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جامعة  العراق فیزیاء بكالوریوس  .1
 30/6/1972 العلوم بغداد

فیزیاء تطبیقیة /  مواد  ماجستیر  .2
الجامعة  العراق شبھ موصلة

 التكنولوجیة

قسم 
العلوم 
 التطبیقیة

28/7/1980 

 دكتوراه  .3
علوم المواد: مواد 

مواد فائقة  -تراكبة م
 التوصیل

جامعة  العراق
 10/4/1999 العلوم بغداد

 
 اللغة االنكلیزیة اللغات التي یجیدھا:

 :المناصب التي شغلھا
ف��ي  395بموج��ب االم��ر الج��امعي الم��رقم ھندس��ة الم��واد مع��اون رئ��یس قس��م  -

 .1/9/2001ولغایة  4/11/2000
 ف����ي 2006م����رقم قس����م ھندس����ة الم����واد بموج����ب االم����ر الج����امعي ال مق����رر -

 .1/10/2002ولغایة 1/9/2001
 2005( الع�ام الدراس�ي رئیس اللجنة االمتحانیة لقسم ھندسة الم�واد للفت�رة م�ن -

 .2008-2007انتھاء االمتحان التكمیلي للعام الدراسي ولغایة ) 2006 –
من�ذو  مسؤولة شعبة الشؤون العلمیھ والعالقات الثقافی�ة ف�ي قس�م ھندس�ة الم�واد -

 . لحد االن و 2008عام 
 
 
 
 
 
 



 .  ستیر:راف على طلبة الماجــــاالش
 موعد المناقشة عنوان االطروحة اسم الطالب ت

 حازم محمد ناصر  .1
 14/3/2002 نحاس بواسطة تشتیت االلومینا –تصلید سبیكة االلمنیوم  (قسم العلوم التطبیقیة)

 سعاد محمد كاظم  .2
 (قسم العلوم التطبیقیة)

فائقة التوصیل ودراسة  تصمیم وتصنیع ھوائیات
 10/8/2002 خصائصھا الفیزیاویة

3.  
 حسام غانم حبیب

 (قسم ھندسة المواد)

) في الخصائص الكھربائیة SrTio3دراسة تأثیر اضافة (
) المستخدمة في الثرمستور مع اختالف BaTio3لمادة (

 درجة الحرارة.
17/2/2005 

 میرفت مھدي ضوحي  .4
 (قسم العلوم التطبیقیة)

لخصائص المیكانیكیة والفیزیاویة لمتراكبات ذات دراسة ا
 Al-Cu-Mg.( 7/7/2005اساس (

 حسین جبار حسین  .5
 (قسم ھندسة المواد)

دراسة بعض خواص االیبوكسي المدعم بمواد طبیعیة 
 20/8/2005 وصناعیة.

 سرمد عماد ابراھیم  .6
 (قسم ھندسة المواد)

س دراسة بعض الخواص المیكانیكیة لمتراكبات ذات اسا
 2/7/2006 ) مدعمة بحبیبات سیرامیكیة.Al-Cu-Mgمن سبیكة (

7.  
 لمیس علي خلف

 (قسم ھندسة المواد)

دراسة الخصائص المیكانیكیة والفیزیائیة لمتراكبات 
ر المشبعة والمدعمة بالیاف الزجاج غیالبولي استر

 والیاف النایلون.
17 /7/2006 

8.  
 بسمة ھاشم محمد

 (قسم ھندسة المواد)

خصائص المیكانیكیة والتوصیلیة الحراریة دراسة ال
لمتراكبات االیبوكسي المدعمة بااللیاف الزجاجیة وقشور 

 .الرز المعالجة حراریاً 
19/10/2008 

 قحطان عدنان حمد  .9
 (قسم ھندسة المواد)

دراسة الخصائص المیكانیكیة والفیزیائیة لمواد متراكبة 
 23/12/2008 .ذات اساس بولیمري مقوات بااللیاف والدقائق

10.  
 سوالف مجید دارخان
 (قسم ھندسة المواد)

) مقواة Al – 7Si(  تحضیر مادة متراكبة ذات اساس
 المتطایر ودراسة خصائصھا المیكانیكیة والغبار بالرماد

 . والمیتالورجیھ
13/2/2011 

 علیاء حسین عبد السالم  .11
 (قسم ھندسة المواد)

Study the addition of Titania particles on 
the physical properties of binary Blends 6/6/2012 

12.  
 طیب عدنان محمد

 (قسم ھندسة المواد)

Preparation and characterization of 
natural Materials reinforced blend 

Composite 
8/7/2013 

 صفاء نایف عبد الجبار  .13
Thapar 

university/India 
 مشترك مع

Dr.D.P.Singh/India 

Investigation on Mechanical Properties of 
 Conducting polymers 28/7/2012 

 غفران عبد المھدي شنان  .14
 (قسم ھندسة المواد)

