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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 اشراق علي محمود : االسـم
 1971  تاريخ الميـالد:

  غير متزوجة  الحالة الزوجية:

 ال يوجد :عدد األوالد
 ةمسلم  انة:الدي

 كرة سلة –تدريب ص:ــالتـخـص
 تدريسية :الوظيفة

 دكتوراستاذ   الدرجة العلمية:

 الجادرية -كلية التربية الرياضية  عنوان العمل:
  العمل: هاتف

 07716851097 :الهاتف النقال
 yahoo.com@al hassaniishrag 49   :أاللكترونيالبريد 

 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 3/9/2006 للبنات كلية التربية الرياضية بغداد الدكتوراه في التربية الرياضية 1
2     
3     
    أخرى 4
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2000-1994 جامعة بغداد/ وحدة الرياضة الجامعية مدرب العاب 1
 2004-2002 جامعة بغداد –كلية العلوم  مدرس مساعد 2
 2011-2006 جامعة بغداد –كلية العلوم  مدرس دكتور 3
 22/6/2011 / جامعة بغدادية الرياضيةكلية الترب استاذ مساعد دكتور 4
 14/3/2018 / جامعة بغدادكلية التربية الرياضية استاذ دكتور  5
6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 26/9/2006-9/6/2002 بغداد كلية العلوم  1
 ولحد االن مستمرة بالخدمة 14/11/2006 بغداد كلية التربية الرياضية 2
3    
4    
5    
6    
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 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2009-2006 كرة السلة + اللياقة البدنية التدريس 1
 2014 -2010 كرة السلة + طرائق التدريس فرع االلعاب الفرقية 2
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

 

 

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

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 
المساعدة  باألدواتاستخدام تمرينات خاصه 

لالعبي  الهجوميةوتأثيرها في تعلم بعض المهارات 
 المصغرة  السلةكرة 

تربية الرياضية /رسالة ال
ماجستير للطالب علي 

 صالل 
2016 

2 

( في بعض القدرات  cross fitتدريبات )  تأثير
البدنية والحركية والمؤشرات الفسيولوجية والقياسات 

-25)  بأعمارالجسمية لمتدربات اللياقة البدنية 
 ( سنة 35

التربية الرياضية / اطروحة 
 دكتوراه / نور عبد النبي 

2019 

3    

4    

5    
6    
7    
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

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

كلية التربية الرياضية  2013 المؤتمر العلمي التخصصي االول للبحث العلمي  .1
 حضور للبنات

 حضور جامعة الموصل 2012 من عشر لكليات التربية الرياضيةالمؤتمر الدوري الثا  .2
 حضور جامعة الموصل 2012 المؤتمر الدولي الثاني للباحثين الشباب  .3

التربية الرياضية / جامعة  2012 المؤتمر التاسيسي العام لنقابة االكاديميين العراقيين  .4
 حضور بغداد

التربية الرياضية / جامعة  2012 المؤتمر العلمي الدولي االول لعلوم الرياضة  .5
 مشاركة بحثين بغداد

المؤتمر االول لمناقشة بحوث التخرج لطلبة كلية التربية   .6
التربية الرياضية / جامعة  2011 الرياضية

 حضور بغداد

المؤتمر الثاني لمناقشةبحوث التخرج لطلبة كلية التربية   .7
التربية الرياضية / جامعة  2012 الرياضية

 ورحض بغداد

المؤتمر العلمي بعنوان الحدس في االدارة والتدريب   .8
التربية الرياضية / جامعة  2012 الرياضي

 بغداد
 حضور

المؤتمر العلمي الدولي االول بعنوان الصحة النفسية في   .9
التربية الرياضية / جامعة  2014 الجامعات العراقية

