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    العلمية. اوالً: المؤهالت 

 

 مناصب االدارية. ثانياً: ال

 الى -الفترة: من  المكان المنصب ت

جامعة تكريت  كلية التربيه   رئيس قسم الكيمياء  1
 للبنات 

1992-1995 

 1986-1982 جامعة صالح الدين اربيل  رئيس قسم الكيمياء  2
 

 ثالثاُ: التدريس الجامعي. 

 الى -الفترة: من  المكان الجامعة ت

 1972-1971 بغداد  جامعة المستنصريه  1

 1982-1972 السليمانيه  جامعة السليمانيه  2

 1991-1982 اربيل  جامعة صالح الدين  3

 2006-1992 تكريت  جامعة تكريت  4

جامعة بغداد كليه التربيه   5
 ابن الهيثم 

 2012-2006 بغداد 

 لغايه االن -2017 بغداد  جامعة اوروك االهليه  6

 ا.م.د.صباح عبدالصاحب محمد  :األسم
 1/7/1942:تاريخ الميالد 

 الكيمياء العضويه  :التخصص
 استاذ مساعد :اللقب العلمي
 جامعة اوروك االهليه قسم البصريات :مكان العمل

 07702314882:رقم الهاتف  

البريد  
 sabahabdulsahibalsaaty@gmail.com:اإللكتروني

 

 التاريخ  الكلية الجامعة اللقب العلمي  ت
التقنيات الطبيه   جامعة اوروك االهليه  استاذ مساعد  1

والصحيه قسم  
 البصريات

7 /6 /1988 

 1980/ 8/ 1 كلية العلوم  جامعة السليمانيه مدرس -الدكتوراه  2



 

 الى (  –رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ) من 

 الى -الفترة: من  المادة  الكلية ت

التقنيات الطبيه والصحيه   1
 قسم البصريات /

 2018-2017 الكيمياء العامه 

التقنيات الطبيه والصحيه   2
 قسم صناعة اسنان /

 لغاية االن -2018 الكيمياء العامه 

 

 خامساً: االطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها. 

 السنة القسم عنوان االطروحة او الرسالة ) ماجستير/ دكتوراه(  ت

دراسه الكيميائيه والفيزيائيه لبعض الدهون   1
 البتروليه 

قسم الكيمياء  
جامعة صالح  

 الدين

1985 

جامعة صالح   دراسه صفات لبعض المشتقات النفطيه  2
 الدين

1987 

جامعة صالج   دراسة بعض المركبات الكبريت االروماتيه  3
 الدين

1990 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية. 

 نوع المشاركة مكان انعقادها  السنة العنوان ت

مؤتمر عالمي حول   1
 البترول  

 القاء بحث  الكويت  1982

شاركت في عدة مؤتمرات   2
 في داخل العراق وخارجه 

1984-

لغاية  
 االن 

داخل العراق وخارج  
 العراق

القاء بحث   
 والمشاركه 

 

 سابعاً: االنشطة العلمية االخرى. 

 خارج الكلية  داخل الكلية

مشاركه في مناقشة االطاريح والرسائل في   مشاركه في السيمنارات 
 جميع الجامعات العراقيه 

 جامعات العراقيه مشاركه في المؤتمرات في   مشاركه في الندوات 

 مشاركه في السيمنارات  

 مشاركه في الورشات  مشاركه في الورشات 

 مشاركه في الندوات  رئيس لجنة السيمينارات في الكليه 

 20/1/2021ورشة عمل   جامعة البصره   عضو في نشاط الطلبه في الكليه 

 االن لغايه   2017عدد من الورش من  طالب للبوث التخرج  4مشرف على 

  زياره علميه  الى مختبر الصحه المركزي 
 

 ثامناً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.



 السنة مجال النشر  اسم البحث ت

دراسه الكيميائيه والفيزيائيه لبعض الدهون   
 البتروليه 

 1985 

 1987  دراسه صفات لبعض المشتقات النفطيه  

 1990  دراسة بعض المركبات الكبريت االروماتيه  
 

 الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع.  تاسعاً: كتب

 السنة الجهة المانحة ( برائة اختراع/)كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير ت

من السيد رئيس جامعة اوروك  ا.د.قيس سعيد   1
 الصباغ 

 19/10/2017 رئيس جامعة اوروك 

من السيد عميد كلية التقنيات الطبيه والصحيه   2
 ه.م.د. علي  عباس هادي شحم 

عميد كلية التقنيات  
 الطبيه والصحيه 

18/2/2018 

من السيد عميد كلية التقنيات الطبيه والصحيه   3
 ا.د. علي عباس هادي شحم 

عميد كلية التقنيات  
 الطبيه والصحيه 

26/6/2019 

عميد الكليه التقنيات   العميد من السيد  4
الطبيه والصحيه  

ه.د.علي عباس هادي  
 شحم 

 
8/2/2018 

-2017بين  من جامعة اوروك وهناك عديد من كتب شكر وتقدير   5

2020 
 

 عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة. 

 سنة النشر اسم الكتاب ت

 1973 مقدمه في الكيمياء العضويه          ترجمه  1

   
 

 التي يجيدها.  حادي عشر: اللغات

 قراءة  كتابة اللغة ت

 قراءه كتابه  اللغه العربيه  1

 قراءه كتابه  اللغه االنكليزيه  2

 قراءه كتابه  اللغه الرومانيه  3

 


