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 (ةالذاتي السيرة)
 

 د. فارس سامي يػسف شابااالسـع :. 
 بغجاد.9;=5-48-66 اريخ السيـالد:ت / 

 :متدوج الحالة الدوجية. 

 ال يػجج. :عجد األوالد 
 مديحي. انة:الجي 
 كخة الدمة. –قياس وتقػيع  ز:ــالتـخـر 
 أستاذ جامعي )تجريدي(. :الػضيفة 

 :أستاذ دكتػر. الجرجة العمسية 

 :الجادرية.كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة –جامعة بغجاد  عشػان العسل / 
 ال يػجج. العسل: ىاتف 
 (.7:446;46;;4) :الياتف الشقال 
  أاللكتخونيالبخيج: (farisbasketball@yahoo.com.) 

 

 :أواًل: السؤىالت العمسية 
 التاريخ الكمية الجامعة الجرجة العمسية ت

 ماجدتيخ  .5
ة التخبية البجنية كمي بغجاد مجرس مداعج

 وعمػم الخياضة
 م6445-46-:4األمخ اإلداري/ م6445-46-47األمخ الجامعي/
 م6445-49-59األمخ اإلداري/ م6445-49-54تاريخ التعييغ/

كمية التخبية البجنية  بغجاد مجرس  .6
 وعمػم الخياضة

 م6448-54-:6االستحقاق/ م6449-49-54األمخ الجامعي/
 م6449-49-58األمخ اإلداري/

كمية التخبية البجنية  بغجاد دكتػراه  .7
 وعمػم الخياضة

 م:644-:4-64األمخ اإلداري/ م:644-:4->5األمخ الجامعي/

أستاذ مداعج   .8
 دكتػر

كمية التخبية البجنية  بغجاد
 وعمػم الخياضة

 م;644-56-56االستحقاق/ م>644-47-56األمخ الجامعي/
 م>644-47-57األمخ اإلداري/

كمية التخبية البجنية  جادبغ أستاذ دكتػر  .9
 وعمػم الخياضة

 م6456-56-56االستحقاق/ 6457-54->4األمخ الجامعي/
 م6457-54->6األمخ اإلداري/

 

 :نيًا: التجرج الػضيفيثا 
 إلى –الفتخة مغ  الجية الػضيفة ت

 (م6457-6456 ،م6456-6455) كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة-جامعة بغجاد مقخر فخع األلعاب الفخقية  .5
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 :ثالثًا: التجريذ الجامعي 
 إلى –مغ الفتخة   الجامعة )السعيج / الكمية(  الجية ت

 م حتى اآلن6445-49-59 بغجاد بجنية وعمػم الخياضةكمية التخبية ال  .5
 

 :قست بتجريديا التي: السقخرات الجراسية رابعاً  
 الدشـــــة الســـــادة القدـــع ت
 م ولحج اآلن6445 كخة الدمة األلعاب الفخقية فخع+  التجريب  .5
 سشتيغ فقط كخة الدمة التجريب )مدائي(  .6
 فقط م6449 كخة الدمة التجريذ  .7

 إحراء + اختبارات فخع العمػم الشطخية+ التجريذ   .8
  م6454+=644+>644

م، ;645-:645، م:645-6459م، 6458-6459
 م6464-=645، م=645->645م، >645-;645

 م6459-6458 البحث العمسي اجدتيخالس-الجراسات العميا  .9

-;645، م;645-:645، م:645-6459 تحميل البيانات الساجدتيخ-الجراسات العميا  .:
 م6464-=645، م=645->645، م>645

 

 :التي أشخف عمييا( الخسائل  ،شاريح األ )خامدًا:  
 سشة اإلنجاز عـــالقد خسالةالاألشخوحة أو  اسع ت

ة مخكبة وتأثيخىا في األداء والتفػق فيو تقشيغ تسخيشات مياري رسالة الساجدتيخ/  .5
 م6455 - ( سشة، الصالب )ميثع عمي(.:5-59دمة لمشاشئيغ بأعسار )بكخة ال

الجفاعية لشاشئي فخق  ات لقياس بعس السياراتاختبار  ترسيع رسالة الساجدتيخ/  .6
 م6456 - ، الصالب )عمي كسال(.)دراسة عاممية( أنجية بغجاد لكخة الدمة

7.  
ترسيع مقياس جػدة أداء الخياضة السجرسية مغ وجية نطخ  اجدتيخ/رسالة الس

مجيخيات تخبية بغجاد، الصالبة )زيشب في )االختراصييغ والفشييغ( السذخفيغ 
 .شاكخ(

 م6458 -

ترسيع وتقشيغ بصارية اختبار لبعس الرفات البجنية لالعبي / أشخوحة الجكتػراه  .8
 (.عبج الخزاق دمحم ليث، الصالب )كخة الدمة

 م;645 -

9.  
ارة الحجيثة وفقًا لسعاييخ اإلد وتقشيغ مقياس العسل اإلداري بشاء / أشخوحة الجكتػراه

حديغ دمحم ، الصالب )لالتحادات الخياضية في المجشة األولسبية الػششية العخاقية
 (.ناجي

 م;645 -

 بشاء وتقشيغ بصارية اختبار ميارية لالنتقاء األولي لحوي / أشخوحة الجكتػراه  .:
 م>645 - )عمي شاكخ عبيج( ، الصالباإلعاقة العقمية البديصة بخساسي كخة القجم

;.  
دراسة تحميمية لقانػن االحتخاف الخياضي وعالقتو بالبيئة / أشخوحة الجكتػراه

سعج ، الصالب )اآلمشة مغ وجية نطخ الالعبيغ والسجربيغ السحتخفيغ بكخة القجم
 (.عمي حديغ

 م=645 -
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 التي شارك فييا:العمسية والشجوات خات السؤتسسادسًا:  
 نػع السذاركة  انعقادىامكان  الدشــة العشػان ت

 حزػر( /) بحث / بػستخ

 حزػر قاعة بغجاد م2004 السؤتسخ العمسي.  .1

كمية التخبية -جامعة بغجاد م2006 السؤتسخ العمسي لكميات التخبية الخياضية  .2
 2بحث عجد  الخياضية

اضية الحي تذخف عميو مؤتسخ الكفاءات الخي  .3
كمية التخبية -جامعة بغجاد م2010 وزارة الذباب والخياضة.

 ورقة عسل الخياضية

كمية التخبية -جامعة بغجاد م2011 نجوة السشذصات )وزارة الذباب(.  .4
 حزػر الخياضية

كمية التخبية -جامعة بغجاد م2011 نجوة الشذاط البجني وأمخاض القمب.  .5
 حزػر الخياضية

سخ العمسي الجولي الثامغ عذخ لكميات السؤت  .6
كمية التخبية -جامعة السػصل م2012 وأقدام التخبية الخياضية في العخاق

 بحث الخياضية

السؤتسخ الثاني الجولي لبحػث شمبة كميات   .7
كمية التخبية -جامعة السػصل م2012 التخبية الخياضية.

 حزػر الخياضية

كمية التخبية -ادجامعة بغج م2012 محاضخة عغ عمع الشفذ  .8
 الخياضية

 حزػر

كمية التخبية -جامعة بغجاد م2012 نجوة حػل آلية استخجام السكتبة االفتخاضية.  .9
 حزػر الخياضية

 حزػر كمية التخبية الخياضية-جامعة بغجاد م2012 نجوة حػل أمخاض الخبػ والقمب في السجال الخياضي.  .10
 محاضخ االتحاد العخاقي لكخة الدمة م2012 لكخة الدمة. 3×3نجوة تعخيفية حػل لعبة   .11
 بحث كمية التخبية الخياضية-جامعة بغجاد م2012 السؤتسخ العمسي الجولي األول لكمية التخبية الخياضية.  .12

قدع شؤون -جامعة بغجاد م2012 بخنامج الججول األسبػعي.  .13
 حزػر الصمبة والترجيقات

 ورقة عسل كمية التخبية الخياضية-جامعة بغجاد م2013 ورشة عسل حػل مشاقذة قػانيغ البارالسبية.  .14
 ورقة عسل كمية التخبية الخياضية-جامعة بغجاد م2013 ورشة عسل )آلية تقييع بحػث السخحمة السشتيية(.  .15
 محاضخ كمية التخبية الخياضية-جامعة بغجاد 2013 ورشة عسل حػل مفخدات كخة الدمة لمسخاحل كافة.  .16

غ والترشيف الصبي الرحة والدالمة لمسعاقي  .17
دائخة -وزارة الذباب والخياضة م2014 .لمسعاقيغ

 محاضخ التخبية البجنية

السؤتسخ األول لالتحاد العخاقي لكخة الدمة )رؤى   .18
كمية التخبية -جامعة بغجاد م2014 .وأفكار نحػ مدتقبل زاىخ لكخة الدمة العخاقية(

 الخياضية
عزػ لجشة 

 سكختارية السؤتسخ

امل التأثيخ لخصانة السجمة محاضخة عغ مع  .19
كمية التخبية -جامعة بغجاد م2015 .(IMPACT FACTORالعمسية )

 حزػر الخياضية

 مذارك كمية التخبية الخياضية-جامعة بغجاد م2015 حمقة دراسية نقاشية عغ اإلحراء واالختبارات والبحث العمسي.  .20

21.  
اعتبارًا مغ و  نجوة حػل التعجيالت الججيجة لسدابقات االتحاد اآلسيػي 

)األميغ العام لالتحاد خاجخيان األستاذ ىاكػب  م ألقاىا2017عام 
 .(وعزػ االتحاد الجولي لكخة الدمة اآلسيػي 

 بغجاد  –العخاق  م18-11-2015
 حزػر نادي األرمشي الخياضي
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22.  
حمقة دراسية )شخيقة إخخاج درس كخة الدمة 

قية/كمية التخبية فخع األلعاب الفخ  م2016-01-12 لمسخحمة السشتيية(.
 محاضخ جامعة بغجاد-البجنية وعمػم الخياضة

 2016-01-20 محاضخة نػعية في التجريب الشػعي لكخة الدمة.  .23
كمية التخبية -جامعة بغجاد

 حزػر الخياضية وعمػم الخياضة

نجوة لمسجربيغ العخاقييغ حػل إعجاد السجرب مغ   .24
 حزػر قي لكخة الدمةاالتحاد العخا م2016-01-23 قبل لجشة السجربيغ.

لكخة  3×3ورشة العسل )مشاقذة إدراج لعبة   .25
فخع األلعاب الفخقية/كمية التخبية  م2016-02-17 الدمة ضسغ مفخدات السخحمة األولى(.

 محاضخ جامعة بغجاد-البجنية وعمػم الخياضة

ورشة العسل لكخة الدمة )آخخ التعجيالت لقانػن   .26
 كخة الدمة(.

