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الدرجة العلمية

الجامعة

الكلية

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

التربية الرياضية

7991

الماجستير

بغداد

التربية الرياضية

3002

الدكتوراه

بغداد

التربية الرياضية

3001

لقب أستاذ مساعد

بغداد

التربية الرياضية

3070

األستاذية

بغداد

التربية الرياضية

3072

التدريس الجامعي:
 عمل تدريسي في كلية التربية الرياضية منذ تاريخ تعيينه  2002ولحد االن
 شارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية ومنها :
 -1المؤتمر العلمي الدولي للرياضة – جامعة ديالى 2002
 -2المؤتمر العلمي الدولي االول للعلوم الرياضية – جامعة بغداد 2012
 -3المؤتمر العلمي الدولي االول للعلوم الرياضية – جامعة البصرة 2013
 -4المؤتمر العلمي الرياضي واالجتماعي – جامعة اليبزج االلمانية 2014
 -5المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر للرياضة والصحة – جامعة أسيوط
المصرية 2015
 -6المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم الرياضية – جامعة بغداد 2015
 -7شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الرياضي – تونس .2014
 -8عضو اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العلمي للرياضة بغداد 2012
 -9رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العلمي للرياضة بغداد 2015
 -10عضو لجان المناقشة في المؤتمر العلمي للرياضة والصحة في جامعة
اسيوط 2015
 -11المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي  16للرياضة المدرسية في جامعة
حلوان – القاهرة . 2015
 -12محاضرا ً ومشاركا ً في مؤتمر جامعة اليبزج االلمانية 2014
 -13المؤتمر العلمي الدولي لبحوث الصحة وعلوم التربية الرياضية . 2016
 -14المؤتمر الدولي الثاني للمرصد الوطني للرياضة في علوم الرياضة
تونس . 2016
 -15رئيس اللجنة العليا للمؤتمر العلمي للرياضة في بغداد .2017
 -16رئيس اللجنة التحضيرية العليا المشكلة في وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي للمؤتمرات العلمية . 2017-2016
 -17رئيس اللجنة التحضيرية العليا لملتقى بغداد الدولي للعلوم الرياضية
.2019
 -18عضو اللجنة الوزارية العليا للمناهج الدراسية . 2018
 -19عضو اللجنة الوزارية العليا للمناهج الدراسية للكليات المتناظرة 2018
 -20المؤتمر العلمي الدولي للعلوم الرياضية – السليمانية . 2018
 -21المؤتمر العلمي – نقابة االكاديميين العراقيين .2018
 -22المؤتمر العلمي الدولي االول للرياضة للجميع – شرم الشيخ 2017
 -23المؤتمر العلمي للعلوم الرياضية – الكويت . 2017

 ناقش العديد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه وعلى النحو اآلتي :
 -1عدد رسائل الماجستير =  10رسائل .
 -2عدد اطاريح الدكتوراه =  8اطاريح .
 اشرف على :
 -1عدد رسائل الماجستير = 8
 -2عدد اطاريح الدكتوراه = 8
 عدد المؤلفات = تأليف كتاب خاص برياضة الجودو ( الجودو تاريخ  ،تعليم
 ،تحكيم ) وهو اول مؤلف بهذه الرياضة بالعراق . 2011
 اعداد وترجمة القانون الدولي الخاص برياضة الجودو . 2012
 نشر اكثر من (  ) 17بحث علمي في المجالت المحلية والدولية حصل على
أثرها ترقيات وألقاب علمية.

 الشهادات الرياضية :
أ _ شهادة تدريب دولية من اللجنة االولمبية الدولية لدورة المدربين العالمية
. 1997
ب _ شهادة تدريب دولية من مجلس التضامن االولمبي . 1997
ج _ شهادة تدريب دولية من االتحاد العربي السوري للجودو . 2004
د _ شهادة تدريب دولية من االتحاد اإليراني للجودو . 2005
هـ _ شهادة تدريب دولية من االتحاد األلماني للجودو . 2009
و -دبلوم علوم رياضية من جامعة اليبزج االلمانية  2009بدرجة امتياز.
ح -شهادة تدريب دولية من االتحاد العالمي للفنون القتالية . 2016
ط -شهادة تدريب دولية من االتحاد الياباني للفنون القتالية . 2016
ن -حاصل على عضوية معهد ( الكودوكان ) الياباني للجودو  2004ولحد االن .
ي -شهادة من االتحاد الدولي لألكاديميات الدولية . 2019

المناصب االدارية :
– أمين عام االتحاد العراقي للرماية بالقوس والسهم . 2002 – 2000
 –2مدير المنتخبات العراقية بالرماية بالقوس والسهم . 2002 – 2000
 – 3رئيس لجنة المدربين العراقية لمدربي المنتخبات الوطنية بالجودو
 2008ولحد اآلن .

