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  الذاتيةالذاتيةالسيــــرة السيــــرة 

  
  محمد جاسم عثمان سلمان النعيمي.محمد جاسم عثمان سلمان النعيمي.  ـم:ـم:ــــاالسـاالسـ

  06910691/ /   22/ /   88المواليد: المواليد: 

  الجنـس: ذكر.الجنـس: ذكر.

  الكراده.الكراده.  ــالعنوان: بغداد العنوان: بغداد 

  الرياضة.الرياضة.البدنية وعلوم البدنية وعلوم   كلية التربيةكلية التربية  ــجامعة بغداد جامعة بغداد   ــالمهنـة: أستاذ جامعي المهنـة: أستاذ جامعي 

    دكتور.دكتور.  ساعدساعدمم  استاذاستاذ  اللقـــب:اللقـــب:

  mmoohhaammmmeeddtthhrroowwiinngg@@yyaahhoooo..ccoommالبريداإللكتروني:البريداإللكتروني:

  الشهادات العلمية:الشهادات العلمية:--11
  جامعة بغداد، اذ كان التسلسل مـن ضمـن جامعة بغداد، اذ كان التسلسل مـن ضمـن   ــ  شهادة البكالوريوس من كلية التربية الرياضيةشهادة البكالوريوس من كلية التربية الرياضية

  ( متخرجاً.( متخرجاً.  411411األوائل علـى دفعته البالغة ) األوائل علـى دفعته البالغة ) 

   40024002/ /   99/ /   4141شهادة الكفاءة باللغة اإلنكليزية ـ جامعة بغداد شهادة الكفاءة باللغة اإلنكليزية ـ جامعة بغداد  ..  

   40024002شهادة الكفاءة بعلوم الحاسبات ـ جامعة بغداد شهادة الكفاءة بعلوم الحاسبات ـ جامعة بغداد..  

   جامعة بغداد في العاب جامعة بغداد في العاب   ــشهادة الماجستير في التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية شهادة الماجستير في التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية

  ..40064006/ / 66//4444القوى ) علم البايوميكانيك (،القوى ) علم البايوميكانيك (،

  شهادة مركز التطوير والتعليم المستمر ـ جامعة بغداد، دورة التأهيل التربوي للتدريسينشهادة مركز التطوير والتعليم المستمر ـ جامعة بغداد، دورة التأهيل التربوي للتدريسين            

  ..40094009ــ11//4646ــ22//4444(، وكان التسلسل من ضمن األوائل (، وكان التسلسل من ضمن األوائل   446446) ) 

   شهادة مركز التطوير والتعليم المستمر ـ جامعة بغداد، دورة اللغة العربية للتدريسين شهادة مركز التطوير والتعليم المستمر ـ جامعة بغداد، دورة اللغة العربية للتدريسين                

  ..40094009ــ11//4646ــ22//4444(، وكان التسلسل من ضمن األوائل (، وكان التسلسل من ضمن األوائل   9090) ) 

  ة / جامعة البصرة في العاب ة / جامعة البصرة في العاب شهادة الدكتوراه في التربية الرياضية من كلية التربية الرياضيشهادة الدكتوراه في التربية الرياضية من كلية التربية الرياضي

، واعتبرت أول بحث وأطروحة دكتوراه على ، واعتبرت أول بحث وأطروحة دكتوراه على 40424042  //22//4949  ) علم البايوميكانيك (،) علم البايوميكانيك (،  القوىالقوى

  المستوى العالمي.المستوى العالمي.

  

  

  ــ األلقـاب العلمية:ــ األلقـاب العلمية:  22

   40064006/ / 66//4444لقب مدرس مساعد لقب مدرس مساعد   .   .  

   40424042/ / 22//4949لقب مدرس دكتور لقب مدرس دكتور..  



   البدنية وعلوم البدنية وعلوم   واآلن مدرًسا في كلية التربيةواآلن مدرًسا في كلية التربية  40424042/ / 4040//4646دكتور دكتور   مساعدمساعدلقب استاذ لقب استاذ  

  جامعة بغداد.جامعة بغداد.  --الرياضة الرياضة 

  المؤتمرات والبحوث العلمية:المؤتمرات والبحوث العلمية:--33

             المؤتمر العلمي العاشر لكلية التربية الرياضية في جامعات القطر الذي أقيم في كلية التربية           المؤتمر العلمي العاشر لكلية التربية الرياضية في جامعات القطر الذي أقيم في كلية التربية

  ..49924992جامعة بغداد جامعة بغداد  ـ ـ  الرياضيةالرياضية

   40044004وزارة الشباب والرياضة ـ بغداد وزارة الشباب والرياضة ـ بغداد الذي أقامتــه الذي أقامتــه المؤتمر العلمي السنوي المؤتمر العلمي السنوي..  

   40024002المؤتمر العلمي لجامعة بغداد الذي أقيم في كلية التربية الرياضية المؤتمر العلمي لجامعة بغداد الذي أقيم في كلية التربية الرياضية..  

   المؤتمر العلمي الذي أقامته جامعة الزقازيق ـ كلية التربية الرياضية ـ مصر للفترة المؤتمر العلمي الذي أقامته جامعة الزقازيق ـ كلية التربية الرياضية ـ مصر للفترة

  ..40024002//22//4444ــ4444

  40024002/ /   4444/ / 4141ــ4444يم خالل الدورة العربية الرياضية ـ القاهرة يم خالل الدورة العربية الرياضية ـ القاهرة المؤتمر العلمي الذي أقالمؤتمر العلمي الذي أق..  

   المؤتمر العلمي الذي أقامتــه وزارة الشــباب والرياضــة ـ كليـة التربيـة الرياضيـة ـ بغداد المؤتمر العلمي الذي أقامتــه وزارة الشــباب والرياضــة ـ كليـة التربيـة الرياضيـة ـ بغداد

  ..40024002//4444//4242ـ ـ   4444  للفترةللفترة

   40024002المؤتمر العلمي الذي أقامته جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية المؤتمر العلمي الذي أقامته جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية..  

  لي لعلوم الرياضة الذي أقامته كلية التربية الرياضية ـ جامعة بغداد لي لعلوم الرياضة الذي أقامته كلية التربية الرياضية ـ جامعة بغداد المؤتمر الدوالمؤتمر الدو

  ..40444044//4444//4242ــ4646

   40424042المؤتمر العلمي للبايوميكانيك الذي أقامته جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية المؤتمر العلمي للبايوميكانيك الذي أقامته جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية..  

   المشاركة في ورشة العمل الذي أقامته جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية لألجهزة المشاركة في ورشة العمل الذي أقامته جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية لألجهزة

  ..40414041//44//4242ة للفسلجة والبايوميكانيك ة للفسلجة والبايوميكانيك المختبريالمختبري

   المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثامن عشر ) الصحة النفسية في الجامعات العراقية ( الذي المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثامن عشر ) الصحة النفسية في الجامعات العراقية ( الذي

  ..40414041//22//4242ــ4646في جامعة بغداد في جامعة بغداد والنفسية والنفسية   أقامه مركز البحوث التربوية أقامه مركز البحوث التربوية 

    .نشر العديد من البحوث في المجالت العلمية داخل وخارج العراق.  نشر العديد من البحوث في المجالت العلمية داخل وخارج العراق  

   (، (،   الدولي الثاني للعلوم الرياضية دولة ماليزيا ) كوااللمبور (، ) القاء بحثالدولي الثاني للعلوم الرياضية دولة ماليزيا ) كوااللمبور (، ) القاء بحثالمؤتمر المؤتمر              

  .  .  40414041/ /   11/ /   4242ـ ـ   4444

   المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر الذي أقامته وزارة التعليم العالي والبحث المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر الذي أقامته وزارة التعليم العالي والبحث

  العلمي ـ مركز البحوث النفسية بعنوان ) ترسيخ سلوك النزاهة في المنظومة القيمية العلمي ـ مركز البحوث النفسية بعنوان ) ترسيخ سلوك النزاهة في المنظومة القيمية 

    ..40464046أيار أيار   4646ــ4141بصفة القاء بحث يومي االربعاء والخميس بصفة القاء بحث يومي االربعاء والخميس   للمجتمع (للمجتمع (

  40424042//11//4444  للعلوم الرياضية ) بغداد (،للعلوم الرياضية ) بغداد (،  المؤتمر الدولي العلمي الثالثالمؤتمر الدولي العلمي الثالث..      

