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 ةالذاتي السيرة
   
   

 
 

 name: Iftikhar Ahmed Ali   أحمـــد علـــي.د افتخــارأاالسـم: 
 Date of birth:  16/03/1958    6591\30\61تاريخ الميـالد: 
                     Place of Birth: Dyala Iraq 

     Marital Status: single                  عزباء الحالة الزوجية:
 عدد األوالد:

 الديانة:مسلمة
 التـخـصــص:فسيولوجيا التدريب الرياضي، ســــباحـة

 الوظيفة:تدريســـــي
 أســتاذ الدرجة العلمية:

 جامعة بغداد \عنوان العمل: كلية التربية الرياضية
 هاتف العمل: 
 30131330631الهاتف النقال:

 dr_aftekar@yahoo.comالبريد أاللكتروني:

 

 
 

 
 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت

 Jun 179130 كلية التربية الرياضية بغدادجامعة  بكالوريوس تربية رياضية            1

 Apr 171116 كلية التربية الرياضية جامعة بغداد ماجستير تربية رياضية          2

 Jan 17737 كلية التربية الرياضية جامعة بغداد دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية       3

 June 1997 كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد دبلوم احصاء 1

 
 
. 

 
 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  Oct 179121 جامعة بغداد \كلية التربية الرياضية مدرب فني 1

 Apr 17116 جامعة بغداد \كلية التربية الرياضية مدرس مساعد 2

  Sep 17195 جامعة بغداد \كلية التربية الرياضية مدرس 3

  Oct 177128 جامعة بغداد \كلية التربية الرياضية للبنات مساعداستاذ  1

 Oct 2014 28 بغداد\كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  استاذ 1

 
 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -الفترة  من  الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

 1995 - 1978 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية 1

 1779 -1771 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية للبنات 2

 1777 -1779 جامعة الفاتح )طرابلس حاليا( كلية التربية الرياضية 3

 2213 - 2212 جامعة بغداد كلية التربية للبنات 1

 - 2211 جامعة بغداد البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  1
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 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1712-1791 الرماية \\\\\\\\\ 1

 1712 -1791 الفروسية \\\\\\\\\ 2

 2211، 1779-1791 السباحة التدريس، االلعاب الفردية 3

 1717-1716 برمجة الحاسوب  االلعاب الفردية 1

 1717-1719 ق التدريسطرائ االلعاب الفردية 1
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 1777-1773 علم التدريب الرياضي  العلوم النظرية 6

 1777-1771 ، علم التدريباالحصاءالبحث العلمي،  الدراسات العليا 9

 لحداالن 2211 حلقات النقاش للماجستير الدراسات العليا 1

 2216-2211 بدنية جمناستك، لياقة االلعاب الفردية 7

 لحد االن-2216 سباحة، لياقة بدنية االلعاب الفردية 

 
. 

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

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1 
تأثير استخدام االسلوب المتمايز على وفق الخرائط الذهنية 

 للطالبات في مستوى تعلم بعض مهارات السباحة
 2216 الدراسات العليا

2 
تأثير منهج خاص إلعادة تأهيل التواء مفصل الكاحل لالعبي 

 كرة القدم  
 2217 الدراسات العليا

 
 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 
 ) بحث / بوستر(

 1بحث عدد  البصرةالتربية الرياضية  1716 المؤتمر العلمي الثالث للتربية الرياضية 6

 1بحث عدد  بغدادالتربية الرياضية  1711 المؤتمر العلمي الرابع للتربية الرياضية 2

 2بحث عدد  الموصلالتربية الرياضية  1772 المؤتمر العلمي الخامس للتربية الرياضية 0

 1عدد بحث الرصافة \االدارةمعهد  1776 المؤتمر العلمي الخامس لبحوث التعليم التقني 4

 1بحث عدد  بغدادالتربية الرياضية  1779 المؤتمر العلمي العاشر للتربية الرياضية 9

 2بحث عدد ليبيا \طرابلس 1771 الندوة العلمية االولى لرياضة المعاقين 1

 1بحث عدد  الشارقة 2227 الندوة العلمية االولى لرياضة المعاقين 0

 1بحث عدد  بابلالتربية الرياضية  2211 الدولي لعلوم التربية الرياضية المؤتمر العلمي 1

