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تكنولوجیا  –انتاج ومعادن  ھندسةفي الھندسة المیكانیكیة /  ph.D الدكتوراهشھادة  -1

 المساحیق

 عنوان اطروحة الدكتوراه :           

 ( تصمیم قوالب النتاج االجزاء المصنعة بطریقة تكنولوجیا المساحیق )

( Die design for parts made from powder metallurgy) 

 في الھندسة المیكانیكیة / تصامیم M.Sc الماجستیرشھادة  -2

mailto:dr.msh2013@yahoo.com


 عنوان رسالة الماجستر :         

 ( التشوھات واالجھادات لالسطوانات السمكیة المضغوطة جزئیا ً)

Deformation and stresses of partially pressurized thick 

 Cylindrical shells.) 

 5جامعة الموصل ( مدة الدراسة  ھندسة میكانیكة / B.Sc البكالوریوسشھادة  -3

 .سنوات)

 .حاصل على مرتبة رئیس مھندسین استشاري في نقابة المھندسین العراقیة -4

 .حاصل على مرتبة خبیر في المجال الھندسي -5

%) من الجھاز  94وبدرجة (  9000جودة داخلي لالیزو  ققحاصل على شھادة مد -6

 .المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة

 

-Teaching experience:- 

 

 : الوظيفية الخبرة

 

  المعاون االداري لھندسة المواد / الجامعة التكنولوجیة. 

  المعاون العلمي لھندسة المواد / الجامعة التكنولوجیة للفترة.  

 مواد / الجامعة التكنولوجیةممثل التدریسین لھندسة ال. 

 مواد / الجامعة التكنولوجیةھندسة ال تدریسي في 

 مدیر العقود الحكومیة /الجامعة التكنولوجیة 

 

 الخبرة في مجال المحاضرات :



 -7 تكنولوجیا المساحیق -1
 السیطرة النوعیة

 

 -8 المواد الھندسیة -2
الدراسات الفنیة واإلقتصادیة لجدوى 

 المشاریع

     الھندسة الصناعیة -9 المواد المعدنیة والالمعدنیة -3

 تصامیم القوالب -10 المواد المركبة -4

 Reliability  المعولیة -11 الرسم الھندسي 5

6 
التنظیم اإلداري والتكنولوجي لمنشأة 

 صناعیة
 بحوث العملیات -12

 

 

 

 

 

 

 

 في مجال الصناعة .الخبرات  

  .تصمیم وانتاج قوالب االجزاء المصنعة من المساحیق -1

 .تصمیم وانتاج االجزاء المیكانیكیة  -2



 .تصمیم وانتاج القوالب لالجزاء البالستیكیة -3

 .انتاج االجزاء المصنعة من المساحیق وبتقنیة تكنولوجیا المساحیق -4

 .C.N.Cاصالح وبرمجة المكائن التي تعمل بواسطة الكمبیوتر  -5

 االستشارات :

 .مھندس استشاري في نقابة المھندسین العراقیة •

 .الھندسیة والحمایة المدنیة في جامعة بغداد شاري في الجمعیة الوطنیة للفحوصاست •

 .استشاري في المكتب االستشاري في الجامعة التكنولوجیة •

 استشاري في الجمعیة العراقیة للنانوتكنولوجي •

 

 

 

-Conferences and Seminars :- 

 

 

 

 الجھة المنظمة  الصفة العلمیة العنوان ت

 جامعة النھرین ندوة الصناعات الصغیرة ودور التعلیم العالي فیھا  1

الجامعة التكنولوجیة /  ندوة ضمان الجودة واالعتمادیة في الجامعة 2
 قاعة الكندي

كلیة الھندسة / جامعة  مؤتمر البحث الھندسي الرصین یساھم في بناء العراق 3
 بغداد

الجامعة التكنولوجیة/ قسم  ندوةدور مھندس المواد في دعم االعمار وترصین البنى االرتكازیة  4



