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ػ(طحطدػابراعغمػرضيػدأ.م.اضتدرغديػػـ)اضططضوطاتػاضذـخـصـغـظػواضوظغغغظػواضطضطغظػض
 ((ػشدم)اضطضومػاضتربوغظػواضظغدغظضضبظاتػصضغظ)اضتربغظػجاططظػبعدادتدرغديػ

 علي دمحم الربيعيدمحم ابراهيم  االدمػاضرباريػواضضػب:

 

 19/7/1979بعدادػ/ػػ: طحلػوتارغخػاضوالدة

 متزوج اضحاضظػاالجتطارغظ: بغداد/الكرخ/حي العامل             رظوانػاضدصنػاضحاضي:

 t.tw40@yahoo.comػاضبرغدػاألضصتروظي:ػ97991919990ػرشمػاضؼاتف:

ػاضتحصغلػاضدرادي)اضـذـؼـاداتػاضدرادغظ(:

  ةػاضوظغغغظ:طجاالتػاضدغر

ػاضطدةػاضطرحضظػاضدرجظػاضطباذرةػاضوظغغظاضطظوانػػاضوزارةػناضتطغغػ
ػإضىػػػ/ػػػػ/ػػػػػػػطنػػػ/ػػػػ/ػػػػػػػػاضتطغغنػألولػطرة

ػػثاظغاػاضخاطدظػ17/11/1911ػتدرغديػػ=ػػسيػاضتطضغمػاضطاضي
ػاإلدارغظ:اضطضطغظػواضطظاصبػ

ػاضطدةػاضطوؤددظػاضطظصبػت

ػطػررػاضدراداتػاالوضغظػ1
جاططظػبعداد/صضغظػاضتربغظػ
ضضبظات/شدمػاضطضومػاضتربوغظػ

ػػػػػػػػواضظغدغظ
ػإضى:ػػػػ/ػػػػػػ/ػ1917/ػ19/ػ1طن:ػػػ

ػإضى:ػػػػ/ػػػػػػ/ػطن:ػػػػػػػػ/ػػػػػػ/ػػػ1
ػاضطتظورظػورضوغظػاضطجاضسػاألصادغطغظػسيػاضتطضغمػاضطاضي:اضطذارصظػسيػاضضجانػ

ػاضطدةػظوعػاضطضوغظػاضطوؤددظػاضضجظظػت

ػ1
اضضجظظػاالطتحاظغظػ

ػإضىػ1910/ػػ1/9طن:ػػػػػارضوػػػػػػػػصضغظػاضتربغظػاضطارطغظػاضطرصزغظػ
ػ18/6/1910

ػاضطامػاضدراديػاضجؼظػاضطاظحظػاضتخصصػاضدشغقػاضتخصصػاضطامػاضذؼادة ػاضصضغظػاضجاططظ

اضطضومػاضتربوغظػػدصتوراه
اضتربغظػػبعدادػطرائقػتدرغسػاضتارغخػواضظغدغظ

ػ19/8/1911ػابنػرذد

اضطضومػاضتربوغظػػطاجدتغر
اضتربغظػػبعدادػطرائقػتدرغسػاضتارغخػواضظغدغظ

ػ6/7/9002ػابنػرذد

ػ-ػ-ػ-ػ-ػ-ػدبضوم

اضتربغظػػبعدادػاضتارغخػاضتارغخػبصضورغوس
ػ1990ػابنػرذد
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/ػػ1إضى:ػ9/1911/ػػػ1طن:ػػػارضوػصضغظػاضتربغظػاضطارطغظػػػػػػػػضجظظػاضتطبغػاتػػ1
ػ9/1910

ػ1/9/1910إضى:ػ1/9/1911طن:ػػػارضوػصضغظػاضتربغظػاضطارطغظػػػػػػػػضجظظػطجاضسػشدمػ1

ػ0
اضضجظظػاالطتحاظغظػ

ػ18/6/1911إضىػ1911/ػػ1/9طن:ػػػػػارضوػصضغظػاضتربغظػاضطارطغظػػػػػػػػاضطرصزغظػ

ػ18/6/1911إضىػ1911/ػػ1/9طن:ػػػػػارضوػصضغظػاضتربغظػاضطارطغظػػػػػػػػتذصغلػضجظظػرضطغظػػ9