 1بحث عدد  التربية الرياضية بغداد 2212 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية 5

63 
المؤتمر العلمي التخصصي االول للبحث العلمي للتربية 

 الرياضية
 1عدد  بحث بغداد \التربية الرياضية للبنات 2213

 محاضرة انبار  \التربية الرياضية 2213 التطورات والمستجدات الحديثة في التدريب الرياضي 66

 1بحث عدد  البصرة \التربية الرياضية 2211 المؤتمر العلمي الخامس لعلوم التدريب والفسلجة 62

 2216 الدورة التدريبية للكرة الطائرة الشاطئية 
الطائرة االتحاد العراقي للكرة 

 الشاطئية
 محاضرة

 1بحث عدد  جامعة الشارقة 2216 المؤتمر العلمي الخامس لرعاية وتأهيل المعاقين 60

 (بوسترملصق ) السليمانية \التربية الرياضية 2219أيار  المؤتمر العلمي الدولي االول للتربية الرياضية 64

 محاضرة المرفأ الثقافي العراقي 2219، 1تشرين الندوة العلمية عن التربية البدنية ورياضة االنجاز 

 محاضرة بغداد\كلية العلوم للبنات 2211شباط  الندوة العلمية عن عالقة الرياضة بعلم الكيمياء 69

. 

. 

. 

. 
 . األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 تقييم البحوث العلمية والدراسات للترقيات والمجلة العلمية 
جامعة  \كلية االدارة واالقتصاد  \في اإلحصاء دراسة    1779 -1994

 بغداد )الدراسات المسائية(.

في كلية  ويعضو لجنة المناقشة طالب الماجستير غيث ل2364
 التربية الرياضية

الدراسات العليا، التربية الرياضية، تدريس واشراف ومناقشة  1779-1771
 في ليبيا -طرابلس حاليا–جامعة الفاتح 

 االشراف على تدريب منتخب الناشئين للسباحة 1772-1771 2216عضو لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه بيداء جاسم 

عضو لجنة مناقشة اطار بحث طلبة الدكتوراه )علي حسين، عمر خالد، 
 2216محمد امانة( 

 

ECDL, CLAIT Plus  2004 شهادتان من الجمعية البريطانية
 BCSللكومبيوتر  

 مقوم علمي لعدد من البحوث الغراض النشر او الترقية

 Human Rightsشهادة في تبني حقوق االنسان       2226
Advocacy  &من منظمتيEducation Action Amnesty 

International   .في لندن 
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 المؤتمر لعلمي الدولي لكليتنا بصفة باحثالمشاركة في 
 

االعالم  Media & Short  Documentary Filmsشهادة    2226
 ، لندن Dfgوتصنيع االفالم الوثائقية القصيرة  من

 االشراف على مشاريع بحوث التخرج للمرحلة الرابعة
سي تدريس مادة السباحة لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات للعام الدرا

2211-2212 

 
 لطالبات المرحلة الثانية التربوي والتوجيه االشراف عضو لجنة 

 عضو لجنة المناقشة لطالب الدكتوراه لبيب في جامعة االنبار 2360

تقديم االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليا في كليات التربية 
 البدنية وعلوم الرياضة

دكتوراه في كلية التربية عضو لجنة مناقشة اطار اطروحة  2364
 الرياضية للبنات

اقامة ورش عمل في اللياقة البدنية والصحة العامة وتحديات تعليم 
 السباحة لالطفال في بغداد

عضو لجنة المناقشة لطالب ماجستير في قسم التربية الرياضية،  2364
 كلية التربية االساس، جامعة الموصل

الدكتوراه لطلبة الدراسات العليا في تقويم رسائل الماجستير واطاريح 
 كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة

الماجستير تبارك محمد في كلية التربية  ةعضو لجنة المناقشة لطالب 2364
 الرياضية للبنات

تقويم بحوث التدريسيين المقدمة للترقيات العلمية في كليات التربية 
 البدنية وعلوم الرياضة

المناقشة في المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية البدنية في مدينة عضو لجان 
 2216الحمامات السياحية في تونس 

رْياسة وعصوية العديد من لجان مناقشة اطار بحوث طلبة الدراسات 
 العليا في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة

ربية البدنية عضو لجنة مناقشة اطار بحث طالبات الدكتوراه في كلية الت
جامعة بغداد )زاهية صباح، عطاء مصطفى، رؤى  \وعلوم الرياضة للبنات

