
 (C.Vالسيرة العلمية )             جامعة القادسية      
 

     للبنات     كلية التربية 

 قسم  االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 راضي حسن عبيد متعب الجبورياالسم الرباعي واللقب :  -1

 1/7/1966القاسم    –بابل محل وتاريخ الوالدة   :  -2

 عراقيةالجنسية :                            عربيةالقومية :                                   مسلمالديانة : -3

عدد                          ربة بيتعمل الزوج أو الزوجة :                         متزوجالحالة الزوجية :  -4

 5االطفال:

جنسية :  ال رقم شهادة      17/11/2008تاريخها :    00533367 رقم هوية األحوال المدنية : -5

 23/7/1984تاريخها :    841731

رقم   -اتف :     رقم الهقرب المستشفى    -الهاشمية–بابل عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  :  -6

 07802430970 الموبايل :

ب : رقم وتاريخ المباشرة بالمنصمقرر قسم                                                 المنصب الحالي :  -7

21/3/2013 

 تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد  :  -8

رقم وتاريخ المباشرة                                   7/11/2006تاريخ أول تعيين بالجامعة :  -9

:7/11/2006  

 07802430970البريد االلكتروني: د. راضي الجبوري  -10

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

 

 

 

 الشهادة 

تاريخ الحصول  نوعها

 عليها

رقم وتاريخ  االمر الخاص  الجهة المانحة للشهادة

 بمنح الشهادة 

    دبلوم

    بكالوريوس

كلية  -جامعة القادسية 11/5/2006 ماجستير 

 التربية

في  283ذي العدد 

24/4/2006 

كلية –د جامعة بغدا 3/4/2013 دكتوراه 

 التربية ابن الهيثم

س 36

 3/4/2013في2406/

 

 عناويين الرسائل واالطاريح التي حصل عليها:   -12

 

عنوان رسالة 

 الماجستير

اساليب معالجة المعلومات وعالقتها بالتفكير التباعدي لدى طلبة المرحلة 

 االعدادية
 رقم وتاريخ 

 األمر الجامعي

في 283

11/5/2006 

عنوووووووووووووووووووان 

أطروحووووووووووووووة 

 راهالدكتو

الحاجة الى المعرفة وعالقتها بمهارات ما وراء المعرفة وتوليد الحلول لدى طلبة 

 المرحلة االعدادية
 رقم وتاريخ 

 األمر الجامعي

في 2406س 36

3/4/2013 

         

 

 تاريخ االلقاب العلمية : -13

 

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

   مدرب ألعاب رياضية

 21/11/2006في  9800العدد  21/11/2006 مدرس مساعد

 2406س / /36 3/4/2013 مدرس

   استاذ مساعد

   استاذ 

        

 علم النفس  -االختصاص العلمي : -14



 مدرس دكتور  -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

 21/3/2013 مقرر قسم جامعة القادسية 

    

    

    

   

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

/1/12 دراسة ظاهرة الخجل لدى طلبة الجامعة  -1
2014 

 العراق مجلة كلية التربية جامعة بابل

دراسةةةة ااةةةطراع مةةةا بعةةةد الاةةة طل ال ةةةدمية لةةةدى طلبةةةة  -2
 اديةاالعد

  مطلة كلية االداع جامعة القادسية 2015\1\2

     

     

     

     

     

     

     

 

 -البحوث المقبولة للنشر : -17

 العراق النجف االشرف\الكلية االسالمية الجامعة 2015\1\7 اسلطع الدطجماتية لدى طلبة المرحلة االعدادية -1

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -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 على )الدكتطراه(

 الطالعأسم  ت

 عنطان األطرطحة

 

 

 

رقم طتاريخ 
 أمر المناقشة

 جهة المناقشة
المشرفطن 
 المشاركطن 

      

      

      

 
 

  -المناقشات العلمية: -19

 -الماجستير : -أ

 

  -الدكتوراه : -ب 

 

 

  -المؤتمرات العلمية : -20

 

 

  داخل العراق  :

 

 

 خارج العراق :

 رسائل واالطاريح : التقويم العلمي البحوث وال -21

 

 

 الدورات التدريبية : -22



 

 

 التقييم مكانها مدتها اسم الدورة

ولغاية  12/5/2009من  دورة التقنيات التعليمية

26/5/2009 

مركز تطوير التدريسيين 

والتدريب الجامعي/ جامعة 

 القادسية

 جيد جدا  

دريس والتدريب مركز الت 19/3/2008ولغاية 19/2/2008من دورة التأهيل التربوي

 الجامعي جامعة القادسية

 جيد جدا  

شهادة اجتياز دورة 

 الحاسبات التأهيلية

مركز التدريس والتدريب  1/8/2008ولغاية7/7/2008من 

 الجامعي جامعة القادسية

 جيد جدا  

    

    

    

 

 

 

 

  -التشكرات والتكريم : -23

 الجهة المانحة للكتاب  رقم وتاريخ الكتاب 

 عميد (                      –رئيس جامعة  -زير) الو

 اسباب المنح

في 21291العدد .ف.ب/

31/12/2013 

 نتيجة الجهود المبذولة من قبل التدريسيين رئيس الجامعة

 نتيجة الجهود المبذولة من قبل التدريسيين عميد كلية التربية 9/3/2014في 4666العدد 

 لجهود المبذولة في ادارة القسم  التربيةعميد كلية  11/3/2014في 4845العدد

رئيس قسم االرشاد النفسي والتوجيه  16/2/2014

 التربوي

 الدارة الندوات والحلقات الدراسية في القسم

   

