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 انعهًيح انخثراخ

 6 عذد انثحىث انًنشىرج

  عذد انكتة انًؤنفح وانًترجًح

 1 داخم انعراقانًشارن تها عذد انًؤتًراخ انعهًيح 

 1 خارد انعراقانًشارن تها عذد انًؤتًراخ انعهًيح 

 2 عذد ورش انعًم انًشارن تها

 50  عذد انسيًنراخ

 5 انتذريثيحعذد انذوراخ 

 

 انًؤهالخ االكاديًيح

 دكتوراه في الهندسة االنشائية
 ماجستير في الهندسة االنشائية

الهندسة المدنيةبكالوريوس في   

 السيرة الذاتية

 صورة شخصية



 

 

 انخثراخ انعًهيح

 خبرة في تصميم البنايات الخرسانية. -1
 خبرة في تصميم البنايات الحديدية. -2
 خبرة في تصميم البنايات المركبة. -3
 خبرة في تصميم الجسور. -4
 خبرة في تصميم البنايات مسبقة الصب )البناء الجاهز(. -5
 خبرة غي إعادة تأهيل البنايات المتضررة. -6
 الكشوفات االنشائية.خبرة في اعداد  -7
 خبرة في تصميم الخلطات الخرسانية. -8
 خبرة في العديد من البرامج الهندسية. -9

 خبرة في تصميم الركائز االنشائية -11

 يستىي انهغح االنكهيسيح

 يتًرش يتمذو عاني يتمذو وسط يتمذو أول يتىسط يثتذئ

    يتمذو اول  

 

 

 / يناصة / يهاراخ أخري ابمان

 المشاريع االنشائية. خبرة في تنفيذ -1
 ./ الهندسية خبرة في معالجة المشاكل الميدانية -2
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Personality Information 

Name  Ali Hadi Adheem 

Certification Donor  Babylon University - Iraq 
BS.c  

Higher Diploma  

MS.c  

Ph.D Ph.D 

Generalization  

Specialization  

Scientific Title Assist. Lec. Lec. Assist. Prof. Prof. 

Data Got it   Lec.   

Nationality Iraqi 

Date of Birth 5/6/1984 

Marital Status married 

Languages Arabic - English 

Phone No. 07700405646 

E- mail Inkr.ali@atu.edu.iq 

Google Scholar Dr. Ali Hadi Adheem 

ORCID  

Research Gate  Dr. Ali Hadi  

Qualifications 

PhD in structural engineering 
MS in structural engineering 
Bachelor of Civil Engineering 

Scientific Experiences 

No. of Published Reseearch 7 

Published Books  

Conferences Inside Iraq 1 

Conferences Outside Iraq 1 

Workshops 2 

Seminars 50 

Training Courses 5 

CURRICULUM VITAE 
Personal 

Picture  

 



 

 

 

Work Experiences 

1. Experience in the design of concrete buildings. 
2. Experience in the design of railway buildings. 
3. Experience in the design of composite structures. 
4. Experience in designing bridges. 
5. Experience in the design of precast buildings (turnkey construction). 
6. Experience Guy rehabilitation of the affected buildings. 
7. Experience in the preparation of statements of construction. 
8. Experience in the design of concrete admixtures. 
9. Experience in many engineering programs. 
10. Experience in the design of the pillars of construction 

English  Language Level 
Novice Intermediate Advance Low Advanced Mid Advanced High Superior 
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1. Experience in the implementation of construction projects. 
2. Experience in the treatment field problems. 
 

 

 

 

 