 حضور بغداد

10.  
التقني تحت  المؤتمر العلمي الثاني عشر لهيئة التعليم

شعار التعليم التقني دورا رائدا في النهوض في البحث 
 العلمي

 حضور كلية التقنيات الصحية والطبية 2011

11.  
المؤتمر العلمي السابع عشر لكليات واقسام التربية 

الرياضية بعنوان الرياضة مراة المجتمع ومقياس تقدم 
 الشعوب

 حضور جامعة تكريت 2010

الث عشر لكلية التربية االساسية المؤتمر العلمي الث  .12
 حضور الجامعة المستنصرية 2011 بعنوان التربية نبض حي وفعل انساني متجدد

التربية الرياضية / جامعة  2014 رؤى وافكار نحو مستقبل زاهر لكرة السلة العراقية  .13
 عضو بغداد

 عضو لجنة بغداد 2013 مؤتمر واقع الرياضة في العراق  .14
 حضور بغداد 2014 ات الرياضيةندوة عن االصاب  .15
 حضور بغداد 2014 ندوة التعديالت على قانون كرة القدم  .16
 حضور بغداد 2013 ندوة عن المتفجرات  .17
 حضور بغداد 2013 مؤتمر الكفاءات العلمية  .18
 حضور بغداد 2013 مؤتمر عن دليل معلم التربية الرياضية  .19
 مشاركة  بغداد 2018 ورشة اللغة للجميع   .20
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 مشاركة  بغداد 2018 وة ثقافية بعنوان )تقليد الطبيعة ( ند  .21

22.  
حلقة ثقافية بعنوان ) االيام واالعياد الوطنية 

 مشاركة  بغداد 2018 والعالمية ( 

23.  
ورشة ) العالقة المتبادلة في تدريس الطلبة في 

 مشاركة  بغداد 2018 اخراج درس كرة السلة ( 

 مشاركة  بغداد my sport   2018حلقة ثقافية بعنوان ) رياضي (   .24

25.  
ورشة عمل كيفية االنضمام الى التصنيف 

 مشاركة  بغداد Qs   2018العالمي

26.  
ندوة حول النشر في المجالت العالية والتسجيل 

  حضور  بغداد 2018 في المكتبة االفتراضية 

 مشاركة  بغداد 2018 المؤتمر الصحفي العالن نتائج القبول المركزي   .27
 حضور   بغداد 2018 لمكمالت الغذائية واالنجاز الرياضي ( ندوة ) ا  .28

29.  

ورشة عمل النشر في المجالت العلمية المحلية 
والعالمية بعنوان البحث المستل وطريقة النشر 

 في المجالت المحلية والعالمية 
 حضور   بغداد 2018

30.  

ورشة تدريبية ) اهمية ترسيخ قيم النزاهة 
 واالخالص في الجامعات (

 
 حضور   بغداد 2018

31.  
المؤتمر العلمي الدولي االول الوطني الثالث 

 حضور   بغداد 2018 للمعهد العالي للدراسات المحاسبية 

32.  
ورشة عمل االختبارات والقياس وفق االسس 

 حضور   بغداد 2018 العلمية 

33.  
  APAورشة عمل وتوثيق المصادر بنظام 

 حضور   بغداد 2018 ونظام مايكروسوفت وورد وبرنامج ميندلي 

 مشاركة  بغداد 2019 ندوة بعنوان البرنامج الفضائي العراقي   .34

35.  
حلقة نقاشية بعنوان التدريب العقلي في المجال 

 مشاركة  بغداد 2019 الرياضي وفوائده 

36.  

محاضرة بعنوان )استخدام تمرينات الوقائية في 
بعض االجابات الشائعة لطالبات المرحلة االولى 

 ة بكرة السل
 مشاركة  بغداد 2019

37.  

