
 

السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أحمد ناجي محمود حسن الربيعي التدريسي في جامعة 

 بغداد / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 

 االسم الرباعي واللقب  / أ.د.احمد ناجي محمود حسن الربيعي

م1591/ 11/ 32المواليد / بغداد   

م1579/  7/  39تعيين في الدولة /  أولتأريخ   

م 1592تعيين في الجامعة /  أولتاريخ   

م1559شهادة حصل عليه / الدكتوراه عام  آخر  

   أستاذاللقب العلمي  / 

 التخصص العام / فلسفة التربية البدنية وعلوم الرياضة

 التخصص الدقيق / علم التدريب الرياضي 

     alnagi2004@yahoo.com    البريد االلكتروني 

37531121975  - 37732572772      موبايل /    

 السيرة العلمية

حصل على شهادة البكالوريوس في التربية البدنية وعلوم الرياضة من جامعة بغداد  -

. األوائلوكان من ضمن العشرة   1592 -1593عام   

حصل على شهادة الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة من جامعة البصرة  -

ختصاص فسلجة التدريب الرياضي برسالته الموسومة ) القابلية م با1599عام 



االوكسجينية عند العدائيين العراقيين في ركض المسافات الطويلة ( وبدرجة امتياز 

على دورته . األولوكان   

في التربية البدنية وعلوم الرياضة من جامعة بغداد عام  الدكتوراهحصل على شهادة  -

الموسومة ) تأثير استخدام  بأطروحتهعلم التدريب الرياضي  باختصاصم 1559

التدريبية في تحسين السرعة ( وبدرجة جيد جدا ً. األساليببعض   

 

م وقد نال تكريم معالي وزير التعليم 3331/  1/  31بتأريخ  األستاذيةحصل على  -

 العالي والبحث العلمي .

والتدريب الرياضي وقد تم  الفسلجيةبحث علمي باختصاص  23أكثر من  أنجز -

 نشرها بالمؤتمرات والمجالت العلمية الرصينة .

طالب وطالبة . 29ر لطلبة الدراسات العليا بحدود اشرف على رسائل الماجستي -  

طالب وطالبة . 39الدكتوراه لطلبة الدراسات العليا بحدود  أطروحةاشرف على  -  

 93من  ألكثرللدراسات العليا  والدكتوراهالماجستير  وأطروحاتناقش رسائل  -

 مناقشة في مختلف الجامعات العراقية . 

دكتوراه وبحوث الترقيات العلمية وبحوث  وأطروحةقام بتقويم رسائل الماجستير  -

. وأطروحةبحث ورسالة  133المجالت العلمية بحدود   

امعة اشرف على طلبة الدكتوراه في الدراسات العليا ) الدراسات الخاصة ( في ج -

 بغداد / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .

 2للصفوف المنتهية بمعدل  األوليةعلى مشاريع بحوث طلبة الدراسات  باإلشرافقام  -

. اآلنولحد  1599طالب سنويا منذ عام   

شارك في لجان السيمنار لطلبة الدراسات العليا ) الدكتوراه والماجستير (. -  

و اب القوى وعلم التدريب الرياضي في جامعات بغداد والبصرة قام بتدريس مادة الع -

.األوليةللدراسات   ديالى    

الرياضية في جامعة البصرة . والفسلجةقام بتدريس مادة  -  



قام بتدريس مادة علم التدريب الرياضي  لطلبة الماجستير في جامعة ديالى للفترة من  -

م .3339 -3332  

قام بتدريس مادة علم التدريب الرياضي في جامعة بغداد / كلية التربية البدنية وعلوم  -

. اآلنولحد  والدكتوراهالرياضة لطلبة الماجستير   

 

 

محاضرات في التدريب الرياضي والفسلجة الرياضي في الدورات التدريبية  بإلقاءقام  -

االولمبية ووزارة التربية  في بغداد من قبل االتحادات الرياضية في اللجنة  أقيمتالتي 

. ديالى و  والبصرة  

في جامعات العراق كباحث  أقيمتشارك في المؤتمرات والندوات العلمية التي  -

 ورئيس لجان مناقشات بحوث في اغلب الجامعات العراقية .

من قبل  وزارة الشباب والرياضة كرئيس لجنة  أقيمتشارك في المؤتمرات التي  -

ومراكز الشباب في العراق .  أنديةواقع الرياضة العراقية في  لمناقشة  

م .3331كباحث ومناقش عام  األردنفي  أقيمشارك في المؤتمر العربي الذي  -  

( للمدة من  أزميرفي تركيا )  أقيمتشارك في المؤتمر العلمي لجامعات العالم التي  -

م .3339/  9/  11 -5  

بانكوك للمدة  - تايالندفي  أقيمتشارك في المؤتمر العلمي للجامعات العالمية التي  -

م .3337/  9/  13 - 5من   

من  أكثرلديه شكر وتقدير من السادة الوزراء ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات  -

فضال عن المكافئات المادية والمعنوية . 133  

في لجنة الترقيات العلمية المركزية للفترة من  تم تكليفه من قبل جامعة ديالى كعضو -

م .3339 -3331  

رئيس اللجنة العلمية في جامعة بغداد  / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة منذ عام  -

م .3313ولغاية  3331  



. اآلنولحد  3312رئيس لجنة المناهج في جامعة بغداد منذ عام  -  

في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . نيةاإلنساعضو اللجنة العلمية للعلوم  -  

في وزارة التربية . ن العلميةاان التأليف واللجلجعضو  -  

عضو لجنة تدقيق المحاضر المحالة من اللجان المشكلة في الكليات إلعادة تقييم  -

   االطاريح والرسائل الجامعية التي تمجد النظام السابق في جامعة بغداد .

