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 المعمومات الشخصية
 اوس نزار عبد العزيز عبد اهلل الحالوجي  االسم 
 5/11/1981 المواليد 
  الموصل ، العراق  الوالدةمكان 
 ذكر الجنس 
 عراقي الجنسية 
 متزوج الحالة الزوجية 
 اثنان عدد األطفال 
 17711691778 رقم الهاتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس المقب العممي 
 جامعة الموصلكمية التربية لمعموم الصرفة، الكيمياءقسم  القسم العممي ، 
 الكيمياء الصناعية التخصص العام 
 الوقود الحيوي التخصص الدقيق 
 البريد األلكتروني awschem@yahoo.com , awschem@uomosul.edu.iq  
 بوابة البحث العممي Aws nazar Abdlaziz 

 الباحث العممي https://scholar.google.com/citations?user=V2c8aeQAAAAJ&hl=ar
&authuser=2  

 ORCID رقم الORCID (0000-0002-0001-941X) 
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 التحصيل الدراسي
 المانحةالجهة  التخصص السنة الشهادة

 الموصل ، جامعةالتربية لمعموم الصرفةكمية  الكيمياء الصناعية 1117 دكتوراه 
 العراق، 

 كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة الموصل  الكيمياء الصناعية 1115 ماجستير
 ، العراق

 كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة الموصل  الكيمياء 1111 بكالوريوس
 ، العراق

 

 األلقاب العممية
  19/1/1116 مدرس مساعد 
  11/7/1117 مدرس 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مكان العمل 1111 – 1111 المنصب 
  مكان العمل 1111 – 1111 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
 كيمياء الصناعية النظري  ، المرحمة الثالثة،الكيمياء ، التربية لمعموم الصرفةال 
 الصناعية العممي ، المرحمة الثالثة،الكيمياء ، التربية لمعموم الصرفةكيمياء ال 
  

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير 
 عدد الطالب الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
   1111، ، مجمة تكريت   المنشط الكاربون فعالية عمى البوليمرية الموادتأثير تركيب 
  تأثير التحويرات  التركيبيو ع خواص الكاربون المنشط المحضر من قشور جوز الهند بالمعالجو الكيميائيةدراسة، 



 
 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل

 
 

 الكتب المؤلفة
  1كتاب 
  1كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العمميةالمؤتمرات والندوات 
 1111، كمية التربية لمعموم الصرفة /جامعة الموصل ،  الثاني لمكيمياء العممي  رمؤتم    
  1118، كمية التربية األساسية /جامعة الموصل /ندوة عممية 
  1119، كمية التمريض / جامعة الموصل ، مؤتمر العممي الثاني عشر 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
  الحقول الكيميائية ، كمية التربية لمعموم الصرفة ، جامعة الموصل المشاركة باعمال دورة تدريبية في مجال

،1118 
   1119، جامعة الموصل ، عمل عن نظام المقررات ، كمية التربية لمعموم الصرفة المشاركو في ورش 

 

 عضوية الجمعيات
  الجمعيةاسم 
  

 

 كتب الشكر
  رئيس الجامعةالحصول عمى العديد من كتب الشكر من عمادة الكمية وكتاب شكر وتقدير السيد 
  

 
 
 


