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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

   نور عبد الصاحب علي محيسن  :االسـم
  25/5/1979 تاريخ الميـالد:

 متزوجة الحالة الزوجية:

 3 :عدد األوالد
  مسلمة انة:الدي

 طرائق تدريس اللغة االنكليزية ص:ــالتـخـص
 تدريسية :الوظيفة

   مدرس مساعدالدرجة العلمية:

         وعلوم الرياضة / جامعة بغدادكلية التربية البدنية عنوان العمل:
  العمل: هاتف

 07901223953:الهاتف النقال
 abdulsahibnoor@gmail.com :أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 2002/2003 تربية ابن الرشد بغداد بكالوريوس لغة انكليزية 1

2 
طرائق تدريس اللغة  ماجستير

 االنكليزية
 29/9/2014 تربية ابن الرشد بغداد

3     
    أخرى 4
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 رئاسة جامعة بغداد معاون مترجم  1
12/6/2007-
12/6/2011 

 رئاسة جامعة بغداد مترجم  2
12/6/2011- 
29/9/2014 

 29/9/2014 رئاسة جامعة بغداد  ة تدريسي 3
4    
5    
6    

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 16/8/2017-16/8/2016 بغداد كلية االعالم  1
 7/1/2018-22/10/2017 بغداد كلية االعالم  2
 مستمر -7/1/2018 بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  3
4    

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2017-2016 لغة انكليزية الصحافة/كلية االعالم  1
 2017 لغة انكليزية العالقات العامة/ كلية االعالم  2

3 
االذاعة والتلفزيون/ كلية 

 االعالم
 2018-2017 ية لغة انكليز 

/ التربية البدنية العلوم النظرية  4
 وعلوم الرياضة

 مستمر -7/1/2018 لغة انكليزية

5 
االلعاب الفردية / التربية 

 مستمر -7/1/2018 لغة انكليزية البدنية وعلوم الرياضة
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6 
االلعاب الفرقية / التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
 مستمر -7/1/2018 لغة انكليزية

 
 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح األ )امساً: خ 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
1    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 ) بحث / بوستر حضور(

االحتفالية باليوم العالمي للغة ندوة/ 1
 العربية 

مركز التطوير والتعليم  14/12/2016
 حضور المستمر /جامعة بغداد

محاضرة تعريفية عن برنامج فولبرايت  2
االمانة العامة للمكتبة  1/11/2017 لالستاذ الزائر

 حضور المركزية /جامعة بغداد

ندوة/ االتجاهات الحديثة في طرائق  3
مركز التطوير والتعليم  22/2/2017 التدريس ودورها في تطوير االستاذ

 حضور المستمر /جامعة بغداد

تحديات –ندوة/النزاهة المجتمعية  4
مركز البحوث النفسية /  21/11/2017 وحلول

 حضور جامعة بغداد

5 

 Where we are             ندوة /

from the concepts of 

university lecture and 

university Students 

 

 مشارك  التربية للبناتكلية  29/11/2017

كلية التربية البدنية  4/10/2018 المكمالت الغذائية /ندوة 6

 وعلوم الرياضة 

 حضور

كلية التربية البدنية  24/10/2018 االيام واالعياد الوطنية والعالمية  /ندوة 7

 وعلوم الرياضة 

 حضور 

توثيق المصادر االنكليزية ندوة/  8

 APAبطريقة 

ة التربية البدنية كلي 23/12/2018

 وعلوم الرياضة 

 حضور

كلية التربية البدنية  25/4/2019 ندوة المصطلحات االنكليزية 9

 وعلوم الرياضة 

 محاضر 

كلية التربية البدنية   28/4/2019 الرعاية الرياضية  /ندوة 10

 وعلوم الرياضة 

 حضور

كلية التربية البدنية  2019/   4 ملتقى بغداد 11

 ياضة وعلوم الر

 حضور             

كلية االمام االعظم  1/7/2019 مؤتمر/ كلية االمام االعظم 12

 الجامعة 

 مشارك
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 .  األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية
 المعدات الوقائية واالصابات الرياضيةمحاضرة نوعية/ 

11/3/2018 

 1/11/2015دورة التأهيل التربوي 

 1/11/2015اللغة العربية دورة  

 25/1/2015دورة الصالحية اللغوية   23/4/2018معرض/ النشرات االبداعية  

مهرجان قسم الصحافة كلية االعالم  25/4/2019نوعية / اهمية اللغة االنكليزية محاضرة 

 24/4/2017السنوي

االشراف على  صحيفة جريدة كلية االعالم والمشاركة في   26/4/2018للجميع الرابعة  ةورشة اإلنجليزي

