
 السيرة الذاتية 

عبدالخالق خضير عليوي -االسم :  

                                                                                                              عراقية-الجنسية:

ذي قار 7/1/1969 -تاريخ ومحل الوالدة:  

متزوج -الحالة الزوجية :  

ذكر  -الجنس :  

دكتوراه -الدراسي :التحصيل   

علم نفس عام  -التخصص:  

مدرس دكتور. -اللقب العلمي :  

409مجمع الحضارات السكني  -محافظة ذي قار–العراق  -العنوان:  

   Abdulkhalik2021@utq.edu.iq  :البريد االلكتروني 

جامعي في جامعة ذي قار/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ قسم العلوم التربوية والنفسية.استاذ  -الوظيفة الحالية:   

-الشهادات الجامعية :  

/كلية االداب /جامعة بغداد. 2018دكتوراه علم نفس -  

/كلية العلوم التربوية واالجتماعية/ جامعة الجزائر. 2002ماجستير علم نفس اجتماعي -  

اب / الجامعة المستنصرية ./ كلية االد1994بكالوريوس علم نفس -  

-الشهادات االخرى:  

.2005دبلوم من مدرسة الوسطاء االجتماعيين /اسبانيا / مدريد-  

-اللغات:  

العربية         اللغة االم .-  

.جيداالسبانية         -  

االنجليزية        متوسط.  -  

-مهارات الحاسوب:  

برنامج وورد -  

برنامج اكسل-  

االنترننت والتعليم االلكتروني. مهارات-  

 

التاريخ الوظيفي:      

.2006استاذ علم النفس في جامعة ذي قار منذ -  

-2021مقرر قسم العلوم التربوية والنفسية    -  
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-2019مسؤول الوحدة االرشادية في كلية التربية للعلوم االنسانية ب جامعة ذي قار -  

-نشاطات علمية وادارية اخرى:  

العديد من المواد العلمية واشرف على بحوث تخرج بكالوريوس ودراسات عليا )ماجستير( وترأس العديد من اللجات الدائمة درس -

 والمؤقتة فضال عن تالعضوية في العديد منها . وقام بالتدريس في كليات وجامعات اخرى .

شارك وادار العديد من الندوات والورشات العلمية .-  

حوث العلمية المنشورة وغير المنشورة .له العديد من الب-  

                             

Curriculum Vitae 

Name: Abdul Khaleq Khudair Oleiwi 

Nationality:-Iraqi 

Date and place of birth:- 7/1/1969 Thi -Qar 

Marital status: Married 

Gender: Male 

Academic qualifications:- Ph.D 

Specialization: General Psychology 

Scientific title: Professor Dr. 

Address: - Iraq – Thi- Qar Governorate - Civilization Residential Complex 409 

   Abdulkhalik2021@utq.edu.iq Email: 

 Current job: - University professor at Thi- Qar University / College of Education for Human Sciences / 

Department of Educational and Psychological Sciences. 

Undergraduate degrees:- 

- Ph.D. Psychology 2018 / College of Arts / University of Baghdad. 

- Master of Social Psychology 2002 / Faculty of Educational and Social Sciences / University of Algeria. 

- Bachelor of Psychology 1994 / College of Arts / Al-Mustansiriya University. 

Other certificates:- 

Diploma from the School of Social Mediators / Spain / Madrid 2005. 

Languages:- 

Arabic is the mother tongue. 

- Spanish is good. 



- English is average. 

Computer skills:- 

- Word program 

Excel program 

Internet and e-learning skills. 

 

    Employment History: 

Professor of Psychology at Thi -Qar University since 2006. 

- Department rapporteur of Educational and Psychological Sciences 2021- 

- Head of the Guidance Unit at the College of Education for Human Sciences at Dhi Qar University 2019- 

Other scientific and administrative activities:- 

- He studied many scientific subjects and supervised graduate researches of bachelor's and postgraduate 

studies (Master's) and chaired many permanent and temporary committees as well as membership in 

many of them. He taught in other colleges and universities. 

- Participated and directed many scientific seminars and workshops. 

He has many published and unpublished scientific research papers. 

 