اساليب لعب مختلفة  ممحاضرة بعنوان استخدا
لتحسين اداء بعض المهارات االساسية بكرة 

 السلة 
 مشاركة  بغداد 2019
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38.  
ورشة ) العالقة المتبادلة في تدريس الطلبة في 

 مشاركة  بغداد 2019 اخراج درس التربية الرياضية ( 

39.      
 مشاركة  بغداد 2019 ن اللعب والتعليم ( بكرة السلة بي3*3ورشة )  .40

41.  
نشاط طالبي تطبيق درس ميداني لطرائق 

 مشاركة  بغداد 2019 التدريس )مشترك( طالبات طالب 

42.  
ورشة عمل بعنوان ) مستجدات ومتغيرا ت 

 مشاركة  بغداد 2019 االساليب الحديثة في التدريس ( 

 مشاركة  بغداد 2019 ورشة عمل بعنوان ) لعبات صغيرة ترويحية (   .43
 مشاركة  بغداد 2019 دورة تدريبية للمشرفات التربيات   .44
 مشاركة  بغداد 2019 المؤتمر العلمي الثالث للهندسة الكهربائية   .45

46.  
مهرجان اللغة العربية احتفاء بيوم اللغة العربية 

 العالمي 
 مشاركة  بغداد 2019

47.  
 ملتقى بغداد العلمي الرياضي الدولي االول لكلية
 التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد 

 مشاركة  بغداد 2019

48.  

دوة علمية ) محاضرة ظاهرة التصحر غير ن
القانونية وتداعياتها االنسانية في منطقة 

 الشرق االوسط 
 مشاركة  بغداد 2019

49.  
ورشة عمل اثار االدمان على التدخين من 

 مشاركة  بغداد 2019 الناحية الصحية والنفسية والتربوية 

 مشاركة  بغداد 2019 درة اللغة االنكليزية   .50

51.  
ندوة مخاطر الشائعات والمخدرات والجراثيم 

 حضور   بغداد 2019 االلكترونية وسبل التصدي لها 

 مشاركة  بغداد culture day  2019وشة عمل اليوم الثقافي   .52

53.  
ورشة عمل الطرق المتعارف عليها عالميا 

  imradلعلمي طريقة بكتابة البحث ا
 حضور   بغداد 2019

54.  
ورشة عمل شروط وضوابط نظام المقررات في 

 حضور   بغداد 2019 الجامعات العراقية 

55.  
احتفالية يوم االكاديمي التي اقامتها نقابة 

 االكاديميين العراقيين 
 حضور  عضو /  بغداد 2019

 حضور   بغداد 2019 احتفالية عيد المرأة العالمي   .56
 حضور   بغداد 2019احتفالية ) الذكرى االولى  لتحرير البلد من   .57
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 تنظيم داعش االرهابي ( 

58.  
كرنفال النصر الرياضي اقامته وزارة الشباب 
 حضور   بغداد 2019 والرياضة بالتعاون مع كلية التربية الرياضية 

59.      
 مشاركة  بغداد google classroom 2019دورة الصفوف التعليمية   .60
 مشاركة  بغداد 2019 دورة اللغة االنكليزية   .61
 مشاركة  بغداد spss 2019دورة تحليل البيانات بالبرنامج االحصائي   .62
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 .  األخرى: األنشطة العلمية  سابعا 

 خارج الكلية داخل الكلية
 عضو لجنة االحصاء في االتحاد المركزي لكرة السلة االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة

 عضو لجنة كرة السلة للنساء (17تقويم بحوث الترقية العلمية عدد )
  3x3نة جعضو ل تقويم علمي لرسالة الماجستير

 ة رسالة الماجستيرمناقش
تقويم رسالة ماجستير ) تاثير جهاز تدريبي في تطوير مهارة 

الدفاعية ( وبعض المتغيرات البايو –المتابعة ) الهجومية 
 ميكانيكية لالعبي الشباب بكرة السلة ( جامعة ديالى 

 عضو لجنة السمنر سنتين

تقويم رسالة ماجستير ) تاثير التداخل بين اسلوبي التدريس 
لتبادلي والتضمين ( وفق تمارين الشبكة التدريبية في تعلم ا

