
 (C.Vالسيرة العلمية )

 جامعة القادسية 

 للبنات     كلية التربية 

 قسم  االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

                                                                                                                 

 االسم الرباعي واللقب :  لقاء عبد الهادي مسير بروش العابدي  -1

 1977 /4 /8  -النجف االشرف محل وتاريخ الوالدة   :  -2
 الجنسية : عراقية  ومية :       عربية     الق  نة :  مسلمة    الديا -3
 -عدد االطفال:     -زوج أو الزوجة :  عمل ال   -الحالة الزوجية :  -4
تاريخها 718231رقم شهادة الجنسية :   27/8/2008تاريخها :  00844949رقم هوية األحوال المدنية :  -5

:11/9/1989  
شارع جامع  -عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  : الجمعية / قرب مستشفى االمام الحسين ع لألطفال   -6

  07800438947 رقم الموبايل :  -/670956الشهيد طالب شيال   رقم الهاتف :  
 4/11/2015المنصب الحالي : تدريسية /قسم االرشاد النفسي   رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب :  -7
 18/9/2001تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد  :  -8
 18/9/2001في 5923رقم وتاريخ المباشرة :   18/9/2001تاريخ أول تعيين بالجامعة :    -9

 liqaa.Masser@qu.edu.iqالبريد االلكتروني:  -10
 -التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح :   -11

 
 

 

 الشهادة 

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

 الشهادة 

كلية  –العراق/جامعة القادسية  1999-1998 بكالوريوس

 اآلداب

1/7/1999 

كلية  –العراق / جامعة القادسية  14/8/2014 ماجستير 

 اآلداب 

بموجب  14/8/2014

 12360االمر

   - دكتوراه 

 



 الرسائل واالطاريح التي حصل عليها:   عناوين -12

عنوان رسالة 

 الماجستير

صراع االدوار عند المرأة العاملة المتزوجة دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة 

 الديوانية 

 رقم وتاريخ 

 األمر الجامعي

في 12360

14/8/2014 

عنووووووان أطروحوووووة 

   الدكتوراه

 

 تاريخ االلقاب العلمية :-13

 

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

 10/9/2014في 13674 2014 مدرس مساعد

   مدرس

   استاذ مساعد

   استاذ

 

 ماجستير / علم االجتماع /علم اجتماع العمل  -االختصاص العلمي : -13

 مدرس مساعد -اللقب العلمي الحالي : -14

الى( دون ترك فترة زمنية  –عناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين لغاية شغله المنصب الحالي للفترة ) من  -15

 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

جامعة القادسية/ 

 كلية التربية 

ولغاية -2001من  كلية التربية  -م. باحث  

2008 

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

جامعة القادسية / 

 كلية التربية 

 2011ولغاية -2008 كلية التربية –وحدة الجودة واالداء الجامعي  -م. باحث 

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

جامعة القادسية/ 

 كلية التربية 

 مديرة شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي بكلية التربية 

 

ولغاية -2014من 

29/10/2015 

 العالي التعليم وزارة

 العلمي والبحث

 /القادسية جامعة

 للبنات  التربية كلية

 ولغاية االن 2015 تدريسية 

 

 



 -البحوث المنشورة :-16
 البلد جهة النشر  تاريخ النشر  عنوان البحث ت

 العراق الجمعية العراقية للعلوم االجتماعية   –بغداد  16/4/2014 العاملة المتزوجة  ةصراع االدوار عند المرأ 1

     

 

 -البحوث المقبولة للنشر : -17

     

 

  -المؤتمرات العلمية : -20

 3/12/2014في  16538بموجب االمر المرقم لكلية التربية المؤتمر التقويمي -1

 15/9/2015في  10247بموجب االمر المرقم لكلية التربية المؤتمر التقويمي -2

 داخل العراق  :    

 خارج العراق : ال يوجد 

 :  التقويم العلمي البحوث والرسائل واالطاريح -21

 الدورات التدريبية : -22

 التقييم مكانها مدتها اسم الدورة

مركز التطوير  –جامعة القادسية  اسبوع  2 2014دورة تقنيات التعليم 

 الجامعي

 جيد

مركز التطوير  –جامعة القادسية  شهر 2014دورة التأهيل التربوي 

 الجامعي

 جيد جدا

    