   كلية التربية كلية التربية ـ ـ   المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعة  البكالوريوسالبكالوريوساألشراف على العديد من البحوث العلمية لطالب األشراف على العديد من البحوث العلمية لطالب

  ـ ولحد اآلن. ـ ولحد اآلن.   40064006الرياضية ـ جامعة بغداد الرياضية ـ جامعة بغداد 

  الرياضة الرياضة   البدنية وعلومالبدنية وعلوم  تقييم البحوث العلمية المنشورة في المجلة العلمية لكلية التربيةتقييم البحوث العلمية المنشورة في المجلة العلمية لكلية التربية

  .   .   40424042ـ ـ 40440411

  لفرع األلعاب الفردية بعنوان    لفرع األلعاب الفردية بعنوان      المشاركة في السنمارات والحلقات الدراسية بصفة محاضرالمشاركة في السنمارات والحلقات الدراسية بصفة محاضر  

  ..  40424042//11//4242اب القوى (. اب القوى (. ) كيفية تعليم الرمي بالع) كيفية تعليم الرمي بالع



   القاء محاضرة بعنوان ) تكنيك الركض في العاب الساحة والميدان ( على طالب المرحلة القاء محاضرة بعنوان ) تكنيك الركض في العاب الساحة والميدان ( على طالب المرحلة

  ..40424042//22//4242بتاريخ بتاريخ   لفرع األلعاب الفرديةلفرع األلعاب الفردية  األولىاألولى

   )40424042//4444//4141التكليف في مهام وحدة التوجية واالرشاد التربوي )المرحلة األولى شعبة أ( التكليف في مهام وحدة التوجية واالرشاد التربوي )المرحلة األولى شعبة أ  

   ) 40424042االشراف على طالب المرحلة الرابعة ) بحوث التخرج ( االشراف على طالب المرحلة الرابعة ) بحوث التخرج..  

   عضو لجنة اقرار مشروع بحث الماجستير للطالب ) اسامة لطفي جاسم ( كلية التربية عضو لجنة اقرار مشروع بحث الماجستير للطالب ) اسامة لطفي جاسم ( كلية التربية

  ..40424042//22//11جامعة تكريت جامعة تكريت البدنية وعلوم الرياضة ـ البدنية وعلوم الرياضة ـ 

  ) كلية التربية كلية التربية   عضو لجنة مناقشة اطار بحث طالب دكتوراه ) كرار عبد الكريم خضير (عضو لجنة مناقشة اطار بحث طالب دكتوراه ) كرار عبد الكريم خضير

  . . 40424042//22//66البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد 

   االشراف على طالبي المرحلة الثانية شعبة ب ) محمد حامد و علي شاكر ( في ورشة النخبة االشراف على طالبي المرحلة الثانية شعبة ب ) محمد حامد و علي شاكر ( في ورشة النخبة

  ..40424042//11//4646باللغة االنكليزية باللغة االنكليزية 

  السيرة اإلعالمية:السيرة اإلعالمية:    -44  

   المشاركة في دورة الصحافة )رابطة المحررين الرياضيين( نقابة الصحفيين العراقيين المشاركة في دورة الصحافة )رابطة المحررين الرياضيين( نقابة الصحفيين العراقيين

40004000..  

   تحليالت تحليالت   --كتب في العديد من الصحف والمجالت العراقية والعربية والدولية )مقاالت كتب في العديد من الصحف والمجالت العراقية والعربية والدولية )مقاالت

  . . رياضية(رياضية(

   القوى ـ القاهرة القوى ـ القاهرة المشاركة في الدورة اإلعالمية التي أقامها االتحاد الدولي أللعاب المشاركة في الدورة اإلعالمية التي أقامها االتحاد الدولي أللعاب

  ..40024002/ / 4444//4242ــ4444

   ولحد اآلن.ولحد اآلن.  40024002محرر القسم الرياضي في جريدة صدى العراق محرر القسم الرياضي في جريدة صدى العراق  

   40414041ــ ــ   40424042عضو اللجنة اإلعالمية في كلية التربية الرياضية ـ جامعة بغداد عضو اللجنة اإلعالمية في كلية التربية الرياضية ـ جامعة بغداد..  

  ـ جامعة بغداد        ـ جامعة بغداد          مسؤول إعالم فرع األلعاب الفردية في كلية التربية الرياضيةمسؤول إعالم فرع األلعاب الفردية في كلية التربية الرياضية  

  ..40414041ــ ــ   40424042

   ممثل كلية التربية الرياضية في اجتماعات العالقات العامة واإلعالم لجامعة بغداد ممثل كلية التربية الرياضية في اجتماعات العالقات العامة واإلعالم لجامعة بغداد

  ..40424042ــ ــ   40424042

   التربية الرياضية ( التي تصدرها كلية التربية ) التربية الرياضية ( التي تصدرها كلية التربية   صحيفةصحيفةمسؤول تحرير صفحتان في مسؤول تحرير صفحتان في (

  ..40414041الرياضية ـ العالقات العامة واإلعالم الرياضية ـ العالقات العامة واإلعالم 

  للقبول في الكلية للعام للقبول في الكلية للعام   عضو اللجنة االعالمية في اختبارات الطلبة المتقدمينعضو اللجنة االعالمية في اختبارات الطلبة المتقدمين

  ..40464046ــ40414041

   عضو اللجنة االعالمية في لجنة االعداد الحتفالية يوم الكلية والذي يصادف يوم الثالثاء عضو اللجنة االعالمية في لجنة االعداد الحتفالية يوم الكلية والذي يصادف يوم الثالثاء

4141//22//40464046..  

   المشاركة في الدورة التدريبية التي أقامتها الجامعة العراقية بعنوان ) االعالم وفن المشاركة في الدورة التدريبية التي أقامتها الجامعة العراقية بعنوان ) االعالم وفن

  ..40414041//2424ــ4949العالقات ( العالقات ( 

  عالم في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد عالم في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد مدير العالقات العامة واالمدير العالقات العامة واال

  ..40424042ـ ـ 40414041



  40424042ــ ــ   40414041ممثل كلية التربية الرياضية في اجتماعات متحف جامعة بغدادممثل كلية التربية الرياضية في اجتماعات متحف جامعة بغداد..  

   مدير مكتب وحدة القناة الجامعية الفضائية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ مدير مكتب وحدة القناة الجامعية الفضائية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ

  ..40464046جامعة بغداد جامعة بغداد 

   40440466ـ ـ 40414041ربية البدنية وعلوم الرياضة ربية البدنية وعلوم الرياضة تتكلية الكلية الرئيس تحرير صحيفة رئيس تحرير صحيفة..  

   40424042مديرتحرير صحيفة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مديرتحرير صحيفة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة..  

  مر العلمي الدولي الثالث لكليات وفروع التربية البدنية مر العلمي الدولي الثالث لكليات وفروع التربية البدنية عضو اللجنة االعالمية في المؤتعضو اللجنة االعالمية في المؤت

    40424042//11//  4242ــ4444الرياضة للفترة من الرياضة للفترة من وعلوم وعلوم 

    السيرة اإلدارية:السيرة اإلدارية:  --  55
  49224922--49204920الهيئة اإلدارية لنادي الطلبة الرياضي في محافظة النجف الهيئة اإلدارية لنادي الطلبة الرياضي في محافظة النجف   نائب رئيسنائب رئيس..  

  ديد من ديد من العالعمل في قسم الشؤون اإلدارية والقانونية لرئاسة جامعة بغداد، وحصلت على مل في قسم الشؤون اإلدارية والقانونية لرئاسة جامعة بغداد، وحصلت على العالع

  ..40064006--40044004كتب الشكر والتقدير من قبل السيد رئيس جامعة بغداد كتب الشكر والتقدير من قبل السيد رئيس جامعة بغداد 

   بطولة العراق ـ محافظة العمارة بطولة العراق ـ محافظة العمارة رئيس وفد نادي الكهرباء الرياضي أللعاب القوى في رئيس وفد نادي الكهرباء الرياضي أللعاب القوى في

40014001..  

   40064006رئيس وفد نادي الكهرباء الرياضي في بطولة العراق للضاحية ـ محافظة أربيل رئيس وفد نادي الكهرباء الرياضي في بطولة العراق للضاحية ـ محافظة أربيل..  

   رئيس وفد نادي الكهرباء الرياضي أللعاب القوى في بطولة العراق ـ محافظة النجف رئيس وفد نادي الكهرباء الرياضي أللعاب القوى في بطولة العراق ـ محافظة النجف

40024002..  

   40424042//4444//4141عضو اللجنة االعالمية لكلية التربية الرياضية ـ فرع االلعاب الفردية عضو اللجنة االعالمية لكلية التربية الرياضية ـ فرع االلعاب الفردية . .  

