
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي السيرة

                                                                   
                                      محمد خالد لؤي سامي رفعت أ.د.: السـما

 1976/  01/  01  تاريخ الميـالد:
 متزوج. الحالة الزوجية:

 (3) ثالثة :عدد األوالد
 مسلم  انة:الدي

 .كرة السلة/ فسلجة التدريب الرياضي/ البدنية وعلوم الرياضة  التربيةص:  ــصالتـخـ
   البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية/  مسؤول شعبة ضمان الجودة وتقويم األداءأستاذ جامعي / : الوظيفة

     .استاذ  الدرجة العلمية:
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 )آسيا(. 07703992719-00964/  )عراقنا(07901290164-00964: الهاتف النقال

 dr.luay76@yahoo.com  :أاللكترونيالبريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1998 تربية الرياضيةال بغداد بكالوريوس 1
 2005 التربية الرياضية ديالى الماجستير 2
 2012 التربية الرياضية بغداد الدكتوراه 3
 2013 ةالرياض البدنية وعلوم التربية بغداد مساعد أستاذ 4
 2018 التربية البدنية وعلوم الرياضة بغداد استاذ 5

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى –رة من الفت الجهة الوظيفة ت
 2005 – 2002 /كلية التربية الرياضيةديالىجامعة  مدرب العاب 1
 2009 – 2005 كلية التربية الرياضية /ديالىجامعة  مدرس مساعد 2
 2012 – 2009 كلية التربية الرياضيةجامعة بغداد/ مدرس 3
 2013 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية استاذ مساعد 4

 مان الجودةمسؤول شعبة ض 5
 وتقويم األداء 

 ولحد أالن – 2013 ةالرياض البدنية وعلوم التربيةجامعة بغداد/ كلية 

 2018 ةالرياض البدنية وعلوم التربيةجامعة بغداد/ كلية  أستاذ 6
 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 2005 – 2002 ديالىجامعة  يةكلية التربية الرياض 1
 أالنولحد  – 2005 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية 2

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2006 – 2005 كرة السلة التدريس  1
 2011 – 2006 كرة السلة الصحة والترويح 2
 أالنولحد  – 2011 كرة السلة قيةالفر  األلعابفرع  3

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1  
الرمل الممزوج بملح البحر  أحواضتأثير منهج تأهيلي بأستخدام اطروحة دكتوراه ) 

 (( سنة45-35) في االم اسفل الظهر ومفصل الركبة للرجال والنساء بأعمار
-  2019 

رسالة ماجستير )تأثير اسلوب اللعب بأستعمال قناع التدريب في بعض المؤشرات   2
 متقدمات( 3X3الوظيفية والتحمل الخاص لالعبات كرة السلة 

- 2019 

 التي شارك فيها. والدورات التدريبية وورش العمل العلميةوالندوات  المؤتمراتسادساً:  

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 
 حضور(

 مشارك جامعة ديالى 2002 مؤتمر كليات التربية الرياضية 1
 مشارك جامعة ديالى 2003 دورة كفاءة الحاسوب 2
 مشارك جامعة بغداد 2004 دورة كفاءة اللغة النكليزية 3
 مشارك الجامعة المستنصرية 2004 88الدورة التأهيلية التربوية  4

5 
دورة الترقيات العلمية في كفاءة 

 الحاسوب
مركز جامعة بغداد /  2008

 الحاسبة االلكترونية
 مشارك

 مشارك جامعة بغداد 2008 للتدريسيين  72دورة اللغة العربية  6
 مشارك جامعة بغداد 2008 98دورة التأهيل التربوي  7

8 
دورة )مدخل الى التدقيق وفق المواصفة 

والية كتابة تقارير  19011ISOالدولية 
 التدقيق والتقويم الذاتي(

30/11-
2/12/2010 

جامعة بغداد/ مركز التطوير 
 والتعليم المستمر 

 مشارك

9 
دورة )جودة المناهج وتوصيفها ضمن 

 المعايير العالمية(
مركز التطوير جامعة بغداد/  2011

 والتعليم المستمر 
 مشارك

10 
تقيم اداء ورشة عمل )اعداد استمارة 

التدريسيين من وجهة نظر الطلبة مع 
 تحديد اليات التقييم(

 جامعة بغداد 9/2/2012
 كلية اللغات

 حضور

/ كلية التربية  جامعة بغداد 27/2/2012 ندوة التخطيط لتطبيق الجودة 11
 البدنية وعلوم الرياضة

