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 العلمیھ الدرجات

  23/4/2006 من اعتبارا اللقب على الحصول تم:  مساعد مدرس •

 3/2010/ 31 من اعتباراً  اللقب على الحصول تم:           مدرس     •

  

 المناصب

 حسب 13/12/2011 من اعتباراً  2012-2011 الدراسي للعام المواد ھندسة قسم مقرر •

 12/12/2012لغایة  26/1/2012في  1105أ ت/ العدد ذي الجامعي  االمر

 حسب 24/10/2013 من اعتباراً  2014-2013 الدراسي للعام المواد ھندسة قسم مقرر •

 .24/10/2013في   6139ھـء/5 العدد ذي الجامعي  االمر
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 التكریم

 .2/8/2006 بتاریخ 6404 العدد ذي التكنولوجیة الجامعة رئیس من وتقدیر شكر •

 .15/8/2007 بتاریخ 6656 العدد ذي التكنولوجیة الجامعة رئیس من وتقدیر شكر •

 .9/9/2007 في 7319 المرقم الجامعي االمر حسب والترفیع العالوة الغراض قدم منح •

 .17/9/2008 في 7411 المرقم الجامعي االمر حسب والترفیع العالوة الغراض قدم منح •

 .22/6/2010 بتاریخ 1555/د ھـ4 العدد ذي المواد ھندسة قسم رئیس من وتقدیر شكر •

 بتاریخ 1318/ ع م م العدد ذي التكنولوجیة الجامعة رئیس من وتقدیر شكر •

20/12/2010 . 

 في 10435 المرقم الجامعي االمر حسب والترفیع العالوة الغراض قدم منح •

28/12/2010 . 

 .  23/2/2011 بتاریخ االنبار صحة لدائرة العام المدیر من وتقدیر شكر •

 .29/12/2011 بتاریخ 6938/د ھـ4 العدد ذي المواد ھندسة قسم رئیس من وتقدیر شكر •

شھادة تقدیریة من رئیس الجامعة التكنولوجیة للجھود المبذولة في المؤتمر العلمي االول  •

-19الموسوم ( اللیزرات والمواد الھندسیة المتقدمة : التكنولوجیا والتطبیقات) للفترة 

 . 2012/اذار /20

من رئیس الجامعة التكنولوجیة  ورئیس جامعة بغداد للتنظیم واالعداد شھادة تقدیریة  •

للمؤتمر العلمي االول الموسوم ( اللیزرات والمواد الھندسیة المتقدمة : التكنولوجیا 

 . 2012/اذار /20-19والتطبیقات) للفترة 

لھندسیة منح درع قسم ھندسة المواد للمؤتمر العلمي االول الموسوم ( اللیزرات والمواد ا •

 . 2012/اذار /20-19المتقدمة : التكنولوجیا والتطبیقات) للفترة 

 بتاریخ 30/3984 العدد ذيبغداد حسب االمر  –عمید الكلیة التقنیة  من وتقدیر شكر •

18/12/2013. 

 بتاریخ 126ھـ.ك.م/ العدد ذيالكھرومیكانیكیة  ھندسةال قسم رئیس من وتقدیر شكر •

29/1/2014. 

 البحــــوث العلمیـــةتقییم 

جامعة تكریت / كلیة الھندسة حسب   -التي تم تقیمیھا عددھا: بحث واحد   ثوبحال  •

 5/3/2014في  71س/3 االمر ذي العدد



 المنشورة البحوث

• Effect of chloride iond on the corrosion behavior of Al-Zn alloy in 

NaOH solution at four different temperatures, Al-khwarizimi College 

of engineering, 2008. 

• Material selection techniques by using computer،engineering & 

technology journal, university of technology, 2008. 

• Study the reasons for the increase in the proportion of damage in 

the dry clay and the phenomenon of effloresce for pottery brick, 

engineering & technology journal, university of technology, 2009.  

• Study the structure properties of semiconductor film multilayered, 

Al-khwarizimi College of engineering, 2009. 

• Effect of SiO2 the mechanical properties of (Al-Cu-Mg) alloy, 

International Conference on ADVANCES IN MANUFACTURING 

TECHNOLOGY, 15-17 JUNE 2012. 

• Effect of Reinforced by coconut fiber core on the Mechanical 

Properties for Un-saturated Polyester Matrix Composite Material, 

engineering &technology journal, university of technology, 2013. 

• Experimental Study and Mathematical Modeling for Corrosion of 

Amalgam at Different Periods. Tikrit Journal for Dental Sciences, 

2014. 

