السيرة العلمية ()C.V
جامعة القادسية
كلية التربية للبنات
قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 -1االسم الرباعي واللقب  :كهرمان هادي عودة حسين البوحسن
 -2محل وتاريخ الوالدة  :الديوانية 1978/1/20
 -3الديانة  :مسلمة القومية  :عربية الجنسية  :عراقية
 -4الحالة الزوجية  :عزباء  /عمل الزوج أو الزوجة  / :عدد االطفال/:
تاريخها  2005/9/14 :رقم شهادة الجنسية :
163767
 -5رقم هوية األحوال المدنية :
 751682تاريخها 1989 :
 -6عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  :ديوانية /قرب دوراساتذة الجامعة /طريق السنية
رقم الهاتف  - :رقم الموبايل 07801275432 :
 -7المنصب الحالي  :رئيس قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  -رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب
2016/10/9 :
 -8تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد 2003/10/1 :
 -9تاريخ أول تعيين بالجامعة  2003/10/1 :رقم وتاريخ المباشرة 2003/10/1 :
 -10البريد االلكترونيkharaman.hida.iq / :
 -11التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح :
نوعها
الشهادة

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

تاريخ الحصول
عليها
2001/7/1
2010/4/14
2016

الجهة المانحة للشهادة
جامعة القادسية/كلية االداب
جامعة القادسية/كلية التربية
جامعة بغداد

رقم وتاريخ االمر الخاص
بمنح الشهادة
2001في 2001/7/1
4692في 2010/4/14
2016/6/30

 -12عناويين الرسائل واالطاريح التي حصل عليها:
عنوان رسالة
الماجستير
2016/6/30
عنوووووووووووووووووووان
المبادأة وعالقتها بدافعية االتقان ومركز الضبط ( الداخلي – والخارجي ) لدى طلبة رقم وتاريخ
أطروحووووووووووووووة
الجامعة
األمر الجامعي
الدكتوراه
مستويات الذكاء المتعدد وعالقتها بالحداثة لدى طلبة الجامعة

رقم وتاريخ
األمر الجامعي

4692

 -13تاريخ االلقاب العلمية :
اللقب العلمي
مدرب ألعاب رياضية
مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد
استاذ

تاريخ منح اللقب

رقم وتاريخ االمر الجامعي واالمر االداري الخاص بالترقية

2010/8/10
2016/10/9

 10456في 2010/8/10
2016/10/9

 -14االختصاص العلمي  -:ماجستير علم نفس تربوي
 -15االختصاص العلمي  - :دكتوراه علم النفس التربوي
 -16اللقب العلمي الحالي  -:مدرس
 -17عناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين لغاية شغله المنصب الحالي للفترة ( من – الى)
دون ترك فترة زمنية تحديد الوظيفة والجهة التي كان يعمل فيها ( في حالة تكليفه بمنصب يذكر فيما
اذا كان تكليفه اصالة او وكالة )
أسم الوزارة
التعليم العالي
=

1

العنوان الوظيفي
موظف في وحدة االرشاد والوقاية من االدمان/كلية االداب
تدريسي في كلية التربية
رئيس قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي –كلية تربية
للبنات حاليا

أسم الدائرة
جامعة القادسية
=
جامعة القادسية – كلية
التربية للبنات

 -18البحوث المنشورة -:
عنوان البحث
المبادأة لدى طلبة الجامعة

ت

تاريخ النشر
2017/1/2

دافعية االتقان لدى طلبة الجامعة

2017/2/2

جامعة بغداد

جهة النشر

جامعة بغداد

تاريخ المباشرة
2003/10/1
2010/8/10
2016

البلد
العراق
العراق

 -17البحوث المقبولة للنشر -:

-18االشراف المنجز على الدراسات العليا -:
أ -الماجستير -:

األشراف المنجز على (الماجستير)
ت

أسم الطالب

ب-الدكتوراه -:

