
  )  C.V  السيرة العلمية (                                                      
 جامعة القادسية                

    للبنات     كلية التربية 
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

السم الرباعي واللقب : صباح حسن بديوي حسين الشباني-1
1983محل وتاريخ الولدة   : ديوانية/ -2
الديانة :          مسلم                       القومية :         عربي                    الجنسية : عراقية-3
الحالة الزوجية :      اعزب                    عمل الزوج أو الزوجة :                         عدد الطفال:-4
6/8/1992  تاريخها : 559699  رقم شهادة الجنسية :  1/9/2016  تاريخها :00173861رقم هوية الحوال المدنية :  -5
 عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  :       حي العصري   /قرب الجامع    رقم الهاتف :    -  رقم الموبايل :-6

07813564034
المنصب الحالي :    -7
تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد  : -8
14/8/2008                                    رقم وتاريخ المباشرة : 10/8/2008تاريخ أول تعيين بالجامعة :       -9

sabah_Bidiwi@yahoo.comالبريد اللكتروني: -10
 التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح : -11

الشهادة

 رقم وتاريخ  المر الخاص بمنحالجهة المانحة للشهادةتاريخ الحصول عليهانوعها
الشهادة

دبلوم
 17/7/2007 في 6109جامعة القادسية / كلية التربية 17/7/2007بكالوريوس
17/11/2014 في 17070ق.ط/جامعة القادسية/ كلية التربية17/11/2014ماجستير
دكتوراه

عناويين الرسائل والطاريح التي حصل عليها:  -12

 عنوان رسالة
رقم وتاريخ 1978-1962العلقات العراقية اليمنية (الشطر الشمالي) الماجستير

المر الجامعي
  في17070ق.ط/

17/11/2014
 عنوان

 أطروحة
الدكتوراه

رقم وتاريخ 
المر الجامعي

       

تاريخ اللقاب العلمية :-13

رقم وتاريخ المر الجامعي والمر الداري الخاص بالترقية تاريخ منح اللقب اللقب العلمي 
مدرب ألعاب رياضية

19/1/2015 في 765ق.ب/ 19/1/2015مدرس مساعد
مدرس

استاذ مساعد
استاذ 

       
الختصاص العلمي :- تاريخ الحديث والمعاصر-14
اللقب العلمي الحالي :- مدرس مساعد-15
 )  دون ترك2013– الى2008عناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين لغاية شغله المنصب الحالي للفترة ( من -16

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

تاريخ المباشرةالعنوان الوظيفيأسم الدائرةأسم الوزارة
 وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي
جامعة القادسية

كلية التربية
2008م.باحث

 وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

جامعة القادسية
كلية التربية

2013باحث 

 وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

جامعة القادسية
كلية التربية

2015مدرس مساعد



  
البحوث المنشورة :--17

البلدجهة النشرتاريخ النشرعنوان البحثت
 الرئيس القاضي عبد الرحمن الرياني ودوره السياسي في1

 2016 1974اليمن الشمالي حتى عام 
 العراقمجلة القادسية للعلوم النسانية 

- البحوث المقبولة للنشر :-17
 موقف العراق من التطورات السياسية في اليمن (الشطر

1967-1962الشمالي) 
العراقمجلة واسط للعلوم النسانية24/2/2014

-الشراف المنجز على الدراسات العليا :- 18
الماجستير :--1

الشراف المنجز على (الماجستير)

 المشرفونجهة المناقشةرقم وتاريخ أمر المناقشةعنوان الرسالةأسم الطالبت
المشاركون

ب-الدكتوراه :- 

الشراف المنجز على (الدكتوراه)

أسم الطالبت
عنوان الطروحة

 رقم وتاريخ أمر
المشرفون المشاركونجهة المناقشةالمناقشة

- المناقشات العلمية:- 19
أ- الماجستير :-



ب - الدكتوراه :- 

- المؤتمرات العلمية :- 20
) 16/3/2016داخل العراق  : المؤتمر العلمي السنوي العاشر / كلية العلوم السلمية – جامعة بغداد (

خارج العراق :

