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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 د. ايمان حسين علي الطائي: االسـم
 71/5/7551تاريخ الميـالد:

 الحالة الزوجية:متزوجة

 ( 2)  :عدد األوالد
 مسلمةانة:الدي

 تقويم وقياس /كرة يدص:ــالتـخـص
 استاذ جامعة:الوظيفة

 استاذ الدرجة العلمية:

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

 51152525510:الهاتف النقال
  e_hussinali@yahoo.com :أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 7515 التربية الرياضية بغداد بكلوريوس تربية رياضية 1
 7511 التربية الرياضية بغداد ماجستير تربية رياضية 2
 7555 التربية الرياضية بغداد دكتوراه تربية رياضية 3
    أخرى 4
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
1    
2    
3    
4    
5    
6    

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت
  2114 -1891 بغداد كلية التربية الرياضية  1
2    
3    
4    
5    
6    

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2557 - 7515 كرة اليد للدراسات األولية االلعاب الفرقية 1
 ولحد أالن 7555 االختبارات للدراسات األولية العلوم النظرية 2
 ولحد أالن 7555 اإلحصاء للدراسات األولية العلوم النظرية 3

   2551 - 2552 البحث العلمي للدراسات األولية العلوم النظرية 4

 ولحد أالن 2552 دكتوراه -االختبارات / ماجستير دراسات عليا 5
 ولحد أالن 2552 دكتوراه -/ ماجستير االحصاء دراسات عليا 6
 لعدة سنوات تحليل بيانات / دكتوراه دراسات عليا 7
9    
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 :طاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهااأل)خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 
عمر محمد عبد الرزاق الخياط : تأثير منهج تعليمي مقترح باستخدام 

شبكة المعلومات العالمية )االنترنت( في تعلم بعض المهارات األساسية 
 بلعبة التنس ،أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية _ جامعة بغداد 

 2552 الدراسات العليا

للتصور العقلي لدى العبي بناء وتطبيق مقياس ميثاق غازي محمد :  2
 2552  أطروحة دكتوراه كلية التربية الرياضية _ جامعة لبصرة  الكرة الطائرة .

3 
بناء وتقنين مقياس دافع االنجاز لدى العبي حيدر عبد الرضا طراد : 

أطروحة دكتوراه كلية التربية الرياضية  الكرة الطائرة المتقدمين في العراق .
 _ جامعة بابل  . 

 2555 

4 
ليث فارس جميل : التنبؤ بدقة التصويب بثالث نقاط من القفز في كرة 

السلة بداللة بعض المتغيرات البيوكينماتيكية والقياسات الجسمية والصفات 
 ، أطروحة دكتوراه كلية التربية الرياضية _ جامعة بغداد البدنية

 2555 

5 
البصرية وأثره في  منى سالم فتحي: منهج مقترح لتطوير بعض المدركات 

بعض المهارات األساسية  في كرة اليد ، أطروحة دكتوراه كلية التربية 
 جامعة بغداد -الرياضية للبنات  

 2555 

صالح مهدي صالح : بناء مقياس للتفكير االستداللي وتقنينه لالعبي  6
 2550  األلعاب الفرقية ، أطروحة دكتوراه كلية التربية الرياضية _ جامعة بغداد

7 
أياد نور الدين محمد : االنتقاء وفق بعض المحددات البدنية والوظيفية 
واالتجاه النفسي وتأثيره في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة السلة ، 

 جامعة السليمانية   -أطروحة دكتوراه كلية التربية الرياضية 
 2551 

9 
القدرات البدنية مثال ناجي فالح : تصميم وتقنيين اختبارات لبعض 

( سنة ،  71 – 70والحركية لطالب المدارس الثانوية في بغداد بأعمار ) 
 جامعة بغداد -أطروحة دكتوراه كلية التربية الرياضية 

 2575 

8 
عماد داود سلومي : تحديد بعض القياسات الجسمية والقدرات البدنية 

ليات العاب والحركية والمؤشرات الوظيفية النتقاء وتصنيف أشبال فعا
سنة ، أطروحة دكتوراه كلية التربية الرياضية _  75 – 70القوى بأعمار 

 جامعة بغداد

 2575 

11 
محمد وليد شهاب : تصميم وتقنيين بطارية اختبار لقياس المهارات الفنية 
بالكرة الطائرة جلوس للمتقدمين ، أطروحة دكتوراه كلية التربية الرياضية 

 _ جامعة بغداد
 2572 

11 
نهاد محمد علوان : اثر تمرينات الدقة والسرعة في تطوير تعلم دقة 

جامعة  -التصويب بكرة اليد ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية 
 بغداد

 2555 

12 
تأثير استخدام أسلوبي الباليومترك وركض :  ظفار عبد الكاظم المنصوري

رسالة ماجستير ،  رة اليد .المنحدر لتطوير السرعة االنتقالية لدى العبي ك
 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية 

