
 

 

 

ة الذاتية  السير
 عالء كريم محمد جعفر السلطان ا.د. 

 
 أوال : المعلومات العامة 

 عالء كريم محمد جعفر السلطان االسم الكامل واللقب 

 

   1959/ 11/ 6بابل  محل و تاري    خ الوالدة 

 استاذ المرتبة العلمية 

 16/12/2008 تاري    خ الحصول عليها

 العراق  البلد المانح دكتوراة  الشهادة 

 كيمياء  الت خ ص  ص العام

 كيمياء تحليلية  التخصص الدقيق 

  
 المسار البحث 

ات الصيدالنية . -1   المستحضر
ر
 تقدير العقاقير الطبية ف

  مصول-2
ر
 دم تقدير المركبات الكيميائية والعنارص الكيميائية  ف

 مرضر الرسطان. 

 معاون العميد للشوؤن العلمية  الحالية الوظيفة 

 كلية الحكمة الجامعة  عنوان محل العمل 

  يجيدها 
ية اللغات الث  ر  االنكلير

 07730066759 الهاتف النقال  

  
ونر يد االلكي  الير
 الشخص  

alaakareemmohamed@yahoo.com   
ونر يد االلكي     الير

 الرسم  
allaa.kareem@hiuc.edu.iq 

 

 ثانيا : المؤهالت العلمية  

 الشهادة 
 تاري    خ الحصول  الجهة المانحة للشهادة  

 القسم الكلية  الجامعة  عىل الشهادة 

 بغداد  الدكتوراه
للعلوم   تربية ابن الهيثم
 التطبيقية 

 1996 الكيمياء 

 1987 الكيمياء  كلية العلوم بغداد  الماجستير 

 1982 الكيمياء  كلية العلوم بغداد  البكالوريوس



  
 ثالثا : التدرج الوظيفر

ة / من  الجهة  الوظيفة ت  ال  -الفي 

 معيد 1
 - قسم الكيمياء-العلومكلية 

 جامعة بغداد 
1982-1985 

 مساعد  سمدر  2
 – كلية العلوم -قسم الكيمياء

 جامعة بغداد 
1987  -1992 

 مدرس 3
بية ابن الهيثم -قسم الكيمياء   –كلية الي 

 جامعة بغداد 
1992  -1999 

 استاذ مساعد 4
بية ابن الهيثم   -قسم الكيمياء   –كلية الي 

 جامعة بغداد 
1999-2008 

 استاذ 5
بية ابن الهيثم  -قسم الكيمياء    - كلية الي 

 جامعة بغداد 
2008-2013 

 رئيس قسم الكيمياء  6
بية ابن الهيثمكلية    -قسم الكيمياء    - الي 

 جامعة بغداد 
2013-2015 

 استاذ 7
ات الطبية/   قسم تقنيات المختير

 كلية الحكمة الجامعة   
2019-2021 

ات الطبية 8  2021/ 12/ 14 -2021/ 5/ 9 كلية الحكمة الجامعة  رئيس قسم تقتيات المختير

 ولغاية االن  2021/ 12/ 14 كلية الحكمة الجامعة  معاون العميد للشؤون العلمية  9

 

  دّرس فيها 
 رابعا : الجامعات الث 

ة /  من  الجامعة  القسم( –الجهة  )الكلية   ت  ال  - الفي 

 1992 - 1982 بغداد  كلية العلوم-قسم الكيمياء 1

بية ابن الهيثم   -قسم الكيمياء  2  2015-1992 بغداد  كلية الي 

 // محارصر خارجر  1999-1998 الكوفة  كلية العلوم-قسم الكيمياء 3

 //محارصر خارجر    2001-2000 االنبار كلية العلوم-قسم الكيمياء 4

 

 بيانات بعض االحصائيات و الخامسا : 

 التفصيل المعلومات و البيانات ت

1 
  
ر
  قام بتدريسها ف

 عدد المواد الدراسية الث 
 الدراسات األولية و العليا 

 العليا  االولية

3 2 

2 
 عدد مرات الحصول عىل جائزة العلماء  

 أو جائزة األستاذ األول

 جائزة األستاذ األول  جائزة العلماء 

  

ف عليها  3   أشر
 1 عدد مشاري    ع التخرج لطلبة السنة المنتهية الث 



ف عليها 4   أشر
 عدد الرسائل و األطاري    ح الث 

 دبلوم دكتوراه  ماجستير 

8 4  

  ناقشهاعدد الرسائل و  5
 األطاري    ح الث 

 دبلوم دكتوراه  ماجستير 

26 14  

ـّ مها علميا  6   قي
 عدد الرسائل و األطاري    ح الث 

 دبلوم دكتوراه  ماجستير 

16 7  

  شارك فيها داخل و خارج العراق  7
 عدد المؤتمرات الث 

 خارج العراق  داخل العراق 

4  

8 
  
 شاركعدد الورش و الندوات و الحلقات الث 

 فيها داخل و خارج العراق  

 خارج العراق  داخل العراق 

19  

9 
  مجالت و مؤتمرات داخل 

ر
 عدد البحوث المنشورة ف

 و خارج العراق  

 خارج العراق  داخل العراق 

33 4 

  قّومها علميا داخل و خارج العراق  10
 عدد البحوث الث 

 خارج العراق  داخل العراق 

20  

اععدد  11   براءات االخي 

 عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق  12
 خارج العراق  داخل العراق 

  

ـّ مة 13 جمة و المقي  عدد الكتب المؤلفة و المي 
جمة  المؤلفة   المقّيمة  المي 

   

  شارك فيها 14
 عدد الدورات التطويرية و التدريبية الث 

 العراق خارج  داخل العراق 

  

15 
 أعداد المساهمات   

  
ر
 ف

 خدمة المجتمع 

  عقود استشارية بحثية 

 ندوات و ورش عمل 
 
 

2 

  عقود تنفيذ مهمة

  دورات تعليم مستمر 

  نشاطات الصفية

  نشاطات اعالمية 

  آخرى

16 
 عدد لجان االمتحان الشامل و االمتحان التنافس   

  الدراسات العليا 
ر
 للقبول ف

 االمتحان التنافس   االمتحان الشامل 

2 3 

17 
  شارك بعضويتها داخل  

 عدد اللجان الث 
 و خارج وزارة التعليم العال  

 خارج التعليم العال   داخل التعليم العال  

  

 التقديرعدد كتب الشكر و  18
 وزير

 رئيس 
 جامعة 

 عميد
 كلية  

 آخرى

3 3 6  



 عدد العقوبات 19
 وزير

 رئيس
 جامعة 

 عميد
 كلية

 آخرى

    

 
 

 سادسا : عضوية الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات المحلية والدولية  

ة العضوية / من  الجهة  اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة ت  ال  - في 

1    

2    

3    

 

    البحث العلم  سابعا : 

Google Scholar 
 الرابط 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8U24K80AAAAJ 

Research Gate 
 الرابط 
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