
ةلذاتياالسيرة   
ضرغام سامي عبد االمير عمران الربيعي:االسم-1  
35العمر -2  
1978/مواليد الجنس:ذكر-3  
اطفال 3ولدي  الحالة االجتماعية: متزوج-4  
مام عييحي اال-بابل -العنوان الحالي: العراق-5  

Drgam.sami@yahoo.com  6- البريد االلكتروني 07806481819رقم الهاتف ،  
تعليمية )الشهادات(الخلفية ال  

3200-بابلجامعة -كيية التربية–عربيةاليغة ال في شهادة البكالوريوس-1  
ستوى طيبة عن بحثي الموسوم)تقويم م –طرائق تدريس اليغة العربية شهادة ماجستير في -2

2005كييات االداب في العراق في مادة النقد االدبي الحديث( عام   
  /جامعة البصرةلتربيةطالب دكتوراه حاليا في كيية ا-3
6200س مساعد عام حاصل عيى لقب عيمي مدر -4  
  1220حاصل عيى لقب عيمي مدرس عام-5
  وباليغة العربية اجيد استخدام الحاسوب ببرامجه المختيفة -6

Windows ,word ,excel  , Powerpoint  , SPSS , 7- :اجتزت دورات في  
 العمل والمسؤوليات:

ولحد  2006 جامعة القادسية  منذ عام-كيية التربية-بية وعيم النفستدريسي في قسم التر -1
 االن 

 تربوية والنفسيةال)العيوم  البحوث لطيبة البكالوريوس في قسماشرفت عيى العديد من مشاريع -2
)      

 البحوث المنشوره :
.وبابل ةالقادسي تيبحوث منشورة في جامع خمسة لي  
صف االول االبتدائي خالل بداية الدوامالصعوبات التي تواجه معيمي ال-1  
يين والطيبةصعوبات تدريس مادة االدب االسالمي في كييات التربية من وجهة نظر التدريس-2  



د لدى طيبة اقسام الصعوبات التي تواجه تدريسي مادة االدب العباسي في تنمية التفكير الناق-3
 اليغة العربية في كييات التربية

تعييميةالعربي الحديث /دراسة في شعره ونثره في ضوء االهداف ال تقويم كتاب االدب-4  
في مادة االمالء اثر استخدام االختبارات المتسيسية في تحصيل طيبة الصف الثاني المتوسط-5  

:المؤتمرات والدورات  
2008/جامعة بابل عام شاركت في مؤتمر كيية التربية االساسية -1  
2010/جامعة بابل عام شاركت في مؤتمر كيية التربية -2  
2013ام شاركت في مؤتمر التربية من اجل السالم والتازر االجتماعي في جامعة البصرة ع-3  
ن في مدرسة دورة )االمام الصادق )ع(( العقائدية والفكرية االولى لينخب والمثقفيشاركت في -4

  2013دار الحكمة /فرع بابل عام 

:كتب الشكر والشهادات التقديرية  

2013عام ية من السيد رئيس جامعة القادسيةعيى شهادة تقدير  حصيت -1 
2013عام حصيت عيى كتاب شكر من السيد رئيس جامعة القادسية-2  
  2013عام حصيت عيى كتاب شكر من السيد عميد كيية التربية-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Biography 

1 - Name: Dhurgham Sami Abdul Amir al-Rubaie Imran 

2 - Age 35 

3 - Gender: Male / born in 1978 

4 - Marital Status: Married with 3 children 

5 - Current Address : Iraq - Babylon - Al Imam Ali 

Drgam.sami @ yahoo.com 6 - 07,806,481,819 phone number , e-mail 

Educational background ( certificates ) 

1 - Bachelor's degree in Arabic - Faculty of Education - University of Babylon -2003 

2 - a master's degree in Arabic language teaching methods - marked for research ( 

evaluating the level of students in the faculties of Arts Iraq in material of modern 

literary criticism ) 2005 

3 - currently a PhD student in the College of Education / University of Basra 

4 - holds the title of scientific Assistant Lecturer in 2006 

5 - holds the title of science teacher in 2012 

6 - Wajid computer use its programs and various Arabic 

Windows, word, excel, Powerpoint, SPSS, 7 - passed courses in : 

Labor and responsibilities : 

1 - teaching in the Department of Education and Psychology - Faculty of Education - 

University of Qadisiyah since 2006 and so far 

2 - supervised many research projects for undergraduate students in the department ( 

Educational and Psychological Sciences ) 

Research published : 

I published five research at the Universities of Qadisiyah and Babil . 

1 - the difficulties faced by teachers of first-grader during the early hours 

2 - difficulties in teaching literature in the Islamic colleges of education from the 

perspective of faculty and students 

3 - the difficulties facing the teaching material Abbasi literature in the development of 

critical thinking among the students of the Arabic language departments in colleges of 

education 

4 - Evaluating the book of modern Arabic literature / study in his poetry and prose in 

the light of the educational goals 

5 - The effect of using sequential tests in the collection of the second grade students in 

the average material dictation 

Conferences and courses : 

1 - participated in the College of Basic Education / University of Babylon in 2008 

2 - participated in the College of Education / University of Babylon in 2010 

3 - participated in a conference of education for peace and social synergy at the 

University of Basra in 2013 

4 - participated in the cycle ( Imam Sadiq (AS) ), the first ideological and intellectual 

elites and intellectuals in the House of Wisdom School / Babylon Branch in 2013 

Wrote thanks and certificates : 

Received a certificate of appreciation from the President of the University of 

Qadisiyah in 2013-1 

2 - got a letter of thanks from the President of the University Kadsahaam 2013 

4 - got a letter of thanks from Mr. Dean, Faculty of Alterbahaam 2013 

 


