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Dr. Hassan Majeed Hassoon AL-Delfi 

Overview: Dr. Hassan Hassoon is a Doctor Engineer, faculty member at the INDS Dept., ISHIK 

University Erbil, Previously, The Regional Manager-Iraq of IBA and Associates. Director of Institutional 

Effectiveness and Assistant Professor at the University of Dubai a GUCR faculty member, Prior to that Dr. 

Hassan was appointed as head of Civil Eng. University Maisan-Iraq. Dr. Hassoon joined the UD since the 

year 1999 teaching Contemporary Environmental Issues, Emirati Studies, University Planning and Career 

Success, and Mathematics, Dr. Hassan Hassoon awarded by the president of the University for the 

Completion of ten years at this thriving institution. Dr. Hassoon interest was directed towards the 

Cotemporary Environmental Issues that is related to the GCC and the region. Dr. Hassoon is introduced 

three new courses on Water and the Future, the other course on Energy and Integrated Science, 

University Planning and Career Success, and UAE Society course. Dr. Hassoon participated in many local 

and international conferences on topics related to environment and energy conservation and 

mathematical modeling. Dr. Hassoon published more than 50 papers and articles. He has more than 30 

years of teaching experience. Worked at the Daura Oil refineries- Baghdad, the BOC Linde Refrigeration 

Ltd., UK, and The State Establishment for Manufacturing oil Equipment’s - Baghdad all this prior to 

joining the UOT Baghdad Iraq, He supervised five Master Degree students and one PHD, author of two 

books on Computers and Engineering and Numerical Analysis. Dr. Hassoon worked as consultant in 

Belyouha Engineering and Architects Dubai UAE prior to joining the University of Dubai. Qualifications: 

B.Sc. Queen Mary College/London University, Master Degree Strathclyde University Scotland and PHD 

Bristol University UK.  

e-mail:  Hassan.hassoon@ishik.edu.iq 

Mobile: 009647717091036 
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 مختصر السيرة

 

ية / جامعة قبلها شغل رئاسة قسم الهندسة المدننهام ومشاركوه فرع العراق اب ة ايانالدكتور المهندس عين حديثا كمدير اقليمي لشرك

ويعتبر احد مؤسسيها وشارك في  9111الدكتور حسن ارتبط بجامعة دبي منذ عام ميسان قبلها شغل مديرا للجودة االكاديمية لجامعة دبي 

ة الى البيئة في جامعة دبي اضافسن الدلفي اول من ادخل مساق جميع مراحل تطويرها وحصولها على االعتراف العالمي الدكتور ح

العمال تصميم عدة مساقات كالرياضيات ومساق التخطيط الجامعي والتدرج المهني كما اقترح مساقات تحضيرية لبرنامجي ادارة ا

مؤلفان في  اللدكتور ستدامة والطاقةوتكنولوجيا المعلومانت الدكتور حسن لديه اكثر من خمسين بحثا ومقالة في مجاالت البيئة واال

بداية حياته العملية  التحليالت الهندسية والعددية والحاسوب الشخصي ولديه خبرة اكاديمية تزيد عن ثالثين سنة. عمل الدكتور الدلفي في

سن البريطانية ركة االوكسجمهندسا في مصفى الدورة/ بغداد ومنثم في المنشأة العامة لتصنيع المعدات النفطية  بعد عمله مصمما في ش

متتالية في جامعة  مدلسكس بريطانيا حصل الدكتور حسن الدلفي على شهادات تقديرية متعددة بضمنها مكافئة نقدية الكماله عشرة سنوات

 دسيةوفي فترة سنوات الحصار االقتصادي العجاف علي العراق انشا ورشته الهندبي وشارك في مؤتمرات عالمية ومحلية عديدة 

دة حيث عمل مصمما لتصيانة وتطوير منضومات التبريد والتكييف في بغداد قبل مغادرته الوطن والقدوم الى دولة االمارات العربية المتح

والمعمارية في دبي. ارات الهندسيةفي مكتب باليوحا لالستش  
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