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 السيرة الذاتية  

 االسم: عباس طالب سلمان علي 

 مدرس مساعد في كليه العلوم قسم الكيمياء الجامعه المستنصريه  

 الجامعة المستنصرية  1999-1998حاصله على شهاده بكالوريوس علوم كيمياء للعام الدراسي  

 . 2018-2017التحليليه سنهحاصله على شهاده الماجستير في الكيمياء -

 جامعة ساراتوف الحكومية الوطنية للبحوث من روسيا االتحادية 

   2006/8/3  تعيين كلية العلوم التاريخ -

  

  

 ثالثة كا معيد في تلك المختبرات.  علمت في مختبرات البوليمر والبترو والكيمياء العضوية مرحلة -

 العملي لطلبة المرحلة االولى  مسائي  -عملت مدرس لمادة الكيمياء التحليليه-

 عملت مدرس لمادة لمادة الكيمياء التحليله العملي لطلبة المرحله الثانيه مسائي -

 لرابعه.  مرحله رابعة العملي لطلبة المرحله ا -عملت في مختبر الكيميء التحليل االلي-

 مشارك في عدة لجان منها لجنة التحضيرية لموتمر كلية العلوم الجامعة المستنصرية الدولي -

 .ملمت في الجان االمتحانية في القسع-

 وم .وعضو في الجنة المركزية لكلية العل سمم االلكتروني في القئيس لجنة التعلير -

 مسؤول وحدة ابن سينا في قسم الكيمياء. --

كتاب شكر من القسم والعمادة ورئاسة الجامعة    16حاصل على اكثر من -

 uomustansiriyah.edu.iq1973abbasaltaee@العنون البريدي:-

 

 

 

 



 

 

Assistant Lecturer at the College of Science, Department of Chemistry, Al-

Mustansiriyah University  

- Bachelor's degree in Chemistry for the academic year 1998-1999, Al-Mustansiriyah University 

- Master's degree in Analytical Chemistry, 2017-2018. Saratov National Research University of the 

Russian Federation 

-I studied in the polymer, petrol and organic chemistry laboratories a third stage as a teaching assistant 

in those laboratories. 

- I worked as a teacher for analytical-practical chemistry for first-year evening students 

- I worked as a teacher for a subject for practical analytical chemistry for second-year evening students 

- I worked in the chemistry lab, automated analysis, fourth stage, practical for fourth stage students. 

- I worked on several committees, including the Preparatory Committee for the International 

Conference of the College of Science, Al-Mustansiriyah University 

- I worked on the examination committees in the department. 

- Head of the e-learning committee in the department and a member of the Central Committee of the 

College of Science. 

- The official of the Ibn Sine unit in the Chemistry Department. 

 

  

   


