
 لسيرة الذاتية والعمميةا
 

 (خالد احمد عويد شويخ المعمارياسم التدريسي )
 

 الشهادة، دكتوراه استاذ مساعد
 ، جامعة الموصل، الموصل، العراقالتربية لمعموم الصرفة، كمية الكيمياءقسم 

  

 

 المعمومات الشخصية
 خالد احمد عويد شويخ المعماري االسم 
 6/3/3751 المواليد 
  العراق، موصل الوالدةمكان 
 ذكر الجنس 
 عراقية الجنسية 
 متزوج  الحالة الزوجية 
 2 عدد األطفال 
 75527632700 رقم الهاتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 كمية التربية ، جامعة الموصل ، العراق كيماء صناعية 0771 دكتوراه 
 العراق كمية التربية ، جامعة الموصل كيماء صناعية 3777 ماجستير ، 
 كمية العموم ، جامعة الموصل ، العراق كيماء صناعية 3774 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 0777مدرس مساعد  المقب العممي 
 0771مدرس  المقب العممي 
 0776استاذ مساعد المقب العممي 
 المقب العممي  

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 اولية وعمياتدريس دراسات  0707-3777 المنصب 
  0707 – 3777 الخبرة   تدريس المواد في تخصصات الكيمياء الصناعية لممراحل

 الثالثة والرابعة العممية والنظرية
 االشتراك في العديد من المؤتمرات والندوات والورش والسمنر 
 االشراف عمى مشاريع التخرج لممرحمة الرابعة 
  التطبيق في مدارس متابعة طمبة المرحمة الرابعة في مرحمة

 تربية نينوى
  الحصول عمى اربعة براءات اختراع والتكريم من قبل االتحاد

 الدولي لممبدعين
  العمل عمى حل بعض المشاكل المتعمقة في المجال النفطي

 لبعض شركات القطاع الخاص
 تدريس كورسات مختمفة لطمبة الدراسات العميا )ماجستير-

 دكتوراه(
 

 األنشطة التدريسية
  تدريس مواد الكيمياء الصناعية مرحمتين الثالثة والرابعة والمواد العممية في قسم الكيمياء كمية التربية لمعموم الصرفة

 ولحد االن 0773منذ العام 



 دكتوراه-تدريس كورسات مختمفة لطمبة الدراسات العميا ماجستير 
 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 4 الماجستير 
 0 الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
 Adsorption new azo dyes derived from 4-aminoantipyrine from aqueous solution by a new  

type of activated carbon kinetic studies 

 Effect of aging on the rheological properties of the modified asphalt-rupper system using 
microwave technique 

 Production of Activated carbon from fibers ( Cocus nucifera L.) via additive Adipic Acid and 
chemical activation. 

 Production of Activated carbon via oxidation K2Cr2O7 and chemical treatment. 

 Production of Activated carbon  by chemical treatment and study of the adsorption of phenol 
of different conditions 

 preparation of activated carbon from coconut shell using adipic acid and chemical treatment   

 preparation of activated carbon from wastes tires by mineral hydroxide(LiO2,NaOH and KOH( 

 Production of Activated carbon from some agricultural wastes by chemical treatment. 
national journal of 

chemistry /2005 
Produc_on of ac_vated carbon via oxida_on K2Cr2O7 and chemical treatment 
/na_onal journal of chemistry /2006 

Application of chemical oxidation using sodium perioadate in the production of 
ac_vated carbon /journal of Educa_on and science /2005 

carbonization of asphaltic materials and poly ethylene using catalyzed oxidation by 
V2O5 to produc_on ac_vated carbon /journal of Educa_on and science /2005 
preparation activated carbon by chemical treatment and studying effect of gama wave 
on it/journal of Educa_on and science /2005 
effect of structural modifica_ons using MnO2 on produc_on of ac_vated carbon from 
asphaltic residues by lithium, sodium and potassium hydroxide/national journal of 
chemistry /2005 
preparation of activated carbon from morus nigra by chemical treatment /national 
journal of chemistry /2004 
produc_on ac_vated carbon using V2O5 and carboniza_on by chemical treatment 
/journal of Educa_on and science /2004 

 
 
 



 الكتب المؤلفة
  3كتاب 
  0كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 المؤتمرات والندوات العممية
 مؤتمر دولي في جامعة سكاريا تركيا 
 مؤتمر في كمية التربية جامعة الموصل 
  االشتراك في العديد من الندوات والورش والمؤتمرات في المجان التحضيريو وكمحاضر 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
  0737دورة السالمة واالمن الكيمياوية باشراف منظمة امريكية في 
 دورة طرائق التدريس 

 

 الجمعياتعضوية 
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 34 كتاب شكروتقدير 
  

 
 
 