لعاب الفخقية/كمية التخبية فخع األ  م04-03-2016
 محاضخ جامعة بغجاد-البجنية وعمػم الخياضة

الشجوة العمسية )معاييخ اختيار السذكمة في بحػث   .27
/كمية التخبية البجنية الشطخية فخع العمػم م2016-03-08 السخحمة السشتيية( في فخع العمػم الشطخية.

 محاضخ جامعة بغجاد-وعمػم الخياضة

كار في فدمجة التجريب نجوة بعشػان )أف  .28
لجشة  -بغجاد-القاعة التخررية م2016-03-19 الخياضي( )السحاضخ أ.د. ساشع إسساعيل(.

 حزػر السجربيغ في االتحاد العخاقي لكخة الدمة

حمقة نقاشية )شخائق التجريذ السشاسبة لسادتي   .29
العمػم الشطخية/كمية التخبية البجنية فخع  م2016-03-23 اإلحراء الخياضي واالختبارات لصمبة الجراسة األولية(.

 محاضخ جامعة بغجاد-وعمػم الخياضة

30.  
ورشة العسل لجان التخقيات الفخعية في 

 تذكيالت جامعة بغجاد.
كمية العمػم )أشخفت عمييا لجشة التخقيات  م29-03-2016

 حزػر العمسية السخكدية لخئاسة الجامعة(

محاضخة ضسغ التعميع السدتسخ حػل   .31
 آخخ التعجيالت لقانػن كخة الدمة. مدتججات

 08-11-
 م2016

كمية التخبية -جامعة بغجاد
 محاضخ البجنية وعمػم الخياضة

كمية التخبية -جامعة بغجاد م2016-11-22 .ورشة العسل )التجريب الشػعي بكخة الدمة(  .32
 حزػر البجنية وعمػم الخياضة

 12ورشة عسل لمتخقيات العمسية بالعجد   .33
التخقيات العمسية -جامعة بغجاد م2016-12-25 م.2016-12-19في  7877س/

 حزػر السخكدية/ قاعة اإلدريدي/كمية العمػم

حمقة دراسية حػل آلية التحكيع وبعس الحاالت   .34
فخع األلعاب الفخقية/ كمية التخبية  م2017-01-10 القانػنية بكخة الدمة عبخ مقاشع فجيػية.

 حاضخم جامعة بغجاد-البجنية وعمػم الخياضة

حمقة دراسية حػل كيفية استخجام استسارة   .35
فخع األلعاب الفخقية/ كمية التخبية  م2017-01-12 االستكذاف اإللكتخونية بكخة الدمة.

 محاضخ جامعة بغجاد.-البجنية وعمػم الخياضة

 Google Scholarحمقة دراسية حػل التدجيل في   .36
فخع العمػم الشطخية/ كمية التخبية  مG-mail. 12-01-2017مع إنذاء بخيج إلكتخوني عمى 

 حزػر جامعة بغجاد.-البجنية وعمػم الخياضة

37.  
ورشة عسل لسخاحل إدارة وتشطيع االختبارات 
لصمبة السخحمة الثانية )التصبيق السيجاني 

 لالختبارات البجنية والسيارية(.
 م18-01-2017

فخع العمػم الشطخية/كمية 
التخبية البجنية وعمػم 

 عة بغجاد.جام-الخياضة
 محاضخ

 م2017-01-25 نجوة عمسية )ضغط الجم والشذاط البجني(.  .38
قاعة السشاقذات الكبخى في 

كمية التخبية -جامعة بغجاد
 البجنية وعمػم الخياضة

 حزػر

حمقة نقاشية )اعتساد آلية تقييع مػحجة   .39
فخع األلعاب الفخقية/ كمية  م2017-02-27لالمتحانات العسمية الفرمية والشيائية لسيارات 

 محاضخالتخبية البجنية وعمػم 
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 جامعة بغجاد.-الخياضة كخة الدمة لمسخحمة األولى(.

فخع العمػم الشطخية/ كمية التخبية  م01-03-2017 (.SPSSورشة عسل خاصة بتحميل البيانات )  .40
 محاضخ جامعة بغجاد-البجنية وعمػم الخياضة

41.  
حزػر ورشة عسل عغ آخخ السدتججات حػل 

ج اإلحرائي الججيج والسعتسج في لعبة كخة البخنام
 الدمة، عمسًا باني أحج اعزاء لجشة االحراء.

 م03-03-2017
مقخ االتحاد العخاقي لكخة 

 حزػر الدمة

دورة خاصة حػل البخنامج اإلحرائي   .42
(SPSS 15+  12( لألساتحة )يػميغ.) في فخع العمػم الشطخية/ كمية التخبية  م2017-03-12

 محاضخ جامعة بغجاد-م الخياضةالبجنية وعمػ 

43.  
ورشة عسل لمتخقيات العمسية السخكدية بالعجد 

 م2017-05-25 م 2017-05-10في  3442س/ 12
قاعة )د. ميجي حشتػش( كمية 
 -اليشجسة الجادرية جامعة بغجاد 
 التخقيات العمسية السخكدية.

 حزػر

44.  

ورشة عسل التي اقاميا االتحاد االسيػي لكخة 
جان االتحاد العخاقي لكخة الدمة حػل الدمة لجسيع ل

االلية الججيجة الستبعة في االتحاد الجولي لتأىيل 
 السشتخبات اآلسيػية إلى نيائيات كأس العالع.

مقخ االتحاد العخاقي لكخة  15-06-2017
 حزػر الدمة

45.  
الجورة الجولية لإلحرائييغ لتصػيخ لجشة االحراء 

ًا لترفيات في االتحاد العخاقي لكخة الدمة تسييج
 كأس العالع ولسجة يػميغ في مقخ االتحاد.

 م21-22/06/2017
مقخ االتحاد العخاقي لكخة 

 حزػر الدمة

كمية التخبية البجنية -جامعة بغجاد م2017-10-02 محاضخة نػعية عغ التعمع والتعميع اإللكتخوني.  .46
 حزػر وعمػم الخياضة/ الجراسات العميا

ء في تسام ورشة عسل خاصة بتقييع األدا  .47
لجشة جامعة بغجاد في كمية التخبية  م2017-11-12 الداعة العاشخة صباحًا.

 حزػر البجنية وعمػم الخياضة/القاعة الكبخى 

الشجوة الخاصة )تػضيف عمػم التخبية البجنية   .48
كمية التخبية البجنية -جامعة بغجاد م2107-11-13 في دروس كخة الدمة(.

 محاضخ فخقيةفخع األلعاب ال-وعمػم الخياضة

ورشة عسل حػل آخخ السدتججات والتحجيثات   .49
 مقخ االتحاد العخاقي  م2017-12-02 لبخنامج التحميل اإلحرائي اإللكتخوني لكخة الدمة.

 حزػر لكخة الدمة

50.  
محاضخ لػرشتي العسل لالختبارات واإلحراء 

 في التخبية البجنية وعمػم الخياضة الخياضي
 لمسخحمة الثانية.

05-
 م06/12/2017

كمية التخبية البجنية -جامعة بغجاد
 محاضخ فخع العمػم الشطخية-وعمػم الخياضة

محاضخ في ورشة عسل )الحاالت التصبيقية   .51
 م2018-01-25 الستسارة االستكذاف اإللكتخونية(.

كمية التخبية البجنية -جامعة بغجاد
األلعاب فخع -وعمػم الخياضة

 الفخقية
 محاضخ

يسات التخقيات الججيجة ورشة عسل خاصة بتعم  .52
 )السزسػن وآليات العسل(. 2017لدشة 

 م21-02-2018
القاعة الكبيخة في كمية 
التخبية البجنية وعمػم 

 جامعة بغجاد - الخياضة
 حزػر

 م2018-02-21 محاضخة نػعية )مالحطات السقػم اإلحرائي(.  .53
كمية التخبية البجنية وعمػم 

 حزػر جامعة بغجاد - الخياضة

54.  
سل )آلية تصبيق السرصمحات ورشة ع

اإلنكميدية الخاصة بالجروس العسمية لمسخاحل 
 الجراسية كافة(.

كمية التخبية البجنية وعمػم  م06-03-2018
 محاضخ جامعة بغجاد –الخياضة 
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55.  
نجوة خاصة )شخيقة كتابة البحث العمسي 

 م2108-03-26 واختيار السجمة العمسية السشاسبة لمشذخ(.
جنية وعمػم كمية التخبية الب

 حزػر جامعة بغجاد –الخياضة 

56.  
ورشة عسل لسشاقذة تعميسات التخقية العمسية 

 م2018-09-18 م.2017لدشة  167وفق قانػن 
كمية التخبية  –جامعة بغجاد 

 محاضخ البجنية وعمػم الخياضة

57.  
ورشة عسل بخرػص استزافة رؤساء الفخوع 
العمسية لسشاقذة متصمبات التخقية العمسية 

 اتب الثالثة وفق التعميسات الججيجة.لمسخ 
كمية التخبية  –جامعة بغجاد  م26-09-2018

 محاضخ البجنية وعمػم الخياضة

58.  

نذاط عمسي لصالب السخحمة الثانية بخرػص 
زيارة ميجانية لسكتبة الكمية بيجف االشالع عمى 
االختبارات السدتخجمة سػاء كانت بالصخيقة 

الساجدتيخ السصػلة أو السخترخة في رسائل 
 وأشاريح الجكتػراه. 

 م12-12-2018
كمية التخبية البجنية وعمػم 

 محاضخ جامعة بغجاد-الخياضة

ورشة عسل بخرػص إدارة وتشطيع االختبارات   .59
كمية التخبية البجنية وعمػم  م2018 12-16 لصالب السخحمة الثانية.

 محاضخ جامعة بغجاد-الخياضة

بصػلة نذاط رياضي لمصمبة لمسذاركة في   .60
كمية التخبية البجنية وعمػم  م2019-01-08 السخاحل لكخة الدمة.

 مذخف جامعة بغجاد-الخياضة

61.  
ورقة عسل )أفكار إحرائية بالسجال الخياضي( 

 في ممتقى بغجاد العمسي الخياضي الجولي.
09-

 م10/01/2019
كمية التخبية البجنية وعمػم 

 حزػر ومذاركة جامعة بغجاد-الخياضة

محمية حػل تصبيقات البخنامج  ورشة عسل  .62
 حزػر االتحاد العخاقي لكخة الدمة م2019-01-21 اإلحرائي لكخة الدمة.

ورشة عسل دولية حػل تصبيقات البخنامج   .63
 اإلحرائي لكخة الدمة.

