
 4من  1الصفحة 
 

 ةالسيرة الذاتي

 

 الشاهر أحسان حبيب داخل م :ــــــــــاالس

 )هندسة كيمياوية / وحدات صناعية(اذ ـــــتــــأس اللقب العلمي:

 الخضرقضاء  –محافظة المثنى / 8791 د:ـــــــــــلتولا

 em2ihsan@mu.edu.iq  :بريد االلكترونيلا

  الشهادات الحاصل عليها:

 8777بغداد/ الجامعة التكنولوجية /  بكالوريوس هندسة كيمياوية /  

 4002بغداد/ ماجستير هندسة كيمياوية / وحدات صناعية / الجامعة التكنولوجية /  

 عضو نقابة المهندسين العراقية بمرتبة مجاز :عضوية النقابات

 : علميةااللقاب ال

 4048حزيران ة األصغرية( د)بالماذ ــــــــتــــأس 

 4048حزيران  –4082آيار  42من )بالمدة األصغرية( تاذ مساعد ـأس 

 4082 آيار 42 – 4082 آيار 42 للفترة منمدرس  

 4082آيار  42  – 4001 اذار 42 للفترة من مدرس مساعد 

  4001ذار آ 42 – 4002يار آ 81مهندس للفترة من  

 

 الخبرات العملية:

 4002شباط  -4002 حزيرانمهندس مناوب شركة مصافي الوسط / مصفى السماوة للفترة من  

 4002حزيران  - 4002االولى للفترة من شباط  التشغيل مسؤول وحدة 

 4009كانون الثاني  -4002مسؤول وحدات التشغيل للفترة من حزيران  

 4009آب  - 4009شعبة االنتاج للفترة من كانون الثاني  ديرم 

  4001أذار  -4009شعبة الضخ والخزن للفترة من آب  مدير 
 

 :الخبرات األدارية

 4082آيار  -4007مسؤول وحدة البحث والتطوير/ كلية الهندسة للفترة من أيلول  
 -4080للفترة من تشرين الثاني واألداء الجامعي / كلية الهندسة مسؤول شعبة ضمان الجودة  
 .4087شرين الثاني ت
 .ولحد األن 4040رئيس قسم الهندسة الكيمياوية من حزيران  

 
  :سالة الماجستيرر

  4002مقدمه الى الجامعة التكنولوجية بتاريخ آب  يا"رامتصاص غاز ثنائي اوكسيد الكبريت بأستخدام اليو" 

 براءات االختراع :

ذات التصنيف   من الهواء" 2SO حاصل على براءة اختراع عن "طريقة ومنظومة الزالة غاز 

 .8/84/4082بتاريخ  B01 D53/50الدولي 

mailto:em2ihsan@mu.edu.iq
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 الشهادات التقديرية:

المؤتمر العلمي الهندسي االول لكلية دسة /جامعة المثنى للمشاركة في شهادة تقديرية من عميد كلية الهن 

 .12/4/1122بتاريخ  الهندسة
 لعاليا شهادة تقديرية من رئيس جهاز األشراف والتقويم العلمي عن المشاركة في مؤتمر ترصين التعليم 

 .48/8/4082في العراق بتاريخ 

 :لجوائزا

تقييم األبحاث المنشورة في المستوعبات العالمية( األولى بمهرجان تكريم المبدعين عن محور )الجائزة  

 .4040المقام في جامعة المثنى عام 

 .4040ام عفي جامعة المثنى للكليات العلمية الثانية للتدريسي المتميز بالتعليم األلكتروني الجائزة  

عام مية العال لمنصة تطوير طرق ووسائل التعليم األلكتروني الثالثة ألفضل بحث عراقي في الجائزة  

4048. 

 :المنشورة البحوث

  ازالة الفينول من المياة الصناعية بأستخدام نشارة الخشب. -1

  امتزاز صبغة المثيلين االزرق من المياة الملوثة بأستخدام ورق الشاي المستهلك. -2

: دراسات التوازن لفةواطئة الكمازة من المحاليل المائية بأستخدام مواد السداسي  امتزاز ايون الكروم -3

  واعادة التنشيط.

 باغ من مطروحات معامل الغزل والنسيج باستخدام مواد واطئة الكلفة.لة االصازمقارنه إلدراسة  -4

 .الشمس ضوء تحت الحمراء المثيل صبغة إزالة -5

 امتزاز الرصاص من المطروحات الصناعية باستخدام قشور الرز. -6

 زالة الكيروسين من المياة الملوثة باستخدام نشارة الخشب المحلية.إ -7

 .األطارات المستهلكة بأستخدام مطاطتحسين األسفلت  -8

 اضافة اوكسيد الخارصين لزيادة امتزاز ايونات الكادميوم الثنائية بأستخدام مطاط األطاراتدراسة تأثير  -9

 .المستهلكة

 واقع وتحديات البحث العلمي في العراق وأسس تقويمه  -11

دراسة مقارنة لمعايير التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية والمعايير المعتمدة في التصنيفات   -11

 العالمية

 .تطوير مهارات التعلم الذاتي بأستخدام التقنيات الحديثة في التعليم الهندسي  -12

 بأستخدام طريقة أمتزاز الوجبات.البرتقالي  ألزالة صبغة المثيلتدوير المخلفات الزراعية أعادة   -13

ر من المحضبأستخدام الكاربون المنشط من المياة الصناعية الملوثة صبغة المثيلين الزرقاء أمتزاز   -14

 المخلفات الزراعية.

