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 الشهادة 

تاريخ الحصول  نوعها

 عليها
المر الخاص رقم وتاريخ  ا الجهة المانحة للشهادة

 بمنح الشهادة 

    دبلوم

    بكالوريوس

 10/2/2011 اآلدابكلية -القادسية جامعة  10/2/2011 ماجستير 

 22/8/2016 اآلدابكلية  -جامعة بغداد 28/6/2016 دكتوراه 

 

 الرسائل واالطاريح التي حصل عليها:   عناوين -11

 تاريخ االلقاب العلمية : -12

 

عنوان رسالة 

 الماجستير
 التصوري( وعالقته بتفضيالت السيطرة المخية-)اللفظياالسلوب المعرفي 

 رقم وتاريخ

 األمر الجامعي

في  1950

2/10/2011 

 

عنوان أطروحة 

 تأثير برنامج تدريبي )المفكر البارع( في تنمية التفكير العملي الدكتوراه
 رقم وتاريخ

 األمر الجامعي

22/8/2016  



 رقم وتاريخ االمر الجامعي واالمر االداري الخاص بالترقية  تاريخ منح اللقب  اللقب العلمي 

   مدرب ألعاب رياضية

 10/2/2011في  1950 10/2/2011 مدرس مساعد

  22/8/2016في   40 8/1/2017 مدرس

   استاذ مساعد

   استاذ 

 

 

 علم نفس عام  -االختصاص العلمي : -13

 

 مدرس -اللقب العلمي الحالي : -14

 

 

الى( دون ترك فترة زمنية  –عناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين لغاية شغله المنصب الحالي للفترة ) من  -15
 تحديد الوظيفة والجهة التي كان يعمل فيها ) في حالة تكليفه بمنصب يذكر فيما اذا كان تكليفه اصالة او وكالة ( 

 

 تاريخ المباشرة الوظيفيالعنوان  أسم الدائرة أسم الوزارة

التعليم العالي والبحث 

 العلمي
كلية -الكوفةجامعة 

 التربية
 3/10/2011 مساعد مدرس – ةتدريسي

  

  

التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

جامعة القادسية 

 كلية التربية بنات 

  29/10/2016 مدرس  –تدريسية 

    

    

    

 

 



 -البحوث المنشورة : -16
 

 التقويم العلمي البحوث والرسائل واالطاريح :  -21

 

 

 الدورات التدريبية : -22

 التقييم مكانها مدتها اسم الدورة

 جدا جيد بناتكلية التربية  الكوفة جامعة  شهر واحد  دورة طرائق التدريس -1

مركز المصطفى الدولي  شهر واحد دورة تقنيات التعليم  -2

 لالختبارات العالمية 
 جيد جدا 

    

    

 

  -التشكرات والتكريم : -23

 الجهة المانحة للكتاب  رقم وتاريخ الكتاب 

 عميد (                      –رئيس جامعة  -) الوزير

 اسباب المنح

 تكريم لكل اعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكوفة / 5العدد الوزير  

/ بعض الكتب منها تكريم لكل اعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكوفة  5العدد رئيس الجامعة  

 واالخرى شخصية 

 / تثمين وتقديرا للجهود المبذولة في فترة التطبيقات  2العدد العميد  

   

   

   

 

 

 االنكليزية   -اللغات التي يجيدها : -24



  -اية معلومات او مالحظات اخرى : -25

Scientific Biography (C.V) 

 University of Qadisiya 

College of Education for Girls 

Department of Psychological Counseling and educational guidance 

 

1. Full name and surname: nagham Adil Najam Abboud Ramahi 

2. Place and date of birth: 21/03/1986 Italy / Milan 

3. Religion: Muslim nationalism: Arab Nationality: Iraqi 

4. Marital Status: unmarried 

5. current residence address and the nearest point of a function: the first near Arabism - 

Children's Hospital mobile number: 07731930499 

6. Current position: Doctor / number of direct teaching and the history of the job: 

7. the date of the first appointment of the job that he found: 

8. The first date of the appointment of the university: 3/10/2011 number and the date of 

commencement: 3/10/2011 

9. E-mail: nagham faris@yahoo.com 

10. educational attainment and certificates obtained with the said university and the donor 

country and the year of grants: Master of Qadisiyah University Faculty of Arts 10.02.2011 and a 

Ph.D. from the University of Baghdad's College of Arts 22/86/2016 

 

 

 

Certificate kind obtained by the donor for the certificate number and date of your birth certificate 

granting it 

diploma 

BA 

Master 10/02/2011 Qadisiyah University - Faculty of Arts 10.02.2011 

28/06/2016 PhD University of Baghdad College of Arts 08.22.2016 

 

11. messaging addresses and Alatarih obtained: 

Master's cognitive style message address (verbal-conceptual) and its relationship to the cerebral 

preferences control number and date 

It university in 1950 2/10/2011 

 

Doctoral thesis the impact of a training program title (clever thinker) in the development of 

practical thinking number and date 

It university 22/08/2016 

12. Date of scientific titles: 

 

Scientific title of the date of granting the title number and date of the private university it 

upgraded administrative matter 

Coach sports 

Assistant teacher in 1950 02/10/2011 10/02/2011 

Teacher 08/01/2017 40 22/08/2016 

Assistant Professor 



professor 

        

 

13. scientific competence: - Psychology of the year 

 

14. Current scientific title: - Teacher 

 

 

15. Positions since the date first set up his job current position for a period of addresses (from - 

to) without leaving a period of time to determine the function and where he worked (in the case 

assigned to the post of mention whether the assigned person or by proxy) 

 

The ministry name circle career title name the date of commencement 

Higher Education and Scientific Research, the University of Kufa - Faculty of Education 

teaching - 3/10/2011 Assistant Lecturer 

 

 

Higher Education and Scientific Research, the University of Qadisiyah Girls College of 

Education teaching - teacher 29/10/2016 

 

 

 

   

 

16. published research: - 

 

21. Calendar of scientific research, letters and Alatarih: 

 

 

22. Training: 

Duration of the session name place Rating 

1. teaching methods course of one month Kufa University College of Education Girls very good 

2. Educational Technology course of one month-Mustafa International Center for Global tests 

very well 

 

 

 

23. Alckrat and honors: - 

Number and date of the book of the donor of the book 

(Wazzar- university president - Dean) grants reasons 

The minister Issue 5 / tribute to all members of the faculty at the University of Kufa 

Rector Issue 5 / some books, including honoring all members of the faculty at the University of 

Kufa and other personal 

Brigadier Issue 2 / valuation and recognition of the efforts in the application period 

 

 



 

 

 

24. Languages fluently: - English 

 

 

25. any information or observations: - 
 

 


