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 السٌرة الذاتٌة

 سامً ابوالنون عجٌل مران الربٌعً       -االسم الكامل :

 2/1/1661مٌسان/ ناحٌة السالم   -محل وتارٌخ الوالدة :

 .16/ د 16/ ز017بغداد/ حً المثنى/ م     -لدائم:العنوان ا

 أطفال 3متزوج/    -الحالة الزوجٌة:

 اللقب العلمً : استاذ

 الجامعة التكنولوجٌة/ قسم هندسة االنتاج والمعادن-محل العمل :

 samiabualnon2@yahoo.com -البرٌد االلكترونً:

 -اللغات التً ٌجٌدها:

 )اللغة العربٌة )اللغة االم. 

 اللغة االنكلٌزٌة. 

 -التحصٌل الدراسً:

 1693 بغدادبكالورٌوس هندسة االنتاج والمعادن /الجامعة التكنولوجٌة / 

 7169  / جامعة مانشستر/ برٌطانٌامدرسة هندسة وعلوم المواد/ ماجستٌر هندسة معادن. 

 1662  / برٌطانٌا.جامعة ٌومست / مركز التآكل وحماٌة االسطح / دكتوراه هندسة تآكل 

 

 -الوظائف التً شغلها:

 1693-1695   مدددٌر تيطددٌط االنتدداج / معمددل تصددلٌح المعدددات واالجهددزة الكهربائٌددة/وزارة الددد ا

 /العراق.

 1695- 1696   ًمدرس معٌد  ً ميتبر المعادن  ً كلٌة الهندسة البحرٌدة/ اكادٌمٌدة اليلدٌل العربد

 للدراسات البحرٌة/ وزارة الد ا  /العراق.

 1696- 1662  .طالب بعثة للحصول على شهادة الماجستٌر والدكتوراه  ً هندسة المعادن 
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 1662- 2777  مدرس  ً كلٌة الهندسة البحرٌة/ اكادٌمٌة اليلٌل العربً للدراسات البحرٌدة/ وزارة

 الد ا  /العراق.

 2777-2771   العسدكرٌة/ عضو هٌئدة تدرٌسدٌة  دً قسدم هندسدة االنتداج والمعادن/الكلٌدة الهندسدٌة

 وزارة الد ا  /العراق.

 2771-2774   الكلٌدة الهندسدٌة العسدكرٌة /للدراسدات العلٌدا  قسم الهندسة الكٌمٌاوٌدةمعاون رئٌس 

 كلٌة الرشٌد

 2774-2775  قسددم هندسددة االنتدداج والمعددادن/ الجامعددة هندسددة المعددادن / ددً عضددو هٌئددة تدرٌسددٌة

 التكنولوجٌة.

 2775-2776  هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجٌة.مدٌر ميتبرات قسم 

 2776- 22/9/2014  /قسم هندسة االنتداج والمعدادن/ الجامعدة معاون رئٌس القسم للشإون العلمٌة

 التكنولوجٌة.

 22/9/2014-  مدٌر مركز التدرٌب والمعامل 

 1/2/2715 -مساعد رئٌس الجامعة للشإون األدارٌة  

 

 -:والحلقات النقاشٌةالعلمٌة المإتمراتالمشاركة  ً النشاطات و

  محاضر  ً ميتبدر المعدادن الجراالااليتبدارت العلمٌدة للعدٌدد مدن التجدارب  دً المدواد المتقدمدة لطلبدة

 الكلٌة الهندسٌة البحرٌة/ اكادٌمٌة اليلٌل العربً للدرسات البحرٌة.

 )لتدرٌب الكودر الهندسٌة  ً مجال هندسة التاكل محاضر  ً معهد التدرٌب النفطً )اوابك 

  للعدٌدد مدن وزارات اقامة العدٌد من الدورات التيصصٌة المتقدمة  ً هندسدة التاكدل وحماٌدة االسدطح

 الدولة العراقٌة وياصة وزراة النفط ، الكهرباال ، النقل.

