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                                                               السيرة الذاتية 

     المعاضيدي  سلمان األستاذ المساعد الدكتور سفيان صائب

 بغداد / الكرخ  8/5/1967التولد : 

 التحصيل الدراسي : 

بكالوريوس في العلوم التربوية و النفسية من جامعة بغداد / كلية التربية )ابن رشد(  -

 .  1991عام 

ماجستير في علم النفس العام من الجامعة المستنصرية / كلية اآلداب قسم علم النفس  -

 .  1998عام 

دكتوراه في علم النفس التربوي من جامعة بغداد / كلية التربية )ابن رشد( عام  -

2004  . 

 . 1998حاصل على اللقب العلمي مدرس مساعد عام  -

 . 2005حاصل على اللقب العلمي مدرس عام  -

 .  2012حاصل على اللقب العلمي أستاذ مساعد عام  -

 األماكن التي عمل بها : 

 عمل في أول تعيينه بصفة مساعد باحث في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  -

 .  2012لغاية عام  1993نذ عام ) مركز البحوث النفسية ( م -

تم نقل خدماته الى جامعة بغداد ) مركز الدراسات الدولية و  2012عام  -

 االستراتيجية(.

 تم نقل خدماته الى جامعة بغداد / كلية الهندسة الخوارزمي . 2014عام  -

 تم نقل خدماته الى جامعة بغداد / مركز البحوث التربوية و النفسية .  2017عام  -

 

 وث و الدراسات : البح

مشارك بعدد كبير من المؤتمرات داخل العراق و خارجه  بصفة باحث .. بدءا من عمله في 

مركز البحوث النفسية بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي .. مرورا بعمله في مركز 

ت الدراسات االستراتيجية و الدولية ) قسم الدراسات االمريكية( اذ حاول التأسيس لدراسا
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تربط علم النفس بالعلوم السياسية ، فكانت له مساهمات علمية في البحوث العلمية بمؤتمرات 

 و ندوات مركز الدراسات الدولية و االستراتيجية كما نشر بحوثه في المجالت العلمية .. 

شارك في التأسيس لعلم نفس سياسي في مركز الدراسات الدولية و االستراتيجية من خالل 

سم الدراسات االمريكية ، و كتب عددا من البحوث تم نشرها في مجلة البحوث عمله في ق

التربوية و النفسية و مجلة العلوم النفسية ، كما شارك في المؤتمر العلمي لمركز الدراسات 

، و المؤتمر العلمي المشترك بين جامعة بغداد و الجامعة العراقية و مركز  2013الدولية عام 

. و في المؤتمر العلمي  2014الذي أقيم في الجامعة العراقية نهاية عام  الدراسات الدولية

 .2018الموسوم )اليوم العالمي للصحة النفسية( بمركز الحوث التربوية و النفسية عام 

 

 اللجان التي شارك بها : 

رئيس اللجان التحضيرية لعدد من المؤتمرات و الندوات و الحلقات النقاشية بمركز  -

 .نفسيةالبحوث ال

 عضو في عدد من اللجان التحضيرية للمؤتمرات بمركز البحوث النفسية. -

 عضو مؤسس لمكتب االستشارات النفسية بمركز البحوث النفسية. -

 . 2012-2009عضو هيأة تحرير مجلة العلوم النفسية  -

عضو لجنة مراقبة اداء االمتحانات الجامعية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  -

 . 2012 -2011للعام الدراسي 

 .2011عضو لجنة مناقشة طالب ماجستير في جامعة تكريت عام  -

 عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر مركز الدراسات الدولية. -

 . 2017-2014رئيس لجنة االرشاد النفسي و التربوي بكلية هندسة الخوارزمي  -

-2016و  2016-2015عضو لجنة امتحانيه في كلية هندسة الخوارزمي للعامين  -

2017. 

 . 2016عضو لجنة الترقيات العلمية في مركز البحوث التربوية و النفسية منذ عام  -

 عضو هيأة تحرير مجلة البحوث التربوية و النفسية.  -

 – 2009ممثل العراق في عضوية المجلس العربي للموهوبين و المتفوقين لألعوام  -

2011 . 

حوث التربوية و النفسية )اليوم العالمي عضو اللجنة العلمية في مؤتمر مركز الب -

 .10/10/2018للصحة النفسية( المنعقد في 

عضو اللجنة العلمية لعدد من الندوات و الحلقات النقاشية بمركز البحوث التربوية و  -

 النفسية.

 عضو لجنة االرشاد النفسي و التربوي في مركز البحوث التربوية و النفسية .  -
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 ورة : الكتب المؤلفة المنش

 .  2011كتاب االرشاد النفسي للموهوبين و المتفوقين عام  -

 .  2014كتاب الموهبة العقلية و االبداع  عام  -

 .  2018كتاب الشخصية في علم النفس السياسي عام  -

 البحوث المنشورة : 

له عدد كبير من البحوث المنشورة في المؤتمرات العلمية و مجلة العلوم النفسية و مجلة 

 ث التربوية و النفسية ، و مجلة جامعة القادسية ، و مجلة جامعة بابل . البحو

 البحوث غير المنشورة : 

،  1998التفكير االبداعي و عالقته بقدرات االدراك فوق الحسي لدى طلبة الجامعة،  -

 الجامعة المستنصرية  ، كلية اآلداب ، رسالة ماجستير غير منشورة.

، 2004االرادة عند المراهقين و عالقتها بتحقيق الهوية و نمط المعاملة الوالدية،  -

 جامعة بغداد ،كلية التربية للعلوم االنسانية)ابن رشد( اطروحة دكتوراه غير منشورة. 
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C.V  

Name: Dr. Sufian  Saeb  Salman Al – Maddidi.   

Birth & Living : Baghdad  1967. 

Certificate: PhD Educational Psychology (Personal and 

Psychological Health) University of Baghdad College of 

Education (Ibn Rushd). . University ordinance19746 in 

21/11/2004 

Master of Psychology, Mustansiriya University, college of Arts, 

1998. . University ordinance 4398 in 12/7/1998  

Head of Training and Development Department, Psychological 

Research Center 2008-2012. University ordinance 6/7 / D / 

594 in 3/6/2008 

Head of the Educational and Psychological Guidance at Al 

Khawarizmi Engineering College for the years 2014, 2015, 

2016,2017.  

Administrative ordinance/ College of Engineering Khwarizmi / 

3124 in 30/12/2014 

Assistant Professor in 2012. . University ordinance 1507 in 

16/1/2012 

Phone: 07703990445 

sufian@perc.uobaghdad.edu.iqEmail:  

 al_maddidi@yahoo.com 

General competence : Educational Psychology 

Accurate Specialty : Personal and mental health  
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