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*Personal Details:- 

 
                                                                           

Name: Mahmoud Abed Hassan AL-Saady. 
Sex: Male. 
Address: Al-Qadissiya University, College of Engineering. 
Scientific Title:  Lecturer Assist( in Date 22/5/2006) 
Email: hasaaneng@yahoo.com 
Nationality/Religion: Iraqi/Muslim 
Place & Date of Birth: Iraq/Al-Qadissiya-12/4/1964. 
Marital Status: Married 

No. of Children: Two 

Languages: Arabic & English 
Degree: 
Master of Science in Mechanical Engineering/Design-Vibration          
(in Date 4/6/2002) from Militarism Engineering College (AL-Rashed 
Now), Baghdad ,Iraq Thesis Title: " Coupling Between Structural and 
Acoustical mode of 3-D Coupled System" 
Data of First Appointment in Other Places:-18/10/1983. 
Data of First Appointment in Republic of Research and Higher 
Education:- 22/5/2006. 
Computer Skills:- 

Operating Systems:- M.S Windows,M.S Office. 

Other Software:-AUTOCAD,Photoshop 
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Appointment Management :- 

 The Head Master of Laboratories (Testers) of Engineering 

College. 

 Acolyte of Dean of Engineering College. 

Cycles Inside Iraq :- 

 Cycle of Cost Muld in Qadissiya Factor (21 Day). 

 Cycle of Computer in (AL-Imtias ) Center [Access Program]. 

 Cycle of Computer in Engineering College [Excel Program]. 

 Cycles Outside Iraq :- 

 Cycle on The Vibration Devices in Danimark in 1990. 

 The Academic Experiences :-  

 Teaching The Matter of (Strength of Materials ) to The 2nd 

Stage . 

Other Working Places :- 

 Ministry of Technologic and Sciences.       . 

 Militarism Industry. 

The Scientific Experiences :- 

Contribution in Strategic Projects in the country :- 

1-Testing The Vibration in The Power Generating Stations and          
Confirming and Fixing Disorders in Them :- 
(ALMusaib Power Station ,Baigi Power Station , ALDibis Power 
Station,ALDowra Power Station,Babel -gas Power Station,ALNajaf 
Power Station,Taigi Power Station ,The Water Power Station in 
(Sad Haditha), kour alzober Power Station , ALnajibia Power Station 
in Basra.   
2- Testing The Vibration For 14 Tomuse(july) Hanged Bridge In 
Baghdad. 
3- Testing The Vibration For The Early Warning Plane(Adnan 2). 
4-Contribution in Rebuilding Baigi Refinery . 
5- Testing The Vibration in Karkuk Northern Refineries. 



                                                                                                                     

 -معلومات شخصية: 

 

 .حممود عبد حسان كاظم السعدي -:االسم

 ذكر.-اجلنس:

 جامعة القادسية/كلية اهلندسة. -العنوان :

 hoo.comhasaaneng@ya-الربيد االلكرتوني:

 ./مسلمعراقية-:الديانة/اجلنسية

 .21/4/2694-العراق/القادسية -حمل وتاريخ الوالدة:

 متزوج.-احلالة االجتماعية:

 3-:األوالدعدد 

 العربية/االنكليزية.-اللغات:

 . اهتزازات-/تصاميم ماجستري يف اهلندسة امليكانيكية -الشهادة :

 .4/9/1001 -تاريخ احلصول على الشهادة:

 "األبعاداهليكلية والصوتية لنظام مهتز ثالثي  األطوار"الربط بني -ان الرسالة:عنو

 جيد جدًا عالي. -املعدل:

 .العسكرية )الرشيد حاليًا( اهلندسية العراق/الكلية -البلد املانح للشهادة:

 مدرس. -العلمي: باللق

-22-9يف  21221ب وحسب االمر اجلامعي املرقم ق   .18/9/1021-تاريخ احلصول على اللقب:

1022 

 -خربات احلاسبة:

   Office. M.SWindows, M.S-نظام التشغيل:

AutoCAD,Photoshop-:برامج أخرى 

 تاريخ أول تعيني يف دوائر الدولة:-2612/20/21.

 تاريخ أول تعيني يف التعليم العالي:-1009/5/11.

 لذاتيةالسرية ا
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 عدد سنوات اخلدمة:-20 سنة.

 عدد سنوات اخلدمة اجلامعية 6 سنوات

 -:اإلداريةاملناصب 

 مدير املختربات يف كلية اهلندسة. 

وحلاااد -  20/9/1001رياااة ماااخ تااااريخ معااااون عمياااد كلياااة اهلندساااة للشااا ون ا دا  

20-1022. 

 -عمل سابقة غري وزارة التعليم العايل: أماكن
 . . اوالتكنولوجيالعلوم وزارة * 

 -الدورات داخل العراق:
 يوم( 12دورة قوالب السباكة يف منشأة القادسية ) 

 (.أسبوع 1مركز االمتياز)  Accessدورة تعليم احلاسوب برنامج  

 يف كلية اهلندسة/جامعة القادسية.  Excelدورة تعليم احلاسوب برنامج  

 -الدورات خارج العراق:
 يوم(. 12يف الدمنارك ) 2660االهتزازات عام  أجهزةدورة على  

 -: ألكادمييةااخلربة 
ملاااادة ثاااال  ساااانوات وتاااادريس  تااادريس مااااادة مقاوماااة املااااواد للمرحلاااة ال انية.    

 مادة امليكانيك اهلندسي املرحله االوىل ملدة سنتان )كلية اهلندسة(

 تصميم وتصنيع اربعة اجهزه مختبرية   -اخلربة العلمية:

 -:يف البلد ةإسرتاتيجياملساهمة يف مشاريع 

ومعاجلتهاااا  فيهاااا األع اااالتولياااد ال اقاااة و دياااد   فحاااال االهتااازازات   اااات  

حم ااة -حم ااة كهرباااس الاادبس  -حم ااة كهرباااس بي ااي  -)حم ااة كهرباااس املساايب  

-حم اااة كهربااااس الن ااا  الغازياااة -حم اااة كهربااااس بابااال الغازياااة-كهربااااس الااادورة 

حم اااة الكهربااااس -حم اااة كهربااااس التااااجي الغازياااة حم اااة كهربااااس جناااوب بغاااداد   

حم ااة كهرباااس الن يبااة يف   -حم ااة كهرباااس خااور الاازبري    (املائيااة يف سااد )حدي ااة  

 .البصرة(
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 .متوز املعلق (يف بغداد 24فحال االهتزازات جلسر ) 

 .(1املبكر )عدنان  ا نذارفحال االهتزازات ل ائرة  

 .مصفى بي ي أعمار أعادةاملساهمة يف  

 .فحال االهتزازات يف مصايف كركوك الشمالية 
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