مهارتي التهديف من الثبات والسلمي بكرة السلة للطالب ( جامعة 
 االنبار 

 سنوات 4عضو لجنة تنزيل الدرجات 
تقويم كتاب ) طرائق التدريس االسس النظرية والتطبيقية ( جامعة 

 بغداد 

ن للتربية عضو لجنة اختبارات الطلبة المتقدمي
 سنوات 4الرياضية 

تقييم بحث مجلة التوجهات الحركية واالنفعالية لتالميذ المرحلة 
االبتدائية نحو ممارستهم الفعاليات الرياضية اثناء درس التربية 

 الرياضية 
  سنوات 4عضو لجنة ارشاد تربوي 

  عضو لجنة التطبيق في المدارس
  سنوات 3عضو لجنة حفل التخرج 

نة االشراف على المالعب والقاعات عضو لج
  الرياضية

  عضو لجنة متابعة شؤون الطالبات
  
  
  
  

 

أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  
 . التعليم

 السنة محل النشر اسم البحث ت
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1.  
-15ن بأعمار تمرينات مهارية تطويرية لبعض انواع التهديف لالعبي الناشيئي

 2008 مجلة التربية الرياضية  سنة بكرة السلة  16

 2009 مجلة التربية الرياضية  تقويم الرشاقة بكرة السلة وبدونها لدى العبات كلية التربية الرياضية للبنات   .2

استخدام تمرينات منوعة لتطوير تحمل القوة وتأثيرها على بعض المهارات   .3
 كرة السلةالدفاعية لالعبين الشباب ب

 مجلة الثقافة الرياضية
 2011 تكريت

منهج تعليمي مقترح لتسريع التعلم لبعض المهارات الهجومية بكرة السلة لطالبات   .4
 2012 مجلة التربية الرياضية المرحلة االولى / كلية التربية الرياضية 

لى دراسة مقارنة لبعض المهارات الهجومية االساسية بين طالبات المرحلة االو   .5
 لكليتي التربية الرياضية /جادرية والبنات بكرة السلة

مجلة التربية الرياضية المؤتمر 
 العلمي االول 

2012 

استخدام بعض التمرينات المركبة )بدنية مهارية( بطريقة الفارتلك وتاثيرها في   .6
 تطوير القوة االنفجارية والقدرة الالهوائية والتهديف بالقفز لدى العبي كرة السلة

مجلة التربية الرياضية المؤتمر 
 2012 العلمي االول

تأثير استخدام الوسط المائي في تطوير السعة الالهوائية ومهارتي التصويب   .7
 السلمي والتصويب بالقفز بكرة السة 

مجلة علوم التربية الرياضية 
 2014 بابل

لالعبي  التدريب البالستي في تطوير القوة االنفجارية والتصويب بالقفز تأثير  .8
 المركز الوطني للموهبة الرياضية لكرة السلة 

 2018 مجلة التربية الرياضية

( ودقة   VTS.SPORTفينا ) منظومةتازر اليدين اليمنى واليسرى بداللة   .9
 2017 مجلة التربية الرياضية االرسال المواجه من االسفل لدى بعض من طالبات المرحلة الرابعة 

ساعدة مقترحة لتطوير دقه الضربتين االمامية والخلفية تأثير استخدام ادوات م  .10
 بالتنس لدى طالب المرحلة الثالثة 

 التربية الرياضيةعلوم مجلة 
 2017 بابل 

استخدام االلعاب الصغيرة في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة السلة لتلميذات   .11
 المرحلة المتوسطة 

مجلة علوم التربية الرياضية 
 بابل

2017 

12.  
أثير تمرينات خاصة باألدوات المساعدة في تعلم مهارة الطبطبة بكرة السلة ت

 2016 مجلة التربية الرياضية  12-9بأعمار 

تأثير تمرينات خاصة لسرعة التردد الحركي في تطوير االداء المهاري المركب   .13
 2016 الرياضية الثقافةمجلة  ودقة التصويب بكرة السلة 

