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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 نداء ياسر فرهود العبيدي: االسـم
 1978/ 1/7تاريخ الميـالد:

 باكرالحالة الزوجية:

 اليوجد:عدد األوالد
 مسلمهانة:الدي

 علم النفس /الكرة الطائرةص:ــالتـخـص
 استاذ مساعد:الوظيفة

 /دكتور استاذ مساعدالدرجة العلمية:

 كلية التربية الرياضية /جامعة بغدادعنوان العمل:
 العمل: هاتف

 07901157964:الهاتف النقال
 Forhood@cope.uobaghdad.edu.iq :أاللكترونيالبريد 

 
 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 2002 التربية الرياضية جامعة بغداد مدربة العاب 1
 2004 التربية الرياضيه جامعة بغداد مدرس مساعد 2
 2008 التربية الرياضية  جامعة بغداد مدرس دكتور  3

 جامعة بغداد دكتور  استاذ مساعد 4
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة 

لغاية 15/5/2014
2019 

5     
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2001_1999 كلية التربية الرياضية مدربة العاب  1
 2004_2002 كلية التربيه الرياضية  مدرس مساعد 2
 2014_2008 كلية التربية الرياضية مدرس دكتور  3
 2019_2014 كلية التربية الرياضية استاذ مساعد دكتور  4
5    
6    

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت
 2014_1999 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية 1
 2019_2014 جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  2
3    
4    
5    
6    

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2012_1999 الكرة الطائرة  ةعاب الفرقيلقسم اال 1
 20013_2012 الكرة الطائرة /خماسي كرة  الصاالت  عاب الفرقيةلقسم اال 2
 2014_2013 خماسي كرة الصاالت عاب الفرقيةلقسم اال 3
 2019_2014 الكرة الطائرة  قسم االلعاب الفرقية  4
 2019_2014 خماسي كرة الصاالت عاب الفرقيةلقسم اال 5
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 2019_2015 الكرة الطائرة /خماسي كرة  الصاالت  عاب الفرقيةلقسم اال 6
7    
8    

 
 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح األ)خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

بناء وتقنين مقياس القيادة التحكيمية لحكام الدرجة  1
 االولى بكرة القدم في العراق

 2018_2017 الدراسات العليا/ الماجستير

 سمنار لطالب الدراسات العليا / ماجستير دكتوراه 2
الدراسات العليا/ 
 الماجستير_الدكتوراه

2016_2019 

3    

4    

5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

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

المؤتمر العلمي الثاني لعلوم  1
 الرياضة 

 بوستر /بحث/مشاركه التربيه الرياضيةكلية  11/11/2014

كلية التربية الرياضية  2012/ 6/8 المؤتمر العلمي الدوري الثامن عشر  2
 /الموصل

 بحث /مشاركه

 حضوركلية التربيه الرياضيه  2013 المؤتمر العلمي الثاني  3
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 /بنات
المهرجان العربي الرابع لرياضه  4

 لجميع
 مشاركه دولة الكويت 25/10/2012

ندوة عن المنشطات في التربية  5
 الرياضية 

 حضور كلية التربية الرياضية  8/1/2014

انتخابات عضو ارتباط نقابة  6
 المعلمين 

 مشاركه  كلية التربية الرياضية  2/7/2014

محاضرة عن تطبيقات الشبكات   7
 العصبية االصطناعية الذكية 

 حضور كلية التربية الرياضيه 16/4/2014

معرض اسبوع اللغة االنكليزية  8
 السنوي 

 حضور كلية التربية الرياضية 19/5/2014

 حضور كلية التربية الرياضية 15/5/2014 احتفالية يوم اللغة العربية 9
 مشاركة / ومديرة الدورة كلية التربية الرياضية 3/4/2016 دورة تحكيمية بالكرة الطائرة  10
 مشاركة كلية التربية الرياضية 16/5/2016 دورة تدربية لكرة الطائرة الشاطئية  11
دورة تدربية في كرة القدم لفئات  12

 العمرية 
 مشاركة  كلية التربية الرياضية 4/6/2016

دورة تحكيمية تاهيلية دولية في  13
 لعبة الكرة الطائرة 

قاعة الشعبالمغلقة لكرة  29/5/2016_24
 الطائرة 

 مشاركة

دورة تدربية اسيوية لكرة القدم  14
 صاالت 

 مشاركة قاعة الحلة  25/8/2016

ملعب بسام روؤف لكرة  c 17_29/1/2017دورة تدربية اسيوية لكرة القدم فئة  15
 القدم ساحات مكشوفه