 2216عالء( 

لجنة التربية  \عضو في لجنة اختبار صالحية المرشح للتدريس
 ولحد اآلن 2361الرياضية  

 2219 ضو في لجنة مراجعة قانون الرواد في وزارة الشبابع
 

 2365اذار  0-0،  المشاركة في كورس اللغة االنكليزية

 لحد الآلن:  2219عضو مْوسس المجمع العلمي لعلوم الرياضة  

القاء محاضرة في المركز الثقافي العراقي، برعاية منظمة المرفاْ الثقافي 
 2219 1العراقي  تشرين 

 
في قسم الكيمياء ، كلية العلوم للبنات،  في الحلقة النقاشيةالقاء محاضرة 
 2211شباط   جامعة بغــداد

 
المشاركة بصفة باحث في المْوتمر العلمي االول لنادي عجمان بالتعاون مع 
 جامعة الشارقة

  2217شباط،  21-22للصفوف التعليمية للفترة من  16المشاركة في الدورة  

 
المشاركة بصفة باحث في المْوتمر العلمي السابع لعلوم الرياضة وتطبيقاتها،، 
2217  

 
مقوم علمي  كتاب المرشد لتعليم وتعلم مهارات السباحة  مرسل من كلية 
 التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 

 
 )البحوث المنشورة(مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم فيثامنا: المشروعات البحثية  

 السنة محل النشر اسم البحث ت

6 
 المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية تعلم السباحة لطالبات كلية التربية الرياضيةاثر التمارين االرضية في 

6511 

2 
 جامعة بغداد\تقويم الدراسات العليا في كلية التربية الرياضية 

 المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية
6511 

0 
وإنجاز  CPKأثر تدريب السباحة على مستوى تركيز أنزيم الكرياتين فوسفوكينيز 

 متر حرة. 122سباحة 
 المجلة العلمية لكلية التربية ابن الهيثم

6559 



 

 

 

 

 

 

 

 4 

4 
وعلى  T3, T4أثر تدريب السباحة على مستوى تركيز هورمونات الغدة الدرقية 

 متر حرة. 122إنجاز سباحة 
 المجلة العلمية لكلية التربية ابن الهيثم

6559 

9 
 لالطفال المصابين بشلل االطفال السفلي برنامج مقترح لمطوير القابلية الحركية

 التربية الرياضية بحوثمجلة 
6559 

1 
 تقويم برنامج رياضي تأهيلي للمرأة الحامل في بعض المتغيرات البدنية والوظيفية 

 2، عدد9مجلة التربية الرياضية، م
6551 

0 
م على الظهر 122عالقة مدى حركات مفصل الكتف واثر تنميتها في انجاز سباحة 

 S9للمعاقين فئة 
مجلة الرياضة المعاصرة، كلية التربية 

 الرياضية للبنات
2362 

1 
مجلةجامعة االنبار للعلوم البدنية  أساليب البحث المستخدمة في الرياضة عامة والسباحة خاصة

 9، عدد2والرياضية، م
2362 

5 
اثر استخدام وسائل تدريب الكفاية التنفسية في بعض المتغيرات الوظيفية 

 ومؤشرات قابلية السباحة للناشئين
 مجلةجامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية

2360 

63 
مجلة الملتقى العلمي الثالث لرعاية وتأهيل  المعاقون بين اهمال الرياضة المدرسية والعزل االجتماعي

 المعاقين، نادي خورفكان
2360 

66 
م 12عالقة مستوى بعض القدرات البدنية والمهارية في تحديد طريقة بداية سباحة 

 المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية حرة ومستوى انجازها
2364 

62 

تأثير تطبيق االسلوب المتمايز في مستوىتعلم سباحة الصدر لطالبات كلية التربية 
 وعلوم الرياضةالبدنية 

 
 المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية

2216 

 

تطبيق استراتيجية التعليم المتمايز للمهارات الحركية في مدارس الدمج )التالميذ 
 الطبيعيين مع المعاقين بدنيا وبطيئي التعلم ( االبتدائية

 
المؤتمر العلمي الخامس لرياضة المعاقين 

 في الشارقة

2216 

 