     مدير موقع كلية التربية الرياضية ـ جامعة بغداد الحائز على المركز األول على جامعة مدير موقع كلية التربية الرياضية ـ جامعة بغداد الحائز على المركز األول على جامعة

  ..40414041بغداد بغداد 

  ددمدير موقع كلية التربية الرياضية ـ جامعة بغداد الحائز على المركز األول على جامعة بغدامدير موقع كلية التربية الرياضية ـ جامعة بغداد الحائز على المركز األول على جامعة بغدا  

40414041..  

  الرياضة مع جامعة بغداد كتاب ذي العدد الرياضة مع جامعة بغداد كتاب ذي العدد البدنية وعلوم البدنية وعلوم كلية التربية كلية التربية   متحفمتحف  عضو ارتباطعضو ارتباط      

    ..40414041//22//22بتاريخ بتاريخ   444444م ع /م ع /

   مرشح كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة لغرض المشاركة في معرض الكتاب األكاديمي مرشح كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة لغرض المشاركة في معرض الكتاب األكاديمي

  ..40414041//22//2424جامعة بغداد جامعة بغداد   والمنجز العلمي الذي تقيمه األمانه العامة للمكتبة المركزية ـوالمنجز العلمي الذي تقيمه األمانه العامة للمكتبة المركزية ـ

   40414041مدير العالقات العامة واالعالم ـ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد مدير العالقات العامة واالعالم ـ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد..  

   40464046مدير العالقات العامة واالعالم ـ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد مدير العالقات العامة واالعالم ـ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد..  

   40464046جامعة بغداد جامعة بغداد مع مع   الرياضةالرياضة  البدنية وعلومالبدنية وعلوم  كلية التربيةكلية التربيةمتحف متحف عضو ارتباط عضو ارتباط..    

   عضو اللجنة العليا الخاصة باعداد تعليمات مسودة انتخابات األندية الرياضية في وزارة عضو اللجنة العليا الخاصة باعداد تعليمات مسودة انتخابات األندية الرياضية في وزارة

  ..40464046//44//4141  بتاريخبتاريخ  4141//11وحسب األمر الوزاري ذي العدد م.خوحسب األمر الوزاري ذي العدد م.خ  الشباب والرياضةالشباب والرياضة

  40424042الرياضة مع جامعة بغداد الرياضة مع جامعة بغداد   البدنية وعلومالبدنية وعلوم  كلية التربيةكلية التربية  متحفمتحف  عضو ارتباطعضو ارتباط..  

   المتحف الوطني العراقي المتحف الوطني العراقي التربية البدنية وعلوم الرياضة لزيارة التربية البدنية وعلوم الرياضة لزيارة رئيس وفد كلية رئيس وفد كلية

4141//44//40424042..  



  السيرة الرياضية:السيرة الرياضية:  --66

   49214921المركز األول للمتوسطات ) اإلمام علي ( لمحافظة النجف بدفع الثقل المركز األول للمتوسطات ) اإلمام علي ( لمحافظة النجف بدفع الثقل..  

   49214921المركز األول للمتوسطات ) اإلمام علي ( لمحافظة النجف بكرة القدم المركز األول للمتوسطات ) اإلمام علي ( لمحافظة النجف بكرة القدم..  

   49214921كرة القدم لنادي النجف ضد فريق البلدياتكرة القدم لنادي النجف ضد فريق البلديات  منتخبمنتخبالمشاركة ضمن المشاركة ضمن..  

   49214921المركز األول لإلعداديات ) الكندي ( لمحافظة النجف بدفع الثقل المركز األول لإلعداديات ) الكندي ( لمحافظة النجف بدفع الثقل..  

   49224922استدعيت ضمن تشكيلة المنتخب المدرسي العراقي أللعاب القوى استدعيت ضمن تشكيلة المنتخب المدرسي العراقي أللعاب القوى..  

   باسم باسم 49224922المركز األول في بطولة شباب العراق  وتسجيل رقم عراقي في دفع الثقل المركز األول في بطولة شباب العراق  وتسجيل رقم عراقي في دفع الثقل

    نجف.نجف.محافظة المحافظة ال

   49224922استدعيت ضمن تشكيلة المنتخب الوطني العراقي أللعاب القوى استدعيت ضمن تشكيلة المنتخب الوطني العراقي أللعاب القوى..    

   49224922الترشيح إلى دورة األلعاب األسيوية ـ بانكوك أللعاب القوى الترشيح إلى دورة األلعاب األسيوية ـ بانكوك أللعاب القوى  ..    

   49224922استدعيت ضمن تشكيلة المنتخب الوطني العراقي أللعاب القوى استدعيت ضمن تشكيلة المنتخب الوطني العراقي أللعاب القوى..    

  ممثالً لنادي ممثالً لنادي   49904990للالوسام الذهبي في بطولة العراق للمتقدمين أللعاب القوى بدفع الثقالوسام الذهبي في بطولة العراق للمتقدمين أللعاب القوى بدفع الثق

    النجف الرياضي.النجف الرياضي.

   49904990الوسام الفضي في بطولة السالم الدولية بألعاب القوى التي أقيمت في الموصل الوسام الفضي في بطولة السالم الدولية بألعاب القوى التي أقيمت في الموصل..    

   ممثالً لنادي ممثالً لنادي   49944994الوسام الذهبي بدفع الثقل في بطولة العراق ـ كركوك أللعاب القوى الوسام الذهبي بدفع الثقل في بطولة العراق ـ كركوك أللعاب القوى

  ..النجف الرياضيالنجف الرياضي

   40044004أللعاب القوى أللعاب القوى الوسام الذهبي بدفع الثقل ضمن منتخب جامعة بغداد الوسام الذهبي بدفع الثقل ضمن منتخب جامعة بغداد..    

   40044004أربد أربد   --الوسام الذهبي بدفع الثقل بمناسبة اليوبيل الفضي لجامعة اليرموك األردن الوسام الذهبي بدفع الثقل بمناسبة اليوبيل الفضي لجامعة اليرموك األردن . .  

   40044004/ /   66/ /   4242المشاركة في اليوم األولمبي الدولي ـ العراق المشاركة في اليوم األولمبي الدولي ـ العراق..  

  40414041العراقي العراقي   لمشاركة في اليوم األولمبيلمشاركة في اليوم األولمبياا..  

  40464046العراقي العراقي   لمشاركة في اليوم األولمبيلمشاركة في اليوم األولمبياا..  

  40440422العراقي العراقي   ليوم األولمبيليوم األولمبيلمشاركة في المشاركة في ااا..  

    مية والتدريبية:مية والتدريبية:ييالسيرة التحكالسيرة التحك    --77

  بدرجة بدرجة   المشاركة في الدورة التحكيمية التي أقامها االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوىالمشاركة في الدورة التحكيمية التي أقامها االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوى

  ..49924992جيد جدا جيد جدا 

  بدرجة بدرجة   المشاركة في الدورة التدريبية التي أقامها االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوىالمشاركة في الدورة التدريبية التي أقامها االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوى

  ..49994999جيد جدا جيد جدا 

   مشرف على فريق ألعاب القوى للرياضات الخاصة ) للمعاقين (، في نادي الصقر العربي مشرف على فريق ألعاب القوى للرياضات الخاصة ) للمعاقين (، في نادي الصقر العربي

40004000..  

             المشاركة في اللقاء الثنائي لنادي الصقر العربي العراقي مع نادي المستقبل األردني لإلعاقة           المشاركة في اللقاء الثنائي لنادي الصقر العربي العراقي مع نادي المستقبل األردني لإلعاقة

  ..  40004000الحركية ـ بغداد الحركية ـ بغداد 



   بدرجة بدرجة ى ى العراقي المركزي أللعاب القوالعراقي المركزي أللعاب القوالمشاركة في الدورة التحكيمية التي أقامها االتحاد المشاركة في الدورة التحكيمية التي أقامها االتحاد

  ..  40004000امتياز امتياز 

  بدرجة بدرجة ى ى المشاركة في الدورة التدريبية التي أقامها االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوالمشاركة في الدورة التدريبية التي أقامها االتحاد العراقي المركزي أللعاب القو

  ..40004000جيد جدا جيد جدا 

   40044004مدرب معتمــد لفعاليات الرمي والدفع في االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوى مدرب معتمــد لفعاليات الرمي والدفع في االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوى  

  ولحد اآلن.ولحد اآلن.

