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 جماالت التخصص

 الس نة اللكية اجلهة املاحنة الشهادة

 2001-2000 الاداب القادس ية باكلوريوس

 2013 -2012 الرتبية كربالء ماجس تري

 

 لغاية اترخي من اترخي  املهمة  املهام الادارية 

 ابحث اقدم / مركز الاشاد واخلدمات النفس ية  

تنظمي ندوات  تربويةونفس ية  للتوعية الطلبة بضوابط 

وتعاميات اجلامعة وكذكل تنظمي دورات وندوات 

 رئيس اجلامعة الس يد حسب توجهيات الوزارة و 

 

2002  

 

2011  

  2014 2013 مسؤول الرتقيات العلمية  

  2014 مسؤول قاعدة البياانت  

-2015-2014 عضوافياللجنةالامتحانية 

2016 

 

 



 الس نة اجلهة املاحنة ت اجلوائز العلمية والشهادات التقديرية

  2012 -2011  جامعة الكوفة 1 اختبار التوفل شهادة اجتياز 

جامعة القادس ية / مركز احلاس بة  IC3  2شهادة اجتياز 

 الالكرتونية وخدمات الانرتنيت 

2011- 2012  

/  جامعةالقادس ية 3 دورة احلاس بات التدريبية  شهادةاجتياز

 مركزاحلاس بةالالكرتونيةوخدمااتالنرتنيت

 2009  -2010  

جامعة القادس ية / مركز تطوير  4 دورة التأ هيل الرتبوي  اجتياز   شهادة

 التدرييس 

2013 – 2014  

شهادة اجتياز دورة التقنيات التعلمي 

 الالكرتوين 

/  جامعةالقادس ية 5

 مركزاحلاس بةالالكرتونيةوخدمااتالنرتنيت

2013 – 2014 

رئاسة اجلامعة / مركز الارشاد  6 شهادة مشاركة يف دورة الارشاد الرتبوي 

 واخلدمات النفس ية 

2013 – 2014 

جامعة القادس ية / لكية العلوم احلاسوب  ICDL 7  شهادة اجتياز دورة 

 والرايضيات 

2014 – 2015  

 2017-2016 جامعة القادس ية / لكية المتريض 8 شهادة اجتياز دورة سالمة اللغة العربية



 

 

 

 

 الس نة   العدد   الشكر والتقدير 

 2004  1 رئيس اجلامعة 

 2014 1 رئيس اجلامعة

 2016 1 رئيس اجلامعة

  2015- 2014 – 2013 4 عميدكليةالتمريض

 

  



C.V. 

Name : Rana MohsinShaya . 

Date of birth : 1979  

Email Address: ranamohsin@gmail.com 

Marital status: married . 

Academic qualification: M.A. in Educational 

Psychology. 

Experiences: 

-  2001-2011  ;  a researcher in Psychological 

Counseling and Educational Services Department. 

- 2014-2016 ; Teacher assistant  in Nursing college , 

Al-Qadissyah University . 

- 2017 :Teacher assistant  in College of Education for 

girls. 

Skills: 



- Excellent in windows ;Microsoft office programs. 

Accredited by ICDL certificate . 

 

 

 

-  Excellent in English language , written and spoken.  

Professional licenses and certifications 

-  TOEFL certificate issued by KufaUniversity , 

department of English. 

- ICDL certificate for computer learning . 

- A course in  ‘Safety of Arabic Language Efficiency’ .   

 

 

Awards and honors: 

- A letter of appreciation given by the President of Al-

Qaddissyah University in 2015. 

- A letter of appreciation given by the President of Al-

Qaddissyah University in 2016.  

- A letter of appreciation given by the dean of Nursing 

College in 2014 

- Two  letters of appreciation given by the dean of 

Nursing College in 2015. 

 

 

 



Hobbies and Interests : 

- Reading Psychology  books . 

- Researching  in Educational field . 

- Psychological Consultancy  for university students . 

- Social Guidance . 

 

 

 

 


