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 أوال : المؤهالت العلمية.

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت

 3771 التربية الرياضية بغداد بكلوريوس 3

 2993 ياضيةالتربية الر بغداد ماجستير 2

 2996 التربية الرياضية بغداد دكتوراه 1

    اخرى 4

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي.

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 كلية التربية الرياضية  مدرب االلعاب   3

 جامعة بغداد

3771- 2993 

 كلية التربية الرياضية  مساعد مدرس   2

 جامعة بغداد

2993 - 2999 

 كلية التربية الرياضية مدرس    1

 جامعة بغداد

2999 – 2931 

 كلية التربية الرياضية  استاذ مساعد 4

 جامعة بغداد

 لحد االن -2931

1    

6    



 

 

 ثالثا : التدريس الجامعي.

 الى -الفترة من  الجامعة الكلية( \الجهة )المعهد ت

 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية 3

 

3771-  2992 

  ية التربية الرياضيةكل 2

 للبنات

    2994  –2992 جامعة بغداد

 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية 1

 

 الئ االن - 2994

4    

1    

6    

9    

 

 رابعا : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها

 السنة المادة القسم ت

 29934 -2993 جمناستك االلعاب الفردية 3

 2934 - 2999 طرائق التدريس ريةظالعلوم الن 2

1    

4    



1    

6    

 

 خامسا : )األطاريح ، الرسائل( التي أشرف عليها :

 السنة القسم اسم األطروحة أو الرسالة ت

3    

2    

1    

4    

1    

6    

9    

 

 سادسا : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها .

 نوع المشاركة نعقادهامكان ا السنة العنوان ت

بوستر \)بحث

 حضور(

المؤتمر العلمي الدولي  3

 الخامس عشر

 مشاركة جامعة بغداد 6002

المؤتمر العلمي لكليات  2

 التربية الرياضية

 حضور جامعة تكريت 6006



المؤتمر العلمي الدولي  1

االول لعلوم التربية 

 الرياضية

 مشاركة جامعة الموصل 6006

ؤتمر الدولي لكلية الم 4

 التربية الرياضية

 مشاركة جامعة بغداد 6006

المؤتمر العلمي لكلية  1

التربية الرياضية 

 للبنات

 حضور جامعة بغداد 6006

6     

9     

 

 سابعا: األنشطة العلمية االخرى

 خارج الكلية داخل الكلية ت

عضو في اللجنة  3

اإلرشادية في كلية 

 التربية الرياضية

 

عضو في لجنة تدقيق  2

 الدرجات االمتحانية

 

عضو في لجنة  1

االختبارات القبول في 

 الكلية

 



عضو الدورة التطويرية لمنهاج التربية   4

 الرياضية في العراق للمركز الثقافي البريطاني

التقويم العلمي للعديد  1

 من بحوث الترقية 

 مناقشة العديد من رسائل الماجستير

لمي للعديد التقويم الع 6

من البحوث المقدمة 

 للنشر في مجلة الكلية

 مناقشة وإقرار أطر بحوث الماجستير 

مناقشة العديد من  9

 رسائل الماجستير 

 المشاركة في المؤتمرات العلمية

اإلشراف على طلبة  1

الدراسات األولية 

 لبحوث التخرج

 

مناقشة وإقرار أطر  7

 بحوث الماجستير 

 

 

 عات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم.ثامنا : المشرو

 السنة محل النشر اسم البحث ت

عالقة رفض الذهاب الئ المدرسة  3

 بصعوبات التعلم 

المؤتمر العلمي الدوري 

 لكلية التربيه الرياضيه

2932-2931 

اعداد مقياس الطموح لطلبة جامعة  2

 بغداد وتطبيقهم

التربيه  مجلة كلية

 الرياضيه /جامعة بغداد

2933 



البحث عن االحساس لدى طلبة كلية  1

التربيه الرياضيه ومقارنته مع طلبة 

 الكليات االخرى

مجلة كلية التربيه  

 الرياضيه /جامعة بابل

2933 

4    

1    

 

 تاسعا : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية.

 ة التربية الرياضيةاإلرشادية في كلي ةفي اللجن عضو -3

 عضو في لجنة تدقيق الدرجات االمتحانية -2

 عضو في لجنة االختبارات القبول في الكلية -1

 عضو الدورة التطويرية لمنهاج التربية الرياضية في العراق للمركز الثقافي البريطاني -4

 عاشرا : كتب الشكر ، الجوائز وشهادات التقدير.

كتب الشكر أو الجائزة  ت

 قديرأو شهادة الت

 السنة الجهة المانحة

3    

2    

1    

4    

1    

6    

9    



1    

7    

 

 حادي عشر : الكتب المؤلفة أو المترجمة.

 سنة النشر اسم الكتاب ت

3   

 


