
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذاتية السيرة
 

 

 

 

 علي هادي غاوي حثحوث:  الثالثي و اللقب  ـمـــــــــاالســ

 الهندسةالكليـــــــــــــــة : 

  07/04/1977: الد ــتاريخ الميـ

 متزوجالحالة الزوجية :

 هندسة بيئة :    صــــــالتـخـص

 استاذ مساعداللقب العلمي : 

  تدريسي : ةــــــــــالوظيف

 قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة-جامعة القادسية:        عنوان العمل

 ali.ghawi@qu.edu.iq : االلكتروني الرسمي البريد 

 

 الوظائف التي شغلها 

 املالحظات تاريخ اشغاهلا  الوظيفة  ت

  24/8/2008يف  2392مبوجب االمر االداري  مسؤول وحدة الشؤون العلمية 1

  24/8/2008يف  2391مبوجب االمر االداري  مسؤول وحدة التعليم املستمر 2

 امني حترير جملة القادسية للعلوم اهلندسية   3

 

2009-2011.  

  .5/10/2010يف  13341ااجلامعي وجب االمر مب مدير املكتب االستشاري يف كلية اهلندسة 4

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة املؤهل العلمي

 بكالوريوس

 

 2000-1999 اهلندسة املستنصرية

 2003-2002 اهلندسة املستنصرية املاجستري

 هالدكتورا

 

 2009-2008 سلوفاكيا-اهلندسة التكنلوجية براتسالفا

    أخرى

 

 

 

 

 االلقاب العلمية

 

 البحوث العلمية 

 سنة النشر أسم البحث  ت

1 Treatment of Medical Wastewater by Moving Bed Bioreactor 

(MBBR) System 

2018 

2 Optimization Of The Horizontal Sedimentation Tank To Predict 

Turbidity Removal Efficiency In Water Treatment Plant In Iraq 

2018 

3 Study Of The Reuse Of Greywater In The Irrigation Of The Home 

Garden In Rural Areas 

2018 

4 Study on the Development of Household Wastewater Treatment Unit 2018 

5 Design Of Odor Removal System For Conventional Activated Sludge 

Wastewater Treatment Plant 

2018 

6 Hydraulic Rapid Flash Mixing To Predict Turbidity Removal In 

Water Treatment 

2017 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2003 مدرس مساعد 1

 2009 مدرس 2

 2018 استاذ مساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

7 Application Of Computational Fluid Dynamics Modelling To A 

Horizontal Sedimentation Tank In Iraq 

2018 

8 Development of the Greywater Domestic Treatment Unit for 

Irrigation of the Garden in Rural Areas 

2019 

9 Optimal design parameters for hydraulic vertical flocculation 

in the package surface water treatment plant 

2019 

10 Performance of Hydraulic Jump Rapid Mixing for Enhancement of 

Turbidity Removal from Synthetic Wastewater: A Comparative study 

2017 

11 Optimum Design of Phosphorus and Nitrogen Removal from 

Domestic Wastewater Treatment Plant 

2018 

12 Using natural coagulant to remove turbidity and heavy metal from 

surface water treatment plant in iraq 

2016 

13 The effect of hydraulic jump coagulation mixer on the performance 

of drinking water treatment plant 

2016 

 2017 دراسة تركيز العناصر الثقيلة يف مياه الشرب يف حمافظة الديوانية 14

 2018 دراسة تأثري تعديل حمددات التشغيل والتصميم على أداء وحدات تصفية املياه السطحية اجملمعة 15

 

 و الكتب المنهجية  الكتب المؤلفة أو المترجمة

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

 

 :التي أشرف عليها الرسائل واالطاريحعدد 

 العدد االشراف  ت

  دبلوم عالي 1

  ماجستري  2

  دكتوراه 3

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها و ورش العمل  العلميةوالندوات المؤتمرات 

مشاركة  –) حضور نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 ) 

