
 نموذج السيرة الذاتية المطلوب

 

 

 باللغة العربية البيانات الشخصية

 رشا مثنى جميل الفتالوي االسم الثالثي واللقب:

 بغداد  1984\7\7 تاريخ التولد , ومسقط الرأس :

 الديوانية / حي الجزائرعنوان السكن الكامل : 

 rasha.muthna.alfatlawy@qu.edu.iq البريد االلكتروني :            07811934082     رقم الموبايل  :

 

 التعليم / المؤهالت العلمية 

 الشهادات الحاصل عليها
 

 تأريخ الحصول عليها الكلية والجامعة المانحة التخصص

جامعة الكوفة / كلية علوم الحاسبات  علوم حاسبات  ماجستير 
 والرياضيات 

17/9/2020 

    

    

 

 معلومات وظيفية 

عدد سنوات الخدمة في الوزارات  تاريخ المباشرة في الوظيفة الحالية تأريخ اول تعيين كمالك دائم
 األخرى ان وجدت

 التوجد 4/12/2007 28/11/2007

 

 جهة االنتساب 

 الهندسةالكلية: القادسيةالجامعة :

 تأريخ االنتساب: هندسة الطرق والنقل:القسم

 

 المناصب 

 تاريخ الحصول عليه المناصب ان وجدت او العناوين الوظيفية الحاصل عليها

  

 

 األلقاب العلمية 

 تاريخ الحصول عليها األلقاب العلمية الحاصل عليها

 14/12/2020 مدرس مساعد

  

  

  

 

 

 

 

 

 ورة الشخصية



 

 استخدام برامج الحاسوب

 نسبة اجادة استخدامه % اسم البرنامج

Microsoft word 95 

Microsoft powerpoint 95 

matlab 80 

 

 

 اللغات 

 % نسبة اجادة اللغة اسم اللغة ت

 70 االنكليزية 1

2   

 

 

 المواد التي أقوم بتدريسها 

عدد  اسم المادة للستس
الساعات 
 اسبوعيا

 القسم المرحلة

 هندسة الطرق والنقل  االولى   اساسيات الحاسوب  1

 الطرق والنقل  الثانية   تطبيقات الحاسوب  2

     

 

 البحوث المنشورة 

 رابط البحث التاريخ العدد المجلد اسم المجلة

Journal of Physics   2020 https://iopscience.iop.org/issue/1742-
6596/1530/1 

Journal of Physics   2021 https://iopscience.iop.org/issue/1742-
6596/1999/1 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Personal data in English 

First name :            rasha Muthana JAMEEL                    surname: AL- Fatlawy 

Place & Date of birth:        7/7/1984 Baghdad          

Full address: Diwaniyah 

Mobile Number:      07811934082                          Email: rasha.muthna.alfatlawy@qu.edu.iq 

 

Education / Educational qualifications 

Date  College and Donor University Specialization Degrees 

17/9/2020  University of Kufa computer Sciences M.Sc 

    

 

Employment history 

Number of years of service 
in other ministries, if any 

From - till  Date of first appointment 
as permanent employee 

   

 

Affiliation 

College:Engineering University : University of Al-Qadisiyah 

Date of Affiliation: Department: Roads and Transport  
 

 

Positions 

Positions From – till 

  
 

Scientific titles 

Scientific titles  Date  

Assistant Lecturer 14/12/2020  

Lecturer  

  

  
 

 

Acknolwedgmats and Committees : 

Interesting areas 

sequence Subject Name Number of 
hours per 

week 

Stage Section 



     

     

     
 

 

Use of computer programs 

Program name Usage rate% 

Power point  95 

Word  95 

matlab 80 

 

Languages 

Other than mother language Language Language proficiency rate% 

1 English 70 

   
 

Publications  

Jowrnal Volume Number Date Link 

Journal of physics   2020 https://iopscience.iop.org/issue/1742-
6596/1530/1 

Journal of physics   2021 https://iopscience.iop.org/issue/1742-
6596/1999/1 

     

     

 

 

 


