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معلوماث شخصيت:اوال: 

 مذرص مطاعذ :  الللب العلمي

 :العزاق – دًالى 1858 -6- 1 محل و جاريخ الىالدة

 عزاقي :  الجيطيت

 اطفال خمطتولذًه  متزوج : الحالت الشوجيت. 

 :

 ذ الالكترووي  yaser_ij@yahoo.com : البًر

 العزاق –محافظت دًالى  –بعلىبت  –جامعت دًالى  –كليت الهىذضت  : عىىان العمل.

املؤهالث العلميت:ثانيا: 

  العتتتتزاق ام اتتتتتاج الذراضتتتتتت  -, الجامعتتتتت الخكىىلىجيتتتتتا 1112-1111ماجطتتتتخنر ةىذضتتتتتت الاىتتتتاع والاويتتتتتاعاث فتتتتز  الا  تتتتتت للفتتتتتترة

ت(.  باللغت إلاهكلنًز

 العتتتتتتتتزاق ام اتتتتتتتاج الذراضتتتتتتتتت باللغتتتتتتتتت  -, الجامعتتتتتتتت الخكىىلىجيتتتتتتتتا1882-1878ةىذضتتتتتتتتت الاىتتتتتتتاع والاويتتتتتتتتاعاث للفتتتتتتتتترة  بكلىريتتتتتتتىص

ت(.  إلاهكلنًز

: والعضويت الذوراث التذريبيتثالثا: 

 1112 -العزاق -دورة بزامج الحاضىب في رئاضت جامعت دًالى وملذة شهز واحذ.

 1112 -العزاق -ًالى وملذة شهز واحذدورة طزائم جذريظ وضالمت لغت في رئاضت جامعت د.

  بغذادجامعت  – ابً الهيثم كليت التربيت – 1111 –دورة الحاضىب.

 ت عشهادة كفا .امعت دًالىج – رئاضت الجامعت – 1116 –ة اللغت الاجكلنًز

  1883عضى هلابت املهىذضنن العزاكينن مىذ العام.

اللغاث املتقنت:رابعا: 

  اللغت الام. –العزبيت

  ت الا بيكل جيذ جذا. –هكلنًز

 التاريخ الوظيفي و املناصب الاداريت:خامسا: 

.1114ولغاليت 1111كطم اليىؤن الهىذضيت للفترة للفترة مً  -رئاضت الجامعت -جامعت دًالى أوال":

املزادًت. -بعلىبت -دًالى -املىكع: العزاق

م.م ياسز إبزاهيم جاسمالسيرة الذاجيت_  

mailto:yaser_ij@yahoo.com
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 :مكان العمل

 1111عضى لجىت ميزو  بىابت رئاضت الجامعت ا.) 

 1111ًز ميزو  بىاًت املكخات املزكشيت امذ.) 

 1112عضى لجىت ميزو  اوياع الطزيم املحىري ا.) 

  تت, كطتم اللغتت العزبيتت, كطتم علتىم الحيتاة, كطتم مذًز ميزو  صياًت ابييت واكطام كليت التربيت م اتا كطتم اللغتت إلاهكلنًز

 (.1114-1113الكيمياع, وكطم الجغزافيت ا

 1115-1114لاهىن امذًز ميزو  بىاًت كليت ال.) 

 1118-1117مذًز كطم اليىؤن الهىذضيت ا.) 

  1114-1112, ا3و2اللطم  -مذًز ميزو  ابييت ألاكطام الذاخليت للطالب.) 

 

 ولحذ الان(: 1114كليت الهىذضت ا ثانيا":

 العزاق. -املىكع: دًالى

  و لحذ الان. 1112مىذ العام  –جامعت دًالى  –كليت الهىذضت  -جذريس ي 

  1115جامعت دًالى  – كيمياويتهىذضت الالكطم  –كليت الهىذضت  -اللجىت الامخحاهيت عضى. 

 و لحذ الان 1116 – كيمياويتهىذضت الالكطم  –رئ ظ لجىت الغياباث. 

 و لحذ الان 1116  – كيمياويتهىذضت الالكطم  –عضى لجىت ضمان الجىدة. 

  و لحذ الان 1116 – كيمياويتهىذضت الالكطم  –عضى لجىت الارشاد التربىي. 

 

 : كتب الشكز و التقذيز: سادسا"

 كخاب شكز و جلذًز  1  وسيز .1

 كخاب شكز و جلذًز  3 رئ ظ جامعت .1

 كخاب شكز و جلذًز 1  عميذ .2

 البحوث املنشورة: سابعا"

 و حطب الجذول ادهاه: عزبيتالعامليت و اللجالث امل ىث العلميتاحالاكثر مً خمطنن 
النشر دار اسم المجلة اسم البحث ت   ISSN 

1 

Performance of Sequencing 

Anoxic/Anaerobic Membrane 

Bioreactor (SAM) System in 

Hospital Wastewater Treatment 

and Reuse 

European Scientific 

Journal 

Vol.9, No.15, 

May,2013. 

European Scientific 

Journal 

 
1857-7881 

2 

Use of Membrane Bioreactor For 

Medical Wastewater Treatment 

 

Eng. & Tech. Journal 

Vol.32,Part(A),No.3, 

2014. 

University of 

Technology 
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3 

Using Natural Coagulant to 

Remove Turbidity and Heavy 

Metal from Surface Water 

Treatment Plant in Iraq   

European Journal of 

Scientific Research, Vol. 

143, No.3, pp. 312 – 

319, 2016. 

European Journal of 

Scientific Research 

1450-216X / 

1450-202X 

4 

Optimization of the Horizontal 

Sedimentation Tank to Predict 

Turbidity Removal Efficiency in 

Water Treatment Plant in Iraq 

Diyala Journal of 

Engineering Sciences, 

Vol. 11, No. 1, March 

2018, pages 33 – 37 

University of Diyala 1999-8716 

5 

Treatment of Medical Wastewater 

by Moving Bed Bioreactor 

System 

Journal of Ecological 

Engineering (JEE),  
 Volume 19, Issue 3, 

May 2018, pages 135–

140 

Within Scopus 2299-8993 

 

 

 

 املؤجمزاث العلميت:: ثامنا"

 املؤجمزاث: املياركت في
  جهة النشر   عنوان البحث اسم المؤتمر ت

1 

Second Scientific Conference in 

Engineering Sciences, Mosul 

University, Nov. 19-21, 2013. 

Iraq. 

Nutrient Removal From 

Medical Wastewater Using 

Membrane Bioreactor  

 

-18الهىذس ي الثاوي, للفترة   املؤجمز العلمي

حيزيً الثاوي, جامعت املىصل 11  

 

 

 

 :دناهزوابط االط العلمي يمكن ايجادها على املزيذ من املعلوماث عن النشا: جاسعا"

 
 

Research Gate  https://www.researchgate.net/profile/Yaser_Jasem 

Acadimeca.edu  Acadimeca.edu  

Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?user=-BR8ShgAAAAJ&hl=ar 

Publons   
  https://publons.com/author/1219800/yaser-ibrahim-jasem#profile 

  

 

 


