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 السٌرة الذاتٌة والعلمٌة

 انصاف عمران حسٌن عالء  -: االسم -1

 .1957محافظة واسط / الكوت/  -محل وتارٌخ الوالدة: -2

 : متزوج. االجتماعٌةالحالة  -3

 alaa.ansaf@mtu.edu.iq     -:االلكترونً البرٌد عنوان -4

                                                   allaansaf@gmail.com  

 ansafa0210المكتبة االفتراضٌة:   -5

 استاذ مساعداللمب العلمً :  -6

 الجنسٌة: عرالً -7

 الدٌانة: مسلم -8

/ كوت  -العمل الحالً : تدرٌسً فً لسم تمنٌات صحة المجتمع ، المعهد التمنً  -9

 الجامعة التمنٌة الوسطى. 

 :الجامعٌة الشهادات

 وااللتصاد جامعة بغداد بكالورٌوس فً اإلحصاء بدرجة جٌد جدا  من كلٌة اإلدارة -1

33/6/1978.  

 . 22/11/1988 جامعة بغداد وااللتصاد اإلدارةفً اإلحصاء من كلٌة  ماجستٌر -2

 : الماجستٌر رسالة

 التغاٌر لتحلٌل الالمعلمٌة و  ةٌعلمالم االختبارات طرق بٌن للممارنة المحاكاة اسلوب استخدام

جامعة بغداد ،  وااللتصاد اإلدارة الى مجلس كلٌة ممدمة العملٌة. التجارب بعض على تطبٌك مع

1988. 

 األماكن التً عمل فٌها:

 .2333 -1989التمنً / كوت  المعهد  -1

 . 2338 -2333لٌبٌا بنغازي / جامعة العرب الطبٌة / كلٌة الطب البشري /  -2

 ولحد اآلن. 2338المعهد التمنً / كوت  -3

 البحوث المنشورة باللغة العربٌة:

 المركبات طرٌمة باستخدام   Hotelling T2 المرالبة لخارطة تطبٌمٌة دراسة -1

 1994، 574 ، المستنصرٌة الجامعة وااللتصاد رةاإلدا كلٌة مجلة .األساسٌة

 التمنً، مجلة كوت،/ الفنً المعهد ًف الوزارٌة االمتحانات لنتائج تحلٌلٌة دراسة -2

 .2333 سنة،( 71العدد)
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 الكلٌات طلبة لبل من الدولٌة المعلومات شبكة الستعمال تحلٌلٌة إحصائٌة دراسة -3

  . 2313( ، سنة 14،العدد ) اإلنسانٌة للعلوم واسط مجلة. الطبٌة

والمركز الصحٌة  المستشفٌات فً العاملٌن الصحً الكادر لدى الوظٌفً الرضا -4

(  23العدد، ) واإلدارٌة، االلتصادٌة للعلوم الكوت مجلة .التابعة لدائرة صحة واسط 

 .2311سنة ،

من البماء استخدام المحاكاة لبٌان دلة طرٌمة كابالن ماٌٌر المعدلة فً تمدٌر متوسط ز -5

 م . 2311/ 12/  14-13، المؤتمر العلمً الخامس لجامعة واسط  المنعمد للمدة من 

)لخارطتً الوسط الحسابً والمدى ( والشبكات العصبٌة  ممارنة بٌن طرٌمة شوارت -6

فً السٌطرة النوعٌة للتوزٌعات الملتوٌة. منشور فً مجلة الكوت للعلوم االلتصادٌة 

 .2314( سنة 16واإلدارٌة العدد )

للتنبؤ بعدد اإلصابات بمرض التدرن فً محافظة واسط ،  ARIMAاستعمال أنموذج  -7

 . 2314سنة  5العدد  27لد منشور فً مجلة التمنً  بالمج

استعمال تحلٌل المسار تحلٌل المسار فً دراسة المتغٌرات المؤثرة على نتائج  -8

امتحانات لسم المحاسبة فً المعهد التمنً / كوت . منشور فً مجلة كلٌة الكوت 

 . 2318السنة الثالثة  1الجامعة المجلد الثالث العدد 

 باللغة االنكلٌزٌة المنشورة البحوث       

1-Four Years Study of  Diabetes  Mellitus at Benghazi- Libya. The 

Egyptian  Journal  Of  Community Medicine, Vol. 4, No. 26,2008.  

