
 

 

 

 

 

 

 

 

 انزاذيح انسيشج
 

 أحمذ مكي جثاس انسهيمان :  انثالثي و انهقة  ـمـــــــــاالســ

 انكهيـــــــــــــــح : انهنذسح 

  1791\1\4 : الد ــذاسيخ انميـ

 انحانح انزوجيح : مرزوج 

 هنذسح مذنيح  :    صــــــانرـخـص

 انهقة انعهمي :  مذسس 

  اسرار جامعي   : ــــــــــحانىظيف

   كهيح انهنذسح :      عنىان انعمم

 ahmed.makki@qu.edu.iqi:    االنكرشوني انشسمي انثشيذ 

 انىظائف انري شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

1    

2    

 

 انمؤهالخ انعهميح 

 

 التاروخ الؽؾقـــة  اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 9999 اهلنددة  جامعة بغداد 

 2002 اهلنددة  جامعة بغداد املاجستري

 الدكتوراه

 

 2094 اهلنددة  جامعة القاهرة 

    أخرى

 

 

 

 

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهميح

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهميح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

9 Effluent Quality Assessment of Al-Diwaniyah Sewage Treatment Plant 

Based on Wastewater Quality Index 

2098 

2 Slow sand filtration as a tertiary treatment for the secondary effluent from 

sewage treatment plant 

2098 

3 Performance Evaluation of the Organic Matter Removal Efficiency in 

Wastewater Treatment Plants; Case study Al- Diwaniyah WWTP in Iraq 

2097 

4 Assessment of the water quality of Diwaniyah River 2096 

5 Anaerobic / Aerobic Treatment of Greywater via UASB and MBR for 

Unrestricted Reuse 

2095 

6 Effeciency of Degreasing/Settling Tank Followed by Constructed Wetland 

for Greywater Treatment 

2094 

7 Greywater treatment via hybrid integrated systems for unrestricted reuse in 

Egypt 

2094 

8 Greywater Treatment Via Integrated Effective Microoragnismes and 

Constructed Wetland 

2093 

9 Practical Study for Design Domestic Wastewater Treatment for the 

Disposal of Sewage in Mid-Euphrates Region 

2009 

 

 و انكرة انمنهجيح  انكرة انمؤنفح أو انمرشجمح

 سنح اننشش أسم انكراب خ

1   

2   

 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2003 مدرس مساعد 1

 2002 مدرس 2

  استاذ مساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 :عذد انشسائم واالطاسيح انري أششف عهيها

 العدد االذراف  ت

  دبلوم عالي 9

  ماجستري  2

  دكتوراه 3

 

 انري شاسك فيها و وسش انعمم  انعهميحواننذواخ انمؤذمشاخ 

 مشاركة (  –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  الســـة  العـوان  ت

 حضور مجهوروة مصر العربوة GREEN ENVIRONMENT 2018 9 ) حبث / بودرت حضور(

2 MBR Technology 2094  الوالوات املتحدة االمروكوة

 وات

 مشاركة

3 Sustainable Systems 2093 مشاركة االمارات العربوة املتحدة 

4 WATER BIOTECH 2092 حضور مجهوروة مصر العربوة 

5     

 

 انهجان انذائميح و انهجان انمؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

9    

2    

  االخشياألنشطح انعهميح 

  نوع الـشاط 

  تقووم احباث علموة  

  املبادرات العلموة 

  تقووم علمي للردائل واالطاروح 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 



 

 

 

 

 

 

 انمقشساخ انذساسيح انرً قمد ترذسيسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 هنددة مدنوة    موكانوك املوائع  9

 هنددة مدنوة   خدمات صحوة  2

 هنددة الطرق والنقل   علم اهلودرولوجي  3

4    

 

 انمثادساخ و االعمال انرطىعيح 

 انسنح  انمثادسج او انعمم انرطىعي  خ

1   

2   

 

 .انجىائز  و شهاداخ انرقذيشكرة انشكش ، 

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 91-30 جامعة القادسية 6 9

 91-30 كلية الهندسة 91 2

 4392 كلية الهندسة –جامعة القاهرة  9 3

4    

 

 انهغــاخ انري يجيذها  : 

 محرشف(-مرىسط-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

 حمرتف عربي 1

 متودط انكلوزي 2

  اخرى  3

 