  ر التدريبي أللعاب القوى الذي أقامه نادي الشرطة في المملكة األردنية ر التدريبي أللعاب القوى الذي أقامه نادي الشرطة في المملكة األردنية المشاركة في المعسكالمشاركة في المعسك

  ..40024002الهاشمية الهاشمية 

   ـ ـ المشاركة في الدورة التدريبية الدولية التي أقامها االتحاد الدولي أللعاب القــــوى المشاركة في الدورة التدريبية الدولية التي أقامها االتحاد الدولي أللعاب القــــوى

  ..40064006/ /   99/ /   4949ـ ـ   99القاهــــرة لفعاليات الرمي والدفع ) سمنار ( للفتـــرة القاهــــرة لفعاليات الرمي والدفع ) سمنار ( للفتـــرة 

   العربيــة الثانية عشر للشباب والشابات أللعــاب القــوى ـ القاهــرة العربيــة الثانية عشر للشباب والشابات أللعــاب القــوى ـ القاهــرة تحكيــم البطولــة تحكيــم البطولــة

  ، أول حكم عراقي وعربي يشارك فيها بتاريخ العراق.، أول حكم عراقي وعربي يشارك فيها بتاريخ العراق.40064006/ / 4444//11ـ ـ   44  للفتـــرةللفتـــرة

   40024002تحكيم بطولة تربيات العراق أللعاب القوى ـ النجف تحكيم بطولة تربيات العراق أللعاب القوى ـ النجف..  

  40024002//4444//4141ــ4040لفتـرة لفتـرة تحكيـم الدورة العربيـة الحاديـة عشرة ـ أللعاب القوى ـ القاهـرة لتحكيـم الدورة العربيـة الحاديـة عشرة ـ أللعاب القوى ـ القاهـرة ل  

  أول حكم عراقي وعربي يشارك فيها بتاريخ العراق.أول حكم عراقي وعربي يشارك فيها بتاريخ العراق.

   40024002ـ ـ   40024002مدرب معتمــد أللعاب القـــوى فــي نادي الكهـــرباء الرياضــي مدرب معتمــد أللعاب القـــوى فــي نادي الكهـــرباء الرياضــي . .  

             مدرب رامي القرص ودافع الثقل مهدي باقر اذ أحرز الوسامين الذهبيين للمعاقين في الدورة           مدرب رامي القرص ودافع الثقل مهدي باقر اذ أحرز الوسامين الذهبيين للمعاقين في الدورة

  ..40014001عاب القوى عاب القوى العربية ـ الجزائر أللالعربية ـ الجزائر ألل

   مدرب رامي القرص محمد جبار اذ أحرز المركز السادس برمي القرص للمعاقين في دورة مدرب رامي القرص محمد جبار اذ أحرز المركز السادس برمي القرص للمعاقين في دورة

  . . 40014001أثينا األولمبية أللعاب القوى أثينا األولمبية أللعاب القوى 

   مدرب رامية القرص سحر عامر اذ حققت أرقام قياسية عراقية والحصول على  الميدالية مدرب رامية القرص سحر عامر اذ حققت أرقام قياسية عراقية والحصول على  الميدالية

  ..40014001ن ن الفضية أللعاب القوى في بطولة رادريكو الدولية ـ لبناالفضية أللعاب القوى في بطولة رادريكو الدولية ـ لبنا

   عملت على إدخال الطريقة الجديدة في دفع الثقل بطريقة الدوران وألول مرة في العراق اذ عملت على إدخال الطريقة الجديدة في دفع الثقل بطريقة الدوران وألول مرة في العراق اذ

  ..40014001حققت نتائج جيدة حققت نتائج جيدة 

   مدرب المنتخب الوطني العراقي أللعاب القوى للمعاقين في بطولة العالم ـ البرازيل ـ ريو مدرب المنتخب الوطني العراقي أللعاب القوى للمعاقين في بطولة العالم ـ البرازيل ـ ريو

  ..40064006دي جانيرو دي جانيرو 

  على مدرسي التربية الرياضية في على مدرسي التربية الرياضية في دريب فعاليات الرمي والدفع دريب فعاليات الرمي والدفع تت  إلقاء محاضرات فيإلقاء محاضرات في

  ..40024002العراق خالل بطولة العراق أللعاب القوى ـ النجف العراق خالل بطولة العراق أللعاب القوى ـ النجف 

   مـــدرب المنتخب الوطنــي العراقـي أللعاب القــوى فــي البطولــة العربيــة للناشئيــن مـــدرب المنتخب الوطنــي العراقـي أللعاب القــوى فــي البطولــة العربيــة للناشئيــن

  ..40064006//66//2020ـ ـ   4646والناشئات ـ دمشق والناشئات ـ دمشق 

  مدربي ومحكمي العراق مدربي ومحكمي العراق   دريب فعاليات الرمي والدفع والتحكيم علىدريب فعاليات الرمي والدفع والتحكيم علىتت  إلقاء محاضرات فيإلقاء محاضرات في

خالل الدورة التدريبية التي أقامها االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوى ـ البصرة خالل الدورة التدريبية التي أقامها االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوى ـ البصرة 

  ..40094009//22//22ــ11



   مدرب رامية المطرقة رغدة أحمد اذ حصلت على الميدالية  الفضية أللعاب القوى ـ بطولة مدرب رامية المطرقة رغدة أحمد اذ حصلت على الميدالية  الفضية أللعاب القوى ـ بطولة

  ..40444044//99//4141غرب أسيا في  لبنان غرب أسيا في  لبنان 

  راق أللعاب القوى المشارك في بطولة األندية العربية راق أللعاب القوى المشارك في بطولة األندية العربية مدرب منتخب الرمي والدفع لنادي العمدرب منتخب الرمي والدفع لنادي الع

  . . 40444044/ / 44//22ــ66للنساء في دولة اإلمارات العربية للنساء في دولة اإلمارات العربية 

   40444044  العراقالعراق  في بطولةفي بطولةمدرب رامية الرمح انتصار نور اذ حققت المركز األول مدرب رامية الرمح انتصار نور اذ حققت المركز األول  ..  

     الميدالية البرونزية في البطولة العربية للنساء الميدالية البرونزية في البطولة العربية للنساء مدرب رامية الرمح انتصار نور اذ حققت مدرب رامية الرمح انتصار نور اذ حققت

  ..40444044/ / 44//22ــ66ب القوى في دولة اإلمارات العربية ب القوى في دولة اإلمارات العربية أللعاأللعا

   40424042ــ40444044مدرب منتخب كلية التربية الرياضية لفعاليات الرمي والدفع مدرب منتخب كلية التربية الرياضية لفعاليات الرمي والدفع..  

   اجتياز الدورة التدريبية الدولية أللعاب القوى التي أقامها المركز الدولي اإلقليمي في بغداد اجتياز الدورة التدريبية الدولية أللعاب القوى التي أقامها المركز الدولي اإلقليمي في بغداد

  ..40444044//11//4040ــ44من من 

  الدفع وأحراز طالباته وطالبه على خمسة الدفع وأحراز طالباته وطالبه على خمسة مدرب منتخب جامعة بغداد لفعاليات الرمي ومدرب منتخب جامعة بغداد لفعاليات الرمي و

أوسمة ذهبية ورقم قياسي جامعي في فعالية رمي المطرقة للطالبة ) فاطمة رحيم طاهر ( أوسمة ذهبية ورقم قياسي جامعي في فعالية رمي المطرقة للطالبة ) فاطمة رحيم طاهر ( 

  ..40414041//11//4444ــ99خالل بطولة جامعات العراق التي أقيمت في محافظة السليمانية خالل بطولة جامعات العراق التي أقيمت في محافظة السليمانية 

   ) 40414041مدرب فريق نادي الكاظمية أللعاب القوى لفعاليات ) الرمي والدفع ( مدرب فريق نادي الكاظمية أللعاب القوى لفعاليات ) الرمي والدفع..  

  في بطولة في بطولة   ةةعراقيعراقي  أرقامأرقام  ثالثةثالثة  درب رامية المطرقة البطلة فاطمة رحيم طاهر وتسجيلهادرب رامية المطرقة البطلة فاطمة رحيم طاهر وتسجيلهامم

  ..40414041//22//4141العراق العراق 

   مدرب رامية الرمح انصار نور كوم وإحرازها المركز األول في بطولة العراق مدرب رامية الرمح انصار نور كوم وإحرازها المركز األول في بطولة العراق

4141//22//40414041..  

   40414041//22//4141مدرب رامية الرمح نادية فاضل وإحرازها المركز الثاني في بطولة العراق مدرب رامية الرمح نادية فاضل وإحرازها المركز الثاني في بطولة العراق..  

  رب رامي المطرقة البطل علي مهدي وإحرازه المركز األول للناشئين في بطولة العراق رب رامي المطرقة البطل علي مهدي وإحرازه المركز األول للناشئين في بطولة العراق مدمد

4141//22//40414041..  

