
 1 )كلية التربية للبنات( قسم)العلوم التربوية والنفسية(  تدريسي جامعة بغدادكلية((محمد ابراهيم علي ))للتدريسيسيرة شخصية ووظيفية وعلمية وأكاديمية  

 

 (محمد ابراهٌم علً دأ.م.التدرٌسً  ـ)المعلومات الشـخـصـٌـة والوظٌفٌة والعلمٌة ل
 (( قسم)العلوم التربوٌة والنفسٌةللبنات كلٌة)التربٌة جامعة بغدادتدرٌسً 

 علً محمد الربٌعًمحمد ابراهٌم  االسم الرباعً واللقب:

 

 91/7/9171بغداد /  : محل وتارٌخ الوالدة

 متزوج الحالة االجتماعٌة: بغداد/الكرخ/حي العامل             عنوان السكن الحالً:

 t.tw40@yahoo.com البرٌد األلكترونً: 97199911910 رقم الهاتف:

 التحصٌل الدراسً)الـشـهـادات الدراسٌة(:

  ة الوظٌفٌة:مجاالت السٌر
 المدة المرحلة الدرجة المباشرة الوظٌفةالعنوان  الوزارة نالتعٌٌ 

      التعٌٌن ألول مرة
إلى   /        من   /    /  

   / 

  ثانٌا الخامسة 97/99/1999 تدرٌسً  =  فً التعلٌم العالً

 اإلدارٌة:العلمٌة والمناصب 

 المدة الموؤسسة المنصب ت

 مقرر الدراسات االولٌة 9
جامعة بغداد/كلٌة التربٌة للبنات/قسم 

        العلوم التربوٌة والنفسٌة
 إلى:    /      / 1997/ 99/ 1من:   

 إلى:    /      / من:        /      /   1

 المتنوعة وعضوٌة المجالس األكادٌمٌة فً التعلٌم العالً:المشاركة فً اللجان 

 المدة نوع العضوٌة الموؤسسة اللجنة ت

 اعضو        كلٌة التربٌة الطارمٌة اللجنة االمتحانٌة المركزٌة  9
  9/1من:    

/1990 
 إلى
12/6/1990 

 1/1991/   9من:   اعضو كلٌة التربٌة الطارمٌة        لجنة التطبٌقات  1
/  9إلى:

1/1990 

 9/1/1990إلى: 9/1/1991من:   اعضو كلٌة التربٌة الطارمٌة        لجنة مجالس قسم 1

 اعضو كلٌة التربٌة الطارمٌة        اللجنة االمتحانٌة المركزٌة  0
  9/1من:    

/1991 
 12/6/1991إلى

 اعضو كلٌة التربٌة الطارمٌة        تشكٌل لجنة علمٌة  9
  9/1من:    

/1991 
 12/6/1991إلى

 اللجنة االمتحانٌة  6
جامعة بغداد كلٌة التربٌة 
للبنات قسم العلوم التربوٌة 

  91/9/1999 عضوا

 التخصص الدقٌق التخصص العام الشهادة
 الجهة المانحة

 العام الدراسً
 الكلٌة الجامعة

 بغداد طرائق تدرٌس التارٌخ العلوم التربوٌة والنفسٌة دكتوراه
التربٌة ابن 

 رشد
99/2/1991 

 بغداد طرائق تدرٌس التارٌخ العلوم التربوٌة والنفسٌة ماجستٌر
التربٌة ابن 

 رشد
6/7/9002 

 - - - - - دبلوم

 بغداد التارٌخ التارٌخ بكلورٌوس
التربٌة ابن 

 رشد
1990 
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 والنفسٌة

 لجنة تحضٌرٌة  7
جامعة بغداد كلٌة التربٌة 
 للبنات قسم علوم القران

  11/0/1999 عضوا

 لجنة تدقٌقٌة  2
استمارة تقٌٌم االداء 

 للتدرٌسٌٌن
  19/9/1992 عضوا

1 
لجنة تحدٌد الطلبة 

 المتعففٌن
  90/1/1992 عضوا  كلٌة التربٌة للبنات 

99 
لجنة لتطبٌق ادارة الطالب 

 االلكترونً
  11/1/1992 عضوا كلٌة التربٌة للبنات 

  91/91/1997 عضوا كلٌة التربٌة للبنات  لجنة علمٌة لندوة  99

  19/99/1997 عضوا كلٌة التربٌة للبنات  لجنة تحضٌرٌة 91

 المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة والتطوٌرٌة: 

