
  
  د. ياسر عبد المجيد محمد حشاش العاني

      7830821878(964+)     موبايل   
                                                 aniyaser@uoanbar.edu.iqايميل     

                                                                                                                                                

aniyaser@yahoo.com      
  
  
  
  
  

  ا�ھتمامات البحثية 
  

  
  تقييم ا ثر البيئيلمياه ، معالجة المياه ومياه الفض�ت ، الھندسة البيئية والصحية ، نوعية ا

  
  الخبرة ا�كاديمية 

  

  
  ميكانيك الموائع ، ھندسة البيئة ، مختبر الھندسة البيئية والصحية 

  
  المراتب العلمية والجوائز 

  

 
 

  

  
عضوية الجمعيات ا�كاديمية 

  والعلمية 

  
  عضو نقابة المھندسين العراقية 
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 صورة شخصية 



  
  ا�شراف على الدراسات العليا

  

 
  
  

  
  الدورات التدريبية

 
  

    المھارات ا�ستشارية
 عكاز في محافظة ا�نبار .تقييم ا�ثر البيئي لمشروع محطة  -

 تقييم ا�ثر البيئي لمشروع محطة الطاقة الحرارية في محافظة ا�نبار . -

 تحريات التربة لمشروع  موقع جامعة الفلوجة في محافظة ا�نبار. -

 تصمصم منظومة الصرف الصحي لمستشفى الرحمة في محافظة ا�نبار. -

لفلوجة  كلية الطب البيطري تصمصم منظومة الصرف الصحي لمشروع  موقع جامعة ا -
 في محافظة ا�نبار.

 تقييم عمل محطات مياه الشرب في محافظة ا�نبار. -

  تصميم شبكة مجاري مياه الصرف ومياه ا�مطار في مدينة ھيت بمحافظة ا�نبار. -
    المعلومات الشخصية

  