 2017ايار 1العدد  اإلنكليزية صفحة منوعة باللغة 

 

 ورشة/الخطوات الرئيسية لكتابة بحث التخرج 8/11/2018الوظائف حلقة علمية/ 

18/10/2017 

 Online courses /Integrating /ورشة 21/11/2018ورشة الوسائل التعليمية 

Critical Thinking 

 19/2/2018 

دورة/االستخدام االكاديمي واعداد البحوث بطريقة  2/12/2018زيارة ميدانية الى مكتبة الكلية   

 18/2/2018احترافية 

  8/12/2018زيارة ميدانية الى مكتبة الكلية   

 26/12/2018مهرجان لقاء االشقاء   12/12/2018حلقة علمية/ اساليب التعلم 

دورة /انواع المعامالت التاثير للمجالت العلمية الرصينة  20/12/2018التعاطي والمنشطاتفية/ حلقة ثقا

10/12/2018 

  3/1/2019 اعداد المدرس البدني اختبار ميداني/ 

المودل  جدورة/ االمتحانات االلكترونية عبر برنام 22/1/2019 المربي البدني ورشة/ 

7/1/2019 

 25/2/2019دورة/ الصفوف التعليمية االلكترونية  24/1/2019  اليوم الثقافي ورشة/ 

 23/6/2019 سالمة اللغة العربية /دورة 3/3/2019دورة / اللغة االنكليزية لالساتذة 

 Moodle ببرنامج  االسئلةاعادة وصياغة اعداد   دورة 17/3/2019 دورة التأهيل والتوظيف

12/12/2019 

  26/3/2019العاب القوى  اختبار ميداني/ 

  30/4/2019معرض /النشرات االبداعية 

لفريق االمل التطوعي  Kids Athletics /دورة

7/8/2019 

 

  22/9/2019دورة / اللغة االنكليزية لالساتذة 

 
 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  

 )البحوث المنشورة(

 السنة حل النشرم اسم البحث ت
1 CALLA(Cognitive Academic Language Learning Approach) 2014 بغداد 

2 
Enhancing Islamic Concepts through English Children’s 

Literature: 

Al- Ibtila, The Test of Patience 
 2019 فينزويال



 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 
Assessing Students’ College of the Physical Education 

and Sport Sciences’ Level of Performance in 

English in Terms the New Prescribed Textbook “New 

Headway plus” 
 2019 االكوادور 

4    
 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   
  
  
  
 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة ة أو شهادة التقديركتاب الشكر أو الجائز  ت
 2006 مركز الحاسبة كتاب شكر وتقدير  1
 2010 معهد الليزر للدراسات العلياعميد  كتاب شكر وتقدير 2
 2011 كلية الهندسةعميد  كتاب شكر وتقدير 3

للشؤون  بغداد جامعة مساعد رئيس كتاب شكر وتقدير 4
 2012 االدارية 

 2014 رئيس جامعة بغداد  يركتاب شكر وتقد 5
 2017 عميد كلية االعالم/جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 6
 2017 عميد كلية الطب البيطري كتاب شكر وتقدير 7
 29/11/2017 كلية التربية للبنات شهادة تقديرية  8

كلية االعالم + موسسة النبأ عميد شهادة تقديرية 9
 للثقافة واالعالم

2017 

 13/11/2017 رئيس جامعة بغداد  كر وتقديركتاب ش 10
 26/12/2018 المساعداالداري/ جامعة الكرخ للعلوم  شهادة تقديرية  11

 كتاب شكر وتقدير  12
عميد كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
25/2/2019 

17/3/2019 اعدادية النهرين العلمية للبنين كتاب شكر وتقدير 13  

 19/3/2019وزارة التربية / اعدادية النهرين العلمية  ركتاب شكر وتقدي  14
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  للبنين

 3/6/2019 عميد كلية االمام االعظم الجامعة كتاب شكروتقدير  15

عميد كلية التربية البدنية وعلوم  كتاب شكر وتقدير 16
 11/9/2019 الرياضة

مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون  مباركة جهود  17
 24/9/2019 العلمية

    
 
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 
 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       .العربية       

       .االنكليزية       


