
Scientific Biography (C.V(
 University of Qadisiya

College of Education for Girls
Department of Psychological Counseling and educational guidance

1 .Full name and surname: Amal Abdul Hassan Alwan Hassoun Alkraawi
2 .Place and date of birth: Diwaniya / Qadisiya 12/04/1971

3 .Religion: Muslim nationalism: Arab Nationality: Iraqi
4 .Marital Status: Married to the work of the husband or wife: university professor Number of children: two

5 .identification number of civil cases: 00,722,614 history: 10/2/2008 citizenship certificate number: 355 951 / e 
its history: 22/12/1985

6 .The present residential address and the nearest point of a function: the first district of Arabism / near Liberty 
Park Phone number: - Mobile number: 0781251605

7 .Current position: No. direct and date of the job:
8 .The first date of the appointment of the job that he found: 05/09/1995

9 .The first date of the appointment of the university: 09/05/1995 number of direct and date:
10 .E-mail: amalabdha @ yahoo.com

 
11 .educational attainment and certificates obtained with the said university and the donor country and the year 

of grants:

No. and date of your 
order to grant certificate 

Donor to testifyDate obtainedKindCertificate

diploma

In 4203 07/06/1994Qadisiyah University / 
Faculty of Arts

33/71994BA

Q.t / 10865 on 
07/07/2014

Qadisiyah University / 
Faculty of Arts

7/7/2014M.A.

Doctorate
12 .Anaoyen messages and Alatarih obtained:

Q.t / 10865 on 
07/07/2014

Number and 
date

It university

Social obstacles to the rule of law in exceptional 
circumstances

The title of 
Master's 

Number and date
It university

 Thesis
Dissertation 

Title

13 -Date of scientific titles:

Number and date of the private university it 
upgraded administrative matter

date of granting the 
title

The scientific 
title

Coach sports
Q.b / 119 608 20147/8/2014assistant 

teacher
Teacher

Assistant 
Professor
professor



14-  scientific competence: - Sociology legal
       

15 -current scientific title: - Assistant Lecturer 

16 -Job titles he has held since the date first set up his job current position for the period (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 date of 
commencement

Career TitlerCircle nameThe ministry name

5/9/1995LibrarianQadisiyah University / 
Central Library

The Ministry of Higher 
Education and Scientific 

Research
1/2/2008M . DirectorQadisiyah University / 

Central Library
The Ministry of Higher 

Education and Scientific 
Research

9/8/2014 
assistant teacher

Qadisiyah University / 
Central Library

The Ministry of Higher 
Education and Scientific 

Research
1/12/2014 

assistant teacher
Qadisiyah University / 

College of Education 
for Girls

The Ministry of Higher 
Education and Scientific 

Research

17- published research- :   
CountryHand ofDate 

publication
Title searchT

IraqQadisiyah magazine issued by the 
Human Sciences Faculty of Arts / 

University of Qadisiyah 

January - 
March

role of the university in the youth 
immunized against crime

1

17 -Research accepted for publication- :
IraqIraqi Association of Social Sciences15/1/2014Search unsheathed entitled rule of 

law in exceptional circumstances, the 
theory of social study

1

18-done on the supervision of graduate studies- :
A Master- :

Supervision done on the (Master(
participants Point of Number and date of the debate isthe title of the messagestudent's T



Moderatorsdiscussionname

B-doctorate- :
Supervision done on the (PhD(

participants 
Moderators

Point of 
discussion

Number and date of the 
debate is 

Thesis titlestudent's nameT

19 .scientific discussions- :
A Master- :
B - PhD- :

20 .scientific conferences- :
Inside Iraq:

Outside Iraq:
21 .Calendar of scientific research, letters and Alatarih:

22 -Training courses 

The 
assessment

placePeriod of The name of the session 

72.7Directorate for Education 
curriculum in Qadisiyah 

province 

1996-1997Educational course / branch 
Englishman

successfulThe computer center at the 
University of Qadisiyah mail

1/4/2009-13/4/2009Educational Computing Course

successfulThe computer center at the 
University of Qadisiyah mail

24/6/2009-16/7/2009Rehabilitative Computing Course

successfulThe center of excellence for 
information technology

20/2/2011-6/3/2011A training course for operating 
system windows xp

78The development of teaching 
and training campus in the 

University of Qadisiyah Center

20/10/2014-20/11/2014Educational qualification cycle

71The development of teaching 
and training campus in the 

University of Qadisiyah Center

7/1/2015-21/12015Education Technology Course

successfulFaculty of Law / University of 
Qadisiya

10-12/11/2014Specialized course in the field of 
democracy and human rights

23- Alckrat and honors- :
  