   

   

   

   

   

   

   

 اللغة العربية واللغة االنكليزية -اللغات التي يجيدها : -24

 

 

 

 التوجد  -رى :اية معلومات او مالحظات اخ -25

 

 

 



 

 

Qadisiyah University of Scientific Biography (C.V) 

 

College of Education for Girls 

Department of Psychological Counseling and educational guidance 

1 .Full name and surname: Radi Hassan Obeid tired Jubouri 

2 .Place and date of birth: Babylon - denominator 07/01/1966 

3 .Religion: Muslim nationalism: Arab Nationality: Iraqi 

4 .Marital Status: Married work spouse: Housewife number of children: 5 

5 .identification number of civil cases: 00,533,367 history: 17/11/2008 citizenship 

certificate number: 841 731 history: 23/07/1984 

6 .The present residential address and the nearest point of a function: Babylon--

alhashimah near the hospital telephone number: - Mobile number: 07802430970 

7 .Current position: Department of Decision No. direct and date of the job: 

21/03/2013 

8 .The first date of the appointment of the job that he found: 

9 .The first date of the appointment of the university: 7/11/2006 number and the date 

of commencement: 7/11/2006 

10 .E-mail: d. Radi al-Jubouri 07802430970 

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

donor country and the year of grants: 

 

 

 

Certificate kind obtained by the donor for the certificate number and date of your birth 

certificate granting it 

diploma 

BA 

Master 11/05/2006 Kadsah- University College of Education, with the number 283 on 

24/4/2006 

PhD 04/03/2013 Baghdad University College of Education, Ibn al-Haytham 36 Q / 

2406 on 03/04/2013 

 

12 .Anaoyen messages and Alatarih obtained: 

 

Title of Master methods of information processing message and its relationship with 

divergent thinking among students of middle school number and date 

The university is 283 in the 05/11/2006 

Doctoral thesis need the knowledge and skills of their relationship beyond the 

knowledge and generate solutions to the students of middle school number and date of 

title 

It university 36 Q 2406 in 03/04/2013 

        
 

13 .Date of scientific titles: 

 

Scientific title of the date of granting the title number and date of the private 

university it upgraded administrative matter 

Coach sports 



21/11/2006 assistant teacher at number 9800 21/11/2006 

04/03/2013 36  /X / 2406 Teacher 

Assistant Professor 

professor 

        

14 .scientific competence: - Psychology 

15 .Current scientific title: - Dr. teacher 

16 .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 career title name the date of commencement 

The Ministry of Higher Education and Scientific Research, the University of 

Qadisiyah decision of 21.03.2013 section 

 

 

 

   

17 .published research :- 

T. Find Pub Date Publisher Country 

1 .study the phenomenon of shame among university students 01/12/2014 Journal of 

the Faculty of Education, University of Babylon, Iraq 

2 .Study disorder after traumatic stress among students of junior 2 \ 1 \ 2015 

overlooking the Faculty of Arts University of Qadisiya 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 .Research accepted for publication :- 

1 .style Aldugmatah among middle school students, 7 \ 1 \ 2015 College Islamic 

University \ Najaf, Iraq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-done on the supervision of graduate studies :- 

A Master :- 

Supervision done on the (Master) 

T. student's name the title of the message number and date of the debate is a point of 

discussion, participants Moderators 

 

 

 

 

 

 

 

B-doctorate :- 

Supervision done on the (PhD) 

T. name of the student thesis title 

 

 

Number and date of the debate is a point of discussion, participants Moderators 

 

 

 

 

 

19 .scientific discussions :- 

A Master :- 

 

B - PhD :- 

 

 

20 .scientific conferences :- 

 

 

Inside Iraq: 

 

 

Outside Iraq: 

21 .Calendar of scientific research, letters and Alatarih: 

 

 

22 .Training: 

 

 

Duration of the session name place Rating 

Educational technology course from 12/05/2009 till 26/5/2009 Development Center 

faculty and training university / University of Qadisiyah very good 

Educational qualification cycle from 19/02/2008 till 19/3/2008 Teaching and Training 

Center campus University of Qadisiya very good 



Computing pass the qualifying round of 07.07.2008 till 01.08.2008 Teaching and 

Training Center University of Qadisiyah University certificate very good 

 

 

 

 

 

 

 

23 .Alckrat and honors :- 

Number and date of the book of the donor of the book 

(Wazzar- university president - Dean) grants reasons 

Number .v.b / 21 291 31/12/2013 at the university president as a result of the efforts 

of the teaching staff 

03/09/2014 number 4666 in the Dean of the Faculty of Education as a result of the 

efforts of the teaching staff 

03/11/2014 number 4845 in the Dean of the Faculty of Education of the efforts in the 

administration section 

16/02/2014 Prime psychological counseling and educational guidance for the 

management of symposia and seminars in the section Division 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 .Languages fluently: - Arabic and English language 

 

 

 

25 .any information or observations: - There are no 

 


