
    

 

   

 

 

 

 

 ضمد محمد عبد عطيه  ـم:ـــــاالسـ

 بغداد / 1965  تاريخ الميـالد:

 هندسة كيمياوية   :العامالتخصص 

 متجددةبديلة و/ طاقات  ظواهر االنتقال  خصص الدقيق:  الت

 )بروفسور(أستاذ     :لقب العلميال

 اإلنكليزية والعربية   اللغات:

                                        mohatiya1965@gmail.com                           :االلكترونيالبريد  

Atiya@kecbu.uobaghdad.edu.iq       

 

 
 

 -:أوالً : المؤهالت العلمية

 التاريخ الكليـــة الجامعة البلد الشهادة ت

 1996 الهندسة بغداد العراق دكتوراه  1

 1992 الهندسة بغداد العراق ماجستير  2

 1988 الهندسة دبغدا العرق بكالوريوس  3
 مالحظة : البكالوريوس االول على الدورة. 

 

 ً  -: التدرج الوظيفي:  ثانيا

 الى –الفترة من   الجهة الوظيفة ت

استشااااار  فاااا  الجااااامي  االجهاااازة   1

 يةالكيميائ
 2003-2002 البريطانية LCM شركة

 2007 –2003 رئاسة جامعة بغداد الدراسات العليا مدير قس    2

 2014-2007 وزارة التعلي  العال  والبحث العلم  مدير عام دائرة البحث والتطوير  3

 2014 – 2009 وزارة التعلي  العال  والبحث العلم  نائب رئيس هيئة البحث العلم   4

 ( CVالسيرة الذاتية )
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 الى –الفترة من   الجهة الوظيفة ت

 لغاية االن 2014 والبحث العلم وزارة التعلي  العال   عضو هيئة البحث العلم   5

6  
 جامعة بغداد عميد كلية العلوم

عاااام /  أب–حزياااران

2014 

 2016لغاية  2014 جامعة بغداد عميد كلية الهندسة الخوارزم   7

رئيس مجلس جودة التعلي  الهندس  ف   8

 العراق
 2016  - 2015 وزارة التعلي  العال  والبحث العلم 

وكيااو وزياار التعلااي  العااال  والبحااث  9

 العلم  للشؤون االدارية والقانونية  
 2019ولغاية  2016 وزارة التعلي  العال  والبحث العلم  

عمياااد كلياااة الهندساااة الخاااوارزم  /  10

 جامعة بغداد
 2020-2019 وزارة التعلي  العال  والبحث العلم 

 لغاية االن 2005  منظمة مدنية مسجلة رئيس الجمع التدريسيين الجامعيين 11

 

 -ثالثاً :االنجازات والمبادرات واللجان المشارك فيها :

الخص الطااوير المؤسسااة التعليميااة فاا   ( 209)  ووزارية عدد اللجان المكلف بها بموجب أوامر ديوانية .1

كافة مفاصلها على مستوى البحااث العلماا  ت التخطااير االسااترااليج  ت التوصاايف الااوظيف  ت الحوكمااة 

 االلكترونية .

-2014)السااادة الااوزراءاختيااار  عضو مجلس الخبراء الختيار الكابينة الوزاريااة ورئاايس لجنااة مقابلااة   .2

  المناصب القيادية ف  وزارة التعلي  العااال  والبحااث العلماا  أصحابرئيس لجنة مقابلة السادة و  (2018

 .ف  حكومة الدكتور حيدر العباد  

 .) الجمعية االمريكية الدولية للهندسة الكيمياوية (   AICHEعضو جمعية  .3

 .للبحث العلم  واالبتكارالعربية  المنظمةممثو العراق ف  اللجنة الدائمة للبحث العلم  واالبتكار ف   .4

 . الذريةعضو اللجنة الوطنية العراقية للطاقة  .5

–إنشاااء مجلااس التنساايا العراقاا  المتضاامن  2017لساانة  124عضو ف  لجنة االمر الااديوان  الماارق    .6

 .السعود 

بموجب  االمر الااديوان  ارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعلي  العال  دمج وز  مشروع المشرف على   .7

 . 2017لسنة  22رق  

( برئاسااة لجنااة التااولى الاادقيا رواالااب اقلااي  2018( لساانة )3)األمر الديوان  المرق  ال  الكليفنا بموجب    .8

ماان قبااو الساايد رئاايس الااوزراء  كردستان من موظف  الوزارات والجهات غياار المرالبطااة بااااااااوزارة 

 .  الدكتور حيدر العباد 



    

 

والمتضمن الأليف لجنة برئاسااتنا التااولى القيااي   2018س ف   67الديوان  المرق   األمرال  الكليفنا بموجب   .9

الدكتور حيدر العباد  مسؤول  دوائر محافظة الديوانية  ورفع القريرها الى السيد رئيس مجلس الوزراء 

واستمر التكليف اثناء المظاهرات ف  محافظة الديوانية   هذه الدوائر إلدارةلتكليف عناصر كفوءة ومهنية 

ده كاطااار عااام لبقيااة ( يوما وعرض التقرير على مجلس الوزراء وصوت المجلس باالجماع العتما40)

 .المحافظات

رئيس فريا البرنامج الحكوم  ف  وزارال  التعلي  العال  والعلوم والتكنلوجيا ف  حكومااة الساايد عااادل   .10

 عبد المهد  .

