
                                                (C.V)   السيرة العلمية   
                جامعة القادسية 

 كلية التربية للبنات
  

• رشا حسوني عبدا عبد المحسن الخزاعي: السم الرباعي واللقب   
• 1/12/1984الديوانية : محل وتاريخ الولدة   

• عراقية: عربية                          الجنسية :   مسلمة                            القومية :      الديانة 
• تدريسي:     /       عمل الزوج أو الزوجة /      متزوجه                   : الحالة الزوجية   

1:/عدد الطفال

• 971666:    رقم شهادة الجنسية     6/2/2013: تاريخها       551369:  رقم هوية الحوال المدنية   
1997: تاريخها 

• رقم الهاتف/           ديوانية  :   عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة   :     - 
• 07801633230:رقم الموبايل  

• تدريسي في قسم الرشاد النفسي                        رقم وتاريخ المباشرة: المنصب الحالي   
14/8/2010: بالمنصب 

• 9/8/2007: تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد  

• 9/8/2007: رقم وتاريخ المباشرة                            9/8/2007:      تاريخ أول تعيين بالجامعة 

• / :البريد اللكتروني
•  : 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

بكالوريوس 1/7/2006 كلية التربية/ جامعة القادسية  
6/9/2015 ماجستير الجامعة/ كلية الداب   

الهند/ العثمانية

•   :عناويين الرسائل والطاريح التي حصل عليها

 عنوان رسالة
الماجستير

 العرق والجنس في روايات الكاتبه توني موسون
العيون الزرقاء"و"محبوبتي" "

رقم وتاريخ
المر الجامعي

4692

       

• : تاريخ اللقاب العلمية

 رقم وتاريخ المر الجامعي والمر الداري الخاص بالترقية تاريخ منح اللقب اللقب العلمي
مدرس مساعد 22/12/2015



       
 الختصاص العلمي ماجستير في الدب النكليزي

• مدرس مساعد:- اللقب العلمي الحالي 

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

 ( اذا كان تكليفه اصالة او وكالة

أسم الوزارة أسم الدائرة العنوان الوظيفي تاريخ المباشرة
التعليم العالي 9/8/2007 رئاسة جامعة القادسيه جامعة القادسية

= = 28 تدريسي في كلية التربية للبنات
= =

  

• -: البحوث المنشورة
ت عنوان البحث البلد جهة النشر تاريخ النشر

-: البحوث المقبولة للنشر -17
دافعية التقان لدى طلبة الجامعة جامعه بغداد2017
المبادأة لدى طلبة الجامعه جامعه  بغداد2017

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

  (  الماجستير  (  الشراف المنجز على 

ت أسم الطالب عنوان الرسالة  رقم وتاريخ أمر
المناقشة

 جهة
المناقشة

 المشرفون
المشاركون



الدكتوراه-ب  :- 

  (  الدكتوراه  (  الشراف المنجز على 

ت أسم الطالب

عنوان الطروحة
 رقم وتاريخ أمر

المناقشة جهة المناقشة  المشرفون
المشاركون

•  -:المناقشات العلمية

الماجستير- أ  :-

الدكتوراه- ب   :- 

2012جامعة بابل /مؤتمر البحوث العلمية في كلية التربية الساسية :- المؤتمرات العلمية  -20
 :  داخل العراق

: خارج العراق

 : التقويم العلمي البحوث والرسائل والطاريح -21

: الدورات التدريبية -22

اسم الدورة مدتها مكانها التقييم
دورة التعليم اللكتروني 7 ايام جامعه القادسية

دورة في التربية الخاصه ايام 7 جامعه القادسية



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

–رئيس جامعة - الوزير )  
                     ( عميد

اسباب المنح

4845 11/3/2014في  عميد كلية التربية
القادسية/  

انجاز اعمال في احتفالية يوم الجامعة

8912 24/12/2012في   عميد كلية التربية
جامعة بابل/الساسية 

المشاركة في مؤتمر البحوث العلمية

3401 4/3/2012في   المشاركة باقامة ندوات ارشادية رئيس جامعة القادسية
للطلبة

21291 31/12/2013في  رئيس جامعة القادسية  فوز جامعة القادسية بمؤتمر اكسفورد
2013للجودة 

4671 27/3/2013في   اختتام اعماله في كلية التربية عميد كلية التربية
عميد كلية التربية للبنات المشاركه الفعاله في يوم الجامعه

1582 25/9/2016في عميد كلية التربية للبنات الحضور الفعال في حفل التخرج

 -: اللغات التي يجيدها -24
العربية والنكليزية

 -: اية معلومات او ملحظات اخرى -25
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