
 ةــــــرة الذاتیـــالسی
 عطیة حسن الزغیبي عبد الحسنعالء  :أالسم

 أستاذ مساعد: الدرجة العلمیة

 ھندسة معادن اختصاص-ھندسة میكانیكیة هدكتورا الشھادة:

 1968بابل قضاء الھندیھ/  التولد:

 07823060405الھاتف: 

 .uotechnology.edu.iqalaaatiyah@dr: االلكترونيالبرید 

 اللغھ االنكلیزیھ: االجنبیھاللغات 

 سنة ) خدمة جامعیة فعلیة. 15سنة) بضمنھا ( 25( : مدة الخدمة

 .4/9/2013رئیس قسم ھندسة المواد / الجامعھ التكنولوجیھ (بمستوى عمید كلیھ) إعتبارا من   المنصب الحالي:

 ألمناصب ألتي شغلھا والخبرات أإلداریة:

منصب معاون رئیس قسم ھندسة المواد للشؤون العلمیھ والدراسات  23/10/2011شغلت واعتبارا من تاریخ  .1
حیث تم تكلیفي بمھام رئاسة  4/9/2013ولغایة  العلیا في الجامعھ التكنولوجیھ (بدرجة معاون عمید كلیھ)

 .القسم وحسب المر الوزاري المرقم
 

ولغایة  2007عامین من تموز رئیس قسم ھندسة ألمواد ألمعدنیة / كلیة ھندسة ألمواد /جامعة بابل لمدة  .2
بناءا على طلبي وذلك لعودتي الى سكني في بغداد  حیث نقلت إلى ألجامعة ألتكنولوجیة 2008تشرین ألثاني 

 .كوني من العوائل المھجره قسرا 
) 2008-2007رئیسا لمجلس قسم ھندسة المواد المعدنیة/كلیة ھندسة المواد/جامعة بابل للعامین الدراسیین ( .3

 ).2009-2008و (
رئیسا للجنة ألعلمیة في قسم ھندسة المواد المعدنیة/كلیة ھندسة المواد/جامعة بابل للعامین الدراسیین  .4

 ).2009-2008) و (2007-2008(
في قسم ھندسة ألمواد / كلیة ألھندسة /  2007 -2006مقررا للدراسات العلیا واللجنة العلمیة للعام ألدراسي  .5

 جامعة بابل.
) و 2007-2006یر ألمجلة ألعراقیة للھندسة ألمیكانیكیة وھندسة المواد للعامین الدراسیین (عضو ھیئة تحر .6

)2007-2008.( 
  وللعام ).2010-2009رئیسا للجنة األمتحانیة في قسم ھندسة المواد / الجامعة التكنولوجیة للعام الدراسي ( .7

 ).2011-2010( الحالي
 ).2010-2009/ الجامعة التكنولوجیة للعام الدراسي ( عضو اللجنة العلمیة في قسم ھندسة المواد .8
 ).2012-2011رئیسا للجنة الدراسات العلیا في قسم ھندسة المواد للعام الحالي ( .9

 عضو وحدة البحوث الریادیھ في الجامعھ التكنولوجیھ حالیا. .10
ریة والعلمیة وتأسیس ساھمت بشكل فعال في تأسیس كلیة ھندسة المواد / جامعة بابل واعداد مالكاتھا األدا .11

مختبراتھا ومكتبھا األستشاري بصفتي رئیسا لقسم ھندسة المواد المعدنیة وعضوا في مجلس كلیتھا للعامین 
 ).2009-2008) و (2008-2007الدراسیین (

 ) ولحد األن.2012-2011عضو اللجنھ الجامعیھ للدراسات العلیا للعام الدراسي ( .12
 ) ولحد األن.2012-2011تدریس للعام الدراسي (عضو اللجنھ الجامعیھ لصالحیة ال .13
 ) ولحد األن.2012-2011عضو اللجنھ الجامعیھ للبحوث الریادیھ للعام الدراسي ( .14
 ) ولحد األن.2012-2011عضو اللجنھ الجامعیھ للبعثات الدراسیھ للعام الدراسي ( .15

 الشھادات الحاصل علیھا: 

