
  (C.V)   السيرة العلمية                                      
                جامعة القادسية 

للبناتكلية التربية           
قسم :الرشاد النفسي والتوجيه التربوي

                                                                      

1-  السم الرباعي واللقب : حل يحيى عباس كاظم البديري
2- 1/7/1982محل وتاريخ الولدة   : ديوانية -

3- الديانة :   مسلمة          القومية :    عربية        الجنسية : عراقية
4- 2الحالة الزوجية :    متزوجة         عمل الزوج أو الزوجة : موظف         عدد الطفال:

5- 10985  رقم شهادة الجنسية : 2/10/2011 تاريخها : 00330364رقم هوية الحوال المدنية :   
1/8/1995تاريخها : 

6-  عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  : ديوانية/الضباط الثالثة/قرب مدرسة المصطفى الهلية  رقم
07802538744الهاتف : -  رقم الموبايل :  

7- 22/12/2004 في 174المنصب الحالي : امين مجلس        رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب :
8-  :  تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد

9- 12/12/2005في9763     رقم وتاريخ المباشرة : 12/12/2005تاريخ أول تعيين بالجامعة :  
10- montaha92yahi-com :البريد اللكتروني

11-  : التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح 

 الشهادة

نوعها  تاريخ الحصول
عليها

الجهة المانحة للشهادة  رقم وتاريخ  المر الخاص بمنح
 الشهادة

دبلوم
بكالوريوس 2004-2005  جامعة القادسية/كلية

التربية
5073 19/7/2005في 

2011 ماجستير  جامعة القادسية/كلية
التربية

 1852 9/2/2011في 

 دكتوراه

12-  :عناوين الرسائل والطاريح التي حصل عليها

 عنوان رسالة
الماجستير رقم وتاريخ سلوك التأجيل وعلقته بقلق المستقبل لدى طلبة الجامعة

المر الجامعي
1852  في

9/2/2011
 عنوان
 أطروحة

رقم وتاريخ
المر الجامعي



الدكتوراه

13- : تاريخ اللقاب العلمية

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

مدرس مساعد 17/4/2011 17/4/2011
مدرس 3/3/2016 3/3/2016

استاذ مساعد
 استاذ

       
14-  الختصاص العلمي :- علم النفس التربوي

15- اللقب العلمي الحالي :- مدرس

16-  عناوين الوظائف التي شppغلها منpذ تاريpخ اول تعييpن لغايpة شppغله المنصpب الحpالي للفpترة ( مpن – الpى)
 دون ترك فترة زمنية تحديد الوظيفة والجهة التي كان يعمل فيها ( في حالppة تكليفppه بمنصppب يppذكر فيمppا
 ( اذا كان تكليفه اصالة او وكالة

أسم الوزارة أسم الدائرة العنوان الوظيفي تاريخ المباشرة
وزارة التعليم العالي  جامعة

 القادسية/كلية
التربية

باحث0م 12/12/2005

وزارة التعليم العالي  جامعة
 القادسية/كلية

التربية

مدرس مساعد 17/4/2011

وزارة التعليم العالي
 جامعة

 القادسية/كلية
التربية

مدرس 3/3/2016

  
17- -: البحوث المنشورة

ت عنوان البحث البلد جهة النشر تاريخ النشر
 التفضيل الجمالي لخصائص المثير المرئي لدى طلبة
معهد الفنون الجميلة في الديوانية

30/1/201
3

/مجلة القادسية فيجامعة القادسية/كلية التربية  
الداب والعلوم التربوية

1- -: البحوث المقبولة للنشر

 المهارات الحياتية لذوي الجمود الذهني من طلبة كلية
الداب في جامعة القادسية

24/4/8/2014  جامعة المثنى/كلية التربية /مجلة اوروك
 للعلوم النسانية

: الدورات التدريبية -22



اسم الدورة مدتها مكانها التقييم
5/12/2010-17/11/2010 دورة التأهيل التربوي جامعة القادسية/كلية التربية جيد

المكتبة الفتراضية 16/4/2012-23/4/2012 جامعة القادسية/كلية التربية

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

 ( الوزير- رئيس جامعة – عميد )
اسباب المنح

7508 17/8/2006في العميد .انجاز العمال الخاصة بإصدار وثائق الطلبة الخريجين
1622 20/2/2008في  العميد . تهيئة استقبال ضيوف المؤتمر العلمي السادس للعلوم النسانية
4671 27/3/2013في  العميد . روح التعاون والمودة في انجاز العمال
1582 25/9/2016في العميد الحضور في حفل التخرج