 2552 

13 
سوزان خليفة جودي : بعض القياسات الجسمية وعالقتها بالمهارات 

رسالة ماجستير ، كلية  الدفاعية األساسية لحراس المرمى بكرة اليد ، .
 جامعة بغداد -التربية الرياضية 

 2552 

14 
تصميم بطارية اختبار لقياس بعض القدرات صادق جعفر محمود : 

رسالة ماجستير ، كلية التربية  المهارية لدى حراس المرمى بكرة القدم ، .
 جامعة بغداد -الرياضية 

 2552 

15 
أمين ذ نون احمد : تأثير منهج تعليمي باستخدام جهاز مقترح في تطوير 

لية التربية دقة بعض أنواع التصويب بكرة اليد ، رسالة ماجستير ، ك
 جامعة بغداد -الرياضية 

 2552 
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16 
مثال ناجي : بطارية اختبار لمادة اللياقة البدنية لطالبات المرحلة األولى 

في بعض كليات التربية الرياضية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية 
 جامعة بغداد -الرياضية 

 2555 

17 
الفردية المؤثرة جميل قاسم محمد : واقع بعض المهارات الدفاعية 

وعالقتها بنتائج الفرق األربعة األوائل بدورة أثينا وبطولة العالم بتونس 
 جامعة بغداد -بكرة اليد ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية 

 2550 

19 
فالح هاشم فنجان : تقويم بعض القدرات البدنية والوظيفية كمؤشر النجاز 

 -ماجستير ، كلية التربية الرياضية  الشباب في رفع األثقال ، رسالة
 جامعة بغداد

 2551 

18 
الحركي على العبي  –زانا إبراهيم علي : تقنيين مقياس الذكاء الجسمي 

بعض األلعاب الفردية والفرقية للمتقدمين في إقليم كردستان ، رسالة 
 جامعة السليمانية   -ماجستير كلية التربية الرياضية 

 2551 

21 
الجبار : تصميم مجموعة اختبارات وتقنينها لبعض المهارات  أزهار عبد

سنة ، رسالة ماجستير ، كلية  75-71بالكرة الطائرة لفئة الشباب بأعمار 
 جامعة بغداد -التربية الرياضية 

 2575 

   نور 21
هدى محمد سليمان : واقع االنشطة الرياضية للجامعات الحكومية في  22

 2570  جامعة بغداد -، كلية التربية الرياضية رسالة ماجستير بغداد ، 

23 
تاثير االختالف بدرجة حرارة البيئة في بعض المؤشرات البدنية غيث : 

والوظيفية بعد اداء جهد بدني اوكسجيني لطالب كلية التربية الرياضية ، 
 رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية

 2572 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور(
المؤتمر الرياضي األول لكليات التربية الرياضية _ جامعة  7

 باحث جامعة بغداد 7511 بغداد

المؤتمر العلمي الرابع لكليات وأقسام التربية الرياضية في  2
 باحث جامعة بغداد 7511/ 22/2-75من العراق

المؤتمر العلمي الرابع عشر لكليات وأقسام التربية  0
 باحث كلية التربية الرياضية للبنات 5/5/2555-2 الرياضية

 باحث القاهرة ،مصر 75/77/2551-72 المؤتمر العلمي العربي )النهوض بالرياضة العربية ( 2

الرياضية المؤتمر العلمي الدولي الثالث /كلية التربية  5
 جامعة الزقازيق 2551/مارس /20-22 للبنات

 باحث

المؤتمر العلمي السابع عشر لكليات وأقسام التربية  0
 الرياضية

ولغاية  07/0
 باحث جامعة تكريت 7/2/2575

 icsesالمؤتمر العلمي الدولي لكليات التربية الرياضية )  1
 ) 

77-72   /72  /
2575 

 بوستر شكماي –تايالند 

 باحث جامعة بابل 2577/  2/  25-25 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية 1

 باحث جامعة الموصل  المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية 5

 باحث بغدادجامعة   المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية 75

 باحث كلية التربية الرياضية للبنات  الرياضيةالمؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية  77
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 . األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية
 لقبول في كلية التربية الرياضيةلجنة اختبارات الطلبة الجدد ل عضو

 األشراف على تطبيق طلبة الكلية 
 

كلية التربية الرياضية رئيسة لجنة الدرجات المعيارية للطلبة المتقدمين للقبول في 
 إلقاء محاضرات على طلبة الماجستير والدكتوراه في جامعة السليمانية لعدة سنوات لعدة سنوات

مناقشة العديد من رسائل الماجستير و اطاريح  الدكتوراه في مختلف كليات التربية  عضوه لجنة امتحانيه في كلية التربية الرياضية لعدة سنوات
 الرياضية بالقطر

تقويم العديد من البحوث سواء للنشر أو للترقية في مختلف كليات التربية الرياضية    2550ولغاية  2550ه اللجنة العلمية في كلية التربية الرياضية منذ عام و عض
 بالقطر