 – 4مدير المنتخبات الوطنية العراقية بالجودو  2008ولحد اآلن .
5ـ  -األمين المالي لالتحاد العراقي المركزي للجودو  2009ولحد اآلن .
 – 6رئيس الوفد العراقي للبطولة اآلسيوية للمنتخبات الوطنية في اليمن
2009
 – 7رئيس الوفد العراقي للبطولة العربية للناشئين في لبنان . 2009
 –8رئيس الوفد العراقي لبطولة غرب آسيا للناشئين والشباب في لبنان 2009
 – 9رئيس الوفد العراقي لدورة األلعاب اآلسيوية للرجال والنساء في الصين
. 2010
 – 10رئيس الوفد العراقي ألكثر من ستة معسكرات تدريبية دولية في تركيا
والصين وتونس وسوريا وإيران وفرنسا .
 -11رئيس الوفد العراقي لبطولة األندية العربية أبطال الدوري في السعودية
. 2010
 – 12عضو لجنة الدراسات والبحوث في االتحاد العربي للجودو منذ عام
 2005ولحد اآلن .
 -13مثل العراق في اللجنة العراقية – الفرنسية لتوقيع بروتوكوالت تعاون
مشتركة بين البلدين لتطوير رياضة الجودو باريس . 2011
 -14مشرف في مدرسة البطل االولمبي الرياضية . 2011- 2009

– 15

أمين عام وعضو الهيئة اإلدارية لنادي السالم الرياضي عام 2012-2007

 -16رئيس الهيئة االدارية لنادي السالم الرياضي . 2013
 -17نائب رئيس الهيئة اإلدارية لنادي السالم الرياضي . 2013 – 2012
 – 18عضو لجنة العالقات واإلعالم في كلية التربية الرياضية . 2010
 – 19كاتب ألكثر من  75مقال رياضي في الصحف العراقية.

 – 20ناقد ومحلل رياضي في الصحف والقنوات العراقية.
 -21رئيس الوفد العراقي لدورة األلعاب العربية (  ) 12في دولة قطر
بلعبة الجودو . 2011
 -22رئيس الوفد العراقي لبطولة العالم في البرازيل . 2013
 -23رئيس الوفد العراقي لبطولة آسيا في الكويت .2015
 -24نائب رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة . 2015-2014
 -25عضو لجنة القوانين العراقية الرياضية المشكلة من وزير الشباب
. 2015
 -26أمين عام اتحاد بغداد للجودو  2011ولحد اآلن .

 -27خبير في اللجنة االولمبية الوطنية العراقية .
 -28رئيس فرع األلعاب الفردية في كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد
للموسم الدراسي . 2012 – 2011
 -29عضو مجلس كلية التربية الرياضية جامعة بغداد لألعوام الدراسية
. 2015-2014 ،2014-2013 ، 2013- 2012 ، 2012- 2011
 -30معاون عميد كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد .2014-2013
 -31عميد كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد – 2014ولحد االن
 -32رئيس لجنة العمداء لكليات وأقسام التربية الرياضية في العراق
 – 2014ولحد االن
 -33نائب رئيس المكتب التنفيذي لجمعية عمداء كليات التربية الرياضية
في الوطن العربي  – 2014ولحد االن
 -34عضو اللجنة العليا التنسيقية الوزارية المسؤولة عن قوافل الحشد
الشعبي المشكلة من وزير التعليم العالي .
 -35عضو مجلس جامعة بغداد  – 2014ولحد االن
 -36عضو اللجنة التنسيقية العليا لتطوير الرياضة العراقية المشكلة من
وزير الشباب . 2015
 -37رئيس لجنة االختبارات في كلية التربية الرياضية 2015- 2012
 -38رئيس اللجنة العليا للدراسات العليا في كلية التربية الرياضية –
جامعة بغداد . 2015-2013
 -39عضو اللجنة الوزارية المشكلة من قبل وزير التعليم العالي لألشراف
نادي الطلبة الرياضي . 2016 – 2015
 -40مستشار الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة والمشرف العام على فرق
الفنون القتالية . 2016 – 2015
 -41عضو اللجنة العليا الوزارية المشرفة على المؤتمر العلمي الدولي
لترصين التعليم العالي في العراق . 2016
 -42عضو اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العلمي الدولي لبحوث الصحة
وعلوم التربية الرياضية . 2016
 -43عضو الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة الرياضي . 2016
 -44األمين المالي لناي الشرطة الرياضي  2016ولحد االن .
 -45رئيس الوفد العراقي لدورة األلعاب االسيوية  /إندونيسيا .2018
 -46رئيس االتحاد العراقي المركزي للجودو  2018ولحد االن .

