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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 0776 كلية التربية الرياضية بغداد معيدة )مدربة العاب رياضية( 1
 7110 كلية التربية الرياضية بغداد ماجستير 2
 7116 كلية التربية الرياضية بغداد دكتوراه 3
    أخرى 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ياً : التدرج الوظيفي .ثان 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 7110-0776 كلية التربية الرياضية مدربة العاب رياضية 0
 0779-0776 كلية العلوم مدربة العاب رياضية 7
 0771-0779 كلية التربية للبنات مدربة العاب رياضية 3
 0779-0776 كلية التربية الرياضية للبنات مدربة العاب رياضية 4
5    
6    

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 لحد االن -0776 بغداد كلية التربية الرياضية 0
 7104-7103 بغداد كلية الربية الرياضية للبنات 7
 7114-7113 وزارة التربية الكلية المفتوحة 3
4    
5    
6    

 

 . قمت بتدريسها التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 7104-0776 ريشة –كشافة  فرع االلعاب الفردية 0

 7104-0776 سكواش - منضدة –تنس  –ريشة  –كشافة  فرع التدريب 7

 7109-7101 ريشة -كشافة  فرع العلوم النظرية 3

4    
5    
6    
9    
1    

 

 

 

 



 : طاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهااأل ):  خامساً  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
1    

2    

3    

4    

5    
6    
7    
8    
9    
11    
11    
12    
13    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . تي شارك فيهاالالعلمية والندوات : المؤتمرات  سادساً  

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

 حضور( / ) بحث / بوستر
 حضور مصر 7114 مؤتمر دولي 0
 ربوست لبنان 7117 ملتقى كشفي دولي 7
 رحضو  العراق 7101 ندوة علمية 3
 رحضو  العراق 7100 مؤتمر عن اللجنة االولمبية 4
 محاضرة العراق 7107 ندوة علمية 5
  بحث العراق 7103 مؤتمر دولي علمي 6
 حضور العراق 7103 مؤتمر علمي دولي 9
 حضور  بغداد/التربية الرياضية 7104 مؤتمر علمي دولي الثامن عشر 1
 حضور فندق الرشيد 7104 مؤتمر دولي للعمليات األنتحارية 7
 حضور  التربية الرياضية 7104 ندوة علمية خاصة بالمتفجرات 01
 حضور  التربية الرياضية 7104 ندوة علمية عن المنشطات 00

ندوة علمية عن النشر في المجالت  07
التربية البدنية وعلوم  7106 العالمية

 حضور الرياضة

التربية البدنية وعلوم  7106 ندوة الصحة واللياقة البدنية 03
 مشاركة الرياضة / جامعة بابل

نية وعلوم التربية البد 7106 ندوة ارشادية 04
 محاضرة الرياضة/ جامعة بابل

 

 .ًاألخرىً:ًاألنشطةًالعلميةًًسابعا ً 

 خارج الكلية داخل الكلية
 عضوة لجنة المسابقات والفنية عضوة لجان علمية
 حكم درجة اولى اقامة المهرجانات
 عضوة اللجنة النسوية باالتحاد العراقي اقامة البطوالت

مقوم علمي للبحوث العلمي والمناهج الدراسية والكتب العلمية  العلميةمقوم علمي للكثير من البحوث 
 ورسائل واطاريح

 مناقشة للعديد من االطاريح والرسائل مناقشة للكثير من االطاريح والرسائل
 االشراف على البطوالت والمهرجانات والمعسكرات اقامة معسكرات كشفية

 الحكام المركزية في االتحاد العراقي للريشة الطائرةعضوة لجنة  الحلقات النقاشية ) السمنار (
 إقامة ورشة عمل )التنس , الريشة , الكشافة ( إقامة ورشة عمل ) تنس , ريشة ,كشافة (

 دورة تدريبية باللياقة إقامة حلقات دراسية
 دورة تحكيمية دورات تحكيمية في ) الريشة , التنس (



)البحوثًًأوًتطويرًالتعليمالتخصصًلخدمةًالبيئةًوالمجتمعًًمجالًفيثامنا:ًالمشروعاتًالبحثيةً 
 المنشورة(

 السنة محل النشر  اسم البحث ت

دراسة عاملية ألهمية بعض أوجه القوة العضلية والمرونة وشكل الجسم  0
 7117 مجلة التربية الرياضية لدى العبي الريشة الطائرة

دراسة عاملية ألهمية السرعة والرشاقة والمواصفات الجسمية لالعبي  7
 7101 مجلة التربية الرياضية الريشة الطائرة الناشئين

تأثير أستخدام جدولة التمرين الثابت والمتغير في اكتساب وتعلم بعض  3
 7100 مجلة الرياضة المحاصرة المهارات االساسية للريشة الطائرة