A study of the corrosion resistance of 
Iron by using of polymer materials 

ال تزال في مرحلة 
 البحث

15.  
 رلى فالح حسن

 (قسم ھندسة المواد)

Preparation and characterization of 
environmental friendly polymer 

composite material 

ال تزال في مرحلة 
 البحث



 .  :في مرحلة البحث) ( االشــــراف على طلبة الدكتوراه
 عنوان البحث اسم الطالب ت

 مروان نافع علي   .1
 (قسم ھندسة المواد)

 مشترك مع
 حیدري        آ.د. جعفر طاھر ال

Improvement and Modeling Ferromagnetic Shape 
Memory Alloy to be Used in Bio-medical 
Application  

 قحطان عدنان حمد   .2
  (قسم ھندسة المواد)

د. ج�����واد ا.م.مش�����ترك م�����ع 
 كاظم

Preparation and characterization of denture 
prosthesis from polymeric composites 

 يعودة جبار بریھ  .3
 (قسم ھندسة المواد)

 مشترك مع
 . فاضل عباس ھاشما.م.د

Synthesis and Characterization of advanced 
polymer Blend nanocomposites 

 البحـــــــوث: 
 تاریخھ جھة النشر عنوان البحث ت
اطال��ة عم��ر ماس��ورة الع��ادم المس��تخمة ف��ي الس��یارات ف��ي   .1

 العراق
مجل��������������ة الھندس��������������ة 

الجامع����ة والتكنولوجی����ا/ 
 التكنولوجیة

1992 

مجل��������������ة الھندس��������������ة  تصلید سبائك االلمنیوم بأكثر من آلیة  .2
والتكنولوجی����ا/ الجامع����ة 

المجل�������د  -التكنولوجی�������ة
الث�����اني عش�����ر / الع�����دد 

 التاسع

1993 

3.  Effect of melting temperature and melt  
duration time on Tc and wire length of 
glass – ceramics Bi- compound 
superconducting wire. 

ر العراق����ي االول الم����ؤتم
 للسیرامیك 

حزی������������ران  29-30
1999 

4.  Effect of mold type and mold 
temperature on production of high-Tc 
superconducting wire of Bi-BASE system 

الم����ؤتمر العراق����ي االول 
 للسیرامیك 

حزی������������ران  29-30
1999 

5.  Effect of Li- substitution production of 
high- Tc superconducting wires of 
Bi2Sr2Cu2-xLixOy 

الم������ؤتمر االول للم������واد 
الس���یرامیكیة وتطبیقاتھ���ا 

 الھندسیة

 2000شباط 24

ت��أثیر النس��بة الوزنی��ة والحج��م الحبیب��ي ل��دقائق االلومین��ا   .6
عل��ى الخص��ائص المیكانیكی��ة لم��ادة متراكب��ة ذات اس��اس 

 )نحاس -(الومنیوم 

مجل����ة التقن����ي للبح����وث 
الھندس��یة / ھیئ��ة التعل��یم 

 التقني

2002 

7.  Effect of Su-substitution on the formation 
and properties of high-Tc 
superconducting loops of (Bi,Pb)2 Sr2 
Ca2 Cu3Oy 

مجل��������������ة الھندس��������������ة 
والتكنولوجی����ا/ الجامع����ة 

 التكنولوجیة

Vol.22 No3. 
2003 

ی����ود االش����عة الس����ینیة والمقاومی����ة دراس����ة مخطط����ات ح  .8
 الكھربائیة لتیتانیت الباریوم النقي والمطعم باللنثانیوم

  المجلة العراقیة للعلوم

دراس����ة مخطط����ات حی����ود االش����عة الس����ینیة والمقاومی����ة   .9
 الكھربائیة لتیتانیت الباریوم النقي والمطعم باالنتیموني 

الم����ؤتمر العلم����ي لكلی����ة 
العل������������وم /الجامع������������ة 

 2009شباط 



 ریة المستنص 
دراس��ة الخ��واص المیكانیكی��ة لم��واد متراكب��ة ذات اس��اس  .10

 بولیمري مقواة بااللیاف والدقائق 
مجل��������������ة الھندس��������������ة 

 والتكنولوجیھ 
 4العدد 28مجلد

 2010 
11. Study the effect of addition of SrTiO3 on 

the electrical and thermal properties 
Of BaTiO3 material doped with Sb2O3 

material 

الم��ؤتمر العلم��ي ال��وطني 
 العراقي للفیزیاء 

 2010نیسان 

 بحبیبات  (Al-Cu-Mg)تدعیم سبیكة االساس تاثیر  .12
 سیرامیكیة في قیم الصالدة ومقاومة الكالل 