 حضور

 



 

 

 

 

 

 

 

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 
تر ) بحث / بوس
 حضور(

12 
ندوة جودة البحث العلمي ورصانة 
 استخدامه في خدمة المجتمع

/ كلية التربية  جامعة بغداد 26/3/2013
 البدنية وعلوم الرياضة

 حضور

13 
ندوة اخالقيات الوظيفية العامة 
 11/4/2013 ومتطلبات ادارة الجودة الشاملة

/ كلية التربية  جامعة بغداد
 ضورح البدنية وعلوم الرياضة

14 
 ندوة تحليل النتائج وتقييمها

17/4/2013 
 جامعة بغداد

 مركز الحاسبة االلكترونية
 حضور

15 
ورشة عمل بخصوص استمارات تقييم 
اداء القيادات العليا للعامين الدراسيين 

(2011/2012-2012/2013) 
17/11/2013 

جامعة بغداد/ كلية الهندسة/  
 قاعة الدكتور مهدي حنتوش

 حضور

16 

رشة عمل )شرح الية ملىء الجداول و 
بالمعلومات الخاصة بالسادة االكاديميين 
وضرورة تفعيل البريد االلكتروني 
 الرسمي لالستاذ الجامعي(

كلية الهندسة  / جامعة بغداد 4/12/2013
 خوارزمي

 حضور

 حضور  جامعة بغداد 2013 ورشة عمل تقييم القيادات العليا 17

18 
ة الوطنية للتربية ورشة عمل االستراتيجي
 والتعليم

 حضور جامعة بغداد 2013

19 
ندوة بعنوان )رؤية في االصالح االداري 
 جامعة بغداد 29/1/2014 واستثمار الموارد البشرية لمستقبل افضل(

 قاعة كلية الهندسة خوارزمي
 حضور

20 
ورشة عمل )كيفية استدامة نظام الجودة 

 24/2/2014 في جامعة بغداد(
داد / كلية الهندسة جامعة بغ

 حضور خوارزمي

21 
ورشة عمل )عمليات ضمان الجودة 
 واالعتماد في التعليم الجامعي(

25/2/2014 
/ كلية التربية  جامعة بغداد

 البدنية وعلوم الرياضة
 مشارك

-30/3 ( IRCAدورة )رئيس مدققي الجودة  22
3/4/2014 

جامعة بغداد/ مركز التطوير 
 والتعليم المستمر 

 ركمشا



 

 

 

 

 

 

 

 

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 
 حضور(

جامعة بغداد / كلية التربية  25/3/2014 الذاتي( مورشة عمل )تقرير التقيي 23
 البدنية وعلوم الرياضة

 حضور

24 

ورشة عمل )اعداد قاعدة بيانات للملف 
التقويمي لجودة اداء الكليات والمعاهد، 

المقاييس والمؤشرات الكمية ودليل 
لضمان الجودة واالعتماد للجامعات 
العربية، واستمارة وصف البرنامج 
 االكاديمي، ودليل التقويم الذاتي( 

4/9/2014 
جامعة بغداد / كلية التربية 
 حضور البدنية وعلوم الرياضة

25 
حلقة نقاشية المواصفات القياسية الدولية 

(ios 26000الطريق نحو التن ) مية
 المستدامة للعراق الجديد

جامعة بغداد/ كلية الهندسة/   28/9/2014
 قاعة الدكتور مهدي حنتوش

 حضور

 جامعة بغداد 19/11/2014 اجتماع لمسؤولي شعب ضمان الجودة 26
 غسان( ل)قاعة د. عاد 

 حضور

27 
ورشة عمل )تطوير مهارات الخريجين 
 28/12/2014 وفقا للمتطلبات العالمية لسوق العمل(