 ة.أوراق الشاي المستهلك أستخدامبالمتصاص الزرنيخ السطحية االستجابة نمذجة   -15

 .أمتزاز الوجباتعملية  ألنيلين فيإلزالة االمعالجة  قشور األرز ءةكفا تقييم  -16
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 المؤتمرات المحلية والدولية:

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم المؤتمر ت

 1122نيسان/ /12-11 المثنىجامعة  الهندسةالمؤتمر العلمي الهندسي االول لكلية  2

 1122/ نيسان/9-8 جامعة البصرة مؤتمر البصرة الدولي االول للهندسة المدنية 1

 1122/ آيار/12-11 بابلجامعة  المؤتمر الدولي الثالث لهندسة المواد  2

 1122/ 2/ ك21-22 بابلجامعة  المؤتمر الدولي السادس لمركز بحوث البيئة 4

 1121/ 1/ ك 12-11 بغدادجامعة  مؤتمر ترصين التعليم العالي في العراق 2

1 
المؤتمر السنوي الدولي األول للجامعة التقنية 

 الجنوبية

 التقنية جامعةال

 الجنوبية
 1121/آذار/24-21

 1127آيار  8 جامعة المثنى المؤتمر التقويمي األول لكلية الهندسة 7

8 
 التربية والتعليم العالي فيالمؤتمر األول للجودة في 

 العراق
 جامعة السليمانية

كانون األول  22-24

1127 

9 
لكلية المصطفى المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

 الجامعة

فندق عشتار 

 شيراتون /بغداد
 1128أذار  27-28

21 
العلمي الدولي األول لكلية الهندسة المؤتمر 

ICEST2020 
 المثنىجامعة 

كانون الثاني  12-14

1111 

 

 الدورات التدريبية:المشاركة في 

 " في مصفى السماوة  الجداول االلكترونيةاألشتراك بدورة "  

 " في مصفى السماوة تكرير النفط الخاماألشتراك بدورة "  

 " في مصفى السماوة حاسبات عامةاألشتراك بدورة "  

 " في جامعة المثنى  طرائق التدريساألشتراك بدورة "  

 82/2/4001الى  9/2/4001" في بيروت للفترة من تقييم وتقويم أداء الموظفيناألشتراك بدورة "  

 .2/4/4007الى  8/4/4007" في بغداد للفترة من أدارة المشاريعاألشتراك بدورة " 

 44/80/4089 " المنعقدة في كلية التربية للعلوم االنسانية للفترة منسالمة اللغة العربيةاألشتراك بدورة " 

 4089./42/80 ولغاية

الى  44/88/4082للفترة من " في عمان الشاملة جودةطرق التحسين المستمر للاألشتراك بدورة " 

42/88/4082. 

" في جامعة المثنى للمدرب الشاملة جودةمنهجية التحسين المستمر في ادارة الاألشتراك بدورة " 

 .42/80/4089الى  44/80/4089الدولي"محمد جاسم محمد"  للفترة من 

 دورات التعليم المستمر:محاضر في 

لموظفي شركة توزيع المنتجات  كلية الهندسة /" المنعقدة في جامعة المثنى أدارة المشاريعدورة "مدير  

 .النفطية

 كلية الهندسة. /" المنعقدة في جامعة المثنى المتقدمةأدارة المشاريع دورة "مدير  

آيار  81 -82" المنعقدة في جامعة المثنى / كلية الهندسة للفترة من طرق تحسين البنزينمدير دورة " 

 لموظفي شركة توزيع المنتجات النفطية. 4089

 40-82" المنعقدة في جامعة المثنى/كلية الهندسة للفترة من أدارة السالمة والصحة المهنيةمدير دورة " 

 لخريجي وطلبة كلية الهندسة. 4089تموز 
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" المنعقدة في جامعة المثنى/كلية الهندسة للفترة من المهنيةسالمة والصحة أدارة المدير دورة " 

 لخريجي وطلبة كلية الهندسة. 4089/ 2/1ولغاية  20/9/4089

" المنعقدة في جامعة المثنى/كلية الهندسة للفترة من المهنيةأدارة السالمة والصحة مدير دورة " 

 ية الهندسة.لخريجي وطلبة كل 4089/ 42/1ولغاية  40/1/4089

" والسالمة المهنية في المختبرات التعليمية GLPطرائق وأليات تطبيق معايير المختبر الجيد  مدير دورة " 

للكوادر العاملة في  4081/ 42/2ولغاية  44/2/4081المنعقدة في جامعة المثنى/كلية الهندسة للفترة من 

 المختبرات التعليمية لكلية الهندسة.

 :وورش العمل النقاشيةالندوات والحلقات 

ة على قاعة أجتماعات كلية الهندس "التقنيات الحديثة لتكرير النفط الخاملحلقة نقاشية بعنوان " محاضر 

4082. 

 .82/2/4082على قاعة أجتماعات كلية الهندسة بتاريخ  "التنمية الصناعيةندوة بعنوان "حضور  

جتماعات على قاعة أ "العملية التعليمية في كلية الهندسةخطط تحسين جودة لحلقة نقاشية بعنوان " محاضر 

 41/84/4082كلية الهندسة بتاريخ 

 على قاعة أجتماعات كلية الهندسة بتاريخ  "تقييم وتقويم أداء الموظفينلندوة بعنوان "  محاضر 

هندسة كلية ال " على قاعة أجتماعاتتعزيز مهارات التدريس لألرتقاء بواقع التعليملندوة بعنوان " محاضر 

 .82/2/4082بتاريخ 

على قاعة  "نحو التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية سريعةخطوات لندوة بعنوان " محاضر 

 .42/2/4089بتاريخ أجتماعات كلية الهندسة 

" المنعقدة في جامعة يـرر الدراســـارة وصف المقــآلية ملئ استم بعنوان " لورشة عملمحاضر  

 .42/2/4081ليوم الثالثاء الموافق المثنى/كلية الهندسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


