
 

 

 

 

 

 الذاتٌه ةالسٌر

 

        نور عبد الملك ناجً ٌاس العبٌدي :    الرباعً واللقب ـمـــــــــاالســ

  0828سنة     01شهر     82ٌوم        : تارٌخ المٌـالد 

      اعزب   الحالة الزوجٌة :

       /  عـــــدد األوالد  :

        مسلمة  :   الدٌـــــــــــانة

       طرائق تدرٌس العلوم:        صــالتـخـص 

      استبر جبمعي:       و ــــــانٌظيف

     مذرس: انذرجخ انعهميخ 

    االساسٌة المستنصرٌة / كلٌة التربٌة:        عنوان العمل

 54851204930/:    انيبتف اننقبل

  m.noornaji.edbs@uomustansiriyah.edu.iq   : انجريذ إالنكترًني

 

 .أوالً : المؤهالت العلمٌة  

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 ثكبنٌريٌس

 

 12/8/1003 التربٌة ابن الهٌثم بغداد

فً  00110 االساسٌةالتربٌة  المستنصرٌة انمبجستير
08/1/8112 

 انذكتٌراه

 

   

   دبلوم عام     

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 ثانٌاً : التدرج الوظٌفً . 

   

 ثالثاً : التدرٌس الجامعً . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلٌة(  الجهة ت

 الى االن1002 المستنصرٌة كلٌة التربٌة االساسٌة  1

2    

3    

4    

 

     رابعاً : المقررات الدراسٌة التى قمت بتدرٌسها. 

 انسنـــــخ انمـــــبدح انقســـم د

  1022الى1002  طرائك تدرٌس العلوم 1

 1022الى  1022 طرائك تدرٌس + حاسبات الحاسبات 2

 1022-1022 حاسبات التارٌخ  3

 1025-1002 حاسبات التربٌة الخاصة 4

 الى -الفترة من  الجهة الوظٌفة ت

 الى االن 22/8/1002 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة التربٌة االساسٌة استاذ جامعً 2

1    

2    



 

 

 

 

 

 1022-1002 التعلٌم االساس علوم  

 1022-1021 حاسبات الجغرافٌة  3

 1022-1022 مناهج بحث الحاسبات  3   

  4  

 

 1022-1025 تربٌة صحٌة الحاسبات

 

 

 

 

 

مناهج بحث/ادارة واشراف  /تربٌة  الحاسبات  5    

 صحٌة / مادة الحاسبات

1022-1011 

  2    

  8    

 

 الٌوجد  :االطارٌح ، الرسائل ( التً أشرف علٌها )خامساً:  

 انسنــخ مـــانقس رسبنخان األطرًحخ  أً  اسم د

1    

2    

3    



 

 

 

 

 

4    

5    

6    

7 

 

 

 

   

     

 التً شارك فٌها. وورش العمل العلمٌةوالندوات سادساً: المؤتمرات  

 نٌع  مكبن أنعقبدىب انسنــخ  انعنٌان  د

 انمشبركخ 

) ثحث / 

ثٌستر 

 حضٌر(

 فً والسلبٌة اإلٌجابٌة األمثلة استخدام أثربحث /     .1

 .متوسط الثانً طلبة لدى الفٌزٌائٌة المفاهٌم تحصٌل

 الملن عبد نور م.العكٌلً    م الزهرة عبد أحمد د . أ

 ناجً

 المؤتمر العلمً الرابع عشر 

كلٌة التربٌة   1021

 االساسٌة

 تربوي

كلٌة التربٌة  1025 ندوة االمن االلكترونً   .2

 االساسٌة

  )حاسبات (   

 علمً

كلٌة التربٌة  1025 ورشة عمل  اصول تدرٌس الحاسبات  .3

 االساسٌة

 تربوي

كلٌة التربٌة  1025 الخطة (ورشة عمل )الٌة  كتابة   .4

 االساسٌة

 تربوي

ندوة بعنوان )اثر استخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم ..   .5

 اٌجٌابٌتها وسلبٌاتها ( .