 اوةلكاربٌدالتنجسدتنالموسدومة تتحسدن العس بحوث  ً مجال المواد المركبة)منها رسالة الماجسدتٌر-

 (.كوبلت المقوى بالٌاف الصلبت

  بحوث ميتلفة  ً مجال هندسة التآكل)منها بحث رسالة الدكتوراه الموسومة تدراسة البنٌة المجهرٌة

 وسلوك التآكل واالمودة لسبائك االلمنٌوم المتجمدة بمعدالت التبرٌد السرٌعةت(.

  ً  كالحماٌة الكاثودٌة المنشآت البحرٌة ويواص المعادنالمساهمة  ً اعداد بحوث ميتلفة ياصة. 
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  المساهمة  ً انجاز العدٌد من االستشارات الهندسٌة والعلمٌة لعدد مدن وزارات الدولدة العراقٌدة منهدا

وزارة النفط ؛ وزارة البلدٌات واالشغال العامة ؛ وزراة الصناعة والمعادن ؛ وزارة الموارد المائٌة  ً 

ل( و)سد حمرٌن( و امانة بغداد والعدٌد من شركات القطا  العراقً الياص بما مشروعً )سد الموص

 ( عقد استشاري.150ال ٌقل عن )

 .المساهمة  ً اعداد بحوث  ً مجال العوازل الكهربائٌة وتكنولوجٌا السباكة 

 ( 22تقوٌم العدٌد من براالات االيترا  بما الٌقل عن.) 

 ( اطروحددة 21تقددوٌم مددا ال ٌقددل عددن )(بحددث 143( رسددالة ماجسددتٌر ومدداال ٌقددل عددن )36دكتددوراه و )

 المجالت المحلٌة والعالمٌة. معظمعلمً ل

 .نشر العدٌد من البحوث الياصة  ً المجال الطبً كالزوار  الجراحٌة وتطوٌر حشوات االسنان 

 ( )بددة ( وطل32االشددراف المباشددر علددى العدٌددد مددن طلبددة علددوم الهندسددة للدراسددات العلٌا)الماجسددتٌر

(  ً مجال هندسة التاكل وهندسة المعادن والهندسة الكٌمٌاوٌة وكذلك االشراف المباشر 6الدكتوراه )

 (.64)على العدٌد من طلبة علوم الهندسة للدراسات االكادٌمٌة )البكالورٌوس(

  منها مجال التآكل  رصٌنة  ً مجاالت هندسٌة ميتلفة عالمٌة ومحلٌة بحث  ً مجالت علمٌة 47نشر

 .اٌة االسطح ألنابٌب نقل النفط المنشآت البحرٌة وحم

  2713و  2712للعام  (2عدد) حاصل على براالة ايترا 

 .إلقاال دورات تيصصٌة  ً مركز التعلٌم المستمر التابع للجامعة التكنولوجٌة  ً العراق 

  ( دً مجدال المدواد والمعدادن وهندسدة  27المشاركة  ً العدٌد من المإتمرات العلمٌة والتيصصدٌة  )

 .والحماٌة الكاثودٌة التآكل

 استشاري  ً مجلة الهندسة المٌكانٌكٌة لجامعة بهانك/ مالٌزٌا 

  المجلة العراقٌة للهندسة المٌكانٌكٌة وهندسة المواد /جامعة بابل. ً استشاري 

 استشاري  ً نقابة المهندسٌن العراقٌة 

  المشاركة  ً الحلقات النقاشٌة لطلبدة الدراسدات االولٌدة )البكدالورٌوس( والدراسدات العلٌا)الماجسدتٌر

 طالب(. 60والدكتوراه( ) ما ال ٌقل عن 

 ًمنها: المشاركة  ً العدٌد من اللجان الجامعٌة والوزراٌة ذات االيتصاص العلمً والهندس 
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  وحدة بحوث النانو تكنولوجٌا  ً كلٌة هندسدة المدواد عضو اللجنة الوزارٌة االستشارٌة الستحداث

  ً جامعة بابل.

