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      السيرة الذاتية

 

 

 . الغبانمحمود أحمد دمحم حسن عبد الكاظم  .د.م.أ :الرباعي واللقباالسم  -

 .4791/بغداد :تاريخ الميالدو محل -

 .العراق-بغداد/ الجامعة التكنولوجية/رئيس قسم هندسة المواد بالوكالة :المنصب الحالي -

 41/1/1004المواد منذ  قسم هندسة/ الجامعة التكنولوجية :محل العمل والفترة الزمنية -

 .دكتوراه في هندسة المواد :االخير التحصيل الدراسي-

جامعة  (RWTH-Aachen, Germany) المانيا -عليا للتكنولوجيا في أخنالجامعة ال :ومدة الدراسة الجهة المانحة للشهادة -

 .1044الى  1002مدة الدراسة منذ  (1009عام للعلوم والهندسةالجامعة االولى في المانيا ) 4790سنة التاسيس /قلب اوربا

معامالت / MAX Phasesمواد سيراميك متقدمة  :دقيقال ختصاصاال/الموادهندسة  في دكتوراه :العام والدقيقالتخصص  -

 .الرقيقة ترسيب االغشيةسطحية بالسيراميك الثالثي ب

 On the stability of MAX phase thin films :عنوان اطروحة الدكتوراه-

 ومستمر في الخدمة 41.01.1004قسم هندسة المواد منذ  -الجامعة التكنولوجية  :وعدد سنوات الخدمة الجامعية تاريخ التعيين -

 .(سنة خدمة جامعية 42)

  :التحصيل الدراسي االولي -

بغداد عام  -التكنولوجية الجامعة -من قسم هندسة االنتاج والمعادن( طالء باالنتشار ومعامالت سطحية)ماجستير هندسة معادن  -4

 ((علمية اربعة اختصاصات) االول على جميع االختصاصات( .1000

) .4772/4779بغداد للعام الدراسي -الجامعة التكنولوجية -باكالوريوس في هندسة المعادن عام من قسم هندسة االنتاج والمعادن -1

 (من االوائل على الدفعة الربع االول

 .4771للعام الدراسي  اللغة الفرنسيةركزية للبنين اقسام االعدادية الم متخرج منالدراسة االعدادية االولية  -3

 :وتاريخ المنح االلقاب العلمية -

 .41.07.1041استاذ مساعد منذ  -4

 .17.40.1001مدرس في  -1

 .41.01.1004مدرس مساعد في  -3

 .4779مهندس منذ  -1



أحمد دمحم حسن عبد الكاظم الغبان. د.م.أ: السيرة الذاتية  

 

2 

 

  :المناصب االدارية -

 .34/4/1049منذ ( لوجيةالجامعة التكنو) رئيس قسم هندسة المواد بالوكالة  -4

 .الى االن 1042منذ بداية ( الجامعة التكنولوجية) مدير تحرير مجلة الهندسة والتكنولوجيا وعضو هيئة التحرير -1

 . الى االن 1041منذ ايلول ( الجامعة التكنولوجية/ قسم هندسة االمواد) رئيس فرع هندسة السيراميك ومواد البناء  -3

 .1001/1002للعام الدراسي ( مدير التسجيل الرئيسي)لوجية ون الطلبة للجامعة التكنومدير قسم شؤ -1

 .1041الى  1044من  مدير المختبرات في قسم هندسة المواد لثالث سنوات -1

 .1001الى  1004مدير التسجيل في قسم هندسة المواد من  -2

 :المناصب والتكليفات االدارية والعلمية االخرى -

 .1001ذ العام عضو في مجلس قسم هندسة المواد لدورات عديدة من -4

 .لعدة دورات عضو اللجنة العلمية في قسم هندسة المواد -1

 .لعدة دورات عضو في لجنة الدراسات العليا في قسم هندسة المواد -3

 .لعدة دورات عضو في لجنة الترقيات العلمية في قسم هندسة المواد -1

 .1044الدكتوراه والماجستير داخل وخارج الجامعة منذ  عضو في العديد من لجان المناقشات لطلبة الدراسات العليا -1

الجامعة التكنولوجية وفي قسم  ولتعليم العالي والبحث العلمي جان االدارية والعلمية في وزارة اوعضو في العديد من اللارئيس  -2

 .هندسة المواد في الجامعة التكنولوجية

 .1044مقيم علمي للعديد من الرسائل والبحوث العلمية في مجال االختصاص منذ  -9

 .ممثل قسم هندسة المواد في نقابة المعلمين الجامعيين الكثر من دورة -7

االسطح وهندسة المواد المشاركة في العديد من الدورات والقاء العديد من المحاضرات الداخلية والخارجية في موضوع هندسة  -7

 .والمشاركة الفاعلة في كثير من الندوات والحلقات النقاشية

 .1009 منذ عضو نقابة المهندسين االلمانية لعدة سنوات -40

 .4779عضو نقابة المهندسين العراقية منذ  -44

 :االنجازات العلمية -

 :تاثير عالي وهي نشر ما مجموعه اربعة بحوث عالمية رصينة في مجالت علمية رصينة ذات معامل -4

1. Ahmed Abdulkadhim, Tetsuya Takahashi, Denis Music, Frans Munnik, 

Jochen M. Schneider, MAX phase formation by intercalation upon annealing 

of TiCx/Al (0.4 ≤x≤ 1) bilayer thin films, Acta Materialia 59 (2011) 6168–6175. 
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2. Ahmed Abdulkadhim, Moritz to Baben, Tetsuya Takahashi, Volker Schnabel, Marcus Hans, 

Conrad Polzer, Peter Polcik, Jochen M. Schneider, Crystallization kinetics of amorphous Cr2AlC 

thin films, Surface & Coatings Technology 206 (2011) 599–603. 