لاعــــة  لسم  22/20/1025

 عـــلــوم الحاسبات

 باحث

ورشة عمل الستاذ حسام عبد الزهرة  حضور  .6

 بعنوان ) الجدول االلكترونً ( 

لسم التربٌة لاعة  1025/ 13/20

 االسالمٌة

 حضور فمط



 

 

 

 

 

حظرت ندوة لدكتور غٌاث حمٌد  ودكتورة زٌنة   .7

ٌاوز بعنوان ) تحدٌد اسالٌب التمهٌد الحصٌنة فً 

 تمدٌر نماذج االنحدار الالمعلمً (

لاعــــة  لسم  12/22/1025

 عـــلــوم الحاسبات

 حضور فمط

ندوة بعنوان )معولات استخدام نظم التعلٌم بالحاسب   .8

 االلً وكٌف ٌمكن التغلب علٌها ( 

لاعــــة  لسم  12/21/1025

 عـــلــوم الحاسبات

 الماء

حظرت  ورشة عمل لدكتورة زٌنة واستاذدمحم بعنوان   .9

 وحدة االحصاء  .  

لاعــــة  لسم  2/1022/:11

 عـــلــوم الحاسبات

 حضور فمط

دورة  تدرٌبٌة لمسم االرشاد  بعنوان  الماء  .11

(Microsoft office power point 2007 ) 

لاعــــة  لسم  8/20/1022

 عـــلــوم الحاسبات

 الماء

حضور ورشة عمل  بعنوان جدول الدروس   .11

 االلكترونً

 حضور لسم االسالمٌة 13/20/1022

/ 22-22 المشاركة فً دورة الطرائك االجرائٌة    .12

21/1022 

علوم  لسم

 الحاسبات

 حضور

-GLP 22حضور دورة  التدرٌبٌة معاٌر المختبر الجٌد   .13

22/22/1022 

 حضور لسم الحاسبات

المشاركة فً الدورة التدربٌبٌة  صٌانة نظام تشغٌل   .14

 windowsال

21-

23/21/1022 

لسم علوم 

 الحاسبات

 حضور

لسم علوم  2/21/1022 الماء ورشة عمل بعنوان مهارات التدرٌس الفعال  .15

 الحاسبات 

 الماء

الماء ندوة عبالرة الغش , ازمة الثمة بٌن الطالب   .16

 واالستاذ

لسم علوم  3/3/1028

 الحاسبات 

 الماء

المشاركة فً المعرض والمؤتمر الطالبً  لمسم   .17

 علوم الحاسبات

لسم علوم  20/3/1028

 الحاسبات 

 مشاركة

-11 دورة معاٌر وضع االسئلة االمتحانٌة حضور  .18

15/3/1028 

لسم علوم 

 الحاسبات

 حضور

 Exam&Test officeالماء ورشة عمل بعنوان   .19

2010   

لسم علوم  24/4/1028

 الحاسبات 

 الماء

ندوة بعنوان السطو االكادٌمً واالنتحال  حضور  .21

 العلمً 

لسم علوم  20/20/1028

 الحاسبات

 حضور

 حضور الماء 14/21/1028 الماء ورشة عمل بعنوان  كٌفٌة اعداد بحث التخرج  .21



 

 

 

 

 

 حضور رئاسة الجامعة  GLP 12-22-1028المشاركة فً الدورة الموسمة   .22

 Microsoftالمشاركة بالدورة التدرٌبٌة برنامج   .23

word 2010   

22-

12/22/1022 

لسم علوم 

 الحاسبات

 حضور

-2 مشاركة فً الدورة كٌفٌة انشاء لاعدة بٌانات  .24

22/22/1022 

لسم علوم 

 الحاسبات

 حضور

 
لورشة عمل نظام الممررات ومستلزمات حضور   .25

 نجاح تطبٌمه

 حضور  الشؤون العلمٌة  18-1-1022

 
لسم علوم  1022-3-2 الماء الندوة  فن ادارة الصف  والتعامل مع الطلبة   .26

 الحاسبات

 الماء

الماء ورشة بعنوان " التعلم عن بعد وتحدٌات   .27

 المستمبل "