–وافقية بمهارتي الطبطبة والتصويب السلمي ) بسيطة عالقة بعض القدرات الت  .14
 مركبة ( لناشى المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بكرة السلة 

المجلة العلمية لكلية التربية 
 2016 البدنية وعلوم الرياضة / حلوان 

15.  
االنتباه المنقسم بداللة منظومة )فينا (وعالقته بدقة الضرب الساحق لدى العبات 

 2015 مجلة التربية الرياضية انة بغداد بالكرة الطائرة ام

( في تطوير االنتباه المنقسم ودقة االرسال الموجه  cogni plusتاثير تقنية )   .16
 من االعلى )التنس( لدى بعض طالبات المرحلة الرابعة 

مجلة كركوك العلمية للتربية 
 2014 الرياضية 

فردة بكرة السلة لطالبات المرحة االولى تقويم مستوى تعلم بعض المهارات المن  .17
 2009 مجلة التربية الرياضية الوزيرية لكلية التربية الرياضية الوزيرية 

في عدد من المتغيرات البدنية  وتأثيرهااستخدام تمرينات اليوغا لتنمية المرونة   .18
 والمهارية بكرة السلة 

 2006 اطروحة دكتوراه 

 2002 رسالة ماجستير ت البدنية والمهارية وعالقتها بنتائج الفرق بكرة اختبار اداء عدد من المتغيرا  .19
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 السلة 

20 
تأثير تمرينات مهارية بأسلوب التعلم التعاوني  في تعليم مهارتي الطبطبة العالية  

 2019 مجلة التربية الرياضية والمناولة المرتدة  بكرة السلة لطالب الثاني المتوسط

 
The Effect of Multimedia Skills Skill Exercises on Teaching 

High School and Basketball Basket 

Skills for Second Intermediate Student 

international Journal 

of Research in Social 

Sciences and 

Humanities 
2019 

ولوجية ( في بعض القدرات البدنية والمؤشرات الفسي cross fitتأثير تدريبات )  21
 2019 مجلة التربية الرياضية ( سنة35-25اللياقة البدنية بأعمار )  لدى تدريبات والقياسات الجسمية

22 
The Effect of zombie Exercises in  some biochemical and 

functional variable of Basketball  

 

international Journal 

of Research in Social 

Sciences and 

Humanities 
2019 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 
   

   

 
 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  
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 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 1999-1998-1997-1996-1995 من عميد كلية العلوم/ جامعة بغداد (5كتب شكر وتقدير عدد)  .1
 1/8/2012 من رئيس الجامعة  كتاب شكر وتقدير   .2
 24/4/2012 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .3
 23/3/2014 من رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير   .4
 30/3/2014 من رئيس جهاز االشراف والتقويم العلمي كتاب شكر وتقدير  .5
 26/12/2013 من وزير التعليم العالي والبحث العلمي يركتاب شكر وتقد  .6
 15/5/2014 مجتمع مدني كتاب شكر وتقدير   .7
 24/2/2014 من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير  .8
 21/9/2014 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .9
 28/3/2013 والبحث العلميمن وزير التعليم العالي  كتاب شكر وتقدير  .10
 2013 جامعة بغداد شهادة تقديرية   .11
 2015 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .12
 2015 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .13

 2015 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .14

 2015 بية الرياضيةمن عميد كلية التر  كتاب شكر وتقدير   .15

 2016 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .16
 2016 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .17

 2016 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .18

 2016 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .19

 2016 عميد كلية التربية الرياضيةمن  كتاب شكر وتقدير   .20

 2017 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .21
 2017 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .22
 2017 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .23

 2017 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .24

 2017 من عميد كلية التربية الرياضية كر وتقدير كتاب ش  .25

 2018 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .26
 2018 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .27

 2018 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .28

 2018 من عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير   .29
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
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