 مشاركة

دورة تدربية االستراتيجة الحديثة  16
 للتدريب الرياضي وادارة المالعب

كلية التربية البدنية  9/10/2018_8
 الوزيرية بنات

 مشاركة 

ورشة تدربية لبرنامج ميراش  17
 الرياضي

 حضور  مصر  29/3/2019_28

دورة تدربية تاهيل اصابة الرباط  17
 الصليبي االمامي 

 حضور  مصر 29/3/2019_28

ورشة تدربية التغذية  18
 ورياضة المرءة الحامل

 حضور مصر 29/3/2019_28

تدربية فسيولوجيا ورشة  19
 رياضة المرأة

 حضور مصر 29/3/2019_28

محاضرة نوعية عن التدريب  20
 الذهني

كلية التربية البدنية  27/5/2019
 وعلوم الرياضة 

 حضور
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محاضرة نوعية االعداد  21
 النفسي الحديث

كلية التربية البدنية  26/4/2016
 وعلوم الرياضة 

 حضور

دورة انتقاء مدربي ومدربات  22
 الكرة الطائرة   

 عضوة  منتزة الزوراء  4/6/2016_1

دورة واجبات االخصائي  23
 النفسي الرياضي في االندية 

كلية التربية البدنية  22/3/2017
 وعلوم الرياضة 

 محاضرة

دورة تاهيلية لمدربي  24
ومدرسي التربية البدنية 
وعلوم الرياضة وزارة 

 التربية 

 محاضرة  قاعة الشعب المغلقة  30/1/2019

ندوة علمية في مركز  25
 النهرين 

مركز النهرين  4/2/2019
لدراسات 

 االستراتيجية 

 حضور

 مشارك وحضور اربيل  12/11/2018 دورة عن االرشاد النفسي  26

دورة تدربية  في الواليات  27
المتحدة االمريكية بالكرة 

 الطائرة 

الواليات المتحدة  2017
 االمريكية 

 مشارك وحضور 

دورة تدربية في لعبة تنس  28
 كرة القدم 

 مشارك وحضور تركيا  2018

محاضرة نوعية التثقيف  29
 النفسي والتربوي

كلية التربية البدنية  27/1/2019
 وعلوم الرياضة 

 محاضرة 

محاضرة نوعية عن التدفق  30
النفسي في علم النفس 

 الرياضي 

كلية التربية البدنية  27/12/2017
 وعلوم الرياضة 

 محاضرة

المؤتمر العلمي االول  31
االتجاهات الحديثة في علوم 

 الرياضة 

 مشاركه/ وحضور جامعة حلبجة  24/25/8/2016

ملتقى بغدادالعلمي الرياضي  32
 الدولي االول 

/كانون 9/10
 2019االول/

كلية التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة 

 مشاركه

المؤتمر االولرياضة المرأة  33
 العربية )التحديات والفرص(

/مارس/ 29_28
2019 

 

جمهورية مصر 
 العربية 

 مشاركة وحضور 

 

 

 

 . األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية
 مدربة منتديات مدارس الكرخ لكرة الطائرة لجان االرشاد لطالبات المرحلة الثالثة 
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 مدربة لكرة الطائرة واليد لنادي المستقبل االنبار لجنة مناقشة اطار بحث ماجستير
 العبة ومدربة نادي الزعيم لكرة الطائرة 2013/2014لجنة تشريفات لدورات التخرج

لجان اختبارات لطلبة الجدد لعام 
2016/2017/2018/2019 

حكم اتحادي درجة اولى مرشحة الى دولي في لعبة 
 2016/2019الطائرة الكرة 

 مشاركة في بطولة العراق لكرة القدم /دهوك 2017/2019لجان تنزيل الدرجات 

لتنمية البشرية  totمشاركة في دورة  2018/2019لجان االرشاد لطالبات 
12_15/11/2018 

 18/10/2018_14دورة في سالمة اللغة العربية  2018لجان الجرد في المجانية 

/ والدورة 2017حكم اتحادي لبطولة العراق النسوية  2018/2019ومتابعة الطالبات  لجان الزي الموحد
 2019الثانية في السليمانية 

لجان في الملتقى العلمي والموتمرات العلمية لعام 
2019 

حضور البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية لرجال 
 26/7/2015والنساء في المملكة االردنية 

لكرة الطائرة الدوري اممتاز رجال تحكيم الدوري 
2018_2019 

تحكيم لعبات لدوري النسوي في لعبة الكرة الطائرة بغداد 
2017_2019 

تقويم بحوث مجلة التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 2016/2019لجان مناقشة بحوث لتخرج لعام  2019_2015

 لجنة مناقشة الطالب محمد سلمان /ماجستير  2016لجنة مناقشة طالبة الماجستير طيبة اسامة 
لجنة مناقشة طالب الماجستير )حسام حسين دحام 

 2019(اطار بحث 
 2019لجنة مناقشة طالب الدكتوراه) منتظر محمد(

لجنة مناقشة اطار بحث طالب الماجستير جعفر عبد 
 المطلب

لجنة مناقشة  اطار بحث طالبة الماجستير )اثراء عبد 
 الخضر (

 2016لجنة تشكيل االعداد الحتفال يوم الكلية 
لجنة مناقشة اطار البحث لطالب الدكتوراه ماهر عبد 