 جامعة بغداد
 حضور )قاعة جميل المالئكة( 

28 
ورشة عمل )توضيح الية ترميز المقرر 
 الدراسي في الدراسات االولية والعليا(

31/12/2014 
جامعة بغداد/ كلية الهندسة/  
 قاعة الدكتور مهدي حنتوش

 حضور

كلية التربية البدنية وعلوم  11/1/2015 ندوة السمنة والنشاط البدني 29
 الرياضة

عضو اللجنة 
 التحضيرية

30 

ورشة عمل اطالق االستمارة االلكترونية 
الخاصة بـ)القيادات الجامعية، 

التدريسيين، الموظفين( للعام الدراسي 
(2013/2014) 

27/1/2015 
جامعة بغداد/ كلية الهندسة/  
 قاعة الدكتور مهدي حنتوش

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 شاركة نوع الم

) بحث / بوستر 
 حضور(

31 
اجتماع لمناقشة ملفات االعتماد 
االكاديمي برئاسة لجنة من وزارة 
 التعليم العالي والبحث العلمي

 حضور جامعة بغداد 1/4/2015

32 
دورة اعداد مدقق جودة داخلي وفق 

 (iso 19011المواصفة القياسية )
5-9/4/2015 

المعهد العالي / جامعة بغداد
 ات المحاسبية والماليةللدراس

 محاضر

33 
ورشة عمل بخصوص الية ملىء 
استبانة ـ)رضا الطالب بالعملية 

 التعليمية(
21/5/2015 

/ قسم  جامعة بغداد
 الدراسات و التخطيط

 حضور

34 

ورشة عمل اطالق االستمارة 
االلكترونية الخاصة بـ)القيادات 
الجامعية العليا، التدريسيين، 

لدراسي الموظفين( للعام ا
(2014/2015) 

جامعة بغداد/ كلية الهندسة/   17/9/2015
 قاعة الدكتور مهدي حنتوش

 حضور

35 
الدورة التدريبية الخاصة بـ )معايير 
 ضمان الجودة واعتماد المختبرات (

24/5/2016 
جامعة بغداد / المركز 
الوطني الريادي لبحوث 

 السرطان
 مشارك

36 
ورشة عمل خاصة بـ )التصنيف 

 طني لجودة الجامعات العراقية(الو 
كلية التربية البدنية وعلوم  29/1/2017

 الرياضة
 حضور

37 
ورشة عمل خاصة بـ )الية وصف 
 حضور كلية الهندسة 12/1/2017 المقرر الدراسي والممتحن الخارجي(

38 
ورشة عمل تطبيقية )وصف البرنامج 
 االكاديمي والممتحن الخارجي(

4-
5/4/2017 

 مشارك ين الجامعةكلية الرافد



 

 

 

 

 

 

 

 

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 
 حضور(

39 
ورشة عمل خاصة بـ )تصنيف 

البحوث العالمية والرصينة واستمارة 
 تقييم االداء(

4/10/2017 
جامعة بغداد/ كلية 
الهندسة / قاعة 

 الدكتور مهدي حنتوش
 حضور

40 
ملىء  ورشة عمل خاصة بـ )كيفية

 قائمة التحقق في المختبرات(
24-25/10/2017 

معهد الليزر للدراسات 
 العليا

 حضور

41 
ورشة عمل خاصة بـ )ضوابط 
وتعليمات الملفات التقويمية للعام 

 (2017-2016الدراسي 
12/11/2017 

كلية التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

 حضور

42 
ورشة عمل خاصة بـ )االعتماد 

 صنيفات العالمية(االكاديمي والت
23/4/2019 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

 حضور

 14/18/2019 دورة سالمة اللغة العربية 43
جامعة بغداد/ مركز 
التطوير والتعليم 
 المستمر 

 مشارك

 



 

 

 

 

 

 

 

 .  األخرىسابعا : األنشطة 

 خارج الكلية داخل الكلية
 2002 –تدريبية بكرة السلة الدورة ال 2008 –الدورة التدريبية بكرة السلة 