  عضواللجنة الجامعٌة لتحلٌل العطاالات الياصة بمشرو  )تطوٌر وتجهٌز ميتبرات االقسام العلمٌة

 والمراكز البحثٌة للجامعة التكنولوجٌة(

 جمٌددع السدنوات التددً  ة لطلبدة االعدادٌددة يداللالوزارٌد اتاللجندة المركزٌدة لالشددراف علدى االمتحاندد

 .2714اجرٌت  ٌها االمتحانات الوزارٌة  ً الجامعة ولغاٌة العام 

 ( لجنة امتحانٌة للدراسات العلٌا الماجستٌر والدكتوراه   ً 57اكثر من )جامعات العراق. معظم 

 .عضو اللجنة المركزٌة لتطوٌر مناهل الدراسات االولٌة والعلٌا  ً قسم هندسة االنتاج والمعادن 

 .عضو اللجنة التحضٌرٌة لندوة تطوٌر الدراسات العلٌا 

 .عضواللجنة التحضٌرٌة لندوة التواصل ليرٌجٌن قسم هندسة االنتاج والمعادن 

 2714 ً قسم هندسة االنتاج والمعادن ولغاٌة عام  عضولجنة تدقٌق مستوى االداال. 

 2714ولغاٌة اٌلول  عضولجنة متابعة االسبو  الثقا ً  ً قسم هندسة االنتاج والمعادن. 

  2714 ً قسم هندسة االنتاج والمعادن ولغاٌة اٌلول عضولجنة متابعة الزي الموحد. 

 2714ولغاٌة اٌلول  عضواللجنة االسترشادٌة  ً قسم هندسة االنتاج والمعادن. 

  لجنة متيصصة(. 37عضو لجان ايرى  ً ميتلف االيتصاصات )ماال ٌقل عن 

  2714قسم هندسة االنتاج والمعادن ولغاٌة اٌلول  ً عضو لجنة الدراسات العلٌا. 

 2714ولغاٌة اٌلول  عضو اللجنة الجامعٌة للدراسات العلٌا. 

 2714ولغاٌة اٌلول  عضو اللجنة الجامعٌة لصالحٌة التدرٌس. 

 .عضو اللجنة الجامعٌة لدراسة اضابٌر طلبة الدراسات العلٌا يارج العراق 

 مشر ة على حفل تيرج طلبة الجامعة.عضو اللجنة الجامعٌة العلٌا ال 

  ً2715-2714رئٌس لجنة تحدٌد المبدعٌن لغرض التقدٌم للدراسات العلٌا للعام الدراس 

  2714عضو اللجنة الجامعٌة للدراسات العلٌا لسنة. 

 الهندسددة الكهربائٌددة امتحانددات الرصددانة العلمٌددة  ددً اقسددام عضددو اللجنددة الجامعٌددة لعشددراف علددى 

 واللٌزر وهندسة الحاسوب وعلوم  الحاسوب
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  عضو اللجنة الجامعٌة الياصة بقٌام بدراسدة كتداب وزارة التعلدٌم العدالً والبحدث العلمدً واليداص

 بزٌارة المفتش العام لوزارة الد ا  العراقٌة.

 .نائب رئٌس مجلس ادارة مركز التدرٌب والمعامل 

 ٌق النتاجات العلمٌة.عضو اللجنة الجامعٌة العلمٌة المركزٌة لتسو 

  ً2716-2715عضو اللجنة الجامعٌة العلٌا المشر ة على االمتحانات الجامعٌة للعام الدراس. 

 رئٌس اللجنة المركزٌة الياصة باالشراف على االحتفال بٌوم الجامعة 

  ً2714عضو لجنة اعداد الدلٌل السدنوي للجامعدة بداللغتٌن ) العربٌدة واالنكلٌزٌدة( للعدام الدراسد-

2715. 