 ھندسة المواد في البلد

مدخل النظمة الجودة والبیئة والسالمة واسس تطویرھا في  5
 جامعة النھرین ندوة العراق

الجامعة التكنولوجیة /  مؤتمر المؤتمر العلمي االول لتكنولوجیا المعلومات التطبیقات واالفاق 6
 قسم ھندسة الحاسبات

 الجامعة التكنولوجیة  رمؤتم العلمي للنانو تكنولوجي والمواد المتقدمة وتطبیقاتھاالمؤتمر 7

الندوة الرابعة التخصصیة في مجال تحدیات المستقبل للمواد  8
 ندوة الھندسیة 

الجامعة المستنصریة 
/كلیة الھندسة /ھندسة 

 المواد

9 Production of composite materials by 
sputtering technique  

 الجامعة التكنولوجیة ندوة

لتقانة النانو وتطبیقاتھا في الطاقات  المؤتمر العلمي االول 10
/ كلیة جامعة بغداد مؤتمر الجدیدة والمتجددة

 الھندسة

لقسم علوم الحاسبات (علوم الحاسوب  المؤتمر العلمي االول 11
 الجامعة التكنولوجیة مؤتمر ساس لبناء مجتمع المعلوماتیة)ا

جامعة بابل / كلیة  مؤتمر البحث الھندسي اساس اعادة بناء العراق 12
 الھندسة

 الجامعة التكنولوجیة مؤتمر النانو تكنولوجي ثورة المستقبل 13

 الجامعة التكنولوجیة مؤتمر التواصل البحثي بین البحث العلمي والتطبیق في العمارة 14

/ كلیة جامعة النھرین مؤتمر المؤتمر االقلیمي الثاني للعلوم الھندسیة 15
 الھندسة

 الجامعة التكنولوجیة مؤتمر للھندسة الجیوماتیكیة وتطبیقاتھا  المؤتمر العلمي االول 16

 جامعة بابل مؤتمر لھندسة المواد المؤتمر العلمي االول 17

/كلیة بن جامعة بغداد مؤتمر التراكیب النانویةبولیمرات  18
 الھیثم

 الجامعة التكنولوجیة مؤتمر المؤتمر الھندسي لھندسة السیطرة والنظم  19

 الجامعة التكنولوجیة مؤتمر للتقانات الحدیثة في تصفیة النفط و الغاز المؤتمر العلمي االول 20



الجامعـة  مؤتمــــر الجیوماتیكیة وتطبیقاتھاالمؤتمر العالمي األول للھندسة  21
التكنولوجیة/البناء 

 واالنشاءات

21 

 

الجامعـة  مؤتمــــر المؤتمر العالمي األول للھندسة الجیوماتیكیة وتطبیقاتھا
التكنولوجیة/البناء 

 واالنشاءات

التكنولوجیة/قسم العلوم  ورشـــة عمل ورشة العمل الخاصة بكیفیة التعامل مع المصادر المشعة 22
 التطبیقیة

التطبیقات الحدیثة الشعة اللیزر في المجاالت الھندسیة والطبیة  23
 والبیئیة

 التكنولوجیة/ھندسة اللیزر نــدوة

التكنولوجیة/مركز  ورشـــة عمل أدارة قطاع النفط والغازفي العراق 24
 تكنولوجیا الطاقة

 التكنولوجیة/ھندسة المواد نــــــــدوة الموادتطبیقات النانوتكنولوجي ھندسة  25

التكنولوجیة/تكنولوجیا  نــــــــدوة إقتصادیات النفط والغاز في العراق واالفاق المستقبلیة 26
 النفط

التكنولوجیة/تكنولوجیا  نــــــــدوة الندوة الطالبیة للتدریب الصیفي في المواقع النفطیة 27
 النفط

 جامعة بابل/ھندسة المواد مــــؤتمـــر المؤتمر العلمي التاسع لتكنولوجیا البولیمرات  28

