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 السيرة العلمية والرياضية
 

 

 

 

 أ . د . أميره عبدالواحد منير: االسـم
 1/10/1175 تاريخ الميـالد:

 متزوجة الحالة الزوجية:

 1 :عدد األوالد
 مسلمة انة:الدي

 ايقاعي تعلم حركي / جمناستك ص:ــالتـخـص
 /جامعة بغداد /الجادريةالبدنية وعلوم الرياضةتدريسية في كلية التربية  / استاذة :الوظيفة

 استاذ الدرجة العلمية:

 /جامعة بغداد/الجادريةبدنية وعلوم الرياضةكلية التربية ال عنوان العمل:
 05108220001 العمل: هاتف

 05108220001:الهاتف النقال
 yahoo.com @amera_muner1960:أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت

خريجة كلية التربية الرياضية  وكان  1

 جامعة بغداد  تسلسلي الثانية على الكليه
البدنية كلية التربية 

 وعلوم الرياضة
1891  

2 
رسالتي شهادة الماجستير في 

الموسومة )الجمناستك االيقاعي 

وعالقته بتنمية القدرة على التفكير 

 (االبداعي
 جامعة بغداد

البدنية كلية التربية 
 وعلوم الرياضة

11/3/1891 

3 

 شهادة الدكتوراه في اطروحتي 

الموسومة  )الرشاقة والتوازن 

وعالقتهما باالداء الحركي للمراحل 

العمرية المختلفة في رياضة 

 االيقاعي( الجمناستك

 جامعة بغداد
البدنية كلية التربية 

 وعلوم الرياضة
11/7 /1118 
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  تعينت كمدربة العاب رياضية 1
 جامعة بغداد/

5/1/1891 

 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  لقب مدرس مساعد 2
 /جامعة بغداد

19/3/1891 

 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  رس لقب مد 3
 /جامعة بغداد

23/5/1881 

 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  مساعد              لقب استاذ 4
 /جامعة بغداد

13/9/1885 

 وعلوم الرياضة البدنيةكلية التربية  لقب االستاذية 5
 /جامعة بغداد

3/9/2111 

6 
مدربة ومحكمة درجة اولى في اختصاص 

 الجمناستك االيقاعي .

 
 ولحد االن 1891من  االتحادالعراقي المركزي للجمناستك 

1 
عضوة في اتحاد الجمناستك  العراقي من 

كنت خاللها عضوة  1181ولغاية  1181

 اتحاد ومدربة
 1895ولغاية  1893من  للجمناستكاالتحادالعراقي المركزي 

9 
عضوة في االتحاد العربي امثل االتحاد 

العراقي في رياضة الجمناستك لغاية عام 

2222 
 2111ولغاية1885من  للجمناستك بياالتحادالعر 

مدربة لمنتخب الناشئات العراقي بالجمناستك  8

 1891ولغاية  1894من للجمناستكاالتحادالعراقي المركزي  1187ولغاية  1181االيقاعي من عام 

11 
مدربة لمنتخب المتقدمات العراقي 

ولغاية  1112بالجمناستك االيقاعي من عام 

2222 
 2111ولغاية  1881من  االتحادالعراقي المركزي للجمناستك

11 

في تحكيم بطوالت الجمناستك  المشاركة

االيقاعي التي اقيمت داخل العراق من قبل 

لغاية  1893من  لعراقياتحاد الجمناستك ا
2111 

 2111ولغاية  1893من  االتحادالعراقي المركزي للجمناستك

المشاركة في بطوالت القطر بالجمناستك  12

 2111ولغاية  1893من  االتحادالعراقي المركزي للجمناستك . 2222ولغاية  1181االيقاعي من 

13 
قمت بالقاء محاضرات بدورات تدريبية 

وتحكيمية في الجمناستك االيقاعي في جامعتي 

 .1118عاماالردنية واليرموك باالردن 

 
 1889غام  االتحادالعراقي المركزي للجمناستك

قمت بالقاء محاضرات بدورات تحكيمية  14

اقامها اتحاد الجمناستك العراقي بالجمناستك 
 2111ولغاية  1894من  االتحادالعراقي المركزي للجمناستك
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 2222 ولغاية 1181االيقاعي من 

15 
قمت بالقاء محاضرات بدورات تدريبية 

اقامها اتحاد الجمناستك العراقي بالجمناستك 

 2222ولغاية  1181االيقاعي من عام 
 2111ولغاية  1894من  االتحادالعراقي المركزي للجمناستك

16 
من الرائدات الرياضيات كمدربة ومحكمة رائده 

 االيقاعي في العراق.باختصاص الجمناستك 

 
 ولحد االن 1896من  االتحادالعراقي المركزي للجمناستك

11 
عضوة باللجنة الفنية للجمناستك االيقاعي 

 2111 اتحاد غرب اسيا 2111منذ عام  في اتحاد غرب اسيا

19 
 

 

 
  

 

 .ثالثاً : التدريس الجامعي  

 إلى -من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت
 ولحد االن 1891 جامعة بغداد /تعيين البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  1
 2113 -1888 جامعة ديالى ه/محاضر  البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  2
3    
 

 

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 ولحد االن1891 الجمناستك االيقاعي االلعاب الفردية 1
 1898-1891 الجمناستك الفني للنساء االلعاب الفردية 2
 1895-1891 اللياقة البدنية االلعاب الفردية 3
 2111-2111 طرائق التدريس العلوم النظرية 4
 ولحد االن  1889 التعلم الحركي العلوم النظرية 5