 عنوان الدورة ت
 مدتها 

 مكان إقامتها
 نوع المشاركة

 متدرب مدرب إلى من

9 
تها طرائق تنقٌة المٌاه وتحلٌ
 لالستخدامات المنزلٌة

1   /1 
/1991 

0    /1/1991 
الجامعة العراقٌة كلٌة التربٌة 

 التربوٌة والنفسٌةقسم العلوم 
 نعم 

1  /    / /    /    

1  /    / /    /    

 
 :ولٌةفً الدراسات األ سهاالمواد التً در

 ت
المرحلة 
 الدراسة

 المادة
 الموؤسسة

 عام الدراسًال
 القسم الكلٌة الجامعة

 التربٌة العراقٌة اسس تربٌة االولى 9
      التارٌخ 

 كٌمٌاء+الفٌزٌاء      
1991   

 التربٌة العراقٌة علم النفس االولى 1
التارٌخ       

 كٌمٌاء+الفٌزٌاء      
1991 

 التربٌة العراقٌة اسس تربٌة االولى 1
التارٌخ+ العلوم  

 التربوٌة والنفسٌة
1991   

 1991 التارٌخ  التربٌة العراقٌة طرائق التدرٌس الثالث 0

 1990 العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة العراقٌة المنهج والكتاب المدرسً الثانً  9

 1990 اللغة العربٌة التربٌة العراقٌة طرائق التدرٌس الثالث 6

 1990 اللغة العربٌة التربٌة العراقٌة المشاهدة والتطبٌق الرابع 7

 التارٌخ التربٌة للبنات بغداد طرائق التدرٌس الثالث  2
1999 

ومستمر لغاٌة 
 االن

 
 الدراسات العلٌا: مناقشة

 عنوان الدراسة الدراسة ت
 الموؤسسة

 عام الدراسًال
 القسم الكلٌة الجامعة

 ماجستٌر 9
فاعلٌة استراتٌجٌة باٌر فً تنمٌة التفكٌر 
االستداللً عند طالبات الصف الخامس 

 التربٌة للبنات بغداد
العلوم 

التربوٌة 
91/1/1997 



 3 تدريسي جامعة بغدادكلية)كلية التربية للبنات( قسم)العلوم التربوية والنفسية(  ((محمد ابراهيم علي ))للتدريسيشخصية ووظيفية وعلمية وأكاديمية سيرة  

 

 والنفسٌة االدبً فً مادة التارٌخ

 1/1/1992 = التربٌة للبنات بغداد اثر استراتٌجٌة لً المعرفٌة ماجستٌر 1

 ماجستٌر 1
اثر انموذج تراجٌست فً التفكٌر 

 االستداللً 
 97/0/1992 = التربٌة للبنات بغداد

 ماجستٌر 0
اثر استراتٌجٌة بدٌودي فً اكتساب المفاهٌم 

 التارٌخٌة 
 90/9/1992 = التربٌة للبنات بغداد

 ماجستٌر 9
فاعلٌة انموذج بارمان فً اكتساب المفاهٌم 

 التارٌخٌة 
 92/9/1992 = التربٌة للبنات بغداد

 ماجستٌر 6
اثر اسلوب باكسا فً تحصٌل والتفكٌر 

 االبداعً
 0/9/1992 = التربٌة للبنات بغداد

 92/1/1992 = التربٌة للبنات بغداد اثر انموذج ادي وشاٌر فً تحصٌل ماجستٌر 7

 
 :الــبحـث العــلمــًمجاالت ـهــام فـً اإلس

 :المعتمدة فً الترقٌة العلمٌة البحوث العلمٌة المنجزة المنشورة

 عنوان البحث ت
نوع  نوعه 

 اإلنجاز
 الموؤسسة

 عام الدراسًال
 القسم الكلٌة الجامعة مشترك منفرد

9 

اثر استراتيجيتي سالسم انجمم 

وخرائظ انمفاهيم في تحصيم 

مادة انتاريخ نذي طالب انصف 

 انرابع االدبي

 العراقٌة منجز  نعم
التربٌة 
 طارمٌة

العلوم 
التربوٌة 

 والنفسٌة       

مجهت االستار / 

/ انمجهذ 212انعذد 

 2112االول /

1 

فاعهيت انمىرجي مارزانى 

ودورة انتعهم انسباعيت في 

تحصيم مادة انتاريخ عنذ طالب 

انصف انخامس االدبي 

 واتجاههم نحى انمادة

 بغداد منجز  نعم
التربٌة 
 للبنات

= 

مجهت كهيت انتربيت 

االساسيت / انعذد 

/ 22/ انمجهذ 69

2119 

1 

اثر استراتيجيتي عظم انسمك 

وتسهك انهضبت في اكتساب 

انمفاهيم انتاريخيت واستبقائها 

نذي طانباث انصف االول 

 انمتىسظ

 = = بغداد منجز  نعم

مجهت االستار / 

/ انمجهذ 223انعذد 

 2112انثاني / 

0 

أثر استراتيجيت بالن 

(PLAN في اكتساب )

