
 السيرة العلمية والذاتية

 ))السيرة الذاتية((

 ريم حازم سليمان عبد هللا البكر االسم الرباعي واللقب:

 32/3/3122مدرس  المرتبة العلمية الحالية وتاريخ الحصول عليها:

 جامعة الموصل / كلية التربية االساسية / لسم اللغة االنكليزية مكان العمل:

 عزباء الحالة االجتماعية:

 2:88الموصل  محل وتاريخ الوالدة:

 عرالية الجنسية:

 الموصل / حي باب نركال عنوان السكن الحالي:

 البريد االلكتروني:

 

 )) السيرة العلمية((

 أوال: المؤهالت االكاديمية:

سنة  الشهادة ت
 التخرج

 البلد الجامعة الكلية

 العراق الموصلجامعة  التربية االساسية 9::2 بكالوريوس لغة انكليزية -2

ماجستير طرائك تدريس  -3
 اللغة االنكليزية

 العراق جامعة الموصل التربية االساسية 3116

 

 الخبرة االكاديمية والتدريسية: ثانيا:

 .مادة طرائك تدريس تخصصية للمرحلة الرابعة في المسمتدريس  -2

 .تدريس مادة خط وكتابة  للمرحلة الرابعة في المسم -3

 .مادة مكتبة واصول بحث للمرحلة الثالثة في المسمتدريس  -4

 .تدريس مادة منهج بحث باللغة االنكليزية للمرحلة الثالثة في المسم -5

 .تدريس مادة التربية العملية للمرحلة الثالثة في المسم -6

 .تدريس مادة انكليزية عامة )لواعد, استيعاب, صوت( للمرحلة االولى في المسم -7



 اب للمرحلة الثانية في المسم.دة استيعتدريس ما -8

 .مادة انكليزية عامة )لواعد, استيعاب, صوت( للمرحلة االولى لاللسام غير االختصاص  -9

تدريس مادة انكليزية عامة )لواعد, استيعاب, صوت( للمرحلة الثانية لاللسام غير  -:

 .االختصاص

 .االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة -21

 .منالشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة -22

 .االشراف على تطبيك طلبة المرحلة الرابعة -23

 

 ثالثا: الخبرة االدارية:

 

 

 ير المنشورة(رابعا: البحوث العلمية: )المنشورة وغ

1- The Effect of Using Micro-Teaching on the Acquisition of some 

Teaching Skills by English Department Students. (Published in College 

of Basic Education Researches Journal, Vol.8, No. 2, March 2009) 

2- The Effect of Using Pictorial Story Style on the Acquisition of New 

English Vocabulary by Sixth Primary Pupils. (Published in College of 

Basic Education Researches Journal, Vol. 10, No. 3, May 2011) 

 

 خامسا: اللجان العلمية واالدارية:

 3123ولغاية  3117عضو لجنة امتحانية من  -2

 31128-3127عضو لجنة امتحانية  -3

 3124-3123عضو لجنة الضمان  والجودة  -4

 :312-3129و  3129-3128مسؤول لجنة التطبيك  -5

 :312-3129ممرر لجنة الدراسات العليا  -6

 



 سادسا: الدورات التطويرية:

 (:311طرائك التدريس في مركز تطوير طرائك التدريس/ جامعة الموصل ) دورة -2

 (:311دورة كفاءة الحاسوب في مركز الحاسبة االلكترونية/ جامعة الموصل ) -3

-22 من  للفترة  photo shop دورة التعليم المستمر في لسم الرياضيات عن برنامج -4

24/5/3122 

 32/23/3128-31دورة في تطوير مهارات التدريس الجامعي الفعال للمدة من  -5

 38/7/3129-31من دورة سالمة اللغة العربية للمدة  -6

 

 سابعا: التشكرات والتقديرات:

 ( كتاب شكر من لبل عميد الكلية38)

 ( كتاب شكر من لبل رئيس الجامعة2)

 

 