 العلوم النظرية 6
االشراف على مشاريع طلبة المرحلة الرابعة في 

 الكلية
 ولحد االن1819

 2119-2115 التعلم الحركي  الدراسات العليا/ماجستير 1
 2112-2116 التربية الحركية الدراسات العليا/ماجستير 9
 االنولحد 2113 التطور الحركي الدراسات العليا/الدكتوراه 8

 الدراسات العليا 11
 السمنارللدكتوراه والماجستير

 2113 -2112 

 ولحد االن1889االشراف على طلبة الدكتوراه والماجستير في  الدراسات العليا 11
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 بغدادوالمحافظات
 ولحد االن-2111 الدراسات الخاصة لطلبة الدكتوراه الدراسات العليا 12
13    

 

 

 

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

 السنــة االسم رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 
تاثير نقل التعلم واالحتفاظ لبعض المهارات 

 االساسية في الجمناستك االيقاعي
 
 /ماجستيرنهى محسن

2111 

2 
اثر منهج تدريبي مقترح للقوة العضلية الخاصة في 

تطوير حركات الربط المباشر للصعوبات على 
 بساط الحركات االرضية

 2111 /ماجستيراسماعيل ابراهيم

3 
تاثير استخدام الحاسوب والفديو في تعلم بعض 

 مهارات الحبل في الجمناستك االيقاعي
 
 /دكتوراهخلوداليذ

2111 

4 
تاثير منهج مقترح للتربية الحركية في تطوير 

 بعض القدرات البدنية والحس للخواص
نشوان عبداللة 

 /ماجستيرنشوان
2113 

5 
تاثير استخدام جهاز مساعد مقترح في تعليم مهارة 

 التلويح الدائري على جهاز الفطر بالجمناستك
 

 /ماجستيرعلي عبدالواحد   
2114 

6 
تحليل االرقام االولمبية لمسابقات االركاض للرجال 

 م2111م لغاية1986منذ عام 
 2114 /ماجستيرعلي محمدخلف

1 
الملعب الرملي المقترح في تحسين تاثير استخدام 

بعض القدرات البدنية والحركية لدى تالميذ المرحلة 
 االبتدائية الثانية

 
 /ماجستيراحالم دارا     

2114 

9 
تقويم محتوى عناصر منهاج معاهد اعداد 

المعلمين والمعلمات فروع التربية الرياضية في 
 العراق

 2115 /دكتوراهوعد عبدالرحيم

8 
مقارنه لبعض المؤشرات الموضوعية دراسة 

والقدرات االدراكية الحركية لتالميذ المرحلة 
 االبتدائية االولى

 2114 /ماجستيراحسان عطا

11 
استراتيجية التعلم التعاوني واثرها في تعلم بعض 
مهارات الجمناستك االيقاعي ونسبة استثمارها 

 لوقت التعلم االكاديمي

 
 2115 /دكتوراه رغداء حمزة   

 2115 /دكتوراهشيماءعبدمطرتقديم الذات واثره في تكوين االنطباع ومستوى اداء  11
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 بعض المهارات في الجمناستك الفني

12 
مستوى الطوح وعالقته باالداء الحركي في 

 2115 /ماجستيرتحريرابراهيم الجمناستك االيقاعي

13 
تاثير منهج تعليمي مقترح لتعليم بعض مهارات 

 الهوكي االرضي لذوي التخلف العقلي البسيطة بلع
 2116 /ماجستيرجعفر حسينزينه 

14 
قصص حركية مقترحة واثرها في تطوير المهارات 

 سنوات6-5بعمر  االساسية
 

 ل/ماجستيراحمدفاض   
2111 

15 

تصميم العاب صغيرة باستخدام اساليب التنافس 
وتاثيرها في تطوير واحتفاظ مستوى االداء الفني 
والتفكير االبداعي على بساط الحركات االرضية 

 في الجمناستك

 2118 /دكتوراهغادة مؤيد

16 
تاثير اللعب المباشر على وفق تفضيل النمذجة 

الحسية في مستوى االداء واللعب لمهارتي الضرب 
 الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة واالحتفاظ

 2118 / دكتوراهمجاهد حميد

11 

 

تعليمي في تنمية بعض القدرات البدنية تاثير منهج 
والحركية وتعلم واحتفاظ المهارات الحرة في 

 سنوات 11الجمناستك االيقاعي بعمر 
 2118 /ماجستيرزينة خالد

19 
تاثر استخدام بعض االلعاب الحركية في نمو 

 (سنوات 5الذكاء الحركي الطفال بعمر )
 2111 /ماجستيرذكاءحسين

18 

تاثير الوسائط المتداخلة في تعلم واحتفاظ المهارات 
االساسية بكرة القدم لتالميذ الصف الخامس 

 االبتدائي 

 
 /ماجستيرعلي ناظم    

2111 

21 

تاثير استخدام قرص التوازن في مستوى تعلم 
بعض مهارات عارضة التوازن في الجمناستك 

 الفني للنساء
 2112 /ماجستيرسناءعبدالكاظم

21 
تاثير العاب حركية خاصة في تطوير بعض 

 القدرات البدنية لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي 
محمدعبدالرزاق 

