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  االرشاد النفسي والتوجيه التربويقسم 

 امل عبد الحسن علوان حسون الكرعاوي االسم الرباعي واللقب : -1

 4/12/1971الديوانية / القادسية   محل وتاريخ الوالدة   : -2
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 22/12/1985تاريخها : هـ   /355951 ة :جنسيرقم شهادة ال  10/2/2008تاريخها:  00722614المدنية : األحوالرقم هوية  -5

 0781251605 رقم الموبايل :  -اتف : رقم اله    حي العروبة االولى/ قرب متنزه الحرية: حالي واقرب نقطة دالة عنوان السكن ال -6

 المنصب : رقم وتاريخ المباشرة ب                                                                المنصب الحالي :  -7

 5/9/1995وجد  :  أنتعيين بالوظيفة  أولتاريخ  -8

 رقم وتاريخ المباشرة :                           5/9/1995تعيين بالجامعة :  أولتاريخ  -9

 amal.alwan@qu.edu.iqالبريد االلكتروني:  -10

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

 

 

 

 الشهادة 

رقم وتاريخ  االمر الخاص بمنح  الجهة المانحة للشهادة تاريخ الحصول عليها نوعها

 الشهادة 

    دبلوم

 6/7/1994في  4203 جامعة القادسية / كلية اآلداب 3/7/1994 بكالوريوس

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

    توراه دك

 

 عناويين الرسائل واالطاريح التي حصل عليها:   -12

 

عنوان رسالة 

 الماجستير
 المعوقات االجتماعية لسيادة القانون في الظروف االستثنائية 

 رقم وتاريخ 

 األمر الجامعي

 10865ق.ط/

 7/7/2014في 

عنوووووووووووووووووووان 

أطروحووووووووووووووة 

 الدكتوراه

 
 رقم وتاريخ 

 األمر الجامعي

 

         

 

 لقاب العلمية :تاريخ اال -13

 

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

   مدرب ألعاب رياضية

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

 2018/  5/  29في  1167 2017 /12/ 27 مدرس

   استاذ مساعد

   استاذ 

        

 علم االجتماع القانوني -: االختصاص العلمي -14

 مدرس مساعد -اللقب العلمي الحالي : -15

الى( دون ترك فترة زمنية تحديد  –شغله المنصب الحالي للفترة ) من  ةلغايعناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين  -16

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

 

 تاريخ المباشرة العنوان الوظيفي أسم الدائرة أسم الوزارة

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

جامعة القادسية / المكتبة 

 المركزية

 5/9/1995 امينة مكتبة 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

جامعة القادسية / المكتبة 

 المركزية

 1/2/2008 م . مدير  

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

جامعة القادسية / المكتبة 

 المركزية 

 9/8/2014 مدرس مساعد

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

جامعة القادسية / كلية التربية 

 للبنات

 1/12/2014 مدرس مساعد



   

 -البحوث المنشورة : -17
 البلد جهة النشر  تاريخ النشر  عنوان البحث ت

 –كانون الثاني  دور الجامعة في تحصين الشباب ضد الجريمة  1
 آذار 

مجلةةة الدادةةةلة للعلةةسا اة تةةا لة تصةةدر ا  للةةة 
 اآلداب / جامعة الدادةلة

 العراق

دور منظمةةةةةاج المجلمةةةةةي المةةةةةد ي فةةةةةي ترةةةةةةل  مبةةةةةاد   2
 الديمدراطلة وحدسق اة تان في العراق 

/ كانون  1
 2018الثاني 

واللتةةةةةةةةا لاج والعلةةةةةةةةسا مجلةةةةةةةةة ةرة لل لتةةةةةةةة ة 
 اةجلماعلة /  للة اةداب / جامعة واةط 

 العراق

ظا رة اللتسل وعالقله باة حراف اةجلماعي لةد  ال للةاج  3
 في المجلمي العراقي 

مجلةةةة  للةةةة اللرسلةةةة اعةاةةةةلة للعلةةةسا اللرسسيةةةة   2018نيسان 
 واإل تا لة 

 العراق

كانون األول  جرامي اةحلاء العشسائلة وعالقلها بالتلسة اة 4
2019  

 العراق مجلة الدادةلة للدا سن والعلسا التلاةلة 

اةثار اةجلماعلة والدا س لة لظا رة تعةاطي المدةدراج لةد   5
 الشباب في المجلمي العراقي 

