
 السيرة الذاتية      

 نور علً مهدي امٌن القره غولً  االسم الرباعي واللقب :

 66/9/8911:  تاريخ الميالد

 : متزوجة الحالة الزوجية

 3:  عدد االوالد

 مسلمة  الديانة:

 : طرائق تدرٌس رٌاضٌات التخصص

 : استاذ جامعً  الوظيفة

 مدرس مساعد  الدرجة العلمية:

 : الجامعة المستنصرٌة / كلٌة التربٌة االساسٌة  عنوان العمل

 07704286111: الهاتف النقال

 noorali1988 @uomustansiriyah.edu.iq: البريد االلكتروني

 اوال: المؤهالت العلمية

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 6282 التربٌة االساسٌة المستنصرٌة بكالورٌوس

 6262 التربٌة االساسٌة المستنصرٌة ماجستٌر 

 

 ثانيا: التدريج الوظيفي 

 الى–الفترة من  الجهة الوظيفة ت

الجامعة المستنصرٌة /التربٌة  معاون باحث / معٌدة  8
 االساسٌة/ قسم الرٌاضٌات  

6288-6285 

مسؤولة الوحدة باحث /  6
فً التعلٌم االدارٌة 
 المستمر

الجامعة المستنصرٌة /التربٌة 
 االساسٌة/ وحدة ابن سٌنا

6285-6281 

لة و/ مسؤاستاذ جامعً  3
الوحدة االدارٌة فً 

 التعلٌم المستمر

الجامعة المستنصرٌة /التربٌة 
االساسٌة/ قسم الرٌاضٌات  وتنسٌب 

 فً شعبة التعلٌم المستمر 

6262- 

 

 



  ثالثا / التدريس الجامعي

 الى–الفترة من  الجهة الجهة ) المعهد / الكلية(

 .........6268-6288 الجامعة المستنصرٌة  كلٌة التربٌة االساسٌة 

  رابعا : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها

 السنة المادة القسم

 6268 الحاسبات   الرٌاضٌات 

 6266-6268 قٌاس وتقوٌم الرٌاضٌات 

 6263-6266 حاسبات  الرٌاضٌات 

 

  خامسا : ) االطاريح ، الرسائل ( التي اشرف عليها 

 السنة القسم  اسم االطروحة او الرسالة ت

   ال ٌوجد  

 