 2113 /ماجستيرمحمد

22 
تاثيربعض االلعاب الحركية والعقلية على تنمية 
االبداع الحركي لدى اطفال الرياض)الذكور 

 (سنوات 5واالناث(بعمر )
 2114 فاطمة كريم نعمة/ماجستير

 

 

23 

تاثيرااللعاب الحركية في تطوير بعض االشكال 
الحركية االساسية والحد من القلق العالي لدى 

 سنوات 5-4االطفال بعمر 

نورجاسم/ماجستير    
  

2116 
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24 

 تاثير استخدام حقيبة تعليمية لتعلم بعض 
المهارات الحركية  لخفض مستوى وتشتت االنتباة 

-11للتالميذ بعمرالمصاحب واضطرابات النوم 
 سنه12

 6/2111           لبنى قتيبة/دكتوراه

 

 

 

 
   

 

 سادسا:الرسائل واالطاريح التي ناقشها
 

1 
اثربرنامج مقترح لتعلم بعض الحركات االساس في 
 الجمناستك االيقاعي بحسب انماط التعلم والتفكير

 1888 رغداء حمزة السفاح/ماجستير

2 
واالحتفاظ لبعض المهارات تاثير نقل التعلم 

 االساسية في الجمناستك االيقاعي/ماجستير
 
 /ماجستيرنهى محسن

2111 

3 
تاثيربرنامج تدريبي مقترح في بعض مكونات الدم 
الوظيفية والصفات البدنية الخاصة لدى العبات 

 الجمناستك
 2111 /ماجستيرعلي ايناس سلمان

4 
الخاصة في اثر منهج تدريبي مقترح للقوة العضلية 

تطوير حركات الربط المباشر للصعوبات على 
 بساط الحركات االرضية/ماجستير

 اسماعيل ابراهيم
 /ماجستيرمحمد

11/11/2111 

5 
تاثير استخدام جهازعارضة التوازن النابضية 

 المقترح في تعلم بعض المهارات
 2111 هدى شهاب جابر/ماجستير

6 
 تاثير استخدام جهاز مساعدفي تعلم بعض

 المهارات الحركية على جهاز المتوازي
 2111 علي صبحي/ماجستير

1 
االلعاب الشعبية وتاثيرها في تطويربعض القدرات 

 البدنية والحركية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 2111 مناهل عبدالحميد/ماجستير

9 
تاثيربرنامج تعليمي في تطويربعض المدركات 

 الجمناستك االيقاعيالحسية ومستوى االداءفي 
 2111 ساهرة عبدالرزاق /دكتوراة

8 
عالقة القوة الخاصة بالذراعين والكتفين ببعض 
المتغيرات الكينماتيكية اثناء اداءبعض المهارات 

 على جهاز المتوازي
 2112 بسمان عبدالوهاب/دكتوراه

 2112عامرعبدالحسين ناصر اثرتنفيذالتغذية الراجعة لمدرسات التربية الرياضية  11
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الطويلة والقصيرة في تعلم بعض ذوات الخبرة 
مهارات الجمناستك وتطورها وفق المنهاج 

 المدرسي

 /ماجستير

11 
بعض القدرات التوافقية وعالقتها بدقة اداء 

 المهارات الهجومية بالكرة الطائرة
عبدالرزاق عبداللة 
 ابراهيم/ماحستير

15/9/2114 

12 
لمسافات االركاض للرجال  تحليل االرقام االولمبية
 2111-1986منذعام

 18/11/2114 علي محمدخلف/دكتوراة

13 
تاثيراستخدام الملعب الرملي المقترح في تحسين 

بعض القدرات البدنية والحركية لدى تالميذ 
 المرحلة االبتدائية الثانية

 21/11/2114 احالم داراعزيز/ماجستير

14 
م بعض تاثير تدريب التصور العقلي في تعل
 المهارات االساسية بكرة السلة

 1/12/2114 محمدعنيسي جوي/دكتوراة

15 
تاثيرمنهج تعليمي مقترح باستخدام شبكة 

المعلومات العامية )االنترنيت(في تعلم المهارات 
 االساسية بلعبة التنس

 16/12/2114 عمرمحمدعبدالرزاق/دكتوراة

16 
دراسة لمقارنة لتطويربعض القدرات 

االدراكية_الحركية بين الجنسين لتالميذ المرحلة 
 االبتدائية االولى

 5/2/2115 احسان عطاعبد/ماجستير

11 
مستوى الطموح وعالقتة باالداء الحركي في 

 الجمناستك االيقاعي
تحريرابراهيم 

 اسماعيل/ماحستير
25/4/2115 

19 
تاثير تمرينات خاصة على وفق بعض المتغيرات 

لتعلم مهارة الدايدوف على البايوميكانيكية 
 جهازالمتوازي

اسماعيل ابراهيم 
 محمد/دكتوراه

15/5/2115 

18 
تقويم محتوى عناصرمنهاج اعداد المعلمين 
 5/6/2115 وعدعبدالرحيم فرحان/دكتوراة والمعلمات فروع التربية الرياضية في العراق

21 
اثرالعمرفي تطوير بعض الصفات الحركية والقدرة 

 14/6/2115 مؤيدعبدالحميدالحيالي/دكتوراة سنة12-9االحتفاظ بهالالعمارعلى 

21 
استراتيجية التعلم التعاوني واثرها في تعلم بعض 
مهارات الجمناستك االيقاعي ونسبة استثمارها 

