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 المعلومات الشخصیة

 قصي عبد اللھ عبد السیالوي الثالثي واللقب  االسم
 الجھة المانحة الشھادة

 كلیة العلوم  –جامعة بغداد  بكالوریوس
  دبلوم عالي
 الفنون و العلوم .كلیة  –جامعة اوتارا المالیزیة  ماجستیر 

  دكتوراه
 علوم حاسبات العام االختصاص

 تكنولوجیا المعلومات االختصاص الدقیق
 استاذ استاذ مساعد مدرس مساعدمدرس  االلقاب العلمیة 

    ۲۰۱٥-٦-۱٤ تاریخ الحصول علیھ
 عراقیة الجنسیة

 ۱۹۸۰-۷-۱ تاریخ المیالد
 متزوج الحالة االجتماعیة

 العربیة ، االنكلیزیة اللغات
 ۰۷۸۱۰۲۰٥۹۱۲ رقم الھاتف
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 العلمیة الخبرات

 ۳ عدد البحوث المنشورة
 ۰ عدد الكتب المؤلفة والمترجمة

 ۰ داخل العراقالمشارك بھا عدد المؤتمرات العلمیة 
 ۲ خارج العراقالمشارك بھا عدد المؤتمرات العلمیة 

 ٥ ورش العمل المشارك بھا عدد
 ۲  عدد السیمنرات

 ۸ عدد الدورات التدریبیة
 

 الخبرات العملیة

 المؤھالت االكادیمیة

 كربالء. –المعھد التقني  / دبلوم تقني (انظمة حاسبات)   -
 جامعة بغداد. / (علوم حاسبات)بكالوریوس  -

 .UUMجامعة اوتارا المالیزیة  / ماجستیر (علوم حاسبات) -
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 ).IC3الشھادة الدولیة للحاسوب واالنترنت (   -
 ).ELPTشھادة دولیة في اللغة االنكلیزیة ( -
 ).CCNA Exploration, CISCO شھادة اكادیمیة سیسكو في اساسیات الشبكات ( -
 (التحول االجتماعي نحو المجتمعات المستدامة)، مالیزیا.شھادة دولیة في  -

Certificate of (Social Transformation towards Sustainable Society), UUM , Malaysia. 
 شھادة دولیة في (تحلیل البیانات والكتابة األكادیمیة)، مالیزیا. -

 Certificate of (Data Analysis and Academic Writing), UUM, Malaysia. 
 ) Gold Awardsالحصول على المیدالیة الذھبیة ( -

e-Learning 2014 , Malaysia.        The National University Carnival on 
 

 مستوى اللغة االنكلیزیة

 متمرس متقدم عالي متقدم وسط متقدم أول متوسط مبتدئ
  

  
   

 
 

 / مناصب / مھارات أخرى ابقال

 .۲۰۱۳-۲۰۰٦االنترنت  مسؤول وحدة -
 ولحد اآلن. ۲۰۰٦كربالء منذ عام  –المعھد التقني  /القاء المحاضرات في جامعة الفرات األوسط التقنیة  -
  Microsoft Office ( Word, Excel, Access, PowerPoint, … etc. )العمل على برامج -
 ) . C++ , Pascal , Visual Basic , HTMLاللغات البرمجیة ( -
 ).Visual FoxProفي مجال قواعد البیانات (العمل  -
 ) . Protégé – OWLالعمل في مجال االنطولوجیا (  -
 ). Networkingالعمل في مجال الشبكات ( -
 ). SPSS العمل على البرامج االحصائیة ( -
 صیانة وتجمیع جھاز الحاسوب. -
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