2/4/1010 Google meet الماء 

الماء ورشة بعنوان " مهارات تدرٌب الطلبة    .28

 "لتمكٌنهم فً استخدام المصادر العلمٌة

10/2/1010 Google meet الماء 

 

 
 الى1010- 2/4 حضور مجموعة من الورش االلكترونٌة   .29

13/2/1010  

Google meet /free 

conference 

 

 

 حضور 

 الماء Google meet 12/20/1010 الحدٌث"الماء ورشة بعنوان "تكنولوجٌا التعلٌم   .31

 الماء Google meet 1010-21-24 "الماء ورشة "تعزٌز المساوات بٌن الجنسٌن   .31

الماء ورشة معاٌر جودة االداء فً التدرٌس الجامعً   .32

 واالختبارات فً التعلٌم

12-2-1010 Google meet الماء 

 Google meet /free 1012-1010 حضور مجموعة ورش الكترونٌة وحضورٌة  .33

conference 

 

 حضور

الماء والشة تكنولوجٌا التعلٌم واثرها فً مهارات   .34

 التدرٌس الفعال 

24-21-1012 Google meet الماء 

 الماء Google meet 1011/ 2/ 5 الماء ورشة بعنوان "خطوات البحث العلمً"  .35

 الماء Google meet 1011-2-2 "مٌثاق الطالب الجامعً الماء ندوة بعنوان"  .36

 



 

 

 

 

 

 

 . االخرٍ سبثعب : األنشطخ انعهميخ  

 خبرج انكهيخ داخم انكهيخ

 1022-1021 عضو لجنة امتحانٌه -2

10112-1011 

 1022-1021 عضو لجنة الشؤون واالنشطة الطالبٌة -1

 الماء محاضرات فً دورات التعلٌم المستمر -2

 

1024-1022 

 1022-1028 عضو لجنة متابعة مشارٌع التخرج -2

 1011-1024 عضو لجنة ارشادٌة  -3

 

 

 1011-1025 عضو لجنة تطوعٌة  -4

 1012-1025 عضو لجنة تطبٌك -5

 1012 عضو لجنة استالل علمً -2

 1012-1022 عضو لجنة خلٌة االزمة -8

 1011-1022 لجنة ارشادٌة  -2

 1011-1010 لجنة تصنٌفات  -20

 1010-1022 لجنة متابعة التعلٌم المستمر -22

 1011-1010 لجنة غٌابات -21

 1011-1010 لجنة تحدٌث المناهج -22

 

 أً تطٌير انتعهيمب.انمشرًعبد انجحثيخ فَ مجبل انتخصص نخذمخ انجيئخ ًانمجتمع ثبمنب:  



 

 

 

 

 

 انسنخ محم اننشر أسم انجحث د

 تحصٌل فً والسلبٌة اإلٌجابٌة األمثلة استخدام أثر 0

 متوسط الثانً طلبة لدى المفاهٌم الفٌزٌائٌة

التربٌة االساسٌة مؤتمر كلٌة 

 العلمً الرابع عشر

1021 

دوائر المفهوم فً تحصٌل تلمٌذات الصف  استراتٌجٌةأثر  1

 الخامس االبتدائً لمادة العلوم  

 

 ةالتربٌة /جامعكلٌة مجلة 

 مٌسان

1024 

أثر استخدام مستوٌات التفكٌر فً نموذج فان هٌل فً  3

 تحصٌل  مادة العلوم للصف السادس االبتدائً

 

مجلة العلوم التربوٌة 

والنفسٌة /كلٌة اآلداب/ 

 جامعة بغداد

1022 

 The (   الكرسً الساخن  استراتٌجٌة فاعلٌة استخدام 4  

Hot Seat )  حب فً تحصٌل المفاهٌم العلمٌة وتنمٌة

 االستطالع

 الجامعة الكوت كلٌة مجلة
 والدراسات  البحوث مركز
 الجامعة الكوت كلٌة
   الثانً المجلد  1 العدد

 