 لوقت التعلم االكاديمي/دكتوراه
 2115 رغداء حمزة/دكتوراة

ومستوى اداء تقديم الذات واثره في تكوين االنطباع  22
 بعض المهارات في الجمناستك الفني/دكتوراه

 2115 شيماءعبدمطر/دكتوراة

 21/11/2115عذراء تصميم وبناء حقيبة تعليمية واثرها في تعلم بعض  23
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المهارات االساسية للحركات االرضية في 
 الجمناستك الفني

 عبداالميرعباس/ماجستير

24 
التمرين المتغيروالثابت تاثيرالتعلم االتقاني باسلوبي 

في التعليم واالحتفاظ لبعض مهارات الجمناستك 
 الفني

 8/1/2116 سوزان سليم داوود/دكتوراة

25 
تاثير منهج تعليمي مقترح لتعليم بعض مهارات 

لعبة الهوكي االرضي لذوي التخلف العقلي 
 البسيط/ماجستير

 2116 زينه جعفر حسين/ماجستير

26 
المتغيرات الكينماتيكية لالداء دراسة مقارنة لبعض 

الحركي بين جهازحصان القفزالقديم وجهاز طاولة 
 القفزالجديد

 11/8/2116 علي جوادعبد/دكتوراة

21 
الشلل الدماغي وعالقتة بطريقة اداء بعض 

-11االشكال الحركية االساسية لالطفال بعمر
 سنة12

 2/12/2111 ميثم حبيب سبهان/ماجستير

29 
عالج فرط الحركة وتشتت االنتباة انموذج مقترح ل

 واثرها في التحصيل الدراسي والثقة بالنفس
 26/12/2111 اسياكاظم حماد/دكتوراة

28 
تاثيراسلوبي التبادلي والتضمين في تعلم واحتفاظ 
بعض المهارات الحركية واداء التشكيلة الحركية 

 واالبداع في الجمناستك االيقاعي
 18/11/2119 ابتسام حسن خلف/دكتوراة

31 
تاثير التمارين الخاصة على وفق المسارات 

البايوميكانيكية في تطوير القوة الخاصة واالداء 
 الفني لمهارة الموي على جهازالمتوازي للرجال

 11/1/2119 عامرسكران حمزة/دكتوراة

31 

تصميم العاب صغيرة باستخدام اساليب التنافس 
االداء الفني وتاثيرها في تطويرواحتفاظ مستوى 

والتفكير االبداعي على بساط الحركات االرضية 
 في الجمناستك

 31/6/2118 غادة مؤيدشهاب/دكتوراة

32 
تاثيراسلوب المقتربات الخططية في التعلم 

واالحتفاظ لبعض المهارات والتحصيل المعرفي 
 ومستوى االداء بكرة السلة

 2118 فيان عبدالكريم سعيد/دكتوراة

33 
باسلوب االكتشاف الموجة في  اثرتمارين

التفكيراالبداعي وتعلم واحتفاظ مهارات الكرة في 
 الجمناستك االيقاعي

 2118 الهام علي حسون/ماجستير

 2118هديل عبدااللة -تاثير تمرينات وفق االنظمة التمثيلية )بصري 34



 

 

 

 

 

 

 

 1 

حسي(في تعلم بعض مهارات الطوق في -سمعي
 الجمناستك االيقاعي

 عبدالحسين/ماجستير

35 
تاثيراللعب المباشر على وفق تفضيل النمذجة 

الحسية في مستوى االداء واللعب لمهارتي الضرب 
 الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة

 8/1/2118 مجاهدحميدرشيد/دكتوراة

36 

اثراستخدام دورة التعلم واالسلوب الشامل وفق 
توقيتي التغذية الراجعة)الفورية والمتاخرة(في تعلم 

مهارات الجمناستك الفني للرجال واالحتفاظ بعض 
 بها

 18/11/2118 ايادصالح سلمان/دكتوراه

31 
عالقة اهم القدرات العقلية واالستجابة االنفعالية 

بمستوى االداء لبعض الحركات االساسية 
 للطالبات بالجمناستك االيقاعي

 2111 شارا بهاء الدين/ماجستير

39 
بعض القدرات البدنية تاثيرمنهج تعليمي في تنمية 

والحركية وتعلم واحتفاظ المهارات الحرة في 
 سنة11الجمناستك االيقاعي للمرحلة العمرية 

 25/11/2118 زينة خالدجاسم/ماجستير

38 
استراتيجية التعلم الذاتي باستخدام الوسائط الفائقة 
التداخل)الهيبرميديا(واثرهافي تعلم واحتفاظ بعض 

 الجمناستك االيقاعيالمهارات االساسية في 
 6/5/2111 ميساء نديم احمد/دكتوراة

41 

تاثيرمنهج تعليمي مقترح باستخدام العاب الكرات 
الحركية –في تنمية بعض القدرات االدراكية 

