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  حسنين سعد عبد الزهره حبيب الحارس د.:    ـم ـــــــــاالســ
       

  1973 -11-7بغداد في      : تاريخ الميـالد 

 متزوج    الحالة الزوجية :

 3    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

  هندسي:            صــالتـخـص

 تدريسي في جامعة بغداد:       ه ــــــالوظيف

 مدرس       الدرجة العلمية :

 الجادريه جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسيه:                عنوان العمل

  -----------------العمل   :        هاتف

 :        الهاتف النقال

 كتروني البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي امعةالج الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1996 الهندسه/ قسم المدني بغداد

 2000 بغداد بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2014 بغداد بغداد 

 
 رة 
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 ---------------- ----------------------------- ---------------------- أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 ولحد االن 2006 بغداد سياسيةكلية العلوم ال 1

2 ------------------------------ -------------------------------- ----------------------- 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002-2002 وزارة الكهرباء /الكهربائيهمحطة الدوره  مهندس 1

مركز التصاميم/ الشركه العامه لتصنيع وحدات  مهندس / مصمم 2

 كهربائيه/ وزارة الكهرباءانتاج الطاقه ال

2002-2003 

 2006-2003 المشاريع الكهربائيه/ وزارة الكهرباء مهندس اقدم/مشاريع 3

 2006 دادكلية الهندسه /جامعة بغ تدريسي /مدرس مساعد 4

 2014- 2006 جامعة بغداد /سيهاكلية العلوم السي مدرس مساعد/تدريسي 5

 ولحد االن 2014 كلية العلوم السياسيه/ جامعة بغداد مدرس 6



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 ولحد االن 2006 حاسوبال الفكر السياسي 1

2 ------------------------- --------------------------------------- --------------------- 
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 :التي أشرف عليها الرسائل( ،االطاريح)خامساً:  

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور كلية العلوم السياسيه 2010 المؤتمر الطالبي 1

 ضورح كلية العلوم السيلسية 2010 2010مؤتمر حول انتخابات  2

 حضور كلية العلوم السياسيه 2016-2006 مؤتمرات كثيره اخرى 3

 حضور كلية الهندسة 2017-2006 وندوات مؤتمرات 4

5     
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 دورة اللغة العربية  دورات التعليم المستمر
 دورة التاهيل التربوي 

 Google Scholarدورة  

بحوث مع اساتذة في كلية الهندسة  

 جامعة  بغداد

  

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 and 2+, Cd2+Competitive Removal of Cu

)4O3Nanopartical (Fe  by Iron Oxide2+Ni 

 

 2015 بغداد جامعة مجلة كلية الهندسه

2 Competitive removal of Cu 2+ , Cd 2+ , Zn 2+ , 

and Ni 2+ ions onto iron oxide nanoparticles 

from wastewater 

wastewater 

Article in Desalination and water treatment · 

November 2015 

Impact Factor: 1.17 · DOI: 

10.1080/19443994.2015.1112310 

READS 

45 

3 authors, including: 

Shahlaa Ebrahim 

University of Baghdad 

Desalination and water 

treatment/England 
2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  عضو في الهيئه التدريسيه لكلية العلوم السياسية       

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2014 الوزير كتاب شكر 1

 2014 رئيس الجامعة كتاب شكر 2

 2015 العميد كتاب شكر 3

 2016 2العميد عدد  كتاب شكر  4

 2016 مساعد رئيس الجامعة كتاب شكر 5

 2017 رئيس الوزراء  كتاب شكر 6

 2017 2العميد عدد كتب شكر 7

 2017 رئيس الجامعة كتاب شكر 8

 2017 السيد الوزير شهادة تقديرية لفوزي بجائزة يوم العلم 9

 .أو المترجمة ؤلفةكلمالكتب ا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   
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 ات .ــثاني عشر :اللغ 

    )اللغة العربية ) اللغة االم          

    اللغة االنكليزية          

 رسم.د حسنين سعد عبد الزهرة الحا          CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  

                                                                     31/10/2017 
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