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  sead@yahoo.com-amir68البريد االلكتروني: 
 تاثير بعض المتغيرات في استرجاع الجهل :الماجستيرعنوان رسالة 

التفكير المحافظ وعالقته بالحاجات العصابية والمعتقدات المتناقضة لدى  :اطروحة الدكتوراه
 ي الدولة العراقية فموظ

الغريبة والتجريدية( في استرجاع )تأثير نوع الجملة  -1 :ية المنشورةلعملعنوان البحوث ا
 الجمل

 المحافظ وعالقته باألفكار العقالنية والالعقالنيةالتفكير  -٢
 :كتب الشكر والتقدير

  (راةمال المراة لخير)احد األعضاء المؤسسين والناشطين لجمعية 
  ٢2/4/٢112المشاركة في مؤتمر حقوق المراة في العراق 
  ٢112 لعام الشعبي الحشد في دعم شهادة شكر وتقدير من جمعية العراة لخير المراة. 
 التفاوض وحل  بخصوص راةمال شهادة مشاركة للدورة المقامة من قبل جمعية العراة لخير

 .٢112النزاع لعام 
 وصول المراة )راطية للعمل المتميز في انجاح ورشة قشكر وتقدير من منظمة بيت الديم

 (.للعدالة
 لعنف راة في موضوع امشهادة مشاركة في الدورة المقامة من قبل جمعية المراة لخير ال

 .ضد المراة
  شكر وتقدير من السيدة بشرى االمين العام الذاعة المحبة والمحامية ابتسام الشمري

المراة للمشاركة في مؤتمر العنف ضد المراة المستند على  راة لخيرمرئيسة جمعية ال
 .اساس الجندر
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  انتخابات ممثلي شكر وتقدير من قبل مجلس ادارة التحالف العراقي للشفافية للمشاركة في
 .الحكومية المنظمات غير

  شكر وتقدير من عميد كلية االداب للمشاركة في ندوة حوارية للسيد العميد عن الناطق
 .دمحم مهدي االصفي الرسمي لحزب الدعوة

  شكر وتقدير من قبل عميد كلية االداب للمشاركة في ورشة العمل التي اقامتها كلية
سناتي االمريكية والسفارة األمريكية في بغداد لمهارات سن االداب بالتعاون مع جامعة

 .االلقاء واالنخراط في العمل المدني
  ٢112-٢112للعام عضوة في اللجنة الثقافية. 

اشرفت على طلبة المرحلة الرابعة قسم علم النفس /المرحلة الرابعة/ في مادة البحث الخاص 
 ٢112 -٢112للعام الدراسي 

عشر مناقشات لطلبة المرحلة الرابعة/ اللجنة  :ركة في المناقشاتالعدد االجمالي للمشا
 الثالثة/ مع الدكتورة سناء عيسى



Biography 

Name: Hanan Shihab Obaid Al-Saadi  

Scientific Title: Teacher  

Major: General Psychology  

Specialization: Cognitive Psychology  

Email: amir68-sead@yahoo.com 

The title of Master's Thesis: The effect of some variables Retrieval sentences 

Doctoral thesis: Thinking the governor and his relationship needs neuroticism 

and beliefs contradictory to the Iraqi state employees 

Scientific research published: 1- the impact of wholesale type title (Exotic and 

abstract) Retrieval sentences 

2- Conservative thinking and its relationship to ideas of rationality and 

irrationality 

Thanks and appreciation: 

- one of the founding and active member of the Association (Women for the 

good of women) 

- Participate in Conference on women's rights in Iraq 04/25/2015 

- A certificate of thanks and appreciation from the Women's Association for 

the good of women in the crowd to support the popular 2016 

- certificate of participation for the session held by the Women's Association 

for the good of women regarding the negotiation and conflict resolution for 

2016 

- Acknowledgement of the Organization for Democracy house for 

distinguished work in the success of the workshop (women's access to 

justice) 

- certificate of participation in the established by the Women's Association 

for the good of women's session on the subject of violence against women 

- Acknowledgement of Ms. Bushra secretary general of the radio-loving 

lawyer and Ibtisam al-Shammari head of the Women Association for the 

mailto:amir68-sead@yahoo.com


good of women to participate in the conference document violence against 

women on the basis of gender 

- Acknowledgement by the Iraqi Council of alliance management 

transparency to participate in the NGO representatives elections 

- Acknowledgement of the Dean of the Faculty of Arts to participate in a 

seminar to Mr. Dean for the official spokesman of the Dawa Party, 

Mohammed Mahdi Alasfi 

- Acknowledgement by the dean of the Faculty of Arts to participate in a 

workshop hosted by the Faculty of Arts in collaboration with the American 

University of Cincinnati and the US embassy in Baghdad to diction skills 

and civic engagement 

- a member of the Cultural Committee of the Year 2015_2016 

- Supervised the students of the fourth stage Department of Psychology / 

Stage IV / substance in your search for the academic year 2015-2016 

The total number of participation in the discussions: Ten discussions for 

students in the fourth stage / Third Committee / with Dr. Sana Isa 

 