22-
 م23/01/2019

جامعة الفخاىيجي بإشخاف 
 حزػر االتحاد العخاقي لكخة الدمة

-29 ول.بحث في السؤتسخ العمسي الجولي األ   .64
 م30/01/2019

كمية التخبية البجنية وعمػم 
 حزػر ومذاركة جامعة بغجاد-الخياضة لمبشات

65.  
ورشة عسل لغخض التباحث والتشاقر في آلية 

 167العسل بتعميسات التخقيات العمسية الججيجة رقع 
 .م2017لدشة 

 حزػر جامعة بغجاد-كمية األعالم م13-03-2019

66.  
الفخعية في تذكيالت  نجوة لتأىيل مشتدبي المجان

جامعة بغجاد بخرػص تعميسات التخقية العمسية رقع 
 .م2017لدشة  167

 م16-04-2019
قاعة االجتساعات الكبخى في 
كمية التخبية البجنية وعمػم 

 الخياضة/الجادرية
 حزػر

السمتقى الجولي لالختبار والقياس في السجال   .67
 م2019-04-18 الخياضي يػم الخسيذ السػافق 

كمية  –امعة السدتشرخية الج
قدع التخبية  –التخبية األساسية 

 البجنية وعمػم الخياضة.
 حزػر

محاضخة نػعية )تفديخ نتائج ججاول التحميل   .68
 العاممي (.

 م22-05-2019
كمية التخبية البجنية وعمػم 

 جامعة بغجاد-الخياضة
 محاضخ

 

 

 



 

 

 

 

7 

 :األخخى : األنذصة العمسية سابعاً  
 لكميةخارج ا ت داخل الكمية ت

لجشة -عزػًا في المجشة السذخفة عمى إقامة ميخجان الكمية  .1
-تقػيع عمسي لخسالة الساجدتيخ/جامعة الدميسانية 1 م(.2005الزبط والتشطيع )

 م(.2008كمية التخبية الخياضية )

م( 2007م( )2006عزػًا في لجشة تشديل الجرجات )  .2
لجشة التخقيات -جامعة ميدان-ع بحػث التخقيةتقيي 2 .م(2015) م(2014) م(2011) م(2010) م(2008)

 م(.2008العمسية )

3.  

 م(2007عزػًا في لجشة اختبارات كخة الدمة لمصمبة الججد )
، رئيدًا لمجشة كخة الدمة م(2010) م(2009) م(2008)

م( 2013م( )2012م( )2011الختبارات الصمبة الججد )
 م(2018م( )2017م( )2016م( )2015) م(2014)
 .(م2019)

3 
فشي في مجرسة البصل األولسبي التابعة لمجشة  خبيخ

 م(.2009األولسبية الػششية العخاقية )

عزػًا في لجشة مشاقذة عمسية لخسالة الساجدتيخ بغجاد   .4
عزػًا في لجشة مشاقذة عمسية لخسالة الساجدتيخ بابل  4 م(.2012م(، والجكتػراه )2013،)م(2011، )م(2008)

 .م(2011) م(2010)

، رئيدًا م(2013) م(2010) م(2009لجشة مشاقذة بحػث التخخج )عزػًا في   .5
عزػًا في لجشة مشاقذة عمسية إلقخار مػضػع شالب  5 م(.2015، رئيدًا لمجشة الثالثة )م(2014لمجشة الخامدة )

 م(.2012األنبار )-الجكتػراه

 6 م(.2010عزػًا في وحجة ضسان الجػدة واالعتسادية )  .6
 -مسية ألشخوحة الجكتػراهعزػًا في لجشة مشاقذة ع

 .2م( عجد 2011السػصل )

م( عجد 2010ث لصالب الساجدتيخ )عزػًا في لجشة مشاقذة إشار البح  .7
-عزػًا في لجشة مشاقذة عمسية لخسالة الساجدتيخ 7 (.م2011، شالب الجكتػراه )(6م عجد 2014) (2012م( )2011، )2

 (.م2011البرخة )

 8 م(.2011-2010الكمية )عزػًا في المجشة العمسية في   .8
عزػًا في لجشة اإلحراء + االختبارات في االتحاد العخاقي لكخة 

، إذ تست السذاركة في لجشة م( حتى اآلن2010الدمة )
 اإلحراء لعجد مغ البصػالت الجولية التي أقيست في العخاق.

 في جامعة السػصل.لمعمػم الخياضية مة الخافجيغ تقػيع عمسي لسج 9 .م(2014-م2009عزػًا في لجشة الدسشار لصمبة الساجدتيخ )  .9

 10 م(.2013-2011عزػًا في مجمذ فخع األلعاب الفخقية )  .10
 والدباحة مذخفًا عمى الجورة التصػيخية لتشذ الصاولة

 لحوي اإلعاقة العقمية في األولسبياد الخاص العخاقي.

مسي الستسارات االستبيان لصمبة الجراسات تقػيع ع 11 م(.2011عزػًا في لجشة كتابة مفخدات كخة الدمة )  .11
 العميا ولسختمف الجامعات العخاقية.

عزػًا في لجشة مشاقذة عمسية إلقخار مػضػع شالب  12 عزػًا في لجان االستالل.  .12
 م(.2012الدميسانية )-الجكتػراه

 ،م(2012) بابل-ػراهوالجكت تقػيع عمسي لصالب الساجدتيخ 13 م(.2012عزػًا في لجشة التعزيج في الكمية )  .13

14.  
، عجد كثيخ -)بغجاد تقػيع عمسي لسجمة التخبية الخياضية

 14 (أثشيغ -السػصل
 م(،2012القادسية )-تقػيع عمسي لصالب الجكتػراه

 م(.2013ولصالب الساجدتيخ )

15.  
 تقػيع عمسي الستسارات االستبيان لصمبة الجراسات العميا

 15 .(ججاً  ولسختمف الجامعات العخاقية )عجد كثيخ
السدتشرخية -تقػيع عمسي لصالب الساجدتيخ

 م(،2013)

مقخر لجشة إدارة جمدة السشاقذة لمقياس والتقػيع في السؤتسخ   .16
 16 كمية التخبية الخياضية.-الجولي الثامغ عذخ في جامعة السػصل

-عزػًا في لجشة مشاقذة عمسية لخسالة الساجدتيخ
 (.م2013كمية التخبية األساسية )-السدتشرخية
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 17 م(.2013م(، )2011تقػيع عمسي لصالب الساجدتيخ )  .17
-عزػًا في لجشة مشاقذة عمسية لخسالة الساجدتيخ

 م(.2013القادسية )

في كػرس تجريبي لمفئات العسخية لكخة الدمة بأشخاف  حاصل عمى دبمػم 18 م(.2013م( )2012عزػًا في المجان االمتحانية )  .18
 م(.2013-أربيل-)العخاق FIBAاالتحاد العخاقي وبالتعاون مع 

19.  
عزػًا في لجشة سكختارية السؤتسخ الجولي األول في كمية 

م(، ومقخر لجشة 2012جامعة بغجاد )-التخبية الخياضية
 مشاقذة القياس والتقػيع.

19 

السذاركة ضسغ الػفج العخاقي في الترفيات الشيائية 
م بالعجد 2013لكأس العالع لكخة القجم السػحجة دبي 

م المجشة األولسبية 2013-05-02في  914
 الػششية العخاقية، وتع الحرػل عمى شيادة السذاركة.

 20 م(.2013عزػًا في لجشة أخالقيات البحث العمسي )  .20
نائب رئيذ الػفج لألولسبياد الخاص العخاقي السذارك 

-24في السعدكخ التجريبي في جػريجا لمسجة مغ 
 ياضية.م وبػاقع ثسان فعاليات ر 31/08/2014

21.  
عزػًا في لجشة اإلشخاف عمى بصػلة جامعة بغجاد 

 21 م(.2013)
عزػ لجشة اإلحراء في االتحاد العخاقي لكخة الدمة 

م، 2015-2014التشذيصية لمسػسع الخياضي  لمسباريات
 م12/03/2015-03والسخبع الحىبي لمجوري السستاز 

م(، 2014-2013عزػًا في لجشة التخقيات في الكمية )  .22
السذاركة في االحتفاء ليػم السعاق العخاقي بخعاية المجشة األولسبية  22 م(.2014-2015)

 م2014-10-28اتحاد األولسبياد الخاص العخاقي  –العخاقية 

رئيدًا لمجشة مشاقذة رسالة الساجدتيخ )ىسام إسساعيل حديغ(   .23
غ مجرس إلى أستاذ مداعج لسرمحة جامعة تقػيع بحػث تخقية م 23 م.2014-08-28في  591باألمخ اإلداري ذي العجد 

 م2014-10-02في  45كمية التخبية الخياضية بالعجد -ديالى

في  82عزػا في لجشة الجراسة ما بعج الجكتػراه بالعجد م خ/  .24
 24 م.05-02-2015

رئيذ البعثة العخاقية لألولسبياد الخاص العخاقي لمسذاركة 
خق األوسط في األلعاب اإلقميسية الثامشة لسشصقة الذ

م، عمسًا إني 11/12/2014-3وشسال أفخيقيا لمفتخة مغ 
 م.6/12/2014-3تػاججت لمفتخة مغ 

بغجاد بكخة الدمة )آلية  –دورة تحكيسية لمسخحمة الثانية   .25
جامعة بابل بالعجد -تقػيع عمسي لصالبة الساجدتيخ 25 م.2015-03-25التحكيع( بتاريخ 

 م2014-11-19في  2996د.ع/

26.  
م 2015-03-31في  27لمجشة االستالل بالعجد  رئيداً 

 26 التخقيات العمسية.-جامعة بغجاد-كمية التخبية الخياضية
-تعميع-تقػيع عمسي لكتاب )أساسيات كخة الدمة

م 2015-01-08س في 2تحكيع( بالعجد -تجريب
 كمية التخبية الخياضية.-جامعة ديالى

27.  

