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2002-2002  

  العراق  –جامعة الكوفة 
 كلٌة الهندسة  –بكلورٌوس هندسة مدنٌة       

 
2002-2008     

 العراق – جامعة بابل 
 الهندسة المدنٌةقسم  - إنشاءاتماجستٌر       

 
2042- 2042     

  العراق –جامعة بابل 
 دسة المدنٌةقسم الهن - إنشاءات دكتوراه      

 

     مجـــال التعيين

 
4220- 2048      

 العراق -جامعة القادسٌة 
 لغاٌة االن. القسم المدنً –جامعً فً كلٌة الهندسة  كؤستاذالعمل       
 40/2042لغاٌة  5/2042من للفترة مقرر قسم الهندسة المدنٌة       
 44/2049 لغاٌة 8/2042مقرر قسم الهندسة المدنٌة للفترة من       

 
2002- 4204      

  العراق –الدٌوانٌة  –مدٌرٌة بلدٌة الدٌوانٌة 
 (2044 – 2002العمل كمهندس فً قسم المشارٌع للفترة من )      

 العراق –الدٌوانٌة  –الدٌوانٌة  محافظة 
 (8/2044 – 1/2044محافظة الدٌوانٌة للفترة ) –العمل كرئٌس لجنة البلدٌات فً قسم العقود       

   العراق –الدٌوانٌة  –مدٌرٌة بلدٌة الدٌوانٌة 
 (4/2042 – 8/2044مدٌرٌة بلدٌة الدٌوانٌة للفترة ) -العمل كرئٌس قسم المشارٌع      
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 البحوث العلمٌة

 

No. العدد اسن الوجلة اسواء الباحثين اسن البحث 
تاريخ 

 النشر

تصنيف 

 الوجلة
Link 

1 

EFFECT OF 

COMPOSITE 

ACTION OF 
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issue 3 
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AN 
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Technology 
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pp. 237 to 

243 
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Scopus 
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?VType=4&IType=

11&JType=IJCIET
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Effect of Angle 

Shear Connectors 

on the Behavior of 
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Flexural Members 

Under Negative 
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Experimental 

Study of 
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Reinforcing Bars 

in Concrete Beams 

by Steel Pipes 

Khekany,  

Hajer Satea 

Abbas 

 

Technology 

 

   

  الخبرة العـــملية

 
 للمشاريع التالية / مخمن/ استشاري مصمم انشائي

 

 .اعداد مخططات لمشروع اضافة و تطوٌر ابنٌة فً كلٌة الهندسة 

  2048رئٌس لجنة تدقٌق الكشوفات فً كلٌة الهندسة 

  2049رئٌس لجنة اعداد الكشوفات فً كلٌة الهندسة 

 لدٌوانٌة.استشاري لمشروع انشاء معمل البالستمٌد فً ا 

 .تدقٌق المخططات االنشائٌة لمشروع مخططات البنى التحتٌة لجامعة القادسٌة 

 .تدقٌق المخططات االنشائٌة لمشروع انشاء محطة وقود المثنى 

 .استشاري فً مشروع إنشاء مدٌرٌة المٌرة فً الدٌوانٌة باإلضافة إلى إعداد تصامٌم للمشروع بصورة دورٌة 

  سجن الناصرٌة فً محافظة ذي قار باإلضافة إلى إعداد تصامٌم للمشروع استشاري فً مشروع إنشاء
 بصورة دورٌة.

 .تدقٌق ومصادقة مخططات مشروع كراج السماوة فً محافظة المثنى 

 .إعداد مخططات بناٌة بلدٌة الشامٌة 

  لدور واطئة الكلفةإعداد مخططات. 

 ٌة.تدقٌق ومصادقة مخططات ألبنٌة تابعة لمدٌرٌة تربٌة الدٌوان 

 .إعداد مخططات لمشروع روابً الدٌوانٌة 

  انشائٌة لمحطة وقودإعداد مخططات. 

 .إعداد مخططات لمشروع مدٌنة السالم فً الدٌوانٌة 

 .تعدٌل مخططات اسس بناٌة الثالسٌمٌا لدائرة صحة الدٌوانٌة 

 .مدٌر واستشاري فً مشروع اعداد مخططات جملونات الى مدٌرٌة شرطة الدٌوانٌة 

 .مدٌر مشروع واستشاري انشائً لمشروع اعداد مخططات لمتنزه بلدٌة الشامٌة 

  مدٌر مشروع واستشاري انشائً لمشروع اعداد مخططات لجملونات معمل التصلٌح الشامل لمدٌرٌة شرطة
 الدٌوانٌة.

