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Wedad mehdi mhemed mansour Al-Jubori 1- Full name and surname:  

Of birth : Qaddissiy-ALdiwaniya 3/8/1975             2- The place and date 

              Muslim :  Religion        National : Arab       Iraqi :3- Nationality 

Married   The husband or wife work : wage ear           4- Marital status:  

The number of children:2                                                                             

                         21/9/2011   5- ID Number Civil Status : 328048 : History :    

                - Number certificate nationality :515969   History : 13/12/1987 

6- The title of housing and current closest point function : Or riding    –     

pinnacles School  Alaptdayeah    Phone number  -  Mobile Number 

7- Post current                       Number and date of the direct position          

     8- Date of first appointment of the job : 5/10/2005                                         

                  9- Date of the first set the University : 5/10/2005 Number                                             

and date of the direct : 6622 in 9/10/2005       

                                                   wedad.mhemed@qu.edu.iqEmail :   -10   

11-Educational attainment and certificates obtained with mate                 

University donor country and year grants                                            

 

 

Certificate  

Kind History Donor to testify No. and date of 

your order to 

grant certificate 

Diploma         

BA            1997/1998 Iraq Mstnasrah University 

– Faculty of  basic 

education  

1/7/1998 

         M.A. 1998/2000 Iraq- Baghdad University – 

college of Education,Ibn al-

Haytham                  

في  19534

16/11/2000 

Ph. D.        

2004-2005 

Iraq- Baghdad University – 

college of Education,Ibn al-

Haytham             

 

D.A/1665in 

24/7/2005 

 

12- Titles of Alrsayl and Alatarih                                                                                 

The title of 

Master,s 

Thesis 

Prevalent Organizational Climate in Scientific 

Departments in the Colleges of AL-Qadissiyya 

University 

Number and date 

of university it 

في  19534

16/11/2000 

Doctoral 

thesis title 

Constructing a model to develop the administrative and 

educational communication process in the scientific 

departments of colleges of AL-QadisiyahUniversity           

    

Number and date 

of university it 

D.A/1665in 

24/7/2005 

  

 

mailto:wedad.mhemed@qu.edu.iq


13- Date of scientific titles                                                                                       

 

The title of scientific  The date  of 

granting title 

Number and date of it,s university and it,s 

administrative your upgrade              

Coach sports games   

Teacher assistant 2000 19534  16/11/2000في 

Teacher 2005  1665 in 2005 

Assistant Professor 2013 7742 in 13/5/2013 

Professor   

 

               Doctor of Philosophy in Education   14- Jurisdiction of scientific 

Assistant Professor                                              15- Current scientific title  

16- Position Held since the date first set up his job the current position of 

the address ( from – to ) without leaving a period of time to determine the 

function and where he worked ( in the case assigned to the position of 

stating whether the assigned person or by proxy )                                   

The ministry Office name Career title 
The date of 

commencement 

The Ministry of Higher 

Education and 

Scientific Research        

     

University of 

Qadisiya     

Teaching               

2005/10/5 

The Ministry of Higher 

Education and 

Scientific Research        

     

University of 

Qadisiya     

Evaluation of university performance 

official                         

2009/9/1 to 

2010 /9/1 

The Ministry of Higher 

Education and 

Scientific Research        

     

University of 

Qadisiya     

Director of development of training of 

university center             

2012-11-1  

To 2013-11-1 

The Ministry of Higher 

Education and 

Scientific Research        

     

University of 

Qadisiya     

The premier psychological counseling 

and educational guidance department 

2015-2-16 

To 2016-11-27 

The Ministry of Higher 

Education and 

Scientific Research        

     

University of 

Qadisiya     

Dean of the Faculty of Education for 

Girls Agency                

2016-2-(18-7) 

And 

2016/8/(16-14) 

The Ministry of Higher 

Education and 

Scientific Research        

     

University of 

Qadisiya     

Associate Dean for Academic Affairs 

Agency                       

2016/7/28 

To 2016/9/1 

    

    

    

    

 

 

 



17 – Research published                                                                                                 
 Research title Date of – ت

publication  
Publisher The 

city 
1 Organizational commitment of faculty 

members in the colleges of the University 
of Qadisiyah                     

 
2000       

Qadisiyah University – journal of 
the college of Education               

Iraqi 

2 The role of the regulatory climate in 
performance                         

2001        
 
 