   كلية التربية الرياضية ـ جامعة بغداد لفعاليات ) الرمي والدفع ( كلية التربية الرياضية ـ جامعة بغداد لفعاليات ) الرمي والدفع (   منتخبمنتخبمدرب مدرب                    

  ..40414041ـ ـ   40414041

  د في د في مدرب رامية المطرقة البطلة فاطمة رحيم طاهر وتسجيلها رقم قياسي لجامعة بغدامدرب رامية المطرقة البطلة فاطمة رحيم طاهر وتسجيلها رقم قياسي لجامعة بغدا

  ..40414041//22//4242بطولة جامعة بغداد بطولة جامعة بغداد 

   مدرب دافعة الثقل البطلة فاطمة رحيم طاهر وإحرازها المركز األول لكلية التربية مدرب دافعة الثقل البطلة فاطمة رحيم طاهر وإحرازها المركز األول لكلية التربية

  ..40414041//22//4242الرياضية في بطولة جامعة بغداد الرياضية في بطولة جامعة بغداد 

   مدرب رامية القرص سحر عامر نايف وإحرازها المركز األول لكلية التربية الرياضية في مدرب رامية القرص سحر عامر نايف وإحرازها المركز األول لكلية التربية الرياضية في

  ..40414041//22//4242القوى القوى بطولة جامعة بغداد أللعاب بطولة جامعة بغداد أللعاب 

   مدرب رامي المطرقة مصطفى جواد وإحرازه المركز األول لكلية األعالم في بطولة جامعة مدرب رامي المطرقة مصطفى جواد وإحرازه المركز األول لكلية األعالم في بطولة جامعة

  ..40414041//22//4242بغداد أللعاب القوى بغداد أللعاب القوى 

   مدرب رامية المطرقة البطلة فاطمة رحيم طاهر وتسجيلها ثالثة أرقام قياسية عراقية في مدرب رامية المطرقة البطلة فاطمة رحيم طاهر وتسجيلها ثالثة أرقام قياسية عراقية في

  ..40414041//22//4141بطولة أندية العراق ـ بغداد بطولة أندية العراق ـ بغداد 



  ـ بغداد ـ بغداد ها المركز في بطولة أندية العراقها المركز في بطولة أندية العراقلثقل البطلة فاطمة رحيم طاهر وإحرازلثقل البطلة فاطمة رحيم طاهر وإحرازمدرب دافعة امدرب دافعة ا

4141//22//40414041..  

   مدرب رامية المطرقة البطلة فاطمة رحيم طاهر وحرازها المركز األول في بطولة مدرب رامية المطرقة البطلة فاطمة رحيم طاهر وحرازها المركز األول في بطولة

  ..40414041//11//66الجمهورية ـ بغداد الجمهورية ـ بغداد 

  دمين في دمين في مدرب رامية المطرقة البطلة فاطمة رحيم طاهر ومشاركتها في بطولة العرب للمتقمدرب رامية المطرقة البطلة فاطمة رحيم طاهر ومشاركتها في بطولة العرب للمتق

    ..40414041//11//4646مملكة البحرين مملكة البحرين 

   40414041//4444//4949ــ4646تحكيم بطولة الجمهورية ) نحو التألق ( والتي أقيمت فب بغداد للفترة تحكيم بطولة الجمهورية ) نحو التألق ( والتي أقيمت فب بغداد للفترة..  

   كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد لفعاليات ) الرمي والدفع ( كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد لفعاليات ) الرمي والدفع (   منتخبمنتخبمدرب مدرب

  ..40464046ـ ـ   40414041

  40464046ـ ـ   40414041دفع ( دفع ( مدرب منتخب جامعة بغداد لفعاليات ) الرمي والمدرب منتخب جامعة بغداد لفعاليات ) الرمي وال..    

   40464046مدرب المنتخب الوطني أللعاب القوى مدرب المنتخب الوطني أللعاب القوى..  

   40464046//44//4949تحكيم بطولة ماراثون بغداد الدولي األول والتي أقيمت في بغداد يوم تحكيم بطولة ماراثون بغداد الدولي األول والتي أقيمت في بغداد يوم  

   40464046//22//66ــ11تحكيم بطولة أندية العراق والتي أقيمت في بغداد للفتة من تحكيم بطولة أندية العراق والتي أقيمت في بغداد للفتة من..  

   جامعة بغداد باأللعاب القوى جامعة بغداد باأللعاب القوى رئيس لجنة الحكام لفعاليات ) الرمي والدفع ( لبطولة كليات رئيس لجنة الحكام لفعاليات ) الرمي والدفع ( لبطولة كليات

  ..40464046//22//2020ــ4949المقامة يومي المقامة يومي 

   40464046//4444//  4242ــ4444تحكيم بطولة اندية العراق ـ بغداد للفترة تحكيم بطولة اندية العراق ـ بغداد للفترة..  

   40424042//44//11تحكيم بطولة نصف ماراثون بغداد الدولي الثاني التي اقيمت في بغداد تحكيم بطولة نصف ماراثون بغداد الدولي الثاني التي اقيمت في بغداد..  

   40424042//44//4242تحكيم بطولة أندية العراق الختراق الضاحية في بغداد تحكيم بطولة أندية العراق الختراق الضاحية في بغداد..  

   كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد لفعاليات ) الرمي والدفع ( كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد لفعاليات ) الرمي والدفع ( مدرب منتخب مدرب منتخب

  ..40424042ـ ـ   40464046

   رئيس لجنة الحكام لفعاليات ) الرمي والدفع ( لبطولة كليات جامعة بغداد باأللعاب القوى رئيس لجنة الحكام لفعاليات ) الرمي والدفع ( لبطولة كليات جامعة بغداد باأللعاب القوى

  ..40424042//44//11ــ22المقامة يومي المقامة يومي 

   40424042//22//4242ــ4646تحكيم بطولة أندية العراق أللعاب القوى ـ بغداد للفترة تحكيم بطولة أندية العراق أللعاب القوى ـ بغداد للفترة..  

   ) 40424042ـ ـ   40464046مدرب منتخب ـ جامعة بغداد لفعاليات ) الرمي والدفع ( مدرب منتخب ـ جامعة بغداد لفعاليات ) الرمي والدفع..  

  40424042  مدرب المنتخب الوطني أللعاب القوىمدرب المنتخب الوطني أللعاب القوى..  

   40424042عضو لجنة المدربين لفعاليات ) الرمي والدفع ( في االتحاد العراقي أللعاب القوى عضو لجنة المدربين لفعاليات ) الرمي والدفع ( في االتحاد العراقي أللعاب القوى..  

   40424042محاضر في األتحاد العراقي أللعاب القوى محاضر في األتحاد العراقي أللعاب القوى..  

  40424042//22//4444اد اللعاب القوى اد اللعاب القوى مدرب منتخب جامعة بغدمدرب منتخب جامعة بغد..    

   40424042مدرب المنتخب الوطني أللعاب القوى ـ فعاليات الرمي والدفع مدرب المنتخب الوطني أللعاب القوى ـ فعاليات الرمي والدفع..  

      القاء محاضرات في الدورة التدريبية التطويرية لمدربي العراق في فعاليات الرمي والدفع    القاء محاضرات في الدورة التدريبية التطويرية لمدربي العراق في فعاليات الرمي والدفع

  ..40464046//22//4242ــ4444) نظري ـ عملي ( في محافظة النجف ) نظري ـ عملي ( في محافظة النجف 

  الشكر والتقدير:الشكر والتقدير:ـ كتب  ـ كتب    88



   والتقدير من االتحاد المصري أللعاب القوى لتحكيم البطولــة العربيــة الثانية والتقدير من االتحاد المصري أللعاب القوى لتحكيم البطولــة العربيــة الثانية كتاب الشكر كتاب الشكر

  ..40064006/ / 4444//11ـ ـ   44عشر للشباب والشابات أللعــاب القــوى ـ القاهــرة للفتـــرة عشر للشباب والشابات أللعــاب القــوى ـ القاهــرة للفتـــرة 

   كتاب الشكر والتقدير من االتحاد المصري أللعاب القوى لتحكيم الدورة العربيــة الحادية كتاب الشكر والتقدير من االتحاد المصري أللعاب القوى لتحكيم الدورة العربيــة الحادية

  . . 40024002//4444//4141ـ ـ   4040القاهــرة للفتـــرة القاهــرة للفتـــرة عشر أللعــاب القــوى ـ عشر أللعــاب القــوى ـ 

   40444044ـ ـ 40024002عدة كتب الشكر والتقدير من رؤساء جامعة بغداد للفترة من عدة كتب الشكر والتقدير من رؤساء جامعة بغداد للفترة من  .  .  

