
 

ذاتيةسيرة    

حيدر داود جاسم قاسم األركوازي   االسم الرباعي واللقب:  

 1985-12-3  جمهورية العراق ، بغداد ،وتاريخ الميالد:   حلم

   عراقيالجنسية: 

الكوت ،  واسط  ، محافظة العراقجمهورية  : محل اإلقامة  

قسم علوم الكيمياء  ،كلية العلوم   ، جامعة واسط  : مكان العمل  

 uowasit.edu.iqharkawazi@  :بريد االلكترونيال

 Hayder Arkawaziموقع الباحث العلمي )الكوكل سكولر(:  

 التحصيل العلمي: 

 في، المملكة المتحدة  ،جامعة ليدز  ،العضوية غير الكيمياء  ،دكتوراه في علوم الكيمياء  •

 . 2019 عام

  كلية التربية ابن الهيثم   ،جامعة بغداد    ، عضوية  غير الالكيمياء    ، علوم الكيمياء  ماجستير في   •

 . 2010 في عامقسم علوم الكيمياء  ،

كلية    ،جامعة بغداد    ،   (األول على القسم العلمي)بترتيب    بكالوريوس في علوم الكيمياء •

 . 2007 في عامقسم علوم الكيمياء  ،التربية ابن الهيثم  

 

 األلقاب العلمية  

مساعد ضمن • تاريخ    مدرس  من  الكيمياء  علوم  تاريخ    2011-1-16قسم  -6-22والى 

2014 . 

 . 2019-9- 14والى تاريخ  2014-6-22مدرس ضمن قسم علوم الكيمياء من تاريخ  •

  .2019-9-14تاريخ  ذالكيمياء من مدرس دكتور ضمن قسم علوم  •

 

mailto:harkawazi@uowasit.edu.iq


 
- 2021  للعام الدراسيقسم علوم الكيمياء    ، كلية العلوم    ،   ضمن جامعة واسط   المهام التدريسية 

2022 . 

 . للدراستين الصباحية والمسائية  ثانية )الجزء النظري( العضوية للمرحلة الغير الكيمياء  •

   .للدراستين الصباحية والمسائيةالنظري(  الجزء) لثةللمرحلة الثا تناسقيةالكيمياء ال •

 . االشراف على بحوث التخرج للمرحلة الرابعة •

 

 مهارات العمل المختبري 

اجتياز واتمام العديد من دورات الصحة والسالمة المختبرية داخل العراق وفي المملكة   •

 المتحدة خالل إتمام دراسة الدكتوراه 

Fine Chemicals and Laboratory Safety / Security 

   Single X-Ray Diffractometerالعمل على جهاز االشعة السينية احادي البلورة  •

  Powder X-Ray Diffractometerاالشعة السينية مسحوق العمل على جهاز   •

 يسي النووي المغناط   جهاز الرنينالعمل على  •

Nuclear Magnetic Resonance Machine 

 Mass Spectrometerالعمل على جهاز قياس طيف الكتلة  •

ي بيئة  وخطرة فلضوء او الهواء  ا تجاه  تفاعالت حساسة  إلنجاز القفازات  -استخدام صندوق  •

 االعتيادية   المختبر

Glove box for air and/or light sensitive reactions 

 Solvent Purification System (SPS) نظام تنقية المذيبات الكيميائية استخدام  •

 المرئية  -استخدام جهاز مطيافية االشعة فوق البنفسجية •

Ultraviolet-Vis Spectrophotometer 

 Infrared Spectrophotometerاستخدام جاهز مطيافية االشعة ما تحت الحمراء   •

  Fume Cupboardاستخدام خزانة التفاعالت الكيميائية  •

 

 



 
 مهارات العمل على جهاز الحاسوب  

 . بشكل متقن  اوفس  كروسوفتي ما  استخدام برامج •

Microsoft office Word, PowerPoint and Excel 

 . لرسم التراكيب الكيميائية وكتابة المعادالت الكيميائية استخدام برنامج المكتب الكيميائي  •

Chemoffice Package  

 . ومعالجة التركيب الكيميائي بتقنية باألشعة السينية  إليجاد  Olex2استخدام برنامج   •

