
السيره الذاتيه   

 المعلومات الشخصيه -:أوال 

 عالء فراك حسين دمحم الحميري.د .أ -:االسم الرباعي واللقب -1

 1191/ 12/ 22  –كربالء  -:محل وتأريخ الوالده -2

 . عربيه -:القوميه  -3

 .عراقيه  -:الجنسيه  -4

 . متزوج -:الحاله الزوجيه  -5

 224122 -:رقم هوية االحوال المدنيه  -9

 012192 -:الجنسيه رقم شهادة  -2

 G2668668 -:رقم جواز السفر -0

 n_alaa2006@yahoo.com-:البريد االلكتروني -1

 AB+ -:فصيلة الدم -12

 22021119291-:رقم الهاتف النقال -11

 . حياتيه -كيمياء التحليليه -:االختصاص العام -12

 . طرائق فصل -:االختصاص الدقيق -13

 .العربيه و االنكليزيه -:اللغات التي اجيدها -14

 .كلية  طب االسنان / جامعة كربالء -:محل العمل -15

 . استاذ  -:اللقب العلمي -19

 2222 -:تأريخ الحصول على اللقب -12

 السيره العلميه -:ثانيآ

 الشهادات الحاصل عليها-أ

 1112 –جامعة بغداد  -كالوريوس علوم كيمياءب-1

 1119 -جامعة بغداد -ماجستير علوم كيمياء-2

 2222 -جامعة بغداد -دكتوراه علوم كيمياء-3



 

 

 المناصب التي شغلتها-ب

 2225ولغاية  2223جامعة بغداد من  -ابن الهيثم/ كلية التربيه-مقرر دراسات عليا-1

 2225ولغاية  2223جامعة بغداد من  –ابن الهيثم / كلية التربيه  -مقرر دراسات اوليه-2

    2225جامعة بغداد/ رئيس لجنة المتابعه -3

 2211ولغاية  2229جامعة كربالء من  -كلية العلوم/ الكيمياء رئيس قسم -4

 2211جامعة كربالء  -كلية طب االسنان/ رئيس فرع العلوم الطبيه االساسيه -5

 2214جامعة كربالء  -كلية التربيه للعلوم الصرفه/ رئيس قسم الكيمياء -9

 2210ربالء جامعة ك -كلية طب االسنان/ رئيس فرع العلوم الطبية االساسية -2

 

 المواد التي قمت بتدريسها-ج

 الدراسات االوليه -1

 جامعة بغداد/كلية التربيه  –المرحله االولى  –الكيمياء التحليليه -*

 جامعة بغداد/ كلية الصيدله  –المرحله االولى –الكيمياء التحليليه -*

 جامعة بغداد/  ابن الهيثم/ كلية التربيه -المرحله الرابعه -كيمياء التحليل االلى-*

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان -المرحله االولى -الكيمياء الطبيه-*

 جامعة بغداد/ ابن الهيثم/ كلية التربيه -المرحله االولى -الكيمياء االعضويه-*

 جامعة كربالء/ كلية العلوم -المرحله االولى -الكيمياء التحليليه-*

 جامعة كربالء /كلية التربيه  -المرحله االولى -الكيمياء التحليليه-*



 جامعة كربالء/ كلية العلوم  -المرحله الرابعه -التحليل االلي-*

 

 جامعة كربالء/ كلية طب االسنان -المرحله االولى -كيمياء طبيه-*

 جلمعة كربالء –طب اسنان  –المرحلة الثانيه  –الكيمياء الحياتية *

 

 الدراسات العليا-2

 جامعة بغداد.....ماجستير.............اءطرائق الفصل في الكيمي-*

 جامعة المستنصريه.....ماجستير.............طرائق الفصل في الكيمياء-*

 جامعة بغداد........ماجستير................ التحليل االلي متقدم-*

 دكتوراه جامعة بغداد..............الكيمياء التحليليه الحياتيه-*

 جامعة كربالء.....دبلوم عالي..............االجهزه الطبيه-*

 جامعة كربالء/ قسم علوم الحياة-كلية العلوم....ماجستير..........اطياف جزيئيه-*

 جامعة كربالء......دبلوم عالي.........طرائق التحليالت المرضيه

 جامعة كربالء/ كلية الطب..... ماجستير........ الكيمياء الطبيه

 جامعة كربالء/ كلية الطب ......... ماجستير .....  تقنيات مختبريه حياتية

 

 المؤتمرات علميه-د

 مؤتمر داخل العرق  خمسه واربعون  -

  مؤتمرات خارج  العراق عشر   -

 :البحوث المنشوره-و

 بحثآ منشورآ في مجالت عراقيه وعربيه وعالميه رصينه( 15 )لدي 



 

 

 

 اللجان العلميه المكلف بها-ي

ئيسآ وعضوآ ومنها عضوية لجنة لجنه علميه داخل التعليم العالي بين ر مكلف تقريبآ بخمسون

 الترقيات المركزيه

 -:سائل واالطاريح التي ناقشتهارعدد ال-ز

 رساله واطروحه  ثمانون ير ودبلوم ودكتوراه الكثر من رئيس وعضو لجان مناقشات ماجست

 

 االشراف على طلبة الدراسات العليا -س

 طالب  13...........الدبلوم العالى-1

 طالب 51  ..........الماجستير-2

 طلبه   0............... الدكتوراه

 

 الشهادات التقديريه الحاصل عليها-ش

 شهاده تقديريه من مختلف الجامعات العراقيه(   45)  حاصل على-*

 والبحث العلميارة التعليم العالي شهادات تقديريه من وز( 12  )حاصل على -*

جامعة كربالء للعام /ة العلومحاصل على لقب االستاذ المتميز في كلي-

2222 

جامعة كربالء للعام /حاصل على لقب االستاذ المتميزفي كلية العلوم-

2221. 



 

 

 

 لالختصاصات العلمية حاصل على لقب االستاذ االول على جامعة كربالء-

 2212للعام 

وزارة التعليم العالى والبحث العلمي كرئيسآ لدي ثالثة بحوث رياديه مع -

 لفريق بحثي علمي

 .براءات اختراع مسجله في اختصاصي لدي ثالثة -

منهجي  كتاب (الكيمياء التحليليه النوعيه الكميه العملي)لدي كتاب تاليف  -

 .يدرس في كافة الجامعات العراقيه

 

 العليا واالوليةكتاب مساعد لطلبة الدراسات ( االطياف ) كتاب تاليف  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


