
  (C.V)   السيرة العلمية                                                      
                جامعة القادسية 

للبناتكلية التربية           
 قسم التربية الرياضية

1-  السم الرباعي واللقب : رؤيا ضياء حسن سلمان الخزاعي
2- 1983محل وتاريخ الولدة   : ديوانية / 

3- الديانة :    مسلمه                             القومية : عربية                         الجنسية : عراقية
4- / :الحالة الزوجية :    /              عمل الزوج أو الزوجة :    /                      عدد الطفال

5- 19/7/2001  تاريخها :228222  رقم شهادة الجنسية : 16/5/2012  تاريخها : 00126096رقم هوية الحوال المدنية :    
6- 07806062323  رقم الهاتف : رقم الموبايل : 20عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  :ديوانية / حي التقيه الثانيه – شارع 

7-  : المنصب الحالي : ليوجد                                                                 رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب
8- 14/3/2007تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد  : 

9- 2/4/2007                          رقم وتاريخ المباشرة : في 14/3/2007تاريخ أول تعيين بالجامعة : 
10- ruya.hasan@qu.edu.iq :البريد اللكتروني

11-  : 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 2004/2005 جامعة القادسية/كلية التربية الرياضية 1496

22/5/2012 ماجستير جامعة القادسية/كلية التربية الرياضية 8005
 دكتوراه

12-   :عناويين الرسائل والطاريح التي حصل عليها

 عنوان رسالة
الماجستير

 اثر التمرين المتسلسل والعشوائي في تعلم واحتفاظ اهم المهارات بالتنس)
( الرضي خلل طوري دورة اليقاع الحيوي الذهنيه للناشئين

رقم وتاريخ
المر الجامعي

 عنوان
 أطروحة
الدكتوراه

رقم وتاريخ
المر الجامعي

       

13- : تاريخ اللقاب العلمية

 رقم وتاريخ المر الجامعي والمر الداري الخاص بالترقية تاريخ منح اللقب اللقب العلمي
مدرب ألعاب رياضية 2/4/2007

مدرس مساعد 20/1/2013 817
مدرس

استاذ مساعد
 استاذ

       
14-  الختصاص العلمي :- تعلم حركي / مضرب

15-  اللقب العلمي الحالي :- مدرس مساعد
16-  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

  
17- -: البحوث المنشورة

ت عنوان البحث البلد جهة النشر تاريخ النشر
1  بع,,,,,ض القياس,,,,,ات الجس,,,,,ميه وعلقته,,,,,ا ببع,,,,,ض

 عناص,ر اللي,اقه الب,دنيه ل,دى اللع,ب الح,ر ب,,الكرة
الطائرة

جامعة بابل العراق

2 جامعة بابل مستل من رسالة الماجستير العراق

-: البحوث المقبولة للنشر -17

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

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

المشاركون

1

 -: ب-الدكتوراه

(الشراف المنجز على (الدكتوراه

ت أسم الطالب
عنوان الطروحة

 رقم وتاريخ أمر
المناقشة جهة المناقشة المشرفون المشاركون

 -:المناقشات العلمية -19
-: أ- الماجستير

 -: ب - الدكتوراه

 -: المؤتمرات العلمية -20
  :  داخل العراق



 : خارج العراق

 : التقويم العلمي البحوث والرسائل والطاريح -21

: الدورات التدريبية -22
اسم الدورة مدتها مكانها التقييم

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

 ( الوزير- رئيس جامعة – عميد )
اسباب المنح

27/1/2008في  55 العميد  للجهود المتميزة وذلك بالحصول على المركز الول على ترتيب الجامعة
2008لعام 

30/9/2009في  676 العميد  تثمينا للجهود المبذولة والمتمثلة بتهيئة مستلزمات وتنظيم مشاركة
2009-2008التدريسيين وطلبة الكلية لحفل التخرج للعام 

12/6/2014في  1141 العميد  للجهود المبذولة في لجنة افتتاح المؤتمر العلمي الثالث لكلية الدارة
 والقتصاد

29/6/2014في  1214 العميد  ضبط حالت الغش

19/11/2013في  2284 العميد  للجهود المتميزة لحصول الكلية على المركز الول على ترتيب الجامعه 
   لكافة الفعاليات

31/3/2013في  679 العميد  لحصول الكلية على المركز الثاني بكرة السلة
6/3/2013في  489 العميد  للجهود المتميزة لحصول الكلية على المركز الول في كرة اليد

21/1/2013في  122 العميد   تدريب فرق الكليه ( الطلب والطالبات ) لكل الفعاليات
18/6/2012في  1742 العميد  اللتزام والحضور يوم السبت طيلة فترة المتحانات

4/3/2012في  654 العميد  لنجاز العمال المكلفين بها للكلية
12/2/2012في  430 العميد  تدريب طالبات الكلية فريق التنس

3/1/2012في  26 العميد حصول الكلية على المركز الثاني بالتنس
25/12/2012في  3815 العميد  حصول الكلية على المركز الول (طالبات)والمركز الثاني (طلب) في

 بطولة الشطرنج
12/2/2012في  429 العميد  انجاز العمال المكلفين بها للكلية

1263 31/12/2013في  رئيس جامعه تثمين جهود
6/2/2011 في 594ت د/ وزير                                                                               تثمين جهود

23/6/2009في 1471 العميد  للجهود المبذوله في لجنة حفل التخرج

 -: اللغات التي يجيدها -24
1- العربية

2- (النكليزية (متوسط

 -: اية معلومات او ملحظات اخرى -25





C. V

AL_QAdisiyah University
College of Education for women

Dept of Physical Education & sport sciences
1-Full Name Ruya Dheyaa Hasan Alkhazaali

2- D.O.B . Iraq , Diwaniyah , 1983
3-Relegion . Muslim  ,  National ship : Arabic   ,  Nationality . Iraqi

4- Marital status : Single
5- Number of Identity card                     , Date of issue   /   /
Number of National Certificate . 559699 , Date of issue  /   /

6- Current permenant address : Diwaniyah , AL_taqiya , near the
7- Current position : Instructor

8- The first date of getting the job :  2 / 4 / 2007
9- The first date of joining  the job  5 /4/ 2007
10- e-mail address : ruya.hasan@qu.edu.iq

mailto:sabah_Bidiwi@yahoo.com