لقياس( عزػ لجشة مشاقذة ضسغ االختراص )االختبارات وا
م في السؤتسخ 2015-04-16المجشة الخابعة بتاريخ  –

العمسي الجولي الثاني لعمػم الخياضة في كمية التخبية البجنية 
 جامعة بغجاد. –وعمػم الخياضة 

جامعة بابل بالعجد -تقػيع عمسي لصالب الجكتػراه 27
 م.2015-06-01في  195س/

بغجاد -اهعزػًا في لجشة مشاقذة عمسية ألشخوحة الجكتػر   .28
-عزػًا في لجشة مشاقذة عمسية لخسالة الساجدتيخ 28 م.2015-04-21في  427بالعجد 

 م.2015-09-17في  2835ديالى بالعجد 

م كمية 2015-06-01في  163رئيدًا لمجشة االستالل بالعجد   .29
الجامعة السدتشرخية/كمية  –قذة عمسية ألشخوحة الجكتػراه عزػًا في لجشة مشا 29 فخع األلعاب الفخقية.-جامعة بغجاد-التخبية البجنية وعمػم الخياضية

 م.2015-11-12في  308التخبية األساسية بالعجد 

 618جامعة بغجاد بالعجد -تقػيع عمسي لصالب الساجدتيخ  .30
السذاركة بسيخجان الدمة السرغخة الحي يذخف عميو  30 م.2015-06-23في 

 م.2015-11-18االتحاد العخاقي لكخة الدمة بتاريخ 
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31.  
تقػيع عمسي لمبحػث السذاركة برفة ممرق )بػستخ( في 
السؤتسخ العمسي الجولي الثاني لعمػم الخياضة في بغجاد 

 (.2م عجد )2015-06-28بتاريخ 
31 

رئيذ جمدة لسشاقذة شالب الساجدتيخ )فيرل غازي( 
م جامعة 2016-01-05في  7/12/4بالعجد 

 ػم الخياضة.كمية التخبية البجنية وعم –الدميسانية 

32.  
رئيذ لجشة مشاقذة لصالب الساجدتيخ )أحسج مالظ ثجيل( 

م في كمية التخبية البجنية 2015-09-07في  862بالعجد 
 جامعة بغجاد.-الجراسات العميا-وعمػم الخياضة

32 
السذاركة في الجورة التجريبية لكخة الدمة السدتػى الثاني )فئة 

B( )FIBA ASIA م، والتي 07/02/2016-01( لمفتخة مغ
 العخاق(.-أشخف عمييا االتحاد العخاقي لكخة الدمة )بغجاد

تقػيع عمسي لبحث خاص بسجمة التخبية الخياضية )السجمة   .33
 33 م.2015-09-07في  111جامعة بغجاد بالعجد -العمسية(

تخشيح ضسغ لجشة الدكختارية في السؤتسخ الجولي في كمية 
ة حمػان بالعجد م جامع-التخبية الخياضية لمبشيغ باليخم

م مكتب العسيج )جامعة 2016-02-28في  135خ/
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة(.-بغجاد

-09-22في  449عزػًا في لجشة الجراسات العميا بالعجد م خ/  .34
حاد العخاقي لكخة الدمة محاضخ في دورة تجريبية محمية أشخف عمييا االت 34 جامعة بغجاد.-م كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة2015

 م في قاعة الذعب لأللعاب الخياضة.2016-04-10بتاريخ 

35.  
تقػيع عمسي لبحث خاص بسجمة التخبية الخياضية )السجمة 

 35 م.2015-10-01في  122جامعة بغجاد بالعجد -العمسية(
مشتخب الشاشئيغ لكخة الدمة شيخ آذار لدشة مجرب 
 م استعجادًا لبصػلة غخب آسيا.2016

36.  
بسحكخة  5عزػ لجشة استالل في فخع األلعاب الفخقية بالعجد 

-05-05في  146س/ 7تقػيع عمسي لخسالة الساجدتيخ بالعجد  36 م بغجاد.2015-10-22داخمية بتاريخ 
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة.-م في جامعة البرخة2016

37.  
-11-17إشخاف عمى شمبة السخحمة الخابعة بجًء مغ 

كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة -امعة بغجادم ج2015
 م.2015-11-27في  80ذ.  بالعجد م.

37 
السذاركة في إقامة السيخجان الخياضي لحوي اإلعاقة 

م لمخياضات )ألعاب 2016-05-07العقمية بتاريخ 
 القػى + تشذ الصاولة + البػتذي( في بغجاد.

38.  
في  3جرجات بالعجد رئيدًا لمجشة الجفاتخ االمتحانية وتشديل ال

كمية التخبية الخياضية -م جامعة بغجاد04-01-2016
 وعمػم الخياضة/الجراسات العميا.

38 
عزػ مشاقذة عمسية إلشار البحث لصالب الجكتػراه )أحسج 

جامعة بابل -حاتع( في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة
 م.2016-05-29في  2332بالعجد د ع/ 

39.  

ث السقجم لمجشة العمسية مغ قبل شالب مذخفًا إلشار البح
الجكتػراه )حديغ دمحم ناجي( لغخض إقخار مػضػع البحث 

م في كمية التخبية البجنية 2016-01-20في  49بالعجد 
 جامعة بغجاد. –وعمػم الخياضية 

39 

جامعة حاوان/كمية التخبية -ايفاد إلى جسيػرية مرخ العخبية
( 17تسخ العمسي الجولي )الخياضية لمبشيغ لحزػر فعاليات السؤ 

-18كعزػ في المجشة التحزيخية لمسؤتسخ لمسجة مغ 
 م.2016-08-16في  1726م بالعجد ع ث/20/11/2016

40.  
عزػًا في لجشة مشاقذة إلقخار مػضػع البحث )لجشة عمسية( لصالب 

م 2016-01-21في  63الساجدتيخ )عمي عبج الحديغ حسػد( بالعجد 
 جامعة بغجاد. –مػم الخياضية في كمية التخبية البجنية وع

40 
-31في  132تقػيع عمسي ألشخوحة الجكتػراه بالعجد 

كمية التخبية -م في الجامعة السدتشرخية08-2016
 قدع التخبية البجنية وعمػم الخياضة.-األساسية

41.  
عزػًا في لجشة لذخاء الكتب األجشبية في اختراصات 

-27بتاريخ  62التخبية البجنية وعمػم الخياضة بالعجد م خ/
 م.01-2016

41 
إيفاد األولسبياد الخاص العخاقي إلى لبشان لمفتخة مغ 

م، لمسذاركة في الجورة 2016-08-24إلى  17
 التجريبية اإلدارية اإلقميسية )رئيذ المجشة الفشية(.

كمية التخبية البجنية وعمػم -رئيدًا لمجشة التخقيات العمسية في جامعة بغجاد  .42
( جامعة كػية: لجشة التخقيات 2تقييع بحػث التخقية )عجد  42 ولحج اآلن. م2016-02-02في  74خ/ الخياضة بالعجد م

 م.2016-10-22في  188العمسية  بالعجد ت/س/

43.  
رئيدًا في لجشة مشاقذة إلقخار مػضػع البحث )لجشة عمسية( 

-02-03في  97لصالب الساجدتيخ )عسار حديغ جبار( بالعجد 
 جامعة بغجاد. –ة البجنية وعمػم الخياضية م في كمية التخبي2016

43 
ة لمسػسع الخياضي عزػ لجشة اإلحراء الجائس

م( في االتحاد العخاقي لكخة الدمة 2015-2016)
 م.2016-11-30في  595بالعجد 
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44.  
عزػًا في لجشة مشاقذة إلقخار مػضػع البحث )لجشة عمسية( لصالب 

م في 2016-02-03في  98الجكتػراه )نػر الجيغ عمي مطمػم( بالعجد 
 جامعة بغجاد. –كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضية 

44 
لكخة الدمة لألساتحة في جامعة  3×3اإلشخاف عمى مدابقة لعبة 

كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة كجدء مغ نذاشات فخع -بغجاد
 م.2017-03-08األلعاب الفخقية والتي انتيت بتاريخ 

45.  
اقذة إلقخار مػضػع البحث )لجشة عمسية( عزػًا في لجشة مش

-02-04في  169لصالبة الجكتػراه )زيشة إبخاىيع ميجي( بالعجد 
 جامعة بغجاد. –م في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضية 2016

45 
-تقييع وتعزيج بحث لكمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة

خياضية( جامعة القادسية )مجمة القادسية لعمػم التخبية ال
 م.2017-04-10في  190بالعجد 

46.  
عزػًا في لجشة لجراسة السذاكل الستعمقة بالتخقيات العمسية 

كمية التخبية البجنية وعمػم -مكتب العسيج )جامعة بغجاد
 م.2016-02-10في  97الخياضة( بالعجد م خ/

46 
تشطيع السيخجان الدشػي احتفااًل بأصحاب اإلنجاز في دورة 

ة الذتػية )الشسدا( في قاعة السخأة في السجسع األلعاب العالسي
 م.2017-05-3الخياضي بػزارة الذباب والخياضة بتاريخ 

كمية التخبية -تقييع بحث مجمة التخبية الخياضية في جامعة بغجاد  .47
-08-02في  206تقػيع عمسي ألشخوحة الجكتػراه بالعجد س  47 م.2016-04-05في  194البجنية وعمػم الخياضة بالعجد 

 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة.-م في جامعة بابل2017

48.  
رئيذ لجشة مشاقذة مذاريع بحػث شمبة السخحمة الخابعة لمعام الجراسي 

م في جامعة 2016-04-17في  262م بالعجد م ع/2015-2016
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة )مكتب السعاون العمسي(.-بغجاد

48 
-خسالة الساجدتيخ في جامعة االنبارتقػيع إحرائي ل

في  844كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة بالعجد 
 م.09-10-2017

49.  
-2016عزػًا في لجشة الجفاتخ االمتحانية لمعام الجراسي 

م في 2016-04-19في  277م بالعجد م خ/2017
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة.-جامعة بغجاد

49 
إبخاىيع قذة شالب الجكتػراه )عزػًا في جمدة مشا

م 2017-11-21في  1079( بالعجد خميل إبخاىيع
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة. –االنبارجامعة 

50.  
-05-11في  504تقػيع عمسي لخسالة الساجدتيخ بالعجد 

كمية التخبية البجنية وعمػم -م في جامعة بغجاد2016
 الخياضة.

50 
الجكتػراه )دمحم سعج عزػًا في جمدة مشاقذة شالب 

م جامعة 2017-11-22في  3546دمحم( بالعجد 
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة. –ديالى 

رئيذ لجشة كخة الدمة الختبارات الصمبة الججد بالعجد م   .51
 51 م.2016-08-22في  474خ/

السذاركة ضسغ السيخجان الدشػي ليػم اإلعاقة العالسي، والحي 
لذباب والخياضة، وبحزػر كل مغ األولسبياد تذخف عميو وزارة ا

م في 2017-12-03الخاص العخاقي والبارالسبية بتاريخ 
 السجسع الخياضي التابع لػزارة الذباب والخياضة.

-09-29في  48عزػ لجشة لسجمذ فخع األلعاب الفخقية بالعجد   .52
 52 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة.-م في جامعة بغجاد2016

عمى بصػلتي تشذ الصاولة ورفع األثقال في االولسبياد  مذخفاً 
الخاص العخاقي بسشاسبة احتفالية يػم الشرخ العطيع لمفتخة مغ 

 م.15-16/12/2017

كمية التخبية -تقييع بحث مجمة التخبية الخياضية في جامعة بغجاد  .53
 53 م.2016-10-13في  282البجنية وعمػم الخياضة بالعجد 

المارات العخبية الستحجة )أبػ ضبي( أيفاد إلى دولة ا
لمسذاركة في الجورة اإلقميسية التاسعة كسذخف لفخيق كخة 

م، وتع الحرػل 23/03/2018-14الدمة لمسجة مغ 
 عمى السخكد الثاني بسيجالية فزية.

