
Mr. scientific (C. V)  

The University of Al-qadisiyah 

College of Education for girls 

The Department of guidance and psychological guidance 

 

 

1-The Quadruple play : SAFAA HUSSEIN HAMEED  

2 - place and date of birth : Babylon 23/9/1982 

3- religion : Muslim nationalism : IRAQI sex: Female 

4-  Marital status : marriedThe work of husband or wife : university professor Number of 

children:3 

5- The number and identity of the civil status : 0078036Date :1/7/2008 number of the 

citizenship certificate: 151733date : 16/7/1990 

6- Current address and nearest point of a function: ALorouba 1-near Asiacell Telecom 

Phone number : /- mobile number : 078007173733 

7- current position : teaching / guiding Departmentof guidance and psychological guidance 

Number and date of the initiative by : 20/2/2016 

8- date of first appointment to the job to found : 9/8/2007 

9- date of first appointment to University   9/8/2007The number and date of initiative :  died 

9/8/2007 

safaa.hussein@qu.edu.iqmail: -E-10 

11- Educational attainment and certificates obtainedWith the mention of the University and 

the donor and the year of the house : 

 

 

 

Certificate 

The quality of the history 

acquired 

by the donor 

 

Number and the date it 

grants the certificate 

    

  

2003 - 2004 

Iraq/University of 

ALqadisiyah –College of 

 

under it 3454   IN 

mailto:safaa.hussein@qu.edu.iq


Arts 2004/7-12 

Master 2016 India /osmania of 

University 

Toe it 25107 

2017/1/11 

Ph. D    

 

12- the elements of the two messages oare obtained : 

 

Title of 

Master's 

thesis 

Study on the locus of control among Indian & foreigners PG 

students  

The number 

and date of 

It's side 

Toe it 25107 

2017/1/11 

The title of 

his 

doctoral 

thesis 
 

The number 

and date of 

It's side 

 

 

13- the history of the games: 

Scientific title The date of 

granting the title 

Number, date it and the Special AdministrativeUpgraded 

Assistant coach   

School   

Assistant professor 9/2/2017 2272  9/2/2017 

Professor   

 

14- competence of scientific - educational psychology 

15- scientific title :- teacher assistant 

16- addresses, positions held since the date of the first appointmentUntil filled area current 

period ( from – to) without leaving thePeriod of time to determine the job and that he was 

working. (In the case of entrusting him the position of little, if assignedInjury or the Agency ): 

 



The name of the Ministry Name of the circle Job title 
The history of 

the initiative 

The Ministry of higher 

education and scientific 

research 

The University of Al-

qadisiyah 

Head of social research division  2008 

The Ministry of higher 

education and scientific 

research 

The University of Al-

qadisiyah 

Assistant director of internal AFFairs 2016 

The Ministry of higher 

education and scientific 

research 

The University of Al-

qadisiyah 

  

 

17- research publications:  

T Title search Date of 
publicati

on 

Publication The 
country 

1     

2     

 

18- Research accepted for publication: 

     

     

     

     

     

     

 

19- Stuff the product on the graduate : 

A- master 

 

 

 



of the product on (masterSupervision ) 

 

 

T 
The name of 

the student 
The title of the message 

Number and date of 

the order discussion 

On the 

one 

hand the 

discussio

n 

Supervisors 

participant

s 

1      

2      

3      

 

B- doctoral 

Supervision organization (doctoral) 

T 
The name of the 

student 

Title of the 

thesis 

 

 

 

Number and 

date of the 

order 

discussion 

On the one hand 

the discussio 
Supervisors 

participants 

      

      

      

 

20- Scientific discussions:  

A- master 



B- doctoral 

21- Scientific conferences: 

Inside Iraq : 

Outside of Iraq:  

22- Calendar of scientific research and messages oare: 

23- Training courses: 

The name of the state A Place Ratings 

Its computer techniques. 2Week The University of qadisiyah - the 

University Development Center 

Successful 

Its teaching methods and 

educational qualification 

   

Workshop ( education software 

ready-made) 

   

 

23- Grateful the andRecognition: 

Number and date of the 

book. 