 

  -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) رئيس الجامعة ( 9/12/2013في89/04441

 كتابة دليل التقرير الذاتي لكلية التربية  رئيس الجامعة 2/4/2015في 5320



 اعداد المؤتمر التقويمي المقارن لكلية التربية  العميد 19/1/2015في 1103

 اعداد دليل التقرير للتقييم الذاتي لكلية التربية  العميد 28/4/2015في 5337

 جهود مبذولة في شعبة الضمان الجودة العميد 10/11/2015في 12112

 التخرج حفل في الحضور العميد 25/9/2016في1582

  -اللغات التي يجيدها : -24

  -اية معلومات او مالحظات اخرى : -25

 ( 2014لعام ) العلمية اللجان 

 3/12/2014في  16538لجنة المؤتمر التقويمي بموجب االمر المرقم -1

 4/12/2014في  16640لجنة اعداد الملف التقويمي بموجب االمر المرقم -2

 10/11/2014في  15313( بموجب االمر المرقم Qsلجنة تصنيف معايير)-3

 31/12/2014في  175100لجنة حوكمة الجامعات العراقية بموجب االمر المرقم -4

 27/11/2014في  16074لجنة محاضرات ضمان الجودة بموجب االمر المرقم -5

 ( 2015لعام ) العلمية اللجان 

 15/9/2015في  10247تقويمي بموجب االمر المرقم لجنة المؤتمر ال-1

 15/9/2015في  10248لجنة المؤتمر التقويمي االعداد بموجب االمر المرقم -2

 26/1/2015في  1501لجنة منظمة االنكيت  بموجب االمر المرقم -3

 19/5/2015في  5930لجنة تقويم االداء الشامل  بموجب االمر المرقم -4

 8/1/2015في 288التقييم الذاتي لكلية التربية المرقم لجنة دليل -5

 قسم ضمان الجودة واالداء( –) رئاسة الجامعة ورش العمل 

 2/11/2014في  16178( بموجب االمر Qsورشة عمل )تصنيف معايير)-1

 25/1/2015في  521ورشة عمل تقييم االداء  بموجب االمر -2

 29/1/2015في  1379جب االمر ورشة عمل تقييم االداء االلكتروني بمو-3

 29/10/2015في 15597ورشة عمل المؤتمر التقويمي الشامل المقارن بموجب االمر ق.ج/-4

 

 



 

Scientific Biography (C.V) 

University of Qadisiya 

College of Education for Girls 

Department of Psychological Counseling and educational guidance 

 

1. Full name and surname: liqaa Abdul Hadi Messier brooch Abedi 

2. Place and date of birth: Najaf- 08/04/1977 

3. Religion: Muslim nationalism: Arab Nationality: Iraqi 

4. Marital Status: - work spouse: - Number of children: - 

5. identification number of civil cases: 00,844,949 history: 27/8/2008 citizenship certificate number: 

718 231 history: 11/09/1989 

6. The present residential address and the nearest function: Assembly / point near the Imam Hussein 

Hospital for Children p - Mosque of the Martyr Street student Vest Telephone number: 670 956 / - 

Mobile number07800438947 

7. Current position: teaching / Department of Psychological Counseling direct number and the date of 

the job: 11/04/2015 

8. The first date of the appointment of the job that he found: 18/09/2001 

9. The first date of the appointment of the university: 18/09/2001 number of direct and date: In 5923, 

18/9/2001 

10. E-mail: liqaa.masser@qu.edu.iq 

11. educational attainment and certificates obtained with the said university and 



 

 
 
Certificate 
 

Kind Date obtained Donor to testify No. and date of your order 
to grant certificate 

BA 1998-1999 Iraq / Qadisiyah 
University - Faculty of 
Arts 

1 / 7 / 1999 
 
 

M.A. 14 / 8 / 2014 Iraq / Qadisiyah 
University - Faculty of 
Arts 

14/08/2014 under it 12360 

 

12-Anaoyen messages and Alatarih obtained: 

The title of Master's 
Thesis 

Roles conflict when working woman 
married to a field social study in the 
city of Diwaniyah 

Number and date 
It university 

12360 on 14/08/2014 

Dissertation Title    

 