 2016االله
 

أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  
 )البحوث المنشورة(التعليم

 السنة محل النشر اسم البحث ت
 2012 موصل عب الحر بالكرة الطائرة مظاهر االنتباه لدى الالتاثير جهد بدني في بعض  1

تاثير تمرينات بدنية مهاريه بالكرة الطائرة على تنمية بعض عمليات االداء  2
 الفعلي

 2012 التربية الرياضية /بنات

دراسة السمات الشخصيه والسعة الرئويه لتدرسين المدخنين والغير مدخنين  3
 في الكرة الطائرة 

التربيه الرياضيه /جامعة 
 بغداد

2013 

 2015التربيه الرياضيه /جامعة تاثير برنامج تدريبي محوسب في خفظ االجهاد الذهني لفصي االيمن  4
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 بغداد وااليسر ودقة الضرب الساحق القطري العبات الكرة الطائرة 

الطالقة النفسية وعالقتهابمهارة استقبال االرسال لدى العبي اندية بغداد  5
 لفئة الشباب بالكرة الطائرة 

المجلة االوربية 
 2016 لتكنولوجياعلوم الرياضة 

( كمنشط في بعض القدرات البدنية placeboتاثير استخدام )البالسيبو  6
 2016 حلبجة / شمال العراق  مؤتمر والحركية على وفق الفئات العمرية والمستوى (

بناء مقياس االيمان بالخرافةوتطبيقهعلى مدربي الفرق الرياضية في بغداد  7
 على وفق المستوى االكاديمي 

كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة /مؤتمر 

2017 

8 
التفكير االبداعي وعالقتة بمستوى التحصيل النظري والعملي بمادة الكرة 

المرحلة الرابعة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /  الطائرة لطالب
 جامعة بغداد

التربيه الرياضيه /جامعة 
 2018 الحلة 

الوعي بتكنلوجيا المعلوماتوعالقتة بالمهارات النفسية وبعض المهارات  9
 االساسية بالكرة الطائرة 

مؤتمر رياضة المرأة العربية 
 2019 / القاهرة 

التحرش الجنسي نحو العبات الفرق الرياضية النسوية العراقية من قبل  10
 الكوادر التدربية 

مؤتمر رياضة المرأة العربية 
 2019 / القاهرة 

11    
12    
13    
14    
15    
16    
    
    
    

 
 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  حكم اتحادي في لعبة الكرة الطائرة 
  ممثلة االجتماعات التنسيقية لكاس الخليج لكرة القدم صاالت 
  عضوة في االشادات الطالبية لجامعة بغداد والرشاد التربوي الطالبي 
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 الجوائز و شهادات التقدير.كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة المانحةالجهة  كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 2013 كلية التربية الرياضية  كتاب شكر  1

 كتاب شكر  2
الهيئه العامه لشباب والرياضة /سمو 
ولي العهد الشيخ نواف احمد جابر 

 الصباح
2013 

 2014 منظمة بدر لدعم الفرق النسوي كتاب شكر  3
 2015 االتحاد العراقي لكرة الطائرة  كتاب شكر وتقدير  4
 2016 جامعة حلبجة  شكر وتقدير  5
 2019 المستشار الوطني لصحة النفسية  شهادة تقديرية  6
 2019 الجمعية المصرية  شكر وتقدير وزارة الشباب  7
 2018 االتحاد الكويتي لكرة القدم النسوية درع تقديري  8
 2018 جامعة النهرين  كتاب شكر  9
 2016 بغدادالسيد رئيس الجامعة /  كتاب شكر  10

 شكر وتقدير  11
عميد كلية التربية البدنية وعلوم 

 2015 الرياضة / بغداد

 2017 االتحاد العراقي لكرة الطائرة  شكر وتقدير  12

عميد كلية التربية البدنية وعلوم  شكر وتقدير  13
 2016 الرياضة / بغداد

عميد كلية التربية البدنية وعلوم  كتب(3شكر وتقدير ) 14
 2017 الرياضة / بغداد

 2017 االتحاد العراقي لكرة الطائرة  شكر وتقدير  15
 2018 مركز البحوث النفسية / جامعة بغداد شكر وتقدير  16

السيد مساعد رئيس الجامعة للشون  شكر وتقدير  17
 2016 االدارية

عميد كلية التربية البدنية وعلوم  شكر وتقدير  18
 2018 الرياضة / بغداد

 2017 وزارة الشباب نادي بالدي شكر وتقدير  19
 2017 السيد وزير الشباب والرياضة  شكر وتقدير  20
 2017 السيد وزير الشباب والرياضة  شهادة تقديرية  21
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2019 اعداد/ القانون الدولي لكرة القدم صاالت  1

2   
3   
4   
5   
6   

 

 
 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 .العربية 

 .االنكليزية 