ػاضضجظظػاالطتحاظغظػػ6
جاططظػبعدادػصضغظػ
اضتربغظػضضبظاتػشدمػ

ػاضطضومػاضتربوغظػواضظغدغظ
ػػ19/9/1919ػرضوا

ػضجظظػتحضغرغظػػ7
جاططظػبعدادػصضغظػ

اضتربغظػضضبظاتػشدمػرضومػ
ػاضػران

ػػ19/0/1919ػرضوا

ادتطارةػتػغغمػاالداءػػضجظظػتدشغػغظػػ8
ػػ19/1/1918ػرضواػضضتدرغدغغن

ػ9
ضجظظػتحدغدػاضطضبظػ

ػػ10/1/1918ػرضواػػصضغظػاضتربغظػضضبظاتػػاضطتطغغغن

ػ19
ضجظظػضتطبغقػادارةػ
ػػ11/1/1918ػرضواػصضغظػاضتربغظػضضبظاتػػاضطاضبػاالضصتروظي

ػػ11/11/1917ػرضواػصضغظػاضتربغظػضضبظاتػػضجظظػرضطغظػضظدوةػػ11
ػػ19/19/1917ػرضواػصضغظػاضتربغظػضضبظاتػػضجظظػتحضغرغظػ11

 اضطذارصظػسيػاضدوراتػاضتدرغبغظػواضتطوغرغظ:ػػ

ػرظوانػاضدورةػت
ػطدتؼاػ

ػطصانػإشاطتؼا
ػظوعػاضطذارصظ

ػطتدربػطدربػإضىػطن

ػ1
طرائقػتظػغظػاضطغاهػ

تؼاػضالدتخداطاتػوتحضغ
ػاضطظزضغظ

ػ1/ػػػ1
ػ1/1911/ػػػػ0ػ1911/

اضجاططظػاضطراشغظػصضغظػ
اضتربغظػشدمػاضطضومػ
ػاضتربوغظػواضظغدغظ

ػظطمػ

ػػػػ/ػػػػ/ػ/ػػػػ/ػػ1
ػػػػ/ػػػػ/ػ/ػػػػ/ػػ1

ػ
ػ:وضغظسيػاضدراداتػاألػدؼااضطوادػاضتيػدر
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اضطرحضظػػت
ػاضطادةػاضدرادظ

طامػاضػاضطوؤددظ
ػاضدرادي ػاضػدمػاضصضغظػاضجاططظ

ػػػػػػاضتارغخػػاضتربغظػاضطراشغظػادسػتربغظػاالوضىػ1
ػػػ1911ػصغطغاء+اضغغزغاءػػػػػػ

اضتارغخػػػػػػػػاضتربغظػاضطراشغظػرضمػاضظغسػاالوضىػ1
ػ1911ػصغطغاء+اضغغزغاءػػػػػػ

اضتارغخ+ػاضطضومػػػاضتربغظػاضطراشغظػادسػتربغظػاالوضىػ1
ػػػ1911ػاضتربوغظػواضظغدغظ

ػ1911ػاضتارغخػػاضتربغظػاضطراشغظػطرائقػاضتدرغسػاضثاضثػ0

اضطضومػاضتربوغظػػاضتربغظػاضطراشغظػاضطظؼجػواضصتابػاضطدرديػاضثاظيػػ9
ػ1910ػواضظغدغظ

ػ1910ػاضضعظػاضطربغظػاضتربغظػاضطراشغظػطرائقػاضتدرغسػاضثاضثػ6
ػ1910ػاضضعظػاضطربغظػاضتربغظػاضطراشغظػاضطذاعدةػواضتطبغقػاضرابدػ7