 2002 –الدورة التحكيمية بكرة السلة  
 2008 –الدورة التدريبية الدولية بكرة السلة  
 2009 –الدورة التدريبية الدولية بكرة السلة  
 2011 –جمهورية المانيا  –جامعة اليبزك  –مشارك في دورة المدربين الدولية  
 2014دربي الفئات العمرية مشارك في الدورة التدريبية لم 
 ولحد االن 2014مدرب في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة السلة  
 2015مشارك في الدورة التطويرية لمدربي المراكز التخصصية  
  2014-الدورة التدريبية للفئات العمرية بكرة السلة  

 
 االسيوي بكرة السلة( من االتحاد Cالدورة التدريبية الدولية تصنيف )

 (18-24/8/2016) 

 
 –مساعد مدرب منتخب شباب العراق المشارك في بطولة غرب اسيا للشباب 

 2018 -عمان 

 
 ( من االتحاد االسيوي بكرة السلةBالدورة التدريبية الدولية تصنيف )

 (12-17/12/2018) 
  تطوير التعليموتع  جمال التخصص خلدمة البيئة واجمل يفثامنا: املشروعات البحثية  

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1  Physiological Responses of Heart Rate and Blood Pressure By 

Graded Exercises For The Basket ball Players 
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 2005 الرياضية

ات بكرة نسبة نجاح وفشل بعض المهارات الهجومية المركبة من ثالث مهار   2
 السلة

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 الرياضية

2008 

تقدير الحد االقصى الستهالك االوكسجين بداللة بعض قياسات القلب لالعبي   3
 المنتخب الوطني بكرة السلة

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 الرياضية

2008 

4  
تمرينات مركبة باالثقال  لتطوير التحمل الخاص وتأثيره في مهارة االستالم 

نقطتان لالعبي كرة السلة  –والطبطبة العالية المنتهية بالتصويب بالقفز 
 للشباب

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 الرياضية

2012 

م تمرينات مركبة باالثقال  لتطوير التحمل الخاص وتأثيره في مهارة االستال  5
 المنتهي بالمناولة الصدرية باليدين لالعبي كرة السلة للشباب

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 الرياضية

2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة محل النشر اسم البحث ت

تمرينات مركبة باالثقال  لتطوير التحمل الخاص وتأثيره في مهارة االستالم   6
 ة للشبابالمنتهي بالمناولة الصدرية باليدين لالعبي كرة السل

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 الرياضية

2012 

نسبة مساهمة بعض القدرات الحركية والمتغيرات البيوكينماتيكية على دقة اداء   7
 التصويبة السلمية في لعبة كرة السلة

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 الرياضية

2012 

سيا بكرة السلة دراسة تحليلية للمتابعة الهجومية والدفاعية لبطولة غرب ا  8
2010 

كلية  –الجامعة المستنصرية 
 2013 التربية االساسية

دراسة مقارنة بين المدرستين التخصصيتين بكرة السلة العراقية وااللمانية في   9
 بعض الصفات البدنية والمهارية

كلية  –الجامعة المستنصرية 
 2013 التربية االساسية

وقائع الموتمر العلمي الدولي  السلة لالشبال المعايير لبعض اختبارات الرشاقة بكرة  10
 2015 الثاني لعلوم الرياضة

11  
-عالقة بعض القدرات التوافقية بمهارتي الطبطبة والتصويب السلمي )بسيطة

 لكرة السلةمركبة( لناشئي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية 

خطاب نشر من المجلة 
العلمية للتربية البدنية وعلوم 

 ة/جامعة حلوان/مصرالرياض
2016 

تمرينات خاصة لتطوير االحساس بمقدار القوة المبذولة لعضالت الذراعين   12
 والرجلين وتأثيرها في دقة اداء بعض المهارات الهجومية بكرة السلة للشباب

خطاب نشر من المجلة 
العلمية للتربية البدنية وعلوم 
 الرياضة/جامعة حلوان/مصر

2017 

13  
لباليومترك في تطوير القوة االنفجارية للذراعين والرجلين تأثير تمرينات ا

 والتصويب بالقفز لالعبي كرة السلة الشباب

مجلة كلية  –جامعة كربالء 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
2018 

 

