
 

 11من  1صفحة     

 

 

 

 الصورة 

  ةالذاتي ةالسير

  عالء كريم حممد هويتـم:   ـــــاالسـ

 0691بـغـداد/       :تاريخ الميـالد

 دكتوراه هندسة كيمياوية  : العام خصصالت

 ظواهر انتقال :  الدقيق خصصالت

 استاذ مساعد  :لقب العلميال

 انكليزي -عربي   اللغات:

 alaauniv@yahoo.com  :كترونيااللالبريد 

  أواًل : المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكليـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 

 

 

 

 التدريس الجامعي. ثانيًا : 

 اىل -الفرتة من  اجلامعة (املعهد / الكلية)  اجلهة ت

 

 

 

  



 

 11من  2صفحة     

 

  

 .( التي أشرف عليهاالرسائل طاريح،األ) ثالثًا : 

 السنة ماجستير / دكتوراه القسم اسم األطروحة ت

 
التخليق الحياتي لدقائق الفضة النانوية باستعمال 

مستخلص اوراق الزيتون ودراسة تأثيراتها السمية 

 وخارج الجسم الحيبدراسات داخل 

بغداد/معهد الهندسة 

الوراثية للدراسات 

 العليا

 دكتوراه

3102 

التأثير السمي لصبغة البايوميالنين المنتجة من العزالت  

 Pseudomonas aeruginosa المحلية لبكتريا

بغداد/معهد الهندسة 

الوراثية للدراسات 

 العليا

 دكتوراه

3102 

 الصرف في مصفى الدورةالمعالجة البايلوجية لمياه  

بغداد/معهد الهندسة 

الوراثية للدراسات 

 العليا

 دكتوراه

3101 

 
دراسة في تاثير مستخلصات مختلفة من مادة اللبان ) 

Boswellia  على مستوى تركيز الكلوكوز في دم )

 الجرذان (.

بغداد/معهد الهندسة 

الوراثية للدراسات 

 العليا

 ماجستير

3102 

االحيائي والكيميائي لعينات مياه من قياس التلوث   

 مصادر مختلفة بطريقة قياس الفغالية الحيوية

بغداد/معهد الهندسة 

الوراثية للدراسات 

 العليا

 ماجستير

3102 

تخليق وتوصيف الدقائق النانوية المدمجة ودراسة  

 فعاليتها ضد المايكروبات

بغداد/معهد الهندسة 

الوراثية للدراسات 

 العليا

 ماجستير

3102 

 لجة مياه الصرف الصحي باستخدام االغشية النفاذةامع 

بغداد/معهد الهندسة 

الوراثية للدراسات 

 العليا

 ماجستير

3100 

دراسة العوامل المؤثرة على عملية  تحضير خامس  

 كلوروفينول

بغداد /كلية 

الهندسة/الهندسة 

 الكيمياوية

 ماجستير

3112 

 احادي القاعدةدراسة سلوك االحتراق للبارود   

الكلية الهندسية 

العسكرية/الهندسة 

 الكيمياوية

 ماجستير

3112 

 انتاج مستخلص الخميرة من  خمائر  البيرة المستهلكة 

بغداد/معهد الهندسة 

الوراثية للدراسات 

 العليا

 ماجستير

3113 

  



 

 11من  3صفحة     

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات رابعًا :  

 ةنوع المشارك انعقادهامكان  ةالسن العنوان ت

المؤتمر العلمي الدولي االول للتقنيات االحيائية  

 .التطبيقية
 جامعة النهرين 3102

 مشارك

المؤتمر العلمي الوطني النسوي االول حول دور المرأة  

 .في البحث العلمي والتكنولوجي
 فندق عشتار بغداد / 3103

 مشارك

 3103 .جامعة تكريتالمؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم/  
كلية  جامعة تكريت/

 العلوم

 مشارك

 3103 .المؤتمر العلمي الثامن للعلوم الصرفة 
الجامعة  ة العلوم /يكل

 المستنصرية

 مشارك

المؤتمر الخامس الذي تنظمه الجمعية العالمية  

 .للمؤتمرات العلمية في الشرق االوسط
 فرنسا /  باريس 3100

 مشارك

 مشارك جامعة بغداد 3100 .الدولي االول للهندسة الوراثيةالمؤتمر العلمي  

المؤتمر الرابع الذي تنظمه الجمعية العالمية للمؤتمرات  

 .العلمية في الشرق االوسط
 االردن 3116

 مشارك

المؤتمر العلمي الثاني لمعهد الهندسة الوراثية  

 .والتقانات االحيائية
 جامعة بغداد 3116

 مشارك

العلمي االول لمعهد الهندسة الوراثية والتقانات المؤتمر  

 .االحيائية
 جامعة بغداد 3112

 مشارك

 مشارك جامعة بغداد 3112 المؤتمر العلمي الثاني/كلية الهندسة الخوارزمي 

المؤتمر العلمي القطري الثاني للهندسة  

 .الكيمياوية وهندسة النفط
 جامعة تكريت 3113

 مشارك

 3100 .انتاج الوقود الحيويمحاضرة تقنيات  
معهد الهندسة الوراثية 

 / جامعة بغداد
 مشارك

محاضرة  سالمة التداول للمواد الكيمياوية في  

 . المختبرات
3100 

معهد الهندسة الوراثية 

 / جامعة بغداد
 مشارك

 