1028 

 لدى التأملً التفكٌر تنمٌة فً الذهنٌة الخرائط فاعلٌة 5

  العلوم مادة فً المتوسط االول الصف طالبات

مجلة العلوم واالدب وعلوم 
 االنسانٌات واالجتماع

 22العدد 

1022 

4 The Impact of the Reverse Learning 

Strategy on the Achievement of Sixth 

Graders and the Development of Their 

Creative Thinking 

The Journal of 
Social Sciences 

Research 

1022 

اثر استخدام التمٌٌم األلكترونً فً التحصٌل الدراسً  9

 للطالب الجامعً

 1022 مجلة نسك

 Perkins andاثر انموذج بٌركنز و بالٌث ) 8

Blythe  فً اكتساب تالمذة الصف الخامس )

 االبتدائً للمفاهٌم العلمٌة ودافعٌتهم نحو التفوق .

 1022 مجلة الدراسات التربوٌة 

اثر استخدام استراتٌجٌة االبعاد السداسٌة   05
PDEODE    ًفً تحصٌل تالمذة الصف الثان

 االبتدائً للمفاهٌم العلمٌة واستبمائهم لها.
 

 التربٌة كلٌة مجلة
                                                   االساسٌة

1010 



 

 

 

 

 

اثر إستراتٌجٌة بولٌا فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء لدى  00

 طلبة المرحلة اإلعدادٌة

 

 التربٌة كلٌة مجلة
                                                   االساسٌة

1010 

فً تحصٌل تالمذة اثر استراتٌجٌة حدائك االفكار  01

الصف الخامس االبتدائً  لمادة العلوم وتنمٌة حب 

 استطالعهم.

 

 التربٌة كلٌة مجلة
                                                   االساسٌة

1011 

 .انييئبد انعهميخ انمحهيخ ًانذًنيخ عضٌيخ  :تبسعب 

      

 انتقذير.عبشراً: كتت انشكر ، انجٌائز  ً شيبداد  

كتبة انشكر أً انجبئزح أً شيبدح  د

 انتقذير

 انجيخ سنخان

رئاسة الجامعة  1021 2/3/1021فً  2552كتاب شكر   .1

 المستنصرٌة

 

فً  12220كتاب شكر    .2

18/20/1023 

رئاسة الجامعة  1023

 المستنصرٌة 

 

كتاب شكر محاضرات اضافٌة   .3

 20/3/1024فً 1223/

كلٌة التربٌة  1024

 االساسٌة

 

فً  12383كتاب شكر لجنة امتحانٌه   .4

25/2/1024  

الجامعة  1024

 المستنصرٌة

 

فً  12383كتاب شكر وتمدٌر   .5

20/2/1024 

رئاسة الجامعة  1024

 المستنصرٌة

 

كلٌة التربٌة  1025 1025/ 2/2فً  2212كتاب شكر ص/  .6

 االساسٌة

 

  رئاسة الجامعة  1025 3/2/1025فً  22818كتاب شكر   .7

الجامعة  1025 2/22/1025شكر  فً كتاب   .8

 المستنصرٌة

 

الجامعة  1025 2/22/1025فً   14124كتاب شكر   .9

 المستنصرٌة

 

كلٌة التربٌة  1022 2/1/1022فً  2200كتاب شكرص/   .11

 االساسٌة

 

فً  2122كتاب شكر وتمدٌر ص/   .11

22/1/1022 

كلٌة التربٌة  1022

 االساسٌة

 

فً  24220كتاب شكر وتمدٌر    .12

12/4/1022 

  رئاسة الجامعة 1022



 

 

 

 

 

فً  11232كتاب شكر وتمدٌر   .13

2/2/1022 

  رئاسة الجامعة 1022

فً  22200كتاب شكر وتمدٌر   .14

22/2/1022 

  رئاسة الجامعة 1022

شهادة تمدٌرٌة عن دورات التمعلٌم   .15

 المستمر

كلٌة التربٌة   1024

 االساسٌة

 وحدة التعلٌم المستمر

ندوة بتارٌخ   شهادة تمدٌرٌة اللماء  .16

22/20/1025 

كلٌة التربٌة  1025

 االساسٌة

 

