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اخلياكين عالء همدي عباساملهندس   

Eng. Alaa Mahdi Abbas Al-Khekany  

Academic Name Alaa Mahdi Abbas Al-Khekany االكاديمياسم  عالء مهدي عباس الخيكاني 
Degree  

MSc in Structural Engineering – PhD. Student 

Research Stage 
حاليا طالب دكتوراه مرحلة البحث –ماجستير هندسة االنشاءات   لشهادة ا    

Academic Title Asst. Lecturer. مساعد مدرس  اللقب العلمي 
Academic Position None المنصب اليوجد 
Date of Birth 26-12-1984  62/26/4821  تاريخ الميالد  

E-mail Alaa_MSc1984@yahoo.com  البريد االليكتروني 

Education 

 2006 - Bachelor degree in Civil Engineering, Al-Kufa 
University, Iraq. 

 2009 - Master of Science degree in Structural 
Engineering, university of Babylon, Iraq. 

 MSc research on "The Nonlinear Behavior of Prestressed 
Concrete Girders under Moving Loads by Finite Element 
Method". 

 2014 – until Now PhD. Student/ Research Stage 

 6002-  / جامعة الكوفةشهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية  /
 العراق.

 6001- جامعة بابل / االنشاءات شهادة الماجستير في هندسة /
 العراق.

 " السلوك الالخطي للروافد عنوان البحث لنيل شهادة الماجستير
الخرسانية مسبقة االجهاد تحت تأثير االحمال المتحركة باستخدام طرقة 

 ".العناصر المحددة
 6028- لحد االن طالب دكتوراه/مرحلة البحث 

 المؤهالت العلمية

Languages 
Arabic Native   يةـــــــــالعرب اللغة االم  

 اللغات
English Reading- Writing- Listening (good)   االنجليزية (جيدتكلم ) –إصغاء  –كتابة  –قراءة 

Achievements 
and Membership 

 None  اليوجد 

االنجازات 
العضوية في و 

 النقابات المهنية
Training and  Project Management Engineering- Al-Diwineya   الدورات والتدريب (6020محافظة الديوانية ) –ادارة المشاريع الهندسية 
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Workshops Governorate (2010) 
 Feasibility Study - Babylon Governorate (2010) 
 Advanced Feasibility Study - Najaf Governorate (2010) 
 Teaching methods- University of Al-Qadisyah (2011) 
 Internet and Computing - University of Al-Qadisyah 

(2011) 
 Project Management Engineering- University of Al-

Qadisyah (2013) 

   (6020محافظة بابل ) –دراسة الجدوى 
  (6020محافظة النجف ) –دراسة الجدوى متقدمة 
 (6022جامعة القادسية ) -طرائق التدريس 
  (6022جامعة القادسية ) –االنترنت والحاسبات 
  (6022جامعة القادسية ) –ادارة المشاريع الهندسية 

Teaching 
 Programming by QBasic language. 
 Theory of Structures. 

  البرمجة بلغةQBasic. 

 .المهام التدريسية نظرية االنشاءات 

يةــرات العملـــــالخب  
 2 استشاري في مشروع إنشاء مديرية الميرة في الديوانية باإلضافة إلى إعداد تصاميم للمشروع بصورة دورية.

 6 استشاري في مشروع إنشاء سجن الناصرية في محافظة ذي قار باإلضافة إلى إعداد تصاميم للمشروع بصورة دورية.

المثنى.تدقيق ومصادقة مخططات مشروع كراج السماوة في محافظة   2 

 8 إعداد مخططات بناية بلدية الشامية.

 5 تدقيق ومصادقة مخططات ألبنية تابعة لمديرية تربية الديوانية.
 2 إعداد مخططات لمشروع روابي الديوانية.

 7 إعداد مخططات لمشروع مدينة السالم في الديوانية.

 4 تعديل مخططات اسس بناية الثالسيميا لدائرة صحة الديوانية.

 1 مدير واستشاري في مشروع اعداد مخططات جملونات الى مديرية شرطة الديوانية.

 20 مدير مشروع واستشاري انشائي لمشروع اعداد مخططات لمتنزه بلدية الشامية.

 22 مدير مشروع واستشاري انشائي لمشروع اعداد مخططات لجملونات معمل التصليح الشامل لمديرية شرطة الديوانية.
.6026استشاري في المختبر اإلنشائي لجامعة القادسية / كلية الهندسة للعام مسؤول و   62  

(1/6022 – 8/6022محافظة الديوانية للفترة ) –العمل كرئيس لجنة البلديات في قسم العقود   22 
(26/6022 – 1/6022مديرية بلدية الديوانية للفترة ) -العمل كرئيس قسم المشاريع   28 

.6007لسنة  222مشرف على مشروع إنشاء محالت في سوق التحدي مقاولة  مهندس  25 
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.6004لسنة  24مهندس مشرف على إعمال تأهيل شارع كلية الطب في الديوانية مقاولة   22 
.6004لسنة  241مهندس مشرف على إعمال تأهيل الشارع من تقاطع الجمهورية لغاية اإلسعاف الفوري مقاولة   27 

.6004لسنة  7مشرف على مشروع تأهيل أرصفة متفرقة في الديوانية مقاولة مهندس   24 
.6004لسنة  21مهندس مشرف على مشروع تأهيل أرصفة متفرقة في الديوانية مقاولة   21 

 60 مهندس مشرف على مشروع إنشاء متنزه الثقلين في حي اإلسكان.
)مشروع تأهيل الشارع من مدرسة النهرين لغاية التقاطع مع شارع جامع الحكيم + مشروع تأهيل متنزه الكوام(. رئيس لجنة ذرعة األعمال المخفية لعدد من المشاريع  62 

 66 إعداد وتسعير العديد من الكشوفات التخمينية.
 

  


