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                                      م.صدى عبد اخلالق حسن اليارسي  

Lecturer. Sada Abd-Alkhaliq Hasan    

Academic Name Sada Abd-Alkhaliq Hasan حسن الخالق عبد صدى  االكاديمياسم   
Degree  M.Sc. in construction management. انشائية مشاريع اداة ماجستير  الشهادة     
Academic Title Lecturer. اللقب العلمي مدرس 
Academic Position Secretary of the faculty council. الكلية مجلس امينة  المنصب  
Date of Birth 

 الميالدتاريخ   50/50/9180  05-08-1978

E-mail sada.hasan@qu.edu.iq                                                OR                          sadaalyasri2012@gmail.com  البريد االليكتروني  

Education 

 1999 - Bachelor degree in Civil Engineering, Al-Mustansirya 
University, Iraq. 

 2005 - Master of Science degree in construction 
management. University of, Al-Mustansirya, Iraq. 

 MSc research on "Specifying of Optimal Production in the 
Factories of Construction Sector ". 

 

 9111 -  شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية / الجامعة المستنصرية
 / العراق.

 0225-  الجامعة  ادارة المشاريع االنشائيةشهادة الماجستير في/
 / العراق. المستنصرية

  " تحديد االنتاج االمثل وقياس كفاءة عنوان البحث لنيل شهادة الماجستير
معمل سمنت الكوفة حالة –االداء في المعامل التابعة لقطاع التشييد 

 ". -دراسية 

 

 المؤهالت العلمية

Languages 
Arabic Native   يةـــــــــالعرب اللغة االم  

 اللغات
English Reading- Writing- Listening (very good)   االنجليزية (جيد جدا  تكلم ) –إصغاء  –كتابة  –قراءة 

Achievements 
and Membership 

 - Member of office in Iraqi Scientific & Eng. Consulting 
.No. 5 - 2013. 

 - Member of Iraqi Society of Nanotechnology staff ID 
NO. 050091- 2012. 

 3592 منذ الهندسي االستشاري  المكتب في عضوه 

  دراسات الجدوى االقتصادية  العدادعضوه في اللجنة المركزية
 جامعة القادسية \
 عضوه في الجمعية العراقية للنانوتكنولوجي 
  3553عضوا  في نقابة المهندسين العراقية. 

االنجازات 
العضوية في و 

 النقابات المهنية
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 Member of Iraqi Union for Engineers No. 99413 since 
2002. 

Training and 

Workshops 

 Using many computer program like : 
   Microsoft project    M.S)   
 Optimization programs , , Excel  ,word , internet ,AutoCAD, 

Access Introduction to SPSS. 
 Preparing academic oral presentation. 
 Computer maintenance  

      دورات في ادارة برامجMicrosoft project M.S :) 
 Optimization programs , , Excel  ,word 

, internet ,AutoCAD, Access 

  مقدمة الى البرامج االحصائية ومنها دورة فيSPSS. 

  كيفية التحضير واساليب االلقاء للعروض دورة في
 ( في المؤتمرات.,Presentationsالتقديمية)

 . دورة في صيانة الحاسبات 

 الدورات والتدريب

Teaching 

 Methods of construction @ Estimating   
 Engineering management and Economy. 
 Construction buildings  
 Engineering Statistics. 
 Engineering drawing. 

   تخمين وطرق االنشاء 

  . االدارة االهندسية واالقتصاد الهندسي 

  انشاء المباني 

 .االحصاء الهندسي 

 الرسم الهندسي 

 المهام التدريسية

Work Experience                                                                                                                                    يةــرات العملـــــالخب  

1 

Economic and feasibility study for many projects like:  Design of Sewage and Rain 
Water Networks, Pump and Treatment Stations of   Al-Qadisiyia City- Economic 
and feasibility study of many roads in  Al-Qadisiyia City like - Economic and 
feasibility study of future extension in Dywaniah city – Altaher mall Economic and 
feasibility study of Sewage and Rain Water Networks, Pump and Treatment 
Stations of Alnil and Jbeilla-Babylon  City-   ,Economic and feasibility study .of 
Kuat –Badra- Iran  road -  Economic and feasibility study of Sewage and Rain 
Water Networks, Pump and Treatment Stations of Al-Khader City   

مول  مشروع للعديد من المشاريع مثل  الجدوى الفنية واالقتصاديةاعداد دراسات 
الطرق الريفية  ومشروع االستثماري و مجمع عين االستثماري السكني الطاهر و 

 -مشروع تقييم  هياكل كلية العلوم في جامعة كربالء  -في محافظة القادسية  
ت المجاري ومياه مشروع شبكا  -توسعات المستقبلية لمدينة الديوانيةال مشروع

شروع الممر مل -االمطار ومحطات الرفع والمعالجة لناحية النيل وجبلة  / بابل 
مشروع شبكات  -المنفذ الحدودي االيراني  (–بدرة –الثاني لطريق )كوت 

 المجاري ومياه االمطار ومحطات الرفع والمعالجة لمدينة الخضر/ المثنى

9 

2 Construction planning and time schedule of projects   by using MS- project. 
 مشروع مثل مشاريع لعدة. . MS- project برنامج باستحدام المشاريع تخطيط
   السكني االستثماري  عين مجمع

3 
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3 

Estimating quantities tables for many projects .like engineering college - University 
of Al-Qadisiyia-  oil research center project   -Baghdad -  .  Effac stores. 
Ghammas stores. many buildings in Al-Qadisiyia University. 