54.  
رئيذ لجشة السشاقذة لصالب الساجدتيخ )عمي عبج الحديغ 

 م في جامعة2016-11-09في  1054حسػد( بالعجد 
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة.-بغجاد

54 
( لغخض التخقية إلى مختبة مجرس تابع إلى 3تقييع بحػث عجد )

كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة/لجشة التخقيات -جامعة ميدان
 م.2018-04-04العمسية الفخعية بتاريخ 

في  260العمسية بالعجد  ةلجشة عمسية مخترة بإجخاء السقاص عزػ  .55
 55 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة.-م جامعة بغجاد26-12-2016

مجرب مداعج لسشتخب جامعة بغجاد لكخة الدمة السذارك في 
بصػلة الجامعات التي أقيست في جامعة بابل بالتعاون مع كمية 

-21السدتقبل والحائد عمى السخكد الثاني لمسجة مغ 
 م.26/04/2018
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56.  
عزػ لجشة استكسال وتجقيق معاييخ الترشيف الػششي بالعجد 

كمية التخبية -م جامعة بغجاد2016-12-28في  775خ/2
 البجنية وعمػم الخياضة.

56 
( لكخة الدمة )االختبارات Cمحاضخ في دورة تجريبية مؤىمة لجورة )

واىسيتيا بكخة الكخة( في االتحاد العخاقي لكخة الدمة )لجشة السجربيغ( 
 م في مقخ االتحاد بغجاد.2018-04-28اريخ بت

57.  
عزػًا في لجشة مشاقذة إلقخار مػضػع البحث )لجشة عمسية( لصالب 

م في 2017-01-04في  13الجكتػراه )عسخ كامل عبج عسخان( بالعجد 
 جامعة بغجاد. –كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضية 

كمية التخبية -بارتقػيع إحرائي لخسالة الساجدتيخ في جامعة االن 57
 م.2018-09-17في  979البجنية وعمػم الخياضة بالعجد 

58.  
عزػًا في لجشة مشاقذة إلقخار مػضػع البحث )لجشة عمسية( 

-01-09في  40لصالب الجكتػراه )حديغ عمي حدغ( بالعجد 
 جامعة بغجاد. –م في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضية 2017

-مسية لخسالة الساجدتيخعزػًا في لجشة مشاقذة ع 58
 م.2018-10-03بتاريخ  330كخبالء بالعجد 

59.  
عزػًا في لجشة مشاقذة إلقخار مػضػع البحث )لجشة عمسية( 

-01-16في  80لصالب الجكتػراه )خميل ستار مسج( بالعجد 
 جامعة بغجاد. –م في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضية 2017

59 
شالبة الساجدتيخ )زىخاء إحدان(  عزػًا في لجشة عمسية لسشاقذة

كمية  –م جامعة كخبالء 2018-10-03في  330بالعجد 
 التخبية البجنية وعمػم الخياضة.

60.  
% لمدشة 60عزػ لجشة الستخخاج السعجل لمسخاحل )األولى، الثانية، الثالثة( 

جامعة بغجاد -م كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة2017-2016الجراسية 
م، ومغ ثع اعتساد المجشة ضسغ المجشة 2017-02-07في  127خ/بالعجد م 

 م.2017-06-07في  422االمتحانية بالعجد م خ/ 

60 
كمية التخبية -تقػيع عمسي ألشخوحة الجكتػراه في جامعة تكخيت

-11-26بتاريخ  77س/ 4البجنية وعمػم الخياضة بالعجد 
 م.2018

61.  
وفخوع التخبية البجنية  عزػ سكختارية السؤتسخ العمسي الثالث لكميات

في  116م بالعجد م خ/13/04/2017-11وعمػم الخياضة لمفتخة مغ 
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة.-م جامعة بغجاد05-02-2017

61 
كمية التخبية -تقػيع عمسي لمكتاب )كخة الدمة( في جامعة بغجاد

-05/أ/س بتاريخ 248البجنية وعمػم الخياضة لمبشات بالعجد 
 م.12-2018

62.  

عزػًا في لجشة دائسة بخرػص آلية تصبيق بعس 
الستصمبات مغ قبل مجمة كميتشا إلدراجيا ضسغ قاعجة بيانات 

SCOPUS /م كمية 2017-03-16في  218بالعجد م خ
 جامعة بغجاد.-التخبية البجنية وعمػم الخياضة

62 
تقػيع عمسي لمكتاب )االعجاد الشفدي والسياري لالعبي كخة الدمة( 

كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة بالعجد -في جامعة ديالى
 م.2018-12-16س بتاريخ  108

63.  

عزػ لجشة مشاقذة الجراسات الخاصة المجشة الدادسة لصمبة 
-04م الخسيذ السػافق 2017-2016الجكتػراه لمعام الجراسي 

م، جامعة بغجاد 2017-05-02في  440م، بالعجد 05-2017
 الجراسات العميا. –لبجنية وعمػم الخياضة كمية التخبية ا –

63 

عزػ لجشة مشاقذة بحػث البػستخات )محػر االختبارات 
-01-29والقياس( في السؤتسخ العمسي الجولي األول بتاريخ 

جامعة -م في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة لمبشات2019
 بغجاد.

64.  
عزػًا في لجشة لجراسة ورفع تػصيات حػل تحجيج 

 –خرز في مجال كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة الت
 م.2017-05-25في  371جامعة بغجاد بالعجد م خ/ 

64 
السذاركة كعزػ لجشة اإلحراء في بصػلة غخب أسيا لكخة الدمة 

م بغجاد قاعة الذعب لكخة 2019-03-14إلى  10لمسجة مغ 
 ، والحرػل عمى شيادة بيحا الخرػص.الدمة

65.  
تبارات لكخة الدمة ضسغ لجان االختبارات رئيذ لجشة االخ

م في 2017-08-01في  489لمصمبة الججد بالعجد م خ/
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة في جامعة بغجاد.

65 

مقخر الجمدة في السمتقى الجولي لالختبار والقياس في السجال 
م الجامعة 2019-04-18الخياضي يػم الخسيذ السػافق 

قدع التخبية البجنية  –مية التخبية األساسية ك –السدتشرخية 
 وعمػم الخياضة.

66.  
عزػًا في جمدة مشاقذة شالبة الجكتػراه )زيشة إبخاىيع( بالعجد 

كمية التخبية البجنية  –م جامعة بغجاد 2017-08-20في  698
 م.2017-09-26وعمػم الخياضة، وتع مشاقذتيا بتاريخ 

66 
-05-07في  09جد مقػم إحرائي لصالب الجكتػراه بالع

كمية التخبية البجنية وعمػم  –م الجامعة السدتشرخية 2019
 الخياضة.

م 2017-09-07في  727مذخفًا عمى شالب الجكتػراه )سعج عمي( بالعجد   .67
 67 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة )الجراسات العميا(/جامعة بغجاد.

ة التخبية كمي-تقػيع عمسي لخسالة الساجدتيخ في جامعة بابل
-05-16س بتاريخ  237البجنية وعمػم الخياضة بالعجد ش ع/

 م.2019
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كمية التخبية -تقييع بحث مجمة التخبية الخياضية في جامعة بغجاد  .68
 68 م.2017-09-18في  75البجنية وعمػم الخياضة بالعجد 

جامعة -تقييع وتعزيج بحث لكمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة
في  61القادسية لعمػم التخبية الخياضية( بالعجد القادسية )مجمة 

 م.19-06-2019

كمية -حزػر السشتجى العمسي لعمػم الخياضة في جامعة بغجاد  .69
 69 م.2017-12-21التخبية البجنية وعمػم الخياضة بتاريخ 

عزػًا في لجشة مشاقذة لصالبة الجكتػراه )بذائخ رحيع( بالعجد 
تخبية البجنية وعمػم م في كمية ال2019-06-19في  2344
 جامعة بغجاد.-الخياضة

70.  
عزػ لجشة عمسية لسشاقذة إشار البحث لصالب الساجدتيخ )سجاد 

م جامعة 2018-01-03في  7عبج الػاحج عبج الخالق( بالعجد 
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة. –بغجاد 

70  

71.  
عزػ لجشة عمسية لسشاقذة إشار البحث لصالب الجكتػراه )ضياء 

 –م جامعة بغجاد 2018-01-03في  10عبج المصيف( بالعجد 
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة.

  

72.  
مذخفًا في لجشة مشاقذة إلقخار مػضػع البحث )لجشة عمسية( 

-01-08في  33لصالب الجكتػراه )سعج عمي حديغ( بالعجد 
 جامعة بغجاد. –م في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضية 2018

  

73.  
عزػ لجشة عمسية لسشاقذة إشار البحث لصالب الساجدتيخ )عمي 

م جامعة بغجاد 2018-01-22في  103صالح ميجي( بالعجد 
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة. –

  

عزػًا في لجشة مشاقذة مذاريع بحػث التخخج لمسخحمة الخابعة بالعجد م   .74
   (.17رقع م )لجشة االختبارات 2018-04-16بتاريخ  213خ/

-26بتاريخ  1تقييع عمسي لمسشاقذة داخمي لصالب الجكتػراه )أحسج ذاري( بالعجد   .75
   كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة.-م في امعة بغجاد04-2018

76.  
في  391عزػًا في لجشة خاصة باالختراصات الدانجة بالعجد م خ/

بجنية وعمػم م مكتب السعاون العمسي في كمية التخبية ال03-07-2018
 جامعة بغجاد.-الخياضة

  

 436رئيذ لجشة االختبارات لكخة الدمة ضسغ لجان االختبارات لمصمبة الججد بالعجد م خ/  .77
   م في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة في جامعة بغجاد.2018-07-26في 

ة كمية التخبية البجني-تقييع بحث مجمة التخبية الخياضية في جامعة بغجاد  .78
   م.2018-09-16في  131وعمػم الخياضة بالعجد 

وأشاريح  م(،2019( )13م(، )2018( )1)الساجدتيخ تقػيع إحرائي لخسائل  .79
   .كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة-في جامعة بغجادم( 2019( )11الجكتػراه )

عزػ لجشة في فخع األلعاب الفخقية إلنياء استسارات التقييع الدشػي   .80
   م.2108-10-14وبتاريخ  1م بالعجد 2018-2017م الجراسي لمعا

عزػ لجشة في فخع األلعاب الفخقية لستابعة السالعب الجاخمية والخارجية   .81
   م.2019-2018لكخة الدمة لمعام الجراسي 

في  918ذخفًا في لجشة عمسية لسشاقذة شالب الجكتػراه )عمي شاكخ( بالعجد معزػًا و   .82
   كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة. –بغجاد  م جامعة03-10-2018