  



 

 11من  4صفحة     

 

 

 التعليم.المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير خامسًا:  

 ةالسن حمل النشر سم البحثا ت

 

 

 

  



 

 11من  5صفحة     

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية.سادسًا:  

 نوع العضوية السنة اسم اهليئة ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.عضو جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئة العراقية 

 

 

 

 .االخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 )داخل / خارج( الكلية السنة مكان النشاط 1نوع النشاط ت

برنامج تدرب و تطوير المالكات  

 التدريسية
 خارج الكلية UKM 4/00 – 5/03/3103ماليزيا /جامعة 

التدريب في مجال السالمة الكيمياوية  

 في المختبرات
 خارج الكلية 34/3/3100 – 33 كلية العلوم / جامعة بغداد

برنامج اعادة تأهيل العلماء العراقيين  

 في موضوع البايوكيمياء
 خارج الكلية 3/2/3101 – 4/7 ايطاليا

  

                                                 
1

 وما شابه. نوع النشاط: بحثي / صناعي / تسويقي / تبادل خبرات علمية... 



 

 11من  6صفحة     

 

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ثامنا: 

 السنة املادة القسم ت

1  

2  

 3102-3114 تقنيات حماية البيئة / دكتوراه العليابغداد/معهد الهندسة الوراثية للدراسات   3

 3114-3113 / دكتوراه المخمرات بغداد/معهد الهندسة الوراثية للدراسات العليا  4

 3113-0666 / دكتوراه انتقال مادة الكلية الهندسية العسكرية/الهندسة الكيمياوية  5

 3102-3114 / دكتوراه حرارةانتقال  الكلية الهندسية العسكرية/الهندسة الكيمياوية  6

 3102 /ماجستير تطبيقات التقنيات الحيوية بغداد/معهد الهندسة الوراثية للدراسات العليا  7

 3119-3113 / ماجستير الهندسة الكيموحيوية بغداد/معهد الهندسة الوراثية للدراسات العليا  8

 3112-3111 / ماجستير ثرموداينمك الكلية الهندسية العسكرية/الهندسة الكيمياوية  9

 3112-3111 /ماجستير انتقال حرارة الكلية الهندسية العسكرية/الهندسة الكيمياوية  11

 3113-0666 /ماجستير  انتقال مادة الكلية الهندسية العسكرية/الهندسة الكيمياوية  11

 0667-0666 (stochastic)  / ماجستيرالعشوائية الرياضيات بغداد /كلية الهندسة/الهندسة الكيمياوية  12

 3102- 3111 /   دبلوم عاليهندسة كيموحيوية بغداد/معهد الهندسة الوراثية للدراسات العليا  13

 3102 - 3110 / دبلوم عاليتطبيقات الحاسوب في الهندسةالوراثية بغداد/معهد الهندسة الوراثية للدراسات العليا  14

 3112-3111 / بكالوريوس  انتقال حرارة الهندسة العسكرية/ الهندسة الكيمياوية  15

 0669-0665 / بكالوريوس انتقال مادة  بغداد/الهندسة/الهندسة الكيمياوية  16

  



 

 11من  7صفحة     

 

 .خارج العراقو داخل ةالبحوث المنشور :تاسعًا 

 جهة إصدار المجلة المجلد العدد ة العلميةالمجل عنوان البحث ت

انتاج االيثانول الحيوي من  

 فضالت البطاطا

كلية الهندسة الخوارزمي  قيد النشر  مجلة الهندسة الخوارزمي

 /جامعة بغداد

تاثير بعض العوامل  في  

امتصاص الرصاص من 

الماء بواسطة االوراق 

 المجففة لنبات زهرة الماء

International journal of 

pure and applied sciences 

and technology 

2 Vol. 17 

year 

2013 

India 

تاثير درجة الحرارة  دراسة 

على اداء المفاعالت الحيوية 

نوع االغشية في معالجة مياه 

 الصرف الصحي

Asian Academic research 

journal of multidisciplinary 

20 Vol.1 

year  

2014 

India 

دراسة الظروف المثلى  

النتاج انزيم السليليز من 

سيقان القصب وسيقان 

 البردي باستخدام عزلة 

Trichoderma viride 

International journal of 

bio-technology and 

research 

2 Vol.3 

Year 

2013 

TJPRC Pvt. Ltd 

 

 

 

االنتاج الحيوي للهيدروجين  

-بطريقة تفاعل ازاحة الغاز

الماء باستخدام العمود 
 المحشو.