Iraqi journal of Educational and 
psychological Sciences – Baghdad 

–cild(1) – N(4)   
Iraqi 
Iraqi 

3 Some of the factors affecting classroom 
management among members 

Alheiyhaltahlmyh in secondary schools   

 
2008        

Qadisiyah University – journal of 
the college of Literature              

Iraqi 

4 Iraqi women in problematic equation of 
discrimination and violence          

 
2008        

Iraqi council for peace and 
solidarity – a series of cultural 

and intellectual 

Iraqi 

5 Educational philosoph and Educational 
goals and policies of the state     

 
2008        

University of Kufa Iraqi 

6 The general principles of Educational 
administration             

 
2009        

Horrizons Foundation for Studies 
and Research of the Iraqi - Najaf 

Iraqi 

7 The roles of managers middle school in the 
province qadisiyah between ( reality – 

ambitious ) 

 
2011       

Qadisiyah University – journal of 
the Humanities 

Iraqi 

8 Competencies administrative heads 
sectional scientific in colleges of the 

University of Qadisiyah                     

 
2011       

University of Kufa Iraqi 

     

 

18- Research accepted publication                                                                           

     

     

     

     

     

     

 

18- Conferences and scientific :                                                                                     

 

In Iraq : Humanities the period from 15 to 17 April 2008                                     

 

 

19- Calendar of scientific research and of the Messages and alatarih :                     

 

1-Srategy proposed to choose the leaders of the directors of education in Iraq , 

according to the global trends overall quality The Ministry of Higher Education 

and Scientific Research- Bagdad- collegr of education   2014                                                                

2- Calendar knowledge resources at the University OF Bagdad according and 

strategic National education and higher education - Bagdad- collegr of education 

2015                                                                                                                         

3- Construction of training program for managers high school ay managing 

change in the light of the director of the school  2016                                   



20- Training courses :                                                                                              

Name of the session  Period of Place The 

assessment 

Windows XP2007 Two weeks  University of Qadisiyah  

Port point Three weeks University of Qadisiyah  

word 2007                       

Two weeks 

University of Qadisiyah  

Cycle guidance educational                    

Three weeks 

University of Qadisiyah  

Techniquse educational 2009 Two weeks University of Qadisiyah  

Techniquse educational 2013 Two weeks University of Qadisiyah  

Rehabilitation educational  Three weeks University of Qadisiyah  

 Leadership skills and 

management Supreme the first 

Three weeks University of Qadisiyah  

    

    

    

 

 

 

 

20- Thanks                                                                                                                      

Number and date of the 

book 

Donor book ( Minister 

– Head university – 

Dean) 

 

The reasons for grants 

04441/89 in 9/12/2013 Minister Get the University of qadisiyah to rank better the 

University of regional in Oxford                    

4045 in 12/4/2009 Head university Throwing seminars and guidelines               

 

f.b.20676 in 17/12/2013 

Head university Efforts to the pay as the Center for the development of 

teaching and training University  

f.b./21291 in 31/12/2013 Head university Valuation efforts at the accomplishment job in charge of 

the                                                                                        

k.b/5219 in 11/4/16 Head university Participation in the gallery festive the day of the University  

1192 in 24/1/2016 Head university Completion of the work committee Test the academic year 

2015-2016                                      

500 in 12/1/2013 Dean Members of the test                          

13321 in 16/9/2013 Dean Valuation efforts in the performance of work     

559 in 3/3/2016 Dean Completion of the work committee fitness         

701 in 29/3/2016 Dean Participation in the celebration of the day  the University   

1582 in 25/9/2016 Dean Post concert graduate of the academic year 2015-2016  

1514 in 5/9/2016 Dean Valuation efforts at the accomplishment task associate 

dean affairs scientific                      

   

   

   

  -اللغات التي يجيدها : -24

 

 -اية معلومات او مالحظات اخرى : -25



 

 (C.Vالسيرة العلمية )
 جامعة القادسية

 للبنات     كلية التربية 

 قسم 

 

 

 

 

 

 

 

 وداد مهدي محيمد منصور الجبوري االسم الرباعي واللقب :  -1

 1975/  8/  3قادسية / ديوانية محل وتاريخ الوالدة   :  -2

 عراقية الجنسية :     عربية      القومية :                         مسلمة الديانة :   -3

 2ر      عدد االطفال:مستشار شوؤن العشائ عمل الزوج أو الزوجة :   متزوجالحالة الزوجية :  -4

جنسية رقم شهادة ال  21/9/2011تاريخها :           328048 رقم هوية األحوال المدنية : -5

 13/12/1987تاريخها : 515969:

  -اتف : /رقم الهام الخيل / مدرسة الذرى االبتدائية     عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  :  -6

  07812040669 رقم الموبايل :