 . ومعالجة التركيب الكيميائي بتقنية االشعة السينية إليجاد X-Seedاستخدام برنامج   •

  مخططات تقنية الرنين النووي وحلول    إليجاد  Masternovaاستخدام برنامج   •

 . المغناطسي 

ومعالجة ومطابقة التركيب الكيميائي بتقنية مسحوق    إليجاد  Mercuryاستخدام برنامج   •

 . البلورة األحادية باألشعة السينية /

  

 اللغات  

 جيد.   مستوىب  ةوالقراءالكتابة   ،المحادثة   ، اللغة العربية: االستماع  •

 جيد.   مستوىب  والقراءة  الكتابة ،المحادثة  ، اللغة اإلنكليزية: االستماع  •

 

List of publications 

1. Synthesis and structural, spectroscopic study of novel bidentate 

ligands (1,3,4-thiodiazole derivatives) and their complexes with Ni(II), 

Pd(II) and Pt(IV), Azhar K. Rasheed, Haydar D. J. Arkawazi and Sajid 

M. Lateef. Diyala Journal for Pure Science. 2009, 37. 

2. Synthesis and characterization of new Schiff base tetradentate ligand 

type N2O2 as donor atoms and its complexes with some metal ions, 

Master of Science Dissertation, 2009. 



 
3. Mn (II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Hg(II) complexes with new tetra-

dentate Schiff base ligand type N4: synthesis and characterization, 

Hayder D. J. Arkawazi, Wasit Journal for Science and Medicine. 2014, 

7(1), 83-95. 

4. Synthesis and Spectroscopic Study of New Bidentate Schiff Base type 

(NN) and it’s Complexes with Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) and 

Cd(II) Ions, Waleed K. Mahdi, Hayder D. J. Arkwawazi, Kwalha M. 

Sultan, and Sajid M. Lateef. Diyala Journal for Pure Science. 2015, 

11(1), 19-30. 

5. Synthesis and characterization of the new tetradentate Schiff base 

ligand type N4 derived from 4-animoantipyrine, 4-

dimethylaminobenzaldehyde, ethylenediamine and furfural, towards 

Fe(III), Co(II), Cu(II), Zn(II) and Hg(II) Ions, Hayder D. J. Arkawazi, 

Wasit Journal for Science and Medicine. 2015, 8(2), 138-156. 

6. Synthesis, Structure and Antibacterial Activity of 1, 4-bis (1- 

benzimidazolyl) butane Complexes with some Transition Metal Salts, 

Sareaa M. Al-Mayahie, Abbas W. Salman, Zinah S. Shallal, Zuhoor H. 

K. Al-Obaidi, Hayder D. J. Arkawazi, and Michaele J. Hardie. Journal 

of Global Pharma Technology. 2018, 10(11), 305-314. 

7. Novel homoleptic and heteroleptic coordination polymers with flexible 

bis-pyridyl ligands, Hayder Dawood Jasim Arkawazi, University of 

Leeds, PhD Thesis, 2019. 

8. Synthesis, Characterization and Antibacterial Activity of Some 

Transition Metal Complexes Derived from The Ligand N-

Benzylimidazole Against Methicillin-Resistantt Staphylococcus Aureus 

(Mrsa), Zainab N. Al-Saadi, Abbas W. Salman, Hayder D. J. Arkawazi, 



 
and Michaele J. Hardie. International Journal of Drug Delivery 

Technology. 2019, 9(4), 666-670. 

9. Complex Phase Behaviour and Structural Transformations of Metal‐

Organic Frameworks with Mixed Rigid and Flexible Bridging Ligands, 

Hayder D. J. Arkawazi, Rob Clowes, Andrew I. Cooper, Takumi Konno, 

Naoto Kuwamura, Christopher M. Pask, and Michaele J. Hardie. 

Chemistry-A European Journal. 2019, 25, 1353-1362. 

10. Metal complexes of 1,6-bis(1-benzimidazole)hexane: synthesis, 

characterization and biologicl activity against some soil-born fungi, 

Abbas W. Salman, Jawadayn T. Alkooranee, Hayder D. J. Arkawazi, 

and Michaele J. Hardie, Journal of Physics: Conference Series. 1879, 

2021, 022047. 