The donor of the book 

 (Minister - President 

of the University – 

Dean ) 

Week product 

 The President of the 

University ) 

Efforts at work 

   

   

   

   

 

24- Languages: 

  25- Any information or notes other: 

 



 (C.Vالسيرة العلمية )

 جامعة القادسية 

 للبنات     كلية التربية 

 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 

 

 

 

 

 صفاء حسين حميدواللقب :   االسم الرباعي -1
 23/9/1982دة   : قادسية / ديوانية محل وتاريخ الوال -2
 الديانة :  مسلمة             القومية :       عربية           الجنسية : عراقية  -3
 3عدد االطفال:    أستاذ جامعي وجة      عمل الزوج أو الزوجة :الحالة الزوجية : متز -4
   151733رقم شهادة الجنسية :        1/7/2008اتاريخه    00780363نية : هوية األحوال المد رقم -5

 16/7/1990تاريخها : 
رقم الموبايل   -الهاتف : /رقم شركة أسياسيل قرب –العروبة االولىعنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  :  -6

 :078007173733 
 20/2/2017رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب :  المنصب الحالي  :تدريسية /قسم االرشاد النفسي   -7
 9/8/2007أول تعيين بالوظيفة أن وجد  :  تاريخ -8
 9/8/2007ة  رقم وتاريخ المباشر   9/8/2008تاريخ أول تعيين بالجامعة :  -9

  :safaa.hussein@qu.edu.iq-البريد االلكتروني:  -10
 لعلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح : التحصيل ا  -11

 

 

 

 الشهادة 

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

 الشهادة 

    

كلية –العراق/جامعة القادسية  2003/2004 بكالوريوس

 اآلداب 

بموجب  12/7/2004

 3454االمر

قرار التقييم بموجب 11/1/2017 لهند /الجامعة العثمانية ا 2016 ماجستير 

25107 

    دكتوراه 

 

 عناوين الرسائل واالطاريح التي حصل عليها:   -12
 
 

 

 

mailto:safaa.hussein@qu.edu.iq


عنوان رسالة 

 الماجستير
 التمايز النفسي وعالقته بالسمات الشخصية لدى طلبة الجامعة 

 رقم وتاريخ 

 األمر الجامعي

 

23/10/2014 

عنووووووووووووووووووووووان 

أطروحوووووووووووووووووة 

  الدكتوراه

 رقم وتاريخ 

 األمر الجامعي

 

  

 

 تاريخ االلقاب العلمية : -13
 

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

   مدرب ألعاب رياضية

 9/2/2017في 2272 2272 مدرس مساعد

   مدرس

   استاذ مساعد

   استاذ 

 

 علم النفس التربوي  -االختصاص العلمي : -14
 مدرس مساعد  -اللقب العلمي الحالي : -15
الى( دون ترك  –عناوين 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 المباشرة العنوان الوظيفي أسم الدائرة أسم الوزارة

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 مسؤول وحدة البحث االجتماعي  جامعة القادسية

  

2008 

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 2016 معاون مدير االقسام الداخلية لشؤون الطالبات  جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

   جامعة القادسية

 

 

 -البحوث المنشورة : -17
 



 
تاريخ  عنوان البحث ت

 النشر 
 البلد جهة النشر 

1     

2     

 

 -البحوث المقبولة للنشر : -17

     

     

     

     

     

     

 

 

  -االشراف المنجز على الدراسات العليا :-18

 -الماجستير : -أ

 األشراف المنجز على )الماجستير(

 رقم وتاريخ أمر المناقشة الرسالةعنوان  أسم الطالب ت
جهة 

 المناقشة

المشرفون 

 المشاركون

      

      

      

 

 

  -الدكتوراه :-ب

 



 األشراف المنجز على )الدكتوراه(

 أسم الطالب ت

 عنوان األطروحة

 

 

 

رقم وتاريخ 
 أمر المناقشة

 المشرفون المشاركون  جهة المناقشة

      

      

      

 

 

  -المناقشات العلمية: -19

 -الماجستير : -أ

 

  -الدكتوراه : -ب 

 

  -المؤتمرات العلمية : -20

 داخل العراق  : 

 خارج العراق :

 

 التقويم العلمي البحوث والرسائل واالطاريح :  -21

 

 

 

 

 



 الدورات التدريبية : -22

 التقييم مكانها مدتها اسم الدورة

 Successful مركز التطوير الجامعي-جامعة القادسية اسبوع2 دورة تقنيات الحاسوب

    دورة طرائق التدريس والتأهيل التربوي

    

 

  -التشكرات والتكريم : -23

 الجهة المانحة للكتاب  رقم وتاريخ الكتاب 

 –رئيس جامعة  -) الوزير

 عميد (                     

 اسباب المنح

   

  رئيس الجامعة  

 جهود مبذولة في العمل 

   

   

   

 

  -اللغات التي يجيدها : -24

 

  -اية معلومات او مالحظات اخرى : -25

 

 

 


