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همن  دالوي شالل ادلكتوراساد  ال س تاذ الا   

Asst. prof. Dr. Muhaned A. Shallal 
 

Academic Name Muhaned A. Shallal  االكاديمياسم   مهند عالوي شالل 
Degree  PhD in Structural Engineering.  الشهادة  اإلنشائيةدكتوراه في الهندسة 
Academic Title Asst. Prof. اللقب العلمي استاذ مساعد 

Previous  Positions 

Head of Civil Engineering- College of Engineering -The 
University of Al-Qadissiya-(2007-2012). 
Rapporteur of Engineering college council - College of 
Engineering -The University of Al-Qadissiya-(2012-2013). 
Head of Civil Engineering- College of Engineering -The 
University of Al-Qadissiya-(2013-2014). 
Director of the Quality Assurance and Academic 
Accreditation Department -The University of Al-Qadissiya-
(2014-cont.). 

 جا عيييييي  ني ا نيييييي   –كل يييييي  نية  نيييييي   -رئيييييي ا هنييييييم نية  نيييييي  ني    يييييي 
2007-2102.  

-2102 جا ع  ني ا ن          –كل   نية  ن   - ن  ن  جلا نيكل  
2100. 

-2100 جا ع  ني ا ن   –كل   نية  ن   -رئ ا هنم نية  ن  ني     
2102. 

 -2102 جا ع  ني ا ن   -نيجا عي    ر هنم ض ان نيجو ة و نال نء
  نت ر

 المناصب السابقة

Date of Birth 92/8/6291  تاريخ الميالد 92/8/6291 

E-mail Mohanad.Shallal@qu.edu.iq                                                                         muhanedamuhaned@Gmail.com   البريد االليكتروني 

Education 

 0991- BSc in Civil Engineering- The University of Al-
Mustansiriyah - Iraq. 

 2001- MSc in Structural Engineering- The University of 
Al-Mustansiriyah - Iraq. Thesis title: THERMAL 
RESPONSE OF CONCRETE STRUCTURES AND 
PAVEMENTS 

 0991 –  ني نت صر  جا ع  ني –      ه  ن   ابكايور و– 
 نيعرنق.

 2110 –  ني نت صر  نيجا ع   –ه  ن  إ شائ    اجنت ر – 
اإلستجابة الحرارية لمنشآت خرسانية  :ع ونن نألطروح   .نيعرنق

  و لألرضيات.

 2006- ع ونن  . نيعرنق –جا ع  بغ ن  –إ شائ  ه  ن    كتورنه
  ييب  ني عرضييور ني ركييي يلجنيل نيالخطيينيتحل  :نألطروح  

 رنر  ييال نيحيييألح 

 المؤهالت العلمية
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 2006- PhD in Structural Engineering - The University 
of Baghdad - Iraq. Thesis title: NONLINEAR 
ANALYSIS OF COMPOSITE BRIDGES SUBJECTED 
TO THERMAL LOAD 

Languages 
Arabic Native   ةيـــــــــالعرب نيلغ  نالم  

 اللغات
English Reading- Writing (very good),  Listening -Speaking (good)   يةاالنجليز  (ج  تكلم ) –إصغاء ج   ج ًن(، (كتاب    –هرنءة  

Achievements and 
Membership 

 Iraqi Engineering Union 1998.   ي العضوية فاالنجازات و  .0991ين     ني ة  ن ن نيعرنه   ب  افي عضو
 النقابات المهنية

Training and 

Workshops 

 Teaching Methods in Higher Education- Iraq-2002. 
 Bridges Design By RM Bridges Programme- Turkey -

2009    
 MS-Project -Iraq-2013. 

  2112 – نيعرنق/ في نيتعل م نيعايي طرق نيت ر ا  ورة في. 

 ( ورة في تص  م نيجنور بانتخ نم بر ا ج RM Bridges)  /
 2119ترك ا 

  ورة في بر ا ج إ نرة ني شار ع MS-PROJECT  /نيعرنق – 
2100. 

 الدورات والتدريب

Teaching 

 Engineering Statistic  
 Engineering Analysis and Numerical Methods 
 Soil Mechanics 
 Steel Design 
 Concrete Design 

 .نالحصاء نية  ني 

 .    نيتحل الت نية  ن   و نيع 

  كا  ك نيترب   

 .   تصا  م نيح 

    تصا  م ني  شآت نيخرنا. 

 المهام التدريسية

Publications 

Books 

 مدونة السقاالت 

Journals 

1 
Dr. Muhaned A. Shallal and Sallal R. Alowaisy, STRENGTH AND ELASTICITY OF STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE AT HIGH TEMPERATURES. 
Journal of Engineering and Development, Vol. 11, No. 2, September (2007), pp 125-133.   
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2 
Dr. Muhaned A. Shallal and Sallal R. Alowaisy, SHEAR TRANSFER STRENGTH OF STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE. Al-Qadisiya Journal For 
Engineering Sciences. Vol. 1, No. 1, 2008, pp.16-32 

3 
Muhaned A. Shallal and Mithaq A. Louis, NON-LINEAR ANALYSIS OF SIMPLY SUPPORTED COMPOSITE BEAM BY FINITE ELEMENT METHOD. Journal of 
Engineering and Development. Vol. 9, No. 4, June (2005), pp 8-22. 