اضتربغظػػبعدادػطرائقػاضتدرغسػاضثاضثػػ8
ػاضتارغخػضضبظات

ػ1919
وطدتطرػ
ػضعاغظػاالن

ػ
ػاضدراداتػاضطضغا:ػطظاشذظ

ػطامػاضدرادياضػاضطوؤددظػرظوانػاضدرادظػاضدرادظػت ػاضػدمػاضصضغظػاضجاططظ

ػطاجدتغرػ1
سارضغظػادتراتغجغظػباغرػسيػتظطغظػ
اضتغصغرػاالدتدالضيػرظدػطاضباتػاضصفػ

ػاضخاطسػاالدبيػسيػطادةػاضتارغخ
اضتربغظػػبعداد

ػضضبظات

اضطضومػ
اضتربوغظػ
ػواضظغدغظ

ػ19/1/1917

اضتربغظػػبعدادػاثرػادتراتغجغظػضيػاضططرسغظػطاجدتغرػ1
ػ1/1/1918ػ=ػضضبظات

اثرػاظطوذجػتراجغدتػسيػاضتغصغرػػطاجدتغرػ1
اضتربغظػػبعدادػاالدتدالضيػ

ػ17/0/1918ػ=ػضضبظات

اثرػادتراتغجغظػبدغوديػسيػاصتدابػػطاجدتغرػ0
اضتربغظػػبعدادػاضطغاعغمػاضتارغخغظػ

ػ10/1/1918ػ=ػضضبظات

سارضغظػاظطوذجػبارطانػسيػاصتدابػػطاجدتغرػ9
اضتربغظػػبعدادػاضطغاعغمػاضتارغخغظػ

ػ18/1/1918ػ=ػضضبظات

اثرػادضوبػباصداػسيػتحصغلػػطاجدتغرػ6
اضتربغظػػبعدادػواضتغصغرػاالبداري

ػ0/1/1918ػ=ػضضبظات
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اضتربغظػػبعدادػاثرػاظطوذجػاديػوذاغرػسيػتحصغلػطاجدتغرػ7
ػ18/1/1918ػ=ػضضبظات

ػ
 :اضــبحـثػاضطــضطــيطجاالتػـؼــامػسـيػاإلد

ػ:اضططتطدةػسيػاضترشغظػاضطضطغظػاضبحوثػاضطضطغظػاضطظجزةػاضطظذورة

ظوعػػظورهػػرظوانػاضبحثػت
ػاإلظجاز

ػطامػاضدرادياضػاضطوؤددظ ػاضػدمػاضصضغظػاضجاططظػطذتركػطظغرد

ػ1

اثر استراتيجيتي سالسم 

انجمم وخرائظ انمفاهيم في 

مادة انتاريخ نذي تحصيم 

 طالب انصف انرابع االدبي

اضتربغظػػاضطراشغظػطظجزػػظطم
ػطارطغظ

اضطضومػ
اضتربوغظػ

ػواضظغدغظػػػػػػػ

مجهت االستار / 

/ انمجهذ 212انعذد 

 2112االول /

ػ1

فاعهيت انمىرجي مارزانى 

ودورة انتعهم انسباعيت في 

تحصيم مادة انتاريخ عنذ 

طالب انصف انخامس االدبي 

 واتجاههم نحى انمادة

اضتربغظػػبعدادػطظجزػػظطم
ػ=ػضضبظات

مجهت كهيت انتربيت 

االساسيت / انعذد 

/ 22/ انمجهذ 69

2119 

ػ1

اثر استراتيجيتي عظم 

انسمك وتسهك انهضبت في 

اكتساب انمفاهيم انتاريخيت 

واستبقائها نذي طانباث 

 انصف االول انمتىسظ

ػ=ػ=ػبعدادػطظجزػػظطم
مجهت االستار / 

/ انمجهذ 223انعذد 

 2112انثاني / 

ػ0

أثر استراتيجيت بالن 

(PLAN في اكتساب )

