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 ادلكتور املهندس حسني عيل جنةالاس تاذ املساعد 

Asst. Professor Dr. Hussein Janna 

 Hussein Janna Academic Name ةـين علي جنــحس االكاديمياسم 

  PhD in Sanitary and Environmental Engineering. Degree والبيئيةدكتوراه في الهندسة الصحية  الشهادة  

 Assistant Professor. Academic Title أستاذ مساعد اللقب العلمي 

 .Head Of Civil Engineering Department رئيس قسم الهندسة المدنية المنصب
Academic 

Position 

 Date of Birth 1978-01-08  08/01/1978  تاريخ الميالد

 hussein.janna@qu.edu.iq                                      OR                hussein.janna@yahoo.com E-mail البريد االليكتروني :

 المؤهالت العلمية

 1999-  / امعة المستنصرية الجشهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية

 ./ العراق

 2000-  شهادة الدبلوم العالي في هندسة السيطرة على تلوث المياه /

 .الجامعة التكنولوجية / العراق

  عنوان البحث لنيل شهادة الدبلوم العالي " تقييم  نوعية المياه المعالجة من

 ة".محطة معالجة المياه الثقيلة في الرستمية في بغداد لالغراض الزراعي

 2004- امعة التكنولوجية / البيئة /الج شهادة الماجستير في هندسة

 .العراق

  عنوان البحث لنيل شهادة الماجستير " تقييم نوعية مياه نهر دجلة في

 بغداد وأداء محطات مياه الشرب العاملة عليه".

 1999 - Bachelor degree in Civil Engineering, Al-

Mustansirya University, Iraq. 

 2000 - Higher Diploma degree in water pollution 

Control Engineering, University of Technology, Iraq. 

 Higher Diploma research on" evaluating the Quality 

of treated wastewater from Al-Rustamiya wastewater 

treatment plant for Agricultural purposes" 

 2004 - Master of Science degree in Sanitary and 

Environmental Engineering, university of Technology, 

Iraq. 

 MSc research on "Evaluation of Tigris River quality at 

Baghdad and the performance of the Existing water 

treatment plants". 

 

Education 
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 2011-  /شهادة الدكتوراه في الهندسة البيئية / جامعة برونيل لندن

 .ملكة المتحدةالم - اانكلتر 

  عنوان البحث لنيل شهادة الدكتوراه " وجود وأزالة الملوثات الطارئة من

 مياه المجاري".

 2011 - Doctor of Philosophy in Environmental 

Engineering, Brunel University London, England, 

United Kingdom. 

 PhD research on “Occurrence and Removal of 

Emerging Contaminants from wastewaters". 

 اللغات

 Native Arabic اللغة االم  يةـــــــــالعرب

Languages 
 Reading- Writing- Listening (very good) English (جيد جدا  تكلم ) –إصغاء  –كتابة  –قراءة   االنجليزية
 Reading- Writing- Listening (intermediate) Russian (متوسطتكلم ) –إصغاء  –كتابة  –قراءة   الروسية
 Reading- Writing- Listening (intermediate) Spanish (متوسطتكلم ) –إصغاء  –كتابة  –قراءة   االسبانية
 Reading- Writing- Listening (intermediate) French (متوسطتكلم ) –إصغاء  –كتابة  –قراءة   الفرنسية

العضوية في االنجازات و 
 النقابات المهنية

 2013 المركز االول لجائزة التعليم العالي في اختصاص البيئة. 

  كاديمية عن نوعية للبحوث اال 2011الجائزة الملكية البريطانية لعام

 Queen Anniversary“المملكة المتحدة    - لندن –المياه 

Prize 2011.” 

 ية عضو لجنة تقييم خالصة البحوث والعروض التقديمية في مؤتمر كل

 (.ResCon 2011)الهندسة / جامعة برونيل لندن 

 ( عضوا   في جمعية ادارة المياه والبيئة البريطانيةCIWEM.) 

  1999عضوا  في نقابة المهندسين العراقية. 

 Awarded “1st position for Higher Education Prize for 

Environmental and Geology Sciences" in Iraq 2013. 

 Awarded “Queen Anniversary Prize 2011” for 

academic research on the water quality, London, 

United Kingdom. 

 Member of the ResCon 2011 committee undertook 

the role of abstract and presentations coordinator in 

School of Engineering and Design at Brunel University 

London. 

 Member of the Chartered Institution of Water and 

Environmental Management (CIWEM). 

 Member of Iraqi Union for Engineers since 1999. 

Achievements 

and 

Membership 

 والتدريبالدورات 
 دورة مكثفة في الهندسة المدنية , المانيا 

  دورة في قيادة المؤسسات من معهدMETICE  ر االداري للتطوي. 

  Intensive course for civil engineers,  Germany 

 Leadership skills from METICE institute for 

administration development, England. 

Training and 
Workshops 
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 ات المؤثرة في سير العملدورة في اساليب الطروح. 

  مهارات كتابة التقارير الفنية.دورة في 

 البرامج االحصائية ومنها  دورة فيSPSS. 

  المقابالت.في كيفية إجراء دورة في 

  في كيفية اكتشاف المجالت العلمية.دورة في 

  يهاوالحصول عل المصادر العلمية برامج ترتيبدورة في 

(RefWorks.) 