4 
Muhaned A. Shallal , NONLINEAR ANALYSIS OF CONTINUOUS COMPOSITE BEAM BY FINITE ELEMENT METHOD. Journal of Engineering and 
Development. Vol. 9, No. 2, June (2005), pp 54-69. 

5 
Dr. Muhaned A. Shallal, EVALUATION OF ACI SHEAR PROVISIONS FOR CONCRETE BEAMS WITHOUT WEB REINFORCEMENT USING STEPWISE 
REGRESSION, Accepted.  

6 
Dr. Muhaned A. Shallal, PREDICTION OF LONG-TERM DEFLECTION OF REINFORCED CONCRETE BEAMS SUITABLE FOR IRAQI CONDITIONS, Journal of 
Babylon University/Engineering Sciences. Vol. 21, No. 4, 2013. pp.1328-1347. 

 Experience يةــرات العملـــــالخب

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطات رفع مياه األمطار و المجاري لناحية الحامية في محافظة بابل 6

 جامعة قادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -جرف الصخر في محافظة بابلمصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطات رفع مياه األمطار و المجاري لناحية  2

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطات رفع مياه األمطار و المجاري لناحية اإلسكندرية في محافظة بابل 3

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -رفع مياه األمطار و المجاري لناحية المسيب في محافظة بابل مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطات 4

 جامعة القادسية-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطات رفع مياه األمطار و المجاري لناحية سدة الهندية في محافظة بابل 5

جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطة معالجة مياه المجاري لناحية اإلسكندرية في محافظة بابل 6  

 جامعة القادسية.-شاريةمكتب الخدمات العلمية و االست -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطة معالجة مياه المجاري لناحية سدة الهندية في محافظة بابل 7

جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطة معالجة مياه المجاري لناحية المسيب في محافظة بابل 8  

 جامعة القادسية.-االستشاريةمكتب الخدمات العلمية و  -األشراف على تنفيذ محطة معالجة مياه المجاري في محافظة ذي قار صوب الشامية 9

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -األشراف على تنفيذ محطة معالجة مياه المجاري في محافظة ذي قار صوب الجزيرة 10

 .جامعة القادسية-مية و االستشاريةالخدمات العلمكتب  -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطات رفع مياه األمطار و المجاري لناحية الشوملي في محافظة بابل 66
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 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطات رفع مياه األمطار و المجاري لناحية الطليعة في محافظة بابل 69

 جامعة القادسية-مية و االستشاريةمكتب الخدمات العل -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطات رفع مياه األمطار و المجاري لناحية المدحتية في محافظة بابل 61

 جامعة القادسية.-و االستشارية مكتب الخدمات العلمية -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطات رفع مياه األمطار و المجاري لقضاء الهاشمية في محافظة بابل 61

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطة معالجة مياه المجاري لناحية الشوملي في محافظة بابل 61

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطة معالجة مياه المجاري لناحية الطليعة في محافظة بابل 61

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -مصادقة التصاميم اإلنشائية لمحطة معالجة مياه المجاري لقضاء الهاشمية في محافظة بابل 69

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -المجاري لناحية الزبيدية في محافظة واسطأعداد التصاميم اإلنشائية لمنظومة إزالة الروائح لمحطة معالجة مياه  68

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -أعداد التصاميم اإلنشائية لمنظومة إزالة الروائح لمحطة معالجة مياه المجاري لناحية الحفرية في محافظة واسط 62

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -أعداد التصاميم اإلنشائية لمنظومة إزالة الروائح لمحطة معالجة مياه المجاري لناحية شيخ سعد في محافظة واسط 92

21 
جامعة -مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -ي محافظة واسطالحدود اإليرانية ف -أعداد التصاميم اإلنشائية لمختلف األنواع من القناطر و العبارات في طريق كوت بدره

 القادسية.

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -دبوني في محافظة واسط -أعداد التصاميم اإلنشائية لمختلف األنواع من القناطر و العبارات في طريق جصان 22

23 
جامعة -مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -دبوني في محافظة واسط -أعداد التصاميم اإلنشائية إلعادة تأهيل مختلف األنواع من القناطر و العبارات في طريق جصان

 القادسية.

24 
جامعة -مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -الحدود اإليرانية في محافظة واسط -أعداد التصاميم اإلنشائية إلعادة تأهيل مختلف األنواع من القناطر و العبارات في طريق كوت بدره

 القادسية.