انمفاهيم انتاريخيت عنذ طالب 

انصف انرابع االدبي وتنميت 

 انتفكير انتاريخي في انعراق

ػ=ػ=ػبعدادػطظجزػػظطم

بحث 

ي/مقبىل ئاثرا

نهنشر خارج 

انعراق بتاريخ 

(22/1/2112 )

انجامعت االسالميت 

غسة /مجهت 

انجامعت االسالميت 

نهذراساث انتربىيت 

واننفسيت / سيتم 

نشره في انعذد 

االول/ انمجهذ 

22/2116 

ػػ=ػػػػػػػ9
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ػ:ضضظذرػأوػاضترشغاتػاضطضطغظػاإلدؼامػبتػغغمػاضبحوثػاضطضطغظ

طامػاضػاضطوؤددظػاضطضطغظاضطجضظػطبغطتهػػرظوانػاضبحثػت
ػاضدرادي ػاضػدمػاضصضغظػاضجاططظػرطضيػظظري

ػ1

اثرػادتططالػاضتعذغظػاضراجطظػ
ضالختباراتػاضغوطغظػاضػصغرةػ
سيػتحصغلػطاضباتػاضصفػاالولػ
اضطتودطػسيػطادةػاضتارغخػ
ػوداسطغتؼنػظحوػتطضطؼاػ

ػاضتربغظػاضطراشغظػػػػ
اضطضومػ
اضتربوغظػ
ػػػػػػػػواضظغدغظ

ػ1918

ػ1

تاثغرػادتططالػاضخرائطػ
اضذعظغظػسيػتحصغلػطاضباتػ
اضصفػاضثاظيػاضطتودطػسيػ

ػطادةػاضتارغخ

ػاضتربغظػاضطراشغظػػػػ
اضطضومػ
اضتربوغظػ

ػواضظغدغظػػػػػػػ
ػ1918

ػ1

تػوغمػصتابػاضتارغخػضضصفػ
اضخاطسػاالدبيػطنػوجؼظػظظرػ
اضطدردغنػواالختصاصغغنػ

ػاضتربوغغن

ػاضتربغظػاضطراشغظػػػػ
اضطضومػ
اضتربوغظػ

ػواضظغدغظػػػػػػػ
ػ1918

ػ0

اضذصاءػاالدتراتغجيػضدىػطضبظػ
اضصفػاضخاطسػاالرداديػ

ورالشتؼمػبتحصغضؼمػاضدراديػ
ػضطادةػاضرغاضغات

ػػ
طجضظػاضبحوثػ
اضتربوغظػ
ػواضظغدغظ

ػ1918ػػػ

ػػػػػػػػػ9
ػ

ػغظػاضطتظورظ:ظػسيػاضظذاطاتػاضطضطاضطذارص
ػاضطضطغظ:أواًل:ػاضطذارصظػسيػاضطؤتطراتػ

ػظوعػاضطذارصظػظػاضطؤتطرطصانػإشاطػطدتهػتطرؤرظوانػاضطػت
ػذاركطػحضورػإضىػطن

ػ1
اضطؤتطرػاضطضطيػاضتاددػ
ادؼاطاتػرضطاءػاضطدضطغنػ
ػسيػبظاءػاضحضارةػاالظداظغظ

ػ0/ػػػ11
ػ1911/

ػػ0/ػػ11
ػ1911/

صضغظػاضتربغظػ
ػظطمػػاضطارطغظ

ػ1
ورشة عمل  واقع التربٌة 

 العملٌة 

بغداد جامعة 

كلٌة التربٌة 

 9007للبنات 
ػظطمػػصضغظػاضتربغظػضضبظاتػ/ػػػػ/

اثر التربٌة االسالمٌة فً ػ1

تعزٌز دور المراة لنهضة 

جامعة بغداد 

كلٌة التربٌة 
ػظطمػػػ/ػػػػ/
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 9006للبنات  المجتمع