ولوجي النسبي لالعبي الريشة الطائرة للناشئين )دراسة العامل المورف 4
 7100 مجلة علوم التربية الرياضية عاملية(

دراسة بعض مظاهر االنتباه وعالقتها بمهارتي ضربة االبعاد االمامية  5
 7107 مجلة كلية التربية االساسية والخلفية بالريشة الطائرة

 7103 مؤتمر دولي في العراق سية في الريشة الطائرةتمرينات خاصة لتطوير بعض المهارات االسا 6

الضرب الساحق في الريشة  بأداءالقوة االنفجارية للذراعين وعالقتها  9
 7104 مجلة التربية الرياضية الطائرة للشباب

 المهارية الوظيفية وفق األنماط –الحركية  –تصنيف بعض القدرات البدنية  1
 ( سنة07 – 09رة بأعمار )الجسمية لالعبي الريشة الطائ 

مجلة كربالء لعلوم التربية 
 7105 الرياضية

 7105 مجلة علوم التربية الرياضية تصميم وبناء مقياس لتنظيم بطوالت السباحة 7

العصبي( وتأثيرها في تطوير  –اعداد تمرينات خاصة للتوافق )الفصلي  01
 بعض المهارات األساسية بالتنس األرضي

 7106 بية الرياضيةمجلة علوم التر 

00 
تأثير تمرينات مقترحة في القوة السريعة لعضالت الذراعين والكتفين وقوة 

 مهارة أداء الضربتين االمامية والخلفية بالتنس األرضي

المجلة العلمية في كلية 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة 
7106 

عاب المضرب في دراسة تحليلية للصعوبات التي تواجه الطلبة في مادة ال 07
 7106 مجلة الرياضة المعاصرة كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد

نسبة مساهمة بعض القدرات البدنية والحركية بدقة أداء مهارتي الضربة  03
 7106 مجلة جامعة حلوان االمامية والخلفية لالعبي الريشة الطائرة

 

 

 

 

 

ً
ً
 



 .لدوليةًالهيئاتًالعلميةًالمحليةًواعضويةًً:تاسعا 

  عضوة الهيئة االدراية لنادي رجال االعمال 
  عضوة االتحاد العراقي المركزي للريشة الطائرة 

  رئيسة لجنة الحكام المركزية في االتحاد 
  االمين المالي لالتحاد العراقي المركزي للريشة الطائرة 
  عضوة الجمعية العراقية للكشافة 

  عضوة لجنة الحكام المركزية في االتحاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وًشهاداتًالتقدير.ًعاشرا :ًكتبًالشكرً،ًالجوائزً 



 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 0779 كلية التربية للبنات كتاب شكر 0
 0771 كلية التربية الرياضية كتاب شكر 7
 7110 اللجنة االولمبية شهادة تقديرية 3
 7111 جامعة بغداد/التربية الرياضية ركتاب شك 4
 7117 كلية التربية الرياضية شكر وتقدير 5
 7117 وزير التعليم العالي وتقدير شكر 6
 7107 جامعة بغداد شهادة مشاركة في المؤتمر 9
 7107 جامعة البصرة شهادة تقديرية 1
 7103 جامعة تكريت كتاب شكر 7
 7103 جامعة المستنصرية كتاب شكر 01
 7103 جامعة بغداد شهادة تقديرية 00
 7103 جامعة ديالى كتاب شكر 07
 7104 وزارة التعليم العالي كتاب شكر 03
 7104 التربية الرياضية للبنات/جامعة بغداد كتاب شكر 04
 7104 جامعة تكريت كتاب شكر 05
 7104 جامعة بابل كتاب شكر 06
 7104 جامعة بابل كتاب شكر 09
 7104 الجامعة المستنصرية ب شكركتا 01
 7104 جامعة بغداد كتاب شكر 07

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /  كتاب شكر 71
 7105 جامعة بغداد

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /  كتاب شكر 70
 7105 جامعة المستنصرية

 7105 معهد المرأة القيادية كتاب شكر 77

التربية البدنية وعلوم الرياضة / كلية  كتاب شكر 73
 7105 جامعة االنبار

 كتاب شكر 74
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 

 7105 جامعة بابل

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات /  كتاب شكر 75
 7105 جامعة بغداد

 7105 كلية التربية البدنية / جامعة المستنصرية كتاب شكر 76

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /  دة مشاركةشها 79
 7105 جامعة بغداد

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /  شهادة مشاركة 71
 جامعة بغداد

7109 

 .الكتبًالمؤلفةًأوًالمترجمة:ًحاديًعشر 



 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

7   
3   
4   
5   
6   

 

 

  ثانيًعشرً:اللغــاتً. 

   بية .العر 

  . اإلنكليزية      