 صب الحالي : رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب : المن -7

 5/10/2005تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد  :  -8

 6622رقم وتاريخ المباشرة :                           5/10/2005تاريخ أول تعيين بالجامعة :    -9

 9/10/2005في

 Dr.w.m.g1975@yahooالبريد االلكتروني:  -10

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

 

 

 

 الشهادة 

تاريخ الحصول  نوعها

 عليها

الجهة المانحة 

 للشهادة

رقم وتاريخ  االمر الخاص 

 بمنح الشهادة 

    دبلوم

العراق/جامعة  1997/1998 بكالوريوس

مستنصرية /كلية 

 تربية اساسية

1/7/1998 

العراق / جامعة بغداد  1998/2000 ماجستير 

 كلية تربية بن الهيثم/

 16/11/2000في 19534

العراق جامعة بغداد /  2004/2005 دكتوراه 

 كلية تربية بن الهيثم

 24/7/2005في1665د.ع/

 

 عناويين الرسائل واالطاريح التي حصل عليها:   -12

 

عنوان رسالة 

 الماجستير
 الكشف عن المناخ التنظيمي السائد في االقسام العلمية في كليات جامعة القادسية

 رقم وتاريخ 

 األمر الجامعي

/16في19534

11/2000 

عنوووووووووووووووووووان 

أطروحووووووووووووووة 

 الدكتوراه

بناء انموذج لتطوير عملية االتصال االداري والتربوي في االقسام العلمية لكليات 

 جامعة القادسية
 رقم وتاريخ 

 الجامعياألمر 

في 1665د.ع/

24/7/2005 

  

 

 

 تاريخ االلقاب العلمية : -13



 

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

   مدرب ألعاب رياضية

 16/11/2000في19534 2000 مدرس مساعد

 24/7/2005في1665 2005 مدرس

 13/5/2013في 7742 20013 استاذ مساعد

   استاذ 

 

 دكتوراة فلسفة في التربية -االختصاص العلمي : -14

 استاذمساعد -اللقب العلمي الحالي : -15

( الى –شغله المنصب الحالي للفترة ) من  ةعناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين لغاي -16

دون ترك فترة زمنية تحديد الوظيفة والجهة التي كان يعمل فيها ) في حالة تكليفه بمنصب يذكر فيما 

 اذا كان تكليفه اصالة او وكالة ( 

 

 تاريخ المباشرة العنوان الوظيفي أسم الدائرة أسم الوزارة

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 2005-10-5 تدريسية جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

-1الى 2009-9-1 مسؤولة تقويم االداء الجامعي جامعة القادسية

9-2010 

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

الى 2012-11-1 مديرة مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي  جامعة القادسية

1-11-2013 

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

الى  2014-2-16 رئيس قسم االرشاد النفسي والتوجية التربوي ة القادسيةجامع

17- 11 -2016 

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 18/2/2016-7 عميد كلية التربية للبنات وكالة جامعة القادسية

 16/8/2016-14و

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

لغاية  28/7/2016 للشؤون العلمية وكالةمعاون العميد  جامعة القادسية

1/9/2016 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

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

االلتزام التنظيمي لدى اعضاء  اليئةاا التيميمياا كاي تمياء   1
 جءميا القءدسيا

 العراق جءميا القءدسيا / مجما القءدسيا تميا التربيا 2000

( 1المجمااا اليراةيااا لميمااوم التربويااا والن)ساايا /ماا   2001 دور المنءخ التنظيمي كي االدا  2
 (4عدد /

 العراق

بيااال اليواماااث الماااالدرر كاااي االدارر الاااا)يا لااادى اعضاااء   3
 اليئةا التيميميا كي المدارس الدءنويا

 العراق مجما القءدسيا ،تميا االداب 2008

المجمااس اليراةااي لساامم والتضااءمة / سمسااما دقءكيااا  2008 اليراةيا ميءدلا كي اشتءليا التمئئز والينف المرا ر 4
 وككريا

 العراق

 العراق جءميا الكوكا 2008 ال)مس)ا واالهداف التربويا والسيءسء  التربويا لمدولا 5



 العراق اليراةيا/ النجف مالسسا اكءق لمدراسء  واالبحءث 2009 االسس اليءما لالدارر التربويا 6

ادوار ماادئرو المااادارس المتوسااااا كااي محءكظاااا القءدسااايا  7
 مدءل ( –بئة   واةع 

 العراق مجما القءدسيا لميموم االنسءنيا 2011

الك)ءياااء  االدارياااا لرالساااء  االةساااءم اليممياااا كاااي تمياااء   8
 جءميا القءدسيا

