
 الخطة العلمية لقسم البوليمر

 أوال: السمنرات 

 تاريخ إقامة السمنر الجهة المنظمة اسم السمنر اسم التدريسي ت

 Fluid flow effect on the polymer carriers أ.د.نزار جواد هادي 1

behaviour in drug delivery system  
قسم هندسة 

 البوليمر
2/11/2222 

 Effect of Plastics on Environment and كريم مزعل أ.د.ذوالفقار 2

Organisms Fact or Myth  
قسم هندسة 

 البوليمر
9/11/2222 

ا.د. علي عبد االمير  3
 الزبيدي

المواد البوليمرية وتأثيرها على استهالك الطاقة في حياتنا 

 اليومية
قسم هندسة 

 البوليمر
11/11/2222 

قسم هندسة  Thermochromic polymers ا.د. عودة جبار بريهي 4
 البوليمر

23/11/2222 

 أ.م.د.عمار عماد كاظم 5
 

The methods used for preparation Micro 

and Nano filler surface for polymer 

composite application   

قسم هندسة 
 البوليمر

32/11/2222 

قسم هندسة  Use nano-jet to kill cancer cell م.د. قاسم احمد مخيف 6
 البوليمر

7/12/2222 

قسم هندسة  استخدام البوليمرات الحيوية كناقالت لعالج السرطان . اسراء علي حسينأ.م.د 7
 البوليمر

11/12/2222 

 

 ثانيا: ورش العمل

 تاريخ إقامة الورشة الجهة المنظمة اسم ورشة العمل اسم التدريسي ت

 Natural polymers are the foundation of أ.د.نزار جواد هادي 1

sustainable future 
قسم هندسة 

 البوليمر
21/12/2222 

قسم هندسة  التعامل السليم مع مكائن تصنيع البوليمرات أ.د.علي عبد األمير الزبيدي 2
 البوليمر

22/12/2222 



 Effect of Plastics on Environment and أ.د.ذوالفقار كريم مزعل 3

Organisms Fact or Myth 
قسم هندسة 

 البوليمر
11/1/2223 

قسم هندسة  ألية التعامل مع المواد الكيمياوية في المختبرات أ.م.د.صالح عباس حبيب 4
 البوليمر

12/1/2223 

قسم هندسة  إجراءات السالمة داخل المختبر أ.م.د.عمار عماد كاظم 5
 البوليمر

22/1/2223 

 Recycling and its role in preserving the م.م. مصطفى غانم حميد 6

environment 
قسم هندسة 

 البوليمر
1/2/2223 

قسم هندسة  كيفية كتابة مشروع التخرج م.م. بان جواد كاظم 7
 البوليمر

2/2/2223 

 

 ثالثا: الحلقات النقاشية المقترحة

 الحلقةتاريخ إقامة  الجهة المنظمة اسم الحلقة النقاشية اسم التدريسي ت

 Effect of Plastics on Environment and أ.د. ذو الفقار كريم مزعل 1

Organisms Fact or Myth 
قسم هندسة 

 البوليمر
12/2/2223 

 Polymer rheology effect on the enhancing oil أ.د. نزار جواد هادي 2

recovery 
قسم هندسة 

 البوليمر
22/2/2223 

أ.د. علي عبد االمير  3
 الزبيدي

قسم هندسة  االختصاص العلمي المستقبلي في مجال هندسة المواد
 البوليمر

1/3/2223  

المبادئ االساسية لتطوير البحث العلمي للكوادر التدريسية في  أ.م.د. صالح عباس حبيب 4
 الجامعات العراقية

قسم هندسة 
 البوليمر

2/3/2223  

قسم هندسة  المختبر في لكيميائيها تلمخلفاا نم صلتخلوامعالجة طرق  أ.م.د. عمار عماد كاظم 5
 البوليمر

12/3/2223 

. اسراء علي  أ.م.د. 6
 حسين

 البوليمر الحيوي: مادة مستدامة لألغذية و
 التطبيقات الطبية

قسم هندسة 
 البوليمر

22/3/2223 



 

 رابعا: البحوث المقترحة خارج بحوث طلبة االشراف   

 عنوان البحث اسم التدريسي ت

1 

 أ.د.ذوالفقار كريم مزعل

Synthesis and Characterization of Hard Copolymer 

Polyurethane/Functionalized of Morphology, Thermal, 

Stability and Rheological Properties 

 

