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 السيرة الذاتية والعلمية
 

 أوالً: المعلومات الشخصية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً: الشهادات العلمية 

 

المعهد اسم   الشهادة العلمية او  الجامعة 

 المتخرج منة 

 سنة التخرج االختصاص الدقيق   االختصاص العام 

 2010-2009 هندسة مدني  هندسة عة بابل جام   بكلوريوس

 2014-3-23 مواد انشائية هندسة مدنية  جامعة بابل  ر ستيماج

 

ً ثا  األلقاب العلمية : لثا

 

 تاريخ الحصول على اللقب  الشهادة: ماجستير/دكتوراه  اللقب العلمي

 2016\2\16   ماجستير مدرس مساعد

 2019\2\17 ماجستير  مدرس

 2022\2\17 ماجستير  أستاذ مساعد 

   أستاذ

 

 

 زينب هاشم عباس  االسم الرباعي واللقب 

 1989\1\27             بابل-حلة محل وتاريخ الوالدة 

                  جمجمةالحي:                       مركزالالقضاء:                        بابلالمحافظة:    عنوان السكن الحالي

 

  عزباء  الحالة االجتماعية / عدد األبناء 

رقم الموبايل / عنوان البريد  

 االلكتروني

07800800484 

zainab89@wrec.uoqasim.edu.iq 

 ةتدريسي فني/تدريسي/معيد/إداري عنوان العمل الحالي 

 جامعة القاسم الخضراء الجامعة

 هندسة الكلية  الكلية

 هيدروليكية منشآت الهندسة ال القسم

 2016\2\17 تأريخ المباشرة 

 عربي وانكليزي  اللغات التي يجيدها 

 

   صورة شخصية           
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 التي شغلها  ظائفالو/المناصب: رابعا
 

 

 مالحظات  الفترة من /  إلى  مكان العمل الوظيفة/المنصب ت

 تدريسية 1
كلية -جامعة القاسم الخضراء

 الهندسة
  االن لحد  – 2016

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها : خامسا
 

 مالحظات  السنة الدراسية  المادة  القسم الكلية/المعهد-الجامعة ت

1 

-لخضراءجامعة القاسم ا

 هندسةكلية ال

هندسة ادارة  

الموارد  

 المائية

 رياضيات 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

 

 التخمين والمواصفات 2

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

 

3 
-جامعة القاسم الخضراء

 كلية الهندسة

هندسة 

المنشآت  

 الهيدروليكية 

 تكنلوجيا الخرسانة

2019-2020 

 

4 
-ضراءقاسم الخجامعة ال

 كلية الهندسة

هندسة 

المنشآت  

 الهيدروليكية 

 انشاء ومواد بناء 

2021-2022 

 

 

 في مجال التخصص   البحوث المنشورة: دساسا
 

 

 السنة محل النشر عربي/انكليزي -عنوان البحث ت

1 

Effect of Sulfate in Sand on Some Mechanical 

Properties of Nano Metakaolin Self Compacted 

Concrete 

the 2nd international 

conference on 

buildings, 

construction, and 

environmental 

engineering 

BCEE2-

2015 

2 
Effect of Sulfate in Sand on Some Mechanical 

Properties of Nano Metakaolin Normal Concrete 

Journal of Babylon 

University/Engineering 

Sciences/ No.(1)/ 

Vol.(24): 2016 

No.(1)/ 

Vol.(24): 

2016 

3 
Study of heat of hydration of Portland cement 

used in Iraq 

Case Studies in 

Construction Materials 7 

(2017) 154–162 

7 (2017) 

154–162 

4 
Utilization of dates palm kernel in high 

performance concrete 

Journal of Building 

Engineering 20 (2018) 

20 

(2018) 



  

  

 

 

 

 

  

 3 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

AL-QASIM Green University 

College of Engineering 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة القاسم الخضراء

هندسة الكلية   
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5 
Study the effect of partially replacement sand by 

waste pistachio shells in cement mortar 

Applied Adhesion 

Science 5, no. 1 (2017): 

19 

5, no. 1 

(2017): 

19 

6 

Investigation of the Corrosion and Scaling 

Potentials of Raw and Treated Water and Its 

Effect on Concrete Tanks at Al-Tayyaraa Water 

Treatment Plant 

Journal of University of 

Babylon, Engineering 

Sciences, Vol.(26), 

No.(2): 2018 

Vol.(26), 

No.(2): 

2018 

7 

Effect of multicomponent modifier on the 

properties of cement pastes formulated from self-

compacting concrete   

Magazine of Civil 

Engineering Vol. (98), 

No. (6): 2020 

Vol. 

(98), No. 

(6): 2020 

8 
Curing High-Performance Green Concrete Under 

Hot Weather 

Iranian Journal of 

Science and Technology 

- Transactions of Civil 

Engineering Vol. (46), 

No. (1): 2022 

Vol. 

(46), No. 

(1): 2022 
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