
 المعلومات الشخصية

 نعيم منخي عودة خلف البهادلي االسم الثالثي

 

 

 Naiem.mankee@stu.edu.iq البريد االلكتروني

 ماجستير الشهادة

 مدرس اللقب العلمي

 الرياضيات االختصاص العام

 طرائق تدريس الرياضيات االختصاص الدقيق

  البحثية االهتمامات

 ميةالشهادات وااللقاب العل

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

     الدكتوراه

فاعلية استخدام األسلوب  2/4/2007 الماجستير

الحلزوني في حل مسائل 

تطبيقات التفاضل والتكامل 

 للسادس العلمي

 العراق المستنصرية

 الدورات التدريبية

 الدورةتاريخ  مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 1992 ايام 5 المعهد التقني العمارة دورة المسح الهندسي

 1992 ايام 5 المعهد التقني العمارة اللغة االنكليزية االولية

ندوة العمارة العرقية بين التراث 

 والمعاصرة
 1992 يومان معهد التكنلوجيا بغداد

 1993 ايام 5 المعهد التقني العمارة متقدمة بالبرمجة بلغة بيسك



 1995 ايام 5 المعهد التقني العمارة الفحوصات المختبرية للتربة

 1995 ايام 5 المعهد التقني العمارة الرسم المعماري

 تصميم الخلطات الخرسانية

 ايام 5 المعهد التقني العمارة

1998 

 2001 ايام 5 المعهد التقني العمارة صيانة دورت االشتغال

 اعداد الموازنة التخطيطية في

 القطاع العام
 2003 ايام 5 المعهد التقني العمارة

 1993 ايام 5 المعهد التقني العمارة متقدمة في البرمجة

 1999 ايام 5 المعهد التقني العمارة التأسيسات الكهربائية والصناعية

 2002 ايام 5 المعهد التقني العمارة تصميم الخلطات الخرسانية

م الحسابات الختامية في ظل النظا

 المحاسبي الموحد
 2002 ايام 5 المعهد التقني العمارة

 2003 ايام 5 المعهد التقني العمارة الفحوصات الحقلية للخرسانة

رسم المخططات الهندسية للدور 

 السكنية
 2003 ايام 5 المعهد التقني العمارة

اعداد وتصميم سجل الدرجات 

 للماستر شيت
 2012 ايام 5 المعهد التقني العمارة

 المكتبة االفتراضية العلمية العرقية

IVSL 
 2012 ايام 5 المعهد التقني العمارة

معالجة الصور الرقمية باستخدام 

 Photo shop برنامج
 2012 ايام 5 المعهد التقني العمارة



 

 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

فاعلية استخدام االسلوب احللزوني لتدريس  الرياضيات 

 للصف اخلامس االبتدائي

 ميسانجامعة  - التربية جملة احباث ميسان / كلية

2009 

 ياضية لطلبة املعهد التقينالبنية الر
جملة اجلمعية العراقية للعلوم الرتبوية والتفسية / كلية الرتبية ابن رشد 

 2011جامعة بغداد  

العالقة بني قدرة طلبة الصف الثالث املتوسط على الربهان 

 الرياضي وتفكريهم املنطقي الرياضي

الرتبية ابن رشد جملة اجلمعية العراقية للعلوم الرتبوية والتفسية / كلية 

 2015جامعة بغداد  

العالقة بني درجات السعي السنوي ودرجات االمتحان 

 الوزاري ملادة الرياضيات للصف الثالث املتوسط

 

 2015 ميسانجامعة  - مجلة ابحاث ميسان / كلية التربية

 2001 ايام 5 المعهد التقني العمارة صيانة دورت االشتغال

الدورة التاهيلية في طرائق التدريس 

 (1 )  
 يوم 12 معهد التقني العمارةال

16/12/2018 – 

27/12/2018 

دورة معايير وضع األسئلة 

( 1االمتحانية )   
 أيام 5 المعهد التقني العمارة

18/2/2018 – 

22/2/2018 

دورة معايير وضع األسئلة 

( 1االمتحانية )   
 أيام 5 المعهد التقني العمارة

11/11/2018 –  

15/11/2018 

انات اإلحصائية دورة تحليل البي

 باستخدام برنامج

SPSS 

 أيام 5 المعهد التقني العمارة
4/3/2018 – 

8/3/2018 

 المناصب االدارية

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 لحد االن 29/9/2015 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 22/9/2013 11/1/2009 قسم تقنيات المحاسبة مقرر

