
 

 3هن  0صفحت     (6102)نوىرج الضيشة العلويت 

 

 تالزاحي ةالضيش

  حضين نعين حضنـن:   ـــــاالصـ

 0891حبسيخ الويـالد:

 هنذصت هيكبحشونيكش :العبم خصصالخ

 هيكبحشونيكش: الذقيق خصصالخ

 هذسس هضبعذ :لقب العلويال

 العشبيت و االنكليزيت بطالقت اللغبث:

  hnaeem@kecbu.uobaghdad.edu.iq:كخشونيااللالبشيذ 

hasanhus@egr.msu.edu 

: Googleسابط الببحث العلوي هن 

https://scholar.google.com/citations?user=UYmEdFUAAAAJ&hl=en 

 .أوالً : الوؤهالث العلويت 

 التاريخ الكلوـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 2002 كلية اذلندسة اخلوارزمي جامعة بغداد العراق بكالوريوس   1
 2012 كلية اذلندسة جامعة والية ميشيكان امريكا ماجستري  2
3       

 

 الخذسيش الجبهعي. ثبنيبً : 

 اىل -الفرتة من  اجلامعة (املعهد / الكلوة)  اجلهة ت

 مستمر  -2002 جامعة بغداد كلية اذلندسة اخلوارزمي  1
2     
3     
4     
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  ً  عضىيت الهيئبث العلويت الوحليت والذوليت.: ثبلثب

 نوع العضوية السنة اسم اهلوئة ت

 مهندس ممارس 2002 نقابة ادلهندسني العراقية  1
2     
3     
4     
5     
 

 .االخشي: األنشطت العلويت  سابعب 

 )داخل / خارج( الكلوة السنة مكان النشاط 1نوع النشاط ت

دورة تدريبة عن صيانة احلاسبات   1
 الطابعاتو 

 خارج الكلية 2011 مركز احلاسبة/ جامعة بغداد

 خارج الكلية 2012 كلية االداب/ جامعة بغداد دورة الصالحية اللغوية  2
 212ورة يف )التاهيل الرتبوي   3

120واللغة العربية  ) 

 

مركز التطوير و التعليم ادلستمر/ جامعة 
 بغداد

 خارج الكلية 2012

4      
 

 الذساصيت الخً قوج بخذسيضهب.الوقشساث  ب:خبهض 

 السنة املادة القسم ت

 2012 ضبايبالشبكات العصبية و ادلنطق ال قسم هندسة ادليكاترونيكس  0
 2012 الشبكات العصبية و ادلنطق الضبايب قسم هندسة ادليكاترونيكس  6
 2012 الدوائر قسم هندسة ادليكاترونيكس  3
1     
5     

 

                                                 
1

 .وىع انىشاط: تحثي / صىاػي / تسىيقي / تثادل خثراخ ػهميح... وما شاته 
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ً صبدص   وشهبداث الخقذيش.الجىائز كخب الشكش، : ب

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2002 مىظمح واػذون جائسج مىظمح واػذون نهطهثح انمتفىقيه و االوائم   1

انفىز تانمركس انثانث نمساتقح  وزارج انتؼهيم درع  2

 افضم مشروع تخرج تكانىريىش

 2002 وزارج انتؼهيم انؼاني و انثحث انؼهمي

 2012-2002 جامؼح تغذاد \كهيح انهىذسح انخىارزميػمادج  و انتقذير  كتة انشكر ػذد مه  3

 2011 جامؼح تغذاد \مركس انحاسثحمذير  و تقذير كتاب شكر  4

 2012 جامؼح واليح ميشيكان \مؼهذ انهغح االوكهيسيح شهادج نهطهثح انمتفىقيه  5

 2013 جامؼح واليح ميشيكان \االوكهيسيحمؼهذ انهغح  شهادج نهطهثح انمتفىقيه  6

 2014 وزارج انتؼهيم انؼاني و انثحث انؼهمي \انىزير و تقذير كتاب شكر  7

وضغ مشروع تخرج انماجستير تمتحف جامؼح   8

 واليح ميشيكان االمريكيح

 2012 جامؼح واليح ميشيكان االمريكيح

 2012 جامؼح تغذاد \انمساػذ انؼهمي و تقذيركتاب شكر   9

 2012 جامؼح تغذاد \ػميذ كهيح االداب و تقذيركتاب شكر   11

 2012 جامؼح تغذاد \ػمادج كهيح انهىذسح انخىارزمي شهادج تقذيريح   11

12     
 

 .الخذسج الىظيفي :صببعب 

 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظوفة ت

 2012-2002 جامؼح تغذاد \كهيح انهىذسح انخىارزمي مهىذش  1

 مستمر-2012 جامؼح تغذاد \انهىذسح انخىارزميكهيح  مذرش جامؼي  2

3     
4     
5     
6     
7     

 


