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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

  صباح قاسم خلف: االسـم
   1/6/1661تاريخ الميـالد:

 متزوج الحالة الزوجية:

 3 :عدد األوالد
 مسلم  انة:الدي

 تدريب كرة قدمص:ــالتـخـص
 تدريسي:الوظيفة

   استاذ مساعدالدرجة العلمية:

       جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية  عنوان العمل:
  العمل: هاتف

 11611411916:الهاتف النقال
   :أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1991 التربية الرياضية بغداد بكالوريوس 1
 2222 التربية الرياضية بغداد ماجستير 2
 2226 التربية الرياضية بغداد دكتوراه 3
4     
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 : التدرج الوظيفي . ثانياً  

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2222 جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية مدرس مساعد 1
 2229-2226 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية مدرس دكتور 2
 2214-2229 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية استاذ مساعد دكتور 3
 32/9/2214 امعة بغداد/كلية التربية الرياضيةج تقديم معاملة االستاذية 4
5    
6    

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 حتى هذا اليوم -2222 بغداد كلية التربية الرياضية 1
2    
3    
4    
5    
6    

 

 تدريسها.قمت ب التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2214-2226 كرة قدم االلعاب الفرقية 1
 2212-2212 تاريخ التربية الرياضية العلوم النظرية 2
 2214-2212 سمنر دراسات عليا 3
4    
5    
6    
1    
8    
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح األ )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال أو  األطروحة  اسم ت

دراسة تحليلية عن بعض المتغيرات للمنتخب  1
 رنتها مع امم اسيااالعراقي في غرب اسيا ومق

 2212 ماجستير

تمارين خاصة لتطوير بعض القدرات البدنية  2
 والمهارية لالعبي كرة القدم للشباب

 2211 ماجستير

للمركز اعداد وتصميم اختبارات خاصة للمتقدمين  3
 التدريبي للحكام الجدد

 2212 ماجستير

4 
استخدام تمارين خاصة لتطوير بعض القدرات 

البدنية والمهارات االساسية والوظيفية لالعبات كرة 
 القدم للصاالت

 2214 ماجستير

5 

خاصة بداللة وسيلة  استخدام تمارين
اتصال لتطوير بعض القدرات البدنية 

اللياقة البدنية والمعرفية الجتياز اختبارات 
 والنظرية للحكام النساء بكرة القدم

 2215 ماجستير

6    
1    
8    
9    
12    
11    
12    
13    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 ) بحث / بوستر حضور(

 عضو لجنة بغداد 3113 في العراقمؤتمر واقع الرياضة  1
 حضور بغداد 3114 ندوة عن االصابات الرياضية 3
 بحث بغداد 3114 ندوة التعديالت على قانون كرة القدم 3
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 حضور بغداد 3113 ندوة عن المتفجرات 4
 عضو لجنة بغداد 3113 مؤتمر الكفاءات العلمية 1
 عضو لجنة عليا غدادب 3113 مؤتمر عن دليل معلم التربية الرياضية 6
 عضو لجنة مركزية كافة محافظات العراق 3114-3113 دورات صقل حكام كرة القدم  1
 مشارك يمن-عمان-سوريا-قطر 3114-3119 مؤتمرات دولية عن التحكيم 9
6     
11     
11     

 

 .  األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية
 عضو اللجنة الوطنية العليا لمناهج التربية الرياضية الفرقية عضو فرع االلعاب

 رئيس لجان التحكيم في وزارة التعليم العالي رئيس مجموعة القدم
 من ضمن االستشارين في وزارة الشباب والرياضة عضو لجنة االختبارات للطالب

 محاضر معتمد من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم رئيس لجنة المالعب
 عضو لجنة الحكام المركزية في االتحاد العراقي عضو لجنة التعليم المستمر
 مدير الدورات التدريبية الدولية والمحلية عضو لجنة الدراسات العليا