 نـــــدوة واقع صناعة السمنت العراقي وآفاق تطویره 29

 علمیــــة

التكنولوجیة/الھندسة 
 الكیمیاویة

واقع الصناعة العراقیة وأفاقھا المستقبلیة ودور الجامعة  30
 مشاكلھا ووضع الحلول العلمیة لالزمةالتكنولوجیة في دراسة 

الجامعةالتكنولوجیة  ورشـــة عمـــل
بالتعاون مع وزارة 
 الصناعة والمعادن

تعزیز جودة مھارات العرض وااللقاء والتقدیم لالستاذ  31
 الجامعي

 مركز التعلیم المستمر  نـــــدوة

وأستخداماتھا المؤتمر التاسع لتصنیع وتكنولوجیا البولیمرات  32
 الواسعة في تأھیل الصناعات العراقیة

 جامعة بابل/ھندسة المواد مؤتمـــــر

الجامعةالتكنولوجیة/  مؤتمـــــر المؤتمر العلمي االول للھندسة الجیوماتیكیة وتطبیقاتھا  33
 ھندسة البناء واالنشاءات



الجامعة  مؤتمـــــر الطاقات المتجددة روافد للتنمیة واالعمار في العراق 34
التكنولوجیة/مركز 
تكنولوجیا الطاقة 

 والطاقات المتجددة

 نــــدوة ھندسة المواد الطبیة واالحیائیة 35

 علمیــــة

الجامعة 
 التكنولوجیة/ھندسة المواد

المؤتمر الدولي االول لھندسة الجیوتكنیك والمواصالت  36
ICGTE   وتحت شعار االفاق المستقبلیة لھندسة الجیوتكنیك

 وھندسةالمواصالت_التطبیقات والحلول

المـــؤتمرالدولي 
 االول

الجامعــة التكنولوجیــــة/ 
قســـم ھندســـة البنـــاء 

 واالنشــــاءات

 مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة بعنوان 37

NANOMATERIALS IN BIOMEDICAL 
APPLICATIONS 

نــــــدوة 
 علمیــــة

في قاعة االستاذالمرحوم 
ابراھیم الجوادي 

للمؤتمرات في قسم 
 العلوم التطبیقیة

ھیثة المستشارین لدولة رئیس الوزراء بالتعاون مع مشروع  38
االصالح االداري(ترابط) الممول من الوكالة االمریكیة للتنمیة 

 ز)الدولیة تحت شعار(نحـو أداء متمیــ

مؤتمــر المركــز 
العراقـــي 

 للتمیــز الحكومي

قاعة قرطبة فندق 
 منصور میلیا

مكتب رئیس الجامعة  نــــــدوة الجودة في الجامعة التكنولوجیة ... الواقع والــرؤى المستقبلیــة 39
 الجامعة التكنولوجیــة

حفل افتتاح المؤتمر المعماري العالمي االول تحت شعار  40
 "التطویـر المعماري والحضري لمدینـة بغــداد"

مسـرح الجامعة برعایة  نــــــدوة
معالي وزیر التعلیــم 
 العالي والبحث العلمي

الندوة العلمیة التخصصـــیة األولـى " الطاقـات المتجــددة  41
 الواقــع والتوجیھــات المستقبلیــــة

مسـرح الجامعــة  نــــدوة
برعایــة التكنولوجیــة 

األستـاذ الدكتور أمیـن 
 دواي ثامـــر

 

 

 

 



 

الشھادات الحاصل علیھا من الشركات االوربیة حول االعمال االداریة وكذلك  -1

 : التدریب على االجھزة والمعدات المتطورة والتي تعمل بالحاسوب

 .) الیوغسالفیة ZAZ-TAVAشھادة من شركة زازتافا (  -أ 

 .) االیطالیة  MI-VAL(شھادة من شركة میفال  -ب 

 .) السویسریة  BAITECشھادة من شركة بالتك (  -ج 

 .) االیطالیة  MAHO-GRAZIONشھادة من شركة ماھو كراسیانو (  -د 

) في المانیا  MULLER-WEINGARTENشھادة من شركة مولر فاین كارنت (  -ھـ 

 .الغربیة

-awards :- 

 

