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 Ali Raad Hassan, "Pressure Angle and Profile shift Factor Effects on Spur
Gear Tooth Profile" ICMIME2011 conference WASET, 15-17 July 2011,
Amsterdam, Netherland. (accepted) ھولندا

-الكتب:.2



3

__________________________________________________

الدراسات العلیا االشراف على مختلف اطاریح طلبة

:االشراف على مختلف اطاریح الماجستیر ,بعض ھذه االطاریح مبینھ ادناه
:االشراف على مختلف اطاریح طلبة  الدكتوراه ,بعض ھذه االطاریح مبینھ ادناه

----------------------------------------------------------------------------------------
- :الجمعیات والمنظمات الحكومیھ 

 Ali Raad Hassan (www.mendeley.com)

 Ali Raad Hassan (www.industrygateway.org)

----------------------------------------------------------------------------------------

ایة نشاطات اخرى

 2011حتى عام قسم ھندسة المواد/ كلیة الھندسة/ جامعة الكوفةعمل مدرس في.

 في كلیة الھندسة جامعة الكوفة.مدیر المختبراتشغل منصب

17م ی

).  والبحث العلميالعالي

 30أكثر من

خارج العراق.

 د

والھند وایطالیا والوالیات المتحدة األمریكیة.



نتائج رائدة في موضوع االھتزازات في مجال الھندسة المیكانیكیة.

  تم نشر مجموعة من بحوثھ من قبل مؤسسة مندلي العالمیةMENDELEYالرائدة للبحوث

INDUSTRY

GATEWAY

و

العكسیة (تصامیم وتصنیع).

عمل عدة سنوات

والخاصة 

.المیاه



اق.وتصامیم المسننات في العدید من الشركات الصناعیة والمعاھد والكلیات داخل وخارج العر

.قابلیة جیدة جدا الجراء تحلیالت االجھادات الدینامیكیة الجزاء المكائن والمحركات
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CAD/CAMSolid workGraphics

and Mechanical Desk Top.

لدیھ دراسات وبحوث على ریش التوربینات الخاصة بمحطات تولید الطاقة الكھربائی

الطائرات.



.والنمسا



.وبریطانیا والبرتغال والوالیات المتحدة األمریكیة

دمھتم كثیرا (

ومتعمق في اللغة السومریة واللغة األكدیة والنصوص المسماریة

تاریخ أوربا السیاسي واالدبي والعلمي. مھتم باالدب والشعر العربي و

على ید بعضودینیا

اه.الدكتور