2- Obesity among Secondary Schools female Students, Al- 

TAQANI, Vol.24, No. 4, 2011. 

3- The Use of Box–Jenkins Method to Predict the Six Sigma Level 

International  .for Kut Technical Institute Examination Results

Journal of Latest Technology in Engineering, Management & 

Applied Science,Vol.9, No.8,2020. 

  

 المواد الدراسٌة والممررات التً لام بتدرٌسها:

 مبادئ اإلحصاء ،لسم  المحاسبة فً المعهد التمنً / كوت. -1

في الوعهد التقني /  وصحح الوجتوع والويكانيك  الوحاسثح ألقسامتطبٌمات الحاسبة   -2

 كىخ.

 السيطرج النىعيح ،قسن الويكانيك في الوعهد التقني / كىخ. -3

 الصحي والحياتي ، قسن صحح الوجتوع في الوعهد التقني / كىخ. اإلحصاء -4

 كليح الطة الثشري / جاهعح العرب الطثيح / تنغازي / ليثيا.الطثي ،  اإلحصاء -5

 الطثي، كليح الصيدلح / جاهعح العرب الطثيح / تنغازي / ليثيا. اإلحصاء -6

 ازي / ليثيا.الصحي، كليح الصحح العاهح / جاهعح العرب الطثيح / تنغ اإلحصاء -7

 الطثي، كليح الطة / جاهعح واسط. اإلحصاء -8
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 اسالية الثحث العلوي، قسن الوحاسثح  في الوعهد التقني / كىخ. -9

 -:المهارات 

 . اآللًمهارة جٌدة  جدا فً استخدام الحاسب  -1

 SPSS, MINITAB, NCSS  اإلحصائٌةخبرة جٌدة جدا فً استخدام أنظمة التحلٌل  -2

 :اإلدارٌةالمهام 

 ممرر لسم المٌكانٌن. -1

 ممرر لسم ادارة المخازن. -2

 رئٌس لسم المحاسبة. -3

 معاون العمٌد لشؤون الطلبة. -4

 :اللجان العلمٌة  واإلدارٌة

 عضو اللجنة المركزٌة لالمتحانات. -1

 رئٌس اللجنة الفرعٌة لالمتحانات فً لسم المحاسبة. -2

 رئٌس اللجنة العلمٌة فً لسم المحاسبة. -3

 اللجنة المركزٌة للتدرٌب الصٌفً فً المعهد.عضو  -4

 عضو اللجنة االستشارٌة أللسام المحاسبة فً هٌئة التعلٌم التمنً. -5

 رئٌس لجنة التثمٌن. -6

 رئٌس وعضو لجنة منالشة بحوث تخرج الطلبة فً المعهد. -7

  رئٌس لجنة تحلٌل العروض. -13

 .رئٌس لجنة انضباط الطلبة  -11

 للجنة التوعٌة المركزٌة فً الجامعة التمنٌة الوسطى.عضو الجنة المركزٌة  -12

 رئٌس لجنة تسجٌل الطلبة الممبولٌن فً المعهد التمنً / كوت. -13

 : كتب الشكر والتمدٌر

وزٌر التعلٌم العلً والبحث العلمً، حاصل على العدٌد من كتب الشكر والتمدٌر من 

ورئٌس  ، جامعة واسط ومحافظ واسط ، ورئٌس الجامعة التمنٌة الوسطى، ورئٌس

، وعمٌد المعهد التمنً / كوت وعمٌد كلٌة الطب جامعة واسط ،جامعة العرب الطبٌة

  .وعدد من منظمات المجتمع المدنً

 -الدورات العلمٌة والتدرٌبٌة:

الطبً على األطباء المتدربٌن فً  اإلحصاء فًالمحاضرات  إلماءشارن فً  -1

 ضمن دورات طرق البحث العلمً. المجلس اللٌبً للتخصصات الطبٌة

شارن كمحاضرات فً الدورات التً الٌمت فً المعهد التمنً /كوت بمجال  -2

 اختصاصه. 

 .والمكتبة االفتراضٌة اشترن فً دورات الحاسوب وطرائك التدرٌس -3

اشترن فً الكثٌر من المؤتمرات العلمٌة والندوات وورش العمل التً الٌمت  -4

 .2323العراق فً ظل جائحة كورونا عام  الكترونٌا فً داخل وخارج
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