 العراق تميا التربيا لمبنء  / جءميا الكوكا 2011

     

 

 -البحوث المقبولة للنشر : -17

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

  -االشراف المنجز على الدراسات العليا :-18

 -الماجستير : -أ

 األشراف المنجز على )الماجستير(

 رقم وتاريخ أمر المناقشة لرسالةعنوان ا أسم الطالب ت
جهة 

 المناقشة

المشرفون 

 المشاركون

      

      

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -الدكتوراه :-ب

 األشراف المنجز عمى  الدتتوراه(



 أسم الاءلب  

 عنواة األاروحا

 

 

 

رةم وتءريخ 
 أمر المنءةشا

 جيا المنءةشا
المشركوة 
 المشءرتوة 

      

      

      

 

  -المناقشات العلمية: -19

 -الماجستير : -أ

 

  -الدكتوراه : -ب 

 

 

 

  -المؤتمرات العلمية : -20

  2008نيسان  17 -15العلوم االنسانية  للفترة من  داخل العراق  :

 

 

 خارج العراق :

 

 التقويم العلمي البحوث والرسائل واالطاريح :  -21

استراتيجية مقترحة الختيار قيادات مديري التربية في العراق وفق االتجاهات العامية والجودة  -1

 . 3/11/2014في  2848وفق العدد ج.ع.س/ق/ –االشراف والتقويم العلمي جهاز  –الشاملة 

جهاز  –تقويم مصادر المعرفة في جامعة بغداد على وفق االستراتيجية الوطني للتربية والتعليم العالي  -2

 2015 /7/1في  49عدد ج ع س /االشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

. 

 –نامج تدريبي لمديري المدارس الثانوية على ادارة التغير في ضوء مهمات مدير المدرسة بناء بر -3

: ج ح س  مقوم علمي جهاز االشراف والتقويم العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد

 17/1/2016في  107ق/ /

 311العلمية والتعضيد ذي العدد  وتقويم بحثان من جامعة بابل من اللجنة الجامعية المركزية للترقيات -4

 . 23/8/2016في 

 

 

 الدورات التدريبية : -22

 التقييم مكانها مدتها اسم الدورة

  جامعة القادسية اسبوعXP 2007 2وندوز 

  جامعة اقادسية اسبوع 3 بور بوينت

  جامعة القادسية اسبوع2                       2007وورد

  جامعة القادسية اسبوع3                       دورة ارشاد تربوي

  جامعة القادسية اسبوع2 2013تقنيات تعليمية 

  جامعة القادسية اسبوع2 2009تقنيات تعليمية

  جامعة القادسية اسبوع3 تاهيل تربوي

مهارات القيادة واالدارة 

 العليا االولى 

  جامعة القادسية  اسبوع  3

    

    

    



 

 

  -التشكرات والتكريم : -23

 الجهة المانحة للكتاب  رقم وتاريخ الكتاب 

 عميد (                      –رئيس جامعة  -) الوزير

 اسباب المنح

 حصول جامعة القادسية على مرتبة افضل جامعة اقليمية في اكسفورد وزير 9/12/2013في89/04441

 االرشاديةعقد الندوات  رئيس الجامعة 12/4/2009في 4045

ف ب 

 17/12/2013في20676/

 للجهود المبذولة فترة تولي منصب مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي رئيس جامعة

في  21291ف.ب / 

31/12/2013 

 النجاز االعمال المكلفين بها . رئيس الجامعة

 ) مشاركة في يوم الجامعة ( انجاز االعمال المكلفين بها رئيس الجامعة  11/4/2016في  5219ق.ب/ 

 2016-2015انجاز اعمال اللجنة االمتحانية للعام الدراسي  رئيس الجامعة  11/2017 /24في  1192

 الداء االعمال المكلفين بها عميد 16/9/2013في13321

 امتحانيةاعضاء لجنة  العميد 15/1/2013في 500

 لجنة اللياقة البدنية  انجاز اعمال العميد 3/3/2016في  559

 المشاركة في احتفالية يوم الجامعة  العميد 29/3/2016في  701

 2016-2015المشاركة بحفل التخرج لطلبة العام الدراسي  العميد 25/9/2016في  1582

 تثمين للجهود في انجاز مهام معاون العميد للشؤون العلمية وكالة  العميد 5/9/2016في  1514

 انجاز اعمال لجنة اللياقة البدنية  العميد 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -اللغات التي يجيدها : -24

 

 

 

  -اية معلومات او مالحظات اخرى : -25

 

 

 

 

 

 

 

 


