الســــيــرة الــــذاتيـــــــــة
)Curriculum Vitae (C.V
 .1المعلومـــــات الشخصيـــــة
االســـم الرباعــي واللقــب

عالء عبد الحسين دليح كرم المكصوصي

اللقــــب العلمـــي

مدرس

التخصـــص

علوم حاسبات تاريخ الحصول على اللقب

الحالـــة الزوجيـــة

متزوج

مكــــان العمــــل

الجامعة

2018/1/25

عدد االوالد
واسط

اثنان
التربية للعلوم الصرفة – قسم
الحاسوب

الكلية

الديانــــــــة

مسلم

المنصــب الحالــي

تدريسي في قسم علوم الحاسوب – كلية التربية للعلوم الصرفة – جامعة واسط

الجنــــــــس

ذكـــر

التولــــــــــــد

1977/7/10

رقـــم الهاتـــف

07804822474

07719896139

العنــــــــوان

واسط –كوت – مجمع الشهيدة اسراء السكني

تاريــخ اول تعيين

2005/2/13

البريـــد االلكــترونــي

adleah@uowasit.edu.iq

almusawialaa231@gmail.com

الشهادة

ماجستير علوم حاسبات  /امنية الحاسبات

تاريخ الحصول على الشهادة

2011/6/30

عنوان رسالـــة الماجستير

Computer network establishment and security.

 .2المؤهالت العلمية االكاديمية
الدرجة العلمية

اسم اجلامعة

التخصص

سنة التخرج

ماجستري

جامعة بالروسيا احلكومية

علوم حاسبات

2011

بكالوريوس

كلية املامون اجلامعة

علوم حاسبات

2000

 .3الخبرات العلمية والوظيفية
ت

اجلهة

اسم الوظيفة

الفرتة اليت قضاها يف الوظيفة
مــــن

 1سكرتري رئيس جامعة واسط

جامعة واسط
1

213/6/4

الـــى
2013/10/1

 .4التدريس الجامعي
ت

اجلهة (املعهد  /الكلية)

الفرتة اليت قضاها يف التدريس

اجلامعـــــــــــة

مــــن

الـــى

 1كلية االدارة واالقتصاد

جامعة القادسية

2011

2012

 2كلية القانون

جامعة القادسية

2011

2012

 3اجلامعة االسالمية

املوقع البديل يف الديوانية

2012

2013

 4كلية الرتبية

جامعة واسط

2013

2018

 5كلية اهلندسة قسم امليكانيك

جامعة القادسية

2014

2015

 6كلية اهلندسة قسم امليكانيك

جامعة واسط

2015

2016

 7كلية الرتبية للعلوم الصرفة

جامعة واسط

2018

مستمر اىل االن

 .5تدريس المواد في الدراسات االولية
ت

القسم

المادة

المرحلة

ت

القسم

المادة

المرحلة

1

قسم االقتصاد

حاسوب

االوىل -الثانية

10

قسم علوم القران

حاسوب

االوىل -الثانية

2

قسم االدارة

حاسوب

االوىل -الثانية

11

قسم االنكليزي

حاسوب

االوىل -الثانية

3

قسم العلوم املالية

حاسوب

االوىل -الثانية

12

قسم امليكانيك  /كلية

ماتالب

الثاني

اهلندسة /

واملصرفية /

4

قسم القانون العام

حاسوب

االوىل -الثانية

13

5

قسم هندسة

تصميم منطقي

االول

14

قسم امليكانيك  /كلية

C++

االول

اهلندسة /
قسم علوم احلاسبات

تصميم منطقي

االول

الراجميات

6

قسم هندسة احلاسبات

فجول بيسك

الثالث

15

قسم علوم احلاسبات

معاجلات مايكروية

ثاني

7

قسم الرياضيات

حاسوب

االول

16

قسم علوم احلاسبات

معمارية حاسبة

ثالت

8

قسم العربي

حاسوب

االوىل -الثانية

17

قسم علوم احلاسبات

تصميم منطقي

رابع

9

قسم التاريخ

حاسوب

االوىل -الثانية

2

 المشاركة بالمؤتمرات المحلية.6
نوع املشاركة

مكان أنعقادها

السنــة

باحث

دولة سنغافورة

2018

/ ( حبث
بوسرت

)حضور

العنوان

ت
1

المؤتمر الدولي التاسع لعلوم الحاسبات في سنغافورة

البحوث المنشورة في المؤتمرات العلمية المحلية.7
Gamification in e-learning: The Effect on Student Performance (Conference: 9th

Annual International Conference on Computer Science Education: Innovation and Technology (CSEIT
2018)At: Singapore)

 البحوث المنشورة في مجالت محلية وعالمية منها.8
1- Comparison study between LSB and DCT Based Steganography.
2- 3D anaglyph image watermarking approach
3- Gamification in e-learning: The Effect on Student Performance
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