
 

                                                                                                                                                                                                    

براهميعالء  /سرية اذلايت للمرحش ال   رسحان اخلزاعي  ا 

 ب العرايق عنلنوالس اجمل

 القادس ية / دائرة الشامية  حمافظة 

   
 

براهمي رسحان محود اخلزاعي  :الامس الرابعي واللقب  عالء ا 

 ت طالب دكتوراة جامعة تكري  /ماجس تري  الشهــــــــــــــــــــــــادة:

 ونفس ية علوم تربوية  ام:التخصص العـــــــــــ

 تدريس عامة  وطرق مناجه التخصص ادلقيــــــــق:

 17/11/1979النجف  والدة:ـــــحمل واترخي ال

 مزتوج ة:ـــــــة الاجامتعيـــاحلال

 ادليوانية / قضاء السنية  عنوان السكــن احلايل:

 عة القادس ية جام  ل احلايل:ـــــع العمـــموق

 مدرس :يـــــــــمــــب العلــــاللق

 ير من وزير  ووكيل وزير  ومدير عام شكر وتقدكتاب  41 كتب الشكر والتقدير 

 س نة قدم  اعرش س نة مهن 15 س نوات اخلدمة 

  Alaa.serhan@qu.edu.iq    @gmail.com1979alaaabrahem د الالكرتوين:ــــــالربي

 07828119560 رقـــــــم املوابيــــــــل:
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 اليت قد حصلت علهياالشهادات 
 س نة التخرج اجلهة املاحنة للشهادة )اجلامعة/ البدل( الشهادة ت

 2000 ةالعراق / ادليواني اعدادية زراعة ادليوانية 1

 2002 دس ية علمني املسايئ يف القامعهد امل العراق / املركزي  معهد املعلمني  2

 2006 جامعة الاقادس ية / لكية الرتبية  بلكوريوس اترخي  3

علوم نفس ية يف ماجس تري  4

 وتربوية 

 2013 جامعة القادس ية / لكية الرتبية 

 

 

 

 

 

 

 اال دارية اليت شغلهتااملناصب 
 اىل من العمل ماكن الوظيفة

 2014 2008 لكية الرتبية  /ة القادس ية معجا مدير اعالم لكية الرتبية 

 2014 2011 جامعة القادس ية  جرية أ فاكر جامعية  مدير حترير

 ____ 2014 جامعة القادس ية  جرية نيبور  انئب رئيس حترير 

 2016 2015 جامعة القادس ية  محلاية اجلامعية مدير قسم ا

 -------- 2017 الااثرجامعةالقادس ية/ لكية  م ادلراسات املسامرية مقرر قس

 ___ 2017 جامعة القادس ية / لكية الااثر حلاسوب ترب امدير م 

 _____ 2018 جامعة القادس ية / لكية الااثر مسؤول وحدة  الارشاد
 

 

 

 

 

 

 

 



 املناصب والادوار اليت شغلهتا خارج اطار معيل يف جامعة القادس ية 
 تفاصيهلو  الاجناز نوع ت

 لعراق حصفي يف واكةل أ صوات ا 1

 البغدادية حصفي يف قناة  2

دارية 3  لنادي السنية الراييض املؤسسة عضو هيئة ا 

 العب يف اندي ادليوانية الراييض  4

 اعالم حمافظ ادليوانية قسم  مدير 5

 ل جنيب للوالايت املتحدة الامريكية يف برانمج الزائر ا) جامعة القادس ية ( حمافظة ادليوانية  ممثل 6

 )للقوات ال منية واحلشد الشعيب(  اللوجس يتمع الت ادلس اللجنة محلرئي انئب 7

 املشاركة حبمةل لقاحات مع منظمة السام ال خرض يف ادليوانية  8
 

 

 

 

 

 التارخي  املاكن والادرية الفنية  ادلورات العلميةمشاراكيت يف 

 2014 جامعة القادسية  ربين دورة اعداد المد
 2014 جامعة القاديبة  ربوي الت التأهيلدورة 