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -محافظة واسط -أعداد التصاميم اإلنشائية للتقاطع المجسر في ناحية الدبوني 25

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -دبوني في محافظة واسط -طريق جصانأعداد التصاميم اإلنشائية لجسر األخضر على  26

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -محافظة واسط -أعداد التصاميم اإلنشائية للتقاطع المجسر في ناحية جصان 27

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -محافظة واسط -بدرة -بغداد و طريق كوت-لكوتأعداد التصاميم اإلنشائية للتقاطع المجسر لطريق ا 28
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 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -الحدود اإليرانية في محافظة واسط  -بدرة-أعداد التصاميم اإلنشائية لجسر هور الشويجة على طريق كوت 29

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -محافظة واسط -بدرة في ناحية بدرة-أعداد التصاميم اإلنشائية للتقاطع المجسر على طريق كوت 30

 جامعة القادسية.-لمية و االستشاريةمكتب الخدمات الع -محافظة واسط -الحدود اإليرانية في ناحية بدرة -بدرة-أعداد التصاميم اإلنشائية لجسر كالله على طريق كوت 31

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -أعداد التصاميم اإلنشائية للتقاطع النسيج المجسر في محافظة القادسية  32

 جامعة القادسية.-العلمية و االستشاريةمكتب الخدمات  -دائرة صحة الديوانية في محافظة القادسية -اعداد التصاميم االنشائية لبناية الرنين 33

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -أدارة مشروع أعداد التصاميم المتكاملة لبناية شركة توزيع المشتقات النفطية فرع الديوانية في محافظة القادسية  34

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -دائرة بلدية الديوانية في محافظة القادسية -الديوانيةأعداد التصاميم اإلنشائية لمطعم في متنزه  35

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -مصادقة التصاميم اإلنشائية لبناية شرطة السماوة في محافظة المثنى  11

 لبناية مديرية الميرة الديوانية في محافظة القادسية.أعداد التصاميم اإلنشائية  19

 أعداد الدراسات الخاصة بالمصادقة على اختيار مواقع أبراج االتصاالت )الهاتف المحمول( ألكثر من تسع مواقع في محافظة النجف. 18

 الدراسات الخاصة بالمصادقة على اختيار مواقع أبراج االتصاالت )الهاتف المحمول( ألكثر من سبع مواقع في محافظة البصرة. أعداد 12

12 
مكتب  -في محافظة القادسية  ،مديرية تربية الديوانية–صف  21درسة ، دائرة صحة الديوانية-القطاع الصحي في الشامية  ات مثللبنايللعديد من اأجراء فحص التحميل 

 جامعة القادسية.-الخدمات العلمية و االستشارية

16 
في  لمقتربات جسر الجامعة، لمقتربات جسر بنت الهدى، لجدران محطة الرفع في مشروع مجاري آل بديرللعديد من االجزاء الخرسانية مثل أجراء الفحص الالاتالفي 

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -محافظة القادسية 

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -دائرة مجاري الديوانية –المصادقة على تصاميم محطة الرفع النهائية في الديوانية  19

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -القادسية تقيم أساس بناية اإلسعاف الفوري في محافظة  11

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -تقيم قنطرة صندوقية لجسر ابي حالن في محافظة القادسية  11

 جامعة القادسية.-االستشاريةمكتب الخدمات العلمية و  -تقيم جدران محطة الرفع في ناحية آل بدير في محافظة القادسية  11

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -تقيم سقف وجسور بناية بدالة النسر في محافظة القادسية  11
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 .جامعة القادسية-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -مصادقة التصاميم اإلنشائية لبناية شرطة الديوانية في محافظة القادسية  19

 جامعة القادسية.-كلية الهندسة –أعداد التصاميم اإلنشائية لكلية اآلثار جامعة القادسية  18

 جامعة القادسية.-كلية الهندسة –أعداد التصاميم اإلنشائية لكلية العلوم السياسية جامعة القادسية  12

12 
بأجراء الفحوص القياسية للمواد التالية: الحصى، الرمل، الحصى الخابط، المقالع الترابية، الكاشي، أدارة المختبر اإلنشائي في كلية الهندسة جامعة القادسية و الخاص 

 المكعبات الخرسانية، حدل التربة، الطابوق، طابوق الرصف الخرساني، الساقية و حافة األرصفة.

 جامعة القادسية.-تشاريةمكتب الخدمات العلمية و االس -مصادقة تصاميم جسر العطشان في محافظة المثنى  16

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -األشراف على تنفيذ محطة معالجة مياه المجاري في محافظة المثنى قضاء الرميثة  19

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -نهر المعصومة في محافظة القادسية  اعداد التصاميم االنشائية لتعبيرة 11

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -بصية في محافظة المثنى  -أعداد التصاميم اإلنشائية لمختلف األنواع من القناطر و العبارات في طريق سماوة  11

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -بصرة في محافظة ذي قار  –ميم اإلنشائية لمجسر الغبيشية في سكة حديد ناصرية أعداد التصا 11

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية -األشراف على تنفيذ محطة تصفية المياه  في محافظة القادسية ناحية الشنافية  11

 جامعة القادسية.-مكتب الخدمات العلمية و االستشارية - واسطفي محافظة الحي  –الحي أعداد التصاميم اإلنشائية لجسر  19

  