انمفاهيم انتاريخيت عنذ طالب 

انصف انرابع االدبي وتنميت 

 انتفكير انتاريخي في انعراق

 = = بغداد منجز  نعم

ي/مقبىل ئبحث اثرا

نهنشر خارج 

انعراق بتاريخ 

(22/1/2112 )

انجامعت االسالميت 

غسة /مجهت 

انجامعت االسالميت 

نهذراساث انتربىيت 

واننفسيت / سيتم 

نشره في انعذد 
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االول/ انمجهذ 

22/2116 

9       =  

 :للنشر أو الترقٌات العلمٌة اإلسهام بتقٌٌم البحوث العلمٌة

 عنوان البحث ت
 طبٌعته 

 العلمٌةالمجلة
عام ال الموؤسسة

 القسم الكلٌة الجامعة عملً نظري الدراسً

9 

اثر استعمال التغذٌة الراجعة 
لالختبارات الٌومٌة القصٌرة فً 
تحصٌل طالبات الصف االول 

المتوسط فً مادة التارٌخ ودافعٌتهن 
 نحو تعلمها 

 التربٌة العراقٌة    
العلوم 

التربوٌة 
        والنفسٌة

1992 

1 
تاثٌر استعمال الخرائط الذهنٌة فً 

تحصٌل طالبات الصف الثانً 
 المتوسط فً مادة التارٌخ

 التربٌة العراقٌة    
العلوم 

التربوٌة 
 والنفسٌة       

1992 

1 
تقوٌم كتاب التارٌخ للصف الخامس 
االدبً من وجهة نظر المدرسٌن 

 واالختصاصٌٌن التربوٌٌن
 التربٌة العراقٌة    

العلوم 
التربوٌة 

 والنفسٌة       
1992 

0 
الذكاء االستراتٌجً لدى طلبة الصف 

الخامس االعدادي وعالقتهم 
 بتحصٌلهم الدراسً لمادة الرٌاضٌات

  
مجلة البحوث 

التربوٌة 
 والنفسٌة

   1992 

9         

 
 ٌة المتنوعة:ة فً النشاطات العلمالمشارك

 العلمٌة:أوالً: المشاركة فً المؤتمرات 

 تمرؤعنوان الم ت
 مدته

 ة المؤتمرمكان إقام
 نوع المشاركة

 شاركم حضور إلى من

9 
المؤتمر العلمً التاسع 

اسهامات علماء المسلمٌن فً 
 بناء الحضارة االنسانٌة

19   /0 
/1991 

11  /0  
/1991 

 نعم  كلٌة التربٌة الطارمٌة

1 
ورشة عمل  واقع التربٌة 

 العملٌة 

بغداد جامعة 

كلٌة التربٌة 

للبنات 

9007 

 نعم  كلٌة التربٌة للبنات /    /

1 

اثر التربٌة االسالمٌة فً 

تعزٌز دور المراة لنهضة 

 المجتمع

جامعة بغداد 

كلٌة التربٌة 

للبنات 

9006 

 نعم   /    /

0 
Google scholar & 

research gate 

التعلٌم 

المستمر 

 /جامعة بغداد

9006  

 نعم   /    /
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9 
مركز الحاسبة االلكترونٌة / 