ػ0
Google scholar & 

research gate 

التعلٌم 

المستمر 

 /جامعة بغداد

9006  

ػظطمػػػ/ػػػػ/

ػ9
مركز الحاسبة االلكترونٌة / 

 دورة ترقٌات العلمٌة

جامعة بغداد / 

مركز 

الحاسبة 

9002 

ػظطمػػػ/ػػػػ/

ػ6
وحدتنا المؤتمر العلمً الثامن 

 الوطنٌة علم وازدهار

جامعة دٌالى 

ػظطمػػصضغظػاضتربغظػ 9002

ػ7

 المؤتمر العلمً السادس

التربٌة االساسٌة بوابة 

 المعرفة نحو التنمٌة 

 دٌالىجامعة 

9002  
صضغظػاضتربغظػػ

ػظطمػػاالدادغظ

ػ8
المؤتمر الثانً للدراسات 

 الجٌولوجٌة فً االثار

جامعة بغداد 

قسم علوم 

االرض 

9002 

صضغظػاضطضومػشدمػرضمػػ
ػظطمػػاالرض

ػ9
مؤتمر قسم الجغرافٌة جامعة 

 بغداد

كلٌة التربٌة 

للعلوم 

االنسانٌة 

9007 

صضغظػاضتربغظػابنػػ
ػظطمػػرذد

ػ19
المؤتمر الدولً العلمً 

الخامس اسهامات التربٌة 

 والتعلٌم فً بناء االنسان

كلٌة التربٌة 

 ابن رشد 
ػ1-0
ػ1917/اغار/

صضغظػاضتربغظػابنػ
ػظطمػػرذدػضضطضومػاالظداظغظ

ػ11
مؤتملر الدراسات العلٌا 

 طموح وتحدي

كلٌة التربٌة 

ػػظطمػاضدرداتػاضطضغاػ19/0/1918 للبنات 

ػػػػ  ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػ
ػ  :واضتطضغمػاضطدتطرػثاظغًا:ػاضطذارصظػسيػاضظدواتػاضطضطغظ

