
 السيرة الذاتية
 

 المعلومات الشخصية-1

نغم اديب عبدالكريم:أالسم

 قسم الهندسه الكيمياويه/الجامعه التكنولوجيه:مكان العمل

22/9/1963:تأريخ الميالد

النجف:مّحل الميالد

عراقيه:الجنسية

متزوجه:الحالة االجتماعية

 

   اللقب العلمي -2

 مدرس

   االهتمامات البحثية -3

    
    

 

 الشهادات -4

االختصاص  الشهادة الجهة المانحة             
 العام

 التأريخ

الجامعه  
قسم /التكنولوجيه

 الهندسه الكيمياويه

بكالوريوس هندسه
 آيمياويه

1985 

الجامعه  
قسم /التكنولوجيه

 الهندسه الكيمياويه

هندسه ماجستير
آيمياويه
 احيائيه

2005 

     

 

 دآتوراهبعد ال الدراسة ما -5



     
  

 اإلداريةالمناصب  -6

     

    
 

 المنح والزماالت -7

     

    
 

 الخبرات االآاديميه -8

 الدراسة االوليه-1   

  تدريس طالب الصف الثالث فرع العمليات الصناعيه مادة الهندسه
  )نظري(الكيميائيه االحيائيه

  ت مختبر العمليا(والرابع) مختبر المواد(تدريس طالب الصف الثاني
 )صناعيهال

   
   الدراسات العليا -2

    

    

  "الغير أآاديمية" خبرات العمل -9

 العمل في شعبة الوثائق والخريجين   

 العمل في لجنة الكتب    

 

 الجمعيات والنقابات -10

     

    
  

 التكريمات وأوسمة الشرف -11

    



  

 )اللغات والحاسبة( المهارات-12

 Visual basic   
 matlab 

 الكتب/راتالمنشو-13

  على طلبة الدراسات العليا اإلشراف- 1  

    

     

  المقاالت- 2  

 المقدمة للنشر     

     

    

 المقبولة للنشر     

 عالميا 

    

    

 عربيا 

   

      

 محليا 

   

  

 

 : المنشورة   

 البحوث المنشورة عالميا 



    

    
 البحوث المنشورة عربيا 

 Biological Reduction of Methanol Concentration in Industrial Wastewater.   

    
 البحوث المنشورة محليا 

 Removal of Chromium from Electroplating Wastewater by Simple Chemical 

Treatment and Ion Exchange 

 The Use of Local Sawdust as an Adsorbent for the Removal of Copper Ion 

from Wastewater Using Fixed Bed Adsorption 

 Water Recycling / Reuse in Factories Case Study Soft Drink Factory 

 Removal of Copper Ions from Wastewater by Multistage Flotation.  

  الكتب المؤلفة والمترجمة- 3

    

    

  

 األخرى األآاديميةالنشاطات  -14

  لمنتسبي القاء ندوة علميه بعنوان تداول المواد البايولوجيه
قسم الهندسه الكيمياويه الجامعه التكنولوجيه بتأريخ 

13/10/2013  

    

  )حضور ومشارآات(المؤتمرات والدورات التدريبية -15

  2005مؤتمر نقابة المهندسين االردنيين عمان االردن 

  2012مؤتمر نقابة المهندسين االردنيين عمان االردن 

 دوائيه قسم الهندسه ندوة التقنيات الحديثه في الصناعات ال
   الكيميائيه االحيائيه جامعة بغداد

  ندوة اساليب التعاقد وطرق تنفيذ عقود المشاريع النفطيه
 والبتروآيمياويه قسم الهندسه الكيمياويه الجامعه التكنولوجيه

  ندوة واقع صناعة السمنت العراقي وافاق تطويره هندسة االنتاج
 والمعادن الجامعه التكنولوجيه

 ة الجوده بين الواقع والطموح هندسة االنتاج والمعادن ندو
 الجامعه التكنولوجيه



  ندوة هندسة المواد الطبيه واالحيائيه هندسة المواد الجامعه
 التكنولوجيه

 