- التقويم العلمي البحوث والرسائل والطاريح : 21

- الدورات التدريبية :22
التقييممكانهامدتهااسم الدورة

 شرح قانون انضباط موظفي
 1991 لسنة 14الدولة رقم 

المعدل 

ناجح جامعة القادسية / كلية القانون 

 جامعة القادسية / مركز الحاسوب وخدماتدورة التعليم الليكتروني 
النترنت 

ناجح 

 جامعة القادسية / مركز تطوير التدريسدورة التأهيل التربوي 
والتدريب الجامعي 

ناجح 

 جامعة القادسية / مركز تطوير التدريسدورة تقنيات التعليم 
والتدريب الجامعي

ناجح 

- التشكرات والتكريم :- 23
الجهة المانحة للكتابرقم وتاريخ الكتاب

( الوزير- رئيس جامعة – عميد )
اسباب المنح

جهود متميزة في مراقبة المتحانات النهائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي1/9/2015 في 2188
جهود متميزة في تدقيق وثائق الدراسة العدادية في مركز الوزارة رئيس جامعة القادسية 19/4/2016 في 5662
جهود متميزة في اداء العمال المكلف بها عميد كلية التربية للبنات 5/8/2015 في 1135

جهود متميزة في اداء العمال المكلف بهاعميد كلية التربية للبنات  16/11/2015 في 1190
 جهود متميزة في المشاركة في المؤتمر العلمي العاشر في كلية العلومعميد كلية التربية للبنات 20/3/2016 في 650

السلمية – جامعة بغداد 
المشاركة في احتفالية حفل تخرج الجامعة عميد كلية التربية للبنات 25/9/2016 في 1582
جهود متميزة في استقبال الطالبات الجدد عميد كلية التربية للبنات 15/12/2016 في 1983

- اللغات التي يجيدها :- 24

- اية معلومات او ملحظات اخرى :- 25



- اللجان 26
المر الداري اسم اللجنة ت
16/11/2014 في 1988استقبال الطالبات الجدد 1
23/3/2015 في 587رئيس لجنة الرشفة الليكترونية 2
3/9/2015 في 1317لجنة فحص الجودة 3
26/5/2015 في 906لجنة تبسيط الجراءات 4
29/3/2015 في 630لجنة تطبيق مؤشرات تقويم اداء نشاط التعليم العالي 5
18/8/2015 في 1179لجنة استقبال الطلبة (القبول المباشر) 6
24/1/2016 في 153لجنة منحة الطلبة 7
 11/6/2016 في 984لجنة توزيع منحة الطلبة 8
 7/1/2016 في 31رئيس لجنة متابعة النادي الطلبي وكشك القرطاسية 9
18/7/2016 في 9433لجنة التسعير 10
 25/5/2016 في 941لجنة استلم متعلقات قسم التربية الفنية 11
 7/6/2016 في 1001لجنة تدقيق الدرجات المتحانية 12
 29/6/2016 في 1090رئيس اللجنة التدقيقية (المخازن)13
8/9/2016 في 1545رئيس لجنة جرد موجودات الكلية 14
15

- التكليفات الدارية 27
 15/10/2015 الى 29/9/2015معاون العميد للشؤون العلمية (وكالة) للفترة من .1
 24/1/2017 الى 31/12/2014مسؤول شعبة التسجيل للفترة من .2

- اليفادات 28
 21/6/2015 في 1012وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب المر ذي العدد .1
 23/4/2015 في 768وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب المر ذي العدد .2
 25/1/2016 في 122جامعة الكوفة – كلية التربية للبنات بموجب المر ذي العدد .3
 15/3/2016 في 621جامعة بغداد – كلية العلوم السلمية بموجب المر ذي العدد .4



C. V

AL_QAdisiyah University 
College of Education for women 
Dept of Physical Education & sport sciences 
1-Full Name : Sabah Hassan Bediwi Hussein AL_Shibany
2- D.O.B . Iraq , Diwaniyah , 1983 
3-Relegion . Muslim  ,  National ship : Arabic   ,  Nationality . Iraqi 
4- Marital status : Single 
5- Number of Identity card : 00173861   , Date of issue 1 /9 / 2016 
Number of National Certificate . 559699 , Date of issue 6/8/ 1992 
6- Current permenant address : Diwaniyah , AL_Asri Area , near the mosque 
7- Current position : Instructor 
8- The first date of getting the job :  10 / 8 / 2008
9- The first date of joining  the job  14 /8/ 2008 
10- e-mail address : sabah_Bidiwi@yahoo.com 
11- Certificates and scientific ranks that he got from Universities and donated  side 
Certificate Type Date of 

Graduation 
Donated side Numbers 

and date of 
certificates 

 B. A Bachlore 17/7/ 2007 Qadisiyah 
University 

6109  in 17 /
7/ 2007 

M.A Master of 
Arts 

17/11/2014 Qadisiyah 
University

17070 in 17 /
11/ 2014  

12 – Title of these or dissertation :
M. A . Title is ( The Iraqi – Yemen relations ( North part )  1962 – 1978
13- Date of scientific rank :  in 19/1/2015 according to the formal letter numbered 765 
14-  The scientific specification : The new and modern History 
15- The current scientific rank : Assistant lecturer 
16- Titles of jobs that he occupied from 2008 up to 2013 without period gap (in case of position 
mention whether it is original or proxy )
Name of 
ministry 