عنوان الرسالة

رقم وتاريخ أمر المناقشة

جهة
المناقشة

المشرفون
المشاركون

األشراف المنجز على (الدكتوراه)
عنوان األطروحة
ت

أسم الطالب

رقم وتاريخ
أمر المناقشة

جهة المناقشة

المشرفون

المشاركون

 -1المناقشات العلمية-:
أ -الماجستير -:
ب  -الدكتوراه -:
 -20المؤتمرات العلمية  -:مؤتمر البحوث العلمية في كلية التربية االساسية /جامعة بابل 2012
داخل العراق :
خارج العراق :
 -21التقويم العلمي البحوث والرسائل واالطاريح :
 -22الدورات التدريبية :
اسم الدورة

مدتها

 -23التشكرات والتكريم -:
الجهة المانحة للكتاب
رقم وتاريخ الكتاب
( الوزير -رئيس جامعة – عميد )
عميد كلية التربية /القادسية
4845في2014/3/11
عميد كلية التربية االساسية /جامعة بابل
8912في 2012/12/24
رئيس جامعة القادسية
3401في 2012/3/4
رئيس جامعة القادسية
21291في 2013/12/31
عميد كلية التربية
4671في 2013/3/27
العميد
1582في2016/9/25
 -24اللغات التي يجيدها -:
العربية
 -25اية معلومات او مالحظات اخرى -:

التقييم

مكانها

اسباب المنح
انجاز اعمال في احتفالية يوم الجامعة
المشاركة في مؤتمر البحوث العلمية
المشاركة باقامة ندوات ارشادية للطلبة
فوز جامعة القادسية بمؤتمر اكسفورد للجودة 2013
اختتام اعماله في كلية التربية
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: Kharaman Hadi Hussein Albouhsn
2. Place and date of birth: 01/20/1978 Diwaniya
3. Religion: Muslim nationalism: Arab Nationality: Iraqi
4. Marital Status: Single / work spouse: / Number of children: /
5. identification number of civil cases: 163 767 history: 14/09/2005 citizenship certificate
number: 751 682 history: 1989
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

BA

2001

Iraq / Qadisiyah University Faculty of Arts

No. and date of your order
to grant certificate

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

In 4261
09/03/2014

It university
Dissertation Title

Proactive motivation and its relationship
with the workmanship and the locus of
control (internal - and external) among
university students

30 / 6 / 2016

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

10456 on 10/08/2010

10/08/2010

Teacher

9 / 10/2016

9 / 10/2016

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 date of
commencement

The ministry name

Circle name

Career Title

The Ministry of
Higher Education
and Scientific
Research

Qadisiyah
University -college
of Literature

Employees in the unit
guidance and prevention
of addiction / Faculty of
Arts

The Ministry of
Higher Education
and Scientific
Research

Qadisiyah
University

Teaching in the College
of Education

10 / 8 / 2010

The Ministry of
Higher Education
and Scientific
Research

Qadisiyah
University - College
of Education for
Girls

Prime psychological
counseling and
educational guidance
department

2016

1/10/2003

17-published research:
T

Research Title

date of
publication

Publisher

Country

1

Proactive among
university students

2 / 1/2017

Baghdad
University

Iraq

2

Workmanship motivation
among university students

2 / 2/2017

Baghdad
University

Iraq

B-doctorate: - Supervise done on the (PhD)
18. scientific discussions: 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

23. Alckrat and honors:
Number and date of the
book

Donor Book

89/04 441 in 09/12/2013

Minister (rector)

University of Qadisiya get ranked
best regional university in Oxford

In 4845 03/11/2014

Dean of the Faculty of Education /
Qadisiyah

Completion of the work at a
ceremony on the university

In 3401 04/03/2012

Chairman of the University of
Qadisiyah

Post to establish guidelines
seminars for students

21,291 in 31/12/2013

Chairman of the University of
Qadisiyah

Qadisiya beat the University of
Oxford Conference for Quality in
2013

In 4671 27/03/2013

Dean of the Faculty of Education /
Qadisiyah

The conclusion of his works in the
Faculty of Education

In 1582 09/25/2016

Brig

Attendance at the graduation
ceremony

Reasons for scholarships

(Wazzar- university president - Dean)

- Languages fluently: 25. any information or observations: -

