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 (Certificates) الشهادات

 الجامعة سنة التخرج التخصص الدقيق التخصص العام

-د جامعة جنوب كوينزالن 01/2014 خواص المواد النانوية المواددكتوراه هندسة 

 أستراليا

ميتالورجيا المساحيق  ماجستير هندسة المواد

 وعمليات القطع
 العراق- جامعة بابل 12/2003

 العراق- جامعة بابل 06/2000 هندسة المواد العام بكالوريوس هندسة المواد

 

 .Titles of selected papers) ) Noبعض عناوين البحوث المختارة 

MT Albdiry and BF Yousif, “Toughening of brittle polyester with functionalized 

halloysite nanocomposites”, Composites Part B: Engineering, 2019, 160, pp. 

94–109. 

1. 

M.T. Albdiry, M.F.A " Failure analysis of drillstring in petroleum industry: A 

review", Engineering Failure Analysis 65 (July 2016), 74–85. 
2. 

MT Albdiry and BF Yousif, "Role of silanized halloysite nanotubes on 

structural, mechanical properties and fracture toughness of thermoset 

nanocomposites", Materials and Design 57 (2014) 279-288. 

3. 

MT Albdiry and BF Yousif, “Morphological structures and tribological 

performance of unsaturated polyester based untreated/silane-treated halloysite 

nanotubes”, Materials and Design 48 (2013) 68–76. 

4. 

MT Albdiry, H Ku and BF Yousif, "Impact fracture behavior of silane-treated 

halloysite nanotubes-reinforced unsaturated polyester", Engineering Failure 

Analysis 35 (2013) 718-725. 

5. 

 

 (Teaching subjectsمواد التدريس )

 .Technology of Engineering Materials تكنولوجيا وخواص المواد الهندسية

mailto:mushtaqalbdiry@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Udp57LIAAAAJ&citation_for_view=Udp57LIAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Udp57LIAAAAJ&citation_for_view=Udp57LIAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Udp57LIAAAAJ&citation_for_view=Udp57LIAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Udp57LIAAAAJ&citation_for_view=Udp57LIAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Udp57LIAAAAJ&citation_for_view=Udp57LIAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
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 .Engineering mechanics and strength of materials الميكانيك الهندسي , مقاومة المواد

 Manufacturing processes and Design of Machine عمليات التصنيع , تصميم المعدات الميكانيكية

Elements. 

 معادن,  مواد,اختيار 

 تحليل الفشل والمواد النانوية

Selection of materials and physical metallurgy.  
Failure Analysis of materials & Nanomaterials  

 

 (Previous works) االعمال المنجزة

 QC) مهندس سيطرة نوعية

Inspector Engineer) 

 (Oct 2013 – May 2014) 

 (SKM Jacobs, Toowoomba, Australia)  

 مهندس فحص المواد

Jun 2011–Mar 2012 
 (PARTEC, Brisbane)  

 واشراف مهندس تصميم 

Feb 2009 – Oct 2009 

Process Design Engineer; Enviroflow Water 

Technologies KJM Contractors (Brisbane, Australia) 

مهندس استشاري واشراف في 

 الموقع

(2003-2006) 

 ,Halliburton: KBR, ECCIشركات أمريكية وعراقية )

Laguna, MacDonald companies)  باإلضافة إلى شركة عبد

 هللا الجبوري العراقية.

 )شركة بدر العامة والشركة العامة للصناعات الميكانيكية(. مهندس مواد وتصنيع

 مهندس استشاري واشراف

 المكتب االستشاري الهندسي/ جامعة القادسية:

مل تصممممممميم اإلعمال  - كانيكية والتي تشمممممم محطات الرفع المي

 مدينة النيل وجبلة.والضخ في محطة معالجة 
 لألبنية والمجمعات.صميم أحمال التبريد ت -
 سجن الناصرية العام.–مشرف على المختبر الحقلي  -
تنفيذ وإنجاز االعمال المتعلقة بفحوصات األنابيب البالستيكية  -

 واقطاب التسليح.
كشممممممل ومعالجة عيوب اللحام في االنابيب النفطية ومعدات  -

 انتاج األغذية.
التآكل في المعدات النفطية واقتراح الحلول تحديد مشممممممماكل  -

 الممكنة.
 

 )Practical skills) التطبيقية: اتالخبر

الصمممممحية والكهربا ية عمال ( األمريكية: أنشمممممام وترميم األبنية وال كنات ,تركيب االECCIشمممممركة ) -1

 وإعمال التبريد , باإلضافة إلى تركيب أنابيب المام الصالح ومجاري المام.

(ماكدونالد البريطانية: مهندس ميكانيك اسممممممتشمممممماري ألعمال التبريد خالل MacDonaldشممممممركة ) -2

 الجدران الكونكريتية المسبقة الصب )مطار البصرة الدولي(.

( األمريكية: مهندس لحام )أشراف وسيطرة نوعية( إلنشام هياكل حديدية لخزن المواد KBRشركة ) -3

(Warehouses.) 

أنشممام العديد من األبنية )أشممراف عام عن األعمال الميكانيكية ومنها أعمال شممركة عبد هللا الجبوري:  -4

وتركيب وحدات محطة المعالجة من مضممخات  (package unit and ductsتركيب أجزام التبريد )
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 (.blowers & pump motorsالهوام والمام )

يكية(: مهندس مواد وميكانيك العامة والشركة العامة للصناعات الميكان )بدرشركات التصنيع العراقية  -5

يات التصممممممنيع وقطع  عادن,في مجاالت عمل يار  الم عددة,فحوصمممممممات المواد  المواد,أدارة واخت  المت

 باإلضافة إلى معالجة التآكل وتركيب منظومات الري بالرش.

 

 )Professional skills) الدورات التدريبية:

 (Accessأساسيات قواعد البيانات ) -

 الهيدروليكية والميكانيكية لمحطات معالجة المياه ال قيلة. تصاميم األعمال -

 إرشادات السالمة واألمان. -

 ,SolidWorks, Catia, Pro/Engineer الممويممنمممدوز وجممممميممع بممرامممد األوفمميممس. األوتمموكممماد. -

ANOVA, FEA using ABAQUS, and Windows package. 

 .والسوا ل النفادة الصوتيةتالفية وباألخص الموجات الفوق افحص اللحام بالطرق اال -

 .االستراليةاالاتالفية  عضو نقابة المهندسين العراقيين وعضو جمعية فحوصات المواد -

 