28  /3  /
2021 

مجلة اوراة للعلسا اإل تةا لة / جامعةة المىنة  / 
 كللة اللرسلة للعلسا اإل تا لة 

 العراق 

جريمة ةرقة المةال العةاا نةين العةرف اةجلمةاعي والدةا سن   6
 الجنائي 

/ اب /  31
2021  

مجلةةةةةةة  للةةةةةةة اللرسلةةةةةةة اعةاةةةةةةةلة / الجامعةةةةةةة 
 المتلنصرية 

 العراق 

     

     

     

     

 

 -البحوث المقبولة للنشر : -18

بحث متلل بعنسان ةلادة الدا سن في الظةروف اةةةلىنائلة  1
 اعلة  ظرية دراةة اجلم

 العراق الجمعلة العراقلة للعلسا اةجلماعلة  15/1/2014

     

     

     

     

     

 

  -االشراف المنجز على الدراسات العليا :-19

 -الماجستير : -أ

 األشراف المنجز على )الماجستير(

 رقم وتاريخ أمر المناقشة لرسالةعنوان ا أسم الطالب ت
جهة 

 المناقشة

المشرفون 

 المشاركون

      

      

  
 

   

  -الدكتوراه :-ب

 اعشراف المنجز عل  )الد لسراه(

 أةم الطالب ج
 عنسان اعطروحة

 

رقم وتاري  أمر 
 المناقشة

 المشرفسن المشار سن  جهة المناقشة



 

 

      

      

 
 

 

  -المناقشات العلمية: -20

 -الماجستير : -أ

 

  -الدكتوراه : -ب 

 

 

 

  -مرات العلمية :المؤت -21

  داخل العراق  :

  2021/  31- 30المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم اإلنسانية واالجتماعية والصرفة /  كلية التربية للبنات / جامعة القادسية للفترة من 

 

 خارج العراق :

 

 التقويم العلمي البحوث والرسائل واالطاريح :  -22

 

 

 الدورات التدريبية : -23

 التقييم مكانها مدتها م الدورةاس

 72.7 المديرية العامة للتربية في محافظة القادسية  / عام دراسي  1997-1996 دورة تربوية / فرع انكليزي

 ناجح جامعة القادسية مركز الحاسبة االلكتروني في  13/4/2009الى  1/4/2009 دورة الحاسبات التربوية

 ناجح مركز الحاسبة االلكتروني في جامعة القادسية 2009 /16/7الى  24/6/2009 دورة الحاسبات التأهيلية

دورة تدريبية لنظام التشغيل 

windows xp 

 ناجح مركز االمتياز لتكنولوجيا المعلومات  6/3/2011الى  20/2/2011

مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي في  20/11/2014الى  20/10/2014 دورة التأهيل التربوي

 امعة القادسيةج

78 

مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي في  21/1/2015الى  7/1/2015 دورة تقنيات التعليم 

 جامعة القادسية 

71 

دورة متخصصة بمجال حقوق 

 االنسان والديمقراطية 

 ناجح كلية القانون / جامعة القادسية  10-12/2014

 

  -التشكرات والتكريم : -24

 الجهة المانحة للكتاب  اب رقم وتاريخ الكت

 عميد (                      –رئيس جامعة  -) الوزير

 اسباب المنح

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

في  21289ق.ط / 

31/12/2013 

 اختيار جامعة القادسية كأفضل جامعة  السيد رئيس الجامعة 

ي ف 23/242

11/3/2015 

 القاء محاضرات في كلية التقانات االحيائية بقسميها الطبي والزراعي  السيد عميد كلية التقانات االحيائية 

 المشاركة في لجنة احتفالية يوم الجامعة  السيدة عميد كلية التربية للبنات  22/2/2015في 281

 د كتب مكتبة الكلية وفرزها عن كتب كلية الفنون الجميلة جر 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 طالب الجامعة  التربية للبنات السيدة عميد كلية  25/9/2016في 1582

 انجاز اعمال اللجنة االمتحانية  السيدة رئيس الجامعة   2018/  1 16في  963

 انجاز اعمال اللجنة االمتحانية  السيدة رئيس الجامعة  2019/ 4/ 22في  5898



 /2/  19في  2644

2020 

 جنة االمتحانية انجاز اعمال الل السيد رئيس الجامعة 

/  5/  6في  208/  2م و 

2020 

السيد وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 

/  7/  21في  5065

2020  

 تثمين جهود التدريسي في التعليم االلكتروني  السيد رئيس الجامعة 

 اعضاء لجنة احتساب المعدالت  السيد عميد الكلية   2017/  18في  1501

 ادخال درجات الطالبات لالعوام السابقة  السيد عميد الكلية   2017 / 3/  15في  396

  -اللغات التي يجيدها : -25

 

 

 

  -اية معلومات او مالحظات اخرى : -26