على  (ألطالب ألمتفوق أألول/)1993-1992م الدراسي (/ خریج العاكانیك طائرات بكالوریوس ھندسة می .1
 ./ الكلیھ الھندسیھ العسكریھ )القسم
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/ الكلیھ  )1998-1997/ خریج العام الدراسي ( ھندسة معادن ألطائرات اختصاصماجستیر ھندسة میكانیكیة /  .2
 .الھندسیھ العسكریھ

 
 .2005ألتكنولوجیة ھندسة معادن من ألجامعة  اختصاصدكتوراه ھندسة میكانیكیة /   .3
 من جامعة فرایبرج التكنولوجیھ/جمھوریة المانیا االتحادیھ. تدریبیھشھاده  .4

 ألخبرات ألتدریسیة:

 .1995-1993مختبر تحلیل أألجھادات ألمتقدم من عام /  ألھندسة ألمیكانیكیة قسممعید في  .1
 .ي قسم الھندسة المیكانیكیةف كانون ألثاني1997-تشرین أول 1995طالب دراسات علیا (ماجستیر) من عام  .2
 .2001-1998من عام  قسم الھندسة المیكانیكیةمدرس مساعد   .3
 . 2005 -2001طالب دراسات علیا دكتوراه من عام  .4
 . في ألجامعة ألتكنولوجیة / قسم ھندسة ألمواد) مدرس 2006-2005من ( .5
 / كلیة ألھندسة. مدرس في جامعة بابل 2007-2006من نھایة  .6
 رئیس قسم ھندسة المواد في كلیة ھندسة المواد / جامعة بابل.  2008-2007من تموز  .7
 مدرس في ألجامعة ألتكنولوجیة / قسم ھندسة ألمواد. 2009كانون الثاني لحد  2008 تشرین الثاني من .8
 لحد األن استاذ مساعد في الجامعة التكنولوجیة / قسم ھندسة المواد. 2009كانون الثاني  18من  .9

 :غیر الجامعھ التكنولوجیھ جامعات أألخرىألتدریس في أل

 جامعة بابل / كلیة الھندسھ / قسم ھندسة المواد. .1

 قمت بالتدریس في ألجامعات ألتالیة بصفة محاضر خارجي:

 .1999-1998جامعة بابل / كلیة ألھندسة للعام ألراسي  .1
 .1999-1998ألكلیة ألتقنیة / بغداد  للعام ألراسي  .2
 .2005-2004للعام ألدراسي  ألمستنصریھ كلیة ألھندسة / ألجامعة .3

 ألتدریس في ألدراسات ألعلیا:

-2006/ طلبة ألماجستیر / قسم ھندسة ألمواد / ألجامعة ألتكنولوجیة للعام ( ألطوریھتدریس مادة ألتحوالت  .1
2007.( 

) 2007-2006/ طلبة ألماجستیر / قسم ھندسة ألمواد / جامعة بابل للعام ( ألطوریھتدریس مادة ألتحوالت  .2
 ألكورس ألثاني.

تدریس مادة ألمیتالورجیا ألفیزیائیة ألمتقدمة / طلبة ألماجستیر / قسم ھندسة ألمواد / جامعة بابل للعام  .3
 ) ألكورس أألول.2007-2008(

) 2008-2007/ طلبة ألماجستیر / قسم ھندسة ألمواد / جامعة بابل للعام ( ألمیكانیكيتدریس مادة ألسلوك  .4
 ني.ألكورس ألثا

-2008تدریس مادة الریاضیات المتقدمة / طلبة ألدكتوراه / قسم ھندسة ألمواد / الجامعة التكنولوجیة للعام ( .5
 ) ألكورس ألثاني.2009

تدریس مادة األنجماد في المعادن والسبائك / طلبة ألماجستیر / قسم ھندسة ألمواد / الجامعة التكنولوجیة للعام  .6
 ) ألكورس أالول.2009-2010(

-2009دریس مادة الریاضیات المتقدمة / طلبة ألدكتوراه / قسم ھندسة ألمواد / الجامعة التكنولوجیة للعام (ت .16
 .) ولحد األن2012-2011للعام الدراسي ( و )2011-2010وللعام () 2010

 

