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 ةالذاتي السيرة
 

 حسين سبهان صخي أالستاذ الدكتور : االسـم
 2/2/1973 تاريخ الميـالد:

 متزوج الحالة الزوجية:

 الكرة الطائرة/علم التدريب الرياضي ص:ــالتـخـص
 تدريسي :الوظيفة

 أستاذ  الدرجة العلمية:
  البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد / كلية التربية عنوان العمل:
            07901196670_07707189933      :الهاتف النقال

 husiensabhan9@gmail.com:أاللكترونيالبريد 
 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1998 ةالبدنية وعلوم الرياض التربية بغداد وريوس لبكا 1
 2000 ةالبدنية وعلوم الرياض التربية بغداد ماجستير  2
 2006 ةالبدنية وعلوم الرياض التربية بغداد دكتوراة  3
 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 9/1/2006 الرياضةجامعة بغداد/كلية التربية البدنية وعلوم  مدرس مساعد  1
 7/11/2006 جامعة بغداد/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مدرس 2
 8/11/2009 جامعة بغداد/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة استاذ مساعد 3
 8/11/2014 جامعة بغداد/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أستاذ  4

5 
رئيس فرع االلعاب 

 2013/2014 جامعة بغداد/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  الفرقية
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

1 
جامعة بغداد/كلية التربية البدنية 

 ولحد االن 2006 جامعة بغداد وعلوم الرياضة

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 ولحد االن 2006 الكرة الطائرة االلعاب الفرقية 1
 2014/2015 البحث العلمي العلوم النظرية 2
 2016/2017 التدريب الرياضي العلوم النظرية 3
 الحلقة الدراسية )السيمنار( الدراسات العليا 4

 ولحد االن 2006
 االشراف على طلبة الماجستير والدكتوراة العلياالدراسات  5

 الدراسات الخاصة
 

 طاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهااأل)خامساً:  

 السنــة الطالب والكلية رسالةال اسم ت

1 
اثر منهج تعليمي باسلوب لغة االشارة وقراءة الشفاه في 
تعلم بعض المهارات االساسية بلعبة الكرة الطائرة للصمم 

 والبكم

 /ماجستيرشيرين لعيبي
البدنية وعلوم كلية التربية 

للبنات / جامعة  الرياضة
 بغداد

2008 

2 
دراسة تحليلية لمستوى اداء المهارات الفنية وعالقتها 
 بفاعلية النهج الهجومي في لعبة الكرة الطائرة جلوس

 /ماجستيرهيام قاسم
البدنية وعلوم كلية التربية 

 بغداد/ جامعة  الرياضة

2010 

3 
أستراتيجية أستخدام انواع التغذية الراجعة أثناء التوقفات 
واالوقات المستقطعة وعالقتها بترتيب الفرق لدوري النخبة 

 بالكرة الطائرة

 /ماجستيروسام عماد
البدنية وعلوم كلية التربية 

 / جامعة بغداد الرياضة

2011 

4 
ت البدنية تاثير التدريب البالستي في تطوير بعض القدرا

الخاصة وعالقتها بدقة مهارة الضرب الساحق لالعبين 
 الشباب بالكرة الطائرة

 احمد ولهان/ماجستير
البدنية وعلوم كلية التربية 

 / جامعة ديالى الرياضة

2012 
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5 
تأثير استخدام القصص الحركية والعاب الفيديو لتطوير 

الكرة الحركات االساسية المركبة والممهدة للمهارات في 
 ( سنوات6_5الطائرة لالطفال بعمر)

 مرام مثنى/ماجستير
البدنية وعلوم كلية التربية 

 / جامعة بغداد الرياضة
2013 

6 
تأثير تمرينات خاصة بأستخدام التصوير الفيديوي ثالثي 

االبعاد في تعلم مهارتي التمرير واالرسال في الكرة الطائرة 
 لطالب المرحلة المتوسطة

 /ماجستيرسخما رعد خليل
البدنية وعلوم كلية التربية 

 / جامعة بغداد الرياضة

 
2014 

7 

 تمرينات خاصة بأستخدام بعض الوسائل المساعدة
لتطوير الرؤية البصرية وتأثيرها في دقة أداء مهارة الضرب  

