
 

 

  الذاتية السيرة

  -:البيانات الشخصيه -:اوال

                                       محمود محمد علي صالح                    :-االسم

 10/197505/ -:       تاريخ الميالد    

 الضالع اليمن :-مكان الميالد             

 يمني  :-               الجنسيه   

 متزوج :-   الحاله االجتماعيه   

 -:المؤهالت العلميه الحاصل عليها  -:ثانيا

من االكاديميه الروسيه للعلوم فرع  / )تحليل كهربي( الفيزيائيه درجه الدكتوراه بالعلوم في الكيمياء1-  

 م 2015/  ابريل  يكاترينبرغالعالي لدرجه الحراره العاليه للكيمياء الكهربائيه  معهدالاالورال ب

 .بدرجه أمتياز

جامعه نالتشك  بكليه الكيمياء بقسم غير العضويه والفيزيائيه /ه الماجستير بالكيمياءالفيزيائيه درج  2-

 .بدرجه أمتياز م 2010يوليو  / كاباردينا بلقاريا روسيا

 .بدرجه جيدجدا م 2006 / كليه التربيه صبر جامعه عدن /درجه بكالوريوس بالعلوم في الكيمياء   3-

 :التدرج الوظيف   -:ثالثا
-1999 /بين ما اليمنيه الضالع االزارق التعليم و التربية وزارة في الكيمياء لمادة مدرس   -  

 م.2003

 م.2006-2003 /بين ما جامعه عدن بكليه التربيه صبر كيمياء مختبرات فني  -

 
بارا التنجستن نالتشك كاباردينا و اكاسيد التنجستن مراقبه الجوده بمصنع التعدين النتاجل مختبري  -

 م. 2015/بلقاريا روسيا 

  
بقسم الكيمياء االشعاعيه بالمعهد العالي لدرجه الحراره العاليه للكيمياء الكهربائه  (باحث) مدرس  -

  .م 2016 /باالكاديميه الروسيه  فرع االورال
 . م2018 - 2016 لماده الكيمياء الفيزيائيه بكليه العلوم جامعه حضرموت  )متعاقد( أستاذ مساعد -

 
 
 



 

 

  -:حثبالموضوعات ذات االهتمام بال

الكهروكيميائي  بتحليل من قسم براءه االختراع بروسيا االتحاديه حاصل على براءتين اختراع

 ورابع  بوريدات الجادولينيوم بوريدات  سداسي من الصغر متناهية مساحيق على للحصول

 .عند درجات حراره محتلفه  4GdB   6GdB الجادولينيوم

 اكثر من سبعه عشر مقاله علميه منشورات بالمجالت العالميه. 

 -:قائمه باالبحاث المنشوره في المجالت والدوريات العالميه

 من الصغر متناهية مسحوق على ائي للحصوليالتحليل الكهروكيم 2466217 برقم اختراع براءه  -

 2011120024/07; رقم الطلب   .Mahmood Mohammed Ali Salehالجادولينيوم بوريد سداسي

 10.11.2012.تاريخ النشر  18.05.2011;تاريخ االستالم 

 من الصغر متناهية مسحوق على ائي للحصوليالتحليل الكهروكيم 2507314 برقم اختراع براءه  -

 ; رقم الطلب  .Mahmood Mohammed Ali Saleh الجادولينيوم بوريد سداسي

 20.02.2014.   تاريخ النشر  06.11.2012 ;تاريخ االستالم 2012147089/02

لكلوريد الصوديوم بالمصهور االيوني  والدسبروزيوم لجادولينيومل االختزال الكهروكيميائي  -

 – م برقم 2013نشرت باالنترنت   KCl–NaCl Mahmood Mohammed Ali Saleh .والبوتاسيوم

 .مجله التحليل الكيميائي االمريكيه 46-39ص 4 

عند درجه حراره  CsCl–KCl–NaCl التحليل الكهروكيميائي لبوريدات الجادلينيوم بالمصهور االيوني   -

بمجله الكيمياء الفيزيائيه االمريكيه نشرت  .Mahmood Mohammed Ali Salehكلفن   823

 .29-23ص 1) برقم ) 2014

كلفن   973عند درجه حراره  KCl–NaCl لجادلينيوم بالمصهور االيوني لالتحليل الكهروكيميائي   -

Mahmood Mohammed Ali Saleh. الكهربائيه  الكيمياء الفيزيائيه بالمؤتمرالعلمي السادس عشر

-185ص 1) برقم ) 2013  بورج  نشرت  برغيكاتريناللمصهورات والكتروليتات الصلبه بمدينه 

187. 

