الجيوماتيكية وتطبيقاتها  المؤتمر العلمي االول 16

 جامعة بابل مؤتمر لهندسة المواد المؤتمر العلمي االول 17

18 
 مؤتمر التراكيب النانويةبوليمرات 

/كلية بن جامعة بغداد

 الهيثم

 الجامعة التكنولوجية مؤتمر المؤتمر الهندسي لهندسة السيطرة والنظم  10

 الجامعة التكنولوجية مؤتمر للتقانات الحديثة في تصفية النفط و الغاز المؤتمر العلمي االول 29



الجامعـة  مؤتمــــر الجيوماتيكية وتطبيقاتهاالمؤتمر العالمي األول للهندسة  21

التكنولوجية/البناء 

 واالنشاءات

21 

 

الجامعـة  مؤتمــــر المؤتمر العالمي األول للهندسة الجيوماتيكية وتطبيقاتها

التكنولوجية/البناء 

 واالنشاءات

التكنولوجية/قسم العلوم  ورشـــة عمل ورشة العمل الخاصة بكيفية التعامل مع المصادر المشعة 22

 التطبيقية

التطبيقات الحديثة الشعة الليزر في المجاالت الهندسية والطبية  23

 والبيئية

 التكنولوجية/هندسة الليزر نــدوة

التكنولوجية/مركز  ورشـــة عمل أدارة قطاع النفط والغازفي العراق 24

 تكنولوجيا الطاقة

 التكنولوجية/هندسة المواد نــــــــدوة الموادتطبيقات النانوتكنولوجي هندسة  25

التكنولوجية/تكنولوجيا  نــــــــدوة إقتصاديات النفط والغاز في العراق واالفاق المستقبلية 26

 النفط

التكنولوجية/تكنولوجيا  نــــــــدوة الندوة الطالبية للتدريب الصيفي في المواقع النفطية 27

 النفط

 جامعة بابل/هندسة المواد مــــؤتمـــر المؤتمر العلمي التاسع لتكنولوجيا البوليمرات  28

 نـــــدوة واقع صناعة السمنت العراقي وآفاق تطويره 29

 علميــــة

التكنولوجية/الهندسة 

 الكيمياوية

واقع الصناعة العراقية وأفاقها المستقبلية ودور الجامعة  30

 مشاكلها ووضع الحلول العلمية لالزمةالتكنولوجية في دراسة 

الجامعةالتكنولوجية  ورشـــة عمـــل

بالتعاون مع وزارة 

 الصناعة والمعادن

تعزيز جودة مهارات العرض وااللقاء والتقديم لالستاذ  31

 الجامعي

 مركز التعليم المستمر  نـــــدوة

وأستخداماتها المؤتمر التاسع لتصنيع وتكنولوجيا البوليمرات  32

 الواسعة في تأهيل الصناعات العراقية

 جامعة بابل/هندسة المواد مؤتمـــــر

الجامعةالتكنولوجية/  مؤتمـــــر المؤتمر العلمي االول للهندسة الجيوماتيكية وتطبيقاتها  33

 هندسة البناء واالنشاءات



الجامعة  مؤتمـــــر الطاقات المتجددة روافد للتنمية واالعمار في العراق 34

التكنولوجية/مركز 

تكنولوجيا الطاقة 

 والطاقات المتجددة

 نــــدوة هندسة المواد الطبية واالحيائية 35

 علميــــة

الجامعة 

 التكنولوجية/هندسة المواد

المؤتمر الدولي االول لهندسة الجيوتكنيك والمواصالت  36

ICGTE   وتحت شعار االفاق المستقبلية لهندسة الجيوتكنيك

 وهندسةالمواصالت_التطبيقات والحلول

المـــؤتمرالدولي 

 االول

الجامعــة التكنولوجيــــة/ 

قســـم هندســـة البنـــاء 

 واالنشــــاءات

 مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة بعنوان 37

NANOMATERIALS IN BIOMEDICAL 

APPLICATIONS 

نــــــدوة 

 علميــــة

في قاعة االستاذالمرحوم 

ابراهيم الجوادي 

للمؤتمرات في قسم 

 العلوم التطبيقية

هيثة المستشارين لدولة رئيس الوزراء بالتعاون مع مشروع  38

االصالح االداري)ترابط( الممول من الوكالة االمريكية للتنمية 

 ز(الدولية تحت شعار)نحـو أداء متميــ

مؤتمــر المركــز 

العراقـــي 

 للتميــز الحكومي

قاعة قرطبة فندق 

 منصور ميليا

مكتب رئيس الجامعة  نــــــدوة الجودة في الجامعة التكنولوجية ... الواقع والــرؤى المستقبليــة 39

