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 بغداد 1/7/1953مواليد  .1

 دجامعة بغدا-قسم الهندسة الميكانيكية-:خريج كمية الهندسة1976 .2

 المعادن /قسم الهندسة الميكانيكية/مختبر :معيد في الكميةالهندسية1976-1979 .3

 /جامعة بيير و ماري كوري(  (6( من جامعة باريس DEAىشهادة الماجستير)ى :الحصول عم1982 .4
 فرنسا في هندسة المعادن

: اعدام ابن عمي الشهيد جالل احمد عتيوي النتمائة الى حزب الدعوة و اصبحت من ذوي 1984  .5
 .2003المجرمين من ذلك التأريخ لغاية السقوط في 

/ فرنسا ( جامعة بيير و ماري كوري  ( 6:الحصول عمى شهادة دكتور مهندس من جامعة باريس 1985 .6
 في هندسة المعادن

:عضو هيئة تدريسية في قسم الهندسة الميكانيكية/الكمية الهندسية حيث تم تدريس 1985-1989 .7
الجامعة  -دسةر خارجي في كمية الهنضوالتدريس كمحا مادتي هندسة المعادن ومواد الطائرات.

 المستنصرية و قسم هندسة االنتاج و المعادن في الجامعة التكنولوجية.

معمل في القطاع الصناعي مسؤواًل عن السيطرة النوعية واختيار المواد التنسيب ل:  1989-1998 .8
 .والمواد السيراميكية والمدائن الهندسية والمعامالت الحرارية لممعادن

الكمية الهندسية ورئيس  /الهندسة الميكانيكية  جناح  هيئة تدريسية فيعضو : 2003نيسان  -1998 .9
نتاج والمعادن في الجناح المذكور ومدرسًا لمواضيع هندسة المعادن واختيار المواد ومواد اال  قسم

ر خارجي في كمية والتدريس كمحاض الطائرات ومواد السيارات سواء لمدراسات االولية او لمدراسات العميا.
اضافة الى  الجامعة المستنصرية و قسم هندسة االنتاج و المعادن في الجامعة التكنولوجية. -دسةالهن

 .وزارة الصناعةكات شر لعدد من ذلك عممت مستشارا عمميا 

 )يتبع(
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 .23/3/2002مساعد في أستاذى درجة الترقية ال .10

قسم الهندسة الميكانيكية / كمية الرشيد لمهندسة والعموم /  معاون رئيس:  2004أذار  -2003نيسان  .11
 الجامعة التكنولوجية.

 عضو هيئة تدرسية في قسم هندسة المواد / الجامعة التكنولوجية تدريس :2005أب – 2004نيسان  6. 21
 ..... الخ لمدراسات العميا ومعامالت حراريةمواضيع هندسة معادن واختيار مواد وهندسة مواد المعدنية      

  والدراسات االولية.      

 أعفيت  ثم رئيس قسم )عميد كمية( هندسة المواد/ الجامعة التكنولوجية 11/2011/ 14د لح 2005.اب 31
 .  2011/ 11/  14 في  1765م و ع /  من المنصب حسب االمر الوزاري المرقم    
 .سنان بعد قتمة غدرا من قبل القوات االمريكيةاستشاد أبني المرحوم  2007. نيسان  14
  هندسة االنتاج و شرا  عمى عدد من طمبة الماجستير والدكتورا  في مجالو لحد االن اال 1985منذ  .15

 أو و المواد المركبة ذات اساس معدني أو لدائني والنحاس هندسة المعادن لسبائك الفوالذ وااللمنيوم     
 في الكمية الهندسية  لمماجستير والدكتورا  المشاركة في مناقشة اطاريح متنوعة اضافة الى , سيراميكي      
 و جامعة صالح الدين و جامعة بغداد و جامعة بابل الجامعة المستنصرية  و الجامعة التكنولوجية و      
 بحث داخل و خارج العراق. )40( و نشر أكثر من.      

 الجامعة التكنولوجية. -عضو هيئة تدريسية في قسم هندسة المواد 14/11/2011. منذ 16     
 .27/09/2012الترقية الى درجة أستاذ مساعد في . 17     

 المغات التي أجيدها: الفرنسية و االنكميزية.. 18     
 ataiwiali1@yahoo.comالبريد االلكتروني:.  19     
 .25/5/1976تأريخ التعيين:.  20     
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