ولغاية  2552عضوه مجلس قسم التدريس في كلية التربية الرياضية منذ عام 
2550  

 2552وميزانية االتحادات الرياضية المركزية ، عضوه لجنة مناقشة مناهج 

 . 2552عضوه لجنة وضع مفردات المناهج وفق المفاهيم العلمية الجديدة ،
عضوه لجنة وضع ضوابط وشروط القبول للتقديم في كليات التربية الرياضية في 

 2575العراق 
ولغاية   2550ه لجنة الدراسات العليا  في كلية  التربية الرياضية منذ عام و عض

2555  

   2575ولغاية  2555ه  لجنة الترقيات  في كلية التربية الرياضية منذ عام و عض
  رئيسة لجنة الدرجات المعيارية للطلبة المتقدمين للقبول في كلية التربية الرياضية

  حاليا ه  لجنة الترقيات  في كلية التربية الرياضيةو عض
  عضو مجلس فرع العلوم النظرية 

 
أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  

 التعليم)البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت
م في دوري كرة اليد ومقترحات لتطويرها ، المؤتمر الرياضي األول لكليات التربية  1نسبة النجاح لرمية الـ 7

 7511 مؤتمر جامعة بغداد -الرياضية 

 7511 مؤتمر اثر اختالف حجم ووزن الكرة على تعلم مهارات مختارة بكرة اليد 2

 7511 مؤتمر عالقة بعض القياسات الجسمية بالقدرة العضلية لألطراف العليا والسفلى لحراس المرمى بكرة اليد 0

  مجلة كلية التربية الرياضية واقع تطبيق مراحل الهجوم للفرق المشاركة في بطولة أم المعارك الثانية بكرة اليد   2
  مجلة كلية التربية الرياضية التدريب بوساطة األدوات المساعدة وأثرها على دقة التصويب في كرة اليد 5
  مجلة كلية التربية الرياضية الحكام بكرة اليدمقياس االتجاه النفسي لالعبين والمدربين نحو  0
  مجلة كلية التربية الرياضية االتجاه نحو دروس االختصاص وعالقته بالتحصيل 1
  مجلة كلية التربية الرياضية دراسة واقع الصد لدى حراس المرمى بكرة اليد 1
  الرياضية مجلة كلية التربية التحليل ألعاملي للمهارات األساسية بكرة اليد 5
  مجلة كلية التربية الرياضية القوة العضلية للذراعين والرجلين وعالقتهما بالمرونة لدى العبي كرة اليد 75
  مجلة كلية التربية الرياضية التنبؤ بالمستوى المهاري من خالل بعض القياسات الجسمية والصفات البدنية بكرة اليد 77
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 2551 مؤتمر الدوري بكرة اليد والسلة السلوك التنافسي لالعبي أندية 72
 2551 مؤتمر استخدام طلبة الدراسات العليا في التربية الرياضية بجامعة بغداد لمصادر المعلومات االليكترونية 70
 2575 مؤتمر ( سنة في محافظة بغداد 71-70ديناميكية نمو بعض عناصر اللياقة البدنية للطالب بأعمار ) 72
 2575 مؤتمر )الوقت ( وأهمية استثماره لدى بعض طلبة جامعة بغداد مفهوم الزمن 75
 2575 مؤتمر   مقارنة أداء بعض المهارات األساسية والتحصيل المعرفي بكرة اليد وفق السيادة المخية النصفية 70
 2577 مؤتمر سنة في محافظة بغداد 71-70اثر األلوان واألشكال في دقة الرمي لدى الطالب بأعمار  71
 2577 مؤتمر مقارنة درجات السعادة بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي من طلبة جامعة بغداد 71
اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى بعض طالبات  اثر النشاط البدني على مستوى السمنة وبعض عناصر 75

 جامعة بغداد
 2577 مؤتمر

 
 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  
  
  
  
 

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدير. 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 0/0/7511 كلية التربية الرياضية كتاب شكر 7

 72/2/7550 كلية التربية الرياضية كتاب شكر 2

 0/1/7555 التربية الرياضيةكلية  كتاب شكر 0

 72/5/7555 كلية التربية الرياضية كتاب شكر 2

 70/5/7555 كلية التربية الرياضية كتاب شكر 5

 2/77/2555 كلية التربية الرياضية كتاب شكر 0

 75/5/255 كلية التربية الرياضية للبنات  كتاب شكر 1

 2/77/2551 كلية التربية الرياضية كتاب شكر 1

 2/1/2575 لجنة العمداء كتاب شكر 5

 7572 جامعة بابل /كلية التربية الرياضية كتاب شكر 75

 7572 جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية للبنات كتاب شكر 77
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 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادي عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

7   

2   
0   
2   
5   
0   

 

 
 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 .العربية 

 .االنكليزية 

 