 .اهليئات العلعية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

  (.2008-2007-2006)ربية الرياضيةعضو لجنة اختبارات قبول الطلبة جامعة بغداد/كلية الت 

  (2008 – 2007)قسم الصحة والترويح  –عضو لجنة سير ومراقبة االمتحانات. 
   (أالنولحد  – 2010) في االتحاد العراقي المركزي لكرة السلة اإلحصاءعضو لجنة. 
  ( نــزوالل للســنوات2012 - 2011) لألعــوامعضـو لجنــة تــدقيق وثــائق الطلبــة واحتســاب معــدالتهم 

 (.2012)كلية التربية الرياضيةالسابقة/

 ( 2011-2010( ولغايـة )2003-2002رئيس لجنة تدقيق السجالت االمتحانيـة للسـنوات) كليـة/
 .(2012التربية الرياضية)



 

 

 

 

 

 

 

 ( 2012عضو لجنة اختبارات الطلبة الجدد، كلية التربية الرياضية.) 

 (.2012اد )عضو اللجنة الخاصة المشرفة على حفل تخرج طلبة جامعة بغد 

 ( 2013عضو اللجنة المشاركة ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية.) 

 .رئيس لجنة عمل وتأهيل الممرات واكساءها بالسبيس 

  (2014 – 2012التربية الرياضية ) وأقسامعضو سكرتارية لجنة عمداء كليات 
  كليـــة  –جامعـــة بغـــداد  –عضـــو لجنـــة ســـكرتارية المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي االول لعلـــوم الرياضـــة

 التربية الرياضية.

  ( االمتحانيــــة، القاعــــات االمتحانيــــة، غرفــــة اللجنــــة  األســــئلةعضــــو لجنــــة تقيــــيم جــــودة كــــل مــــن
 .(27/5/2013)االمتحانية(/

  2014للبحــــــث فــــــي موضــــــع عــــــدم تقيــــــيم احــــــد التدريســــــيين عــــــام  التدقيقيــــــةعضــــــو اللجنــــــة  )
(12/2/2014). 
 (19/5/2014) 2014راء بين الجامعات العراقية عام عضو لجنة تنفيذ خطة مراجعة النظ . 

  (5/9/2014-2) 2014عضو لجنة التتويج في مهرجان العراق االول للمواهب الرياضية 
  2014، عام 57عضو لجنة التشريفات في االحتفال المركزي لتخرج طلبة جامعة بغداد الدورة . 

 )عــن رســالته الموســومة )التــدريب  عضــو لجنــة مناقشــة طالــب الماجســتير )عــدنان محســن عبــود
بتغير ايقاع خطوات الركض بمسافات جزئيـة والـزمن المسـتهدف وتأثيرهـا فـي بعـض القـدرات البدنيـة 

  (.24/9/2014متر للناشئين( بتاريخ ) 400الخاصة وعدد الخطوات وانجاز ركض 
  ،)(30/11/2014)عضو ومقرر اللجنة المكلفة )بوضع معايير بناء مناهج التربية الرياضية. 
  عضـــو لجنـــة مناقشـــة اطـــار بحـــث طالـــب الماجســـتير )رعـــد عبـــد الكـــاظم جـــواد( الموســـوم )تـــأثير

اســتراتيجيات تعليميــة فــي تكامــل االنظمــة التمثيليــة االدراكيــة وتعلــم بعــض المهــارات االساســية بكــرة 
 (.21/12/2014السلة( بتأريخ )

 بــدالمنعم( الموســومة )قيــاس مســتو  عضــو لجنــة مناقشــة رســالة الماجســتير للطالــب )امــد ســرمد ع
( ونســبة بعــض االمــراض المزمنــة لــد  تدريســي جامعــة IPAQالنشــاط البــدني بأســتعمال اســتبانة )

 (.23/12/2015بغداد الذكور( بتأريخ )

 ( 14عضــــــو لجنــــــة ســــــكرتارية المــــــؤتمر العلمــــــي الــــــدولي الثــــــاني لعلــــــوم الرياضــــــة للمــــــدة مــــــن-
16/4/2015.)  
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة لوضع برامج االعتماد )المؤسسـي ،  عضو اللجنة الدائمية في

 البرامجي(.