  كيفية التحضير واساليب االلقاء للعروض دورة في

 ( في المؤتمرات.Presentationsالتقديمية)

  نظرة عامة عن براءات االختراع والموصفات القياسية.دورة في 

  كيفية كتابة االطاريح.دورة في 

  و  كيفية التحضيردورة في(االلقاء للملصقاتPosters.في المؤتمرات) 

 ( دورة في إدارة المخاطرRisk Management.) 

  معالجة المياه ومياه المجاري في جامعة في دورةCranfield. 

 Influencing skills. 

 Technical writing. 

 Introduction to SPSS. 

 Interview techniques. 

 Exploiting E-Journals. 

 Referencing with RefWorks. 

 Preparing academic oral presentation. 

 Spotlight on patents and standards. 

 Writing Thesis skills 

 Preparing academic posters. 

 Risk management. 

 Water and wastewater treatment course held at 

Cranfield University, England, 2010. 

 المهام التدريسية
 .ميكانيك الموائع 

 .االحصاء الهندسي 

 .الهندسة الصحية 

 Fluid Mechanics 

 Engineering Statistics. 

 Sanitary Engineering. 
Teaching 

 Work Experience يةــرات العملـــــالخب

 Consultant Engineer at the Civil engineering laboratory/ University of 1 مهندس استشاري للمختبر االنشائي لكلية الهندسة/ جامعة القادسية. 1
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Al-Qadisyah. 

 Preparing a wide range of EIA Reports. 2 ُمعد لمجموعة من تقارير االثر البيئي المترتب عن إنشاء مجموعة من المشاريع والفعاليات . 2

 مهندس استشاري لمشروع تنفيذ الخط الناقل لمجاري ناحية الدغارة. 3
Consultant Engineer on the implementation of Al-Daghara 

wastewater Trunk. 
3 

 لتنفيذ مشروع ماء غماس / محافظة القادسية. إستشاري مهندس  4
Consultant Engineer for Construction of Ghammas Water Treatment / 

Al-Qadisiyah. 
4 

5 
لمشروع إزالة االدوية الصيدالنية من محطات   Cranfieldعضو في الفريق البحثي لجامعة 

 .معالجة مياه المجاري 

Member at Cranfield University team for the project of “Removal of 

pharmaceutical compounds in wastewater treatment plants”.  
5 

 .لندنالبيئة في جامعة برونيل  باحث في مختبرات  6
Research assistance at the institute for Environment at Brunel 

University London. 
6 

 Consultant at design department in Al-Diwaniya sewerage directory. 7 .في مجلس إعمار محافظة الديوانية/ لجنة الماءوالمجاري مهندس استشاري  7

 .صرف  الصحيلومحطات ااالشراف على تأهيل بعض مشاريع الماء  8
Supervision on rehabilitation of some of water and wastewater 

stations. 
8 

 .حي التراث / بغداد االشراف على تنفيذ شبكة مجاري المياه الثقيلة في 9
Supervision on implementation of sewer system in Baghdad City (Al-

Turath Sector). 
9 

 HPLC and Mass spectrometry. Very good experience in using HPLC and Mass spectrometry. 10خبرة جيدة في استخدام  10

Publications                                 المنشورات                                                                                                                    
Effectiveness of Using Natural Materials as a Coagulant for Reduction of Water Turbidity in Water Treatment. (2016) World Journal of 

Engineering and Technology Vol.4, No. 4, P: 505-516. 
1 

Demineralized Drinking Water in Local Reverse Osmosis Water Treatment Stations and the Potential Effect of on Human Health. (2016), 

Journal of Geoscience and Environment Protection. Vol.4, No. 2, P: 104-110. 
2 

Characterisation of Raw Sewage and Performance Evaluation of Al-Diwaniyah sewage treatment work, Iraq. (2016), World Journal of 

Engineering and Technology Vol.4, No. 2, P: 296-304. 
3 

Evaluation the Noise Pollution on Selected Places in Al-Diwaniyah City, Iraq. (2016), Al-Qadisiyah Journal for Engineering Sciences Vol.9., 

No. 2., P: 239-251. 
4 
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Thermal properties of cement mortar containing waste aluminum fine aggregate. (2016), Journal of kerbala university. Vol.14, No. 2, P: 193-

200. 
5 

The fate of Some Emerging Contaminants in conventional Wastewater treatment plants. 2nd annual international conference, Beirut, 

Lebanon, 2015. 
6 

Hussein Janna and Adnan A. Al-Samawi. (2014) “Performance Evaluation of Al-Karkh Water Treatment Plant in the City of Baghdad”, 

International Journal of Advanced Research, ISSN 2320-5407, Volume 2, Issue 10, 823-829. 
7 

Hussein Janna, Mark D. Scrimshaw, Richard J. Williams, John Churchley & John P.Sumpter. (2011) “From Dishwasher to Tap? Xenobiotic 

Substances Benzotriazole and Tolyltriazole in the Environment", Environ. Sci. Technol, vol. 45, no. 9, pp. 3858-3864. 
8 

Dawn the drain: Chemicals into the River. Poster at Graduate School, Brunel University (2010). 9 

Occurrence and Removal of ECs in the Sewage Treatment Works. 3rd Annual Student Research Conference 2010, Brunel University. 10 

Using Advance Techniques for Removal Emerging Contaminants from Sewage Waters. Poster presented at 1st Engineering science 

Conference, London, 2011. 
11 

  
 

http://journalijar.com/article/2960/performance-evaluation-of-al--karkh-water-treatment-plant-in-the-city-of-baghdad