 م سباحة حرة في بعض المتغيرات البيوكيميائية للناشئين222تأثير 
 
 

 مجلة حلوان العلمية للتربية البدنية

 

 
 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 
 االكاديمية الرياضية العراقية 
 الجامعة العربية النمساوية 
 هيئة االعالم االليكتروني العراقي 
 

 الجوائز و شهادات التقدير.كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 6519تشرين االول  جامعة بغداد\عميد كلية التربية الرياضية شكر وتقدير 

 6510حزيران   = 6

 6511مايس  = = 2

 6515مايس  = = 0

 6515تموز  = = 4

 6550كانون االول  جامعة بغداد رئيس شكر وتقدير ومنح قدم شهر 9

 6550مايس  جامعة بغداد\عميد كلية التربية الرياضية شكر وتقدير 1

0 
 -طرابلس حاليا–جامعةالفاتح \عميد كلية التربية الرياضية =

 ليبيا
 6555تموز 

1 
رنيس اللجنة المنظمة العليا للملتقيات العلمية االربعة  1=عدد 

 لرياضة المعاقين، الشارقة
 2362، 2335مايس 

2360 ،2364 

 2363تشرين الثاني  جامعة بغداد \عميد كلية التربية للبنات = 5

 2366كانون االول  جامعة بغداد \عميد كلية التربية للبنات = 63

 2366كانون االول  جامعة بغداد \عميد كلية التربية الرياضية للبنات = 66

 2362كانون الثاني  بغداد جامعة \عميد كلية التربية للبنات = 62

 2362مايس  جامعة بغداد \عميد كلية التربية للبنات = 60

 2360آذار  جامعة االنبار \عميد كلية التربية الرياضية = 

 2360آب  جامعة االنبار \عميد كلية التربية الرياضية = 64

 2360كانون االول  جامعة بغداد \عميد كلية التربية للبنات = 69

 2360كانون االول  رئيس جامعة بغداد = 61

 2364آذار  جامعة بغداد \عميد كلية التربية الرياضية للبنات = 60
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61 
 2364آذار  جامعة الموصل \عميد كلية التربية االساسية =

65 
 2361نيسان   االمين العام لشبكة بغداد لمنظمات المجتمع المدني شهادة شكر وتقدير

23 
 2361 رئيس االتحاد العربي االليكتروني شهادة تقديرية للمبدعين العراقين السنوي 

26 
 2360شباط  بغداد \عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات  شكر وتقدير

 2360ايار  السليمانية \عميد كلية التربية الرياضية شهادة مشاركة 22

 2360  6تشرين ديالى\كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعميد  وتقــــــــــديرشكر  20

 2360، 6تشرين الكوفة\عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وتقــــــــــديرشكر  24

 2360، 6كانون االنبار\عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وتقــــــــــديرشكر  29

 2360، 6كانون ال\كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعميد  شكر وتقــــــــــدير 21

   2361، شباط  العلوم للبنات ووحدة التعليم المستمرعميد كلية  شهادة شكر وتقدير 20

 2361، 2تشرين وزارة الصحة، المْوتمر الوطني االول لمكافحة المنشطات  شهادة تقديرية 21

 2361 السالم لحقوق االنسان في العراقمنظمة بالد  شهادة التقدير العالي 25

 شهادة مشاركة 30
دولي االول لكليات التربية البدنية الملتقى العلمي الرياضي ال

 وعلوم الرياضة، جامعة بغداد )الجادرية(
 2365، 2كانون

 2365، 2كانون SPSSدورة تحليل البيانات بالبرنامج االحصائي  شهادة مشاركة 31

 شهادة مشاركة 32
المْوتمر العلمي الدولي االول لكليات التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة، جامعة بغداد )الوزيرية(
 2365، 2كانون

 بغداد \عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات شكر وتقدير 00
مناقشة اطروحة في مايس 

2365 

 2365آب، 20-تموز2 المشروع الرياضي الصيفي لرعاية االيتام شهادة مشاركة 04

 2365ايلول،  الجامعة المستنصرية \االساسيةعميد كلية التربية شكر وتقدير 09

 
. 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةعشر : حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2333 مبــــــــادئ وأســـــــس الســـــــــــبــــاحـــــــة 6

 
 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 
 االنكليزية. - 
 مانيةالسيدة عميد كلية التربية  االل -