 

 

 

 

 

 

 

   تمرينـات خاصـة ( الموسـوم )عمـر محمـد مجيـد) هالـدكتوراعضو لجنة مناقشة اطار بحث طالـب
 18-لتطــوير انــواع الســرعة وتأثيرهــا فــي بعــض المهــارات الدفاعيــة لالعبــي كــرة الســلة باعمــار )دون

 (. 18/5/2015)( بتأريخ سنة(

    مقــرر لجنــة الفســلجة الرياضــية  لمناقشــة البحــوث المقدمــة فــي المــؤتمر العلمــي الــدولي الثــاني
 .(2015ة )لعلوم الرياض

 .تقويم بحوث مجلة التربية الرياضية 

  عضـــــــو لجنـــــــة اســـــــتكمال وتـــــــدقيق معـــــــايير التصـــــــنيف الـــــــوطني للجامعـــــــات العراقيـــــــة بتـــــــأريخ
(28/12/2016.) 

  دراسـة تحليليـة  ةاطـار بحـث طالبـة الماجسـتير )نـور الهـد  سـتار( الموسـومعضو لجنة مناقشـة(
مقارنة لبعض المتغيرات الكينماتيكية للهجوم السريع بين المنتخب العراقـي والمنتخبـات المشـاركة فـي 

 (.8/1/2017بطولة دول غرب اسيا للرجال بكرة السلة( بتأريخ )

 ( حميــد احمــد محمــد( الموســوم )نســبة مســاهمة عضــو لجنــة مناقشــة اطــار بحــث طالــب الــدكتوراه
بعــض المتغيــرات البيوكينماتيكيــة فــي مســتو  االداء المهــاري الهجــومي المركــب المنتهــي بالتصــويب 

 (.10/1/2017لد  العبي المنتخب الوطني بكرة السلة( بتأريخ )

 ذي العـدد  عضو لجنة مجلس اعتماد كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة بموجب االمر الـوزاري
 (.6/3/2017( في )7/5/1034)ق/

   ( 11عضـــــو لجنـــــة ســـــكرتارية المـــــؤتمر العلمـــــي الـــــدولي الثالـــــث لعلـــــوم الرياضـــــة للمـــــدة مـــــن-
13/4/2017.)  
   االمـر رئيس لجنة الكليات االنسانية الخاصة بـ )تطبيق معايير المختبر الـوطني الجيـد( بموجـب

 .(15/8/2017( في )22591ذي العدد ) الجامعي
   عضو لجنة جامعة بغداد الخاصة بـ )تدقيق البيانات الخاصة بملـف رئاسـة جامعـة بغـداد وتقـديم

ــــوزاري( والمشــــكلة بموجــــب االمــــر الجــــامعي ذي العــــدد  االســــتمارات مــــع نتائجهــــا ومقابلــــة الفريــــق ال
 (.8/7/2018( في )16335)

  لحد االن – 2018معضو مجلس تحسين الجودة لكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة من عا.  
  لحد االن. – 2018معاون مدير المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة السلة من عام 

  اقامــة مجموعــة مــن ورش العمــل والقــاء المحاضــرات النوعيــة فــي المركــز الــوطني لرعايــة الموهبــة
  الرياضية لكرة السلة.



 

 

 

 

 

 

 

 لفرعية الستكمال الملـف الخـاص بالتصـنيف عضو اللجنة العليا الخاصة بـ )متابعة عمل اللجان ا
ـــــة( والمشـــــكلة بموجـــــب االمـــــر االداري ذي العـــــدد )ذ/  ـــــوطني لجـــــودة الجامعـــــات العراقي ـــــي 81ال ( ف

(11/1/2018). 
  ــــيم االداء للعــــام ــــة ادخــــال معلومــــات التدريســــيين والمــــوظفين الخاصــــة بأســــتمارات تقي ــــيس لجن رئ
(2017/2018.) 

  9ي االول لكليـة التربيـة البدنيـة وعلـوم الرياضـة للمـدة مـن )مشارك في الملتقى العلمـي الرياضـ-
10/1/2019.) 

