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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 قاسم حسين عالوي :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  قسم الرياضيات/ كلية التربية للعلوم الصرفة ـ  االنبارجامعة : العمل  
 استاذ مساعد  :الدرجة العلمية            الرياضيات: التخصص  

 العنوان البريدي:     
 70579850770: نقال  

 يالبريد االكترون  :...................... qassaim.h@gmail.com 

 :معلومات شخصية  .2
 عراقية: سية ـالجن              االنبار           / عنه : والدة ــمكان ال   
  G2997982:جواز سفر                      12/0/2597:  خ الوالدة ــتاري   
                                    7: عدد األطفال                            متزوج  :الحالة االجتماعية   

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 21/6/1892 اقالعر  المستنصرية البكالوريوس
 21/6/1882 العراق المستنصرية الماجستير 

    هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو:       

 

 .انموذج المفترس والضحية 
 

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 الوظيفة
 الفترة الزمنية مكان العمل

 المهام الرئيسية
 إلى من 

/11/1 3/7/1893 لس البحث العلميمج مبرمج. م
1881 

منظومة السيطرة في المرصـد الفلكـي 
 العراقي

  1/6/2113 1/7/1882 قسم الرياضيات مقرر قسم
  1/8/2116 1/6/2113 قسم الرياضيات رئيس قسم

  1/8/2111 1/7/2117 عمادة كلية التربية معاون عميد اداري
  1/1/2113 1/2/2111 عمادة كلية التربية مسؤول حسابات

     
 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 

 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1
 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 رياضيات الصف االول جبر خطي

 كيمياء الصف الثاني تفاضل وتكامل متقدم 
 كيمياء الصف االول تفاضل وتكامل

 رياضيات الصف الثاني ت تفاضلية اعتياديةمعادال

 رياضيات الصف الثالث معادالت تفاضلية جزئية
 رياضيات الصف الرابع هندسة تفاضلية
 رياضيات الصف الثالث تحليل رياضي

 رياضيات الصف االول طرق رياضية متنوعة
 رياضيات الصف الثاني جبر الزمر

   
 : عليافي  الدراسات ال تدريس المواد. 2

 التخصص             الفصل اسم المادة
   
   



 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية - كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة االنبار 

 

3 

 

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
      
 :تقييم البحوث. 4

 (3)تقويم علمي لرسائل ماجستير عدد 
 تقويم علمي لبحوث مقدمة لمجالت علمية بالتخصص

 تقويم علمي لبحوث الترقية العلمية
 
 : االهتمامات البحثية. 1

 في موضوع الرياضيات التطبيقية
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

 حضور  2587 مجلس البحث العلمي مؤتمر البحوث العلمية 
 مشاركة 2551 جامعة االنبار/ كلية التربية  مؤتر كلية التربية االول
 حضور 2559 جامعة االنبار/ كلية التربية  مؤتر كلية التربية الثاني

 مشاركة 1721 جامعة االنبار/ كلية العلوم  مؤتمر كلية العلوم
 : البحوث المنشورة: سادسا 

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
On the predutor prey systems  1884 منفرد االنبارجامعة / المؤتمر العلمي االول لكلية التربية 
Construct _rate  stocking of the 

predator_ pray systems 
 2111 منفرد 3الجامعة المستنصرية العدد / مجلة كلية التربية

Note on the unsteady flow of 

viscous liquid between two Co- 

Axial circular cylinders 
 4العدد  الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية التربية

 2111 مشترك

The separetriecis on the suddle 

point 
 2111 منفرد 8الجامعة المستنصرية العدد / مجلة كلية التربية

On the simple solution of algebraic  

homogeneos  Linear  equation 
 2113 منفرد بغداد / مجلة كلية الرافدين الجامعة 

حل المعادالت التفاضلية االعتيادية من المرتبة 
 االولى والدرجة االولى بطريقة واحدة

 بغداد / مجلة كلية الرافدين الجامعة 
 2113 منفرد
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 2112 مشترك 22العدد/مجلة دراسات االديان مفهوم التكامل والتفاضل في االقتصاد االسالمي
محدبة بإنتضام الدوال الحلزونية والدوال ال

 رتبطة بخواص مع الدوال الدائرية الم
 4العدد / مجلة تكريت للعلوم الصرفة

 2112 مشترك

ايجاد مساحة اكبر مربع داخل مثلث وبعض 
 التطبيقات الهندسية عليه

 كلية العلوم/ مجلة العلوم الصرفة 
  جامعة االنبار -

 2113 مشترك

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 لنشرتاريخ ا جهة النشر عنوان الكتاب

 2117 مديرية الوقف السني كتاب رياضيات االول للثانويات االسالمية
 2117 مديرية الوقف السني كتاب رياضيات الثاني للثانويات االسالمية
 2117 مديرية الوقف السني كتاب رياضيات الثالث للثانويات االسالمية
 2117 نيمديرية الوقف الس كتاب رياضيات الرابع للثانويات االسالمية

 2117 مديرية الوقف السني كتاب رياضيات الخامس للثانويات االسالمية
 2117 مديرية الوقف السني كتاب رياضيات السادس للثانويات االسالمية

   
   

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 اللجنة العلمية ترقيات العلميةلجنة ال لجنة اضافة واحتساب الخدمة
  لجنة المشتريات لجنة التسكين المركزية

  لجنة االمتحانات المركزية 
  تدقيق انلج 

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2111 مديرية تربية األنبار دورة تدريبية لمدرسي الرياضيات
 2119 منظمات المجتمع المدني تخطيط االستراتيجيدورة ال
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 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 1894 المانيا الغربية دورة تدريبة لمنظومة السيطرة على المرصد الفلكي
 1891 جمعية الفيزياء والرياضيات دورة برمجة خطية

 1884 جامعة االنبار ائق التدريسدورة طر 
 1898 مجلس البحث العلمي pl1دورة برمجة 

 2117 منظمات المجتمع المدني دورة التخطيط االستراتيجي
 2119 منظمات المجتمع المدني دورة العالقات العامة

 2111 جامعة االنبار دورة في مجال عمل ضمان الجودة
 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر

  وائز والتقديروائز والتقديرالجالج  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      /  /       ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 7891 العراق رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية شكر وتقدير

 7888 العراق وزير التعليم العالي شكر وتقدير

  العراق ( 71) رئيس الجامعة عدد  شكر و تقدير 

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 الرياضيات والعلوم االخرى كتابات عامة

 مجالت علمية وثقافية قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 برنامج اكسل –نظام ويندوز  تطبيقات الحاسوب

 الصينية –جليزية االن ات األجنبيةــــاللغ

 السباحة اتـــــــــــوايــاله