 والندوات العلمية وورش العمل التي شارك فيهاسادسا: المؤتمرات 

 نوع المشاركة مكان انعقادها نوعية المشاركة والسنة العنوان ت

الدورة التأهٌلٌة التربوٌة فً طرائق  8
 التدرٌس

مشاركة للفترة من 
لغاٌة 7/6/6268

68/6/6268 

الجامعة العراقٌة 
 ) اون الٌن (

 مشارك

التعلٌم دورة تدرٌبٌة عن منصة  6
االلكترونً واداء التسجٌل ومخولٌن 

 ومسؤولً االنشطة

محاضرة للفترة من 
لغاٌة  3/8/6268
1/8/6268 

كلٌة التربٌة 
االساسٌة / 

الجامعة 
 المستنصرٌة

 محاضرة

ورشة عمل بعنوان ) توظٌف  3
فً تدرٌس  Algebratorبرنامج 

 الرٌاضٌات (

محاضرة فً 
69/86/6268 

كلٌة التربٌة 
/  االساسٌة
الجامعة 

 المستنصرٌة

 محاضرة

-63مشاركة  المؤتمر العلمً الدولً االفتراضً  4
64/6/6262 

كلٌة التربٌة 
االساسٌة / 
 جامعة بابل

باحث / 
 محاضرة

كلٌة التربٌة  83/86/6262مشارك  ورشة عمل ) ادارة االنفعاالت ( 5
االساسٌة / 

الجامعة 
المستنصرٌة / 

 الوحدة االرشادٌة

 مشارك

محاضرة علمٌة ) التحلٌل  6
 االحصائً المتقدم (

منصة اٌفاد  6268/  1/  68مشاركة 
االلكترونٌة 

للباحثٌن 
 االكادٌمٌٌن

 مشارك



دورة تدرٌبٌة ) مهارات التدرٌس  7
 فً التعلٌم االلكترونً

منصة كوكل  4/4/6268
 مٌت

 محاضر

ورشة عمل ) مواقع التواصل  1
على التأثٌر االجتماعً واثرها فً 

 عقلٌة الطلبة

منصة كوكل  63/1/6268
 مٌت

 محاضر

ورشة عمل ) الٌة تسجٌل التدرٌسٌن  9
فً منصة المستنصرٌة للتعلٌم 

 االلكترونً

38/5/6268 Zoom محاضر منصة 

( spssورشة عمل) توظٌف برنامج  82

 فً البحوث التجرٌبٌة

منصة كوكل  67/5/6268
 مٌت

 محاضر

مصادر استخدام ورشة عمل ) 88
المعلومات فً بحوث الطلبة ضمن 

 اختصاص طرائق التدرٌس

منصة كوكل  9/88/6268
 مٌت

 محاضر

اعداد المحاضرة العلمٌة ) ندوة 86
الكترونٌا بصٌغة تفاعلٌة مع الطالب 

 الجامعً 

منصة  86/4/6266
 المستنصرٌة

 محاضر

ورشة عمل ) مهارات التفكٌر  83
وكٌفٌة مراعاتها من قبل المعلم 

 والمدرس

كلٌة التربٌة  8/6/6266
/  االساسٌة
الجامعة 

 المستنصرٌة

 محاضر

دورة ) اساسٌات الحاسوب للترفٌع  84
 الوظٌفً(

كلٌة التربٌة  87/88/6268
/  االساسٌة
الجامعة 

 المستنصرٌة

 محاضر

االهداف ورشة عمل )كٌفٌة صٌاغة  85
 السلوكٌة فً العملٌة التعلٌمٌة(

كلٌة التربٌة  82/8/6266
/  االساسٌة
الجامعة 

 المستنصرٌة

 محاضر

الٌة العمل وتفعٌل براءة الذمة  86
 االلكترونٌة(

كلٌة التربٌة  61/86/6268
/  االساسٌة
الجامعة 

 المستنصرٌة

 محاضر

 

 

 

 سابعا : االنشطة العلمية االخرى 

 خارج الكلية داخل الكلية ت

 كلٌة التربٌة فً مسؤولة الوحدة اإلدارٌة   8



 االساسٌة / الجامعة المستنصرٌة 

عضو فً لجنة تدقٌق اخبار الكلٌة على  6
 االلكترونً موقع ال

 

عزل المواد الصالحة من عضو فً لجنة  3
كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة فً التالفة 

  المستنصرٌة

 

فً  جرد مكتبات االقسام عضو فً لجنة  4
كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة 

 المستنصرٌة

 

 

 

 ثامنا : كتب الشكر ، الجوائز ، وشهادات التقدير 

 رقم وتاريخ الجهة السنة كتاب الشكر او الجائزة ت

 85/6/6288فً  85333 الجامعة المستنصرٌة  6288 كتاب شكر وتقدٌر  8

 88/7/6288فً  3633 الجامعة المستنصرٌة 6288 منح قدم وظٌفً  6

  المستنصرٌةالجامعة  6283 شكر و تقدٌر 3

  الجامعة المستنصرٌة 6285 شكر و تقدٌر 4

الجامعة المستنصرٌة /  6286 شكر و تقدٌر  5
 كلٌة التربٌة االساسٌة 

 86/6/6286فً  3732

كتاب شكر ) لتطور مستوى  
 وسمعة الجامعة(

رئاسة الجامعة  6286
 المستنصرٌة

 

الجامعة المستنصرٌة /  6262 شكر و تقدٌر  6
 كلٌة التربٌة االساسٌة 

 32/86/6268فً 6461
 

وزٌر التعلٌم العالً  6268 شكر وتقدٌر 7
 والبحث العلمً 

/ 1/  86وم  فً 9/ 8354
6268 

وزٌر التعلٌم العالً  6266 شكر وتقدٌر 1
 والبحث العلمً

فً   6م د 187
32/6/6266 

فً  6625149/ 3246 المفوضٌة العلٌا المستقلة 6266 شكر وتقدٌر 9
5/4/6266 

رئاسة الجامعة  6266 شكر وتقدٌر 82
 المستنصرٌة

فً  816.ر .ج / م 
82/3/6266 

 

 