   عضــو اللجنــة الفرعيــة الخاصــة بـــ ) اســتراتيجية جامعــة بغــداد( والمشــكلة بموجــب االمــر االداري
 (.29/1/2019( في )74ذي العدد )م خ/ 

  المـــر االداري ذي الخاصـــة بــــ ) بتنفيـــذ نظـــام المقـــررات( والمشـــكلة بموجـــب اعضـــو اللجنـــة العليـــا
 (.3/3/2019( في )148العدد )م خ/ 

   رئــيس اللجنــة الخاصــة بـــ )اســتكمال ملــف معــايير االعتمــاد المؤسســي الوطنيــة لمؤسســات التعلــيم
 (.13/3/2019( في )167العالي في العراق( والمشكلة بموجب االمر االداري ذي العدد )م خ/ 

  يـــر التقيـــيم الـــذاتي وخطـــة التحســـين( المشـــكلة عضـــو اللجنـــة الخاصـــة بــــ )اســـتكمال متطلبـــات تقر
 (.24/3/2019( في )182بموجب االمر االداري ذي العدد )م خ/

  ( والمقــام فــي 16/6/2019حضــور اجتمــاع مســؤولي شــعب ضــمان الجــودة يــوم االحــد الموافــق )
 كلية العلوم / قسم الفلك والفضاء.

  اصة بأستمارات التصنيف الـوطني لجـودة عضو اللجنة الخاصة بـ )التدقيق الداخلي للبيانات الخ
( بموجـــب االمـــر الجـــامعي ذي 2018 - 2017الجامعـــات العراقيـــة لتشـــكيالت جامعـــة بغـــداد للعـــام 

 (.17/7/2019( في )17787العدد )

  يــوم االربعــاء الموافــق  وتقــويم االداء، حضــور االجتمــاع الــدوري لمســؤولي شــعب ضــمان الجــودة
   العلوم / قاعة االدريسي.( والمقام في كلية 21/8/2019)

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 2002 كلية التربية الرياضية –جامعة ديالى  عميد الكلية –شكر وتقدير  1
 2003 ة الرياضيةكلية التربي –جامعة ديالى  عميد الكلية –شكر وتقدير  2
 2004 كلية التربية الرياضية –جامعة ديالى  عميد الكلية –شكر وتقدير  3
 2007 كلية التربية الرياضية –جامعة بغداد  عميد الكلية –شكر وتقدير  4
 2007 جامعة بغداد   مساعد رئيس الجامعة العلمي –شكر وتقدير  5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الجهة المانحة ديركتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التق ت
 2008 جامعة بغداد  رئيس الجامعة –شكر وتقدير  6
 2012 كلية التربية الرياضية –جامعة تكريت  عميد الكلية –شكر وتقدير  7
 2012 جامعة بغداد  رئيس الجامعة –شكر وتقدير  8
 2014 والبحث العلميوزارة التعليم العالي  شكر وتقدير وزير التعليم العالي والبحث العلمي 9
 2014 كلية التربية الرياضية – بغدادجامعة  عميد الكلية –شكر وتقدير  10
 2015 كلية التربية الرياضية –جامعة بغداد  عميد الكلية –شكر وتقدير  11
 2015 جامعة بغداد  رئيس الجامعة –تثمين جهود  12
 2015 ة بغداد جامع  مساعد رئيس الجامعة االداري –شكر وتقدير  13
 2016 جامعة بغداد للشؤون العلمية مساعد رئيس الجامعة –شكر وتقدير  14

كلية التربية البدنية وعلوم  –جامعة بغداد  عميد الكلية –شكر وتقدير  15
 الرياضة

2016 

كلية التربية البدنية وعلوم  –جامعة بغداد  عميد الكلية –شكر وتقدير  16
 الرياضة

2016 

كلية التربية البدنية وعلوم  –جامعة بغداد  عميد الكلية –وتقدير شكر  17
 الرياضة

2017 

كلية التربية البدنية وعلوم  –جامعة بغداد  عميد الكلية –شكر وتقدير  18
 الرياضة

2017 

 2017 جامعة بغداد  رئيس الجامعة –شكر وتقدير  19

تربية البدنية وعلوم كلية ال –جامعة بغداد  عميد الكلية –شكر وتقدير  20
 الرياضة

2019 

 2019 وزارة الشباب والرياضة شكر وتقدير  وزير الشباب والرياضة  21
 2019 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير وزير التعليم العالي والبحث العلمي 22
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