المعلومات الشخصٌة
االسم الثالثً
واللقب
الموالٌد
محل التولد
الجنسٌة
الحالة الزوجٌة
عدد األطفال
العنوان
البرٌد االلكترونً
تلفون
اللقب العلمً
االختصاص العام
االختصاص الدقٌق
االختصاص الحالً

صال ح عبد الوها ب نعمه العبد الرزاق
4291
البصرة
عراقٌة
متزوج
3
البصره/حً سكن باب الزبٌر – الجامعة – - 41
90194192420
أستا ذ مساعد
الكٌمٌاء
الكٌمٌاء الصناعٌة – تكنولوجٌا البولٌمرات – المضافات
االمضافات البولٌمرٌة

الشهادات وااللقاب العلمٌة
الشهادة
الدكتوراه
الماجستٌر

تارٌخها
4002
4213

عنوان الرسالة  /االطروحة
تحضٌر مثبتات ضوئٌة للبولً أثٌلٌنتحضٌر ملدنات للبولً كلورٌد الفانٌل

الجامعة
البصرة
البصرة

المهارات
المهارات
اللغة العربٌة
اللغة االنكلٌزٌة
لغات اخرى

جٌد جدا
جٌد جدا
-

الدورات التدرٌبٌة
اسم الدورة
الدورة التطوٌرٌة
لتطوٌر طرائق
التدرٌس

مكان الدورة

مدة الدورة

كلٌة التربٌة – بصرة

اسبوع

تارٌخ الدورة
4223

المناصب االدارٌة
العمل باللجنة االمتحانٌة
رئٌس قسم الهندسة الكٌمٌائٌة
معاون العمٌد للشوؤن الطلبة
معاون العمٌد للشوؤن العلمٌة
مدٌر شوؤن الطلبة

من الفترة

الى الفترة

4210
4002
4002
4002
4004

لحد االن
4002
4002
4004
4002

البلد
العراق
العراق

النشاط البحثً
مكان وتارٌخ النشر

اسم النشاط

دراسة حركٌة والظروف المثلى لتحضٌر مثبت ضوئً مجلة كلٌة الهندسة \ جامعة البصرة 4002
تحضٌر كاسر استالب
مجلة كلٌة الهندسة \ جامعة البصرة 4002

النشاطات الثقافٌة ( المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها)
مكانه وزمانه

اسم النشاط

الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة
الشهادة
مجموعة كتب شكر وتقدٌر

تارٌخها
-

سبب المنح
المشاركة فً تسجٌل الطلبة

الجهة المانحة
عمادة كلٌة الهندسة

الخبرات التدرٌسٌة
اسم الماد التً درستها
الكٌمٌاء العضوٌة
الكٌمٌاء التحلٌلٌة

االشراف على الدراسات العلٌا
الماجستٌر

المرحلة الدراسٌة
المرحلة االولى
المرحة االولى

عدد الرسائل  /واالطارٌح
4
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