  2042مسإول و استشاري فً المختبر اإلنشائً لجامعة القادسٌة / كلٌة الهندسة للعام. 

 2002لسنة  222رف على مشروع إنشاء محالت فً سوق التحدي مقاولة مهندس مش. 

  2009لسنة  49مهندس مشرف على إعمال تؤهٌل شارع كلٌة الطب فً الدٌوانٌة مقاولة. 

  لسنة  498مهندس مشرف على إعمال تؤهٌل الشارع من تقاطع الجمهورٌة لغاٌة اإلسعاف الفوري مقاولة
2009. 

 2009لسنة  2هٌل أرصفة متفرقة فً الدٌوانٌة مقاولة مهندس مشرف على مشروع تؤ. 

  2009لسنة  48مهندس مشرف على مشروع تؤهٌل أرصفة متفرقة فً الدٌوانٌة مقاولة. 

 .مهندس مشرف على مشروع إنشاء متنزه الثقلٌن فً حً اإلسكان 

 النهرٌن لغاٌة  رئٌس لجنة ذرعة األعمال المخفٌة لعدد من المشارٌع )مشروع تؤهٌل الشارع من مدرسة
 التقاطع مع شارع جامع الحكٌم + مشروع تؤهٌل متنزه الكوام(.

 .إعداد وتسعٌر العدٌد من الكشوفات التخمٌنٌة 
 

 ويات ـــــالعض
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2044 

 جامعة القادسٌة  -كلٌة الهندسة  - عضو مكتب الخدمات العلمٌة واالستشارٌة 
 
 

 التـــدريس

 

9204 – 8204 

 جامعة القادسٌة( –كلٌة الهندسة  -القسم المدنً  -الدراسات العلٌا  )لثانً نظرٌة المرونة / الفصل ا 

 جامعة القادسٌة( –كلٌة الهندسة  -القسم المدنً  ) تصامٌم المنشآت الحدٌدٌة 

 جامعة القادسٌة( –كلٌة الهندسة  -قسم الطرق والنقل  ) تصامٌم الجسور الحدٌدٌة 
 
 

2042 – 2049 

 جامعة القادسٌة( –كلٌة الهندسة  -القسم المدنً  ) تصامٌم المنشآت الحدٌدٌة 
 

2041 - 2045 

 جامعة القادسٌة( –كلٌة الهندسة  -القسم المدنً  ) نظرٌة االنشاءات 

 جامعة القادسٌة( –كلٌة الهندسة  -قسم الطرق والنقل  ) / الفصل االول نظرٌة االنشاءات 
 

2042 - 2042  

 جامعة القادسٌة( –لٌة الهندسة ك -القسم المدنً  ) نظرٌة االنشاءات 

  برمجة الحاسباتI (  ًكلٌة الهندسة  -القسم المدن– )جامعة القادسٌة 
 

2044 - 2042 

  برمجة الحاسباتI (  ًكلٌة الهندسة  -القسم المدن– )جامعة القادسٌة 
 

                       

 الدورات التدريبية

 
2049 

 جامعة القادسٌة – دورة سالمة اللغة 
 

2042 

  جامعة القادسٌة –ادارة المشارٌع 
 

2044 

 جامعة القادسٌة – طرائق تدرٌس 

 جامعة القادسٌة – االنترنت والحاسبات 
 

2040 

  محافظة الدٌوانٌة –ادارة المشارٌع 

  محافظة بابل –دراسة الجدوى 

  محافظة النجف –دراسة الجدوى متقدمة 
 



 الخٌكانً . عالء مهدي عباسدم.لسٌرة الذاتٌة / ا                                                                                                

 

 المهارات 

 
 مثل برمجٌة مختلفة : استخدام تطبٌقات  مهارات الحاسوبWord, Excel Power Point, AutoCAD ,   ,

ANSYS STAAD Pro. ,  , 

 العمل ضمن فرٌق عمل او بشكل مستقل فً العدٌد من المشارٌع الهندسٌةمهارات العمل الجماعي : 

 اعداد المخططات االنشائٌة وجداول الكمٌات وتنفٌذ االعمال المدنٌة:  المهارات العامة 

 التخطٌط وتنسٌق العمل حسب االسبقٌاتادارة الوقت : 

 ابداء االستشارة الهندسٌة لمختلف المواضٌع الهندسً ضمن مجال العمل والتً تحصل فً موقع حل المشاكل :
 العمل او اثناء فقرات التصمٌم


