
  (C.V)   السيرة العلمية

      جامعة القادسية
للبناتكلية التربية       

 قسم
1- السم الرباعي واللقب : اسراء سالم موسى عبيد الخزاعي

2- 8/7/1981محل وتاريخ الولدة   : الديوانية  
3- الديانة :   مسلمة                        القومية :  العربية     الجنسية : عراقية

4- الحالة الزوجية :   متزوجة           عمل الزوج أو الزوجة : موظف                        عدد الطفال:واحد
5- 16/8/2012  تاريخها : 00476234رقم هوية الحوال المدنية :

6- 2/8/1999                  تاريخها : 552821رقم شهادة الجنسية : 
7-  عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  : الديوانية /العروبة الثالثة/مدرسة الديوانية  رقم الهاتف :     -  رقم

: الموبايل
8-  : المنصب الحالي : ليوجد                                                                رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب

9-  :  تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد
10- 25/1/2009رقم وتاريخ المباشرة :31/12/2008تاريخ أول تعيين بالجامعة :  

11- israamousa22@yahoo.com :البريد اللكتروني
12-  : التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح 

 الشهادة

نوعها  تاريخ الحصول
عليها

الجهة المانحة للشهادة  رقم وتاريخ  المر الخاص
 بمنح الشهادة

دبلوم
بكالوريوس

2007 ماجستير جامعة تكريت 21/5/2007
 دكتوراه

13-   :عناويين الرسائل والطاريح التي حصل عليها

 عنوان رسالة
الماجستير

 المام علي بن ابي طالب-عليه السلم-في الشعر العربي حتى نهاية القرن الرابع
الهجري

رقم وتاريخ
المر الجامعي

17/3/4509 
21/5/2007في 

 عنوان
 أطروحة
الدكتوراه

رقم وتاريخ
المر الجامعي

14- : تاريخ اللقاب العلمية

 رقم وتاريخ المر الجامعي والمر الداري الخاص بالترقية تاريخ منح اللقب اللقب العلمي
مدرب ألعاب رياضية

مدرس مساعد 20/2/2012 20/2/2012في  2732



مدرس
استاذ مساعد

 استاذ

15- الختصاص العلمي :- اللغة العربية
16- اللقب العلمي الحالي :- مدرس مساعد

17-  عناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين لغاية شغله المنصب الحالي للفترة ( من – الى) دون ترك فترة
 زمنية تحديد الوظيفة والجهة التي كان يعمل فيها ( في حالة تكليفه بمنصب يذكر فيما اذا كان تكليفه اصالة او

 ( وكالة

أسم الوزارة أسم الدائرة العنوان الوظيفي تاريخ المباشرة
 وزارة التعليم العالي

 والبحث العلمي
جامعة القادسية مدرس مساعد / مقرر قسم الرشاد النفسي والتوجيه التربوي 29/2/2012

18- البحوث المنشورة :-ليوجد
ت عنوان البحث البلد جهة النشر تاريخ النشر

البحوث المقبولة للنشر :-ليوجد -17

 -: الشراف المنجز على الدراسات العليا-18
1- الماجستير :-ليوجد



(الشراف المنجز على (الماجستير
ت أسم الطالب عنوان الرسالة رقم وتاريخ أمر المناقشة جهة المناقشة  المشرفون

المشاركون

ب-الدكتوراه :- ليوجد

(الشراف المنجز على (الدكتوراه

ت أسم الطالب
عنوان الطروحة

 رقم وتاريخ أمر
المناقشة جهة المناقشة المشرفون المشاركون

المناقشات العلمية:- ليوجد -19
-: أ- الماجستير

 -: ب - الدكتوراه
المؤتمرات العلمية :- ليوجد -20

:  داخل العراق

: خارج العراق

التقويم العلمي البحوث والرسائل والطاريح : ليوجد -21

: الدورات التدريبية -22
اسم الدورة مدتها مكانها التقييم

دورة الحاسبات التدريبية يوم 12 جامعة القادسية / مركز الحاسبة ناجحة
دورة التأهيل التربوي يوم 30  جامعة القادسية / مركز تطوير

التدريس الجامعي
اجتياز

يوم 19 دورة التقنيات التعليمية  جامعة القادسية /مركز تطوير
 التدريس الجامعي

اجتياز

يوم 3 دورة المكتبة الفتراضية جامعة القادسية / كلية التربية اجتياز



يوم 3 دورة السلمة المهنية جامعة القادسية /كلية التربية اجتياز
يوم 2 دورة حقوق النسان جامعة القادسية / كلية القانون اجتياز

 دورة البرامج الرياضية
والعلجية

يوم 6 جامعة القادسية / كلية التربية اجتياز

 -: التشكرات والتكريم -23
 الجهة المانحة للكتاب رقم وتاريخ الكتاب

 ( الوزير- رئيس جامعة – عميد )
اسباب المنح

16/4/2012في  544 عميد الجهود المبذولة في اداء العمال المكلفين بها
  في21291ق.ب.

31/12/2013
رئيس الجامعة  الجهود المبذولة من قبل منتسبي الجامعة

10/10/2010في  13588 الجهود المبذولة في اداء الواجبات المكلفين بها رئيس الجامعة
  في2/89/14440م.ر.ن./د

9/12/2013
مكتب رئيس الوزراء تثمينا للجهود واختيار جامعة القادسية كأفضل جامعة اقليمية

اللغات التي يجيدها :- اللغة العربية -24

 -: اية معلومات او ملحظات اخرى -25



Curriculum Vitae ( C.V )

 Name: Israa Salim Mosa 
Permanent Address: Al-Qadisiya Governorate –Al-Oruba Dist. Home No. 30, 

Iraq. 
Gender: Female 

Date of Birth: 08/07/1981 
Marital status: Married 

Telephone Number: 00964 7706610226 
E-mail: israamousa22@yahoo.com 

Education Background: 
- B.A. Arabic language, Tekrit University-Iraq. 

- M.Sc. Arabic Language, Tekrit University-Iraq. 

- Ph.D. Student, University of Al-Qadisiyah – Iraq. 

Memberships: 
- Iraqi Independent Society for Human Right. 

- Together to protect the Human and Environment. 

- Green Oases Organization. 

- Iraqi Organization for the Patient of Autism. 

Training courses:- 
1- Attending Basic Course of the initial of Training of Trainee. 

2- Attending training course in advance course in (TOT). 
3- Training course in the field of Human Development. 

4- Attending training course in the computer techniques and its application. 
5- Attending a training course on using technologies in education. 

6- Attending a workshop on the Human Right. Curriculum Vitae ( C.V ) 



Technical work: 
1- Participated in the strategic action plan for the Iraqi patient in autism. 

2- Participated in the program for the development of the Arabic language 
curricula. 
Honors: 

- Letter of Thanks and Appreciation from the Dean of the College of Education for 
Women. 

- Letter of Thanks and Appreciation from the University President for exceptional 
Teaching Efforts. 

- Letter of Thanks and Appreciation from the Minister of Higher Education & 
Scientific Research for the exceptional teaching efforts. 

- Letter of Thanks and Appreciation from Ministry of Tourism and Antiquities – 
Diwaniya Directorate for the program of education awareness in the Nippur 

Heritage site. 

- Letter of Thanks and Appreciation from the University President for Program of 
Environmental Awareness. 

- Letter of Thanks and Appreciation from the CEO of Human Right Organization 
for the voluntary work. 

Skills: 
- Problem solving 

- Team player 

- Eager learner on culture 

- Computer Techniques 

- GIS and Hot Map 