مجل��ة جامع��ة المل��ك عب��د 
 العزیز العلوم الھندسیة 

   2ع�������دد 21مجل�������د 
2010 

13. Study the Effect of SrTiO3 Addition on 
the Electrical and Thermal Properties of  
BaTiO3 Material doped with La2O3 
Material  

الم���ؤتمر العلم���ي الث���اني 
للنانوتكنولوجي و الم�واد 

 المتقدمة وتطبیقاتھا 

2010/Nov.4/3 
 العراق-بغداد

14. Coagulation – Flocculation Process to 
treat Pulp and Paper Mill Wastewater by 
Fenugrek Mucilage Coupled with Alum 
and Polyaluminum Chloride  

 

مجل����������ة الخ����������وارزمي 
 الھندسیة 

 3ع��������دد  7مجل��������د 
_2011 

.15 Novel Combination of Chemical 
Oxidation and Adsorption Process to 
Remove surfactant Sodium 
Dodecylbenzenesulphonate from Waste 
Water 

The 4th 
international 
scientific 
conference of 
alahaddin 
University-Erbil  

October 18-
20,2011 

.16 Study of mechanical properties of 
 ( Al-Cu-Mg) alloy matrix composite  

مجلة الخوارزمي 
 الھندسیة 

 منشور
 2012 

.17 Effect of fly and Dust Ash Addition on 
Hardness and wear Resistance of 
Composite metal Matrix (Al-Si-Mg). 

مجلة الھندسة 
 والتكنولوجیا

   16ع�����دد 29جل�����د م
2011 

.18 Effect of reinforced system by palm fibers 
on the mechanical and insulation 
(thermal and acoustic) properties for 
polymer composite material 

مجلة الھندسة 
 والتكنولوجیا

   2ع�������دد 31مجل�������د 
2013 

.19 Comparison of Mechanical and 
Morphological Properties of HDPE:PP 
and LDPE:PP Polymer Blend Composites 
Reinforced with Nano TiO2 particles. 

 مجلة الھندسة
 والتكنولوجیا

 مقبول للنشر

.20 Acoustic and mechanical properties of 
pre-deformed palm fiber reinforced 
polymer composites   

مجلة الھندسة 
 والتكنولوجیا

Vol. 31, No.3 
2013 

.21 Comparison of the Characteristics of 
LDPE: PP and HDPE:PP Polymer 
Blends. 

Modern Applied 
Science, ISSN 
Copyright © 
Canadian Center 
of Science and 
Education 

Vol. 7 , No. 3 , 
3013 

 
 العـقــود



 
 عنوان البحث جھة العقد ت

وزارة التعلیم العالي والبحث   .1
العلمي/دائرة البحث 

والتطویر /شعبة  البحوث 
 الریادیة 

 متراكبة  ذات اساس بولیمري  لمواد  ةوالصوتی ةزل الحراریواالع

 
 

 النشاطات العلمیة 
 

 اتالنشاط ت
  1999من الرواد االوائل في تاسیس قسم ھندسة المواد عام   .1
 ) 2011-1999عضو في اللجنة العلمیة في قسم ھندسة المواد منذ عام (  .2
 ولحد االن  2002منذ عام عضو في لجنة الدراسات العلیا في قسم ھندسة المواد   .3
 ولحد االن  2009م ھندسة المواد منذ عام رئیس لجنة الشؤون الطالبیة و االرشاد التربوي في قس  .4
 ساھمت في عشرات من لجان مناقشة االطاریح ورسائل الماجستیر والدكتوراة  .5
تدریس المواد الدراسیة لطلبة الدراسات العلیا الماجستیر والدكتوراة ( المواد المتراكبة المتقدمة ،   .6

 المواد االلكترومغناطیسیة ، تكنولوجیة البولیمرات )
تدریس عدد من مواد الدراسیة لطلبة الدراسات االولیة ( تكنولوجیة المیكانیك ، تكنولوجیة   .7

، مواد الكھرباء ، فیزیاء المواد ، مواد معدنیة وتحوالت طوریة ، مواد متراكبة ، انتقال حرارة 
 شبھ موصلة ، تقنیات االشعة ، ھندسة البولیمرات وااللیاف ) 

 للمؤتمر العلمي االول عضو في اللجنة العلمیة   .8
 "اللیزرات و المواد الھندسیة المتقدمة: التكنولوجیا والتطبیق"

 2012عضو في اللجنة العلمیة للمؤتمر الوطني الشامل للنانوتكنولوجي   .9

 
 
 
 
 

    
 
 
  