 

3. Ahmed Abdulkadhim, Moritz to Baben, Volker Schnabel, Marcus Hans, Niklas Thieme, Conrad 

Polzer, Peter Polcik, Jochen M. Schneider, Crystallization kinetics of V2AlC, Thin Solid Films 520 

(2012) 1930–1933. 

 

4. Tetsuya Takahashi, Ahmed Abdulkadhim, Denis Music, Jochen M Schneider, Spontaneous 

formation of In-whiskers on YIn3 thin films deposited by combinatorial magnetron sputtering, 

IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY 10 (5) (2011) 1202-1208 

- Acta materialia, IF:3.94  

- Thin solid films, IF:1.867  

- Surface and coating technology, IF:2.199  

- IEEE Transactions on Nanotechnology, IF:1.619  

 (الجدول المرفق)  1041منذ Citations( :22  )مجموع االقتباسات العالمية ....  1041منذ h-index( :3 )معامل هرتش  -1

 (الجدول المرفق)  I-1655-2014: هو  Researcher IDالرقم الدولي كباحث علمي عالمي حسب  -3

 (الجدول المرفق)  2895-2181-0003-0000: هو  ORCIDالعالمي حسب تصنيف الرقم  -1

 .1004منذ  من االبحاث العلمية في مجالت عراقية وعالمية مختلفةكبيرة نشر مجموعة  -1

 :حسب ادناه المشاركة في مؤتمرين عالميين في المانيا االول في مدينة برلين والثاني في مدينة دارمشتات -2

-Materials Science and Engineering MSE 2010, August 24-26, Darmstadt, Germany 

-THERMEC 2009, August 25-29, Berlin, Germany 

 .المشاركة الفاعلة فيهاووخارجه داخل العراق والحلقات النقاشية العلمية والندوات في العديد من المؤتمرات المشاركة  -9

 . في قسم هندسة المواد( طالب 40الدكتوراه والماجستير ما يقارب ) الدراسات العليا االشراف على العديد من طلبة  -7

 .1041ح للشهادة االخيرة في المانيا منذ بالتعاون مع القسم الماناالستمرار بكتابة بحوث علمية عالمية  -7

 .1004لدوائر ومؤسسات الدولة منذ لعدد من ا تقديم عدد كبير من االستشارات العلمية في مجال هندسة المواد -40
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 :( اللغة االم)  اللغات العالمية عدا اللغة العربية-

 (.قراءة, كتابة, تحدث( )ممتاز) اللغة االنكليزية  -4

 (.قراءة, تحدث) (جيد جدا)اللغة االلمانية  -1

 (.تحدث( ) متوسط) اللغة الفرنسية  -3

 :التكريمات-

 .1044االلمانية للعام  (RWTH Aachen)ليا من جامعة أخن حاصل على ميدالية الشرف الع -4

حاصل على العديد من كتب الشكر والتقدير والثناء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الجامعة التكنولوجية وقسم  -1

 .هندسة المواد

 .مختلفة والعديد من النشاطات حاصل على العديد من التكريمات والدروع لمناسبات يوم العلم ومناسبات اخرى -3

 :التدريبية الدورات-

 .(باحث علمي)  كباحث في مجال هندسة المواد 1001دورة تدريبية لمدة ثالثة اشهر في المانيا لمدة ثالثة اشهر عام  -4

 .(باحث اقدم)  1041النجاز بحوث علمية عام دورة بحثية لمدة ثالثة اشهر في المانيا  -1

 .دورة تدريبية للمختبرات في اربيل من قبل جامعة فرايبرك االلمانية -3

 .رية ايران االسالميةدورة تدريبية على اجهزة متقدمة في جمهو -1

 :انجازات اخرى -

 .ضيع في الدراسات االولية والعليا في مواضيع مختلفة لهندسة الموادتدريس مختلف الموا -4

 .المشاركة الفاعلة في كتابة المناهج لمختلف المراحل الدراسية في الدراسات االولية والعليا -1

 من المواضيع ذات االهتمام  -3

RESEARCH INTERESTS 
 

 Surface and Coating Technology 

 MAX Phases 

 Ceramics 

 Nanomaterials 

 Thin Solid Films 

 Combinatorial Magnetron Sputtering 

 Thermal Stability 

 Physical Metallurgy 

 Self-healing Materials 
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 بعض اهم رسائل الماجستير والدكتوراه المشرف عليها  -1

 Recent M.Sc. Thesis 

 

o Investigation of solid state reaction in the ternary Ti-Al-C, V-Al-C, and Cr-Al-C systems. 

o Investigation of corrosion resistance of V2AlC and Cr2AlC ternary carbides in different media.  

o Attempt to produce the MAX phases from new elements by powder technique.  

o The effect of Al concentration on the phase evolution of ternary ceramic of (Ti-Al-C) system.  

o Estimation and corrosion control by nano particles coating. 

o Properties investigation of polyethylene therephthalate (PET) chemical recycled/bottles waste. 

 

 Recent Ph. D. Thesis 

 

o Synthesis and characterization of polymer Nano composite materials for advanced structural 

applications.  

o Studying the effect of nanoparticles on mechanical behavior of some carbide.  

 

 

 الشماسية -االعظمية  -بغداد  :العنوان الحالي -

 alumni.de-daadhmed_gaban@a or a.ghabban@gmail.com   :البريد االلكتروني -

 1945 1388 077 :رقم الهاتف -

 (اوالد 1) –متزوج  :الحالة االجتماعية -
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- المرفقالملف -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