كلفن   973عند درجه حراره  KCl–NaCl لجادلينيوم بالمصهور االيوني ل االختزال الكهروكيميائي  -

Mahmood Mohammed Ali Saleh. الكهربائيه  لكيمياء الفيزيائيهلالعلمي السادس عشرمؤتمرالب

 .190-188ص 1) برقم ) 2013  نشرت   برغيكاتريناللمصهورات والكتروليتات الصلبه بمدينه 

كلفن   973عند درجه حراره  KCl–NaCl للجادلينيوم بالمصهور االيوني  االختزال الكهروكيميائي  -

Mahmood Mohammed Ali Saleh. لكيمياء الفيزيائيه الكهربائيه ل المؤتمرالعلمي المصهوراتب

 .94-85ص 1) برقم ) 2014  نشرت  نالتشكبمدينه 

  823عند درجه حراره  KCl – NaCl – CsCl للجادلينيوم بالمصهور االيوني  االختزال الكهروكيميائي  -

بالمؤتمرالعلمي المصهورات للكيمياء الفيزيائيه  .Mahmood Mohammed Ali Salehكلفن 

 .54-43ص 3) برقم ) 2014  الكهربائيه بمدينه نالتشك نشرت 



 

 

كلفن   973عند درجه حراره  KCl – NaCl للجادلينيوم بالمصهور االيوني  االختزال الكهروكيميائي  -

Mahmood Mohammed Ali Saleh.  بالمؤتمرالعلمي المصهورات للكيمياء الفيزيائيه الكهربائيه

 .135-129ص 2) ) (T.15)برقم  م2013نشرت .للعلوم الدولية األكاديميةب

المصهور في  االلمنيومعلى قطب  الجادولينيوم لأليوناتدراسه عمليه االختزال الكهروكيميائي   -

 .Mahmood Mohammed Ali Salehكلفن   973عند درجه حراره  KCl – NaCl االيوني 

برقم    م2013 و ماي 30.الدولي )افاق تطوير العلوم وتعليم( بمدينه تامبوف الروسيه بالمؤتمرالعلمي

 .86-84ص 9) )

على قطب االلمنيوم في المصهور  الجادولينيوم لأليوناتدراسه عمليه االختزال الكهروكيميائي   -

 .Mahmood Mohammed Ali Salehكلفن   973عند درجه حراره  KCl – NaCl االيوني 

برقم    م2013و  ماي 30.بالمؤتمرالعلمي الدولي )افاق تطوير العلوم وتعليم( بمدينه تامبوف الروسيه

 .88-86ص 9) )

 Mahmood Mohammed دراسه تاريخ الهاليدات المنصهره التى تحتوي على ايون الجادلينيوم  -

Ali Saleh.  238-231ص 1) برقم )  م2011 .الروسيه بمدينه الشيشانبالمؤتمرالعلمي. 

 على اقطاب مختلفه في المصهور االيوني  الجادولينيوم لأليونات دراسه االختزال الكهروكيميائي  -

KCl – NaCl–CsCl  كلفن   823عند درجه حرارهMahmood Mohammed  Ali Salehلمؤتمرا 

        برقم  م2010 بمدينه نالتشك الروسيه الكهربائية والكيمياء الفيزيائية الكيمياء في عشر الخامس الروسي

 .148-145ص 2) )

 على اقطاب مختلفه في المصهور االيوني  الجادولينيوم لأليوناتدراسه االختزال الكهروكيميائي   -

KCl – NaCl  كلفن   973عند درجه حرارهMahmood Mohammed  Ali     Salehالروسي لمؤتمرا 

ص 2) برقم  )  م2010بمدينه نالتشك الروسيه  الكهربائية والكيمياء الفيزيائية الكيمياء في عشر الخامس

187-191. 

عند درجه حراره  KCl–NaCl لجادلينيوم في الهاليدات المنصهره وريدات ابالتخليق الكهروكيميائي ل  -

لكيمياء الفيزيائيه لعشر الخامسبالمؤتمرالعلمي  .Mahmood Mohammed Ali Salehكلفن   973

ص 2) برقم ) 2010  نالتشك الروسيه نشرتالكهربائيه للمصهورات والكتروليتات الصلبه بمدينه 

185-187. 

عند درجه  التخليق الكهروكيميائي لمركبات الجادلينيوم المحتويه على البور في الكلوريدات المنصهره   -

بالمؤتمرالعلمي الدولي لطالب الدراسات  .Mahmood Mohammed Ali Saleh الحراره العاليه

 .259-255ص 2) برقم ) 2013 العليا بمدينه نالتشك الروسيه نشرت

من  المولية متساوي ذوبان فيعلى قطب التنجستن  الجادولينيوم لأليونات الكهروكيميائي السلوك  -

بالمؤتمرالعلمي الدولي لطالب  .Mahmood Mohammed Ali Saleh كلوريدات الصوديوم والبوتاسيوم

 .235-232ص 2) برقم ) 2013 الدراسات العليا بمدينه نالتشك الروسيه نشرت
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