Scientific Biography (C.V)



University of Qadisiya

College of Education for Girls

Department of Psychological Counseling and educational guidance

1. Full name and surname: Hala  Yahya Abbas Kadhim al-Badri

2. Place and date of birth: bureaucracy -1/7/1982

3. Religion: Muslim nationalism: Arab Nationality: Iraqi

4. Marital Status: Married to the work of the husband or wife: Employee Number of 
children: 2

5. identification number of civil cases: 00,330,364 date: 2/10/2011 citizenship certificate 
number: 10985 history: 08/01/1995

6. The present residential address and the nearest point of a function: bureaucracy / third 
officer / near Mustafa civil School Phone number: - Mobile number: 07802538744

7. Current position: Secretary of the direct number and the date of the job: 174 
22/12/2004

8. The first date of the appointment of the job that he found:

9. The first date of the appointment of the university: 12/12/2005 number of direct and 
history: in 9763 12/12/2005

10. E-mail: montaha92yahi-com

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

Kind Date obtained Donor to testify No. and date of your order 
to grant certificate



Certificate BA 2004-2005 Qadisiyah University / 
College of Education

In 5073 19/7/2005

M.A. 2011 Qadisiyah University / 
College of Education

In 1852 9/2/2011

Doctorate

12-Anaoyen messages and Alatarih obtained:

The title of Master's 
Thesis

The behavior of the delay and its relationship to 
the future with concern among university 

students

Number and 
date

It university

In 1852 9/2/2011

Dissertation Title

13. Date of scientific titles:

The scientific title The date of granting title Number and date of the private 
university it upgraded administrative 

matter

assistant teacher 17/4/2011 17/4/2011

Teacher 3/3/2016 3/3/2016

14. scientific competence: - Master /Educational Psychology

 PhD - Educational Psychology

15. Current scientific title: - Teacher

16. 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 name Career Title The date of 
commencement



The Ministry of 
Higher Education 

and Scientific 
Research

Qadisiyah 
University / College 

of Education

M 0 Researcher

12/12/2005

The Ministry of 
Higher Education 

and Scientific 
Research

Qadisiyah 
University 

College of 
Education

assistant teacher 17/4/2011

The Ministry of 
Higher Education 

and Scientific 
Research

Qadisiyah 
University - College 

of Education for 
Girls

Teacher 3/3/2016

17-published research:

T Research Title date of 
publication

Publisher Country

1 Aesthetic preference of the 
characteristics of the visual stimulus 

to the students of the Fine Arts 
Institute in Diwaniya

01/30/2013 Qadisiyah 
University / 

College of 
Education / 

Qadisiya Journal of 
Arts and 

Educational 
Science

Iraq

2 Iraq

18. Research accepted for publication: --

T Research Title date of 
publication

Publisher Country

1 Life skills to people with mental 
inertia of the students of the Faculty 
of Arts at the University of Qadisiyah

24/4 / 2014 Muthanna 
University / 

College of 
Education / Uruk 

Journal of Human 
Sciences

Iraq

A Master: -

B - PhD: -



20. scientific conferences: -

1-Scientific conferences: - scientific research conference in the basic / Babylon University 
College of Education in 2012Outside Iraq: None

21. Calendar of scientific research, letters and Alatarih:

22. Training Courses

Course Name Duration Place Rating

Educational qualification cycle 17/11 / 2010-5 / 12/2010 Qadisiyah University / 
College of Education

Cood

Virtual Library 16/4 / 2012-23 / 4/2012 Qadisiyah University / 
College of Education

Cood

23. Alckrat and honors:

Number and date of the 
book

Donor Book

(Wazzar- university president - 
Dean)

Reasons for scholarships

89/04 441 in 09/12/2013 Minister (rector) University of Qadisiya get ranked 
best regional university in Oxford

In 7508 17/08/2006 Brig. Achievement for issuing documents 
graduate business students

In 1622 20/2/2008 Brig. Creating greeted guests Sixth 
Scientific Conference for the 

Humanities

In 4671 27/03/2013 Brig. The spirit of cooperation and 
goodwill in business achievement

In 1582 09/25/2016 Brig. Attendance at the graduation 
ceremony

- Languages fluently: -

25. any information or observations: -