واالشكال الحركية االساسية لتالميذ المرحلة 
 سنوات11االبتدائية بعمر

 29/11/2111 وعد رحيم بطرس/ماجستير

41 
تدريبي مقترح لتطوير القدرات البدنية تاثيرمنهج 

والحركية الخاصة ببعض الحركات على الجهاز 
 المتوازي للناشئين

 9/12/2111 حيدرصبيح نجم/دكتوراة

42 
تاثيرالرسوم الفائقة باالسلوبين الذاتي والتعاوني في 

تعلم المهارات باداة الشاخص وتطوير الرضا 
 الحركي بالجمناستك االيقاعي

 31/3/2111 مدلول/ماجستيرحالرزاق 

43 

تاثيرالمراجعة الذاتية على وفق االسلوب المعرفي 
)التاملي مقابل االندفاعي(في تعلم االداء الفني 
والمعرفي لبعض مهارات الطوق في الحمناستك 

 االيقاعي

 19/8/2111 ابتغاء محمدقاسم/ماجستير

 11/11/2111 ذكاء حسين محمود/ماجستيرتاثيراستخدام بعض االلعاب الحركية في نمو  44
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 سنوات5الحركي الطفال بعمرالذكاء 

45 
تاثيرمنهاج تعليمي باستخدام ميدان االستكشاف 
الحركي في تنمية الكفاية االدراكية الحركية وتعلم 

 بعض مهارات الجمناستك
 9/11/2111 زينوشيركوعبدالواحد/ماجستير

46 

تاثيرتمرينات هوائية باستعمال ايقاعات موسيقية 
متنوعة في تطويرمؤشرات اللياقة البدنية المرتبطة 

للنساء  fitmate proبالصحة بداللة جهاز 
 سنة41-35باعمار

 29/12/2111 زينه ابراهيم مهدي/ماجستير

41 

االختالف في موقع التدريب الذهني وفق اسلوبي 
تاثيرة في فن اداء الممارسة الموزعة والمكثفة و 

بعض الحركات االرضية وتطوير القدرات العقلية 
 للطالبات

 16/2/2112 شيالن عثمان مجيد/ماجستير

49 
تاثيرتمرينات مقترحة في التوافق العصبي العضلي 

لتطويربعض القدرات الحركية الداء الحركات 
 االرضية في الجمناستك

وفاء يحيى 
 عبدالرزاق/ماجستير

5/3/2112 

48 
تاثيروسيلة تعليمية باستخدام الوسائط المتداخلة في 
تعلم واحتفاظ المهارات االساسية بكرة القدم لتالميذ 

 الصف الخامس االبتدائي
 18/4/2112 علي ناظم كوير/ماجستير

51 
تاثير تنويع اشكال االداءباسلوبي المتجمع 

والعشوائي في دقة وعمق الضربات االمامية 
 والخلفية بالتنس

 2/1/2112 محمودعلي/ماجستيرسرى 

51 

تاثير التغذية الراجعة الصورية واللفظية وفق نمط 
التفكير االيمن وااليسرفي تعلم بعض المهارات 

االساسية وتطوير القدرات العقلية للمبتدئين بالكرة 
 الطائرة

 11/9/2112 زانامحمدصالح/دكتوراة

52 

تاثيراستراتيجية االدخال)التضمين(في اكتساب 
بعض المهارات االساسية على بساط الحركات 
االرضية في الجمناستك الفني لذوات الحرج 

 الموقفي

زينب صباح 
 ابراهيم/ماجستير

8/11/2112 

53 
تاثيرمنهج تعليمي مقترح لبعض انواع التصويب 

-بكرة اليد على وفق االنظمة التمثيلية )سمعي
 حسي(-بصري

يعقوب يوسف 
 عبدالزهرة/ماجستير

14/11/2112 

 11/11/2112سناء عبدالكاظم تاثيراستخدام قرص التوازن في مستوى االداء الفني  54
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لبعض المهارات على عارضة التوازن في 
 الجمناستك الفني للمبتدئات

 لعيبي/ماجستير

55 

تاثيراستخدام اسلوب القصص الحركية والعاب 
الفديوفي تطوير الحركات االساسية والممهدة 

االساسية بالكرة الطائرة لالطفال  للمهارات
 (سنوات6-5بعمر)

 9/1/2113 مرام مثنى ناجي/ماجستير

56 
في تعلم بعض  5esاثيراستخدام نموذج بايبي

المهارات االساسية على بساط الحركات االرضية 
 في الجمناستك الفني للرجال

 31/8/2113 امين عطاحسن/دكتوراة

51 
وعالقتهما بترتيب الشعوربالذنب والصالبة النفسية 

نتائج الالعبين على بساط الحركات االرضية في 
 الجمناستك الفني للنساء

 9/11/2113 سنارياجبارمحمود/دكتوراة

59 
استخدام اسلوبي التدريبي والتبادلي وتاثيرهمافي 
تطويربعض القدرات البدنية والمهارات االساسية 

 للطالبات بكرة القدم للصاالت
 29/11/2113 جستيرهالة سنان محمد/ما

58 
اثراستخدام االسلوب المتشعب في التعلم واالحتفاظ 

لبعض الحركات االيقاعية في الجمناستك 
 االيقاعي

 21/2/2114 االءصبارعباس/ماجستير

61 
تاثير بعض االلعاب الحركية والعقلية على تنمية 
االبداع الحركي لدى االطفال الذكورواالناث بعمر 

 سنوات5
 29/8/2114 نعمة/ماجستير فاطمة كريم

61 
تاثيررؤية المتعلم الدائة باالسلوبين التعاوني 

والتنافسي في تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة 
 للمرحلة المتوسطة

