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 (C.Vالسيرة العلمية )

 جامعة القادسية 

 للبنات     كلية التربية 

 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  

 

 

 االسم الرباعي واللقب :سهام كاظم مطلق الجبوري -1

 1980 /1/  12محل وتاريخ الوالدة   : قادسية / ديوانية  -2
 الديانة :  مسلمة                       القومية :       عربية               الجنسية : عراقية  -3
 2الحالة الزوجية : متزوجة             عمل الزوج أو الزوجة :  كاسب       عدد االطفال: -4
 11/4/1992تاريخها  555465ية :رقم شهادة الجنس  12/6/2011تاريخها:          00282632رقم هوية األحوال المدنية :  -5
  07800755192رقم الموبايل :   -عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  :حي المتقاعدين  / جامع االمام الصادق   رقم الهاتف : / -6
 رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب :                     المنصب الحالي :   تدريسية             -7
 1/10/2003وظيفة أن وجد  : تاريخ أول تعيين بال -8
             1/10/2003رقم وتاريخ المباشرة:             1/10/2003تاريخ أول تعيين بالجامعة :    -9

 Siham.kadim@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 

    دبلوم

 4/7/2001في  4343 العراق/جامعة القادسية  /كلية االداب  2001 بكالوريوس

 9/3/2014في  4261 العراق / جامعة القادسية  /كلية االداب  2014 ماجستير 

 

 الرسائل واالطاريح التي حصل عليها:  عناويين -12
عنوان رسالة 

 الماجستير

دراسة  /تعاطي االحداث للعقاقير المهدئة وعالقته ببعض المتغيرات االجتماعية 

 ميدانية في مدينة الديوانية 
2014 

 

عنووووووووووووووووووووووان 

أطروحوووووووووووووووووة 

   الدكتوراه

 

  

 تاريخ االلقاب العلمية : -13
 رقم وتاريخ االمر الجامعي واالمر االداري الخاص بالترقية  تاريخ منح اللقب  اللقب العلمي 

 16/7/2014في  2565واالداري  9/7/2014في  11020ق.ب.  9/7/2014 مدرس مساعد 

   

 

 علم االجتماع الجنائي  –ماجستير اداب في علم االجتماع  -االختصاص العلمي : -14
 مدرس مساعد -اللقب العلمي الحالي : -15
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الى( دون ترك فترة زمنية تحديد الوظيفة والجهة  –عناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين لغاية شغله المنصب الحالي للفترة ) من  -16
 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

 2014 تدريسية جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

   جامعة القادسية

 

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

 العراق    1

 العراق    2

 

 -البحوث المقبولة للنشر : -17

     

     

 

  -االشراف المنجز على الدراسات العليا :-18

 األشراف المنجز على )الماجستير(                           -الماجستير : -أ

 رقم وتاريخ أمر المناقشة عنوان الرسالة أسم الطالب ت
جهة 

 المناقشة

المشرفون 

 المشاركون

      

 

 )الدكتوراه(األشراف المنجز على   -الدكتوراه :-ب

 أسم الطالب ت

 عنوان األطروحة

 

 

 

رقم وتاريخ أمر 
 المناقشة

 المشرفون المشاركون  جهة المناقشة
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  -الدكتوراه : -ب  -الماجستير : -أ -المناقشات العلمية: -19

 خارج العراق : داخل العراق  : -المؤتمرات العلمية : -20

 واالطاريح : التقويم العلمي البحوث والرسائل  -21

 الدورات التدريبية : -22

 التقييم مكانها مدتها اسم الدورة

جامعة القادسية/مركز الحاسبة / رئاسة  شهر دورة الحاسبات االلكترونية

 الجامعة

 

  جامعة القادسية/كلية االداب ايام 10 دورة وورد

الدورات المتقدمة في مايكروسوف 

 وورد

  جامعة القادسية/ االداب اسبوعان

  جامعة القادسية/ كلية االداب اسبوعان اجتياز حاسوب

جامعة القادسية/ مركز الحاسبات / رئاسة  اسبوع2 2014تقنيات تعليمية 

 الجامعة

 

جامعة القادسية/ مركز الحاسبة / رئاسة  اسبوع2 دورة التعليم االلكتروني

 الجامعة

 

  جامعة القادسية اسبوع3 2014تاهيل تربوي 

  كلية العلوم / جامعة القادسية  Icdlقيادة رخصة الحاسوب /دورة 

 