في  1012لجشة االختبارات والقياس في االمتحان الذامل الذفػي لمصالبة فخح خالج بالعجد   .83
   جامعة بغجاد. –م في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة 05-11-2018

 كمية التخبية البجنية وعمػم-تقػيع بحث مجمة في جامعة بغجاد  .84
   م.2018-12-12بتاريخ  146الخياضة/السجمة العمسية بالعجد 

85.  
محاضخ في ورشة عسل )العالقة الستبادلة بيغ التجريدي والصمبة في 

م في كمية التخبية 2019-01-02كخة الدمة( بتاريخ درس اخخاج 
 جامعة بغجاد.-البجنية وعمػم الخياضة
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-01-13بتاريخ  35عزػًا في لجشة خاصة باإلحراء بالعجد م خ/  .86
   جامعة بغجاد.-م في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة2019

-03-17بيغ المعب والتعميع( بتاريخ  3×  3محاضخ في ورشة عسل )  .87
 جامعة بغجاد.-م في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة2019

  

في  59 رئيذ لجشة مشاقذة إشار البحث لصالبة الساجدتيخ )شحى حديغ( بالعجد  .88
   جامعة بغجاد.-م في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة20-01-2019

جامعة -عزػًا في السجمة العمسية في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة  .89
   م.2019-01-31بتاريخ  82بغجاد بالعجد م خ/

90.  
مذخفًا عمى شالب الجكتػراه )عمي عػض عديد( لسادة الجراسات الخاصة 

م كمية التخبية البجنية 2019-02-04في  130لثاني بالعجد لمفرل ا
 جامعة بغجاد.-وعمػم الخياضة

  

91.  
عزػ لجشة عمسية لسشاقذة إشار البحث لصالبة الجكتػراه )دعاء حبيب 

كمية التخبية  –م جامعة بغجاد 2019-02-17في  160شمب( بالعجد 
 البجنية وعمػم الخياضة.

  

-02-21في  127رائي بالعجد م خ/ عزػًا في لجشة السقػم اإلح  .92
   كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة. –م جامعة بغجاد 2019

كمية التخبية البجنية -تقييع بحث مجمة التخبية الخياضية في جامعة بغجاد  .93
   م.2019-05-06في  22وعمػم الخياضة بالعجد 

في  473المصيف( بالعجد عزػًا في لجشة عمسية لسشاقذة شالبة الجكتػراه )ضياء عبج   .94
   كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة. –م جامعة بغجاد 06-05-2019

كمية التخبية البجنية -تقييع بحث مجمة التخبية الخياضية في جامعة بغجاد  .95
   م.2019-05-27في  38وعمػم الخياضة بالعجد 

96.  
دتيخ( عزػًا في لجشة السفاضمة لمجراسات العميا )لجشة ترحيح الساج

كمية التخبية  –م جامعة بغجاد 2019-06-10في  373بالعجد م خ/ 
 البجنية وعمػم الخياضة.

  

-03في  747رئيذ لجشة مشاقذة لصالبة الساجدتيخ )شحى حديغ( بالعجد   .97
   جامعة بغجاد.-م في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة07-2019

 

 

 :أو تصػيخ التعميعلخجمة البيئة والسجتسع  مجال التخرز فيثامشا: السذخوعات البحثية  
 الدشة محل الشذخ اسع البحث ت

تأثيخ استخجام جياز تجريبي مقتخح لتشسية القػة السسيدة بالدخعة وإنجاز   .1
 م2002 مجمة ديالى م سباحة حخة.50

مقارنة بيغ سشتيغ مختمفة في نتائج بعس اختبارات السشاولة والصبصبة   .2
 م2004 مجمة التخبية الخياضية-بغجاد بي فخق الذباب السختارة ببغجاد.بكخة الدمة وعمى الع

 م2004 مجمة التخبية الخياضية-بابل تحجيج مدتػيات معيارية لبعس القجرات السيارية وعمى وفق مخاكد المعب بكخة الدمة.  .3

تحجيج السعاييخ لبعس القجرات السيارية اليجػمية وعمى وفق مخاكد   .4
 .المعب بكخة الدمة

 م2004 مجمة التخبية الخياضية-بابل

تقييع السشيج التعميسي السدتخجم لمتيجيف بالقفد وأثخه في القػة السسيدة بالدخعة   .5
 م2004 مجمة التخبية الخياضية-بغجاد جامعة ديالى.-بكخة الدمة ولصالب االختراص بكمية التخبية الخياضية

م 100في سباحة دراسة مقارنة في بعس الستغيخات الكيشساتيكية   .6
 م.2003فخاشة لمسخكديغ األول والثاني ببصػلة العالع في أسبانيا 

 م2005 كمية التخبية األساسية-ديالى



 

 

 

 

14 

7.  
دراسة تحميمية في بعس الستغيخات الكيشساتيكية لمسخكد األول في 

 م2005 مجمة التخبية الخياضية-بغجاد م.2003م صجر لمشداء في بصػلة العالع في أسبانيا 200سباحة 

8.  
تأثيخ التجريب الفتخي السختفع الذجة )باستعسال األثقال( في فتخة 
األعجاد الخاص عمى الستغيخات الػضيفية لجى العبي الشاشئيغ بكخة 

 الدمة.
 م2006 مجمة التخبية الخياضية-بغجاد

ندب نجاح وفذل بعس السيارات اليجػمية السخكبة مغ ميارتيغ بكخة الدمة   .9
 م2006 ة السؤتسخمجم-بغجاد لمذباب.

بدوايا انحجار مختمفة في تصػيخ تأثيخ استخجام جياز الديخ الستحخك   .10
 بعس الستغيخات الػضيفية لجى العبي مشتخب جامعة ديالى بكخة الدمة.

مجمة الخياضة -بغجاد
 السعاصخة

 م2006

 م2006 مجمة السؤتسخ-بغجاد تسخيشات خاصة لتصػيخ ميارة الترػيب بالقفد بكخة الدمة.  .11

تحجيج مدتػيات معيارية لبعس القجرات البجنية وعمى وفق مخاكد   .12
 المعب بكخة الدمة لمذباب.

مجمة الخياضة -بغجاد
 م2006 السعاصخة

 م2007 مجمة الخياضة السعاصخة-بغجاد تقػيع مدتػى التحكع في كخة الدمة لمذباب.  .13

ندب نجاح وفذل بعس السيارات اليجػمية السخكبة مغ ثالث   .14
 م2008 مجمة التخبية الخياضية-بغجاد ت بكخة الدمة لمذباب.ميارا

 م2010 مجمة عمػم الخياضة-ديالى تحجيج السعاييخ لبعس القجرات البجنية وعمى وفق مخاكد المعب بكخة الدمة لذباب العخاق.  .15
 م2011 مجمة السؤتسخ-بلبا السحجدات الػضيفية البجنية السيارية والكيشتيكية لالنتقاء األولي بكخة الدمة السرغخة.  .16

17.  
درجات معيارية لشتائج اختبارات بعس القجرات البجنية والستابعة 

 م2012 مجمة التخبية الخياضية-بغجاد الجفاعية لجى العبي السجرسة الدمػية لصػال القامة.

18.  
الػقت السدتقصع بكخة الدمة وأثخه عمى مجخيات المعب لفخق أنجية 

 الجرجة السستازة في العخاق.
مجمة الخياضة -بغجاد

 م2012 السعاصخة

 م2012 مجمة التخبية الخياضية-بغجاد بشاء وتقشيغ اختبار لقياس القػة السسيدة بالدخعة لمخجميغ عامػديًا بكخة الدمة لمذباب.  .19

20.  
دراسة تحميمية )تقشية تخسيغ درجة االتداق الحاتي( في تخجيح 

جويخ الستعامج الصخيقة السثمى مغ بيغ شخائق مختمفة لشػعي الت
 والسائل في بحػث الجراسات العاممية لمتخبية الخياضية.

 م2012 مجمة السؤتسخ-السػصل

تحجيج السعاييخ لبعس االختبارات السيارية بكخة الدمة لمشاشئيغ   .21
 ( سشة الختيار العبي مشتخب العخاق.16-15بأعسار )

مجمة القادسية لعمػم التخبية 
 م2012 الخياضية

مية لبعس الخصط اليجػمية لشادي دىػك العخاقي دراسة تحمي  .22
 م2012 مجمة السؤتسخ-بغجاد م.2011السذارك في بصػلة آسيا لألنجية بكخة الدمة 

 م2013 مجمة التخبية الخياضية-بغجاد تحجيج السعاييخ الختباري الستابعة الجفاعية بكخة الدمة لمشاشئيغ.  .23

تيكية لسيارة الترػيب بالقفد مغ دراسة تحميمية لبعس الستغيخات البيػكيشسا  .24
 فئة الذباب.3X 3مشاشق مختمفة بػجػد وعجم وجػد السجافع بكخة الدمة 

مجمة الخياضة -بغجاد
 السعاصخة

 م2014

 م2014 السجمة العمسية-بغجاد تحجيج السعاييخ لبعس اختبارات الجفاع ضج الترػيب بكخة الدمة لمشاشئيغ.  .25

الخياضة السجرسية مغ وجية نطخ  مقياس جػدة أداءتحجيج معاييخ   .26
 م2014 السجمة العمسية-بغجاد السذخفيغ االختراصييغ والفشييغ في مجيخيات تخبية بغجاد.

دراسة تحميمية لػاقع مدتػى أىع أنػاع الترػيب بكخة الدمة   .27
 م2015 السؤتسخ الجولي-بغجاد وعالقتيا بتختيب فخق شباب أنجية بغجاد.
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28.  
ياس زمغ االستجابة الحخكية لحخكة الالعب بشاء وتقشيغ اختبار لق

 م2015 السؤتسخ الجولي-بغجاد السجافع بكخة الدمة لمشاشئيغ.

 م2015 السؤتسخ الجولي-بغجاد السعاييخ لبعس اختبارات الخشاقة بكخة الدمة لألشبال.  .29

ترسيع وتقشيغ اختباريغ لدمغ التػافق الحخكي بكخة الدمة   .30
 .لمشاشئيغ

التخبية  مجمة ميدان لعمػم
 20163البجنية بالعجد 

26-07-
 م2016

عالقة الخشاقة بأداء بعس السيارات اليجػمية االساسية السشتيية   .31
 .بالترػيب بالقفد والدمسية بكخة الدمة لمذباب

كمية التخبية البجنية -جامعة بغجاد
 وعمػم الخياضة/السجمة العمسية

30-08-
 م2016

تحسل الدخعة بكخة الدمة  بشاء وتقشيغ اختبارات بجنية لقجرة  .32
 لمذباب.

كمية التخبية البجنية -جامعة بغجاد
 وعمػم الخياضة/السجمة العمسية

29-11-
 م2016

السعاييخ لبعس اختبارات تحسل القػة السسيدة بالدخعة بكخة الدمة   .33
 لمذباب.