شهادة تمدٌرٌة   للمشاركة  بدورة   .17

22/3/1022 

كلٌة التربٌة  1022

 االساسٌة

 

شهادة تمدٌرٌة للمشاركة  فً الدورة   .18

 2/1022/  12-22بتارٌخ 

كلٌة التربٌة  1022

 االساسٌة

 

-20شهادة تمدٌرٌة اللماء ورشة بتارٌخ   .19

22/3/1022 

كلٌة التربٌة  1022

 االساسٌة

 

شهادة تمدٌرٌة  للمشاركة فً دورة   .21

GLp 22/22/1022-22بتارٌخ 

كلٌة التربٌة  1022

 االساسٌة

 

شهادة تمدٌرٌة الماء دورة  تدرٌبٌة لمسم    .21

 Microsoft officeاالرشاد  بعنوان )

power point 2007 ) 

الماء دورة  تدرٌبٌة  8/20/1022

االرشاد   لمسم

بعنوان 

(Microsoft 

office power 

point 2007 ) 

 

الماء ورشة عمل بعنوان شهادة تمدٌرٌة   .22

 مهارات التدرٌس الفعال

 الماء لسم علوم الحاسبات  2/21/1022

الماء ندوة عبالرة الغش , شهادة تمدٌرٌة   .23

 ازمة الثمة بٌن الطالب واالستاذ

 الماء لسم علوم الحاسبات  3/3/1028

المشاركة فً المعرض شهادة تمدٌرٌة   .24

 والمؤتمر الطالبً  لمسم علوم الحاسبات

20/3/

1028 

 مشاركة لسم علوم الحاسبات 

حضور دورة معاٌر شهادة تمدٌرٌة   .25

 وضع االسئلة االمتحانٌة

11-

15/3/1028 

 حضور لسم علوم الحاسبات

اللماء ورشة عمل بعنوان شهادة تمدٌرٌة   .26

Exam&Test office 2010   

 الماء لسم علوم الحاسبات  24/4/1028

حضور ندوة بعنوان شهادة تمدٌرٌة   .27

 السطو االكادٌمً واالنتحال العلمً 

20/20/

1028 

 حضور لسم علوم الحاسبات

شهادة تمدٌرٌة اللماء الندوة  فن ادارة   .28

 الصف  والتعامل مع الطلبة 

 الماء لسم علوم الحاسبات 2-3-1022

الجامعة  1022-4-12 شكر من الجامعة كتاب  .29

 المستنصرٌة

 

  وزارة التعلٌم العالً 1010-4-5 كتاب شكر من وزارة التعلٌم العالً   .31

الجامعة  1010-5-12 كتاب شكر من الجامعة   .31

 المستنصرٌة

 



 

 

 

 

 

  وزارة التعلٌم العالً 2/2/1010 كتاب شكر من وزارة التعلٌم العالً  .32

الجامعة  1010-2-24 كتاب شكر من الجامعة  .33

 المستنصرٌة

 

34. 8

1

-

8

-

2

1

2

1 

الجامعة  1010-8-28 كتاب شكر من الجامعة

 المستنصرٌة

 

  وزارة التعلٌم العالً 1010-2-12 كتاب شكر من وزارة التعلٌم العالً  .35

  وزارة التعلٌم العالً 1010-2-12 كتاب شكر من وزارة التعلٌم العالً  .36

/12/22 كتاب شكر من الكلٌة  .37

1010 

  كلٌة التربٌة االساسٌة

  وزارة التعلٌم العالً 1012-2-2 كتاب شكر من وزارة التعلٌم العالً  .38

الجامعة  1012-2-18 كتاب شكر من الجامعة  .39

 المستنصرٌة

 

  وزارة التعلٌم العالً 1012-8-25 كتاب شكر من وزارة التعلٌم العالً  .41

الجامعة  1012-8-11 كتاب شكر من الجامعة  .41

 المستنصرٌة

 

 

