
 السيرة الذاتية
 

 المعلومات الشخصية-١

احالم سعيد معروف محمد سعدهللا:أالسم

 قسم الهندسة الكيمياوية/الجامعة التكنولوجية:مكان العمل

١٩٥٩ :تأريخ الميالد

بغداد/العراق:مّحل الميالد

عراقية:الجنسية

غير متزوجة:الحالة االجتماعية

 مدرس   اللقب العلمي -٢

   امات البحثيةاالهتم -٣

 معاملة المياه    
 العناصر األنتقاليةمعقدات خيص دراسة وتش 
 تحسين مواصفات البنزين 
  

 الشهادات -٤

االختصاص  الشهادة الجهة المانحة عنوان األطروحة
 العام

 التأريخ

البلمره الحراريه 
باستخدام بعض 

العناصر االنتقاليه 
 العلية التاآسد

جامعه \آلية العلوم
 يهالمستنصر

 ٢٠٠٦ ءعلوم آيميا الماجستير

الجامعه \آلية العلوم 
 المستنصريه

 ١٩٩٨ علوم آيميا بكلوريوس

صتاعات  دبلوم فني بغداد\معهد تكنلوجيه  
 آيمياويه

١٩٧٩ 

 بعد الدآتوراه الدراسة ما -٥



     
  

 اإلداريةالمناصب  -٦

     

    
 

 المنح والزماالت -٧

   
 

 الخبرات االآاديميه -٨

 راسة االوليهالد-١   

 مختبر آيمياءالعام  

 مختبر الفيزياويه 

 مختبر العمليات الصناعيه 

 مختبر التصفيه 

 مختبر الوقود  
   الدراسات العليا -٢

    

    

 "الغير أآاديمية" خبرات العمل -٩

  عملت في معمل الغاز في التاجي في معاملة المياه

 الجمعيات والنقابات -١٠

 جمعية المعلمين

 ات وأوسمة الشرفالتكريم -١١

 تقدير ومكافأة من وزير النفط 

 شكر من وزير التعليم العالي 

 شكر من رئيس القسم 



 )اللغات والحاسبة( المهارات-١٢

 اللغه االنكليزيه 
 الحاسبه 

 الكتب/المنشورات-١٣

  على طلبة الدراسات العليا اإلشراف- ١  

    

     

  المقاالت- ٢  

 المقدمة للنشر     

     

    

 المقبولة للنشر     

 عالميا 

  

    

 عربيا 

   

      

 محليا 

  

 

 : المنشورة   

 البحوث المنشورة عالميا 

    
 البحوث المنشورة عربيا 



    

    
 البحوث المنشورة محليا 

 تحسين مواصفات الفرقعه للبنرين العراقي   

  استقراريةمعقدات بعض عناصر السلسله االولى مع قياس ثوابت
 بايروزولين في الوسط المائي- ٢- )هيدروآسي فنيل- ٢(- ٣

  تقييم نوعين من مساعدات التخثر العضويه البوليمريه مع
 الشب الزالة عكورة ماء نهر دجلهالستخدامه لالغراض صناعيه

  الختيار االفضل .االختيار االفضل والسيطره على مبادل آتيوني
 للمنضومه في ظروف مستقره

 الثي ودراسة قاعدة شف للمنغنيزالثتحضير وتشخيص معقد
  استخدامه آبادئ حراري في البلمره الجذريه للستايرتن

  الكتب المؤلفة والمترجمة- ٣

   

 األخرى األآاديميةالنشاطات  -١٤

 المشارآة في لجنة جرد األثاث 

   المشارآة في لجنة المواد الكيمياوية 

 المكتبة المشارآة في لجنة جرد 

 

  )شارآاتحضور وم(المؤتمرات والدورات التدريبية -١٥

   دورة طرائق التدريس 

 المؤتمر الوطني للطاقة المتجددةو تطبيقاتها 

 المؤتمر العلمي الثاني للتقنيات الحديثة في تصفية النفط 

  ندوة أساليب التعاقد وطرق تنفيذ عقود المشاريع النفطية و
 البتروآيمياوية

 الندوة العلمية في قسم الهندسة الكيمياوية 
 
   
   
 