Reasons for scholarshipsDonor Book
)Wazzar- university president - 

Number and date of the 
book



Dean(
Mr. Rector

Inventory Central Library at the university wrote Mr. Rector1397 in 12/3/2000
Choose the University of Qadisiyah best universityMr. RectorQ.t/21289 in 

31/12/2013
Lecturing at the Faculty of bio-medical technologies 

and agricultural two sections
Mr. Dean, Faculty of bio-

technologies
23/242 in 11/3/2015

Participation in the Committee on University Day 
celebration

Ms. Dean of the Faculty of 
Education for Girls

281 in 22/2/2015

Inventory wrote the college library and sorted books 
College of Fine Arts

Ms. Dean of the Faculty of 
Education for Girls

1989 in 16/11/2015

Participation in the Committee on fitnessMs. Dean of the Faculty of 
Education for Girls

559 in 3/3/2016

Participate in a ceremony on the university Ms. Dean of the Faculty of 
Education for Girls

695 in 28/3/2016

Attend your graduation ceremony, university 
students

 Ms. Dean of the Faculty of 
Education for Girls

1582 in 25/9/2016

24. Languages fluently: -

25. any information or observations: -

 



   )  C.V  السيرة العلمية (
 جامعة القادسية                

    للبنات     كلية التربية 
قسم الرشاد النفسي والتوجيه التربوي

السم الرباعي واللقب : امل عبد الحسن علوان حسون الكرعاوي-1
4/12/1971محل وتاريخ الولدة   : الديوانية / القادسية  -2
الديانة :  مسلمة                           القومية : عربية                       الجنسية : عراقية-3
الحالة الزوجية :  متزوجة                عمل الزوج أو الزوجة :  أستاذ جامعي                عدد الطفال: اثنان-4
 /هـ   تاريخها :355951  رقم شهادة الجنسية : 10/2/2008  تاريخها:00722614رقم هوية الحوال المدنية :-5

22/12/1985
 عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة : حي العروبة الولى/ قرب متنزه الحرية    رقم الهاتف : -  رقم الموبايل :-6

0781251605
المنصب الحالي :                                                                 رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب : -7
5/9/1995تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد  : -8
                          رقم وتاريخ المباشرة : 5/9/1995تاريخ أول تعيين بالجامعة : -9

amalabdha@ yahoo.comالبريد اللكتروني: -10
 التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح : -11

الشهادة 

 رقم وتاريخ  المر الخاص بمنحالجهة المانحة للشهادةتاريخ الحصول عليهانوعها
الشهادة 

دبلوم
6/7/1994 في 4203جامعة القادسية / كلية الداب3/7/1994بكالوريوس

7/7/2014 في 10865ق.ط/جامعة القادسية / كلية الداب7/7/2014ماجستير 
دكتوراه 

عناويين الرسائل والطاريح التي حصل عليها:  -12

 عنوان رسالة
رقم وتاريخ المعوقات الجتماعية لسيادة القانون في الظروف الستثنائية الماجستير

المر الجامعي
  في10865ق.ط/

7/7/2014
 عنوان

 أطروحة
الدكتوراه

رقم وتاريخ 
المر الجامعي

       

تاريخ اللقاب العلمية :-13

رقم وتاريخ المر الجامعي والمر الداري الخاص بالترقية تاريخ منح اللقب اللقب العلمي 
مدرب ألعاب رياضية

2014 في 119608ق.ب/ 7/8/2014مدرس مساعد
مدرس

استاذ مساعد
استاذ 

       
الختصاص العلمي :- علم الجتماع القانوني-14
اللقب العلمي الحالي :- مدرس مساعد-15
 عناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين لغاية شغله المنصب الحالي للفترة ( من – الى) دون ترك فترة زمنية-16

