
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وسام محمد عبود ثامر الربیعي

في جامعة واسط/ كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة/ قسم  كمحاضر خارجي  تدریس مادة اللغة العربیةمھنة  مارس
  م. ٢٠١٨_ ٢٠١٧، في عام التاریخ

 ٢٣(  في ٩٧٩٢ العدد ذي الجامعي األمر بموجب واسط جامعة/  التربیة كلیة/  العربیة اللغة في البكالوریوس شھادة على حاصل
  .) ٧٠،  ٢٢٣(  معدل على وحصل)  م ٢٠١٥/  ٦/ 

 المرقم الجامعي األمر بحسب واسط جامعة/  التربیة كلیة/  العباسي األدب/  وآدابھا العربیة اللغة في الماجستیر شھادة على حاصل
ً ، م ٢٠١٧/  ٨/  ٢٣ في)  ١١٩٩٦(   رسالتھ تقدیر أنَّ  علماً )  ٧٧،  ٦٦٦(  ھو الرسالة+  التحضیریة السنة(  العام معدلھ أنَّ  علما
  م.٢٠٢١/ ٩/ ١٥ومن الجدیر بالذكر أنني قد انتھیت من كتابة أطروحة الدكتوراه وقمت بتسلیمھا بتاریخ: ، ) امتیاز( 

  . ٢٠١٨/  ٢/  ٢٢ بتاریخ تدریس صالحیة اختبار شھادة على حاصل.٢

  . ٢٠١٧/  ٨/  ١٧ بتاریخ،  جداً  جدید وبتقدیر الحدیثة التدریس طرائق شھادة حاصل١

   . ٢٠١٨/  ١/  ٢٨ بتاریخ،  جداً  جید وبتقدیر الحاسوب قیادة كفاءة شھادة على حاصل٢

  . ٢٠١٨/  ١/  ٢ بتاریخ،  جید وبتقدیر اإلنجلیزیة اللغة كفاءة شھادة على حاصل٣

بحـث منشـور فـي مجلـة واسـط للعلـوم اإلنسـانیة موسـوم بـــ ( دوافـع الحلـم بالسـلطة لـدى أبـي فــراس  .١

 الحمداني ) .

بحــث منشـــور فـــي مجلـــة الرك للفلســـفة واللســـانیات والعلـــوم االجتماعیـــة موســـوم بـــــ ( دوافـــع الحلـــم  .٢

 بالسلطة لدى الشریف الرضي ) . 

  

  ٠٧٨٠٦٠٧٣٠٠٩: رقم الھاتف

  wisamrubaiee@gmail.comاإلیمیل: 

  : ذكرالجنس

  ١٩٩٠/ ٤/ ٣: تاریخ التولد

  : أعزبالحالة االجتماعیة

  دجیلي _الكوت _: واسطالسكن

  : عراقیةالجنسیة

  : اللغة العربیةاللغة االم

  العراق_ واسط_ دجیلي

 برامج الوورد واألكسلوالعمل على الحاسوب  قیادة
  عن إدارة المواقع اإللكترونیة.، فضال والباوربوینت

  اللغة االنجلیزیةو اللغة  العربیة



 

Wisam Muhammad Aboud Thamer Al-Rubaiee 

He practiced teaching Arabic as an external lecturer at 
Wasit University / College of Education for Human 
Sciences / History Department, in 2017-2018. 

He obtained a Bachelor’s degree in Arabic Language / College of Education / University of Wasit 
according to the university order number 9792 on (23/6/2015 AD) and obtained a GPA of (70,223). 

He obtained a master’s degree in Arabic language and literature College of Education / Wasit 
University on 8/23/2017 AD, and noting it is worth mentioning that I have finished writing my 
doctoral thesis and submi�ed it on: 9/15/2021. 

He obtained a teaching ap�tude test cer�ficate on 22/2/2018. 

 

1 cer�ficate of modern teaching methods, with a grade of very good, on 8/17/2017. 

2 obtained a Computer Driving Efficiency Certificate with a very good grade, on 
01/28/2018. 

3 obtained an English language proficiency cer�ficate with a good grade, on 1/2/2018. 

1. A research published in the Wasit Journal for Human Sciences tagged with (The 
Motives of Aspiration to Political Power for Abi Firas Al-Hamdani). 

2. A research published in the Lark Journal of Philosophy, Linguis�cs and Social Sciences 
tagged with (The Motives of Aspiration to Political Power for Al-Sharif Al-Radi). 

Driving a computer and working on Word, 
Excel and PowerPoint programs, as well as 
managing websites. 

Arabic and English languages 

Phone No.07806073009 

 Email: wisamrubaiee@gmail.com 

gender: male 

Birthday: 3/ 4/ 1990 

Social status: single 

Residence: Wasit- kut- Dujaili 

Nationality: IRAQ 

Language: Arabic 


