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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 صبحي خلف فهد علياالسـم: 
 12/4/1970 الميـالد: بغدادتاريخ 

 متزوج الحالة الزوجية:

 ثالثة :عدد األوالد
  مسلم انة:الدي

 كستالنفس الرياضي/ جمنا مص: علالتـخـصــ
 ي: تدريسالوظيفة

 مساعد أستاذ العلمية:الدرجة 

       التربية الرياضية/ جامعة بغداد كلية العمل:عنوان 
   العمل: هاتف

 07903249588 :الهاتف النقال
 dr. askj1970@ gmail.c0mاإللكتروني: البريد 

 

 العلمية.المؤهالت  أوالً: 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1994 التربية الرياضية بغداد بكالوريوس  1

 2001 التربية الرياضية بغداد الماجستير 2

 2007 التربية الرياضية بغداد الدكتوراه 3

 2001  التربية الرياضية بغداد على لقب مدرس الحصول 4

 2011 التربية الرياضية بغداد على لقب أستاذ مساعد الحصول 5
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 الوظيفي.التدرج  ثانياً: 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2007 -2001 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد مدرس مساعد  1

 2011 -2007 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد مدرس 2

 لحد اآلن – 2011 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد أستاذ مساعد  3

 

 الجامعي.التدريس  ثالثاً: 

 إلى – الفترة من الجامعة المعهد / الكلية(الجهة ) ت
 ـ ولحد اآلن 2006 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية 1

 ـــ لحد اآلن2015 جامعة بغداد مركز البحوث النفسية )محاضر( 2
 

 قمت بتدريسها. التيالمقررات الدراسية  رابعاً: 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2005 -2001  الجمناستك الفني للرجال للصف االول  الرياضيالتدريب  1

 2005 -2001  الجمناستك الفني للرجال للصف الثاني التدريب الرياضي 2

 لحد اآلن -2005  الجمناستك الفني للرجال/ الصف الثاني   األلعاب الفردية   3

 ولحد اآلن -2005  الثالجمناستك الفني للرجال / الصف الث األلعاب الفردية 4

 
 :التي أشرف عليها الرسائل( ،األطاريح)خامساً:  

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

دراسة مقارنة في الذكاء الحركي الجسمي والتحصيل الدراسي والجنس بين ذوي األسلوب  1
 في الجمناستك المعرفي الشمولي والتحليلي لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 2017 الفردية

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

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

1 
مؤتمر االبداع الرياضي الثالث 

بعنوان مواطن االبداع في 
 المؤسسات الرياضية

4-5/7/2012 
كلية  -الجامعة األردنية
 بحث عمان -التربية الرياضية

جامعة الموصل/كلية  8/5/2012-6 مؤتمر الموصل الدولي  2
 بحث التربية الرياضية
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3 
المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم 

 18/11/2012-16 الرياضة 
جامعة بغداد/ كلية التربية  

 بحث الرياضية

4 
مؤتمر الثقافة الرياضية بين الواقع 

 4/4/2013-3 والطموح
كلية  –جامعة اليرموك 
 بحث اربد -التربية الرياضية 

5 
مؤتمر علوم التربية الرياضية من 

 20/10/2014-18 اجل مجتمع أفضل
جامعة بابل/ كلية التربية 

 بحث الرياضية

6 
المؤتمر الدولي السنوي الثامن عشر 

)الصحة النفسية في الجامعات 
 العراقية(

البحوث جامعة بغداد/ مركز  26-27/3/2014
 بحث النفسية

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم  7
جامعة بغداد/ كلية التربية  16/4/2015-14 الرياضة 

 بحث الرياضية

المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم  8
جامعة الكوفة/ كلية التربية  14/1/2016-13 الرياضة 

 بحث للبنات

ملتقى جامعة بغداد للتعليم  9
 االلكتروني 

جامعة بغداد/ مركز  25/3/2015
 التطوير والتعليم المستمر

 محاضرة

ندوة التأثير النفسي لألعالم في  10
جامعة بغداد/ مركز البحوث  30/4/2015 المجتمع العراقي

 حضور النفسية

 

  األخرى.األنشطة العلمية  سابعا: 

 خارج الكلية داخل الكلية
 محاضر في مركز البحوث النفسية/ جامعة بغداد  عضو لجنة حلقات سمنار الدكتوراه 

 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاء محاضرات عضو لجنة الوثائق المفقودة 