 التكریم 

--------- 

السید معالي وزیر التعلیم العالي المحترم في یوم العلم شھادة تقدریة من -1

وذلك لنشر بحوث خارج العراق. 2011لعام   

درع الوزارة من السید معالي وزیر التعلیم العالي المحترم في یوم العلم  -2

وذلك لنشر بحوث خارج العراق. 2011لعام   

قت االصلي.درع الجامعة التكنولوجیة النجاز رسالة الماجستیر ضمن ال -3  

عدد من الشھادات التقدیریة للمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات.-4  

 



 

 

 االشراف على طلبة الدراسات العلیا

 

 

الدرجة  اسم االطروحة اسم الطالب ت
العلمیة 
 وتاریخھا 

 Study the effect of Aluminum or تحسین شافي بدیوي  1
Copper power addition on 
characteristics of elastic bucking of 
unsaturated polyester matrix 
composite  

 

 د.مدرس

 Cold Spray Process to Produce سنان سلمان حمدي  2
Te and TeO2 Thin Films for Gas 

Sensors  
 

 استاذ مساعد

 Studying the effect of nano carbon عبد الحسیننصیر  3
black particles on the properties of 
tire tread. 

 استاذ مساعد

 Investigation of anti-weather شذاء كاظم محمد 4
(supper hydrophobic surface)by 
cold spray process. 

 استاذ مساعد

 Novil study on composite احمد فاضل حمزة  5
materials for airframe structure 

 استاذ مساعد

 Study the effect of nano powder حیدر رحیم كریم 6
on the properties of the composite 
materials. 

 استاذ مساعد



    

  Synthesis and characterization of زینب ابتھاج 7
nano –ferrite composites 

 استاذ مساعد

 Improving the Properties of the میادة شنان عبد 8
Tire Tread by Adding SiO2 and 
Al2O3 to  

SBR and NR Rubbers 

 

 -د.مدرس 
 استاذ مساعد

    

 

-Publications :- 

1- Researches :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جھة النشر تاریخ النشر تاریخ الفبول االبحث ت



1 Study the effect of carbon 
fibers volume fraction and 
their orientation on the 
thermal conductivity of the  

polymer composite materials 

منشور في العدد  
مجلد االول  7

 2008لعام 
 10/1/2008في 

 
Year: 2008 
Volume: 4 

Issue: 1 
Pages: 80-

89 

جامعة بغداد /كلیة ھندسة 
 الخوارزمي/

 الخوارزمیالھندسیةمجلة 
Al-Khawarizmi 

Engineering Journal 
ISSN: 18181171 

  
Publisher: Baghdad 

University  
 

2 Studying the flexural 
characteristics of the epoxy 

reinforced by Al and  
Cu particles  

كتابھم ذي 
العدد 

في 1250
3/8/2008 

المجلد 
 2/2009العدد9

 الصفحات:
125-141 

 جامعة بابل /
المجلة العراقیة للھندسة  

 المیكانیكیة و ھندسة المواد

3 Study the effect of volume 
fraction of  glass fibers  on 

the thermal conductivity of 
the  polymer composite 

materials 

كتابھم ذي 
العدد 
في 258

18/6/
2008 

Volume :4 
Issue      :3 

2009 
Page:85-97 

جامعة بغداد /كلیة ھندسة 
 الخوارزمي/

 مجلة الخوارزمیالھندسیة

4 Study the crystal structure 
of barium ferrite doped by 

titanium oxide.   