 ) :دكتوراهأألشراف على ألدراسات ألعلیا (أل

 سنة التخرج الطروحھعنوان ا القسم/الكلیھ/الجامعة االختصاص إسم الطالب ت

 نوال محمد 1
 داود

 Preparation of Ni/Ti shape ھندسة المواد/الجامعھ التكنولوجیھ ھندسة المواد
memory alloys for 

Biomedical Applications 

 مستمره

 Preparation of shape memory ھندسة المواد/الجامعھ التكنولوجیھ ھندسة المواد نبأ ستار  2
Functionally graded materials 

 مستمره
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 for Biomedical Applications  راضي

احمد حسین   3
 علي

 Functionally Graded Piston ھندسة المواد/الجامعھ التكنولوجیھ ھندسة المواد
for internal combustion 

engines 

 مستمره

 

 : أألشراف على ألدراسات ألعلیا (ألماجستیر)

سنة  عنوان األطروحة القسم/الكلیة/الجامعة األختصاص اسم الطالب ت
 التخرج

ماجستیر ھندسة  أوھام جمعة سلمان 1
 معادن

قسم ھندسة المواد/كلیة 
 الھندسة / جامعة بابل

Uni-directional solidification of in-situ 
Al-Si eutectic composite material 

2008 

ماجستیر ھندسة  ضحى فالح كلیف 2
 معادن

سة المواد/كلیة قسم ھند
 الھندسة / جامعة بابل

Cathodic protection of oil pipe lines by A  
alloys. 

2008 

ماجستیر ھندسة  صفاء ھاشم راضي 3
 معادن

قسم ھندسة المواد/كلیة 
 الھندسة / جامعة بابل

Preparation and Characterization of 
(Al/SiC) functionally graded material  

2008 

ماجستیر ھندسة  نور شریف الجبوري 4
 مواد

قسم ھندسة المواد/الجامعة 
 التكنولوجیة

Preparation and Characterization of 
continuously formed functionally grade  

material. 

2011 

ماجستیر ھندسة  ضیاء نجم عبداالمیر 5
 مواد

قسم ھندسة المواد/الجامعة 
 التكنولوجیة

Preparation and modeling of ceramic-
metal functionally graded material 

2012 

ماجستیر ھندسة  عباس مروان مظلوم     6
 مواد

قسم ھندسة المواد/الجامعة 
 التكنولوجیة

Thermal & Mechanical behavior of 
thick hollow cylinder made of 
Functionally Graded Materials 

2013 
 
 

ماجستیر ھندسة  ر عزیزاحمد طیفو  6
 مواد

قسم ھندسة المواد/الجامعة 
 التكنولوجیة

Design and preparation of ceramic- 
Metal Functionally Graded Materials 

2013 
 
 

ماجستیر ھندسة  محمد علي ناصر  7
 مواد

قسم ھندسة المواد/الجامعة 
 التكنولوجیة

Invistigation of solid state reactions in 
the ternery Ti-Al-C, and Cr-Al-C 

systems 

 مستمر
 
 

ماجستیر ھندسة  احمد  8
 مواد

قسم ھندسة المواد/الجامعة 
 التكنولوجیة

Invistigation of solid state reactions in 
the ternery Ti-Al-C, and Cr-Al-C 

systems 

 مستمر
 
 

 

 مناقشات طلبة الدراسات العلیا:

 ./ (عضو لجنة مناقشة) اختصاص ھندسة مواد / قسم ھندسة المواد/ جامعة بابل ألطالب احمد راجح/ .1
/  / ألجامعة ألتكنولوجیة والمعادن أإلنتاجباقر/ اختصاص ھندسة معادن / قسم ھندسة  لعظیمعبداالطالبة مریم  .2

 (عضو لجنة مناقشة).
/ (عضو لجنة  / ألجامعة ألتكنولوجیةالطالبة رباب عاصم عبد ألعزیز/ اختصاص ھندسة مواد / قسم ھندسة لمواد  .3

 مناقشة).
 ألطالبة أوھام جمعة سلمان / ماجستیر ھندسة معادن/ جامعة بابل/ (عضو لجنة مناقشة ومشرفا).  .4
 ألطالبة ضحى فالح كلیف / ماجستیر ھندسة معادن/ جامعة بابل/ (عضو لجنة مناقشة ومشرفا).  .5
 میك/ جامعة بابل/ (عضو لجنة مناقشة ومشرفا). ألطالب صفاء ھاشم راضي / ماجستیر ھندسة سیرا .6
(عضو لجنة ألجامعة ألتكنولوجیة// قسم أألنتاج وألمعادنماجستیر ھندسة معادن/  الطالب عبد الكریم احمد / .7