 11/1/2114 سيف عالءناجي/ماجستير

62 

تاثيرااللعاب الحركية في تطوير بعض 
االشكال الحركية االساسية والحد من القلق 

 سنوات 5-4االطفال بعمر العالي لدى 
 

 3/1/2116 نورجاسم/ماجستير

63 
اثر برنامجين ارشادي ايقاعي حركي في 

خفض العنف التلفازي لدى تلميذات 
 المرحلة االبتدائية

 28/9/2116 زينه خالد/دكتوراه

 2116دعاء احمد تاثير اسلوب فان هيل على وفق انماط  64
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السيطرة الدماغية في تعلم بعض المهارات 
  الجمناست الفني للنساءالحركية في 

 /ماجستيرمحمود

65 

تاثير استخدام بعض الوسائل التعليمية 
الحديثة في تعلم مهارتي ة قفزة اليدين 
االمامية والخلفية على بساط الحركات 

 ةاالرضي

محمد ياسين حسين/ 
 ماجستير

2116 

66 
تاثير تمرينات للقوة الوظيفية في بعض 

العاملة لتطوير اداء المتطلبات العضالت 
 الخاصة في جهاز الحلق لالعبين الشباب

فلاير يونس نعمان 
 /دكتوراه

2116 

61 

اثير تمرينات بادوات مساعدة وفق بعض ت
ستراتيجيات الذكاءات المتعددة في تحسين االدراك 

الحس حركي واالنتباة وتعلم المهارات االساسية 
 المتوسطةبالكرة الطائرة لطالب المرحلة 

 19/6/2111 سيف عالء ناجي/دكتوراه

    
    
    

 

 

 سابعا :عضوية اللجان العلمية القرارمشاريع االطاريح والرسائل
 

 السنه اسم الطالب  اسم الرسالة او االطروحة ت

1 
تاثيرالتعلم االتقاني باسلوبي التمرين المتغيروالثابت 

الجمناستك في التعليم واالحتفاظ لبعض مهارات 
 الفني

 2112 /ماجستيرسوزان سليم

2 
تاثير الموسيقى في سرعة تعلم بعض المهارات 

 االساسية بالكرة الطائرة
 2112 /ماجستيرخالد شاكر

3 
استراتيجية التعلم التعاوني واثرها في تعلم بعض 
مهارات الجمناستك االيقاعي ونسبة استثمارها 

 لوقت التعلم االكاديمي
 2113 /دكتوراةرغداء حمزة 

4 
تاثيرمنهج تعليمي مقترح باستخدام شبكة المعلومات 

في تعلم المهارات االساسية  العالمية االنترنيت
 بلعية التنس

 2113 عمرمحمد الخياط/دكتوراة
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5 
دراسة لمقارنة لتطويربعض القدرات 

االدراكية_الحركية بين الجنسين لتالميذ المرحلة 
 االبتدائية االولى

 2113 عطاعبد/ماجستيراحسان 

6 

تاير استخدام تقنية تعلم االقران للتعلم التعاوني في 
المدارس االعدادية واالعداديات 

المهنية)الصناعية(لتعلم بعض المهارات االساسية 
 بالجمناستك

عبدالسالم محمد 
 حسين/ماجستير

2114 

1 
تقويم محتوى عناصرمنهاج اعداد المعلمين 

 الرياضية في العراق والمعلمات فروع التربية
وعدعبدالرحيم 
 فرحان/دكتوراة

2114 

9 
تاثيراستخدام التمارين التطبيقية لالدراك الحس 

حركية المهارية في تطوير بعض مهارات 
 التصويب بكرة اليد

 2114 خليل اسماعيل/دكتوراة

8 

تاثيرتداخل جدولة التمرين لتعميم البرنامج الحركي 
بالريشة الطائرة في  لبعض انماط الرمية االمامية

التعلم واالحتفاظ لبعض انماط الرمية االمامية 
 بالتنس

 2115 لؤي حسن شكر/دكتوراة

11 
تصميم حوض تعليمي وجهازمقترح واثرهمافي تعلم 

الطوفان ومهارة السباحة الحرة)الزحف على 
 البطن(بالطريقتين الكلية والجزئية

مصطفى صالح الدين 
 عزيز/دكتوراة

2115 

11 
تاثير منهج تعليمي مقترح لتعليم بعض مهارات 
 لعبة الهوكي االرضي لذوي التخلف العقلي البسيط

 2115 زينه جعفر حسين/ماجستير

12 
اثراستخدام اساليب التدريس الفعال في االدراك 

حركي والتعلم واالحتفاظ في بعض  -الحس
 مهارات الجمناستك االيقاعي

 2115 تماضرعبدالعزيز/دكتوراة

13 
بناءمقياس للكفايات التعليمية وتقنينة لمعلمي 

 التربية الرياضية في العراق
 2116 هناءعبدالكريم حسن/دكتوراة

14 
تعميم البرامج الحركية باستخدام التدريبات المتناظرة 

وفق جمل حركية وتاثيرة في زمن ودقة تصرف 
 العب المبارزة

 2116 عالءعبداللة فالح/دكتوراة

15 
بعض االشكال الحركية االساسية  دراسة مستوى

-12لدى طالبات المرحلة المتوسطة بعمر)
 (سنة13

عدي جميل 
 2111 شهاب/ماجستير

 2111 ابتسام حسن خلف/دكتوراةتاثيراسلوب االكتشاف الموجة والتبادلي في تعلم  16
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واحتفاظ بعض المهارات الحركية بالجمناستك 
 االيقاعي واالبداع فيها

