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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 غادة مؤيد شهاب : االسـم
 7711تاريخ الميـالد:

 متزوجة:الحالة الزوجية

 اربعة :عدد األوالد
 مسلمةانة:الدي

 تعلم حركي/ جمناستك فنيص:ــالتـخـص
 جامعية تدريسية:الوظيفة

 استاذ دكتورالدرجة العلمية:

 / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادعنوان العمل:
 العمل: هاتف

 4771331177000964 :الهاتف النقال

 ghadamuae@yahoo.com:أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1111 تربية رياضية بغداد بكالوريوس 1
 2441 تربية رياضية بغداد ماجستير 2
 2441 تربية رياضية بغداد دكتوراه 3
 2447 تربية رياضية بغداد حصلت على لقب مدرس 0
 2414 تربية رياضية بغداد حصلت على لقب استاذ مساعد دكتور 0
 2412 تربية رياضية بغداد حصلت على لقب استاذ دكتور 0

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
  2447-2441 كلية التربية الرياضية للبنات/ جامعة بغداد مدرس مساعد 1
 2414-2447 / جامعة بغداد للبنات كلية التربية الرياضية مدرس 2
 2412-2414 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد استاذ مساعد دكتور 3
 ولحد االن 2412 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد استاذ دكتور 0

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت
 ولغاية االن 2442 بغداد الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم  1
 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2414ولغاية 2442 جمناستك اجهزة التدريب 1
 2442ولغاية  2442 رماية التدريب  2
 2411لغاية  2441 طرائق تدريس االلعاب الفردية  3
 2417ولغاية  2414 جمناستك اجهزة االلعاب الفردية  0
 2411ولغاية  2441 جمناستك ايقاعي االلعاب الفردية  2
 

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

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 
اسلوب التعلم التعاوني لذوي  المجازفة مقابل  تاثير

الحذر في تعلم بعض المهارات الحركية على بساط 
 الحركات االرضية في الجمناستك الفني للنساء 

 2410 دراسات عليا

2 
حسب انماط السيطرة  تاثير اسلوب فان هيل

الدماغية في تعلم مهارة الدحرجة الخلفية على 
 الجمناستك الفني للنساءعارضة التوازن في 

 2417 دراسات عليا
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 
 حضور(

 2412 العلمي االول لعلوم الرياضة  الدولي رالمؤتم 7
جامعة بغداد/ كلية التربية البدنية 

 الرياضةوعلوم 
  ببحث مشاركة

 2413 جودة البحث العلمي ورصانته في خدمة المجتمع 2
جامعة بغداد/ كلية التربية البدنية 

 حضور وعلوم الرياضة

3 
ندوة عن االستالل االلكتروني ومشاكل البحث 

 حضور كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد 2172 العلمي

 2410  الرياضةلعلوم العلمي  الدولي المؤتمر 2
/ كلية التربية البدنية ابلجامعة ب

 حضور وعلوم الرياضة

 ورقة عمل فندق المنصور 2410 مؤتمر وزارة الشباب والرياضة 5

جامعة بغداد/ كلية التربية البدنية  2412  لعلوم الرياضة العلمي الثاني الدولي المؤتمر 6
 وعلوم الرياضة

  ببحث مشاركة

1 
ورشة عمل بعنوان الربط  والتكامل بين مهارات 

  مشارك  كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد 2412 الجمناستك

 حضور كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد 2175 دورة تحليل البيانات 8

7 
محاظرة نوعية عن كيفية تنظيم العروض 

 مشارك الرياضية/جامعة بغدادكلية التربية  2176 الرياضية في الجمناستك الفني

71 
جات اندوة عن االشخاص ذوي االعاقة واالحتي

 الخاصة 
 حضور فندق بابل 2417

77 
محاضرة نوعية عن طرق المساعدة في 

 الجمناستك واالخطاء المرافقة لها
 مشارك كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد 2417

72 
 الربط واهميته في السالسلمحاضرة نوعية عن 

 الحركية
 مشارك كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد 2417

73     
72 
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 . األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو لجنة اختبارات الطلبة الجدد
العبة منتخب الكلية في الجمناستك الفني لالعوام 

 في كلية التربية الرياضية للبنات 1117،1111،1111

 للمرحلة الثانيةعضو لجنة امتحانية 
حاصلة على المركز الثاني في الرماية على مستوى االندية 

 م1111في العام 

 البحوث للترقيات العلميةلجنة استالل  في  عضو
حاصلة على جائزة الطلبة االوائل على كليات التربية 

  م 1111في العراق لعام الرياضية
 دورة في طرائق التدريس في وحدة التعليم المستمر للماجستير والدكتوراهعضو في لجنة السمنار 

 دورة في اللغة العربية في وحدة التعليم المستمر  تقويم علمي لبحوث طالب الدراسات العلياعضو لجنة 
 دورة في الحاسوب االلي في مركز الحاسبة في جامعة بغداد تقييم بحوث مجلة للترقية العلمية 

 لجنة دراسات خاصة لطلبة الدكتوراهعضو 
محاضرة في التعلم الحركي في الدورة التدريبية التحاد 

 الجوجيتسو

 عضو في لجنة كتابة مفردات مادة الجمناستك الفني
في جامعة الكوفة / كلية التربية  مناقشة رسالة ماجستير

   الرياضية
  عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج لطالب الصف الرابع