 مناقشة). 
الطالب عبیر احمد شھاب العبیدي/ ماجستیر ھندسھ میكانیكیھ (لیزر)/معھد اللیزر للدراسات العلیا/جامعة  .8

 .)(عضو لجنة مناقشة/بغداد
(عضو لجنة مناقشة الطالبھ نور شریف غافل/ماجستیر ھندسة مواد/قسم ھندسة مواد/الجامعھ التكنولوجیھ  .9

 ومشرفا). 
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(عضو لجنة ألجامعة ألتكنولوجیة// قسم أألنتاج وألمعادنماجستیر ھندسة معادن/  / سعد الیاس كسكھالطالب  .10
 مناقشة). 

ھندسھ میكانیكیھ / لیزر/ معھد اللیزر للدراسات العلیا / جامعة بغداد / (عضو  الطالب (مصدق.....)/ ماجستیر .11
 ).25/03/2012لجنة مناقشھ) بتاریخ (

(عضو لجنة ألجامعة ألتكنولوجیة// ھندسة الموادقسم / وادماجستیر ھندسة م / فاطمھ جعفر الحسني ھالطالب .12
 مناقشة). 

 جامعة بابل/ (عضو لجنة مناقشة). كلیة ھندسة المواد /ن/ / ماجستیر ھندسة معاد ھبھ عماد جوادألطالبة  .13
14.  

 
 

 

 :تقییم اطاریح الدراسات العلیا علمیا

 من اطاریح طلبة الدراسات العلیا علمیا في العدید من الجامعات ومنھا: لعشراتقمت بتقییم ا
 .من قسمي االنتاج والمعادن الجامعھ التكنولوجیھ .1
 .ھندسة المواد/ قسم جامعة بابل / كلیة الھندسھ .2
 ./ معھد اللیزر للدراسات العلیاجامعة بغداد .3

 

  البحوث العلمیھ في مجاالت الھندسھتقییم 

التي   WORLD JOURNAL OF MECHANICS)قمت بتقییم العدید من البحوث العلمیھ لمجلة ( .1
 تصدر في الوالیات المتحده االمریكیھ كوني احد المحكمین المعتمدین لھا من داخل العراق.

  من البحوث العلمیھ التابعھ لمجالت علمیھ رصینھ داخل العراق مثل: مائھ) 100اكثر من (قمت بتقییم  .2

a. .مجلة الھندسھ والتكنولوجیھ التي تصدرھا الجامعھ التكنولوجیھ 

b. .المجلھ العراقیھ للھندسھ المیكانیكیھ وھندسة المواد التي تصدرھا جامعة بابل /كلیة الھندسھ 

c. رات من البحوث العلمیھ للمؤتمرات العلمیھ والھندسیھ التي تجري داخل العراق وفي عدة قمت بتقییم العش
 جامعات.

 

 ألتي درستھا للدراسات أألولیة: اضیعوألم

 میتالورجیا ألفیزیائیة. .1
 دینامیك ألحرارة ألمیتالورجیة. .2
 .ألطوریھألتحوالت  .3
 .أإلنتاجعملیات  .4
 تحلیل أألجھادات. .5
 .ألمیتالورجیا ألمیكانیكیة .6
 ألتحلیالت ألھندسیة. .7
 ألسیطرة ألنوعیة. .8
 ألھندسة ألصناعیة. .9

 التحلیالت الھندسیة. .10
 تحلیل الفشل. .11

 
 
 
 
 

- 4 - 
 



 
 

 :ولحد أألن )2005(بعد عام  خارج العراق ألبحوث ألمنشورة

 السنة اسم المجلة الدولة عنوان البحث ت
1 An Experimental study of 

clearance width effects on the 
strength of carbon steel brazed 

joint   

جامعة ألملك عبد ألعزیز  ألمملكة ألعربیة لسعودیة
(العلوم ألھندسیة) / ألمجلد 

 ألثامن/ ألعدد أألول

2007 
 
 

2 Cathodic protection of Oil pipe 
lines by Aluminum alloys 

 

