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إلختإت إألكاديمية:
ر
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●
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●

بمنتسي جامعة إلموصل سنة 4993
إجتياز دورة طرإئق إلتدريس إلخاصة
ري
ر
إلي أقامتها كلية إالدإرة وإالقتصاد  /جامعة إلموصل تحت شعار ( آليات وطرإئق
إلمشاركة بالندوة ي
إلتدريس إلحديثة يف إلعلوم إإلدإرية للدرإسات إلعليا ) بتاري خ . 1142 / 44 / 14
إلحصول عل شهادة ؤنجاز كافة مرإحل إلتدريب ألساسيات إلتطوير إلمؤسس وإلتمت خالل ر
فتة (
ى
ي
ر
ر
إف )
كانون إألول  1144ولغاية شباط  ) 1143من مؤسسة ترإبط ( مشوع إالصالح إالدإري إلعر ي
مع منظمة USAID / IRAQ .
إلحصول عل شهادة حضور و مشاركة من مؤسسة ( leadership Foundation For Higher
عامي من  1141إىل 1144
 ) Educationتحت رإشإف (  ) British councilولمدة ى
إلتدريس يف كلية إلزرإعة  /قسم إلعلوم إالساسية لمادة إلكيمياء إلعامة منذ سنة  4993لغاية
. 1114
إلفتياوية  /إلطيف (  ) spectroscopyيف كلية إلعلوم قسم إلكيمياء
تدريس مادة إلكيمياء ى
إلمرحلة إلرإبعة منذ سنة  1114لغاية . 1111
ر
إالشإف عل مشاري ع تخرج عن ما ال يقل عن  24طالب و طالبة يف إلمرإحل إلمنتهية يف قسم
إلكيمياء .
ر
إلماجستت ) يف كلية إلعلوم و كلية إلتبية للعلوم
إلمشاركة يف لجان مناقشة طلبة إلدرإسات إلعليا (
ى
إلرصفة .
إس  1112 - 1112و
إلقاء محاضإت يف إلكيمياء إلعامة يف مدرسة
ى
إلموهوبي  /نينوى للعام إلدر ي
. 1119 - 1112
ر
إلي إقامتها كليات جامعة إلموصل و
حضور عدد ى
كبت من إلندوإت و إلمؤتمرإت إلعلمية و إلثقافية ي
إلجامعات إلعرإقية بما ال يقل عن  41ندوة و مؤتمر
كبت من كتب إلشكر و إلتقدير من إلسيد رئيس جامعة إلموصل و إلسيد رئيس
إلحصول عل عدد ى
جامعة كركوك و بما ال يقل عن  14كتاب شكر  ,إخرها كتاب شكر و تقدير من إلسيد عميد كلية
ر
إلمحتم يف . 9 / 1114
إلنور إلجامعة
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عضوية إلجمعيات إلعلمية وإلمؤسسات إألكاديمية:
إلثان . 1143
● إلمشاركة يف دورة تطوير إلمهارإت إالدإرية يف عمان  /إالردن  ,كانون ي
إلعلم
إلعاىل و إلبحث
لمنتسي وزإرة إلتعليم
● عضو يف إللجنة إلوزإرية إلخاصة بالبعثات إلدرإسية
ي
ي
ري
لعام . 1141

إلبحوث وإلمؤلفات:
● تم ر
(
إلفتياوية  /إلطيف
نش عدد من إلبحوث إلعلمية يف مجال إلكيمياء ى
علم إخرها يف
 ) Spectroscopyيف مجالت محلية و عربية و عالمية بما ال يقل عن  41بحث
ي
مجلة من مستوعبات سكوبس يف مجلة  j . Chem.Soc.Pakيف عام . 1149
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Curriculum Vitae (CV)

Name: Dr. Ali
Yahya AbdAlrazzak

photograph

Scientific Title: Lecturer
Position: Teaching at Al-Noor University College

Certificate

Year

MSc in Physical Chemistry

1986

College of Education / University of
Mosul
College of Science / University of Mosul

PhD in Physical Chemistry

2001

College of Science / University of Mosul

BSc in Chemistry 1979 / 1980

Specialty: Chemistry
Field: Physical Chemistry
Academic Email : ali.yahya@alnoor.edu.iq
Google Scholar: ali.yahya@alnoor.edu.iq
Research gate: Ali Yahya Abd-Alrazzak
Scopus profile:
Publons profile:
ORCID :

University
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Academic Experiences :
Passing the Teaching Methods Course for Affiliates of Mosul University in
1994
Participation in the symposium held by the College of Administration and
Economics / University of Mosul under the slogan (modern teaching
mechanisms and methods in administrative sciences for postgraduate
studies) on 11/21/2013.
Obtaining a certificate of completion of all training stages for the basics of
institutional development and excellence during the period (December
2011 to February 2014) from the Tarabut Foundation (Iraqi Administrative
Reform Project) with USAID / IRAQ.
Obtaining a certificate of attendance and participation from the
leadership Foundation For Higher Education under the supervision of the
British council for a period of two years from 2010 to 2011.
Teaching in the College of Agriculture/Department of Basic Sciences for
General Chemistry from 1994 to 2001.
Teaching physical chemistry / spectroscopy in the Faculty of Science,
Department of Chemistry, fourth stage, from 2001 to 2020.
Supervising the graduation projects of at least 35 male and female
students in the completed stages in the Department of Chemistry.
Participation in discussion committees for graduate students (Masters) in
the College of Science and the College of Education for Pure Sciences.
Giving lectures in general chemistry at the School of the Gifted / Nineveh
for the academic year 2007-2008 and 2008-2009.
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Attending a large number of scientific and ●
cultural seminars and conferences held by the colleges of the University
of Mosul and Iraqi universities, including at least 50 seminars and
conferences
Obtaining a large number of letters of thanks and appreciation from the ●
President of the University of Mosul and the President of the University of
Kirkuk, including no less than 25 letters of thanks, the last of which is a
letter of thanks and appreciation from the respected Dean of Al-Noor
University College in 9/2021.

Memberships:
Participation in the management skills development course in Amman / ●
Jordan, January 2014.
Member of the Ministerial Committee on Scholarships for the Ministry of ●
Higher Education and Scientific Research for the year 2012.

Published Papers and books :
A number of scientific researches in the field of physical ●
chemistry/spectroscopy have been published in local, Arab and
international journals, including no less than 12 scientific papers, the last
of which was in a journal of Scopus containers in the j journal.
Chem.Soc.Pak in 2019.

