
 السيرة الذاتية
 

 المعلومات الشخصية-١

 أنعام أآرم صبري :أالسم

 قسم الهندسة الكيمياوية/الجامعة التكنولوجية :مكان العمل

 ١٩٦٠ :تأريخ الميالد

 ديالى :مّحل الميالد

 عراقية :الجنسية

الحالة 
 :االجتماعية

 متزوجة

 

 استاذ مساعد  اللقب العلمي -٢

   االهتمامات البحثية -٤

   الكهروآيميائيه ل الكتلة في المفاعلانتقا 
   المياه الصناعيهمعالجة معالجة تلوث الغازات وانتشارها و 
   امدصاص الغازات في االعمده 
   تحضير المواد النانوية وتطبقاتها في العمليات الكيمياوية. 

 الشهادات -٤

االختصاص  الشهادة الجهة المانحة             
 العام

 التأريخ

لجامعــــــــــــــةا 
 العراق/التكنولوجية

هندســـــــة  بكالوريوس
 آيمياوية

١٩٨١ 

دراسة سلوآية امدصاص غاز 

االثلين على المناخل 

 الجزيئية

الجامعــــــــــــــة
 العراق/التكنولوجية

هندســـــــة ماجستير
 آيمياوية

١٩٨٩ 

Mass  Transport  Properties  of  a 

Flow‐Through Electrolytic Reactor 
using zinc reduction system 

الجامعــــــــــــــة
 العراق/التكنولوجية

هندسة  دآتوراه
 آيمياوية

٢٠٠٨ 

 

 



 بعد الدكتوراه الدراسة ما -٥

   المناصب اإلدارية -٦

 المنح والزماالت -٧

 الخبرات االآاديميه -٨

 الدراسة االوليه-١   

 قسم الهندسة الكيمياوية/تدريس مادة الرياضيات المرحلة الثانية    

 ــادة الري ــدريس م ــيات ات ــة الثض ــةاالمرحل ــة /ني ــم الهندس قس
 جامعة ديالى /آلية الهندسة/الالآترونية

 قسـم الهندسـة /تـدريس مـادة المـواد الهندسـيةالمرحلة الثانيـة
 الكيمياوية

 الهندسة الكيمياوية/تدريس مادة تلوث البيئة المرحلة الرابعة 

 تدريس انتقال الظواهر للمرحلة الرابعة في الهندسة الكيمياوية 

  ــروع ــناعات المش ــر الص ــى مختب ــراف عل ــة واالش ــه الرابع المرحل
 . الكيمياوية والمعمل التجريبي والمواد الهندسية

   
  الدراسات العليا  -٢

 انتقال الكتلة لمرحلة الماجستير في الهندسة الكيمياوية. 
    

 "الغير أآاديمية" خبرات العمل -٩

 الجمعيات والنقابات -١٠

     ةنقابة المهندسيين العراقي   
  

 التكريمات وأوسمة الشرف -١١

    عدد من آتب الشكر والتقدير من السيد رئيس الجامعة والسيد
 رئيس القسم المحترمون

  

 )اللغات والحاسبة( المهارات-١٢

   العربية واالنكليزية 
  

 الكتب/المنشورات-١٣



 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا- ١  

 A nanoporous SBA-15 as adsorbent for removal of organic pollutant 
from wastewater.   

 Optimization study for the preparation of nano silica using sol-gel 
process and its application in rubber reinforcement. 

 Removal of pollutants from aqueous solution by functionalized 
mesoporous  material.     

  المقاالت- ٢  

 المقدمة للنشر     

 Preparation and Characterization of Activated Carbon from Wheat Husk and Its Application 
in Colors Removal of Textile Wastewater. 

   

 المقبولة للنشر     
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  الكتب المؤلفة والمترجمة- ٣

   النشاطات األآاديمية األخرى -١٤

 المؤتمرات والدورات التدريبية  -١٥
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