 الجامعة التكنولوجيــة

حفل افتتاح المؤتمر المعماري العالمي االول تحت شعار  04

 "التطويـر المعماري والحضري لمدينـة بغــداد"

مسـرح الجامعة برعاية  نــــــدوة

معالي وزير التعليــم 

 العالي والبحث العلمي

الندوة العلمية التخصصـــية األولـى " الطاقـات المتجــددة  04

 الواقــع والتوجيهــات المستقبليــــة

مسـرح الجامعــة  نــــدوة

برعايــة التكنولوجيــة 

األستـاذ الدكتور أميـن 

 دواي ثامـــر

 

 

 

 



 

الشهادات الحاصل عليها من الشركات االوربية حول االعمال االدارية وكذلك  -1

 : التدريب على االجهزة والمعدات المتطورة والتي تعمل بالحاسوب

 .( اليوغسالفية ZAZ-TAVAشهادة من شركة زازتافا )  -أ 

 .( االيطالية  MI-VAL)شهادة من شركة ميفال  -ب 

 .( السويسرية  BAITECشهادة من شركة بالتك )  -ج 

 .( االيطالية  MAHO-GRAZIONشهادة من شركة ماهو كراسيانو )  -د 

( في المانيا  MULLER-WEINGARTENشهادة من شركة مولر فاين كارنت )  -هـ 

 .الغربية

-awards :- 

 

 التكريم 

--------- 

السيد معالي وزير التعليم العالي المحترم في يوم العلم شهادة تقدرية من -1

وذلك لنشر بحوث خارج العراق. 2911لعام   

درع الوزارة من السيد معالي وزير التعليم العالي المحترم في يوم العلم  -2

وذلك لنشر بحوث خارج العراق. 2911لعام   

قت االصلي.درع الجامعة التكنولوجية النجاز رسالة الماجستير ضمن ال -3  

عدد من الشهادات التقديرية للمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات.-4  

 



 

 

 االشراف على طلبة الدراسات العليا

 

 

الدرجة  اسم االطروحة اسم الطالب ت

العلمية 

 وتاريخها 

 Study the effect of Aluminum or تحسين شافي بديوي  1

Copper power addition on 

characteristics of elastic bucking of 

unsaturated polyester matrix 

composite  

 

 د.مدرس

 Cold Spray Process to Produce سنان سلمان حمدي  2

Te and TeO2 Thin Films for Gas 

Sensors  

 

 استاذ مساعد

 Studying the effect of nano carbon عبد الحسيننصير  3

black particles on the properties of 

tire tread. 

 استاذ مساعد

 Investigation of anti-weather شذاء كاظم محمد 4

(supper hydrophobic surface)by 

cold spray process. 

 استاذ مساعد

 Novil study on composite احمد فاضل حمزة  5

materials for airframe structure 

 استاذ مساعد

 Study the effect of nano powder حيدر رحيم كريم 6

on the properties of the composite 

materials. 

 استاذ مساعد



    

  Synthesis and characterization of زينب ابتهاج 7

nano –ferrite composites 

 استاذ مساعد

 Improving the Properties of the ميادة شنان عبد 8

Tire Tread by Adding SiO2 and 

Al2O3 to  

SBR and NR Rubbers 

 

 -د.مدرس 

 استاذ مساعد

    

 

-Publications :- 

1- Researches :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهة النشر تاريخ النشر تاريخ الفبول االبحث ت



1 Study the effect of carbon 
fibers volume fraction and 
their orientation on the 
thermal conductivity of the  

polymer composite materials 

منشور في العدد  
مجلد االول  7

 2998لعام 

 19/1/2998في 
 

Year: 2008 
Volume: 4 
Issue: 1 

Pages: 80-
89 

جامعة بغداد /كلية هندسة 

 الخوارزمي/

 الخوارزميالهندسيةمجلة 

Al-Khawarizmi 

Engineering Journal 

ISSN: 18181171 

  

Publisher: Baghdad 

University  

 
2 Studying the flexural 

characteristics of the epoxy 
reinforced by Al and  

Cu particles  

كتابهم ذي 
العدد 
في 1259

3/8/2998 

المجلد 
 2/2990العدد0

 الصفحات:
125-141 

 جامعة بابل /
المجلة العراقية للهندسة  

 الميكانيكية و هندسة المواد

3 Study the effect of volume 
fraction of  glass fibers  on 

the thermal conductivity of 
the  polymer composite 

materials 

كتابهم ذي 
العدد 
في 258

18/6/
2998 

Volume :4 
Issue      :3 

2009 
Page:85-97 

جامعة بغداد /كلية هندسة 

 الخوارزمي/

 مجلة الخوارزميالهندسية

4 Study the crystal structure 
of barium ferrite doped by 

titanium oxide.   