ػظوعػاضطذارصظػطصانػإشاطظػاضظدوةػطدةػاضظدوةػرظوانػاضظدةػت
ػطذاركػحضورػإضىػطن

اداضغبػاضتػوغمػضضطاضبػػ1
ػواضططضم

ػػػ11/ػ11
صضغظػاضتربغظػػ/ػػػػ/ػ1911/

ػظطمػػاضطارطغظ

ػ1
طحرصاتػاضبحثػ

االضصتروظيػودورعاػسيػ
ػتطزغزػاضبحثػاضطضطيػ

ػػ1/ػػ19
صضغظػاضتربغظػػ/ػػػػ/ػ1911/

ػظطمػػاضطارطغظ

رالجكػبغنػغدغكػسيػػ1
صضغظػاضتربغظػػ/ػػػػ/ػ1911/ػ1/11ػاضورشظػاضخضراء

ػػظطمػاضطارطغظ

اضصحظػاضظغدغظػاالدبابػػ0
ػواضططوشات

ػػ11/ػػ9
صضغظػاضتربغظػػ/ػػػػ/ػ1911/

ػظطمػػاضطارطغظ

اضجاططظػاضطراشغظػػ/ػػػػ/ػ16/1/1919ػطخاطرػاضتحضرػاضدرغدػ9
ػػظطمػصضغظػاالداب

ػ6
طػوطاتػاضدضوكػاضجاططيػ
ودورهػسيػتطوغرػاضططضغظػ

ػاضتربوغظ
ػػ19/1/1917

صضغظػاضتربغظػضضبظاتػ
شدمػاضطضومػاضتربوغظػ

ػواضظغدغظػ
ػظطمػ

اضصورةػاضذاتغظػضالظدانػػ7
ػػ19/1/1917ػرنػظغده

صضغظػاضتربغظػضضبظاتػػ
وحدةػاضتوجغهػ
ػواالرذادػاضتربوي

ػظطمػ

اضتطاغشػاضدضطيػوطظظطاتػػ8
طرصزػاضبحوثػػػ11/1/1917ػاضطجتطدػاضطدظيػ

ػػظطمػاضظغدغظػ

صضغظػاضتربغظػضضبظاتػػػ11/1/1917ػاالطنػاضعذائيػسيػاضطراقػ9
ػػظطمػشدمػاضجعراسغظ

توظغفػاضضعظػاضطربغظػػ19
ػػ11/0/1917ػاضضعوغظوطؼاراتػاالزالطػ

جاططظػبعدادػصضغظػ
االدابػوحدةػاضتطضغمػ

ػاضطدتطرػػ
ػظطمػ

ػ11
اضطجالتػاضزائغظػواثرعاػسيػ
اضطدتزىػاضطضطيػضالبحاثػ

ػطحاضرةػسدغوغظ
ػػ19/19/1916

رئادظجاططظػبعدادػ
طرصزػاضتطوغرػ

ػواضتطضغمػاضطدتطرػػ
ػظطمػ

ػ11
طؼاراتػاالتصالػوتػظغاتػ
اضحوارػاضبظاءػسيػاضودطػ

ػاضجاططيػ
طرصزػاضبحوثػػػ7/1/1917

ػظطمػػاضظغدغظػ

ػ
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ػ
ػثاضثًا:ػاضطذارصظػسيػورشػاضططل:ػػ

ػظوعػاضطذارصظػطصانػإشاطظػاضورذظػةػإشاطتؼاطدػرظوانػورذظػاضططلػت
ػطذاركػحضورػػطن

االساتػاضطظزضغظػوطرقػػ1
صضغظػاضتربغظػػ1911/ػ1ػ/ػػ17ػاضدغطرةػواضتخضصػطظؼا

ػظطمػػاضطارطغظ

ػ1
اضخطواتػاضطضطغظػضالرتػاءػ
بطرائقػػاضتدرغسػسيػ

ػجاططتظا
صضغظػاضتربغظػػ1911/ػ17/11

ػػظطمػاضطارطغظ

صضغظػاضتربغظػضضبظاتػػ/ػػػ1916ػ1/11ػاضظذرػسيػاضطجالتػاضطاضطغظػ1
ػػحضورػشدمػاالظصضغزي

 google تطبغػاتػػ0

صضغظاضتربغظػضضبظاتػػ1917/ػ11/1ػاضتطضغطغظػ
ػػظطمػشدمػاضحادبات

ػػػػ/ػػػػ/6/9/1918ػظظامػاضضجانػاالطتحاظغظػػ9

االبراجػػواضتظجغمػبغنػػ
صضغظاضتربغظػضضبظاتػػ17/1/1918ػاضطرفػواضذرعػ

ػػظطمػشدمػرضومػشران

ػػػػػػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػأواًل:ػاضطذارصظػسيػاضحضػاتػاضظػاذغظ:ػػ

ػظوعػاضطذارصظػاضطؤتطرطصانػإشاطظػػطدتهػرظوانػاضطؤتطرػت
ػطذاركػحضورػإضىػطن

ػ1

دورػاضتطضغمػاالضصتروظيػ
سيػاضتظطغظػػاضبذرغظػ
اضطختبراتػاالستراضغظػ

ػاظطوذجا

/ػػػػ19
صضغظػاضتربغظػػ/ػػػػ/ػ0/1911

ػػظطمػاضطارطغظ

ػظطمػصضغظػاضتربغظػػ/ػػػػ/ػػ11/ػػ19اضضعظػاضطربغظػضعظػاضتطورػػ1
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ػاضطارطغظػ1911/ػواالبداع