  لجنة مناقشة بحوث المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضة عضو
  عضو لجنة مناقشة بحوث طلبة الدراسات العليا/ ماجستير

  االشراف على بحوث التخرج لطالب الصف الرابع
  2413عضو في لجنة منازع الطالبات لعام 

 
 
 

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

 السنة محل النشر اسم البحث ت

7 
في تعليم بعض المهارات االساسية في الجمناستك الفني  اثر ناتج الحركة

  للنساء
 2441 كلية التربية الرياضية للبنات

2 
استخدام التعلم المقلوب في تعليم بعض المهارات الحركية بالجمناستك  تاثير

 الفني للنساء 
مجلة كلية التربية البدنية وعلوم 

 جامعة بغداد /الرياضة
2442 

اثر استخدام احصنة قفز مختلفة االرتفاع المقترحة في تعليم مهارة القفز ضمًا  3
 على حصان القفز

لوم جلة كلية التربية البدنية وعم
 2447 الرياضة للبنات/ جامعة بغداد
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تاثير استخدام اسلوب التصحيح بالورقة والقلم في تطوير بعض المهارات  2
 الحركية في الجمناستك

مجلة كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة/ جامعة بغداد

2447 
 

5 
استخدام اسلوب حل المشكالت في تطوير مستوى االداء الفني على  تاثير

 جهاز بساط الحركات االرضية في الجمناستك
مجلة كلية التربية البدنية وعلوم 

 2441 الرياضة/ جامعة بغداد

6 
في تطوير واحتفاظ  تصميم العاب صغيرة باستخدام اساليب التنافس وتاثيرها

مستوى االداء الفني والتفكير االبداعي علىى بساط الحركات االرضية في 
 الجمناستك

 2441 كلية التربية الرياضية/ بغداد

1 
النشاط الكهربائي للعضالت العاملة خالل مراحل التعلم الحركي في 

 الجمناستك الفني

مجلة جامعة بابل/ كلية التربية 
 البدنية وعلوم الرياضة 

 
2412 

8 
تاثير الطالبات المتميزات في تعلم مهارتي القفزة العربية على بساط الحركات 
 االرضية والدحرجة االمامية على عارضة التوازن بالجمناستك الفني للنساء 

مجلة كلية التربية البدنية وعلوم 
 2413 الرياضة/ جامعة بغداد

7 
تاثير اسلوب التعلم البنائي في تعليم بعض المهارات الحركية على جهاز 

 inpact facter 2410 عارضة التوازن في الجمناستك الفني للنساء

71 
اثر استخدام اسلوبي التعلم التعاوني والتنافس الجماعي في تطوير بعض 

 المهارات الحركية في الجمناستك الفني للنساء

مجلة كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة/ جامعة بغداد 

 
2410 

77 
تاثير التعلم التعاوني لذوي المجازفة مقابل الحذر في تعلم مهارة الوقوف على 

 اليدين على بساط الحركات االرضية في الجمناستك 

المجلة العلمية لكلية التربية 
البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة 

 بغداد 
2410 

72 
تاثير اسلوب فان هيل حسب انماط السيطرة الدماغية في تعلم مهارة الدحرجة 

 الخلفية على عارضة التوازن في الجمناستك الفني للنساء 
 

مجلة كلية التربية الرياضية/ 
 2417 بغداد 

73 
تاثير الخرائط الذهنية وفق االنظمة التمثيلية في تعلم مهارتي التمرير وحائط 

 لطائرة الصد في الكرة ا
 

 2417 مجلة جامعة حلبجة العدد 

72 
تاثير برنامج تدريبي وقائي على اصابات عضالت الفخذ الخلفية بين العبين 

 كرة القدم للمراهقين في ماليزيا 
 

inpact facter)) 2417 

75 
عالقة قوة السيطرة المعرفية بمستوى االداء للسالسل الحركية في الجمناستك 

 الفني للنساء

المجلة العلمية لكلية التربية 
البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة 

 بغداد
2417 

76    
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  
 

 الجوائز و شهادات التقدير.كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

7 
شهادة مساندة ومناصرة الشخاص ذوي االعاقة 

 واالحتيجات الخاصة
 2417 تجمع الرافدين لمعوقي العراق

تقديم خمس بحوث اصيلة للترقية  شكر وتقدير 2
 العلمية

 2417 رئاسة جامعة بغداد

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / عمادة  لجنة اختبارات الطلبة الجددشكر وتقدير  3
 بغداد

2412 

 2412 رئاسة جامعة بغداد الترقية للقب االستاذية كتاب تهنئة 2
 

 2412 فرع العلوم النظرية في دورة تحليل البياناتشهادة مشاركة  5

 كتاب شكر وتقدير  6
عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 

 2410 بغداد

 2410 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 1

عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /  وتقدير كتاب شكر 8
 2417 بغداد

 2441 مركز الحاسبة االلكترونية شهادة مشاركة 7

 كتاب شكر وتقدير 71
البدنية وعلوم ربية جامعة الكوفة/ كلية الت

 2176 الرياضة 

 2441 االلكترونيةجامعة بغداد/مركز الحاسبة  شهادة مشاركة في دورة الترقيات العلمية  77
 2176 جامعة حلبجة شهادة مشاركة ببحث  72
73    
72    
75    
76    
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71    
78    
77    
21    

 
 

 أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 
 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 .العربية 

 .االنكليزية 