  
المجلد الثامن 
عشر /العدد 

 2008االول  

مجلة اتحاد الجامعات العربیة 
 للدراسات و البحوث الھندسیة

5 Study the Hardness and Wear 
of E1Astomer Composites 

Reinforced by A12 O3 and Sio2 
Particles 

موافقة في 
22/1/

2009 

منشور في العدد 
لعام  27مجلد  7

2009 
 

الجامعة التكنولوجیة /مجلة 
 كنولوجيالھندسة والت

6 Study the effect different 
radioactive dose on 

mechanical properties of 
composite material from 

novalak resin exposure to 
high-energy radiation. 

 

ذي العدد 
 في220

2/6/2009 

Volume  5  
Number  2 
July  2009 

جامعة بغداد /كلیة ھندسة 
 الخوارزمي/

 الخوارزمیالھندسیةمجلة 

7 Improving the Properties of the 
Tire Tread by 

Adding SiO2 and Al2O3 to 
SBR Rubber 

 ISSN 0973-
4562 Volume 

5 Number 9 
(2010) pp. 

1637–1652 
© Research 

India 

International Journal of 
Applied Engineering 

Research 
 

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=19&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=19&uiLanguage=en


Publications 
http://www.rip
ublication.com

/ijaer.htm 
8 A study for some of mechanical  

properties of Al2O3 ceramic thin film 
prepared by spray Pyrolysis method 

العدد الثاني  
/المجلد العاشر 

2010 
 
 

Issn:-1819-
2076 

 جامعة بابل /
المجلة العراقیة للھندسة  

 المیكانیكیة و ھندسة المواد

9 A study of the effect of carbon black 
powder on the physical properties of  
SBR/NR blends used in passenger tire 

treads 

3/3/2011 
في الكتاب 
ذي العدد   

482 
في 

9/3/2011 

VOL. 29 
NO.    5 

Year  2011 
ISSN 1681-

6900 

الجامعة التكنولوجیة /مجلة 
 الھندسة والتكنولوجي

10 ENHANCEMENT IN HERMAL 
AND MECHANICAL 

PROPERTIES OF BRICKS 

Sunday, 
March 11, 
2012 8:42 

PM 

Vol.17 No. 4 
pp.1119-

1123 
2013 

paper ThSci2011.189 submitted 
for publication in  journal 

Thermal Science - corrected E-
mail 

 
 

11 Fabrication Of Micro Tubes 
From Powers By Cold Spray 

موافقة في 
7/6/2012   

منشور في العدد 
 30مجلد  19

 2012لعام 

الجامعة التكنولوجیة /مجلة 
 الھندسة والتكنولوجیا

12 Effect of adding nano carbon black on 
the mechanical properties of epoxy. 

22/4/2013 
في الكتاب 

ذي العدد   م 
 74دع ه/

في 
23/4/

2013 

جامعة دیالى/كلیة الھندسة/مجلة  
 دیالى للعلوم الھندسیة

 

13 Enhancing thermal and water 
absorption properties of Unsaturated 
Polyester and Epoxy by Nano carbon 

black powder 

4/4/2013 
في الكتاب 
ذي العدد   

1182 
في 

4/4/2013 

VOL.31, 
Part (A), 

No.12, 
2013 

التكنولوجیة /مجلة  الجامعة
 الھندسة والتكنولوجیا

14 Mechanical  and Tribological behavior 
of Unsaturated Polyester and Epoxy by 

Nano carbon black powder composite 

28/5/2013 
في الكتاب 
ذي العدد   

3250 
في 

جامعة المستنصریة/كلیة  
 التنمیةالھندسة/مجلة الھندسیة و 

 



 

 

 

30/5/
2013 

15 Fabrication of TiO2 and V2O5 Thin 
films by powder coating Technique 

11/6/2013 
في الكتاب 
ذي العدد   

1709 
في 
24/6/

2013 

Vol.31, 
Part(A), 
No.16, 

2013 

الجامعة التكنولوجیة /مجلة 
 الھندسة والتكنولوجیا

16 Numerical Investigation of 
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