 بالكرة الطائرة للشباب الساحق
 

 /ماجستيردينا عبد الحسين
البدنية وعلوم كلية التربية 

 / جامعة بغداد الرياضة
2015 

8 
 Data)  يبرنامج تحليل  بأستخدام خاصة تمارين تأثير   

Project)  بعض المهارات الدفاعيةلتطوير فاعلية 
 كرة اليد  العبيل 

 /دكتوراةرعد خنجر
البدنية وعلوم كلية التربية 

 / جامعة بغداد الرياضة
2015 

9 
 تأثير تمرينات خاصة في تطوير التداخل البصري

 واالنتباه المركز والرؤية البصرية ودقة الضرب  
 الساحق وحائط الصد للشباب بالكرة الطائرة

 منتظر صاحب/دكتوراة
البدنية وعلوم كلية التربية 

 / جامعة بغداد الرياضة
2016 

10 
تأثير تمرينات خاصة بستخدام بعض االدوات والوسائل 

والبدني بفعالية التدريبية المساعدة لتطوير االداء الفني 
 المشي للناشئين

 امير ثامر/ماجستير
البدنية وعلوم كلية التربية 

 / جامعة بغداد الرياضة
2017 

11 
التطور التاريخي للعبة الكرة الطائرة في العراق منذ عام 

 2018ولغاية  1955

 عمر سعيد/دكتوراة
البدنية وعلوم كلية التربية 

 / جامعة بغداد الرياضة
2018 

12 

تأثير تمرينات خاصة بأستعمال نظارة الواقع االفتراضي وبعض 
 مدركات المحيط في الوسائل التعليمية المساعدة 

 وتعلم بعض المهارات الساسية
 طالب المرحلة المتوسطةل بالكرة الطائرة

 دكتوراةرعد خليل خماس/
البدنية وعلوم كلية التربية 

 / جامعة بغداد الرياضة
2019 

13 
 المواقف التحكيمية وجهاز التواصل في بعضتأثير 

 مدركات المحيط وسرعة اتخاذ القرار ومستوى اداء  
 /ماجستيرحاكم حمزة

 2019البدنية وعلوم كلية التربية 
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 / جامعة بغداد الرياضة حكام الدرجة االولى بالكرة الطائرة
 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 ) بحث / بوستر حضور(

1 
 مؤتمر الكفاءات الرياضية العراقية

 2010 وزارة الشباب والرياضة
كلية التربية 

 +باحثلجان علمية الرياضية/جامعة بغداد

 2011 سورة التدريبية بالكرة الطائرة/جلو الد 2
كلية التربية الرياضية 

 محاضر للبنات/جامعة بغداد

 2012 المؤتمر الدولي الثاني لبحوث الشباب 3
كلية التربية 

 احثب الرياضية/جامعة الموصل

 2012 المؤتمر العلمي الدولي االول  4
كلية التربية 

 باحث الرياضية/جامعة بغداد

 2015 المؤتمر العلمي الدولي الثاني 5
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة /جامعة بغداد
وعضو اللجنة باحث 

 التحضيرية العليا

المؤتمر التأسيسي االول لالتحاد  6
 2015 العراقي للكرة الطائرة

كلية التربية البدنية وعلوم 
الرياضة للبنات/جامعة 

 بغداد
 محاضر

7 
المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي 

كلية التربية البدنية وعلوم  2017 الثالث لعلوم الرياضة
  بغداد الرياضة/جامعة

 باحث

المؤتمر العلمي الدولي الرابع لعلوم  
كلية التربية البدنية وعلوم  2017 الرياضة

 مشارك بابل الرياضة/جامعة

كلية التربية البدنية وعلوم  2019 االول الدولي ملتقى بغداد  
 مشارك بغداد الرياضة/جامعة

 . األخرىسابعا : األنشطة العلمية 

 وخارج الكليةاالنشطة العلمية ؤاخل 
عضو ورئيس لجنة مناقشة مشاريع البحوث لطلبة 

 ولحد االن 2007المرحلة الرابعة منذ عام 
محاضر في الدورات التدريبية / االتحاد العراقي للكرة 

 الطائرة من وضع الجلوس

عضو لجنة مناقشة للكثير من االطاريح ورسائل  2011عضو اللجنة العملية العليا 
 داخل وخارد الكلية الماجستير