كمية التخبية البجنية -جامعة بغجاد
 وعمػم الخياضة/السجمة العمسية

29-11-
 م2016

يع وتقشيغ اختبار لمتػازن الحخكي لصالب السخحمة األولى في ترس  .34
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة.

كمية التخبية البجنية -جامعة بغجاد
 وعمػم الخياضة/السجمة العمسية

04-07-
 م2017

مدتػيات معيارية لسقياس العسل اإلداري لالتحادات الخياضية   .35
 ػششية العخاقية.األولسبية في المجشة األولسبية ال

-08-01 مجمة األشخوحة لمشذخ العمسي
 م2017

مدتػيات معيارية لسعاييخ اإلدارة الحجيثة لمعسل اإلداري في   .36
 االتحادات الخياضية األولسبية لمجشة األولسبية الػششية العخاقية.

كمية التخبية البجنية -جامعة بغجاد
 وعمػم الخياضة/السجمة العمسية

14-09-
 م2017

37.  
لمسشاولة لالنتقاء األولي لحوي اإلعاقة  اختباريغيع وتقشيغ رست

 .العقمية البديصة بخساسي كخة القجم
كمية التخبية البجنية -جامعة بغجاد

 وعمػم الخياضة/السجمة العمسية
09-07-

 م2018

38.  
ترسيع وتقشيغ اختباريغ لمجحخجة لالنتقاء األولي لحوي اإلعاقة 

 .جمالعقمية البديصة بخساسي كخة الق
كمية التخبية البجنية -جامعة بغجاد

 وعمػم الخياضة/السجمة العمسية
24-07-

 م2018

دراسة مقارنة في رسع الدياسات اإلدارية والقيادة لأللعاب الفخقية   .39
 .والفخدية األولسبية في المجشة األولسبية الػششية العخاقية

مجمة جامعة الدميسانية/القدع 
B  لمعمػم اإلندانية الخاصة

 لسؤتسخ الجولي الثانيبا

12-08-
 م2018

لالنتقاء األولي لحوي اإلعاقة  لمتيجيف اختباريغرسيع وتقشيغ ت  .40
 .في محافطة بغجاد العقمية البديصة بخساسي كخة القجم

السؤتسخ العمسي الجولي األول 
في كمية التخبية البجنية وعمػم 

 جامعة بغجاد-الخياضة لمبشات

29-
 م30/01/2019

ئة اآلمشة مغ وجية نطخ الالعبيغ والسجربيغ السحتخفيغ مقياس البي  .41
 بكخة الدمة.

كمية التخبية البجنية -جامعة بغجاد
 وعمػم الخياضة/السجمة العمسية

29-08-
 م2019

 
 

   : )ال تػجج(لييئات العمسية السحمية والجوليةاعزػية  :تاسعاً  
 و شيادات التقجيخ: الجػائد كتب الذكخ ، عاشخًا:  

 الدشة الجية السانحة كخ أو الجائدة أو شيادة التقجيخكتاب الذ ت

مخكد تصػيخ شخائق -رئاسة جامعة بغجاد شيادة مذاركة بجورة المغة العخبية + شخائق التجريذ.  .1
 م2001 التجريذ والتجريب الجامعي

 م2001 /بغجادرئيذ الجامعة شكخ وتقجيخ )محاضخة نسػذجية مرغخة(.  .2
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3.  
في الجورة التجريبية لعجد مغ شيادة مذاركة )السذاركة 

 م2006 األولسبياد الخاص المبشاني األلعاب لحوي اإلعاقة العقمية(.

 م2006 دبي-الستحجة األمارات العخبية أللعاب األولسبياد الخاص(.الخامدة )الجورة اإلقميسية  شكخ وتقجيخ  .4
 م2007 عسيج الكمية/بغجاد شكخ وتقجيخ )تكميف بسيام لجشة تشديل الجرجات(.  .5
 م2007 عسيج الكمية/بغجاد شكخ وتقجيخ )تكميف بسيام اختبارات الصمبة الججد(.  .6
 م2007 بغجاد/مخكد الحاسبة اإللكتخونية شيادة مذاركة )دورة التخقيات العمسية(.  .7

شكخ وتقجيخ )إنجاز اختبارات قبػل الصمبة عمى حرة   .8
 م2008 ذؤون العمسية/بغجادمداعج رئيذ الجامعة لم األولسبية الػششية العخاقية(.

 م2008 االتحاد العخاقي لكخة الدمة-الدميسانية-العخاق شيادة مذاركة )دورة تجريبية دولية لكخة الدمة(.  .9
 م2008 االتحاد العخاقي لكخة الدمة شيادة مذاركة )دورة تحكيسية لكخة الدمة(.  .10
 م2008 األولسبياد الخاص المبشاني اإلعاقة العقمية(.شيادة مذاركة )السذاركة في دورة تجريبية لكخة الدمة لحوي   .11
 م2009 عسيج الكمية/بغجاد (.تكميف بسيام لجشة تشديل الجرجاتشكخ وتقجيخ )  .12
 م2009 رئيذ قدع التجريب الخياضي شكخ وتقجيخ )تكميف بسيام لجشة مشاقذة بحػث التخخج(.  .13

ت شيادة مذاركة )السذاركة في دورة تجريبية دولية لمفئا  .14
 العسخية لكخة الدمة(.

 م2009 االتحاد العخاقي لكخة الدمة

 م2010 االتحاد العخاقي لكخة الدمة-بغجاد-العخاق شيادة مذاركة )دورة تجريبية لمسجربيغ الذباب لكخة الدمة(.  .15
 م2010 األولسبياد الخاص الدػري  .أللعاب األولسبياد الخاص( الدابعة اإلقميسية الجورةشيادة مذاركة )  .16
 م2010 االتحاد العخاقي لكخة الدمة (.الجيػد السبحولة إلنجاح السعدكخات التجريبيةشكخ وتقجيخ )  .17
 م2010 االتحاد العخاقي لكخة الدمة شكخ وتقجيخ )السداىسة في إنجاح بصػلة غخب آسيا العاشخة لمخجال(.  .18
 م2010 خياضةوزيخ الذباب وال شيادة مذاركة )مؤتسخ الكفاءات الخياضية العخاقية(.  .19

لمفئات دولية شيادة مذاركة )السذاركة في دورة تجريبية   .20
 م2011 االتحاد العخاقي لكخة الدمة العسخية لكخة الدمة(.

 م211 كمية التخبية الخياضية-جامعة بابل بابل(.-شيادة تقجيخية )السذاركة في وقائع السؤتسخ  .21

22.  
ة( شكخ وتقجيخ )السذاركة في مؤتسخ الكفاءات الخياضي

 م2011 األولسبياد الخاص العخاقي الحي تذخف عميو وزارة الخياضة والذباب. 

 م2011 عسيج الكمية/السػصل .2شكخ وتقجيخ )مشاقذة شالبيغ لمجكتػراه( عجد   .23
 م2012 كمية التخبية الخياضية-جامعة السػصل السػصل(.-شيادة مذاركة )السذاركة في وقائع السؤتسخ  .24
 م2012 كمية التخبية الخياضية-جامعة بغجاد بغجاد(.-اركة في وقائع السؤتسخشيادة مذاركة )السذ  .25
 م2012 عسيج الكمية/األنبار شكخ وتقجيخ )مشاقذة إقخار مػضػع شالب الجكتػراه(.  .26
 م2012 عسيج الكمية/الدميسانية شكخ وتقجيخ )مشاقذة إقخار مػضػع شالب الجكتػراه(.  .27
 م2012 األولسبياد الخاص-بيخوت-لبشان ة في كخة الصاولة(.شيادة مذاركة )الجورة اإلقميسي  .28
 م2013 دبي-األمارات العخبية الستحجة شيادة مذاركة )الجورة اإلقميسية في كخة القجم السػحجة(.  .29
 م2013 عسيج الكمية/القادسية شكخ وتقجيخ )مشاقذة عمسية لصالب الساجدتيخ(.  .30
 م2013 عسيج الكمية/بغجاد .شكخ وتقجيخ )تكميف بسيام مقخرية الفخع(  .31
 م2014 جياز اإلشخاف والتقػيع العمسي شكخ وتقجيخ )فعاليات السيخجان الخياضي(.  .32
 م2014 وزيخ التعميع العالي والبحث العمسي شكخ وتقجيخ )مغ الكػادر التجريدية(.  .33
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 م2014 يع العمسيرئيذ جياز اإلشخاف والتقػ  شكخ وتقجيخ )اإلشخاف عمى فعاليات السيخجان الخياضي(.  .34
 م2014 رئيذ الجامعة/بغجاد شكخ وتقجيخ )تكميف بسيام المجان االمتحانية(.  .35

36.  
الحرػل عمى شيادة دبمػم التي مشحت عمى أساس االشتخاك باأللعاب 
لألولسبياد الخاص لحوي اإلعاقة العقمية بيغ الجانبيغ العخاقي والجػرجي لمسجة 

جريبي استعجاد لمسذاركة في م ضسغ السعدكخ الت31/08/2014-24مغ 
 م.2014-12-02الجورة اإلقميسية العخبية في مرخ مصمع 

  األولسبياد الخاص الجػرجي
 م2014 لحوي اإلعاقة العقمية

37.  
شكخ وتقجيخ إلى جامعة بغجاد )اإلتقان في التشطيع واإلدارة 
ورفع السدتػى العمسي والتجريدي فييا( بالعجد 

 .م2014-02-24في  301/د/6/7
 م2014 وزيخ التعميع العالي والبحث العمسي

شكخ وتقجيخ لمجيػد الستسيدة والسبحولة في مديخة الكمية   .38
 م.2014-07-02في  220بالعجد م خ/

 م2014 جامعة بغجاد-عسيج كمية التخبية الخياضية

 2028شكخ وتقجيخ )لجان اختبارات الصمبة الججد( بالعجد ذ/  .39
 م2014 عسيج الكمية م.2014-09-21في 

لجشة تشديل الجرجات لمسخحمة -شكخ وتقجيخ )لجان امتحانية  .40
 م2014 عسيج الكمية م(.2014-2013الخابعة( )

41.  
شيادة مذاركة في األلعاب اإلقميسية الثامشة لألولسبياد 

-الخاص الجولي لسشصقة الذخق األوسط وشسال أفخيقيا
 م(.12/2014ديدسبخ )10-3القاىخة 

 م2014 ي األولسبياد الخاص السرخ 

شيادة تقجيخية مغ االتحاد العخاقي لكخة الدمة )السداىسة الفاعمة   .42
-2014 االتحاد العخاقي لكخة الدمة م(.2015-2014في إنجاح نذاشات االتحاد لمسػسع 

 م2015

شيادة مذاركة )تثسيغ لمسذاركة واإلسيام الفاعل في   .43
 إنجاح السؤتسخ العمسي الجولي الثاني لعمػم الخياضة(.