اضحضارةػاالدالطغظػسيػػ1
ػادباظغا

ػػػ11/ػ10
صضغظػاضتربغظػػ/ػػػػ/ػ1911/

ػظطمػػاضطارطغظ

ػػػػ/ػػػػ/ػ/ػػػػ/ػػ0
ػػػػػػػ9

 اضطذارصظػسيػظذاطاتػخدطظػاضطجتطد:ػػ

اضطؤددظػاضتيػأشغمػسغؼاػػطدةػاضظذاطاتػػظوعػاضظذاطػورظواظهػت
ػظوعػاضطذارصظػاضظذاط

ػإضىػطن

ػػ0/ػػ11ػ1911/ػػ0/ػػ8ػتخوغلػضجضبػاطارغحػػ1
ػ1911/

جضبػاطارغحػطنػاضجاططظػ
اضطدتظصرغظػسيػ
ػاختصاصاتػاضصضغظػ

تخوغلػ
ػباالدتالم

ػػ6/ػػ11ػتخوغلػضجضبػاطارغحػ1
ػ1911/

ػػ7/ػػ18
ػ1911/

جضبػاطارغحػطنػاضجاططظػ
طنػاضطحاسظاتػػسيػ
ػاختصاصاتػاضصضغظ

تخوغلػ
ػباالدتالم

/ػػػػ11/9/1918ػطدغرػطحطظػاظتخابغظػػ1
ػػػ/ػػػ/ػػ/

ػػػ/ػػػػ/ػ/ػػػػ/ػػ0
ػػػ/ػػػػ/ػ/ػػػػ/ػػ9
ػػػػػػ6

ػ
ػ
ػ
 اتػواضطصاسئات:واضتػدغرػاتذصرتاض

ػاضطامػاضدراديػظوعػاضتطغزػاضطاظحػضضتذصرػأوػاضطصاسأةػظوعػاضتذصرػأوػاضطصاسأةػت

ػ1911ػاضضجانػاالطتحاظغظػرئغسػاضجاططظػػذصرػوتػدغرػػ1
ػ1911ػجضبػردائلػػرئغسػاضجاططظػػذصرػوتػدغرػػ1

تدرغسػداراتػػرطادةػصضغظػاضتربغظػطارطغظػذصرػوثظاءػ1
ػ1911ػاضاسغظ

ػ1911ػتظظغمػاشاطظػظدوةػرطادةػصضغظػاضتربغظػطارطغظػذصرػوثظاءػ0
ػ1917ػضجظظػاطتحاظغظػػصضغظػاضتربغظػضضبظاتػػذصرػوتػدغرػػ9
ػػػػػ6
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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:ػ

Career Fields: 

Appointment  Ministry  Title Direct Job Grade Degree Period 

Appointment for 
the first timeػ

 
 طنػػػ/ػػػػ/ػػػػػػإضىػػػ/ػػػػ/ػػػ     

 Higher=ػ

education 
 Teaching 17/11/1911 Fifth  Second  

Scientific and administrative positions:ػ
 ت

Positionػ
 

Enterpriseػ
 

Duration 

1 
Course of Preliminary 

Studies 

University of Baghdad / 
Faculty of Education for 

Girls / Department of 
Educational and 

Psychological Sciences 

 /ػػػػإضى:ػػػػ/ػػ 1917/ػ19/ػ1طن:ػػػ

Certificateػ
 

General Specialization 
Specializationػ

 
 

Donorػ
 

school year 
the 

University 
the college 

Doctorate 
Educational and 

Psychological Sciencesػ
 

Methods of Teaching 
Historyػ

 
Baghdad 

Baghdad 
Education 
Ibn Rushd 

19/8/1911 

Master 
Educational and 

Psychological Sciencesػ
 

Methods of Teaching 
Historyػ

 
Baghdad 

Baghdad 
Education 
Ibn Rushd 

6/7/9002 

diplomaػ
 

- - - - - 

BA History History Baghdad 
Baghdad 

Education 
Ibn Rushd 

1990 
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 إضى:ػػػػ/ػػػػػػ/ طن:ػػػػػػػػ/ػػػػػػ/   1
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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 

 
 إلى   /    /       من   /    /       

 =Higher 

education  Teaching 11/11/1111 Fifth  Second  

Scientific and administrative positions: 

 Position ت

 
Enterprise 

 Duration 

1 Course of Preliminary 
Studies 

University of Baghdad / 
Faculty of Education for 

Girls / Department of 
Educational and 

Psychological Sciences 

 إلى:    /      / 1111/ 11/ 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 

11/8/1111 

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 

1112 
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