 االشراف على طلبة الماجستير والدكتوراة 2012_2010عضو مجلس فرع االلعاب الفرقية 
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اللجان العلمية لمناقشة اطار البحوث  ورئيس عضو
 االشراف على مشاريع البحوث للمرحلة الرابعة ولحد االن 2007لطلبة الدراسات العليا منذ عام 

الحلقات الدراسية السيمنار منذ عام  ورئيس عضو
 تأليف عدد من الكتب العلمية  ولحد االن 2008

اقامة عدة دورات تحكيمية في الكرة الطائرة منذ عام 
 رئيس وعضو اللجنة االمتحانية ولحد االن 2007

عضو اللجنة العلمية في المؤتمرات العلمية التي اقيمت 
 الخاصة لطلبة الدراسات العلياعضو مناقشة الدراسات  في الكلية

 اقامة العديد من الورش والندوات  محاضر في العديد من الدورات التدريبية للكرة الطائرة

 
أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  

 التعليم)البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1 

تمرينات الباليومتركس لعضالت الذراعين في تطوير تأثير أستخدام 
 دقة الضرب الساحق لالعبي الكرة الطائرة من الجلوس للشباب

 أ.م.د حسين سبهان
 
 

جامعة بغداد/ كلية 
التربية البدنية وعلوم 
الرياضة /مجلة التربية 

 الرياضية

2007 

2 
 تأثير برنامج تدريبي )مهاري بدني( لتطوير القدرة الالكتيكية

 لدى العبي الكرة الطائرة للشباب
   أ.د رافع صالح  أ.م.د حسين سبهان  م.د أمجاد عبد الحميد

جامعة بغداد/ كلية 
التربية البدنية وعلوم 
الرياضة /مجلة التربية 

 الرياضية

2008 

3 
نسبة مساهمة الالعب الحر في المباريات واثره بنتائج الفرق في 

 ائرة  الدوري العراقي بلعبة الكرة الط
 أ.م.د حسين سبهان صخي  م.م سرى جميل بوتاني

جامعة بغداد/ كلية 
التربية البدنية وعلوم 
الرياضة /مجلة التربية 

 الرياضية

2008 

4 

التدريب الذهني لتطوير دقة بعض المهارات  تمارين تأثير

 االساسية في لعبة الكرة الطائرة من وضع الجلوس

 أ.م.د حسين سبهان

كلية جامعة بغداد/ 
التربية البدنية وعلوم 

الرياضة 
للبنات/الرياضة 

 المعاصرة

2009 

تأثير تمرينات لتنمية بعض األدراكات الحس_حركية في تطوير  5
 دقة بعض المهارات األساسية بلعبة الكرة الطائرة من الجلوس

جامعة بابل/مجلة علوم 
 2009 التربية الرياضية
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 م.د علي سبهان أ.م.د حسين سبهان
 

6 
تأثير نقل التعلم وقياس نسبة التطور بين لعبتي التنس األرضي 

 والكرة الطائرة في تعلم مهارة اإلرسال للطالب
 أ.م.د حسين سبهان صخي  أ.م.د لؤي حسين شكر

الجامعة 
المستنصرية/مجلة كلية 

 التربية االساسية
2010 

7 
تأثير أستخدام برنامج تدريبي بدني لتأهيل عضالت مفصل الكتف 
 المصابة لتطوير أداء مهارة الضرب الساحق لالعبي الكرة الطائرة