 . ف  العراقلجنة وضع السياسات البحثية نائب رئيس  .11

 . مع منظمة اليونسكو الوطنية للتربية والتعلي  اإلسترااليجية إعدادعلى  اإلشرافلجنة عضو   .12

 . ف  العراق لجنة الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكارعضو   .13

 وجامعة بابو .على مشروع استقاللية الجامعة التكنولوجية  اإلشراف .14

وضااع القااادة للمؤسسااات التعليميااة التااولى )  إلعاادادمركز وطن   إنشاءخاصة بموضوع  اللجنة  رئيس ال .15

 ف  المؤسسة التعليمية .منهاج مناسب ولكو فئة من القيادات الجامعية 

الكترونيااة متكاملااه فاا  التعلااي  العااال  والبحااث العلماا  ) دائاارة البحااث إدارة الاا  الاساايس اول مؤسسااة   .16

 اثناء ادارالنا لها كمدير عام .ولغاية االن والتطوير ( 

 وواستكمو انجاز استقاللية الجامعة التكنلوجية ف  حينها.الطبيا اول الجربة الستقاللية الجامعات  .17

 ال  انشاء المحرك البحث  للمجالت العراقية وه  اول الجربة ف  البلد ولغاية االن.  .18

انشاء عدة جوائز لتحفيز البحااث العلماا  العراقاا  ) جااائز التعلااي  العااال  للعلااوم ع يااوم العلاا  العراقاا  ع  .19

 وغيرها(.

لبناء القدرات البشرية سواء على مستوى الطلبة او التدريسيين خارج العراق )   ال  استحداث عدة برامج  .20

 برنامج البعثات البحثية ع برنامج الدريب التدريسيين(.

وضع خارطة طريا وبرنامج متكامو للهيكو التنظيم  والتوصاايف الااوظيف  لااوزارال  التعلااي  العااال    .21

 ها .والعلوم والتكنلوجيا والكاد الكون الفريدة من نوع



    

 

رئاسة او عضوية العديد من اللجان لتعديو التشريعات العراقية الت  الخص التعلي  والبحااث العلماا  فاا    .22

العراق )قانون التعلي  العال  ع العليمات الترقيات العلمية ع االجااازات الدراسااية عصااندوق التعلااي  العااال  

 وغيرها (.

 ( .2016 – 2006نية للفترة )رئاسة لجنة ديوانية الدقيا والقيي  مشروع الحكومة االلكترو  .23

 

   ً  -:الدورات وورش العمل التطويرية:  رابعا

 )داخل / خارج( الكلية السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

مجااال التقنياااة   متعااددة فاا  دورات  1

خرهااا النظااام المتكامااو الحديثااة و 

 للتعلااااااي  العااااااال  االلكتروناااااا 

(Banner). 

 

 

 

 عمانع بيروت ع مجر  

 

2005 

 

 لغاية

 

2012 

 

 

 

 خارج العراق

دورات وورش عمااو فاا  التخطااير   2

الجاااااودة الاالسااترا يج  ونااااظاااام 

وسااااااااااياسات البحااااث العلاااااام  

والطاااوير المنااااهج الدراساااية فااا  

 التعلااااااي  العال 

 

 

االردن ع لبناااااااااااااان ع 

البحااارين ع بريطانياااا ع 

اليابان عالااونس ايطاليا ع  

عالمانيااا ع كناادا ع ايااران 

 العراق

 

 

2007 

لغاياااااااااة 

2014 

 

 

 خارج العراق

ورشااة عمااو الطبيااا النظااام للتوجااه   3

 نحو الحوكمة االلكترونية 

وزارة التعلاااي  العاااال  

 والبحث العلم  

 داخو العراق 2018

ورشااة عمااو الطبيااا نظااام المااوارد   4

البشااارية للتوجاااه نحاااو الحوكماااة 

 االلكترونية 

وزارة التعلاااي  العاااال  

 والبحث العلم  

 داخو العراق  2018

ورشة عمو الطبيا النظام المحاسااب   5

المااااال  للتوجااااه نحااااو الحوكمااااة 

 االلكترونية 

وزارة التعلاااي  العاااال  

 والبحث العلم 

 داخو العراق 2018

ورشة عمو الخص السياسات العامااة   6

 للوزارة

وزارة التعلاااي  العاااال  

 والبحث العلم 

 داخو العراق 2018

المكااااااااتبة االفتراضاااية العراقياااة   7

IVSL 

وزارة التعلاااي  العاااال  

/دائاارة  العلماا   والبحث 

 البحث والتطوير

 

2010 

 

 

 داخو العراق



    

 

 )داخل / خارج( الكلية السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

نااظام جائاااااااازة التعلااي  العااااااال    8

 .on-lineللعاااالوم 

 

وزارة التعلاااي  العاااال  

/دائاارة  العلماا   والبحث 

 البحث والتطوير

 

2013 

 

 العراقداخو 

المحااااارك البحااااااث  للمجااااااالت   9

 العااااااراقية المحكمة.

 

وزارة التعلاااي  العاااال  

/دائاارة  العلماا   والبحث 

 البحث والتطوير

 

2013 

 

 داخو العراق

الحكوماااة االلكترونية لدائرة البحث   10

 والتطوير

وزارة التعلاااي  العاااال  

/دائاارة  العلماا   والبحث 

 والتطويرالبحث 

 داخو العراق 2014

 

 -: كتب الشكر: رابعا

 وزراء .الرئيس  السيد  كتاب شكر على عدة مستويات من مدير عام الى مستوى 300لد  اكثر من  •

كتاب شكر على مستوى وزير فما فوق معظمها الخص الطااوير التعلااي  العااال  والبحااث العلماا    86لد    •

 . االخرىواخرى متعلقة بمؤسسات الدولة 

 

 -: البحوث العلمية : خامسا 

بحث علم  معظمها منشورة فاا  مجااالت علميااة امريكيااة ماان المسااتوى االول   20لد  اكثر من   •

(Q1)  ة والنانو الكنلوج  .دالتعلا بالطاقات البديلة والمتجد 
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