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6. The present residential address and the nearest point of a function: bureaucracy / near 

Dorasatzh University / Sunni telephone number: - Mobile number: 07801275432 

7. Current position: President of the psychological counseling and guidance department of 

education - direct number and the date of the job: 10/09/2016 

8. The first date of the appointment of the job that he found: 1/10/2003 

9. The first date of the appointment of the university: 1/10/2003 number and the date of 

commencement: 1/10/2003 

10. E-mail: / kharaman.hida.iq 

11. educational attainment and certificates obtained with the said university and the 

donor country and the year of grants: 

 

 

 

Certificate 

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

to grant certificate 

BA 2001 Iraq / Qadisiyah University - 

Faculty of Arts 

 



 

 

1 / 7 / 2001 

M.A. 2014 Qadisiyah University / 

College of Education 

In 4261 09/03/2014 

Doctorate 2016 Baghdad University / 

College of Education 

30 / 6 / 2016 

 

12-Anaoyen messages and Alatarih obtained: 

The title of Master's 

Thesis 

Multiple intelligences and its relationship to 

modernity among university students levels 

Number and 

date 

It university 

In 4261 

09/03/2014 

Dissertation Title Proactive motivation and its relationship 

with the workmanship and the locus of 
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