   كتاب الشكر والتقدير من رئيس جامعة بغداد لحصولي ضمن المراكز األولى في دورة كتاب الشكر والتقدير من رئيس جامعة بغداد لحصولي ضمن المراكز األولى في دورة

  ..40094009مركز التطوير والتعليم المستمر للتدريسيين مركز التطوير والتعليم المستمر للتدريسيين 

   الشهيد الحكيم لرعاية الشباب والرياضة الشرافي على الشهيد الحكيم لرعاية الشباب والرياضة الشرافي على كتاب الشكر والتقدير من مؤسسة كتاب الشكر والتقدير من مؤسسة

  تنظيم بطولة ألعاب القوى لكافة المراحل لكلية التربية الرياضية. تنظيم بطولة ألعاب القوى لكافة المراحل لكلية التربية الرياضية. 

   كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية في النجف األستاذ الدكتور قاسم حسن كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية في النجف األستاذ الدكتور قاسم حسن

  ..40444044محمد محمد 

  40424042/ / 4444//2424العلمي العلمي   كتاب الشكر والتقدير من وزير التعليم العالي والبحثكتاب الشكر والتقدير من وزير التعليم العالي والبحث..  

   بتاريخ بتاريخ   612612كتاب الشكر والتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المرقم كتاب الشكر والتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المرقم

2020//22//40414041..  

   كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية األستاذ الدكتور رياض خليل خماس كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية األستاذ الدكتور رياض خليل خماس

  ..40414041//44//44للجهود المتميزة والمبذولة وااللتزام في تحقيق الخدمات العلمية للكلية للجهود المتميزة والمبذولة وااللتزام في تحقيق الخدمات العلمية للكلية 

   الدكتور عدي طارق الدكتور عدي طارق   االستاذ المساعداالستاذ المساعدكتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية

حسن لحصول الموقع اإللكتروني للكلية على المركز األول على جامعة بغداد وإصدار حسن لحصول الموقع اإللكتروني للكلية على المركز األول على جامعة بغداد وإصدار 

  ..40414041//4040//44الرياضية الرياضية   الصحيفةالصحيفة

   الدكتور عدي طارق الدكتور عدي طارق   المساعدالمساعدكتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية األستاذ كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية األستاذ

البدنية البدنية حسن تقديراً للجهود المتميزة والدؤوبة في أعداد ونجاح احتفالية يوم كلية التربية حسن تقديراً للجهود المتميزة والدؤوبة في أعداد ونجاح احتفالية يوم كلية التربية 

  ..40414041//22//11بتاريخ بتاريخ   106106. بالكتاب المرقم ذ/. بالكتاب المرقم ذ/40414041//44//4646الرياضة في الرياضة في وعلوم وعلوم 

   كتاب الشكر والتقدير من رئيس جامعة بغداد األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين للجهود كتاب الشكر والتقدير من رئيس جامعة بغداد األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين للجهود

المبذولة من خالل العمل كضو ارتباط الكلية واالنجازات التي تحققت مع الفرق الرياضية المبذولة من خالل العمل كضو ارتباط الكلية واالنجازات التي تحققت مع الفرق الرياضية 

  ..40414041//11//22والنشاطات الجامعية والحصول على الميداليات والجوائز. والنشاطات الجامعية والحصول على الميداليات والجوائز. 

   كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية األستاذ المساعد الدكتور عدي طارق كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية األستاذ المساعد الدكتور عدي طارق

ختبارات الطلبة الجدد وظهورها بالشكل األمثل ختبارات الطلبة الجدد وظهورها بالشكل األمثل حسن للجهود المبذولة في انجاح احسن للجهود المبذولة في انجاح ا

4411//4040//40414041..  

   كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية األستاذ المساعد الدكتور عدي طارق كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية األستاذ المساعد الدكتور عدي طارق

حسن للجهود المبذولة في اصدار العدد الحادي عشر لصحيفة " التربية البدنية وعلوم حسن للجهود المبذولة في اصدار العدد الحادي عشر لصحيفة " التربية البدنية وعلوم 

  ..40464046//44//11الرياضة " كرئيس لتحريرها الرياضة " كرئيس لتحريرها 



   المساعد االداري لجامعة بغداد للجهود المساعد االداري لجامعة بغداد للجهود   وتقدير من االستاذ الدكتور رياض خليل خماسوتقدير من االستاذ الدكتور رياض خليل خماسشكر شكر

االعالمية الخيرة من خالل ارفاد قسم االعالم والعالقات العامة في مركز الجامعة االعالمية الخيرة من خالل ارفاد قسم االعالم والعالقات العامة في مركز الجامعة 

    .   .   40464046//44//99بالنشاطات واألخبار الخاصة بتشكيالتكم بالنشاطات واألخبار الخاصة بتشكيالتكم 

  لمرصد الوطني للرياضة في علوم لمرصد الوطني للرياضة في علوم شهادة الشكر والتقدير من رئيس المؤتمر الدولي الثاني لشهادة الشكر والتقدير من رئيس المؤتمر الدولي الثاني ل

  ..40464046//22//2020الرياضة بتونس الرياضة بتونس 

   شهادة الشكر من المنظمة السويدية الدولية للعلوم الرياضية تقديراً على عطائه المشرف في شهادة الشكر من المنظمة السويدية الدولية للعلوم الرياضية تقديراً على عطائه المشرف في

خدمة الرياضة والرياضيين ومجهوداته المتميزة وتعاونه المستمر من أجل انجاح المسيرة خدمة الرياضة والرياضيين ومجهوداته المتميزة وتعاونه المستمر من أجل انجاح المسيرة 

  ..40464046اضية اضية ييالرالر

   عميد كلية التربية الرياضية األستاذ الدكتور الدكتور عدي طارق عميد كلية التربية الرياضية األستاذ الدكتور الدكتور عدي طارق كتاب الشكر والتقدير من كتاب الشكر والتقدير من

حسن تقديراً للجهود المبذولة من خالل المساهمة في اقامة مهرجان اللغة العربية حسن تقديراً للجهود المبذولة من خالل المساهمة في اقامة مهرجان اللغة العربية 

4242//4444//40464046..  

   شهادة الشكر من المنظمة السويدية الدولية للعلوم الرياضية تقديراً لالسهامات المخلصة شهادة الشكر من المنظمة السويدية الدولية للعلوم الرياضية تقديراً لالسهامات المخلصة

المثمر وانجاح الدورة الرياضية التدريبية في التغذية المثمر وانجاح الدورة الرياضية التدريبية في التغذية   والمجهودات البناءه والتعاونوالمجهودات البناءه والتعاون

والمكمالت الغذائية واالصابات الرياضية والمقامة في جامعة بغداد ـ كلية التربية البدنية والمكمالت الغذائية واالصابات الرياضية والمقامة في جامعة بغداد ـ كلية التربية البدنية 

  ..40440422وعلوم الرياضة وعلوم الرياضة 

   شهادة تقديرية من المنظمة السويدية الدولية للعلوم الرياضية تقديراً لالسهامات المخلصة شهادة تقديرية من المنظمة السويدية الدولية للعلوم الرياضية تقديراً لالسهامات المخلصة

البناءه والتعاون المثمر وانجاح الدورة الرياضية التدريبية في التغذية البناءه والتعاون المثمر وانجاح الدورة الرياضية التدريبية في التغذية والمجهودات والمجهودات 

والمكمالت الغذائية واالصابات الرياضية والمقامة في جامعة بغداد ـ كلية التربية البدنية والمكمالت الغذائية واالصابات الرياضية والمقامة في جامعة بغداد ـ كلية التربية البدنية 

  ..40424042/ / 4141ــ4444وعلوم الرياضة وعلوم الرياضة 

  سن سن كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية األستاذ الدكتور عدي طارق حكتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية األستاذ الدكتور عدي طارق ح

تقديراً للجهود المبذولة من خالل األداء األمثل في انجاح المؤتمر العلمي الدولي الثالث تقديراً للجهود المبذولة من خالل األداء األمثل في انجاح المؤتمر العلمي الدولي الثالث 

  ..40424042//11//  4242ــ4444للكلية للمدة من للكلية للمدة من 

   كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية األستاذ الدكتور عدي طارق حسن كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية التربية الرياضية األستاذ الدكتور عدي طارق حسن

  ..40424042//4040//4949بة الجدد بة الجدد تقديراً للجهود المبذولة من خالل المساهمة لجنة اختبارات الطلتقديراً للجهود المبذولة من خالل المساهمة لجنة اختبارات الطل

   كتاب الشكر والتقدير من المساعد االداري لجامعة بغداد االستاذ الدكتور رياض خليل كتاب الشكر والتقدير من المساعد االداري لجامعة بغداد االستاذ الدكتور رياض خليل

  ..40424042//22//4949خماس لحصول منتخب الجامعة على المركز األول في العاب القوى خماس لحصول منتخب الجامعة على المركز األول في العاب القوى 

  ::والمشاركاتوالمشاركات    ـ الشهادات والدروعـ الشهادات والدروع  99
   ) 49994999درع نقابة المهن الرياضية في مصر ) اإلسماعيلية ( درع نقابة المهن الرياضية في مصر ) اإلسماعيلية..  