جامعة ألملك عبد ألعزیز  المملكة العربیة السعودیة
ألمجلد  یة)(العلوم ألھندس

/ ألعدد الثاني والعشرون
 الثاني

 

2011 

3 Preparation and characterization of 
step wise Cu/Ni functionally 

graded materials 

جمھوریة 
المانیا 

 االتحادیھ

مجلة جامعة فرایبرج 
 التكنولوجیھ

)Freiberger 
Forschungsheft  

2011 

     

 

 

 :ولحد األن )2005(بعد عام  اقألبحوث ألمنشورة داخل العر

 السنة رقم ألمجلد والعدد أسم ألمجلة عنوان البحث ت
1 Experimental study of high 

temperature creep resistance 
development of alumina-based 

fibers by heat treatments 

العدد  –المجلد الخامس  مجلة الھندسة والتكنولوجیا
 األول

2005 
 
 

2 Effect of Thermomechanical 
treatments on aging behavior and 
fracture toughness of Al-Cu-Mg 

alloy plates used in aircraft 
structure 

ألمجلة ألعراقیة للھندسة 
 ألمیكانیكیة

 2008 العدد األول -المجلد الثامن

3 Unidirectional solidification of (Al-
Si) eutectic alloy 

المجلة العراقیة للھندسة 
العدد /المیكانیكیة وھندسة المواد

األول المجلد العاشر  لسنة 
2010 

 

المجلد العاشر  العدد األول /
 2010لسنة 

2010 
 
 
 
 
 
 

4 Effect of Heat Treatments on 
Thermal Conductivity and 
Mechanical Properties of brake 
rotor material 

 

یة للھندسة المجلة العراق
العدد /المیكانیكیة وھندسة المواد

األول المجلد العاشر  لسنة 
2010 

 

المجلد العاشر  العدد األول /
 2010لسنة 

2010 

5 Improvement Anti-oxidation 
properties of alpha-brass alloy by 

Aluminum addition 

المجلد (الثامن عشر)    مجلة جامعة بابل
 2010ة العدد (أألول) لسن

2010 

6 Calculations of heat affected zone 
width & characteristics in high 

carbon steel weldements 

ألمجلة ألعراقیة للھندسة 
 ألمیكانیكیة وھندسة المواد

18/10/2009 
 

2010 

     
7 Fabrication of Ceramic-Metal 

Functionally Graded Materials 
 – الحادي والثالثینالمجلد  لتكنولوجیامجلة الھندسة وا

 الثالثالعدد 
2013 
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  ألبحوث المقبولة للنشر

 تاریخ تقدیمھ للنشر أسم ألمجلة عنوان البحث ت
1 Preparation and characterization of 

Al/SiC functionally graded materials 
المؤتمر العلمي االول لكلیة ھندسة المواد 

 / جامعة بابل
2011 

 
    
2 An investigation of Cadmium 

 Addition effects on aging behavior 
of Al-Cu alloy 

 

  2013 مجلة الھندسة والتكنولوجیا

3 Preparation and characterization of 
step-wise Al-Al2O3 Functionally 

graded materials 

ألمجلة ألعراقیة للھندسة ألمیكانیكیة 
 المواد وھندسة

 

2013  

 

 تألیف الكتب

نسبة   عنوان البحث ت
 االنجاز

1 Solidification in Metals and Alloys  مشترك مع االستاذ الدكتور قحطان
 الخزرجي

100% 

2 Tool Steel (Metallurgy, Processing and 
Applications) 

مع االستاذ المساعد الدكتور  مشترك
 علي حسین عتیوي

100% 

 

 لشكركتب ا

المرقم  معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي (االستاذ علي محمد الحسین االدیب)كتاب شكر وتقدیر من  .1
  ).3/6/2012في  3321ج م/(

كتاب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة الھندسة / جامعة بابل  حسب كتاب عمادة كلیة الھندسة / جامعة بابل  .2
 ).17/1/2008في  77المرقم (

3.  
في  18015كتاب رئاسة جامعة بابل المرقم ( بابل حسباب شكر وتقدیر من السید رئیس جامعة كت .4