دائرة الطرق  -في وزارة اإلسكان محاضراتالقاء  عضو لجنة تدقيق
 والجسور

كلية التقنيات  -في جامعة النهرين محاضراتالقاء  عضو لجنة االرشاد التربوي المركزية 
  الحيوية التطبيقية

 االحصائي spssالمشاركة في دورة برنامج  عضو لجنة االرشاد التربوي الخاصة بالقسم
الكثير من لجان مناقشة طلبة الدكتوراه عضو في 
قرار بحوث الطلبة والتقويم العلمي وتقويم  روالماجستي وا 

 بحوث المجلة

مركز البحوث  –الرشاد التربوي مشاركة في دورة ا
 النفسية

 ايفادات خارج وداخل العراق عضو وحدة النشاطات الطالبية
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 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  
 )البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت

الشخصية المكتملة وعالقتها باالنقياد لألخرين لدى  1
 طلبة كلية التربية الرياضية 

مجلد أبحاث وقائع المؤتمر العلمي الدولي الخامس / 
 2013 جامعة اليرموك ـــ كلية التربية الرياضية ـــ اربد

الحاجات االرشادية وعالقتها بدافع اإلنجاز الدراسي  2
 لدى الطلبة في الجمناستك

مجلد علوم التربية الرياضية ـــ كلية التربية الرياضية ـــ 
 2011 بابل

3 
خصائص شخصية التدريسي في كلية التربية 

الرياضية )من وجهة نظر الطلبة( وعالقتها بدافع 
 اإلنجاز

أبحاث مؤتمر االبداع الرياضي الثالث/ الجامعة األردنية 
 2012 ـــ كلية التربية الرياضية ـــ عمان

نمط شخصية التدريسي وعالقته باتجاههم نحو درس  4
 2011 مجلة كلية التربية األساسية ـــ الجامعة المستنصرية الجمناستك

مهارات التواصل االجتماعي لدى أعضاء الهيئة  5
 التدريسية في كلية التربية الرياضية ـــ جامعة بغداد

مجلد المؤتمر الدولي السنوي الثامن عشر )الصحة 
 2013 النفسية في الجامعات العراقية( ـــ مركز البحوث النفسية

6 
التوتر لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

في درس الجمناستك وعالقتها بمتغيري الوزن 
 والجنس

 2015 ـــ بابل مجلة علوم التربية الرياضية

نمط الشخصية وعالقتها بتحقيق الذات لدى طلبة  7
 التربية الرياضية في درس الجمناستككلية 

 2015 مجلة كلية التربية األساسية ـــ الجامعة المستنصرية

8 
األسلوب المعرفي )االستيعابي ـــ االستقبالي( وعالقته 

لدى طلبة كلية التربية البدنية بالتحصيل الدراسي 
 وعلوم الرياضة في مادة الجمناستك

ي لعلوم الرياضة وقائع المؤتمر العلمي الدولي الثان
 2015 جامعة بغداد ـــ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

الذكاء الحركي الجسمي لدى طلبة كلية التربية  9
 البدنية وعلوم الرياضة في درس الجمناستك

المجلة العلمية التي تصدرها كلية التربية الرياضية 
 2016 اإلسكندريةللبنين ـــ 

 

 والدولية.الهيئات العلمية المحلية عضوية  :تاسعا 

 .شهادات التقديروالجوائز  الشكر،كتب عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 2014 عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير 1

2 
شهادة تقدير عن التقنيات الحديثة في 

 2006 االستشارات النفسيةمكتب  االرشاد التربوي

 2016 وزارة الشباب والرياضة  شكر وتقدير 3
 2015 كلية التقنيات الحيوية التطبيقية/ جامعة النهرين شكر وتقدير 4
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 2015 كلية التربية الرياضية/ جامعة بابل شكر وتقدير  5
 2016 كلية التربية الرياضية/ جامعة بابل شكر وتقدير  6
 2016 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير  7
 2015 جامعة بغداد/ مركز التطوير والتعليم المستمر شهادة تقدير 8
 2014 جامعة بابل/ كلية التربية الرياضية شهادة تقدير 9
 2015 مركز البحوث النفسية  شهادة تقدير 10

 
 .أو المترجمة المؤلفة عشر: الكتب حادي 

 النشرسنة  أسم الكتاب ت

 2012 دليل الطلبة للتوجيه واإلرشاد التربوي  1

 2014 دليل التدريسي للنجاح والتميز 2
3   
4   
5   
6   
 

 ات.ــاللغ عشر:ثاني  

       .العربية       

       .االنكليزية       