 دورة ترقٌات العلمٌة

جامعة بغداد / 

مركز 

الحاسبة 

9002 

 نعم   /    /

6 
المؤتمر العلمً الثامن 

 وحدتنا الوطنٌة علم وازدهار

جامعة دٌالى 

 نعم  كلٌة التربٌة  9002

7 

 المؤتمر العلمً السادس

التربٌة االساسٌة بوابة 

 المعرفة نحو التنمٌة 

 دٌالىجامعة 

9002  
 نعم  كلٌة التربٌة االساسٌة 

2 
المؤتمر الثانً للدراسات 

 الجٌولوجٌة فً االثار

جامعة بغداد 

قسم علوم 

االرض 

9002 

 
كلٌة العلوم قسم علم 

 االرض
 نعم 

1 
مؤتمر قسم الجغرافٌة جامعة 

 بغداد

كلٌة التربٌة 

للعلوم 

االنسانٌة 

9007 

 نعم  كلٌة التربٌة ابن رشد 

99 

المؤتمر الدولً العلمً 

الخامس اسهامات التربٌة 

 والتعلٌم فً بناء االنسان

كلٌة التربٌة 

 ابن رشد 
1-0 
 1997/اٌار/

كلٌة التربٌة ابن رشد 
 للعلوم االنسانٌة

 نعم 

99 
مؤتملر الدراسات العلٌا 

 طموح وتحدي

كلٌة التربٌة 

  نعم الدرسات العلٌا 91/0/1992 للبنات 

       

 
 
 
 
 

   :والتعلٌم المستمر ثانٌاً: المشاركة فً الندوات العلمٌة

 عنوان الندة ت
 مدة الندوة

 مكان إقامة الندوة
 نوع المشاركة

 مشارك حضور إلى من

9 
اسالٌب التقوٌم للطالب 

 والمعلم
99 /91   

/1991 
 نعم  كلٌة التربٌة الطارمٌة /    /

1 
محركات البحث االلكترونً 
ودورها فً تعزٌز البحث 

 العلمً 

99  /9  
/1991 

 نعم  كلٌة التربٌة الطارمٌة /    /
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1 
عالجك بٌن ٌدٌك فً الورقة 

 الخضراء
  نعم كلٌة التربٌة الطارمٌة /    / 1991/ 1/91

0 
الصحة النفسٌة االسباب 

 والمعوقات
1  /99  
/1991 

 نعم  الطارمٌةكلٌة التربٌة  /    /

 /    / 96/1/1999 مخاطر التحضر السرٌع 9
الجامعة العراقٌة كلٌة 

 االداب
  نعم

6 
مقومات السلوك الجامعً 
ودوره فً تطوٌر العملٌة 

 التربوٌة
99/9/1997  

كلٌة التربٌة للبنات قسم 
 العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 نعم 

7 
الصورة الذاتٌة لالنسان عن 

 نفسه
19/9/1997  

كلٌة التربٌة للبنات  
وحدة التوجٌه واالرشاد 

 التربوي
 نعم 

2 
التعاٌش السلمً ومنظمات 

 المجتمع المدنً 
  نعم مركز البحوث النفسٌة   11/9/1997

  99/9/1997 االمن الغذائً فً العراق 1
كلٌة التربٌة للبنات قسم 

 الجغرافٌة
  نعم

99 
توظٌف اللغة العربٌة 

 اللغوٌةومهارات االغالط 
99/0/1997  

جامعة بغداد كلٌة االداب 
 وحدة التعلٌم المستمر  

 نعم 

99 
المجالت الزائفة واثرها فً 
المستزى العلمً لالبحاث 

 محاضرة فدٌوٌة
19/99/1996  

رئاسةجامعة بغداد مركز 
 التطوٌر والتعلٌم المستمر  

 نعم 

91 
مهارات االتصال وتقنٌات 
الحوار البناء فً الوسط 

 الجامعً 
 نعم  مركز البحوث النفسٌة   7/1/1997

 
 

 ثالثاً: المشاركة فً ورش العمل: 

 عنوان ورشة العمل ت
 نوع المشاركة مكان إقامة الورشة ة إقامتهامد

 مشارك حضور  من

9 
االفات المنزلٌة وطرق 
 السٌطرة والتخلص منها

 نعم  كلٌة التربٌة الطارمٌة 1991/ 1 /  17

1 
الخطوات العلمٌة لالرتقاء 

 بطرائق  التدرٌس فً جامعتنا
  نعم كلٌة التربٌة الطارمٌة 1991/ 17/99

 /   1996 1/91 النشر فً المجالت العالمٌة 1
كلٌة التربٌة للبنات قسم 

 االنكلٌزي
  حضور

 1997/ 11/9 التعلٌمٌة  google تطبٌقات  0
كلٌةالتربٌة للبنات قسم 

 الحاسبات
  نعم

    /    /6/1/1992 نظام اللجان االمتحانٌة  9

 
االبراج  والتنجٌم بٌن العرف 

 والشرع 
17/1/1992 

كلٌةالتربٌة للبنات قسم 
 علوم قران

  نعم
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 أوالً: المشاركة فً الحلقات النقاشٌة: 