 وذلك تقدیرا للجھود المتمیزه في ادارة قسم ھندسة المواد المعدنیة في كلیة ھندسة المواد. .)3/10/2008
الھندسة / جامعة بابل كتاب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة الھندسة / جامعة بابل  حسب كتاب عمادة كلیة  .5

 ).17/1/2008في  77المرقم (
حسب كتاب عمادة   الجامعة التكنولوجیة/  والعلوم ھندسةالرشید للكتاب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة   .6

 ).30/9/2003في  26المرقم ( كلیة الرشید للھندسة والعلوم / الجامعة التكنولوجیة   
ھندسة المواد / كلیة الھندسة / جامعة بابل  حسب كتاب األمر اإلداري  كتاب شكر وتقدیر من السید رئیس قسم .7

 ).17/6/2007في  385المرقم (ق 
 .2009شھاده تقدیریة من السید رئیس الجامعة التكنولوجیة في مطلع عام  .8
 ).21/4/2009في  318كتاب شكر وتقدیر من السید رئیس الجامعة التكنولوجیة بالرقم (م ر ج  .9

في  2594ه م  4دیر من السید رئیس قسم ھندسة المواد /  الجامعة التكنولوجیة  بالرقم (كتاب شكر وتق .10
 ) وذلك للجھود المتمیزه في إدارة ورئاسة اللجنھ االمتحانیھ.25/12/2009

في  1633ه د  4كتاب شكر وتقدیر من السید رئیس قسم ھندسة المواد /  الجامعة التكنولوجیة  بالرقم ( .11
 لك لقیامي بترجمة موقع القسم في شبكة االنترنیت من اللغھ العربیھ الى اللغھ االنكلیزیھ..) وذ29/05/2011

) وذلك لتبرعي بأجھزه 1/6/2011في  7375كتاب شكر وتقدیر من السید رئیس الجامعة التكنولوجیة بالرقم ( .12
 مختبریھ لقسم ھندسة المواد.
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للمشاركھ الفاعلھ في  )3/7/2013في  6641ة بالرقم (كتاب شكر وتقدیر من السید رئیس الجامعة التكنولوجی .13
 مھرجان السیاده.

في  5343ه د  4كتاب شكر وتقدیر من السید رئیس قسم ھندسة المواد /  الجامعة التكنولوجیة  بالرقم ( .14
ن وذلك للجھود المتمیزه والشعور العالي بالمسؤولیھ في انجاز االعمال والمھام المناطھ بنا كمعاو )8/9/2013

 لرئیس القسم للشؤون العلمیھ والدراسات العلیا.
في  928ه ك//  الجامعة التكنولوجیة  بالرقم ( الھندسھ الكھربائیھكتاب شكر وتقدیر من السید رئیس قسم  .15

 ).8/5/2013) للمساھمھ في اعمال الندوه العلمیھ في 13/5/2013
في  3864/ ه د  4عة التكنولوجیة  بالرقم (كتاب شكر وتقدیر من السید رئیس قسم ھندسة المواد /  الجام .16

 للجھود المتمیزه في مھرجان السیاده. )9/05/2013
للمساھمھ  )16/12/2012في  17739ا ت / كتاب شكر وتقدیر من السید رئیس الجامعة التكنولوجیة بالرقم ( .17

 في انجاح ندوة مفاھیم االستدامھ
في  3282/  ه د  4د /  الجامعة التكنولوجیة  بالرقم (كتاب شكر وتقدیر من السید رئیس قسم ھندسة الموا .18

 للجھود المتمیزه في اللجنھ العلمیھ. )1/7/2012
 3/5/2012في  284بالرقم (للشؤون العلمیھ رئیس الجامعة التكنولوجیة مساعد كتاب شكر وتقدیر من السید  .19

 للتمیز في اجراء البحوث العلمیھ. )16/12/2012في 
20.  

 
 

 ات أألستشاریة: ألنقابات وألھیئ

 .بدرجة مھندس استشاري 1993عضو نقابة ألمھندسین ألعراقیین منذ عام  .1
 
 

  

 شكرا لقراءة سیرتي الذاتیة..... 

 
 
 

 )أستاذ مساعد( ألدكتور ألمھندس
 عطیة عبد ألحسنعالء 
 قسم ھندسة الموادرئیس 

 ألجامعة ألتكنولوجیة
10/9/2013 
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