
 
 الديرة العممية والذاتية

 ))الديرة الذاتية((
 بذائر صديق بكر بذير النعمة  :الرباعي والمقب  االسم

 
 13/8/2017مدرس مداعد في .المرتبة العممية الحالية وتاريخ الحرهل عمييا : 

 . الرياضياتاألساسية / قدم  جامعة المهصل / كمية التربيةمكان العمل : 
 

 +o   فريمة الدم :            انثى الجنس :     .    (  2 ) :  والداأل عدد       متزوجة الحالة االجتماعية :
   

      6/6/1984مهصل/الهالدة : محل وتاريخ 
 عراقية  الجندية :

  مهصل/ حي الحدباء عنهان الدكن الحالي : 
 bashairalnima@gmail.com البريد االلكتروني : 

 ))الديرة العممية((
 مية:يكاداأل : المؤىالت  أوال

 البمد   الجامعة          الكمية          سنة التخرج الذيادة       ت 
 العراق المهصل التربية االساسية 2006 البكالهريهس   1
 العراق المهصل التربية االساسية 2017 الماجدتير  2
     الدكتهراه  3

 
 

 والتدريدية: األكاديمية: الخبرة ثانيا 
 . ( 2 )ريس مادة تد

 
 :المذاركات العممية 
-      

-      

-  

  : اإلدارية: الخبرة ثالثا
 مهظفة في شعبة المهارد البذرية   -1
2- . 

 صهرة شخرية
 ذات خمفية بيزاء
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 . : البحهث العممية ) المنذهرة وغير المنذهرة (رابعا 

 ( بحهث .  ) -
 

 وقيد النذر الكتب المنذهرة:  خامدا
- (   ) 

 واإلداريةالمجان العممية سادسا : 
   
 

 الدورات التطهيرية : سابعا
 13/4/2011-11برنامج معالجة الرهر لمفترة من  -
 (15/3/2018-14تكامل البحهث التربهية بين المنيجية البحثية والتحميل االحرائي لمفترة من ) -
 (20/3/2018-19الرؤية العممية في زيادة القدرة عمى اكتذاف متالزمة التهحد لمفترة من) -
 (15/4/2018-8المغة العربية لمفترة من )سالمة  -
 (23/4/2018رسائل الى التعميم من وجية نعر االكاديمي متميز لمفترة ) -

 
  

 
 : التذكرات والتقدير ثامنا
 ومن جيات مختمفة . العديد من كتب الذكر والتقدير لنذاطاتو في الكميةحرل عمى    

( عدده 24/5/2007-23ساسية لمفترة من )اعسال السؤتسر العمسي االول في كمية التربية اال -
 31/5/2007في 1094

 2/8/2007في 1511لمحرهل السرتبة االولى في دورة الحاسهب )الرابعة( عدده  -
 23/9/2007في  1863مداعدة شعبة الحدابات في عد الرواتب عدده  -
 2/12/2007في  2463في لجشة تعديل وتدكين الرواتب عدده  -
 26/12/2007في  2574عدده  2008-2007في لجشة استكبال الطمبة  -
في انجاز وطبع بيانات السهظفين والتدريديين الخاصة باحرائية البطاقة التسهيشية عدده  -

 23/4/2008في  740
 2/9/2008في  1621في شعبة االفراد عدده  -
 24/11/2008في  2254عدده  2009-2008في لجشة القبهل الطمبة  -
 22/7/2009في  1672السهارد البذرية عدده في انجاز االعسال السهكمة لذعبة  -
 1/11/2009في  2635في انجاز اعسال تتعمق بالهحدة القانهنية عدده  -
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 23/12/2009في  3151عدده  2010-2009في لجشة استكبال الطمبة  -
 8/11/2010في  2757في اداء االعسال السهكمة لذعبة السهارد البذرية عدده  -
في  521اء عسل ختم وترقيم اضابير السالك عدده في لجشة االضبارة الذخرية وانه -

23/2/2011 
 21/7/2011في  1964في اكسال االضابير السرسمة من قبل السالية عدده  -
 12/1/2012في  139في مطابقة السالك مع جامعة السهصل عدده  -

 


