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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 الحسن أحمد محمد عبد الخالق       : االسـم
  701.01080. تاريخ الميـالد:

 متزوج الحالة الزوجية:

 1 :عدد األوالد
 مسلم        انة:الدي

 إصابات رياضية وتأهيل  ص:ــالتـخـص
 أستاذ جامعي  :الوظيفة

 دكتوراه  الدرجة العلمية:

        الجادرية / البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  - جامعة بغداد  عنوان العمل:
 .887887 العمل: هاتف

 8818581817.  :الهاتف النقال
  amak_stipendat@yahoo.com :أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 2..2 التربية الرياضية بغداد تربية رياضية-بكلوريوس 1

تربية -ماجستير 2
 8..2 التربية الرياضية بغداد /رياضة عالجيةرياضية

/ رياضية تربية-دكتوراه 7
 إصابات رياضية وتأهيل

-هالة-مارتن لوثر
 /ألمانيافيتنبيرغ 

البدنية التربية 
 2.17 وعلوم الرياضة
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 8..2-2..2 جامعة بغداد مدرب ألعاب 1
 2.17-8..2 جامعة بغداد مدرس مساعد 2
 لغاية اآلن-2.17 جامعة بغداد مدرس 7

 

 
 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  في: المشروعات البحثية لثاثا 

 . )البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1 
بتقوية عضالت الفخذين )رسالة  نهاج مقترح لعالج آالم أسفل الظهرتأثير م

 8..2 بغدادجامعة  ماجستير(

بحث مقارنة لواقع آالم أسفل العمود الفقري لدى تدريسي جامعة بغداد )دراسة  2
 مفرد(

مجلة كلية التربية الرياضية 
 7..2 / الجارية بغدادجامعة 

سلوبين المتسلسل والعشوائي في تطوير بعض المهارات تأثير منهج تدريبي باأل 7
 )مشترك( األساسية بكرة القدم

مجلة كلية التربية الرياضية 
 8..2  بغدادللبنات جامعة 

مجلة كلية التربية الرياضية  )مشترك( واقع ممارسة لعبة كرة القدم في المدارس المتوسطة 8
 8..2 / الجارية بغدادجامعة 

بنظام تحليل للمرضى الذاتي  ر طول الطريق على دقة قياس القصورتأثي 5
 )مشترك( المستشعرالمشي المستند الى جهاز 

 ألمانيا – اليبزكمجلة جامعة 
 .2.1 اإلتحادية

 2.17 ألمانيا - هالةمجلة جامعة  تقويم العالج الطبي للعمود الفقري بداللة الوقاية األولية والثانوية )مفرد( 6

8 
دراسة مقارنة إلصابات مفصل الكاحل لدى العبي كرة القدم للساحات الخارجية 

 )مشترك( والصاالت المغلقة
مجلة كلية التربية الرياضية 

 2.18 / الجارية بغدادجامعة 

7 
درجة األلم لدى  تأثير التصور العقلي )لوسيلة العالج المائي( في خفض

 )مشترك( عينة من المصابين بآالم أسفل العمود الفقري من النوع الحاد
مجلة كلية التربية الرياضية 

 2.15 / الجارية بغدادجامعة 

0 
أنواعها  –صابات مفصل الركبة من حيث )أسبابها إدراسة تحليلية لبعض 

 وطرائق الوقاية منها( لدى العبي كرة القدم للساحات الخارجية
 

 – العربية مصرجمهورية 
 2.18 شرم الشيخمجلة مؤتمر 
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : رابعا 

 السنة الجهة المانحة التقديركتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

ول على كليات ومعاهد األ الطالب جائزة  1
 2..2 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأقسام التربية الرياضية في العراق

شكر وتقدير لألوائل في دورة طرائق التدريس  2
 5..2 السيد رئيس جامعة بغداد للتدريسيين الجدد

األوائل على البعثات شكر وتقدير للطلبة  7
 الدراسية )الطالب األول في االختصاص(

السيد وزير التعليم العالي والبحث 
 2.17 العلمي

8 
شكر وتقدير للتفوق الدراسي في برنامج 

 البعثات الدراسية
السيد مدير دائرة البعثات والعالقات 

 2.17 الثقافية

التعليم العالي والبحث السيد وزير  شكر وتقدير للجهود العلمية للجامعة  5
 2.18 العلمي

 2.18 السيد عميد الكلية شكر وتقدير ألعضاء الهيئة التدريسية 6

شكر وتقدير ألعضاء لجنة إختبارات الطلبة  8
 2.16 السيد عميد الكلية المتقدمين الجدد

شكر وتقدير ألعضاء لجنة إختبارات الطلبة  7
 2.18 السيد عميد الكلية المتقدمين الجدد

0 
شكر وتقدير ألعضاء لجنة الحلقات الدراسية 

 2.18 السيد عميد الكلية )السمنر(

شكر وتقدير ألعضاء لجنة الدورة التطويرية  .1
 2.17 السيد عميد كلية الشرطة للقتال األعزل لمنتسبي وزارة الداخلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــ:اللغ خامسا 

      العربية. اللغة      Arabic 
      نكليزية.إل ا اللغة  English  
       األلمانية.اللغةGerman      


