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 دجامعة بغدا-قسم الهندسة المیكانیكیة-:خریج كلیة الهندسة1976 .2
 المعادن/قسم الهندسة المیكانیكیة/مختبر  :معید في الكلیةالهندسیة1976-1979 .3

 /جامعة بییر و ماري كوري)  (6) من جامعة باریس DEAىشهادة الماجستیر(ى :الحصول عل1982 .4
 فرنسا في هندسة المعادن

: اعدام ابن عمي الشهید جالل احمد عتیوي النتمائة الى حزب الدعوة و اصبحت من ذوي 1984  .5
 .2003المجرمین من ذلك التأریخ لغایة السقوط في 

/ فرنسا ) جامعة بییر و ماري كوري  ( 6ى شهادة دكتور مهندس من جامعة باریس :الحصول عل1985 .6
 في هندسة المعادن

:عضو هیئة تدریسیة في قسم الهندسة المیكانیكیة/الكلیة الهندسیة حیث تم تدریس 1985-1989 .7
الجامعة  -ر خارجي في كلیة الهندسةضوالتدریس كمحا مادتي هندسة المعادن ومواد الطائرات.

 لمستنصریة و قسم هندسة االنتاج و المعادن في الجامعة التكنولوجیة.ا

لعمل في القطاع الصناعي مسؤوًال عن السیطرة النوعیة واختیار المواد التنسیب ل:  1989-1998 .8
 .والمواد السیرامیكیة واللدائن الهندسیة والمعامالت الحراریة للمعادن

الكلیة الهندسیة ورئیس  /الهندسة المیكانیكیة  جناح  عضو هیئة تدریسیة في: 2003نیسان  -1998 .9
نتاج والمعادن في الجناح المذكور ومدرسًا لمواضیع هندسة المعادن واختیار المواد ومواد اال  قسم

ر خارجي في كلیة والتدریس كمحاض الطائرات ومواد السیارات سواء للدراسات االولیة او للدراسات العلیا.
اضافة الى  تنصریة و قسم هندسة االنتاج و المعادن في الجامعة التكنولوجیة.الجامعة المس -الهندسة

 .وزارة الصناعةكات شر لعدد من ذلك عملت مستشارا علمیا 
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 الجامعة التكنولوجیة.
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 اسات العلیا ..... الخ للدر ومعامالت حراریةمواضیع هندسة معادن واختیار مواد وهندسة مواد المعدنیة      

  والدراسات االولیة.      
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 في الكلیة الهندسیة  للماجستیر والدكتوراه في مناقشة اطاریح متنوعةالمشاركة  اضافة الى ، سیرامیكي      
 و جامعة صالح الدین و جامعة بغداد و جامعة بابل الجامعة المستنصریة  و الجامعة التكنولوجیة و      
 بحث داخل و خارج العراق. )40( و نشر أكثر من.      
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