Name of the 
office 

Job title Date of joining 

Minstry of Higher 
education and 
scientific research 

AL_Qadisiyah 
University , 
College of 
Education

Assistant 
Researcher 

2008 

Minstry of Higher 
education and 
scientific research

AL_Qadisiyah 
University , 
College of 
Education

Researcher 2013 

Minstry of Higher 
education and 
scientific research

AL_Qadisiyah 
University , 
College of 
Education

Assistant Lecturer 2015 

17- Published  Researches : 

mailto:sabah_Bidiwi@yahoo.com


 Research Title Date of 
publishing 

Place of 
Publishing 

Country 

1- AL_Qadhi 
president , 
Abdulrahman 
AL_Eriani and his role 
in North Yemen 1974

2016 AL_Qadisiyah for 
Human sciences 

Iraq 

17-  Researches That are accepted for publishing 
1- The Iraq 
situation from 
North side of 
Yemen 1962- 1967

24/2/ 2014 Wasit Magazin for 
Humanitarian 
sciences 

Iraq 

18- scientific conferences : 
Inside Iraq – The tenth Annual scientific conference  - College of Islamic sciences – Baghdad 
University – ( 16 /3/ 2016 ) 
19- Training courses 
Course Name Duration Place Evaluation 
Explanation of 
the official 
state , item 14 
for the year 
1991 

AL_Qadisiya 
University- 
College of Law 

Pass 

Course of 
Electronic 
learning 

AL_Qadisiya 
University-
Computing 
centre & Internet 

Pass 

Course of 
Educational 
renovation 

AL_Qadisiya 
University- The 
center of 
Developing 
Teaching 

Pass 

Course of 
Educational 
Techniques 

AL_Qadisiya 
University- The 
center of 
Developing 
Teaching

Pass 

 
20- Thanking & Appreciations : 
Number of thanking 
letters 

The Donating sides Reasons 

2188 in 15 /9/ 2015 Ministry of Higher 
Education & scientific 
Research 

Distinguished efforts 
in monitoring 
Examinations 

5662 in 19 /4/2016 President of the 
University 

Distinguished efforts 
in checking the 
documents of 



preparatory certificates 
1135 in 5 /8/ 2016 Dean of Women 

Education college 
Distinguished efforts 
in fulfillment the job 

1190 in 16/ 11/ 2016 Dean of Women 
Education college

Distinguished efforts 
in fulfillment the job 

650 in 20 / 3 / 2016 Dean of Women 
Education college

For participation in the 
annual tenth scientific 
conference in Baghdad 
University – Islamic 
college 

1582 in 25 /9/ 2016 Dean of Women 
Education college

The participation in 
Graduation ceremony 

1983 in 15 /12/ 2016 Dean of Women 
Education college

Distinguished efforts 
in receiving the new 
students 

20 Committees
No Name of Committee Management order 
1- Receiving the junior students 1988 in 16 /11/  2014 
2- Head of electronic Archive 587 in 23 /3/ 2015 
3- Quality check committee 1317 in 3/9/ 2015 
4- Simplifying procedures committee 906 in 26/5/ 2015 
5-  Committee of evaluation of higher 

education  
630 in 29 /3/2015 

6- Committee of receiving the students 1179 in 18/8/ 2015 
7- Students subordinating committee 153 in 24/ 1/ 2016 
8- Students subordinating committee 

distribution 
984 in 11 /6/ 2016 

9- Head of Students club & stationary 31 in 7/1/2016 
10- Pricing committee 9433 in 18/7/ 2016 
11- Committee of handling the staff of Arts 

Department 
941 in 25/5/ 2016 

12- Committee of checking examination 
marks 

1001 in 7/6/ 2016 

13- Head of checking committee for stores 1090 in 29/6/ 2016 
14- Head of inventory in the college 1545 in 8 /9/ 2016 
 
21- Administrational Duties :

1- Deputy of Dean college from 29/9/ 2015 to 15/10/2015 

2- Responsible of Registration office from 13/12/ 2014 up to 24/1/2017 

22- Delegations:

1- Ministry of Higher Education & Scientific Research according to the formal letter 
numbered 1012 in 13/ 6/ 2016  



2- Ministry of Higher Education & Scientific Research according to the formal letter 
numbered 768 in 23/4/ 2015 .

3- Kufa University – Women college . According to the formal letter numbered 122 
in 25/1/2016 

4- Baghdad University – Islamic college  According to the formal letter numbered 
621 in 15/3/ 2016 