 10/1/2009 12/3/2008 مجلس المعهدمقرر 

 6/11/2004 14/10/2003 مقرر قسم امليكانيك



فاعلية استخدام منظمات اوزبل املتقدمة يف تدريس االسس 

 يواجلذور للصف الرابع العلم

 - كلية التربية األساسية/  لدراسات االكاديميةمجلة ميسان ل

 ميسانجامعة 

2016 

أثر استخدام امنوذج ويتلي يف حتصيل تالميذ املرحلة   

  االبتدائية يف مادة الرياضيات
  بغداد - مجلة االطروحة المحكمة

( يف حتصيل  K.W.Tاثر استخدام اسرتاتيجية ) 

 لدى طلبة الصف األول املتوسطواستبقاء مادة الرياضيات 
 2019 ميسانجامعة  - مجلة ابحاث ميسان / كلية التربية

  

 النشاطات ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
 2016المعد التقني في العمارة  المؤتمر العلمي لبحوث الطلبة
 / عضو لجنة المناقشة في مؤتمر 2017ني في العمارة المعد التق المؤتمر العلمي لبحوث الطلبة
 2018المعد التقني في العمارة  المؤتمر العلمي لبحوث الطلبة
 2019المعد التقني في العمارة  المؤتمر العلمي لبحوث الطلبة

 2016المعد التقني في العمارة  ندوة تربوية وعلمية لطلبة القسم
 2017المعد التقني في العمارة  ندوة تربوية وعلمية لطلبة القسم
 2018المعد التقني في العمارة  ندوة تربوية وعلمية لطلبة القسم
 2019المعد التقني في العمارة  ندوة تربوية وعلمية لطلبة القسم

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخال العنوان

 لجهوده في عمل اللجان المكلف بها رئيس هيئة التعليم التقني 30/8/2001 ديرشكر وتق

 لجهودكم المتميزة في عملكم رئيس هيئة التعليم التقني 30/12/2001 شكر وتقدير

 لجهودكم المتميزة وانجازكم اعمالكم رئيس هيئة التعليم التقني 30/1/2003 شكر وتقدير

 دينار 75مكافئة مالية 
 عميد المعهد التقني في العمارة 27/9/1992

لجهوده المبذولة في انجاز االعمال 

 الموكلة اليهم

 لتفوقه بدورة اللغة االنكليزية عميد المعهد التقني في العمارة 29/9/1992 مالية شكر وتقدير ومكافأة