 

 السيرة اإلدارية 

م .1595ولغاية  1597* مدير الرياضة الجامعية / جامعة البصرة منذ عام   

ولغاية  1599* مدير قسم شؤون الطلبة والرياضة الجامعية / جامعة البصرة منذ عام 

م .1552  

* معاون العميد للشؤون العلمية / جامعة بغداد / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

م 3313ولغاية  3337منذ عام   

م .1551* احد مؤسسي االتحاد العراقي للرياضة الجامعية عام    

ولحد  1551العام وعضو االتحاد العراقي للرياضة الجامعية منذ عام  واألمين* رئيس 

. اآلن  

 األلعابعلى كافة البطوالت الرياضية الجامعية في داخل وخارج العراق بكافة  * اشرف

 الرياضية التي يقيمها االتحاد العراقي للرياضة الجامعية .

* انتخب عضو في المكتب التنفيذي لالتحاد العربي للرياضة الجامعية لدول مجلس 

م .1553التعاون العربي عام   

اد الدولي للرياضة الجامعية ومقرها بلجيكا _ بروكسل * عضو الجمعية العمومية لالتح

م.3311ولغاية  3332منذ عام   

العربية  اإلمارات* عضو الجمعية العمومية لالتحاد العربي للرياضة الجامعية ومقرها 

م .3313ولغاية 3332المتحدة منذ عام   



يوان منذ عام للرياضة الجامعي ومقرها تا اآلسيويلالتحاد  * عضو الجمعية العمومية 

م .3311ولغاية  3332  

/  9/  1* انتخب عضو في المكتب التنفيذي لالتحاد العربي للرياضة الجامعية بتأريخ 

سنوات . أربعم ولمدة 3337  

الوطنية العراقية للشباب كممثل عن  لإلستراتيجية* تم ترشيحه لعضوية الهيئة العليا 

م .3337/  3/  31 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ  

 

* تم ترشيحه لعضوية لجنة متابعة توصيات المؤتمر التداولي بين وزارة الشباب 

والرياضة واللجنة االولمبية للنهوض بالرياضة العراقية كممثل عن وزارة التعليم 

م . 3339/  2/  5العالي والبحث العلمي بتاريخ   

المدينة الرياضة في البصرة كعضو في وزارة  إنشاءلجنة مناقشة  إلى* تم اختياره 

 الشباب والرياضة .

 اإلشراف* تم تكليفه كرئيس لجنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جهاز 

في  األهليةالتربية البدنية وعلوم الرياضة للكليات  وأقساموالتقويم العلمي لفتح كليات 

 محافظات العراق .

ل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بغداد وكلية التربية من قب تكليفه* تم 

ة الخاصة .يالبدنية وعلوم الرياضة في بعض اللجان التحقيق  

م ولحد 3337* رئيس لجنة السكن في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة منذ عام 

. اآلن  

 السيرة الرياضية 

س/وزارة التربية بالعاب القوى وكرة القدم * العب المنتخب العراقي للتربيات المدار

م .1577م ولغاية 1572منذ عام   

في بطولة التربيات للمدارس العراقية بالعاب القوى  األولى* حصل على المراكز 

في كافة محافظات  أقيمتم (التي 133*1م وركض البريد 333م و133)بفعالية 

م .1579ولغاية  1572العراق من   



م في العاب القوى  1579في ليبيا  أقيم* شارك في المهرجان العربي الثاني الذي 

م .133*1م وركض البريد 133وحصل على المركز الثاني بفعالية   

م  1579ومراكز الشباب في  العراق عام  أنديةفي بطولة  األول* حصل على المركز 

م .333م و133بالعاب القوى بفعالية    

م 133في سباق  األولبالعاب القوى بالمركز  العراقية الجامعاتبطولة * حصل على 

م .1592ولغاية 1575م للفترة من 333و  

 

م ولغاية 1591* تم تكليفه لتدريب منتخب جامعة البصرة بالعاب القوى للفترة من 

م .1597  

* تم تكليفه لتدريب منتخب الجامعات العراقية بالعاب القوى الذي شارك في البطولة 

م .3331عام  األولالمركز  وأحرز األردنفي  األولىربية الع  

* تم تكريمه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة االولمبية 

. م3331عام  في البطولة العربية األولالوطنية العراقية لحصوله على المركز   

خب لمنتم مدربا 1551* اعتمد من قبل االتحاد العراقي للرياضة الجامعية عام 

 الجامعات العراقية .

في  أقيمت* تم تكليفه لتدريب منتخب العاب القوى في بطولة الجامعات العالمية التي 

( . 32م ) الدورة  3339/  9/  15-3للفترة من  أزميرتركيا _   

في  أقيمتب القوى في بطولة الجامعات العالمية التي لتدريب منتخب العا تكليفه* تم 

( .        31م ) الدورة 3339/  9/  31 - 1بانكوك للفترة من  - تايالند           