11 
بعض  جهاز ميكانيكي مقترح لقياس تصميم وتقنين

قدرات االدراك الحركي والميكانيكي الطفال 
 االبتدائية

 2111 شاكرمحمودعبداللة/دكتوراة

19 
الشلل الدماغي وعالقتة بطريقة اداء بعض 

-11االشكال الحركية االساسية لالطفال بعمر
 سنة12

 2111 ميثم حبيب سبهان/ماجستير

18 

باستخدام اساليب التنافس تصميم العاب صغيرة 
وتاثيرها في تطويرواحتفاظ مستوى االداء الفني 
والتفكير االبداعي على بساط الحركات االرضية 

 في الجمناستك

 2119 غادة مؤيدشهاب/دكتوراة

21 
دراسة واقع مستوى بعض المهارات الحركية 

سنوات لمحافظة  8االساسية لدى التالميذ بعمر 
 بغداد

 2119 ماجستيرعمادجاسم هاشم/

21 
استخدام بعض االلعاب الحركية كوسيلة لتنمية 

عنصر السرعة وتاثيرهافي 
 سنة11مترللتالميذبعمر51انجازركض

حسن عبدالمنعم 
 احمد/ماجستير

2118 

22 
تاثير منهج تعليمي في تنمية بعض القدرات البدنية 

والحركية وتعلم واحتفاظ المهارات الحرة في 
 سنوات 11بعمر الجمناستك االيقاعي 

 2118 زينة خالدجاسم/ماجستير

23 
-تاثير تمرينات وفق االنظمة التمثيلية )بصري

حسي(في تعلم بعض مهارات الطوق في -سمعي
 الجمناستك االيقاعي

هديل عبدااللة 
 عبدالحسين/ماجستير

2118 

24 
دراسة مقارنة لمستوى اداء الحركات االساسية 

 (سنوات6-5لالطفال البدناء بعمر)
 2111 احمدمحمدعبد/ماجستير

25 
تاثيراستخدام بعض االلعاب الحركية في نمو الذكاء 

 سنوات5الحركي الطفال بعمر
ذكاء حسين 

 محمود/ماجستير
2111 

26 
تاثيراستخدام االدوات الصغيرة في تنمية بعض 
الصفات البدنية والحركية والمهارية لطالبات 

 المرحلة المتوسطة
 2111 تماضرعبدالرزاق/ماجستير

21 
تاثيروسيلة تعليمية باستخدام الوسائط المتداخلة في 
تعلم واحتفاظ المهارات االساسية بكرة القدم لتالميذ 

 2111 علي ناظم كوير/ماجستير
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 الصف الخامس االبتدائي

29 
تصميم ميدان لتعليم فعاليات العاب القوى لالطفال 

 2111 فراس طلعت حسين/دكتوراة حركية والنشاط البدنيوتطويرالقدرات البدنية وال

28 
تاثيراستخدام قرص التوازن في مستوى االداء الفني 

لبعض المهارات على عارضة التوازن في 
 الجمناستك الفني للمبتدئات

سناء عبدالكاظم 
 2112 لعيبي/ماجستير

31 
تاثيراستخدام بعض التقنيات البصرية في السرعة 

والحركية في التعلم واالحتفاظ لمهارة االدراكية 
 التصويب بكرة اليد

ندى راضي 
 كشاش/ماجستير

2112 

31 
تاثير العاب حركية خاصة في تطوير بعض 

 القدرات البدنية لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي 
محمدعبدالرزاق 
 محمد/ماجستير

2113 

32 
-اثرمنهج تعليمي على وفق اسلوبي)المنظم

 تعلم بعض انواع التصويب بكرة اليدالحدسي(في 
سيف حسين 

 ماضي/ماجستير
2113 

33 

تاثيرتمرينات خاصة على وفق االسلوب 
الحدسي(في تطويربعض القدرات -المعرفق)المنظم

العقلية وتعلم مهارتي االرسال واالعداد بالكرة 
 الطائرة

 2114 عامرراشدشيال/دكتوراة

34 
في تقليل اثربرنامج حركي باستخدام الموسيقى 

السمنة وعالقتهما بالخجل لدى االطفال 
 (سنوات8-1باعمار)

 2114 هيام سعدون/دكتوراة

35 
تاثيرالعاب الفديو وااللعاب الحركية في التكيف 
النفسي واالجتماعي وتقليل الخوف من المدرسة 

 لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

عصام سعدي 
 محمد/ماجستير

2114 

36 

الذهني المصاحب للتعلم في بعض تاثير التدريب 
المؤشرات الكهربائية للعضالت العاملة ومستوى 

اداء بعض المهارات الحركية في الجمناستك الفني 
 للبنين خالل مراحل التعلم الحركي

 2114 سناءخميس حميد/ماجستير

31 
تمرينات مقترحة لتحسين بعض مهارات الرؤية 

المهاري واثرها في تركيز االنتباة والمستوى 
 للضربتين االمامية والخلفية بالتنس االرضي