 اليٌجذ .انكتت انمؤنفخ أً انمترجمخ: حبدٍ عشر 

 سنخ اننشر أسم انكتبة د

 2118 كتاب التدريس الناجح  1

2   

 .انتي تجيذىب بد ــثبني عشر :انهغ 

             العربٌة 

         االنكلٌزٌة 

 

 



 

 

 

 

 

C.V 

 

 

 

 

Name: noor adol malik naji  

Date of Birth: 28/10/1982 

 Religion: Muslim 

Martial statues: single 

No. of children:  / 

Position:  lecturer 

Academic Degree:  lecturer 

Work Address: / college of basic education   

University : mustansiriyah 

Work Phone: / 

Mobile: 07902315841 

E-mail: noornaji85@yahoo.com 

 

 1,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

2004 College of Education University of Baghdad Bachelor degree 

2008  college of basic education mustansiriyah M.Sc. 

   Ph.D. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Any other 

        2,     Career: 

 

 3,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

2009-2016 college of basic education Mustansiriyah 1 

  

 

 2 

   3 

   4 

 

 

 

4,  Courses Which You Teach: 

From -To Workplace Career N

o 

N

o. 

2009-2022 Mustansiriyah              
college of basic education   

Lecturer 2 

   1 

   2 



 

 

 

 

 
 

Year Subject Department  No. 

2009-

20013 
  Methods of Teaching ScienceSciences 1 

2013-2016  Methods of Teaching 
Healthy education +  Computer Science 

Computer Sciences  2 

2016-2018   Methods of Teaching ScienceComputer Sciences 3 

2018-2020 
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   Methods of Teaching ScienceComputer Sciences 4 

2020-2022 Healthy education Computer Sciences 5 

2020-2022 Department and Supervision Computer Sciences 6 

 

    5  Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

2012-2020/2021-2022 

 

member of exam commission 

2016-2020 member of students affairs commission 

2019-2020 lecturer at  continual education  unity 

2019-2018 Member of the Graduation Projects  

2018-2020 Member of a guidance committee 

2022-2018 Member of a voluntary committee 

 



 

 

 

 

 

6,   Research Projects in The field of Specialization to The benefit of   

Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1.  the effect of using the examples on the 
achievement of PHYSICS CONCEPTS  

college of basic education conference 
nab(14) 

2012 

2.  the effect of using the concepts circles on 
the achievement of sciences concepts 

magazine of basic education / Masan  
University 

2014 

3.  the effect of using Van Hill model, in the 
collection and the levels of thinking 

magazine of educational sciences / 
Baghdad  University 

2013 

4.  The effectiveness of using the  strategy 
of "The Hot seat" in achieving Scientific 

concepts developing the curiosity. 

 Refereed scientific & academic journal 
Al-kut university college of journal 

2018 

5.  The Effectiveness of Mental Maps in the 
Development of Reflective thinking 

among the 
First Grade Students in Science 

Journal of arts literature humanities  social 

science  

2019 

 

 

6.  The Effect of Using the Electronic 
Assessment in the Academic 

Achievement for University Students 

Nasaq Journal 2019 

7.  The Impact of the Reverse Learning 

Strategy on the Achievement of Sixth 

Graders and the Development of Their 

Creative Thinking 

The Journal of Social Sciences 
Research 

2019 

8.  The impact of (Perkins & Blythe) model in 
Acquiring of the fifth grade students of 
scientific concepts and their motivation 

for excellence 

 Journal Research and educational studies 2019 

9.  Effect of using the six-dimensional 
strategy  The (PDEODE) in the 
achievement of the second grade 
students for the scientific concepts and 
retain them. 

journal of basic education  2020 

10.  the effect of using Polya strategy on the 
achievement of secondary school grade 

in chemistry 

journal of basic education  2020 

11.  the impact of the strategy of ideas 
gardens in the Achievement of  fifth 
grade students  in Science and the 

development of their curiosity. 

journal of basic education 2022 

 



 

 

 

 

 

      7,     Scientific literature: non 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

2 

  1 

  2 

 

       Twelfth,       languages:  

 Arabic       

 English    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