تحديد الوظيفة والجهة التي كان يعمل فيها ( في حالة تكليفه بمنصب يذكر فيما اذا كان تكليفه اصالة او وكالة ) 

تاريخ المباشرةالعنوان الوظيفيأسم الدائرةأسم الوزارة
 وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي
 جامعة القادسية / المكتبة

المركزية
5/9/1995امينة مكتبة 

 وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي

 جامعة القادسية / المكتبة
المركزية

1/2/2008م . مدير  

 وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي

 جامعة القادسية / المكتبة
المركزية 

9/8/2014مدرس مساعد



 وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي

 جامعة القادسية / كلية التربية
للبنات

1/12/2014مدرس مساعد

  
البحوث المنشورة :--17

البلدجهة النشر تاريخ النشر عنوان البحثت
 كانون الثاني –دور الجامعة في تحصين الشباب ضد الجريمة 1

آذار 
 مجلة القادسية للعلوم النسانية تصدرها كلية

الداب / جامعة القادسية
العراق

- البحوث المقبولة للنشر :-17
 بحث مستل بعنوان سيادة القانون في الظروف الستثنائية1

دراسة اجتماعية نظرية 
العراقالجمعية العراقية للعلوم الجتماعية 15/1/2014

-الشراف المنجز على الدراسات العليا :- 18
الماجستير :--1

الشراف المنجز على (الماجستير)

 المشرفونجهة المناقشةرقم وتاريخ أمر المناقشةعنوان الرسالةأسم الطالبت
المشاركون

ب-الدكتوراه :- 

الشراف المنجز على (الدكتوراه)

أسم الطالبت
عنوان الطروحة

 رقم وتاريخ أمر
المشرفون المشاركونجهة المناقشةالمناقشة

- المناقشات العلمية:- 19
أ- الماجستير :-



ب - الدكتوراه :- 

- المؤتمرات العلمية :- 20
داخل العراق  : 

خارج العراق :

- التقويم العلمي البحوث والرسائل والطاريح : 21

- الدورات التدريبية :22
التقييممكانهامدتهااسم الدورة

72.7المديرية العامة للتربية في محافظة القادسية  / عام دراسي 1997-1996دورة تربوية / فرع انكليزي
ناجحمركز الحاسبة اللكتروني في جامعة القادسية 13/4/2009 الى 1/4/2009دورة الحاسبات التربوية
ناجحمركز الحاسبة اللكتروني في جامعة القادسية2009/ 16/7 الى 24/6/2009دورة الحاسبات التأهيلية

 دورة تدريبية لنظام التشغيل
windows xp

ناجحمركز المتياز لتكنولوجيا المعلومات 6/3/2011 الى 20/2/2011

 مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي في20/11/2014 الى 20/10/2014دورة التأهيل التربوي
جامعة القادسية

78

 مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي في21/1/2015 الى 7/1/2015دورة تقنيات التعليم 
جامعة القادسية 

71

 دورة متخصصة بمجال حقوق
النسان والديمقراطية 

ناجحكلية القانون / جامعة القادسية 10-12/2014

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

 ( الوزير- رئيس جامعة – عميد )
اسباب المنح

جرد كتب المكتبة المركزية في الجامعة السيد رئيس الجامعة 12/3/2000 في 1397
  في21289ق.ط / 

31/12/2013
اختيار جامعة القادسية كأفضل جامعة السيد رئيس الجامعة 

القاء محاضرات في كلية التقانات الحيائية بقسميها الطبي والزراعي السيد عميد كلية التقانات الحيائية 11/3/2015 في 23/242
المشاركة في لجنة احتفالية يوم الجامعة السيدة عميد كلية التربية للبنات 22/2/2015في 281

جرد كتب مكتبة الكلية وفرزها عن كتب كلية الفنون الجميلة السيدة عميد كلية التربية للبنات 16/11/2015في 1989
المشاركة في لجنة اللياقة البدنية السيدة عميد كلية التربية للبنات 3/3/2016في 559
المشاركة في احتفالية يوم الجامعة السيدة عميد كلية التربية للبنات 28/3/2016في 695

حضور الحفل الخاص بتخرج طلب الجامعة السيدة عميد كلية التربية للبنات 25/9/2016في 1582

- اللغات التي يجيدها :- 24

- اية معلومات او ملحظات اخرى :- 25