 

 االشراف على مختلف مشاریع طلبة المرحلة الرابعة

• An advisory system for selection of material techniques 2006-2007. 

 .  2008 -2007 الفخاري الطابوق لتصنیع التكنولوجي المسلك دراسة •

 .2009 – 2008 الفخاري الطابوق على النوعیة السیطرة نظام دراسة •

• Study effect of hardening using laser surface treatment on Cu & its 

alloys 2009-2010. 

 .2011-2010 معین لمنتج النوعیة السیطرة نظام دراسة •



• Study the time series using compression test 2011-2012. 

• Corrosion of Al-Cu-Mg/SiO2 Composites in 0.01N HCl Solution 2013-

2014. 

 
 : المشاركة اللجان

 418/د ھـ ب 6  االداري االمر حسب 2006-2005 الدراسي للعام االمتحانیة اللجنة •

  4/4/2006 في

  9/3/2006 في 289/د ھـ ب 6 االداري االمر حسب القسم بیانات قواعد تثبیت لجنة •

 514/د ھـ ب 6  االداري االمر حسب 2007-2006 الدراسي للعام االمتحانیة اللجنة •

  21/5/2007 في

 ھـ ب 6االداري االمر حسب 2007 -2006 الدراسي للعام الصیفي التدریب لجنة •

 19/12/2006 في 1692/د

 1071/د ھـ ب 6  االداري االمر حسب  2008-2007الدراسي للعام االمتحانیة اللجنة •

  26/9/2007 في

 الجامعي االمر حسب المتقدمة والمواد تكنولوجي للنانو الثاني للمؤتمر التشریفات لجنة •

  18/10/2010 في 1120/ع م م العدد ذي

   2010-2009 الدراسي للعام التخرج مشاریع متابعة لجنة •

 5309/د ھـ ب 6  االداري االمر حسب 2012-2011 الدراسي للعام االمتحانیة اللجنة •

 .12/9/2011 في

 5621/د ھـ ب 6 االداري االمر حسب 2012-2011 الدراسي للعام القسم اعالم لجنة •

 .3/10/2011 في

 6151/د ھـ ب 6 االداري االمر حسب 2014-2013 الدراسي للعام الزي الموحد لجنة •

 .28/10/2013 في

 6444/د ھـ ب 6 االداري االمر حسب 2014-2013 الدراسي للعام القسم اعالم لجنة •

 .24/11/2013 في

 االمر حسب 2014-2013 الدراسي للعامالمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشیة  لجنة •

 .24/11/2013 في 6444/د ھـ ب 6 االداري

 



 المختبرات

 . 2002-2001  الدراسي للعام حاسبة مختبر •

 .2008-2007للعام الدراسي  تقنیات اشعة مختبر  •

 . 2010- 2009 الدراسي للعام الفشل تحلیل مختبر •

 . 2012-2011 الدراسي للعام) 2( تصنیع طرق مختبر •

 2012-2011مختبر فحص المواد الھندسیة للعام الدراسي  •

 2014-2013مختبر فحص المواد الھندسیة للعام الدراسي  •

 

 تدریسھا تم التي المواد

 . التدریس في مستمرة االن ولحد  2008 منذللمرحلة الرابعة  الصناعیة الھندسة •

 .2013/2014الحاسوب للمرحلة االولى للعام الدراسي مبادئ علوم  •

 
 الحكومیھ والمنظمات الجمعیات

 .03/10/2012بتاریخ  مجاز وبدرجة العراقیة المھندسین نقابة في عضو •

 10/11/2011عضو في نقابة المھندسین العرب بتاریخ  •

 14/3/2012عضو في جمعیة النانو تكنولوجي بتاریخ  •

 

 الدورات والشھادات

 .Microsoft office and window 2001-2002حول دورة  •

 .2002-2001دورة صیانة حاسبات  •

 .2002-2001دورة حول استخدام االنترنیت  •

  2002 دورة كفاءة اللغة األنكلیزیة •

 .)Visual Basicدورة في لغة البرمجة (  •

 . 1/11/2003 في 5/10 ك االلكترونیة الحاسبة مركز من حاسبة كفاءة شھادة •

 حسب العلیا للدراسات للتقدیم المطلوبة واالتصاالت المعلومات تقنیة مركز/ IC3 شھادة •

 . 89 وبمعدل 29/12/2011 في IC3 /13-65 ختباراتا/ م.ت.م العدد ذي الكتاب

 

 

 