 ا.د. علي عبد االمير الزبيدي 2
Analysis of the impact of PV farm on the airport 

operation 

3 

 أ.د.نزار جواد هادي

Numerical simulation of polymer microspheres 

production depending on the Rheology behavior 

 

 أ.د.عودة جبار بريهي 1
Sustainable tertiary accelerator if sulfur vulcanization of 

NR and SBR rubbers from natural tree extract 

2 
 كاظم أ.د. هناء جواد

Preparation and characterization of the Nano medical 

surgical tissues using natural bio polymers for high bio 

compatibility with human skin 

 أ.د. احمد فاضل حمزة 1
Preparation and Characterization of Conductive Polymers 

by Doping Processes  

7 
 أ.م.د.صالح عباس حبيب

Improvement of Polyvinyl Chloride Nanofibers Stability 

by Blending with Polyacrylonitrile at Low 

Concentrations. 

2 

 أ.م.د.عمار عماد كاظم

1. Tribological and Rheological Behavior of 

Polypropylene Blended with Different Types of Slipping 

Additives 

2. Influence of Morphology on the Healing Mechanism 

of PCL/Epoxy Blends 

 . اسراء علي حسين أ.م.د. 9
Conducting polymers synthesis and application :an 

overview  

 Data Prediction based on Independent Component ا.م.د حسين محمد سلمان 12

Analysis 

 The determination  of residual stresses by ultrasonic ا.م. لينا فاضل كاظم 11

method 



 use nano particles of biocompatible materials for drug م.د. قاسم احمد مخيف 12

delivery  

 Degradation and antibacterial properties of PVA/ZnO م. عهود حميزة صبر 13

nanocomposite  

 SUSTAINABLE TERTIARY ACCELERATOR OF م.م. ناردين عدنان برتو 11

SULPHUR VULCANIZATION OF  NR AND SBR 

RUBBERS FROM NATURAL TREE EXTRACT 

 Studying the effect of adding chemically treated reclaim م.م. اثير حسين مهدي 12

rubber to polypropylene automotive bumper 

 The use of nylon 66 fibers to improve the performance of م.م. مصطفى غانم 11

the rubber dough for the manufacture of the rubber valve 

for the machines of the packing department 

 Preparation and Characterization of PP/CaCO3-1 م.م. نبيل حسن حميد 17

Composites with Different Temperatures for Industrial 

Application: A Comparative Study 

2-Mechanical and thermal properties of PP/HDPE blend 

reinforced with nano particle for Industrial application  

 Preparation and Characterization of UHMWPE ا.د. مسار نجم عبيد 12

Reinforced with Polyester Fibers for Artificial Cervical 

Disc Replacement (ACDR) 

 

 خامسا: عنوان براءة اخترع تخطط للحصول عليها

 عنوان البراءة اسم التدريسي ت

 واليوريا للتحكم بتلوث االسمدة مادة مطاطية مركبة من الركليم أ.د.علي عبد األمير الزبيدي 1

 تحضير خيوط جراحية متراكبة نانوية بواسطة تقنية الغزل الكهربائي لاللياف أ.د.هناء جواد كاظم 2

 Production of microspheres from natural polymers أ.د.نزار جواد هادي 3

 فيلم بوليمري  طبي عالجي لخلق بشرة جديدة أ.د.عودة جبار بريهي 4

 An investigation of manufacturing technique and أ.د.أحمد فاضل حمزة 5

characterization of 

low-density polyethylene waste base bricks 



 Using the Crumb Tires Rubber in NR/SBR Compounding ا.م.د. صالح عباس حبيب 6

for Antibacterial Applications. 

 nano/microfiber fabrication to use medical applications احمد مخيفم.د. قاسم  7

_تحسين الخواص الفيزيائية لمرهم بوليميري متراكب نانوي باستخدام 1 م.م. بان جواد كاظم 8
 الصبغات الطبيعية.

