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  : لبيب سعدون حسنيادلكتور

Dr. Labeeb Saadoon Hussein 
 

Name Labeeb Saddoon Hussein اسم  لبيب سعدون حسين 
Degree  Ph.D. in Structural Engineering. الشيادة  في ىندسة االنشاءات دكتوراه 
Date of Birth 66-66-6986.  66/66/6986  تاريخ الميالد 

E-mail al_yassri6891@yahoo.com  البريد االليكتروني 

Education 

 2002 - Bachelor degree in Civil Engineering, Babylon 
University, Iraq. 

 2011 - Master of Science degree in Structural Engineering, 
Babylon University, Iraq. 

 MSc theses on "Experimental and Analytical Investigation of 
behavior for Reinforcement lap splices strengthened by 
CFRP laminates". 
 2017 - Degree of Doctor of Philosophy in Civil 

Engineering (Structures), Babylon University, Iraq. 
 Ph.D. theses " Behavior of Voided Reinforced concrete 

Slabs with Carbon Fiber Reinforced Polymer Bars 
 

 2002-  / العراق جامعة بابلشهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية /. 
 2011-  جامعة بابل/  الماجستير في هندسة االنشاءاتشهادة  /

 .العراق
  الماجستير "تحميل سموك وصالت التعاقب شهادة  الرسالة لنيلعنوان

 لحديد التسميح والمقوى بالياف الكاربون البولمرية"
 2017-  العراق جامعة بابل/  الدكتوراه في هندسة االنشاءاتشهادة / 

 " سلوك البالطات  عنوان االطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
 "ريةالخرسانية المجوفة والمسلحة بقضبان الياف الكاربون البوليم

 المؤىالت العممية

Languages 
Arabic Native   يةـــــــــالعرب المغة االم  

 المغات
English Reading- Writing- Listening (good)   االنجميزية (جيدتكمم ) –إصغاء  –كتابة  –قراءة 

Achievements 

and Membership 
 

 Member of Iraqi Union for Engineers since 2009. 
 

  2009عضوًا في نقابة المهندسين العراقية. 

العضوية االنجازات و 
في النقابات 
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 المينية

Training and 

Workshops 

 Teaching methods- the university of Qadisiah 
 Office programs- Babylon University-2011 
 Internet and Computing - the university of Qadisiah 

 Project Management Engineering- the university of 
Qadisiah 

 ICDL License - the university of Qadisiah- 2012 
 Training course on Awareness of Standards 

  3122–القادسية  جامعة-التدريسطرائق 
  3122-جامعة بابل  –دورة برامج اوفس 
  3122-جامعة القادسية  –االنترنت والحاسبات 
  3124-جامعة القادسية  –ادارة المشاريع الهندسية 

  2012-جامعة القادسية –دورة رخصة قيادة الحاسوب 

 دورة تدريبية لمتطمبات االيزو 

 الدورات والتدريب

Work Experience                                                                                                                                                            يةــرات العممـــــالخب  

6 
Consultant Engineer at the Civil engineering laboratory/ University of Al-
Qadisyah. .6 ميندس استشاري لممختبر االنشائي لكمية اليندسة/ جامعة القادسية 

2 Residential city of AL-salam in Al-Diwaniyah  2 مشروع مدينو السالم السكني االستثماري 

3 
Modifying designs of Schools 6&62 class room in the districts and the areas 
of Al- Diwaniyah City 

 3 صف في اقضية ونواحي الديوانية 6162تعديل تصاميم مدارس 

4 
Prepare designs and schedules quantities of laboratories and stables for 
Arabic  horses at the University of Qadisiyah / Faculty of Agriculture 

العربية في جامعة القادسية /  وأسطبل لمخيولاعداد تصاميم وجداول كميات لمختبرات 
 كمية الزراعة

 

4 

5 Building Directorate of Traffic in Diwaniyah 5 بناية مديرية المرور في الديوانية 

6 Residential city of Rawabi Diwaniyah 6 المجمع السكني لمدينة روابي الديوانية 

7 Network sewage and rain in the city of Karbala 7 شبكة مياه المجاري واالمطار الحياء في محافظة كربالء 

8 Lining of AL-Qasim canal in Babylon )8 تبطين جدول القاسم )ع 
9 Lining of  Al Rashedea canal in  AL-Hur in Karbala 9 تبطين جدول الرشدية في ناحية الحر في كربالء 

61 6 storey hotel building in Karbala (AL-Hamamy hotel)  61 طابق في كربالء )فندق الحمامي( 6 فنادقبناء 

66 construction of earth dams, roads and sidewalks in the warehouse of Al-Kut 66 انشاء سداد وطرق وارصفة في مستودع الكوت 

62 Industrial water treatment plant in the refinery of Al-Diwaniyah محطة معالجة المياه الصناعية في مصفى الديوانية 

 
62 
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64 
Construction roofs and umbrellas against ultraviolet rays at the airport of 
Basra 

 63 البصرةانشاء مسقفات ومضالت ضد االشعة فوق البنفسجية في مطار 

65 Construction of roads and sidewalks in the Al-kzna in Erbil.  64 وارصفة في منطقة الكزنة في اربيل طرقانشاء 
66 6 storey hotel building in Al- Muthanna street in Al-Najaf  65 طابق في شارع المثنى في النجف 6بناء فندق 
67 Badra oil field rehabilitation (Gazprom company)  66 ) حقل بدرة النفطي )شركة كازبروم الروسيةمقر لمشركة في تأىيل 

68 

The establishment of a full service area at the airport of Arbil (petrol 
stations, water treatment plants, drinking water treatment plant, system of 
cameras and the Internet in addition to installation of caravans with 
services) 

انشاء منطقة خدمية كاممة في مطار اربيل )محطات وقود, محطات معالجة مياه اسنو, 
محطة معالجة مياه الشرب, منظومة كاميرات وانترنت باإلضافة الى كرفانات ثابتة مع 

 الخدمات(.

 

67 

69 Survey, design and feasibility study for a group of rural roads in Diwaniyah 68 مسح وتصميم ودراسة جدوى لمجموعة من الطرق الريفية في الديوانية 
26 6*411 mm2 Cable project in Hilla  69 كي في لربط محطة شرق الحمة 33جيد  2ممم 411*6مشروع مد قابموات 

 

Publications 

6 
Experimental and Theoretical Investigation for Behaviour of R.C Beams with Tensile Reinforcement Lap splices 

Strengthened by CFRP 
2 Experimental Investigation for the Behaviour of Hollow Core Concrete Slab Reinforced with Hybrid Reinforcement 

3 Experimental Investigation for the Behaviour of Ordinary Reinforced Hybrid Concrete Hollow Core Slab 

4 Experimental study of replacement the tension reinforcing bars in concrete beams by steel pipes 

5 An Experimental Investigation of Hollow Composite Column Reinforced by Multi-Skin Square and Round Steel Tube 

6 Effect of Angle Shear Connectors on Behaviour of Composite Concrete Steel Beam Under Negative Moment 

 


