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 ismail.awreibi@stu.edu.iq البريد االلكتروني 

 دكتوراه الشهادة

 مدرس  اللقب العلمي

 التدريسفلسفة طرائق  االختصاص العام

 طرائق تدريس اللغة العربية االختصاص الدقيق

 العلوم النفسية والتربوية البحثية االهتمامات

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

 9/2/2015 الدكتوراه

أثر طريقة التنقيب الحواري والتعلم    

االول متوسط  الفردي في تحصيل طالب

 واحتفاظهم في مادة قواعد اللغة العربية

الجامعة 

المستنصرية/كلية 

 التربية االساسية

 العراق

 الماجستير
         

3/4/2007 

فاعلية حل تمرينات قواعد اللغة العربية 

باسلوب المجموعات في تحصيل طالب 

 الصف االول المتوسط

الجامعة 

المستنصرية/كلية 

 التربية االساسية

 العراق

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

اساليب التدريب 

  للمدربين الفنيين
المعهد التقني 

 العمارة 

 1999 اسبوعين

نظم المعلومات 

  والحاسبات
 2008 اسبوع جامعة بغداد

المعهد التقني   EXCEL  دورة  

 العمارة 

 2008 اسبوع

المعهد التقني  windows Xp دورة

 العمارة 

 2004 اسبوع

دورة المكتبة 

االفتراضية العلمية 

  العراقية

المعهد التقني 

 العمارة 

 2014 اسبوع



 

 

 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

الدافعية وعالقتها باالجناز االكادميي لدى طلبة قسم 

يف كلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة اللغة العربية 

 كربالء

 جملة الباحث جامعة  كربالء 2018

صعوبة تعلم مادة القراءة يف املرحلة االبتدائية من 

 وجهة نظر معلمي املادة ومعلماتها

 جملة نسق جامعة بغداد 2017

التحصيل واالستبقاء  أثر استعمال أمنوذج دورة التعلم يف

لدى طلبة قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية يف مادة 

 طرائق تدريس اللغة العربية

 جملة أحباث ميسان 2017

أثر طريقة التنقيب احلواري والتعلم الفردي يف حتصيل 

طالب االول متوسط واحتفاظهم يف مادة قواعد اللغة 

 العربية

 جملة أحباث ميسان 2014

طريقة التنقيب احلواري وطريقة التعلم الفردي املباديء 

 واألسس

 جملة أحباث ميسان 2014

ورشة تدريب وتطوير 

  كوادر التعليم التقني
 2011 يوم 12 دولة تركيا

 المناصب االدارية

 الفترةالى  من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 حلد االن 2007 تدريسي يف قسم إدارة املواد

 3/1/2008 30/9/2008 مقرر قسم تقنيات ادارة املواد 

 1/10/2019 4/1/2008    مسؤول وحدة شؤون الطلبة

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


أثر التدريس بطريقيت التنقيب احلواري والتعلم 

االول املتوسط يف مادة الفردي يف حتصيل طالب الصف 

 قواعد اللغة العربية

 جملة أحباث ميسان 2014

تقويم اداء تدريسيي اقسام اللغة العربية يف كليات 

 الرتبية من وجهة نظر الطلبة

 جملة أحباث ميسان 2013

 

تالميذ املرحلة االبتدائية يف أسباب ضعف حتصيل 

 مادة اإلمالء من وجهة نظر معلمي املادة ومعلماتها

 جملة أحباث ميسان 2012

فاعلية حل مترينات قواعد اللغة العربية باسلوب 

 اجملموعات يف حتصيل طالب الصف االول املتوسط

 جملة أحباث ميسان 2006

 

 ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(النشاطات 

 مكانه وزمانه اسم النشاط
 2019ولغاية  2010  مؤتمر البحوث الطالبية

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخال العنوان

ولغاية  1990  32شكر وتقدير عدد 
2015 

 دقة اإلنجاز بالعمل المعهد التقني عمارة 

 تميز   رئيس هيئة التعليم التقني 2001 1شكر وتقدير عدد 
 دقة اإلنجاز بالعمل  المعهد التقني عمارة  2007 - 1995 2شكر وتقدير ومكافئة عدد 

تدريب التدريسيين على معايير   رئيس الجامعة التقنية الجنوبية 2018 1شكر وتقدير عدد 
 وضع األسئلة االمتحانية

 

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد
 االولى   مبادئ االدارة ,مناهج بحث ,حقوق انسان 

 االولى  حقوق انسان –مناهج بحث  –اخطار 
 

 االشراف على الدراسات العليا
 عنوان االطروحة القسمالكلية /  الجامعة الطالب
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 ولغاية االن 2010 قسم إدارة المواد  المعهد التقني عمارة  اشراف على طلبة المعهد

    

    

 

 