 األلقاب الرياضية :
 -1بطل العراق بالجودو لفئات األشبال والناشئين والشباب والمتقدمين منذ
عام  1985لغاية عام . 2005
 - 2حاصل على المركز االول في بطوالت الجمهورية والعراق للفئات كافة
أكثر من (  ) 25لقب .
 - 3مثل العراق كالعب منتخب وطني للفئات العمرية كافة منذ عام 1987
لغاية . 2005
 - 4حاصل على الوسام الفضي في البطولة الدولية . 1992
 - 5حاصل على الوسام الفضي في بطولة بغداد العربية . 1994
 - 6بطل العرب في بطولة العرب للشرطة التي أقيمت في الجزائر . 2001
 - 7حاصل على الوسام البرونزي في بطولة دمشق الدولية _ سوريا . 2004
 - 8حاصل على الوسام البرونزي في الدورة الرياضية العربية العاشرة في
الجزائر – . 2004
 – 9مثل العراق في بطولة العالم للجامعات – كوريا الجنوبية . 2003
 – 10مثل العراق في بطولة آسيا للمنتخبات – كوريا الجنوبية . 2008
 - 11مثل العراق في المعسكر التدريبي الدولي لألبطال العرب _ اليابان . 2004
 – 12مدرب منتخب الجامعات العراقية بالجودو منذ عام  2004ولحد اآلن .
 – 13مدرب منتخب الجامعات للبطولة الجامعية في مصر  2010وأحرز
وسامين برونزية .
 –14مدرب منتخب جامعات العراق المشارك في االولمبياد الجامعي في الصين
. 2011
 – 15محاضر في الدورات التدريبية في االتحاد العربي للجودو .
 – 16محاضر في اتحاد غرب آسيا للجودو .
 -17أشرف على إقامة دورات تدريبية في العديد من االتحادات الرياضية .
 -18مشرف على عدد كبير من بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة .
 -19عضو لجنة ( السيمنر ) في الدراسات العليا .
 -20اشرف وناقش عدد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه .
 -21شارك في أكثر من ست مؤتمرات علمية داخل العراق وخارجه .
 -22المساهمة في رفد االتحاد العربي للجودو بدراسات وبحوث علمية .
 -23تأليف أول كتاب منهجي علمي تخصصي في العراق يهتم بتدريس وتعليم
رياضة الجودو .

 -24طبع وترجمة أول قانون دولي معدل لرياضة الجودو العراقية .
 -25عضو اللجنة العليا المشرفة على إقامة المؤتمر العلمي األول لعلوم الرياضة
جامعة بغداد.
 -26رئيس اللجنة المشرفة على امن المالعب لحفل التخرج في جامعة بغداد
عامي  2012 – 2011و . 2013 -2012
 -27عضو اللجنة العليا للدراسات العليا في كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد
لألعوام الدراسية  2012 – 2011و . 2013- 2012
 -28نائب رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة الرياضي . 2015-2014
 -29رئيس لجنة خبراء وعمداء كليات التربية الرياضية في العراق 2015- 2014

 -30عضو اللجنة االستشارية إلعداد قوانين األندية العراقية المشكلة من وزير
الشباب والرياضة العراقي . 2015
 -31ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اللجنة التنسيقية العليا مع
األمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن البرنامج الحكومي لتطوير الشباب .2015
 -32المحاضر العربي واآلسيوي الوحيد في المؤتمر العلمي الدولي في جامعة