 2018 جامعة القادسية  دورة سالمة اللغة العربية 
 2009 جامعة القادسية   التأهيليةدورة الحاسوب 

 2013 جامعة القادسية  A.A.Sدورة تقنيات التعليم 
 2018  القاسيةجامعة  دورة قيادة الحاسوب 

 2011 الممركز الحرب والس دورة في الصحافة واالعالم 
 2013 المعهد العالي للتطوير االكاديمي مات دورة في إدارة االز 

 2019 جامعة القادسية  دورة قيادة الحاسوب
 2019 جامعة القادسية  دورة اعداد المدربين للتأهيل والتوظيف الجامعي

 2018 لقادسية جامعة ا دورة تعليم اللغة اإلنكليزية 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :اللجان
 رب احلاسوب جلنة صيانة مت 1

 اعداد ادلليل خترج طلبة لكية الااثرجلنة  2

 جلنة الارشاد يف لكية الااثر  3

 جلنة مطابقة الكتب املهنجية  4

 جلنة انضباط الطلبة للكية الااثر  5

 جلنة حتضريية لتطوير مناجه الااثر وتلبية سوق العمل 6

 لتقومييهتيئة املعلومات املتعلقة مبحاور املؤمتر اجلنة  7

 ر الاكشاك واحللوايت يف لكية الااثرجلنة تقدي 8

 جلنة اس تقبال الطلبة يف لكية الااثر 9

 اللجنة الثقافية يف لكية الااثر  10

 جلنة تقيمي مترب احلاسوب يف لكية الفنون امجليةل   11

  جلنة الصيانة يف لكية الرتبية 12

 جلنة تطوير املناجه يف لكية الااثر 13

 يف لكية الااثراللجنة الثقافية   14

 اللجنة الامتحانية يف لكية الااثر  15

 جلنة املشرتايت يف لكية الااثر 16

 جلنة اس تكامل احتياجات القاعات الامتحانية يف لكية الرتبية  17

 ملادية واملعنوية اعدة قزاتنا ال منية يف توفري اال ماكنيات اجلنة ادلمع اللوجس يت يف جامعة القادس ية ملس  18

 جلنة اس تقبال املتطوعني من التدريسني واملوظفني محلاية اجلامعة ومبانهيا 19

 جلنة مجع التربعات للقوات ال منية واحلشد الشعيب  يف جامعة القادس ية   20

 جلنة مركزية حلفل خترج جامعة القادس ية  21

 ا الارشاف عىل معل الاقسام ادلاخلية وتطويره جلنة  22
 



 

 

 

 

 

 

  علمية املنشورة:البحوث ال 

 التارخي هجة النرش املنجزة  عنوان البحث ت

اخلرائط اذلهنية يف التحصيل واخزتال قلق  ابسرتاتيجيةفاعلية التدريس  1

 دلى طالب الرابع ادادي يف مادة التارخي  الاختبار

 2013 جامعة القادس ية 

الب الصف دلى طيل املعريف يف التفض  PQ4Rفاعلية التدريس ابسرتاتيجية  2

 يف مادة التارخي الثاين منوسط 

 2015 جامعة الكوفة 

وفق امنوذج لطلبة قسم التارخي لكية الرتبية الاهنايئ حتليل الاسةل الامتحانية  3

 مروزان 

 2016 جامعة القادس ية 

 2018 جامعة واسط ى طلبة اجلامعة مس توى ادراك الاحداث التارخيية دل 4

 2019 اجلامعة املستنرصية  نات يف الرتبية العملية والاعداد املهين الرتبية ب  مناجه تقومي 5

واملناخ عىل ال بنية يف العامرة  ةالفنية يف معاجلة اثر البيئ–دور التنقيبات البنائية  6

 العراقية القدمية  

 2019 جامعة القادس ية 

 