 عنوان المؤتمر ت
 مدته

 المؤتمرمكان إقامة 
 نوع المشاركة

 مشارك حضور إلى من

9 
دور التعلٌم االلكترونً فً 
التنمٌة  البشرٌة المختبرات 

 االفتراضٌة انموذجا

19    /
0/1991 

  نعم كلٌة التربٌة الطارمٌة /    /

1 
اللغة العربٌة لغة التطور 

 واالبداع
19  /91  
/1991 

 نعم  كلٌة التربٌة الطارمٌة /    /

 الحضارة االسالمٌة فً اسبانٌا 1
10 /91   

/1991 
 نعم  كلٌة التربٌة الطارمٌة /    /

0  /    / /    /    
9       

 المشاركة فً نشاطات خدمة المجتمع: 

 نوع النشاط وعنوانه ت
المؤسسة التً أقٌم فٌها  مدة النشاطات 

 النشاط
 نوع المشاركة

 إلى من

 تخوٌل لجلب اطارٌح  9
2  /0  
/1991 

91  /0  
/1991 

جلب اطارٌح من الجامعة 
المستنصرٌة فً 

 اختصاصات الكلٌة 
 تخوٌل باالستالم

 تخوٌل لجلب اطارٌح 1
91  /6  

/1991 
12  /7  

/1991 

جلب اطارٌح من الجامعة 
من المحافظات  فً 
 اختصاصات الكلٌة

 تخوٌل باالستالم

 مدٌر محطة انتخابٌة  1
91/9/1992    /

/ 
 /   /   

0  /    / /    /   

9  /    / /    /   

6      

 
 
 
 ات والمكافئات:والتقدٌر اتشكرتال
 العام الدراسً نوع التمٌز المانح للتشكر أو المكافأة نوع التشكر أو المكافأة ت

 1991 اللجان االمتحانٌة رئٌس الجامعة  شكر وتقدٌر  9
 1991 جلب رسائل  رئٌس الجامعة  شكر وتقدٌر  1
 1991 تدرٌس ساعات اضافٌة عمادة كلٌة التربٌة طارمٌة شكر وثناء 1
 1991 تنظٌم اقامة ندوة عمادة كلٌة التربٌة طارمٌة شكر وثناء 0
 1997 لجنة امتحانٌة  كلٌة التربٌة للبنات  شكر وتقدٌر  9
6     

 



 8 تدريسي جامعة بغدادكلية)كلية التربية للبنات( قسم)العلوم التربوية والنفسية(  ((محمد ابراهيم علي ))للتدريسيسيرة شخصية ووظيفية وعلمية وأكاديمية  

 

The personal, functional and scientific information of (Dr. Mohamed Ibrahim 
Ali) 

(Education for Girls) Department of (Educational and Psychological Sciences) 
Name and title of the four: Mohammed Ibrahim Ali Mohammed al - Rubaie 

 
Place and date of birth: Baghdad / 19/7/1979 

Current Residence Address: Baghdad / Al-Karkh / Al-Amel District Marital Status: Married 

Phone: 07901539594 Email: t.tw40@yahoo.com  

: Academic achievement: 

Career Fields: 

Appointment  Ministry  Title Direct Job Grade Degree Period 

Appointment for 
the first time 

 
     

من   /    /      إلى   /    
   / 

 =Higher 
education 

 Teaching 97/99/1999 Fifth  Second  

Scientific and administrative positions: 

 ت
Position 

 
Enterprise 

 
Duration 

9 
Course of Preliminary 

Studies 

University of Baghdad / 
Faculty of Education for 

Girls / Department of 
Educational and 

Psychological Sciences 

 /    إلى:    /   1997/ 99/ 1من:   

 إلى:    /      / من:        /      /   1

 
 

Certificate 
 

General Specialization 
Specialization 

 
 

Donor 
 

school year 
the 

University 
the college 

Doctorate 
Educational and 

Psychological Sciences 
 

Methods of Teaching 
History 

 
Baghdad 

Baghdad 
Education 
Ibn Rushd 

99/2/1991 

Master 
Educational and 

Psychological Sciences 
 

Methods of Teaching 
History 

 
Baghdad 

Baghdad 
Education 
Ibn Rushd 

6/7/9002 

diploma 
 

- - - - - 

BA History History Baghdad 
Baghdad 

Education 
Ibn Rushd 

1990 