  -التشكرات والتكريم : -23

 الجهة المانحة للكتاب  رقم وتاريخ الكتاب 

 عميد (                      –رئيس جامعة  -) الوزير

 اسباب المنح

في  21267ق.ب 

31/12/2013 

  رئيس الجامعة 

  العميد 12/8/2008في 1597

  العميد 19/12/2006في  2122

  العميد 10/7/2005في  960

  العميد 22/7/2004في 1033

  العميد  6/2/2014في 437

  العميد 25/9/2016في  1582

  -اللغات التي يجيدها : -24

  -اية معلومات او مالحظات اخرى : -25
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Scientific Biography (C.V) 

University of Qadisiya 

College of Education for Girls 

Department of Psychological Counseling and educational guidance 

 

1. Full name and surname: siham  Kadhim absolute  al-Jubouri 

2. Place and date of birth: Qaddissiya / Diwaniya 12/01/1980 

3. Religion: Muslim nationalism: Arab Nationality: Iraqi 

4. Marital Status: Married to the work of the husband or wife: earner Number of children: 2 

5. identification number of civil cases: 00,282,632 history: 06/12/2011 citizenship certificate number: 555 465 history 

11/04/1992 

6. The present residential address and the nearest point of a function: the neighborhood of retired / Mosque Imam 

Sadiq Phone number: / - Mobile number: 07800755192 

7. Current position: No. direct teaching and the history of the job: 

8. The first date of the appointment of the job that he found: 1/10/2003 

9. 

The 

first 

date 

of 

the 

appo

intm

ent 

of 

the university: 1/10/2003 direct number and date: 

10. E-mail:siham.kadim@qu.edu.iq 

 
 
Certificate 
 

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

BA 2001 Iraq / Qadisiyah University - 
Faculty of Arts 

 
In 4343 4/7/2001 

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

In 4261 09/03/2014 



5 

 

11. educational attainment and certificates obtained with the said university and the donor country and the year of 

grants: 

 

 

 

12-Anaoyen messages and Alatarih obtained: 

The title of Master's 
Thesis 

Abuse events sedatives and its relationship 
to some social variables / field study in the 
city of Diwaniyah 

Number and 
date 
It university 

 

Dissertation Title    

 

13. 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 Q.b. 11020 07/09/2014 in administrative 
and in 2565 07/16/2014 

 

14. scientific competence: - Master / sociology / science  

15. Current scientific title: - Assistant Lecturer 

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 name Career Title The date of 
commencement 

The Ministry of Higher 
Education and 
Scientific Research 

Qadisiyah University / 
College of Education 

Teaching 2014 
 

The Ministry of Higher 
Education and 
Scientific Research 

Qadisiyah University / 
College of Education 

  

The Ministry of Higher 
Education and 
Scientific Research 

Qadisiyah University / 
College of Education 

  

 

17-published research: 

T Research Title date of publication Publisher Country 
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1 Abuse events sedatives and 
its relationship to some 
social variables / field study 
in the city of Diwaniyah 

2014 Iraq Iraq 

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

18. scientific discussions: - 

A Master: - 

B - PhD: - 

20. scientific conferences: -none 

Outside Iraq: None 

21. Calendar of scientific research, letters and Alatarih: 

22. Training Courses 

Course Name Duration Place Rating 

Electronic and Computer Course Month Qadisiyah University - University 
Development Center 

Good 

Cycle Ward 10 days Qadisiyah University / Faculty of 
Arts 

very good 

Advanced courses in Microsoft is 
reportedly 

2 Weeks Qadisiyah University / Faculty of 
Arts 

very good 
 

Passing computer 2 Weeks Qadisiyah University / Faculty of 
Arts 

 

2014 educational techniques 2 Weeks Qadisiyah University / 
Computing Center / University 
Presidency 

 

E-Learning Course 2 Weeks Qadisiyah University / 
Computing Center / University 
Presidency 

 

Teacher education in 2014 3 week Qadisiyah University  

Computer Driving License Course 
/ Icdl 

2 Weeks Faculty of Sciences / University 
of Qadisiya 

 

 

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 1597 12/8/2008 University's president  

In 2122 19/12/2006 Brig.  
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960 07.10.2005 Brig.  

In 1033 22/07/2004 Brig.  

437 in 06/02/2014 Brig.  

In 1582 09/25/2016 Brig.  

- Languages fluently: - 

25. any information or observations: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