 أ.م.د حسين سبهان

جامعة بغداد/ كلية 
التربية البدنية وعلوم 
الرياضة /مجلة التربية 

 الرياضية

2012 

8 
حالة القلق وعالقته بنتيجة الشوط الحاسم لالعبات في لعبة الكرة 

 الطائرة
 م.م بيداء خضرأ.م.د حسين سبهان  م.د وسن جاسم 

المؤتمر العلمي الدولي 
الثامن عشر لكليات 

واقسام التربية 
الرياضية /جامعة 

 الموصل

2012 

9 

 تأثير التدريب الباليستي لتنمية القوة االنفجارية والقوة المميزة

لالعبي األرسال الساحق  أداء مهارة دقةبالسرعة للرجلين لتطوير 

 الكرة الطائرة

 .د حسين سبهان.مأ

المؤتمر العلمي الدولي 
االول لعلوم الرياضة / 
جامعة بغداد/ كلية 

التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

2012 

10 
نسبة مساهمة بعض القدرات الحركية في سرعة ودقة أداء أنواع 

 مهارة األرسال في لعبة الكرة الطائرة لالعبين  
 أ.م.د حسين سبهان

جامعة بغداد/ كلية 
وعلوم التربية البدنية 

الرياضة /مجلة التربية 
 الرياضية

2014 
 

11 
نسبة مساهمة بعض القدرات البدنية في مستوى دقة أداء بعض 

 المهارات الدفاعية في لعبة الكرة الطائرة / جلوس لالعبين  
 أ.م.د حسين سبهان

جامعة بغداد/ كلية 
التربية البدنية وعلوم 
الرياضة /مجلة التربية 

 الرياضية

2014 

12 
نسبة مساهمة بعض القدرات البدنية  في سرعة ودقة أداء أنواع 

 مهارة األرسال في لعبة الكرة الطائرة لالعبين
 أ.م.د حسين سبهان

جامعة بغداد/ كلية 
التربية البدنية وعلوم 

الرياضة 
للبنات/الرياضة 

 المعاصرة

2014 
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13 
نسبة مساهمة بعض القدرات الحركية في سرعة ودقة أداء أنواع 

 هارة األرسال في لعبة الكرة الطائرة لالعبين  م
 أ.م.د حسين سبهان

جامعة بغداد/ كلية 
التربية البدنية وعلوم 
الرياضة /مجلة التربية 

 الرياضية

2014 

14 
مقارنة بعض القدرات الحركية بين العبي أندية النخبة في الكرة 

 الطائرة على وفق تخصصهم
 م خليل ستار(.د.حسين سبهان_م د محمد صالح_م ا.)

جامعة بغداد كلية 
التربية الرياضية/مجلة 

 التربية الرياضية
2015 

15 
مقارنة مستوى بعض القدرات البدنية لالعبي الكرة الطائرة على  

 وفق تخصصهم
 د.حسين سبهان_م د محمد صالح_م م خليل ستار(.أ.)

المؤتمر العلمي الثاني 
جامعة بغداد/ كلية 
 التربية البدنية وعلوم

 الرياضة

2015 

16 

تمرينات مهارية خاصة وفق تحليل المباراة وتاثيرها في فاعلية 
 اداء مهارة الصد لالعبي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية

 بكرة اليد
 م.د رعد خنجرأ.د حسين سبهان _ 

التربية مجلة كلية 
البدنية وعلوم 

 معة كربالءالرياضة/جا
2017 

17 
كيلو متر مشي  10وعالقته باالنجاز لفاعلية التحمل الخاص 

 للناشئين
 أ.د حسين سبهان _ امير ثامر

التربية مجلة كلية 
البدنية وعلوم 

 بغدادمعة الرياضة/جا
2017 

18 

تأثير تمرينات ذهنية مصاحبة للتمرينات المهارية في تطوير 
( لدى بعض العبي نادي VTSSاالنتباه المركز وفق منظومة )
 للكرة الطائرةالشباب 

 أ.د حسين سبهان _ م.د منتظر صاحب

التربية مجلة كلية 
البدنية وعلوم 

 معة كربالءالرياضة/جا
2017 

19 

تأثير التدريب الذهني في تطوير الرؤية البصرية لمهارة الحائط 

(لدى بعض العبي نادي الشباب ARDUINOالصد وفق تقنية)

 للكرة الطائرة

 صاحب أ.د حسين سبهان _ م.د منتظر

التربية مجلة كلية 
البدنية وعلوم 

 معة كربالءالرياضة/جا
2017 

20 

تمرينات خاصة باالثقال باستخدام جهاز ضوئي لتطوير االستجابة 
البصرية وتأثيرها في دقة وسرعة اداء مهارة االرسال الساحق 

 لالعبي الكرة الطائرة
 أ.د حسين سبهان _ أ.م.د عالء محسن_ دينا عبد الحسين

ؤتمر العلمي الدولي الم
ة التربية البدنية يللك

 وعلوم الرياضة
2017 

 2019التربية مجلة كلية التطور التاريخي لمشاركة الفرق العراقية في البطوالت العربية  21
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 2018ولغاية عام  1955بالكرة الطائرة للمدة من عام 
 أ.د حسين سبهان_م.م عمر سعيد

