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The subjects : 
1- (The psychology of homosexuals, administrative & organizational psychology, experimental 

psychology). 

2- (Psychology of Characteristics, Tests, Mental Health, Personal Psychology). 

3-  (adolescent psychology and aging). 

4- (General Psychology). 

 
Research & Books: 
1- Self-Accusation and its Relation To Future Expectations for students of college of Art-university of Al 

Qadisiyah. 
2- Openness to Experience and its Relation with Sense Of Humor for students of college of Art-

university of Al Qadisiyah. 
3- The Personalization Of Power And Its Relation To The Dark Triad  Of  Personality For Students Of 

College  Law-University Of AL-Qadisiyah. 
4- Meta-Mood (Trait & State). 

 
 

 

 

                                                     personal information 

Name : Ahmed Abdul Kadhim Johnny ALmtoki 

Gender : Male 

Place and date of birth: Diwaniya- 1976 

Current Position: Head of Department of Psychology / College of Arts / University of Qadisiyah 

Date of application at the Ministry of Higher Education and Scientific Research: 9/1/2006 

E-mail: Ahmed.johni@qu.edu.iq  

Mobile number: 07802808118 

 

                                                                        Degrees   

Bachelor - Psychology / University of Qadisiyah / Grade (very good). 

Master - Psychology / University of Qadisiyah / Grade (very good). 

PhD - Psychology / University of Mustansiriya / Grade (very good) 

 

mailto:Ahmed.johni@qu.edu.iq


 
Supervision of graduate students (inside and outside Iraq):                     

 Master thesis entitled "post-traumatic stress disorder and its relation to some positive 

variables in a sample of displaced persons." / Tanta University                                         

Scientific Calendar (Research / Thesis / Dissertation / Promotion): 

Research(  Journal Qadisiyah of Literature and Educational Sciences 11 on 

8/1/2017). 

 
Certificates of Appreciation: 

 Certificate of appreciation from the Dean of the College of Arts for participating in 

the Panorama Guidance for the prevention of addiction. 

Thanks & Appreciation: 

  Mr. President: (4). Dean of the College (11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Presidency of Al-Qadisiya University 

P.O  Box 88 / Diwaniya – Iraq 

Websit : htt:// www.qu.edu.iq 

E-mail :unv_qadisiya@yahoo.com 
 

College Arts  / University of Al-Qadisiya 

P.O  Box 1811 / Diwaniya – Iraq 

Websit : htt:// www. Arts –qads.org 

E-mail :artsqadisiya@yahoo.com 
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 ))السرية الذاتيت ((

 
 : اللقب العلوي والشهاداث العلويت احلاصل عليها: أولا  
 المقب العممي: مدرس 
 الشيادات الحاصل عمييا: 

 بكالوريوس في عمم النفس / جامعة القادسية / بتقدير ) جيد جدًا(.10
 نفس / جامعة القادسية / بتقدير )جيد جدًا(.ماجستير في عمم ال10
 دكتوراه في عمم النفس / الجامعة المستنصرية / بتقدير )جيد جدًا(.10

  
 : املىاد الذراسيت التي قام بتذريسها: حانياا 
 المرحمة الرابعة  ) عمم نفس الشواذ , عمم النفس االداري والتنظيمي , عمم النفس التجريبي , السمنار(10
 عمم نفس الشخصية ( عمم نفس الخواص , االختبارات والمقاييس , الصحة النفسية ,رحمة الثالثة  ) الم10
 المرحمة الثانية ) عمم نفس المراىقة والشيخوخة( 10
 المرحمة االولى  ) عمم النفس العام(10
 

 :البحىث املنشىرة والكتب املؤلفت : حالخاا 
 المتشائمة لدى طمبة كمية االداب. –قبمية المتفائمة اتيام الذات وعالقتو بالتوقعات المست01
 االنفتاح عمى الخبرة وعالقتو بحس الدعابة لدى طمبة كمية االداب.02
 شخصنة السمطة وعالقتيا بالثالوث المظمم في الشخصية لدى طمبة كمية القانون.03
 كتاب ماوراء المزاج )) سمة و حالة ((.04
 
 
 
 

 املعلىهاث الشخصيت

 أحمد عبد انكاظم جوني انمطوقي االسم انثالثي وانهقة:

 ذكر انجنس:

 6791ديوانيت / محم وتاريخ انوالدة:

 انوظيفت انحانيت : رئيس قسم عهم اننفس / كهيت اآلداب / جامعت انقادسيت

 7/6/6001تاريخ انتعين في وزارة انتعهيم انعاني وانبحث انعهمي : 

  Ahmed.johni@qu.edu.iqم : االيمي
 09006000660 : رقم انجوال
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 :) حماضز / هشارك (واث واحللقاث النقاشيت املؤمتزاث والنذ: رابعاا 

 .( / مشاركاالمام الحسين بن عمي "عميو السالم" ) االبعاد النفسية واالجتماعية في مسيرة اربعينية االمام الحسين )ع( مؤتمر 01
 ندوة عن ىجرة الشباب الى الخارج )محاضر(. 02

 
: الشزاف على طلبت الذراساث العليا ) داخل وخا  رد العزاق(:خاهساا

رسالة ماجستير بعنوان ) اضطراب مابعد الصدمة وعالقتيا ببعض المتغيرات االيجابية لدى عينة من النازحين قيرًا (/ جامعة  01
 طنطا .

 
: التقىين العلوي   :) حبج / رسالت / اطزوحت / تزقيت ( سادساا

 (.8/0/0102في  00بحث ) مجمة القادسية لالداب والعموم التربوية   10
 

 
 :) حماضز / هشارك( الذوراث التذريبيت وورش العول : سابعاا 

 االختبارات التحصيمية ) مشارك(. 03تقنيات التعميم ) مشارك (.     01
 مشارك(.الميارات االدارية لمقيادات العميا )  04التاىيل التربوي ) مشارك (.   02

 
 حاهناا : اللجاى الذائوت واملىقتت :

لجنة الرواتب      05لجنة الضيافة والوفود   04لجنة المشتريات   03لجان(   5المجان االمتحانية )  02لجنة انضباط الطمبة  01
 لجنة االستالل العممي. 09لجنة(  3المجنة العممية ) 08(  6لجان االرشاد التربوي ) 07لجان(   3لجان تحقيقية ) 06لجنة(   2) 
 

 تاسعاا : الشهاداث التقذيزيت :
 شيادة تقديرية من السيد عميد كمية االداب عن االشتراك في البانوراما االرشادية لموقاية من االدمان. 01

 
 : كتب الشكز والتقذيز: عاشزاا 

 (. 00)  (.            السيد عميد الكمية 0:  )  السيد رئيس الجامعة 
 
 

 

 

 

 

 

 
 88العراق ص. ب  -الديوانية  -جامعة القادسية       

  www.qu.edu.iqالموقع االلكتروني .                          
 edu.iq.E-mail :info@quااليميل                             

 

 1811ب  .ص الديوانية ــ العراق - اآلدابكمية   
  qads.org–www. Artsالموقع االلكتروني                        
 E-mail :artsqadisiya@yahoo.comااليميل .                     
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