 اخرى نشاطات

 في عقدالمنو العربیة الدول جامعة/  االداریة  لتنمیةل العربیة المنظمة مؤتمر في المشاركة •

 الدارة الحدیثة االسالیب( عنوان تحت 18/2/2010-15 بتاریخ مصر/  الشیخ شرم

 .بذلك مشاركة شھادة على الحصول وتم ،) المطالبات وتسویة واعداد المنازعات

 القاھرة وجامعة المواد ھندسة قسم بین تفاھم لمذكرة االداریة التنسیقیة اللجنة اعضاء احد •

 في 11/ب ص المرقم الثقافیة والعالقات البعثات دائرة من الصادر الكتاب حسب

2/6/2011 

 الجامعة في المنعقد المتقدمة والمواد للنانوتكنولوجي الثاني المؤتمر في المشاركة •

 .4/11/2010-3 بتاریخ التكنولوجیة

 مع بالتعاون االنبار صحة لدائرة الرابع الطبي لمؤتمرالجنة التحضیریة ل في المشاركة •

 . 24/2/2011-23 بتاریخ الحبانیة في عقد الذي  االنبار جامعة – الطب كلیة

المشاركة في المؤتمر العلمي االول للطاقة والطاقة المتجددة الذي یقیمھ مركز بحوث  •

 . 22/12/2011-12الطاقة والوقود  المنعقد في الجامعة التكنولوجیة بتاریخ 

 اللیزر ومعھد المواد ھندسة لقسم االول العلمي للمؤتمر التحضیریة اللجنة مقررة  •

) والتطبیقات التكنولوجیا:  المتقدمة الھندسیة والمواد اللیزرات( الموسوم العلیا للدراسات

 . 8/3/2012-7 للفترة

ضمن  17/4/2014المشاركة في الحضور الى محاضرة ا.م.د.اكرم رحیم جبر في  •

-15لمنعقد في قسمنا في الجامعة التكنولوجیة بتاریخ فعالیات الموسم الثقافي الثالث ا

 . 2014/نیسان/ 22

المشاركة في الحضور الى محاضرة القیادة الخادمة لالستاذ الدكتور حازم محمد دوس   •

ضمن فعالیات الموسم الثقافي الثالث المنعقد في قسمنا في الجامعة  20/4/2014في 

 . 2014/نیسان/ 22-15التكنولوجیة بتاریخ 

 

المشاركة في الحضور الى محاضرة ا.م.د.سعد بدري حسون و ا.م.د. اسیل باسم عبد  •

ضمن فعالیات الموسم الثقافي الثالث المنعقد في قسمنا في  21/4/2014الحسین في 

  2014/نیسان/ 22-15الجامعة التكنولوجیة بتاریخ 

القامة محاضرة توعیة طبیة عن الكشف المبكر عن  التنسیقیة اللجنة اعضاء احد •

 المرقمقسم الشؤون العلمیة والعالقات الثقافیة  من الصادر الكتاب حسبسرطان الثدي 

 .19/2/2014/ش ع ق في 189



قسم العلوم التي اقیمھا الندوة العلمیة "الخالیا الجذعیة وتطبیقاتھا"  في المشاركة •

 حسب الكتاب الصادر من قسم 11/2/2014 بتاریخ التكنولوجیة الجامعةالتطبیقیة في 

 .13/3/2014في  643العلوم التطبیقیة المرقم ع ت/

التي الندوة العلمیة "انظمة االتصاالت في العراق : الواقع والطموح"  في المشاركة •

حسب  3/12/2013 بتاریخ التكنولوجیة الجامعةفي اقیمھا قسم الھندسة الكھربائیة 

 .29/1/2014في  264المرقم ھـ ك/ الھندسة الكھربائیة الكتاب الصادر من قسم

 الجامعة في المنعقد المتقدمة والمواد للنانوتكنولوجي الرابع المؤتمر في المشاركة •

حسب الكتاب الصادر من مركز بحوث  2013تشرین الثاني //7-6  بتاریخ التكنولوجیة

 .3/12/2013في  1280المرقم م ن/النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة 

م المستمر في الجامعة التكنولوجیة تحت اقامة دورة ضمن دورات التعلیالمشاركة في  •

  .19/9/2013-15عنوان "تاكل المواد االحیائیة والمزروعات في جسم االنسان" للفترة 


	 Effect of SiO2 the mechanical properties of (Al-Cu-Mg) alloy, International Conference on ADVANCES IN MANUFACTURING TECHNOLOGY, 15-17 JUNE 2012.