 

International journal of 

biological 

&pharmaceutical research 

8 Vol.4 

Year 

2013 

 India 

المعالجة الحيوية الهوائية  

لمياه الصرف لمستشفى 

الكرامة التعليمي باستخدام 

 العمود المحشو

 Vol. 10 0 مجلة بغداد للعلوم

Year 

2013 

كلية العلوم للبنات 

 /جامعة بغداد

المعالجة الحيوية للمركبات  

الهيدروكاربونية في مياه 

 الصرف لمصافي النفط.

 Vol.11 0 المجلة العراقية للتقانات االحيائية

Year 

2012 

معهد الهندسة الوراثية 

 /جامعة بغداد

معدل تحلل وتراكم الملوثات  

 (PCBs.في االبقار ) 

 Vol.16 3 مجلة الهندسة والتنمية

Year 

2012 

 الجامعة المستنصرية

انتاج االيثانول الحيوي  

 باستخدام المفاعل الحيوي

 المحشو نوع العمود

المجلة العراقية للهندسة الكيمياوية 

 والبتروكيمياوية

4 Vol. 10 

Year 

2009 

كلية الهندسة / جامعة 

 بغداد

دراسة  هيدروديناميكية  

 المفاعالت الحيوية ذو الخلط

 Vol. 8 3 المجلة العراقية للتقانات االحيائية

Year 

2009 

معهد الهندسة الوراثية 

 /جامعة بغداد

استخدام انزيم اليوريز المنتج  

   proteus mirabilisمن 

 لتقدير تركيز اليوريا بالدم

 Vol. 8 3 المجلة العراقية للتقانات االحيائية

Year 

2009 

معهد الهندسة الوراثية 

 /جامعة بغداد

اداء المفاعالت الحيوية ذات  

 الخلط الساحب للهواء

 Vol. 4 4 مجلة الهندسة الخوارزمي

Year 

2008 

كلية الهندسة الخوارزمي 

 / جامعة بغداد



 

 11من  8صفحة     

 

 جهة إصدار المجلة المجلد العدد ة العلميةالمجل عنوان البحث ت

خصائص انتقال المادة في  

المفاعالت الحيوية الساحبة 

 للهواء

 Vol. 4 2 مجلة الهندسة الخوارزمي

Year 

2008 

كلية الهندسة الخوارزمي 

 / جامعة بغداد

النمذجة الرياضية لزمن  

الخلط في المفاعالت الحيوية 

 ذات الخلط االني

 Vol.4 2 سلمة للعلوممجلة ام 

year 

2008 

كلية العلوم للبنات / 

 جامعة بغداد

العوامل المؤثرة على تهوية  

المخمرات ذات الخالط 

 الساحب للهواء

 Vol. 7 3 المجلة العراقية للتقانات االحيائية

Year 

2002 

معهد الهندسة الوراثية 

 /جامعة بغداد

انتاج مستخلص الخميرة من  

خمائر فضالت البيرة 

 فضالت 

 Vol. 4 0 المجلة العراقية للتقانات االحيائية

Year 

3115 

معهد الهندسة الوراثية 

 /جامعة بغداد

توزيع حجم القطرات في  

جهاز االستخالص نوع 

 كريسر

.  Canadian Journal of 

chemical engineering 

4 Vol. 68 

Year 

1990 

Canada 

     

  



 

 11من  9صفحة     

 

 

 الجوائز وشهادات التقدير.كتب الشكر، : عاشرًا 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11من  11صفحة    

 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 11من  11صفحة    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر سم الكتابا ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .التدرج الوظيفي ثاني عشر: 

 الى -الفترة من  اجلهة الوظيفة ت

 مستمر - 3104بغداد/كلية الهندسة الخوارزمي جامعةاستاذ جامعي  

مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون  

العلمية
3102 - 3104 

  3104 - 3119الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية  جامعة بغداد/استاذ جامعي  

مدير شعبة الدراسات  والتخطيط  

والمتابعة
 3102 - 3116الوراثية للدراسات العلياجامعة بغداد/معهد الهندسة 

 
3111 - 3112 

 
 3111 - 0669مدير مديرية الشؤون الهندسية

 0662 - 0622منظمة الطاقة الذرية العراقيةمدير مشروع  

 0622 - 0629منظمة الطاقة الذرية العراقيةمهندس تصاميم مشاريع. 

 