  
المجلد الثامن 
عشر /العدد 

 2998االول  

مجلة اتحاد الجامعات العربية 
 للدراسات و البحوث الهندسية

5 Study the Hardness and Wear 
of E1Astomer Composites 

Reinforced by A12 O3 and Sio2 
Particles 

موافقة في 
22/1/

2990 

منشور في العدد 
لعام  27مجلد  7

2990 
 

الجامعة التكنولوجية /مجلة 
 كنولوجيالهندسة والت

6 Study the effect different 
radioactive dose on 

mechanical properties of 
composite material from 

novalak resin exposure to 
high-energy radiation. 

 

ذي العدد 
 في229

2/6/2990 

Volume  5  
Number  2 
July  2009 

جامعة بغداد /كلية هندسة 

 الخوارزمي/

 الخوارزميالهندسيةمجلة 

7 Improving the Properties of the 

Tire Tread by 

Adding SiO2 and Al2O3 to 

SBR Rubber 

 ISSN 0973-

4562 Volume 

5 Number 9 

(2010) pp. 

1637–1652 

© Research 

India 

International Journal of 

Applied Engineering 

Research 
 

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=19&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=19&uiLanguage=en


Publications 

http://www.rip

ublication.com

/ijaer.htm 

8 A study for some of mechanical  
properties of Al2O3 ceramic thin film 

prepared by spray Pyrolysis method 

العدد الثاني  
/المجلد العاشر 

2919 
 
 

Issn:-1819-
2076 

 جامعة بابل /
المجلة العراقية للهندسة  

 الميكانيكية و هندسة المواد

9 A study of the effect of carbon black 
powder on the physical properties of  
SBR/NR blends used in passenger tire 

treads 

3/3/2011 
في الكتاب 
ذي العدد   

482 

في 
0/3/2911 

VOL. 29 
NO.    5 

Year  2011 
ISSN 1681-

6900 

الجامعة التكنولوجية /مجلة 
 الهندسة والتكنولوجي

10 ENHANCEMENT IN HERMAL 

AND MECHANICAL 

PROPERTIES OF BRICKS 

Sunday, 
March 11, 
2012 8:42 

PM 

Vol.17 No. 4 
pp.1119-

1123 
2013 

paper ThSci2011.189 submitted 
for publication in  journal 

Thermal Science - corrected E-
mail 

 

 
11 Fabrication Of Micro Tubes 

From Powers By Cold Spray 

موافقة في 
7/6/2912   

منشور في العدد 
 39مجلد  10

 2912لعام 

الجامعة التكنولوجية /مجلة 
 الهندسة والتكنولوجيا

12 Effect of adding nano carbon black on 
the mechanical properties of epoxy. 

22/4/2013 

في الكتاب 
ذي العدد   م 

 74دع ه/

في 
23/4/

2913 

جامعة ديالى/كلية الهندسة/مجلة  
 ديالى للعلوم الهندسية

 

13 Enhancing thermal and water 
absorption properties of Unsaturated 
Polyester and Epoxy by Nano carbon 

black powder 

4/4/2013 
في الكتاب 
ذي العدد   

1182 

في 
4/4/2913 

VOL.31, 
Part (A), 

No.12, 
2013 

التكنولوجية /مجلة  الجامعة
 الهندسة والتكنولوجيا

14 Mechanical  and Tribological behavior 
of Unsaturated Polyester and Epoxy by 

Nano carbon black powder composite 

28/5/2013 

في الكتاب 
ذي العدد   

3250 

في 

جامعة المستنصرية/كلية  
 التنميةالهندسة/مجلة الهندسية و 

 



 

 

 

39/5/
2913 

15 Fabrication of TiO2 and V2O5 Thin 
films by powder coating Technique 

11/6/2013 

في الكتاب 
ذي العدد   

1790 

في 
24/6/

2913 

Vol.31, 
Part(A), 
No.16, 

2013 

الجامعة التكنولوجية /مجلة 
 الهندسة والتكنولوجيا

16 Numerical Investigation of 
polyphenylene sulfide basis composite 

material for Air frame structure   

الجامعة التكنولوجية /مجلة   
 الهندسة والتكنولوجيا

17 Experimental and Numerical Simulation 
of Impact Fracture 

Toughness of Polyphenylene Sulfide 
Basis Composite Material 

 

 ذي العدد

2880 

/17/6في
2913 

 جامعة بابل / 
المجلة العراقية للهندسة  

 الميكانيكية و هندسة المواد
عدد خاص ببحوث المؤتمر 

الدولي العلمي الثاني/كلية هندسة 
 المواد /جامعة بابل

18 1- Study of Fatigue Behavior of 
Composite Materials with the Basis of 

Polyphenylene Sulfide (PPS) Reinforced 
with Glass Fiber and Carbon.  
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