
 

 المعلومات الشخصٌة

  حظٌيي اتزاهين خلف طعد الفزيجي االسم الثالثً واللقب

 8/2/1976 الموالٌد

 الثصزج محل التولد

 عزالي الجنسٌة

 هتشوج الحالة الزوجٌة

 3 عدد األطفال

 حي االطاتذٍ الثصزج/ العنوان

 hassanein.khalaf@uobasrah.edu.iq البرٌد االلكترونً

 078016090554 تلفون

 هدرص اللقب العلمً

 هٌدطح هيكاًيكيح االختصاص العام

 هيكاًيك تطثيمي االختصاص الدقٌق

 هيكاًيك تطثيمي االختصاص الحالً

 الشهادات وااللقاب العلمٌة

 البلد الجامعة الرسالة / االطروحةعنوان  تارٌخها الشهادة

 6104 الدكتوراه
نمو الشق فً مشاكل االجهاد المستوي باستخدام 
 الطرق التجرٌبٌة وطرٌقة العناصر المحددة الممتدة

 العراق البصرة

 الماجستٌر
التنبؤ لحركة حلقة المكبس واالحمال فً محرك  6112

 الدٌزل 
 العراق التكنولوجٌة

 المهارات

 خبرة فً الفحص الهندسً المٌكانٌكً، خبرة فً االستشارات الهندسٌة المٌكانٌكٌة المهارات

 جٌد جدا   اللغة العربٌة

 جٌد  اللغة االنكلٌزٌة

 ــــــــ لغات اخرى

 الدورات التدرٌبٌة

 تارٌخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

الدورة التطوٌرٌة السابعة والسبعون 

 لتدرٌسً جامعة البصرة
 6/3/6113 - 2/3 خمسة اٌام جامعة البصرة/ كلٌة التربٌة

الرابعة والتسعٌن الدورة التطوٌرٌة 

 جامعة البصرة
 66/2/6100 - 62/2 خمسة اٌام جامعة البصرة/ كلٌة التربٌة

مراقبة انتخابات مجالس المحافظات 

 تدرٌب المتدربٌن

المعهد الدٌمقراطً الوطنً للشؤون 

 الدولٌة/ العراق /اربٌل 
 03/06/6116 - 01/06 ثالثة اٌام 

دورة تدرٌبٌة فً استخدام برنامج 

DASY Lab 

االلمانٌة/ العراق/  DAADمنظمة 

 اربٌل
 63/6/6102/  62/6 ٌومان

دورة تعرٌفٌة بالمواصفة الدولٌة  

ISO/IEC 17025:2005 
 05/5/6104فً  01/5 خمسة اٌام  جامعة البصرة/ كلٌة الهندسة 

دورة تدرٌبٌة العداد المدقق الداخلً 

 ISO/IECوفق متطلبات المواصفة 

17025:2005 

  4/01/6104فً  6/01 خمسة اٌام  جامعة البصرة/ كلٌة الهندسة 



 

 االدارٌة المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظٌفة )تبدأ من الوظٌفة الحالٌة(

 حتى االن 6113 ةتدرٌسً فً قسم الهندسة المٌكانٌكٌ

 حتى االن 6103 شعبة ضمان الجودة / كلٌة الهندسة جامعة البصرة مدٌر

 حتى االن 6103 مقرر قسم الهندسة المٌكانٌكٌة 

 حتى االن 6103 عضو للجنة االمتحانٌة فً قسم الهندسة المٌكانٌكٌة

 6100 6117 مقرر قسم الهندسة المٌكانٌكٌة 

 6100 6115 مدٌر وحدة تقٌٌم االداء الجامعً/ كلٌة الهندسة جامعة البصرة

 6116 6113 مقرر قسم الهندسة المٌكانٌكٌة 

 6100 6113 عضو للجنة االمتحانٌة فً قسم الهندسة المٌكانٌكٌة

 حتى االن 6113 المٌكانٌكٌةمسؤول التدرٌب الصٌفً فً قسم الهندسة 
 

 