  من ضمن لجان مناقشة بحوث التخرج
 

 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  

 )البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت
 3114 البصرة لحكام كرة القدم للنساء لتطوير السرعة االنتقاليةتمارين خاصة  1
 3114 مجلة التربية الرياضية بغداد استخدام تمارين بدنية ذهنية لتطوير مستوى اداء حكام كرة قدم للنساء 3
 3114 مجلة التربية الرياضية بغداد نتباه لتعلم اشارات الحكام المساعديناستخدام تمارين لتطوير تركيز اال  3

4 
منهج تدريبي لتطوير السرعه ومطاولة السرعة الجتياز اختبارات اللياقة 

 البدنية
مؤتمرالدولي االول جامعة 

 3113 بغداد

بتة القريبة من منطقة الجزاء اتمارين خاصة لتركيز االنتباة للركالت الث 1
 3111 المستنصرية ي نادي العلومالعب

 3119 بغداد تحديد الضوابط الخاصة بالترشيح للشارة الدولية لحكام كرة القدم 6
 3119 بغداد 3111-3116واقع مستوى التحكيم للموسم الكروي  1
 3111 القادسيه 3116دراسة تقويمية للدورة التحكيمية الدولية في اربيل  9
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 3116 القادسية قته بمستوى اداء حكام كرة القدماالتزان االنفعالي وعال 6

استخدام االسلوب الموزع والمكثف في تطوير بعض المهارات االساسية  11
 3114 بابل بكرة القدم

 (31ماجستير عدد) رسائلمناقشة  11

-ديالى-االنبار-بغداد
-بصرة-مستنصرية-تكريت

التربية -قادسية-بابل
 تربية بنات-االساسية

3116-
3114 

 (11مناقشة اطاريح دكتوراه عدد) 13
-تربية بنات-بغداد

-تربية اساسية-مستنصرية
 ديالى-االنبار-قادسية-بلبا

3116-
3114 

13    
14    
11    
16    

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  محاضر معتمد من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم في مجال التحكيم 
  اللجنة الوطنية العليا لمناهج التربية الرياضيةعضو 
 عضو لجنة الحكام في االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم 
 نائب رئيس الهيئة االدارية لنادي العلوم والتكلنوجيا 
 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 سنةال الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 3114 وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير 1
 3113 وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير 3
 3113 وزير العلوم والتكلنوجيا كتاب شكر وتقدير 3
 3111 وزير الشباب والرياضة كتاب شكر وتقدير 4
 3113 وزير الشباب والرياضة كتاب شكر وتقدير 1
 3113 تربيةوزير ال كتاب شكر وتقدير 6
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 3113 وزير التربية كتاب شكر وتقدير 1
 3114-3113 جامعة بغداد (3)عددشهادة تقدير 9
 3114-3111 كلية التربية الرياضية (3)عددشهادة تقدير 6
 3114-3116 عمداء كليات التربية الرياضية كتب شكر 13 11
 3114-3119 االتحاد الدولي لكرة القدم (1)عددشهادة تقدير  11
 3119 االتحاد العراقي لكرة القدم جائزة افضل حكم دولي عراقي 13
 3114-3113 االتحاد العراقي لكرة القدم (33كتاب شكر وتقدير )عدد  13
14    
11    
16    
11    
19    
16    
31    

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 3114 )تدريب،تغذية،مناهج( الطبعة الثانية حكام كرة القدم 1

 3114 )ترجمة( 3114-3113قانون كرة القدم  3
 3114 دليل مدرس التربية الرياضية للدراسة االعدادية 3
 3113 دليل مدرس التربية الرياضية للدراسة المتوسطة 4
 3113 دليل مدرس التربية الرياضية للدراسة االبتدائية 1
 3111-3119 )ترجمة( 3111-3116/3111-3119لقدم قانون كرة ا 6
 3116 حكام كرة القدم )تدريب،تغذية مناهج(الطبعة االولى 1
 3111 الصافرة وكرة القدم )مجموعة بحوث منشورة( 9

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       .العربية   *    

       .االنكليزية  *     