 وجداول تصاميم اعداد مشروع.  مثل  مشاريع لعدة الكميات جداول حساب و تخمين
 والتطوير البحث مركز مختبرات مبنى مشروع - القادسية جامعة الهندسة كلية كميات

 مشروع -عفك– األسمدة مخازن  لمشروع الكميات جداول إعداد, بغداد -.النفطي
   القادسية جامعة \ الجامعية البيئة مشاريع, غماس– األسمدة مخازن 

2 

                                                                                                                                                      Booksالكتب المؤلفة

  0292\5\00في  99500ول  , رق  ايإيداع عند دار الكت  مواد صغيرة لبناء كبير" الطبعة اال –الياسري , صدى عبد الخالق  حسن" تقنية النانو في االنشاء واالستدامة 
العراق\بغداد  –مطبعة الطيف   

Publications 

1 
Alyasri, Sada  A. and Alyasri Saba A. “ comparison study for the chemical and physical properties between the cement  that product in Iraq  and the world “, 
complete 1999 us a graduation research  . 

2 
Hasan, Sada A. and Alsaffar ,Angham I. , “Specifying Of Optimal Production  In The Factories Of Construction Sector”.  Al-Qadisiya Journal For Engineering 
Sciences  ISSN (1198-4456) ,second scientific dedicated conference of the college of engineering OCT. 2009 –special issueVol. 

3 
Hasan, Sada A. “Estimation of value of wasted time roads due to deterioration of level of service (L.O.S) and proposed suggestion to improve it”  . Al-Qadisiya 
Journal For Engineering Sciences Vol. 2 No. 2 Year 2009, Al-Qadisiya university. 

4 
. ( المقاوالت في العطاءات إرساء صعوبة حل ف  البرمجية التطبيقات استخدا "  الخالق عبد صدى,  حسن -4(.  “التجهيز, ايإنشائية ”. Journal of Engineering الهندسة مجلة  ISSN: 17264073 Year: 
2010 Volume: 16 Issue: 2 Pages: 849-870 

5 

Hasan Sada A. and  Hammadi ,Aliaa H. “ Using operation research to choose  optimal location for construction concrete factory related to AlQadisiya location” . 
جاهزة إسمنتية خرسانة لمعمل موقع أمثل لتحديد العمليات بحوث أسالي  تطبيق  Engineering And Development journal ,  Al- Mustansiriya University ISSN 1813-7822, Vol. 15 No. 1 

Year 2011. 

6 
Hasan Sada A. “ Measurment The Performance Sufficiency In The Factories  Of  Construction  fild” . Al-Qadisiya Journal For Engineering Sciences Vol. 5 No. 1 
Year 2012 

7 
Hasan Sada A. and Alhamidi , Ibtisam M. “Using Control Charts For Controlling The Compressive  Strength Of  Bricks” , Vol. 5 No. 4 Year 2012,pages a132-
a148 

الخالق عبد صدى,حسن" والتنمية الهندسة مجلة"  المعامل في الطابوق  خواص جودة عل  السيطرة  " 8 "  "  ISSN: 18137822  , Year: 2013 Volume: 17 Issue: 4 Pages: 1-10 
9 Hasan Sada A. “Nanotechnology for smart construction and more sustainability” first Basrah international conference on civil engineering, University Basrah April 
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2013 . NO. CE10-PP.19-25 

10 
Hasan Sada A. “The use of Nanotechnology in construction sector” Al-Qadisiya Journal For Engineering Sciences (received in 1\12\2012   ) - ISSN: 19984456 
Year: 2014 Volume: 7 Issue: 1 Pages: 68-80   

11 
Hasan  Sada,”The application of one the element of sustainability of the building creates a local factory to produce and heat – insulating units “ (Economic visible 
study).2014  

12 
االستثمار مبدأ حس و  الخدمة ومستوى  المروري، االقتصادي، النمو معامالت عل  باالعتماد الديوانية مدينة في متعددة بمستويات مجسر تقاطع النشاء االقتصادي التحليل"  حسن الخالق عبد صدى,  الياسري   

B.O.T , 0294,  التكنولوجية الجامعة,  والتكنولوجيا الهندسة مجلة -       

13 
Hasan  Sada A. and  Burhan, Tumadher M.” The use of control charts to control the dimensions of the brick units  accepted in Al-Qadisiya Journal For 
Engineering Sciences for  2014. 

14 Alyasiry S.A, Alkroosh I.S " Nano cement production a proposed alternative to normal cement" 2015  
 

 