 النشاط البحثً

 مكان وتارٌخ النشر اسم النشاط

Temperature Rise In Al 7075 Cold Wire Drawing Using 

Finite Element Method 

Thi-Qar University Journal for Engineering Sciences, 

Vol. 2, No.2, May 2005 

Three Dimensional Finite Element Simulation of Cold 

Flat Rolling 

Al-Qadisiya Journal For Engineering Sciences Vol. 4, 

No.1, 2011 

Utilizing of Elliptic of Influence Formulation of 

Meshfree Method for Solving LEFM Problems  

Al-Qadisiya Journal For Engineering Sciences Vol. 4, 

No.2, 2011 

Using of XFEM with Meshing Type-T3 for Orthotropic 

FGM Plate with a Center Crack Parallel to the Material 

Gradation Under Fixed Grip Loading 

Al-Qadisiya Journal For Engineering Sciences Vol. 8, 

No.3, 2015 

 والندوات وغٌرها(النشاطات الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات 

 مكانه وزمانه اسم النشاط
 2014ًيظاى  10 -8الثصزج  –العزاق  كليح الهٌدطح جاهعح الثصزج   –الوؤتوز العلوي الدولي للهٌدطح الويكاًيكيح 

ورشة عمل خاصة بمراجعة خطط تحسٌن جودة االداء فً كلٌات الهندسة 
 الرٌادٌة واستدامة نتائج التطوٌر التً ٌنظمها الٌونسكو/ العراق 

 25/11/2015-22االردى/ عواى/ 

مكتب حقوق االنسان ورشة عمل حول حقوق االنسان المنظمة من قبل 
 التابع لبعثة االمم المتحدة لمساعة العراق

 العراق/ البصرة / جامعة البصرة

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

 8/5/2005 شهادج هشاركح تمديزيح  

جاهعح الثصزج/ كليح 

التزتيح/ هزكش تطىيز 

طزائك التدريض والتدرية 

 الجاهعي

السابعة والسبعون الدورة التطوٌرٌة اجتٌاز 

 لتدرٌسً جامعة البصرة

 15/12/2008 شهادج اكوال دورج تدريثيح 

المعهد الدٌمقراطً الوطنً 

للشؤون الدولٌة/ العراق 

 /اربٌل 

اجتٌاز دورة مراقبة انتخابات مجالس 

 المحافظات تدرٌب المتدربٌن

 هديز وحدج تميين األداء الجاهعي  عويد كليح الهٌدطح 21/7/2010 كتاب شكز

الرابعة والتسعٌن الدورة التطوٌرٌة اجتٌاز جاهعح الثصزج/ كليح  28/4/2011 شهادج تأهيليح تمديزيح  



 

التزتيح/ هزكش تطىيز 

طزائك التدريض والتدرية 

 الجاهعي

 جامعة البصرة

 عضى اللجٌح االهتحاًيح لمظن الهٌدطح الويكاًيكيح  عويد كليح الهٌدطح 3/10/2011 كتاب شكز

 اعداد تمزيز التميين الذاتي للكليح عويد كليح الهٌدطح 13/10/2011 كتاب شكز

 عويد كليح الهٌدطح 25/8/2013 كتاب شكز
إلماء هحاضزاخ اضافيح  في العطلح الصيفيح 

 لطلثح الدور الثاًي

 رئيض جاهعح الثصزج 16/9/2013 كتاب شكز
إلماء هحاضزاخ اضافيح  في العطلح الصيفيح 

 لطلثح الدور الثاًي

 25/2/2014 شهادج تمديزيح  
االلمانٌة/  DAADمنظمة 

 العراق/ اربٌل

 DASYاجتٌاز دورة تدرٌبٌة فً استخدام برنامج 

Lab 

 عويد كليح الهٌدطح 27/3/2016 كتاب شكز
للجهىد الوتويشج الوثذولح خالل العام الدراطي 

2014-2015  

 إلكوال تميين التدريظييي والوىظفيي الكتزوًيا   عويد كليح الهٌدطح 1/6/2016 كتاب شكز

 عويد كليح الهٌدطح 8/9/2016 كتاب شكز
الًجاس هعاهالخ اًتمال الطلثح للعام الدراطي 

2016-2017 

 عويد كليح الهٌدطح 28/11/2016 كتاب شكز
عضى اللجٌح االهتحاًيح لمظن الهٌدطح الويكاًيكيح 

  2016-2015للعام الدراطي 

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلة الدراسٌة اسم الماد التً درستها
 المرحلة الرابعة أوتوكاد 

 المرحلة الثالثة عملٌات تصنٌع

 المرحلة الثانٌة رسم مٌكانٌكً

 المرحلة الثانٌة مقاومة مواد

 المرحلة األولى رسم هندسً

 