اليبزج االلمانية . 2014

 -33عضو اللجنة المركزية الوزارية المشرفة على احتفالية شهداء
سبايكر . 2015
-34عضو اللجنة الوزارية المشرفة على نادي الطلبة الرياضي
.2017
 -35عضو اللجنة الوزارية المشرفة على المؤتمر الخاص بتكريم
عوائل شهداء الحشد الشعبي من طلبة الوزارة .2017
 -36عضو الهيئة االدارية لنادي الشرطة الرياضي 2016

كتب الشكر والتقدير:
 -1عميد كلية التربية الرياضية – جامعة ديالى
 -2عميد كلية التربية الرياضية – جامعة تكريت
 -3عميد كلية التربية الرياضية – جامعة القادسية
 -4السيد رئيس اللجنة االولمبية الوطنية العراقية .
 -5السيد رئيس جامعة ديالى .
 -6السيد رئيس جامعة بغداد (  ) 8مرات .

 -7تثمين جهود من السيد رئيس جامعة بغداد ( . ) 4
 -8معالي السيد وزير الشباب والرياضة (  ) 2مرتان .
 -9معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي (  ) 5مرات .
 -10السيد رئيس االتحاد العربي للجودو .
 -11تثمين جهود من قبل السيد وزير التعليم العالي (  ) 2مرتان.
 -12تثمين جهود من السيد وكيل الوزير للشؤون اإلدارية ( )2مرتان .
 -13تثمين جهود من السيد رئيس جهاز اإلشراف والتقويم .
 -14معالي السيد وزير العلوم والتكنلوجيا .2015
 -15الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة الرياضي ( . ) 2
 -16السيد وكيل وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي . 2015
 -17السيد وكيل وزير الشباب لشؤون الرياضة . 2015
 -18السيد رئيس مجلس النواب د.سليم الجبوري  ، 2014و 2015
 -19كتاب شكر وتقدير من لجنة التعليم العالي النيابية . 2015
 -20هيئة الحشد الشعبي التابعة لرئاسة الوزراء  /مديرية القرآن الكريم
. 2015
 -21هيئة الحشد الشعبي التابعة لرئاسة الوزراء  /مديرية القرآن الكريم
. 2016
 - 22كتاب شكر وتقدير من لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة

بغداد . 2016
كتاب شكر وتقدير من رئيس جهاز اإلشراف والتقويم العلمي في
-23
وزارة التعليم العالي .2016
كتاب شكر وتقدير من المرصد الوطني للرياضة في تونس
-24
. 2016
كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية اإلسراء والمجلس العالمي
-25
الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير الحركي
( مكتب العراق ) . 2016
كتاب شكر وتقدير من االتحاد العربي لإلعالم االلكتروني  /مكتب
-26
العراق . 2016
كتاب شكر وتقدير من السيد المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد
-27
. 2016

كتاب شكر وتقدير من السيد المساعد اإلداري لرئيس جامعة
-28
بغداد 2016

-29

كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اللجنة االولمبية الوطنية

العراقية . 2016
كتاب شكر وتقدير من السيد المساعد العلمي لرئيس جامعة
-30
بغداد . 2016

-31
-32
-33

كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة سامراء .2016
كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية الطب .2016
كتاب شكر وتقدير من قبل السيد رئيس مجلس النواب العراقي

.2017
كتاب شكر وتقدير من قبل السيد النائب االول لرئيس مجلس
-34
النواب العراقي للمساهمة في مؤتمر حوار بغداد . 2017
كتاب شكر وتقدير من وزير الداخلية العراقي ٍ.ٍ 2017
-35
-36عدد من كتب الشكر والتقدير من وزير التعليم العالي .2018
 -37درع التميز واالبداع من مديرية التدريب البدني  /هيئة الحشد
الشعبي 2018

مهام أخرى
-1
-2
-3
-4

:

رئيس شعبة المتابعة في وزارة الشباب . 2000-1999
رئيس شعبة التدريب في معهد إعداد القادة في وزارة الشباب . 2000
مسؤول األنشطة الرياضية والشبابية في مراكز الشباب العراقية . 2000
مسؤول الحمالت التطوعية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 2019/2018/2017وبعدد ( )10حمالت تطوعية
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