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 الجهود المبذولة في اداء الواجبات المكلفين بها 71 السيد العميد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- The Quadrant name and surname: Kahraman 

Hadi, Auda Hussein Al-Bou Hassan 

2- Place and date of birth: Al-Diwaniya, 

20/1/1987 

3- Religion: Muslim Nationalism: Arabic 

Nationality: Iraqi 

4- Marital status: unmarried 

5- The address of the current residence and the closest point: 

Al-Diwaniyah / Al-Suniyya Road, near the control of the 

external university 

6- Current position: Head of the Department of 

Psychological Counseling and Educational Guidance 

7- Date of the first appointment at the university: 1/10/2003. 

8- Email: 

9- Academic achievement and certificates obtained with 

mentioning the university, the donor country and the year of 

award: 
 

10- Titles of theses and dissertations obtained: 

 

 

 

 

 



11-  
 

Titles Name 

Date of 

acquiring 

it 
 

University 

awarding 

the 

certificate 
 

Master

's 

Thesis 
 

The trend towards modernity and 

its relationship to multiple levels 

of intelligence among university 

students 
 

2010 

Al-

Qadisiyah 

University / 

College of 

Education 
 

Doctor

ate 

thesis 

title 
 

The initiation and its relationship 

with the motivation of mastery 

and control center among the 

university students 
 

2016 

University 

of Baghdad 

/ Ibn Rushd 

College of 

Education 
 

 

1- History of scientific titles: 

 

Scientific title is the date the title was awarded 



Assistant teacher 4/15/2010 

Teacher 9/10/2016 
 

12- Scientific competence: - Educational psychology 

 

13- Research published: 

14 - The current scientific title: - Teacher 

 

15 - Research published: - 

 

Initiative among university students 

Motivation for mastery among university students 

The relationship of psychology with medical science 
 

 

 

Research accepted for publication: - 

- Super excitement patterns / a comparative study between 

ordinary and distinguished students 

Adolescent familiarity and its relationship to psychological 

compatibility of students 

 

20- Scientific conferences: 



Inside Iraq: 

- Calendar of the College of Education for Girls for the years 

(2015, 2016, 2017, 2018 and 2019) 

- The first virtual scientific conference at Al-Qadisiyah 

University 22-23 / 4/2020 (participation) 

21-Thanks: - 
 

The donor of 

the book 
 

 

No 

Reasons for grants 
 

Mr. Minister 
 

1 The efforts made in performing 

the tasks assigned to them 
 

Mr. President 

of the 

University 
 

7  

The efforts made in performing 

the tasks assigned to them 
 

Mr. Dean 
 

17 The efforts made in performing 

the tasks assigned to them 
 

 

 