12. Date of scientific titles: 

The scientific title 
 

The date of granting title Number and date of the private university 
it upgraded administrative matter 

assistant teacher 2014 13674 on 09/10/2014 

 

13. scientific competence: - Master / sociology / science working meeting 

14. Current scientific title: - Assistant Lecturer 

15. Positions since the date first set up his job current position for a period of addresses (from - to) 

without leaving a period of time to determine the function and where he worked (in the case assigned 

to the post of mention whether the assigned person or by proxy) 

The ministry name Circle name Career Title The date of 
commencement 

The Ministry of Higher 
Education and 
Scientific Research 

Qadisiyah University / 
College of Education 

M. Researcher - Faculty 
of Education 

From 2001-to 2008 
 
 



The Ministry of Higher 
Education and 
Scientific Research 

Qadisiyah University / 
College of Education 

M. Researcher - unit 
quality and performance 
of university College of 
Education 

2008-until 2011 

The Ministry of Higher 
Education and 
Scientific Research 

Qadisiyah University / 
College of Education 

Director of quality and 
performance of the 
university Faculty of 
Education ensure 
Division 

From 2014-till 
29/10/2015 

 

16-published research: 

T Research Title date of publication Publisher Country 

1 Roles conflict when married 
working women 

04/16/2014 BAGHDAD - The Iraqi 
Association of Social 
Sciences 

Iraq 

B-doctorate: - Supervise done on the (PhD) 

19. scientific discussions: - 

A Master: - 

B - PhD: - 

20. scientific conferences: - 

1-conference Osteopathic College of Education under order No. 16538 on 03/12/2014 

2-orthodontic Conference of the Faculty of Education under the order No. 10247 in 15/09/2015 

Outside Iraq: None 

21. Calendar of scientific research, letters and Alatarih: 

22. Training Courses 

Course Name Duration Place Rating 

2014 Education Technology 
Course 

2 Weeks Qadisiyah University - University 
Development Center 

Good 

Educational qualification 
course in 2014 

Month Qadisiyah University - University 
Development Center 

very good 

Cycle technologies 2 Weeks Qadisiyah University - University 
Development Center 

very good 



 

23. Alckrat and honors: 

Number and date of the 
book 

Donor Book 
(Wazzar- university president - Dean) 

Reasons for scholarships 

89/04 441 in 09/12/2013 Minister (rector) University of Qadisiya get ranked 
best regional university in Oxford 

In 5320 04/02/2015 University's president Written self-report to the College 
of Education guide 

In 1103 19/01/2015 Brig. Preparation of Comparative 
Education College of Osteopathic 
Conference 

In 5337 28/04/2015 Brig. The reporting guide for self-
evaluation of the College of 
Education 

12112 on 10/11/2015 Brig. Are efforts in the warranty Quality 
Division 

In 1582 09/25/2016 Brig. Attendance at the graduation 
ceremony 

- Languages fluently: - 

25. any information or observations: - 

- Scientific committees for the year (2014) 

1-committee under the Conference of Osteopathic it No. 16538 in 12/03/2014 

2-ganh Prepare the calendar file it under No. 16640 on 04/12/2014 

3-Classification Committee standards (Qs) under it in the No. 15 313 10/11/2014 

4-Committee Iraqi university governance under it numbered 175,100 at 31/12/2014 

5-committee lectures quality assurance under the order No. 16074 on 27/11/2014 

-Scientific committees for the year (2015) 

1-committee under the Conference of Osteopathic it No. 10247 in 15/09/2015 

2-committee preparing the conference calendar under the order No. 10248 in 15/09/2015 

3-Committee under the Organization Alanki it No. 1501 on 26/01/2015 

4-committee evaluating the overall performance by the order No. 5930 on 19/05/2015 

5-committee self-assessment of the College of Education No. 288 Guide 08/01/2015 



- Workshops (presidency of the university - Department of quality and performance guarantee) 

1-Workshop (classification criteria (Qs) under it in the 16178 02/11/2014 

2-workshop performance evaluation under it in 521 01/25/2015 

3-workshop evaluating electronic performance under it in 1379 01/29/2015 

4-workshop Comprehensive Osteopathic Congress Comparative under it Q.j / 15597 on 29/10/2015 

 

 

 

 

 

 