   شهادة التقدير في الصحافة ) رابطة المحررين الرياضيين ( من نقابة الصحفيين العراقيين شهادة التقدير في الصحافة ) رابطة المحررين الرياضيين ( من نقابة الصحفيين العراقيين

40004000..  

   تحكيـــم بطولــــة تربيــــة الكــــرخ األولـــى أللعاب القــــــــوى ـ بغـــداد تحكيـــم بطولــــة تربيــــة الكــــرخ األولـــى أللعاب القــــــــوى ـ بغـــداد للشهادة التقدير شهادة التقدير  

4141  //4444  //40024002..  



   األداء الفني ألفضل ستة رماة األداء الفني ألفضل ستة رماة شهادة المشاركة من قبل االتحاد الدولي أللعاب القوى لتحليل شهادة المشاركة من قبل االتحاد الدولي أللعاب القوى لتحليل

  ..40024002/ /   4444//  4141ـ ـ   4444في العالم برمي القرص ـ القاهرة في العالم برمي القرص ـ القاهرة 

   درع االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوى للجهود التي قدمها في مجال العاب القوى درع االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوى للجهود التي قدمها في مجال العاب القوى

  ..40024002العراقية العراقية 

   في في شهادة التقدير الرياضي من قبل األكاديمية األولمبية العراقية تثميناً للجهود والخدمات شهادة التقدير الرياضي من قبل األكاديمية األولمبية العراقية تثميناً للجهود والخدمات

  ..40024002مجال ألعاب القوى والرياضة في العراق مجال ألعاب القوى والرياضة في العراق 

  درع االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوى أللقاء محاضرات بصفة )محاضر(، فيدرع االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوى أللقاء محاضرات بصفة )محاضر(، في  

دريب فعاليات الرمي والدفع والتحكيم على مدربي ومحكمي العراق خالل الدورة التدريبية دريب فعاليات الرمي والدفع والتحكيم على مدربي ومحكمي العراق خالل الدورة التدريبية تت

  ..40094009//22//22ــ11التي أقامها في محافظة البصرة التي أقامها في محافظة البصرة 

  ة الرياضية ـ جامعة بغداد للمشاركة في المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة ة الرياضية ـ جامعة بغداد للمشاركة في المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة درع كلية التربيدرع كلية التربي

  ..40444044//4444//4242ــ4646

   درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ جهاز اإلشراف والتقويم العلمي ـ قسم الرياضة درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ جهاز اإلشراف والتقويم العلمي ـ قسم الرياضة

الجامعية للجهود المبذولة في تنظيم بطولة كأس الوزارة للجامعات العراقية لأللعاب الجامعية للجهود المبذولة في تنظيم بطولة كأس الوزارة للجامعات العراقية لأللعاب 

  ..40424042ـ ـ 40444044داد داد الرياضية ـ بغالرياضية ـ بغ

   شهادة التقدير من قبل جامعة بغداد تثميناً للجهود المبذولة والمتميزة والدور الفعال في شهادة التقدير من قبل جامعة بغداد تثميناً للجهود المبذولة والمتميزة والدور الفعال في

  ..40414041ـ ـ   40424042األنشطة الرياضية وإحراز النتائج الرياضية المتقدمة للجامعة األنشطة الرياضية وإحراز النتائج الرياضية المتقدمة للجامعة 
   جامعة بغداد تثميناً للجهود المبذولة والمتميزة والدور الفعال في األنشطة الرياضية جامعة بغداد تثميناً للجهود المبذولة والمتميزة والدور الفعال في األنشطة الرياضية درع درع

  ..40414041ـ ـ   40424042إحراز النتائج الرياضية المتقدمة للجامعة إحراز النتائج الرياضية المتقدمة للجامعة وو
   40414041درع مؤسسة البشائر للشباب والطلبة على الدور الفعال في عمل الشباب والرياضة درع مؤسسة البشائر للشباب والطلبة على الدور الفعال في عمل الشباب والرياضة..  

   درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ جهاز اإلشراف والتقويم العلمي ـ قسم الرياضة درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ جهاز اإلشراف والتقويم العلمي ـ قسم الرياضة

الوزارة للجامعات العراقية لأللعاب الرياضية ـ الوزارة للجامعات العراقية لأللعاب الرياضية ـ الجامعية للجهود المبذولة في تنظيم بطولة الجامعية للجهود المبذولة في تنظيم بطولة 

  ..40414041ـ ـ   40424042السليمانية ) العاب القوى( السليمانية ) العاب القوى( 

   شهادة المشاركة في ) دورة صناعة التقارير والبرامج التلفزيونية ( التي أقامتها جامعة بغداد شهادة المشاركة في ) دورة صناعة التقارير والبرامج التلفزيونية ( التي أقامتها جامعة بغداد

  ..40414041اذار اذار   4141ــ4040وحصولي على تقدير امتياز للمدة وحصولي على تقدير امتياز للمدة 

  از في دورة )صناعة التقارير والبرامج از في دورة )صناعة التقارير والبرامج درع جامعة بغداد لحصولي على تقدير امتيدرع جامعة بغداد لحصولي على تقدير امتي

  ..40414041آذار آذار   4141ــ4040التلفزيونية( للمدة من التلفزيونية( للمدة من 

   المشاركة في الندوة التي نظمها مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني بعنوان ) طرق استخدام المشاركة في الندوة التي نظمها مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني بعنوان ) طرق استخدام

في التعليم االلكتروني وانشاء الصفوف االلكترونية والمستودعات الرقمية ( في التعليم االلكتروني وانشاء الصفوف االلكترونية والمستودعات الرقمية (   22تقنيات الويب تقنيات الويب 

  . . 40414041//4444//4411المصادف المصادف   يوم الثالثاءيوم الثالثاء

   درع التميز ألفضل مدرب عراقي بألعاب القوى من قبل االتحاد العراقي المركزي أللعاب درع التميز ألفضل مدرب عراقي بألعاب القوى من قبل االتحاد العراقي المركزي أللعاب

  ..40414041القوى القوى 

   ( شهادة المشاركة في دورة ( شهادة المشاركة في دورةGGooooggllee  sscchhoollaarr  &&  RReesseeaarrcchh  GGaattee   التي أقامها مركز ) التي أقامها مركز )

  ..40464046//22//4141التطوير والتعليم المستمر ـ جامعة بغداد يوم التطوير والتعليم المستمر ـ جامعة بغداد يوم 



   للجهود المبذولة للجهود المبذولة كتاب الشكر والتقدير من قبل االستاذ المساعد الدكتور عدي طارق حسن كتاب الشكر والتقدير من قبل االستاذ المساعد الدكتور عدي طارق حسن

في اقامة النشاط الخاص بطلبة الدراسات األولية والدراسات العليا                               في اقامة النشاط الخاص بطلبة الدراسات األولية والدراسات العليا                               

  ..40464046//22//2020) البحث عن الكنز () البحث عن الكنز (

   شهادة المشاركة من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد لإلسهام الفعال في شهادة المشاركة من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد لإلسهام الفعال في

  . . 40414041نيسان نيسان   4646ــ4141إنجاح المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة للمدة من إنجاح المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة للمدة من 

   المشاركة في الندوة األولى للتعليم االلكتروني التي اقامها مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني المشاركة في الندوة األولى للتعليم االلكتروني التي اقامها مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني

  ..40414041//4444//4444شعار ) نحو جامعة بغداد الجامعة األم المحوكمة الكترونيا وتعليمياً ( شعار ) نحو جامعة بغداد الجامعة األم المحوكمة الكترونيا وتعليمياً ( تحت تحت 

   شهادة المشاركة في دورة ) أهمية المتاحف في الجامعات العراقية ( التي أقامها مركز احياء شهادة المشاركة في دورة ) أهمية المتاحف في الجامعات العراقية ( التي أقامها مركز احياء

  ..40464046//11//4444ــ22التراث العلمي العربي بجامعة بفداد للمدة من التراث العلمي العربي بجامعة بفداد للمدة من 