 ) حبث / بوسرت حضور(

 وتصميم والتوثيق االجرائية الطرائق 1

 السجالت

 مشاركة جامعة القادسية 29/1/2019

 
استخدام التقنيات الحديثة إلعادة استخدام  2

 المياه لمعالجة شحة المياه

 مشاركة الهندسة كلية 26/2/2019

 حضور الهندسة كلية 5/3/2019 الخرسانة الصديقة للبيئة 3

 حضور الهندسة كلية 12/3/2019 مناقشة مشروع تخرج 4

امكانية الوصول في صناعة المكان في  5

 مركز مدينة الديوانية

 حضور الهندسة كلية 19/3/2019

كيفية استخدام  االجهزة الخاصة بمختبر  6

 التربة

 في 24

20/1/2019 

 مشاركة الهندسة كلية

 في 4 مؤتمر يوم التصميم الوطني 7

3/1/2019 

 مشاركة الهندسة كلية

 مشاركة الهندسة كلية 2/1/2019 العلمية وتطبيقاتها التخرج مشاريع 8

 حضور الهندسة كلية 27/2/2019 الهندسية المواد في الفشل تحليل ندوة 9

  الحديثة االنشائي التصميم تكنلوجيا مفاهيم 10

 الطرق وسالمة

 مشاركة الهندسة كلية 20/3/2019

 في 234 المختبرات تقييم عمل الية 11

7/1/2019 

 مشاركة البيطري الطب كلية

 و البناء مواد -المدنية الهندسة قسم ندوة 12

 الصيانة

 حضور الهندسة كلية 30/4/2019

 حضور الهندسة كلية 8/5/2019 الكهربائية الطاقة خسائر  ندوة 13

 حضور الهندسة كلية 29/4/2019 االبنية اسس ورشة 14

 اللجان الدائمية و اللجان المؤقتة 

 التاريخ  مؤقتة -دائمية  نوعها   اللجنة ت

 2018\9\23في  3641 سنوية الزراعة كلية مع بتنسيق-االستراتيجية الخطة لجنة 1

 في 4962 سنوية الحاسبات مختبر مشرف 2

 9/12/2018 في 5347 سنوية التربوي والتوظيف التاهيل 3 22/11/2018

 سنوية العليا الدراسات على االشراف 4

 
 6/12/2018 في 5287

 4/9/2018 في  3414 سنوية علمية لجنة 5

 في 4289 سنوية الخريجين متابعة لجنة 6

 18/11/2018 في 194 سنوية الجامعة مناهج مراجعة 7 18/10/2018

 في 5442 مؤقتة علمي استالل لجنة 8

 9/1/2019 في109 سنوية التربوي االرشاد لجنة 9 16/12/2018

 17/2/2019 في 31 سنوية مقررات لجنة 10

 7/5/2019 في 109 سنوية التخرج مشاريع مناقشة لجنة 11

 23/5/2019 في 141 سنوية لجنة تحديث المناهج وفق نظام المقررات 12

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  االخرىاألنشطة العلمية 

  نوع النشاط 

 50  احباث علمية تقويم 

 2 املبادرات العلمية 

 2 للرسائل واالطاريح تقويم علمي 

 - براءات االخرتاع 

 50 التعاقد مع مؤسسات الدولة 

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

 بكالوريوس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بكالوريوس ت

 ميكانيك املوائع  بكالوريوس 1

 اهليدرلوجي  بكالوريوس 2

 حاسبات  بكالوريوس 3

 ري وبزل  بكالوريوس 4

 هندسة صحية  بكالوريوس 5

 مساحة  بكالوريوس 6

 

 المبادرات و االعمال التطوعية 

 السنة  المبادرة او العمل التطوعي  ت

 2018 صيانة اجهزة مختبر الموائع 1

 2018 صيانة مختبر الطرق واالسفلت 2

 2019 صيانة قسم الطرق 3

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقديركتاب الشكر أو  ت

 2018 عمادة كلية الهندسة 9/12/2018في  5337 1

 2018 عمادة كلية الهندسة 25/11/2018في   4539 2

 2018 عمادة كلية الهندسة 25/12/2018في  5585 3

 2019 رئاسة جامعة القادسية 8/1/2019في  258 4

 2019 جامعة القادسيةرئاسة  28/1/2019في   1433 5

 2019 عمادة كلية الهندسة 11/2/2019في  618 6

 2019 رئاسة جامعة القادسية 24/2/2019في  2917 7

 2019 عمادة كلية الهندسة 25/2/2019في  879 8

 2019 عمادة كلية الهندسة 25/2/2019في  887 9

 2019 رئاسة جامعة القادسية 5/3/2019في  3396 10

 2019 رئاسة جامعة القادسية 26/3/2019في  4575 11

 2019 رئاسة جامعة القادسية شهادة تقديرية 12

 

 التي يجيدها  : ات ــاللغ

 محترف(-متوسط-)مبتدىءالمستوى  اللغة  ت 

 حمرتف عربي 1

 حمرتف انكليزي 2

 متوسط سللوفاكية 3

 


