األسم  :نجم عبداهلل غالي الموسوي .
مكان وتأريخ الوالدة  :العراق – ميسان – العمارة – في 6791م.

المقب العممي  :أستاذ مساعد .

 التخصص العام  :العموم التربوية والنفسية . -التخصص الدقيق  :المناهج وطرائق التدريس العامة.

 -البريد االلكتروني najim_14@yahoo.com :

 حاصل عمى شهادة البكالوريوس من كميةالتربية األساسية – جامعة البصرة . حاصل عمى شهادة الماجستير من كمية التربية األساسية – جامعة البصرة . عمل تدريسياً في كمية التربية – جامعة ميسان منذ عام 5002م . عمل محاض اًر في كمية التربية األساسية – جامعة ميسان . عمل محاض اًر في الكمية التربوية المفتوحة في ميسان . عمل محاض اًر في جامعة اإلمام الصادق ( ع ) . عمل محاض اًر في جامعة اإلمام الكاظم ( ع ) . لديه خبرة تدريس لمدة (  ) 60سنوات . -قام بتدريس المواد اآلتية :

( القياس والتقوويم التربووي ط ارئوق التودريس العاموة ط ارئوق تودريس الم وة العربيوة عموم

نفس النمو الصحة النفسوية اإلدارة واإلشوراا التربووي التقنيوات التربويوة اإلدارة التربويوة

عمووم الوونفس التربوووي عمووم الوونفس العووام عمووم نفووس الشخصووية موونهج البحووث العممووي موونهج

البحث التربوي منهج البحث القانوني األرشاد التربوي عمم نفس الشخصية ) .

 نشوور العديوود موون البحوووث العمميووة التربويووة فووي مجووات عمميووة رصووينة داخوول الع وراق ولديووهالعديد من المشاريع البحثية المستقبمية أن شاء اهلل تعالى .

 -رئيس لجنة اإلرشاد التربوي في كمية التربية – جامعة ميسان .

 مدير تحرير مجمة أبحاث ميسان الصادرة مون كميوة التربيوة – جامعوة ميسوان منوذ عوام 5002ولحد اآلن .

 -شارك في العديد من المؤتمرات العممية داخل العراق .

 كتب العديد من المقاالت العممية التربوية والنفسية في مجموة ينوابيع ومجموة المونهج ومجموة أقو اروجريدة أفاق جامعية وجريدة المعارا .

 شووارك فووي إقامووة العديوود موون الوودورات التخصصووية فووي ط ارئووق توودريس الم ووة العربيووة السوواتذةجامعة ميسان (  ) 66دورة .

 عموول محاض و اًر فووي دورة صووناعة واتخوواذ الق ورار التووي اقامتهووا كميووة التربيووة فووي العووام الد ارسووي 5066 – 5060لمنتسبي مديرية كهرباء ميسان .

 عمل محاض اًر في دورة أتخاذ القرار بين الصناعة والمهارة التي اقامتها كمية التربية في العوامالدراسي  5062 – 5065لمنتسبي مديرية كهرباء ميسان .

 -عمل عضواً ومقر اًر في ( المجنوة العمميوة المجنوة االمتحانيوة لجنوة الترقيوات العمميوة ولجنوة

تعضيد البحوث العممية لجنة اختبار الصاحية ومجمس الكمية ) .
 عمل مسؤوالً لشعبة الشؤون العممية والدراسات العميا . عمل مسؤوالً لشعبة التخطيط والمتابعة . -عمل مدي اًر لمكتب رئيس جامعة ميسان .

 قوم العديد من البحوث العممية الغراض النشر العممي والتعضيد والترقيات العممية . يعمل االن مقر ار لقسم العموم التربوية والنفسية في كمية التربية – جامعة ميسان . نشر (  ) 62بحثاً في تخصص طرائق التدريس في مجات عممية وتربوية مختمفة . -أص وودر كتابو واً بعنو ووان ( د ارس ووات تربوي ووة ف ووي ط ارئ ووق ت وودريس الم ووة العربي ووة ) طب ووع ف ووي مطبع ووة

الرضوان – عمان – األردن 5062م .

 -أصوودر كتاب واً بعن ووان ( فاعميووة الووتعمم التعوواوني فووي توودريس عووروض الشووعر العربووي ) طبووع فووي

مطبعة الرضوان – عمان – األردن 5062م .

 تحت االنجاز ان شاء اهلل تعالى ( تدريس الم ة العربية  ..مشكات وحمول ) و ( استراتيجياتما وراء المعرفة المفهوم  ..الرؤى  ..واالفكار – الجدول الذاتي انموذجاً ) .
 -رقم الموبايل  001729006960600 :و 001729962122000

