
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزارُخ انسُشح
 

 

 

 

 حبصو عجذ وانٍ حسٍ انجىعشة :  انثالثٍ و انهقت  ـىـــــــــاالســ

 انعهىو انكهُـــــــــــــــخ : 

  9999\9\9: الد ــربسَخ انًُـ

 اعضة انحبنخ انضوجُخ :

 انجُئخ وانزهىس  :    صــــــانزـخـص

 اسزبر يسبعذانهقت انعهًٍ : 

  وحذح اثحبس انجُئخ وانىقبَخ يٍ انزهىس يذَش : خــــــــــانىظُف

 كهُخ انعهىو\جبيعخ انقبدسُخ :        عُىاٌ انعًم

 Hazim.abed@qu.edu.iq: االنكزشوٍَ انشسًٍ انجشَذ 

 

 انىظبئف انزٍ شغههب 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  0202 مدور ذعية ضمان اجلودة واالداء اجلامعي  1

  0200 اث الييىة والوقاوة من الًلوث مدور وحدة احب 2

  0202 رئيس قسم الييىة  3

  0202 مدور ذعية ضمان اجلودة واالداء اجلامعي  4

  0202 مدور وحدة احباث الييىة والوقاوة من الًلوث  5

 

 

 

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؤهالد انعهًُخ 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 0222 لرتبيةا جامعة القاددية

 0222 العلوم  جامعة بغداد  املاجستري

 هالدكتورا

 

 0200 العلوم  جامعة بغداد

    أخرى

 

 

 

 

 

 االنقبة انعهًُخ

 

 

 

 

 

 

 انجحىس انعهًُخ 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

0 Hazim A. Walli  ,Faiq F.Karam .2015.Assessment of Physical-

chemical parameters of water from Al-Dalmaj marsh, Al-

Diwaniya province, Iraq. International Journal of Advances 

researches .vol.3, p165-173.  

 

0202 

0 Hazim .A.Walli.2015.Determine of Heavy metals concentrations 

by using scanning electron microscopy and enumerate of bacteria 

In Al-Dalmaj  marsh International Journal of Recent Scientific 

Research. Vol. 6, Issue, 7, pp.5277-5282 

0202 

2 Hazim .A.Walli.2015.The Concentrations, Distribution and 

Sources of Benzo (a) Pyrene in Vegetables from Al-Diwaniya 

Province, Iraq, Al-Qadisiya journal of Science .vol.20. NO:2. 

 

0202 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2002 مدرس مساعد 1

 2012 مدرس 2

 2016 استاذ مساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

2 Hazim .A.Walli.2013.Investigation of Glyphosate and Propanil 

herbicide 

residues In Shamyia River. Diyala Journal for Pure 

sciences.Vol:9 NO:4,P:21-30. 

 

0202 

2 Hazim .A.Walli.2014.Monthly Changes of Some Physical , 

Chemical and Biological 

 

0202 

 

 و انكزت انًُهجُخ  انكزت انًؤنفخ أو انًزشجًخ

 سُخ انُشش أسى انكزبة د

9   

2   

3   

4   

5   

 

 :هبانزٍ أششف عهُ انشسبئم واالطبسَحعذد 

 العدد االذراف  ت

  دبلوم عالي 0

 0 ماجسًري  0

  دكًوراه 2

 

 انزٍ شبسك فُهب و وسش انعًم  انعهًُخوانُذواد انًؤرًشاد 

 مشاركة (  –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 باحث جامعة القاددية 0202 مومتر كلية العلوم  0 ) حبث / بودرت حضور(

 باحث جامعة القاددية 0202 ومتر كلية العلومم 0

 باحث كربالء  0202 مومتر كلية العميد 2

 باحث اوران 0202 مومتر فردودي  2

 باحث  جامعة املٌنى  0202 مومتر كلية العلوم  2

 باحث جامعة القاددية 0202 مومتر كلية العلوم  2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انهجبٌ انذائًُخ و انهجبٌ انًؤقزخ 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 0200 دائمية  رئيس اللٍنة العلمية يف قسم الييىة 0

 0202 دائمية رئيس جلنة االدًالل  0

 0202 دائمية رئيس جلنة فَص اجملالت  2

 0202 دائمية  عضو جلنة الدرادات العليا  2

 0202 دائمية رئيس جلنة حتدود االخًصاصات 2

 0202 دائمية مًَانية رئيس اللٍنة اال 2

 

  االخشياألَشطخ انعهًُخ 

  نوع الـشاط 

 02  احباث علمية تقووم 

 2 امليادرات العلمية 

 02 للردائل واالراروح تقووم علمي 

  براءات االخرتاع 

  الًعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 انًقشساد انذساسُخ انزً قًذ ثزذسَسهب

 بؽالورووس ماجستري ( دكتوراه  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 بيىة مائية  مسوم بيىية  بيىة عامة  0

 معاجلة ملوثات  تلوث هواء  تلوث بيىي  0

 كيمياء حتليلية  مراقية بيىية  تلوث مياه 2

 بيىة حيوان  بيىة مياة عذبة ادس درادات بيىية 2



 

 

 

 

 

 

 

2    

2    

 

 

 انًجبدساد و االعًبل انزطىعُخ 

 انسُخ  زطىعٍ انًجبدسح او انعًم ان د

 2192 رهىس انُىادٌ وانًذاسط اعذاد رقبسَش  9

 2194 رقبسَش رهىس يُبح َهش انذَىاَُخ 2

 2199 اعذاد رقبسَش عٍ ظبهشح َفىق االسًبك فٍ انذَىاَُخ  3

 2193 نجُخ انحضاو االخضش فٍ انذَىاَُخ  4

 2193 نجُخ يعبنجخ شحخ انًُبح واَجبد انطشق انجذَهخ  5

 

 .شكش ، انجىائض  و شهبداد انزقذَشكزت ان

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 8002 رئاسة الجامعة  جامعة القادسية  0

 8002 رئاسة الجامعة  جامعة القادسية  0

 8000 رئاسة الجامعة  جامعة القادسية  2

 8008 رئاسة الجامعة  جامعة القادسية  2

 8002 رئاسة الجامعة  عة القادسية جام 2

 8002 رئاسة الجامعة  جامعة القادسية  2

 8002 رئاسة الجامعة  جامعة القادسية  2

 

 انزٍ َجُذهب  : بد ــانهغ

 يحزشف(-يزىسظ-)يجزذيءانًسزىي  انهغخ  د 

 حمرتف  عربي 9

 حمرتف انكليزي 2



 

 

 

 

 

 

 

  اخرى  3

 