 _تحضير خالئط بوليمرية طبيعية وصناعية لترطيب العين.2
 بمخلفات قصب السكر._تحضير طابوق متراكب بوليميري مقوى 3

 The use of nylon 66 fibers to improve the performance of م.م. مصطفى غانم حميد 9

the rubber dough for the manufacture of the rubber valve 

for the machines of the packing department 

 طبيعية وصناعية لترطيب العين تحضير خالئط بوليمرية م.م. نبيل حسن حميد 10
Preparation of natural and artificial polymeric blends to 

moisturize the eyes 

 

 تحضير طابوق متراكب بوليمري مقوى بمخلفات قصب السكر ا.د. مسار نجم عبيد 11

 

 سادسا: عنوان مقترح لمحاضرة تلقيها منفردا او في ندوة يقيمها القسم

 تاريخ إقامة المحاضرة  الجهة المنظمة اسم المحاضرة التدريسياسم  ت

 Effect of Plastics on Environment and أ.د. ذو الفقار كريم مزعل 1
Organisms Fact or Myth  

قسم هندسة 
 البوليمر

29/3/2223 

 Effect of Rheology on the recycling أ.د. نزار جواد هادي 2

of polymers  
هندسة قسم 

 البوليمر
2/1/2223 

قسم هندسة  البوليمرات وسيارات المستقبل أ.د. علي عبد االمير الزبيدي 3
 البوليمر

12/1/2223 

دور  االلياف النانوية البوليميرية المنتجة بتقنية  أ.م.د. صالح عباس حبيب 4
 الغزل الكهربائي في تعزيز التطبيقات  الهندسية 

قسم هندسة 
 البوليمر

19/1/2223 



قسم هندسة  دور الذكاء االصطناعي في هندسة المواد ا.م.د حسين محمد سلمان  5
 البوليمر

21/1/2223 

قسم هندسة  استخدام تقنيات النانو في عالج السرطان  م.د. قاسم احمد مخيف  6
 البوليمر

3/2/2223 

 

 سابعا: عنوان كتاب تخطط لتأليفه خالل هذا العام

 عنوان الكتاب اسم التدريسي ت

 عمليات تصنيع وتدوير البوليمرات أ.د.علي عبد األمير الزبيدي 1

 Rheology effect  on the polymer processing quality أ.د.نزار جواد هادي 2

 Polymer Surface Engineering أ.م.د.عمار عماد كاظم 3

 

 ثامنا: عنوان كتاب تخطط لترجمته خالل هذا العام

 عنوان الكتاب التدريسياسم  ت

 عمليات تقطيع البوليمرات عند التدوير أ.د.علي عبد األمير الزبيدي 1

 

 تاسعا: اعمال خدمة المجتمع التي ترغب بتقديمها

 الجهة المنظمة اسم العمل اسم التدريسي ت

 قسم هندسة البوليمر اجراء فحوصات للمشاريع الخدمية أ.د. ذو الفقار كريم مزعل 1

 Study the effect of plastic pollution in أ.د. نزار جواد هادي 2

Babylon city  
 قسم هندسة البوليمر

 قسم هندسة البوليمر محاضرات توعوية في منتديات ثقافية  أ.د. علي عبد االمير الزبيدي 3

دورات تدريبية مجانية ضمن تخصصات  ا.م.د حسين محمد سلمان  4
 تكنولوجيا المعلومات 

 قسم هندسة البوليمر



دراسه تطبيقيه  للتخلص من النفايات  بطريقه  م.د. قاسم احمد مخيف  5
تدوير النفايات في ناحيه سده الهنديه  في 

 محافظه بابل 

 قسم هندسة البوليمر

 قسم هندسة البوليمر صفري  طاقةدراسه تصميم منزل  م.د. محمد جواد 6

 

 بتقديمها عاشرا: اعمال التطوعية التي ترغب

 الجهة المنظمة اسم العمل اسم التدريسي ت

 قسم هندسة البوليمر االستدامة أ.د. ذو الفقار كريم مزعل 1

 قسم هندسة البوليمر  Sustainable development  in polymers أ.د. نزار جواد هادي 2

المادية زيارة دور االيتام وتقديم المساعدة  أ.د. علي عبد االمير الزبيدي 3
 والمعنوية

 قسم هندسة البوليمر

المساهمة في مساعدة وايصال المساعدات للعوائل  ا.م.د حسين محمد سلمان  4
 المتعففة والمعوزيين  

 قسم هندسة البوليمر

 زرع شتالت  م.م. بان جواد كاظم 5
 زيارة لدار االيتام ودار المسنين

 قسم هندسة البوليمر

المشاركة في إعادة تأهيل وصيانة بناية قسم  م.م.اثير حسين مهدي 6
 هندسة البوليمرات  ووضع شتالت فيها 

 قسم هندسة البوليمر

 