البدنية وعلوم 
 بغدادمعة الرياضة/جا

  
 
22 
 

 التطور التاريخي لمشاركة الفرق العراقية في البطوالت العربية 
 2018ولغاية عام  1955بالكرة الطائرة للمدة من عام 
 

 أ.د حسين سبهان 
 م.م عمر سعيد

التربية مجلة كلية 
البدنية وعلوم 

 بغدادمعة الرياضة/جا
2019    

23 
 

 تأثير تمرينات مهارية خاصة لتطوير دقة االداء المهاري والتفكير 
 الخططي لمهارة االرسال المتموج لالعبين الكرة الطائرة للشباب

ا.د عبد الهادي 
 حميد 

 أ.د حسين سبهان
م.م دينا عيد 

 الحسين

مجلة كربالء لعلوم 
التربية 

الرياضية/جامعة 
كربالء كلية التربية 

البدنية وعلوم 
/ 3اضة/العدد الري

 23/1/2019تالريخ 

24 
The history of the Iraqi teams participation 

in Arab volleyball competitions and 
tournaments for the period (1955 to 2018) 

 أ.د حسين سبهان 
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 الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا. 

 .عضو ورئيس لجنة االختبارات  قبول الطلبة الجدد في الكلية لمادة الكرة الطائرة 

  2007عضو ورئيس لجنة الدرجات منذ عام  

 2013عضو في اللجنة التحضيرية الحتفالية التخرج لجامعة بغداد. 

  2012عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي القسام وكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2014ضة عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي القسام وكليات التربية البدنية وعلوم الريا 

  2010/2012مدرب المنتخب الوطني للكرة الطائرة عام 

  2013/2014/2015/2016/2017/ 2012مدرب فريق نادي الشرطة لالعوام 

 .عضو لجنة مناقشة للكثير من االطاريح ورسائل الماجستير خارج وداخل الكلية 

  ورسائل عضو ورئيس اللجان العلمية لمناقشة للكثير من  مشاريع البحوث لالطاريح
 الماجستير خارج وداخل الكلية.

 .عضو ورئيس اللجان العلمية لمناقشة مشاريع البحوث المرحلة الرابعة 

 عضو اللجنة المشرفة على مشروع رعايةااليتام لخدمة  المجتمع المدني 

  2016مدير المركز التخصص لرعاية الموهبة الرياضية للكرة الطائرة/ وزارة الشباب والرياضة 

  2016هيئة االدراية لنادي الشباب الرياضي العضو 

  2019عضو لجنة الفئات العمرية في االتحاد العراقي للكرة الطائرة 

 .رئيس اللجنة العلمية لمجموعة الكرة الطائرة 

 .عضو اللجنة العلمية لمجموعة علم التدريب الرياضي 

 عضو مجلس فرع االلعاب الفرقية 

 
 دات التقدير.عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز و شها

كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت
 السنة الجهة المانحة شهادة التقدير

 29/10/2007 /بغدادعميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  شكر وتقدير  1
 4/11/2007 /بغدادعميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  شكر وتقدير  2
 17/12/2008 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 3
 7/6/2010 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 4
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 26/12/2010 وزير الشباب والرياضة شكر وتقدير 5
 2016 وزير الشباب والرياضة شكر وتقدير 6
 2017 وزير الشباب والرياضة شكر وتقدير 7

عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /بغداد  شكر وتقدير  8
 24/5/2010 /بغداد

 29/3/2011 االتحاد العراقي للكرة الطائرة/جلوس شكر وتقدير 9
 8/5/2012 رئيس جامعة الموصل شكر وتقدير 10

عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة  شكر وتقدير 11
 5/12/2012 ديالى

 12/11/2013 عميد كلية التربية االساسية/جامعة ديالى شكر وتقدير 12
 4/9/2013 عميد كلية التربية االساسية/جامعة ديالى وتقديرشكر  13
 23/3/2014 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 14
 2/7/2014 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /بغداد شكر وتقدير  15
 11/9/2014 عميد كلية التربية االساسية/جامعة ديالى شكر وتقدير 16

 شكر وتقدير  17
 2/10/2014 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /بغدادعميد  

