
 
 

 المعلومات الشخصٌة

االسم الثالثً 

 واللقب

 صال ح عبد الوها ب نعمه العبد الرزاق 

 

 4291 الموالٌد

 البصرة محل التولد

 عراقٌة الجنسٌة

 متزوج الحالة الزوجٌة

 3 عدد األطفال

 - 41 –الجامعة  –سكن باب الزبٌر البصره/حً  العنوان

  البرٌد االلكترونً

 90194192420 تلفون

 مساعد أستا ذ  اللقب العلمً

 الكٌمٌاء  االختصاص العام

 المضافات  –تكنولوجٌا البولٌمرات  –لكٌمٌاء الصناعٌة ا االختصاص الدقٌق

 ٌةالمضافات البولٌمرا االختصاص الحالً

 وااللقاب العلمٌةالشهادات 

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تارٌخها الشهادة

 العراق البصرة للبولً أثٌلٌن ضوئٌة  تحضٌر مثبتات- 4002 الدكتوراه

 العراق البصرة نات للبولً كلورٌد الفانٌل تحضٌر ملد          4213       الماجستٌر

 المهارات

  المهارات

 جٌد جدا اللغة العربٌة

 جٌد جدا اللغة االنكلٌزٌة

 - لغات اخرى

 الدورات التدرٌبٌة

 تارٌخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 دورة التطوٌرٌة ال
لتطوٌر طرائق 

 التدرٌس
       4223                  اسبوع بصرة –كلٌة التربٌة 

    

 االدارٌة المناصب

 الى الفترة من الفترة 

 لحد االن 4210       العمل باللجنة االمتحانٌة      

 4002 4002 رئٌس قسم الهندسة الكٌمٌائٌة                

 4002 4002 معاون العمٌد للشوؤن الطلبة               

 4004 4002 معاون العمٌد للشوؤن العلمٌة              

 4002 4004 مدٌر شوؤن الطلبة           

 



 
 

 

 

 النشاط البحثً

 مكان وتارٌخ النشر اسم النشاط

 4002 البصرةجامعة  \مجلة كلٌة الهندسة  والظروف المثلى لتحضٌر مثبت ضوئً           دراسة حركٌة

 4002 البصرةجامعة  \مجلة كلٌة الهندسة  تحضٌر كاسر استالب 

  

  

  

  

  

  

  

  

 المؤتمرات والندوات وغٌرها(النشاطات الثقافٌة ) المشاركات فً 

 مكانه وزمانه اسم النشاط
  

  

  

  

  

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

 ً تسجٌل الطلبة المشاركة ف عمادة كلٌة الهندسة      -   شكر وتقدٌر مجموعة كتب

    

    

    

    

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلة الدراسٌة ااسم الماد التً درسته

 المرحلة االولى الكٌمٌاء العضوٌة                  

 ولىالمرحة اال الكٌمٌاء التحلٌلٌة                 

  

  

 عدد الرسائل / واالطارٌح االشراف على الدراسات العلٌا

 4 الماجستٌر                

  

  

  



 
  

 

 

Personal information 

Salah Abudal – Wahab Ne'ma                                  First Name and  sur Name 

0222 Date of Birth 

Basrah Place of Birth 

Iraqi Nationality 

Married Marital Status 

2 Number of Children 

Basrah Address 

                                                                           E-mail 

                                                                00100222020                        Telephone number 

Assit. Proff. in Basrah Univ  . Scientific Rank 

Chemistry General Specialty 

Industrial chemistry – Additives of Polymers precise specialization 

0210    Date of first appointment at 

the university 

the certificates and scientific title 

Country University title of the thesis Certificate 

Iraq Basrah preparation  and characterization of 

new stabilizers for polyethylene 

Doctorate 

Iraq Basrah preparation and characterization of 
new plasticizers of poly vinyl chloride 

Master 

   Higher Diploma 

Skills 

V.good Arabic 

V.good English 

- other language 

training courses 

Date Duration Place Course Name 

   

Posts Administrative 

To From Career ( now) 

Now 1987 Exam.Comm.         

                              2006 2003 Head of Dept 



 
2009 2006 Ass.Dean of Stud. Aff.  

                               2012 2009 Ass.Dean of Sci. 
 

 

 

Research Activity 
Place and date of publication Seminars 

J.Eng.basra unv.2015 Study the kinetic of new photo –stabilizer  

J.Eng.basra unv.2015 Modelling of demulsification process of new 
demulsifier      

  

  

  

  

  

Cultural activities 

Place and date Seminars 
  

  

  

  

  

Awards and thanks and appreciation certificates for the 

school year 

Reason issued by Data Certificate 
    

    

    

Teaching Experience 

Stage Studied 

First Stage                                                        Org.Chem.               

First Stage                             Ana.Chem. 

  

  

Number Supervision of postgraduate 
4 M.sc                   

  

 