  نوي بعنوان ) ترسيخ سلوك النزاهة في المنظومة نوي بعنوان ) ترسيخ سلوك النزاهة في المنظومة شهادة المشاركة في المؤتمر العلمي السشهادة المشاركة في المؤتمر العلمي الس

  ..40464046أيار أيار   4646ــ4141القيمية للمجتمع ( والتي أقامها مركز البحوث النفسية للمدة من القيمية للمجتمع ( والتي أقامها مركز البحوث النفسية للمدة من 

   شهادة المشاركة في الدورة التدريبية الدولية بكرة القدم التي أقامتها المنظمة السويدية شهادة المشاركة في الدورة التدريبية الدولية بكرة القدم التي أقامتها المنظمة السويدية

  ..40424042//44//  4141ــ4444اضة ـ جامعة بغداد اضة ـ جامعة بغداد للرياضة بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الريللرياضة بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الري

   شهادة المشاركة من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد ـ فرع العلوم النظرية شهادة المشاركة من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ـ جامعة بغداد ـ فرع العلوم النظرية

  ..40424042اذار اذار   4242ـ ـ   4141( للفترة من ( للفترة من   SSPPSSSSفي دورة تحليل البيانات ) في دورة تحليل البيانات ) 

  ات المخلصة ات المخلصة شهادة الشكر من قبل المنظمة السويدية الدولية للعلوم الرياضية تقديرا لالسهامشهادة الشكر من قبل المنظمة السويدية الدولية للعلوم الرياضية تقديرا لالسهام

والمجهودات البناءة والتعاون المثمر النجاز وانجاح الدورة الرياضية التدريبية في التغذية والمجهودات البناءة والتعاون المثمر النجاز وانجاح الدورة الرياضية التدريبية في التغذية 

  ..40424042  والمكمالت الغذائية واالصابات الرياضيةوالمكمالت الغذائية واالصابات الرياضية

   المشاركة في ) محاضرة تعريفية عن كيفية المشاركة والتسجيل في دورات المشاركة في ) محاضرة تعريفية عن كيفية المشاركة والتسجيل في دوراتOOnnlliinnee   مع مع

الجامعات األمريكية والبريطانية واالسترالية وبالتخصصات المختلفة ( التي أقامها مركز الجامعات األمريكية والبريطانية واالسترالية وبالتخصصات المختلفة ( التي أقامها مركز 

  ..40424042//11//4141التطوير والتعليم المستمر ـ جامعة بغداد التطوير والتعليم المستمر ـ جامعة بغداد 

  ( محاضرة تعريفية عن كيفية المشاركة والتسجيل في دورات محاضرة تعريفية عن كيفية المشاركة والتسجيل في دورات شهادة مشاركة في )شهادة مشاركة فيOOnnlliinnee  

وبالتخصصات المختلفة ( التي أقامها وبالتخصصات المختلفة ( التي أقامها   مع الجامعات األمريكية والبريطانية واالستراليةمع الجامعات األمريكية والبريطانية واالسترالية

  ..40424042//11//4141مركز التطوير والتعليم المستمر ـ جامعة بغداد مركز التطوير والتعليم المستمر ـ جامعة بغداد 

   المشاركة في ملتقى جامعة بغداد للتعليم االلكتروني الموسم الخامس والتي أقامها مركز المشاركة في ملتقى جامعة بغداد للتعليم االلكتروني الموسم الخامس والتي أقامها مركز

  ..40424042//4444//4141ــ4141التطوير والتعليم المستمر يومي الثالثاء واألربعاء الموافق التطوير والتعليم المستمر يومي الثالثاء واألربعاء الموافق 

   نزاهة المجتمعية ـ تحديات وحلول ( والتي نزاهة المجتمعية ـ تحديات وحلول ( والتي الندوة التخصصية الموسومة ) الالندوة التخصصية الموسومة ) الالمشاركة في المشاركة في

  ..40424042//4444//4444أقامها مركز البحوث النفسية يوم الثالثاء أقامها مركز البحوث النفسية يوم الثالثاء 

  االحتفالية باليوم العالمي للغة العربية ( التي أقامها ) االحتفالية باليوم العالمي للغة العربية ( التي أقامها   ــالمشاركة في الندوة العلمية الموسعة بالمشاركة في الندوة العلمية الموسعة ب (

  ..40424042//4444//4242يوم االربعاء الموافق يوم االربعاء الموافق   مركز التطوير والتعليم المستمر ـ جامعة بغدادمركز التطوير والتعليم المستمر ـ جامعة بغداد

  غداد بعنوان غداد بعنوان المشاركة في ورشة العمل التي أقامتها األمانة العامة للمكتبة المركزية ـ جامعة بالمشاركة في ورشة العمل التي أقامتها األمانة العامة للمكتبة المركزية ـ جامعة ب

السفارات في العالم ومثال سفارة الواليات المتحدة األمريكية ( والتي قام بتقديمها مختص السفارات في العالم ومثال سفارة الواليات المتحدة األمريكية ( والتي قام بتقديمها مختص   ))

  ..40424042//4444//4242من السفارة االمريكية يوم األربعاء من السفارة االمريكية يوم األربعاء 



   المشاركة في الندوة العلمية الموسومة بـ ) أثر االستقطاعات على استحقاقات االستاذ المشاركة في الندوة العلمية الموسومة بـ ) أثر االستقطاعات على استحقاقات االستاذ

وذلك يوم االربعاء الموافق وذلك يوم االربعاء الموافق جامعة بغداد جامعة بغداد   التي أقامها مركز التعليم المستمر ـالتي أقامها مركز التعليم المستمر ـالجامعي ( الجامعي ( 

4242//44//40424042..  

   ) امعة امعة جج  التي أقامها مركز التعليم المستمر ـالتي أقامها مركز التعليم المستمر ـشهادة المشاركة في دورة ) سالمة اللغة العربية ( شهادة المشاركة في دورة ) سالمة اللغة العربية

  ..40424042//22//  11ــ44للمدة من للمدة من بغداد بغداد 

   المشاركة في دورة اللغة االنكليزية التي أقامها مركز تطوير القدرات التابع للجنة العليا المشاركة في دورة اللغة االنكليزية التي أقامها مركز تطوير القدرات التابع للجنة العليا

  ..40424042//22//2020ولغاية ولغاية   40424042//22//22للمدة من للمدة من   في رئاسة الوزراءفي رئاسة الوزراء  لتطوير التعليم في العراقلتطوير التعليم في العراق

  ير القدرات التابع للجنة ير القدرات التابع للجنة شهادة المشاركة في دورة اللغة االنكليزية التي أقامها مركز تطوشهادة المشاركة في دورة اللغة االنكليزية التي أقامها مركز تطو

ولغاية ولغاية   40424042//22//22للمدة من للمدة من   في رئاسة الوزراءفي رئاسة الوزراء  العليا لتطوير التعليم في العراقالعليا لتطوير التعليم في العراق

2020//22//40424042..  

   المشاركة في دورة ) التعليم وتطوير المهارات بواسطة النت ( التي أقامها مركز التعليم المشاركة في دورة ) التعليم وتطوير المهارات بواسطة النت ( التي أقامها مركز التعليم

  ..40424042//4040//22المستمر ـ جامعة بغداد بتاريخ المستمر ـ جامعة بغداد بتاريخ 

   ( التي أقامها مركز التعليم وتطوير المهارات بواسطة النت ( التي أقامها مركز شهادة المشاركة في دورة ) شهادة المشاركة في دورة ) التعليم وتطوير المهارات بواسطة النت

  ..40424042//4040//22التعليم المستمر ـ جامعة بغداد بتاريخ التعليم المستمر ـ جامعة بغداد بتاريخ 

   المشاركة في دورة ) كتابة ونشر البحوث في المجالت العالمية ذات معامل التأثير ( التي المشاركة في دورة ) كتابة ونشر البحوث في المجالت العالمية ذات معامل التأثير ( التي

  ..40424042//4444//11أقامها مركز التعليم المستمر ـ جامعة بغداد بتاريخ أقامها مركز التعليم المستمر ـ جامعة بغداد بتاريخ 

  ركة في دورة ) كتابة ونشر البحوث في المجالت العالمية ذات معامل التأثير ( ركة في دورة ) كتابة ونشر البحوث في المجالت العالمية ذات معامل التأثير ( شهادة المشاشهادة المشا

  ..40424042//4444//11التي أقامها مركز التعليم المستمر ـ جامعة بغداد بتاريخ التي أقامها مركز التعليم المستمر ـ جامعة بغداد بتاريخ 

  

  

  

  

  