 16شكر وتقدير عدد / 
الى  2003من عام 

 2016عام 
 لجهودكم المتميزة في عملكم عميد المعهد التقني في العمارة

 11/6/2017 شكر وتقدير
 عميد المعهد التقني في العمارة

لجهودكم في لجنة االشراف على 

 المؤتمر العلمي السنوي

 10/7/2017 شكر وتقدير
 عميد المعهد التقني في العمارة

لجهودكم المتميزة في اعمال اللجنة 

 االمتحانية

 7/1/2018 شكر وتقدير

 التقني في العمارة عميد المعهد

لجهودكم في تهيئة القاعات الدراسية 

خالل زيارة جهاز االشراف والتقويم 

 في الوزارة

 25/6/2018 شكر وتقدير
 عميد المعهد التقني في العمارة

النتهاء االمتحانات النهائية وجهودكم 

 المبذولة في ذلك



 27/9/2018 شكر وتقدير

 عميد المعهد التقني في العمارة

ودكم في القاء المحاضرات لجه

النظرية في قسم المدني للعام الدراسي 

2017/2018 

 17/10/2018 شكر وتقدير

 عميد المعهد التقني في العمارة

لجهودكم في عضوية اللجنة 

االمتحانية المركزية والفرعية للعام 

2017/2018 

 15/4/2019 شكر وتقدير
 عميد المعهد التقني في العمارة

نظيم وترتيب سجالت لجهودكم في ت

 مختبراتكم العلمية

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد

 االولى المعهد التقني العمارة –الرياضيات / قسم المدني 

 االولى المعهد التقني العمارة –الرياضيات / قسم الميكانيك 

 الثانية مارةالمعهد التقني الع –انشاء المباني / قسم المدني 

التربية كلية  –التحليل الرياضي / قسم الرياضيات 

 جامعة ميسان -األساسية 
 الرابعة

كلية التربية  –التفاضل والتكامل / قسم الرياضيات 

 جامعة ميسان -األساسية 
 االولى

كلية التربية  –الرياضيات / قسم معلم الصفوف االولى 

 جامعة ميسان -األساسية 
 االولى

كلية  –الرياضيات / قسم معلم الصفوف االولى  ط.ت

 جامعة ميسان -التربية األساسية 
 الرابعة

التربية  –تطبيقات الحاسوب لالقسام ) الرياضيات 

كلية  –العلوم (  –اللغة اإلنكليزية  –التاريخ  –الفنية 

 جامعة ميسان -التربية األساسية 

 االولى

اإلدارة  كلية –الرياضيات/ قسم إدارة االعمال

 جامعة ميسان) الصباحي والمسائي( -واالقتصاد 
 االولى

مواضيع )أسس الرياضيات +المعادالت التفاضلية 

+الهندسة + الجبر الخطي+ جبر الزمر +الفيزياء + 

ط.ت الرياضيات + التبولوجيا العامة + التفاضل 

المتقدم + التكامل + تاريخ الرياضيات ( وزارة التربية 

 تربوية المفتوحة في ميسانالكلية ال /

 جميع المراحل

 

 االشراف على الدراسات العليا
 عنوان االطروحة الكلية / القسم الجامعة الطالب

    

    

    



 

 

Name: Naiem Mankhi Oda 

College / Institute : Technical institute of Amara     

Department :Accounting 

Position :Head of Accounting department 

Degree: Lecturer 
Other Affiliations : 

E-mail :Naiem.mankee@stu.edu.iq 

 

 

 

 

 

 

 

Education 

B.Sc.       Missan university /  College of basic education - 2001 - 2002 

M.Sc.     Almustansireah university /  College of basic education 2005 – 2006 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching Activities 

   Math. / Civil dep.  * 

  * Math. / Mechanics dep. 

  * Building Construction /      

    civil dep. 

TECHNICAL INSISTUTE OF AMARAH 

* Math. Analysis / Math. Dep. 

* Calculus / Math. Dep. 

* Math. / First classes teacher   

    dep. 

* Math. Teaching Modalities/    

    first Classes’ teacher dep. 

* Computer / Math. dep.    

* Computer / Science dep. 

* Computer / History dep.  

* Computer / Art dep. 

Computer / English language * 

.dep 

Missan university 

Collage of basic education 

* Math. / Works Management 

dep 
Missan university 

COLLEGE OF ADMINISTRATION &ECONOMICS 

* Principle of Math. 

* Geometry 

* Calculus 

* Integration 

* General Topology 

* physics 

* Liner Algebra 

* Math. Teaching Modalities 

* Groups Algebra 

* History of Math. 

* Differential Equation 

Open education college in Missan  
 

Membership of Scientific Communities 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications 

The effectiveness of using the spiral technique for teaching mathematics to 

fifth grade primary 

Mathematical infrastructure for the students of the Technical Institute 

The relationship between the ability of the average third-grade students on a 

mathematical proof and Mathematical logical thinking 

The relationship between the degrees of the annual pursuit of the ministerial 

exam grades for mathematics third grade average 

The effectiveness of the use of advanced Ozbil organizations in teaching the 

fundamentals and roots fourth grade 

Honors and Awards 

Details 

 

Date Title 

Valuation and appreciation 

efforts 

30/8/2001 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 
30/12/2001 Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 
30/1/2003 Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

20/12/2003 
Appreciation Letter    



Valuation and appreciation 

efforts 

6/2/2003 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

24/4/2004 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

9/6/2004 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

20/10/2004 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

1/10/2005 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

21/7/2010 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

11/4/2010 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

31/10/2011 
Appreciation Letter    



  

  

  

 

Valuation and appreciation 

efforts 

13/5/2014 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

24/12/2014 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

28/5/2015 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

6/7/2015 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

10/9/2015 
Appreciation Letter    

Valuation and appreciation 

efforts 

29/9/1992 Appreciation Letter and 

finance’s remunerate     

Valuation and appreciation 

efforts 

27/9/1992 
finance’s remunerate 