 شكر وتقدير  18
 2018 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /بغداد 

 
19 

 شكر وتقدير
 

 29/12/2016 وزير الشباب والرياضة

20 
 

 شكر وتقدير
 3/4/2017 وزير الشباب والرياضة 

 مساعد رئيس الجامعة شكر وتقدير 21
23/10/2016 

 
22 
 

 22/5/2017 وزير الداخلية شكر وتقدير

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة  شكر وتقدير 23
 بابل

5/10/2016 

24 
 شكر وتقدير 

 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة 

 4/11/2018 بابل
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25 
 شكر وتقدير 

 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة 

 تكريت
14/3/2019 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  شكر وتقدير 26
 للبنات/جامعة بغداد

19/2/2019 

 شكر وتقدير 27
عميد كلية التربية البدنية وعلوم 

 17/6/2019 الرياضة/جامعة بغداد

28 
 شكر وتقدير 

 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة 

 تكريت
23/5/2019 

 20/2/2019 االتحاد العراقي للكرة الطائرة وتقديرشكر  29
 8/5/2019 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد شكر وتقدير 30

31 
 شكر وتقدير 

 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة 

 بابل
4/11/2018 

 شكر وتقدير  32
 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة 
 تكريت

14/3/2019 

 شكر وتقدير 33
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 19/2/2019 للبنات/جامعة بغداد

 شكر وتقدير 34
عميد كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/جامعة بغداد
4/11/2018 

 شكر وتقدير 35
 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة 
 بابل

14/3/2019 

36 
 شكر وتقدير 

 
البدنية وعلوم الرياضة/جامعة  كلية التربية

 19/2/2019 تكريت

 شكر وتقدير 37
عميد كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/جامعة بغداد
9/2019 

عميد كلية التربية البدنية وعلوم  شكر وتقدير 38
 الرياضة/جامعة بغداد

9/2019 

 
 الحادي عشر:الجوائز والمشاركات الرياضية
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1 
 بالكرة الطائرةالعب منتخب العراق 

 2003ولغاية  1988 للناشئين والشباب والمتقدمين 

 2012 مدرب المنتخب العراقي للكرة الطائرة 2

 2005ولغاية  1988 بالكرة الطائرة للناشئين والشباب والمتقدمين  اندية الجيش والخطوط والسالمالعب  3

 ( 3_2_1حاصل على شهادة تدريبية دولية المستوى ) 4
 االتحاد الدولي للكرة الطائرة

 FIVB 2010/2016 

5 
جائزة المركز الثاني مع فريق نادي الشرطة بالكرة 

 2013/2014 االتحاد العراقي للكرة الطائرة الطائرة/مدرب

6 
مع فريق نادي الشرطة بالكرة  جائزة المركز الثالث

 2014/2015 االتحاد العراقي للكرة الطائرة الطائرة/مدرب

7 
جائزة المركز الثاني مع فريق نادي الشرطة بالكرة 

 2016/2017 االتحاد العراقي للكرة الطائرة الطائرة/مدرب
 

8 

المركز االول  للطالب والطالبات بالكرة الطائرة في 
 جامعة بطولة الجامعات العراقية التي اقيمت في

 / مدربكركوك

وزارة التعلــــيم العــــالي والبحــــث 

 العلمي/قســـــــــــــم النشـــــــــــــاطات

 الطالبية
2019 

 
 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة:ة عشر الثاني
 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2010 المهارات والخطط الهجومية والدفاعية في الكرة الطائرة 1

 2011 الكرة الطائرة)تعليم_تدريب_بناء وقيادة الفريق_التغذية_انواع الكرة الطائرة_قواعد اللعبة( 2
 2012 )تاريخ_مهارات_خطط_أدارة المباراة والتدريب(الكرة الطائرة  3
 2010 أعداد القواعد الدولية للعبة الكرة الطائرة  4
 1ط 2016 اللغة االنكليزية للتربية الرياضية 5

 2ط 2017 اللغة االنكليزية للتربية الرياضية 6
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 1ط 2016 باللغة االنكليزية علوم الرياضة 7

 2ط 2017 باللغة االنكليزية علوم الرياضة 8
  

 

 اللغات الثالثة عشرة:

 عربي 
 نكليزيأ 