جامعة -مية التخبية البجنية وعمػم الخياضةك
 م2015 م.16/04/2015-14بغجاد لمسجة مغ 

44.  
شكخ وتقجيخ نطخًا لتقييع معامالت التخقية الخاصة بأساتحة 

كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة بالعجد -جامعة ديالى
 م.2015-09-03في  2692

-عسيج كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضية
 م2015 ديالىجامعة 

شكخ وتقجيخ نطخًا لسشاقذة شالب الساجدتيخ )حيجر أياد(   .45
 م.2015-10-12في  3020بالعجد 

-عسيج كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة
 م2015 جامعة ديالى

 م2015 )األولسبياد الخاص(أمخيكا -لػنذ أنجمػس م(.2015شيادة تقجيخ لمسذاركة في ألعاب األولسبياد الخاص العالسية )  .46

47.  
شيادة تقجيخ لمسذاركة في ألعاب األولسبياد الخاص 

)البخنامج العخاقي م( عغ صفتي بالػفج 2015العالسية )
 (.لحوي اإلعاقة العقمية الرحي

كاليفػرنيا -السؤسدة في مجيشة أونتاريػ
 م2015 م(24-07-2015)

48.  
شكخ وتقجيخ لمجيػد السبحولة في االمتحانات الشيائية 

م 2015-2014ل والثاني لمعام الجراسي لمجوريغ األو
 م.2015-11-25في  536بالعجد م خ/ 

 م2015 عسيج الكمية/بغجاد

شيادة مذاركة )السذاركة في دورة تجريبية دولية لمسدتػى   .49
 ( لكخة الدمة(.Bالثاني )فئة

(FIBA ASIA ) االتحاد العخاقي وبإشخاف
 العخاق(-لكخة الدمة )بغجاد

 م2016

-17في أسبػع المغة اإلنكميدية الدشػي الدابع لمفتخة مغ شيادة مذاركة   .50
 م2016 عسيج الكمية/بغجاد كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة.-م في جامعة بغجاد21/04/2016
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51.  
 C)إلقاء محاضخات في الجورات التأىيمية لفئة  شكخ وتقجيخ

 م2016 دمة )بغجاد(االتحاد العخاقي لكخة ال م.2016-05-14في  287في بغجاد( بالعجد 

52.  
شيادة مذاركة )الجورة التجريبية لفعالية فمػر بػل في 

 م2016 األولسبياد الخاص العخاقي م.2016-05-07بغجاد( بتاريخ 

شكخ وتقجيخ )لمجيػد الستسيدة والستسثمة بعزػية المجشة   .53
 م.2016-06-06في  2447العمسية( بالعجد أ د/ 

 م عسادة كمية التخبية البجنية وعمػ 
 م2016 جامعة بابل-الخياضة

 م2016 رئيذ جامعة بغجاد م.2016-05-23في  12705شكخ وتقجيخ بالعجد   .54

الحرػل عمى شيادة السذاركة في الجورة التجريبية اإلدارية   .55
 اإلقميسية )رئيذ المجشة الفشية( لبشان/بيخوت.

 م2016 األولسبياد الخاص المبشاني

ات العميا ولجشة التخقيات شكخ وتقجيخ )لمجيػد في الجراس  .56
 العمسية(.

جامعة بغجاد: عسيج كمية التخبية البجنية 
 وعمػم الخياضة

 م2016

57.  
شيادة مذاركة )شكخ وتقجيخ( عمى السذاركة الفاعمة في السؤتسخ 

( )اليػبيل الحىبي لعمع الشفذ الخياضي في مرخ 17العمسي الجولي )
 القاىخة(. -م 20/11/2016-18والجول العخبية 

 م2016 جامعة حمػان: كمية التخبية الخياضية لمبشيغ

58.  
تكخيع جائدة أفزل إنجاز لمجشة اإلحراء في الجوري السستاز 

 م2016 االتحاد العخاقي لكخة الدمة م(.2016-2015لمسػسع الخياضي )

شكخ وتقجيخ عغ لجان اختبارات الصمبة الججد )رئيذ لجشة كخة   .59
 م.2016-12-07في  720خ/الدمة( مغ قبل العسيج بالعجد م 

جامعة بغجاد: عسيج كمية التخبية البجنية 
 وعمػم الخياضة

 م2016

60.  
م، 2016تكخيع اتحادنا كػنو مغ االتحادات السسيدة لعام 

 عمسًا إني أحج اعزاء اتحاد االولسبياد الخاص العخاقي
 م.2017-02-23في  30بالعجد أ/

 م2016 /مقخ الػزارةوزيخ الذباب والخياضة

61.  
يادة مذاركة كباحث في السؤتسخ العمسي الجولي الثالث ش

-اضةلعمػم الخياضة في كمية التخبية البجنية وعمػم الخي
 م.13/04/2017-11جامعة بغجاد لمفتخة مغ 

رئيذ السؤتسخ عسيج كمية التخبية البجنية 
 م2017 وعمػم الخياضة/جامعة بغجاد

معاييخ الترشيف شكخ وتقجيخ لمجيػد السبحولة في لجشة استكسال   .62
 م.2017-04-09في  292الػششي. بالعجد م خ/

-عسيج كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة
 م2017 جامعة بغجاد

تكخيع مغ قبل االتحاد العخاقي لكخة الدمة عغ دور لجشة اإلحراء   .63
 م2017 االتحاد العخاقي لكخة الدمة م.2017-05-22في الجوري السستاز لكخة الدمة بتاريخ 

64.  
شكخ وتقجيخ مغ قبل الديج العسيج مغ خالل إنجاح السؤتسخ 

م 13/4/2017-11العمسي الجولي الثالث لمكمية لمسجة 
 م.2017-05-11في  344بالعجد م خ/ 

-عسيج كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة
 م2017 جامعة بغجاد

65.  
يحا الحرػل عمى الخقع االحرائي الجولي بعج اجتياز االمتحان الجولي ب

الخرػص، عمسًا إن السحاضخ ىػ الديج معخوف مػلػد مدؤول 
 االحراء في االتحاد الجولي مكتب اسيا استعجادًا لمسشافدات السقبمة.

 م2017 االتحاد الجولي مكتب اسيا لكخة الدمة

66.  
تكخيع لجشة اإلحراء السخكدية في االتحاد العخاقي لكخة 

لقخعة م في يػم إجخاء ا2017-09-23الدمة بتاريخ 
 لمجوري السستاز في بغجاد.

 م2017 االتحاد العخاقي لكخة الدمة
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 شكخ وتقجيخ عغ دوري في لجشة السشاقذة لصالب الجكتػراه.  .67
 عسيج كمية التخبية البجنية 

 م2017 جامعة ديالى -وعمػم الخياضة 

 شكخ وتقجيخ عغ دوري في لجشة السشاقذة لصالب الجكتػراه.  .68
 جنية عسيج كمية التخبية الب

 م2017 جامعة األنبار -وعمػم الخياضة 

شكخ وتقجيخ لمجيػد السبحولة في لجشة اختبارات الصمبة )رئيذ لجشة   .69
 م.2017-10-19في  616اختبارات كخة الدمة( بالعجد م خ/

عسيج الكمية في كمية التخبية البجنية وعمػم 
 م2017 جامعة بغجاد-الخياضة

70.  
لسخكد الثاني في شكخ وتقجيخ لحرػل الكمية عمى ا

 31106الترشيف الػششي لجػدة الجامعات العخاقية بالعجد 
 األداء الجامعي.و م قدع ضسان جػدة 2017-11-13في 

 م2017 رئيذ جامعة بغجاد

شيادة مذاركة في السؤتسخ العمسي الجولي الثاني لمسجة مغ   .71
 م.14-16/08/2018

  –عسيج كمية التخبية الخياضية 
 م2018 جامعة الدميسانية

شكخ وتقجيخ عغ دوري في لجشة السشاقذة لصالبة   .72
 الساجدتيخ.

  –ة البجنية وعمػم الخياضعسيج كمية التخبية 
 م2018 جامعة كخبالء

شكخ وتقجيخ لمجيػد السبحولة في أداء العسل بالذكل األمثل   .73
 في شعبة الجراسات العميا.

 –عسيج كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة 
 م2018 جادجامعة بغ

شكخ وتقجيخ لمجيػد السبحولة في اتسام ميام اختبارات الصمبة   .74
 م )رئذ لجشة كخة الدمة(.2019-2018لمعام الجراسي 

 –عسيج كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة 
 م2019 جامعة بغجاد

 شيادة مذاركة في ورشة العسل الخاصة بالمغة اإلنكميدية.  .75
 –وعمػم الخياضة  عسيج كمية التخبية البجنية

 م2019 جامعة بغجاد

شكخ وتقجيخ لمجيػد السبحولة في إنجاز جسيع معامالت التخقيات   .76
 العمسية ولكافة السخاتب )رئيذ لجشة التخقيات العمسية(.

 –عسيج كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة 
 م2019 جامعة بغجاد

سيج كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة ع شيادة مذاركة في السؤتسخ العمسي الجولي األول.  .77
 م2019 جامعة بغجاد –لمبشات 

شيادة مذاركة في ممتقى بغجاد العمسي الخياضي الجولي   .78
 م.10/01/2019-09لمسجة مغ 

 –عسيج كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة 
 جامعة بغجاد

 م2019

79.  
شيادة مذاركة كعزػ لجشة اإلحراء في بصػلة غخب أسيا 

م بغجاد 2019-03-14إلى  10خة الدمة لمسجة مغ لك
 قاعة الذعب لكخة الدمة.

 م2019 األميغ العام التحاد غخب آسيا لكخة الدمة

80.  

شيادة مذاركة في السمتقى العمسي األول لالختبار والقياس 
 –في السجال الخياضي الحي أقامتو الجامعة السدتشرخية 

لبجنية وعمػم الخياضة قدع التخبية ا –كمية التخبية األساسية 
 السػافق تحت شعار )باالختبار والقياس نختقي في اإلنجاز(.

ورئيذ قدع  عسيج كمية التخبية األساسية
 التخبية البجنية وعمػم الخياضة

18-04-
 م2019

81.  
شكخ وتقجيخ لمجيػد السبحولة في تشطيع بصػلة أنجية غخب 

-09آسيا لكخة الدمة التي أقيست في بغجاد لمسجة مغ 
 م.15/03/2019

 وزيخ الذباب والخياضة

بالعجد 
 750م.خ/
-18في 

04-
 م2019
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 شكخ وتقجيخ عغ دوري في لجشة السشاقذة لصالبة الجكتػراه.  .82
 –عسيج كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة 

 جامعة ديالى

العجد 
في  3062

26-08-
 م2019
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