 .ًعضو مجلس ادارة ضمان الجودة واالداال الجامع 

  2716رئٌس اللجنة المركزٌة لالحتفال بٌوم المرأه العالمً للعام 

  رئددٌس اللجنددة الفرعٌددة الياصددة باألشددراف والتدددقٌق علددى عملٌددة التقدددٌم للدراسددات العلٌددا للدددوائر

 التابعة لرئاسة الجامعة.

 . عضو لجنة اجابة المحاور الوطنٌة 

 2716و اللجنة المركزٌة للمراجعة والمصادقة على االحاالت  ً الجامعة لعام عض. 

 . عضو اللجنة الجامعٌة للهٌاكل التنظٌمٌة 

 .ًرئٌس لجنة الجامعٌة الدائمٌة للنظر  ً طلبات موظفً الجامعة المجازٌن دراسٌا 

  رئٌس اللجنة الدائمٌة التً تتولى  تنفٌذ قانون التضمٌن. 

  الجامعٌة الياصة بالنظر  ً طلبات الطلبة المتعففٌن  ً الجامعة.رئٌس اللجنة  

 .عضو اللجنة الجامعٌة الياصة بالنظر  ً رواتب الدرجات الياصة 

 .عضو لجنة ادارة مركز اليدمات الثقا ٌة وااللكترونٌة 

 .عضو اللجنة الجامعٌة لشإون التدرٌسٌٌن  ً الجامعة 

  ً  الجامعة.رئٌس لجنة تبسٌط االجراالات 

 .رئٌس لجنة شإون المنتسبٌن  ً الجامعة 
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 .رئٌس اللجنة الجامعٌة الياصة بؤعادة النظر  ً آلٌة توزٌع االرباح الناتجة عن انشطة المراكز 

 .رئٌس لجنة دراسة واقع يطوط نقل الموظفٌن  ً الجامعة 

  

 

 :ًتدرٌس المواد الهندسٌة  لميتلف االيتصاصات وكاآلت- 

  الحركٌدة الحرارٌدة  –التحدوالت الطورٌدة –: هندسدة التآكدل وحماٌدة االسدطح الدراسات االولٌدة– 

 بغداد . –علم المواد الهندسٌة/ الجامعة التكنولوجٌة  –مٌكانٌك المعادن 

  هندسدددة التآكدددل وحماٌدددة  –الدراسددات العلٌدددا )الماجسدددتٌر والددددكتوراه(: المٌتالورجٌدددا المٌكانٌكٌدددة

تحلٌدل  –تكنولوجٌدا المسداحٌق  –هندسة التاكدل المتقددم  –دن السلوك المٌكانٌكً للمعا –االسطح 

 الفشل .

  بغداد. –إلقاال محاضرات   ً علم المٌكانٌك الهندسً / الكلٌة التقنٌة الكهربائٌة 

 

 :والشهادات التقدٌرٌة التكرٌمات وكتب الشكر والتقدٌر

  (5عدد)السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً كتب شكر من 

  (3شكر من السٌد وزٌر التربٌة عدد )كتب 

 (1كتب شكر من السٌد وكٌل وزٌر التربٌة عدد) 

 ( 26كتب شكر من السٌد رئٌس الجامعة عدد) 

 ( 11كتب شكر من السٌد رئٌس قسم هندسة االنتاج والمعادن عدد) 

 ( 2كتب شكر من السٌد رئٌس قسم الهندسة الكٌمٌاوٌة /كلٌة الرشٌد عدد) 

  (1رئٌس قسم هندسة اللٌزر/الجامعة التكنولوجٌة عدد )كتب شكر من السٌد 

 ( 1كتب شكر من السٌد عمٌد كلٌة الرشٌد للهندسة والعلوم عدد) 

 (2شهادة تقدٌرٌة من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً عدد) 

 (3شهادة تقدٌرٌة من السٌد رئٌس الجامعة التكنولوجٌة عدد) 
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 ر  هندسدددة المعدددادن  دددً قسدددم االنتددداج والمعدددادن/ الجامعدددة شدددهادة تقدٌرٌدددة مدددن السدددٌد رئدددٌس  ددد

 (1التكنولوجٌة عدد)

 ( 1در  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً عدد) بمناسبة ٌوم العلم 

 (3در  الجامعة التكنولوجٌة عدد.) 

 .ًشكر وتقدٌر من رئاسة الوزراال/هٌئة الحشد الشعب 

  ًوالمواد المتقدمة .كتاب شكر من مركز بحوث النانوتكنولوج 

 .كتاب شكر من قسم الهندسة الكٌمٌاوٌة 

  كتاب تثمٌن جهود من السٌد وكٌل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً للشإون االدارٌة للمسداهمة

  ً ادامة الدعم المعنوي لقطعاتنا العسكرٌة واالمنٌة وابطال الحشد الشعبً.

 

 التؤلٌف وبراالات االيترا 

   إستيدام مادة )اليرٌط( المستيلصة مدن ثمدار  16/76/2712 ً  3430المرقمة براالة ايترا(

 .(نبات البردي كمادة مثبطة للتآكل الذي ٌحدث  ً ابراج التبرٌد المستيدمة  ً مصفى الدورة

  جهداز البلدى التدرددي اال قدً لالوسداط الجا دة  10/74/2713 دً  3505براالة ايترا  المرقمة(

 والرطبة(

 المنشورة وجهة النشرالبحوث 

No. Title Journal Volume No. Year 

1.  

Comparative study on 

calcinations of local and 

imported Indian Petroleum cokes 

Al-

TaqaniJournal/Baghdad/Iraq 
18, No. 2 2005 

2.  

Compact Anode of multi-layer 

PbO2 on Titanium used for 

electro synthesis of Sodium 

perchlora. 

Engineering and 

Development Journal/ 

College of Eng./ University of 

Mustansiriya 

9, No. 4 
Decembe

r 2005 

3.  Using Novolac / Epoxy networks Iraqi Journal for Mechanical 12, No. 5 2005 



Page 8 of 14 

 

as adhesives and Materials Engineering 

4.  
Thermal stability of 

Novolac/Epoxy networks 

Iraqi Journal for Mechanical 

and Materials Engineering 
5, No.1 2005 

5.  

Study the effect of casting shape 

on shrinkage factor of pressure 

Die-casting Die forms. 

 

Iraqi Journal for mechanical 

and materials Engineering 

 

7, no. 1 2007 

6.  
Drum boiler level control using 

neural network 

Al-

TaqaniJournal/Baghdad/Iraq 
18, no. 2 

 

2005 

 

 

7.  
Study critical flash over different 

types of high voltage insulator 

Engineering & 

Technology/Baghdad/Iraq 
25 no. 6 2007 

8.  

Improvement of corrosion 

resistance for carbon steel alloy 

(St-52) used in marine 

environment 

Engineering & Technology 

Journal/University of 

Technology / Baghdad/ Iraq 

24, no. 3 2005 

9.  

 

Using alternative current (AC) for 

anodizing process. 

Engineering& 

Technology/Baghdad/Iraq 
24 no.3 

 

2005 

 

10.  

Electrochemical studies of heat 

treated (Ti-6Al-7Nb) alloy used in 

surgical implant applications 

Engineering & Technology 

Journal/University of 

Technology/ Baghdad/ Iraq 

26, no. 4 2008 

11.  

Ductile and gray cast iron 

detection with time in various 

NaCl salt concentrations. 

Engineering & Technology 

Journal/University of 

Technology / Baghdad/ Iraq 

26, no. 2 2008 
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12.  

Improving anodizing efficiency by 

adding different amounts of Al 

powder to anodizing electrolyte 

for pure Al and Al alloys (6063) 

Engineering & Technology 

Journal/University of 

Technology / Baghdad/ Iraq 

26, no. 7 2008 

13.  

The determination of optimum 

conditions for anodizing Al alloy 

(6063) 

Engineering & Technology 
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