عبدالحليم حافظ 
 ياسين/دكتوراة

2115 

39 
تاثيرااللعاب الحركية في تطوير بعض 

االشكال الحركية االساسية والحد من القلق 
 سنوات 5-4العالي لدى االطفال بعمر 

 3/1/2116 نورجاسم/ماجستير
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38 

 تاثير استخدام حقيبة تعليمية لتعلم بعض 
مستوى وتشتت  خفضل  حركيةالمهارات ال

ضطرابات النوم االنتباة المصاحب وا
 سنه12-11للتالميذ بعمر

 21/1/2116 لبنى قتيبة/دكتوراه

41 

تاثيراسنخدام تمرينات االدراك الحس حركي 
في تعلم بعض مهارات الطوق في 

 الجمناستك االيقاعي
 

 21/1/2116 سعادة/ماجستير

41 
تاثير اسلوب فان هيل وفق انماط السيطرة 
الدماغية في تعليم بعض المهارات الحركية 

 في الجمناستك الفني للنساء 
  21/1/2116 دعاءاحمد محمود

42 

اثر اسلوب التعلم باللعب في تطوير القابلية 
الذهنية واهم الحركات االساسية وتنمية 

االولية في الرياضيات لدى بعض المفاهيم 
 اطفال الرياض

 3/4/2116 ميثم /دكتوراه

43 

اثير استخدام االلعاب والقصص الحركية 
في تنمية بعض القدرات االدراكية الحركية 

وتعلم احتفاظ بعض مهارات الجمناستك 
 سنوات 1الفني لذوي صعوبات التعلم بعمر

ميس عالء الدين 
 محمد/دكتوراه

11/1/2111 
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 ثامنا :االطاريح والرسائل والبحوث التي قومت علميا

 

 سنة التقويم الجهة التقويم ت

 (4وث عدد)بح 1
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 1/12/2113 /جامعة بابل الرياضة

 اطروحة دكتوراه 2
بدنية وعلوم كلية التربية ال

للبنات/ جامعة  الرياضة
 بغداد

16/5/2113 

بدنية وعلوم كلية التربية ال رسالة ماجستير 3
 /جامعة بغداد الرياضة

14/2/2115 

بدنية وعلوم كلية التربية ال (3وث عدد)بح 4
 / جامعة بابل الرياضة

5/4/2115 

5 
اطروحة دكتوراة)تقويم مرحلة االلية في اداء 

االرسال الساحق بالكرة الطائرة باسلوب التحليل 
 كينماتيكي(البايو 

 
بدنية وعلوم التربية ال كلية

 / جامعة البصرة الرياضة
21/6/2115 

6 
بحث)عالقة االدراك الحس حركي بدرجة الثبات 

 بعد الهبوط ومستوى االداء على جهاز الحلق(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 الرياضة

 /جامعة صالح الدين اربيل
31/11/2115 

1 
حيث بحث)تاثيراستخدام انواع التغذية الراجعة من 
الزمن في تعلم بعض المهارات الحركية على 

 جهاز عارضة التوازن(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 الرياضة

 /جامعة صالح الدين اربيل
31/11/2115 

 (4وث عدد)بح 9
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 /جامعة بابل الرياضة
15/11/2115 

8 
اطروحة دكتوراه)اثرمنهج مقترح لتطوير القدرات 
 البدنية والحركية وفق مستويات مختلفة للذكاء(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
للبنات/جامعة  الرياضة

 بغداد
31/11/2115 

 (3وث عدد)بح 11
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 ديالى/جامعة  الرياضة
26/12/2115 

 اطروحة دكتوراه 11
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 بغداد/جامعة  الرياضة
26/6/2116 

12 
بحث)اثراستخدام احصنة قفز مختلفة االرتفاع 
المقترحة في تعليم مهارة القفزضما على جهاز 

بدنية وعلوم كلية التربية ال
للبنات/جامعة  الرياضة

26/6/2116 



 

 

 

 

 

 

 

 18 

 بغداد حصان القفز(

13 
)تاثيراستخدام اسلوب التعلم المقلوب في تعليم بحث

 الفني للنساء(بعض المهارات الحركية بالجمناستك 
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 26/6/2116  جامعة بغداد/ الرياضة

14 
)تاثيراستخدام اسلوب التصحيح بالورقة والقلم بحث

في تطوير بعض المهارات الحركية في 
 الجمناستك(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 26/6/2116 بغداد/جامعة  الرياضة

 اطروحة دكتوراه 15
بدنية وعلوم ال كلية التربية
للبنات/جامعة  الرياضة

 بغداد
8/9/2116 

16 
بحث)اثر استخدام احصنة قفزمختلفة االرتفاع 

المقترحة في تعليم مهارة القفز ضما على 
 حصان القفز(جهاز 

بدنية وعلوم كلية التربية ال
للبنات/جامعة  الرياضة

 بغداد
21/6/2116   

11 
المقلوب في )تاثير استخدام اسلوب التعلم بحث

تعليم بعض المهارات الحركية بالجمناستك الفني 
 للنساء (

بدنية وعلوم كلية التربية ال
للبنات/جامعة  الرياضة

 بغداد
21/6/2116 

19 
)تاثير استخدام اسلوب التصحيح بالورقة بحث

والقلم في تطوير بعض المهارات الحركية 
 بالجمناستك (

بدنية وعلوم كلية التربية ال
للبنات/جامعة  الرياضة

 بغداد
21/6/2116 

 (4وع عدد)بح 18
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 /جامعة ديالى الرياضة
11/3/2116 

 (3وث عدد)بح 21
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 /جامعة ديالى الرياضة
22/5/2116 

21 
خدام بعض االساليب التدريبية في تبحث)اثر اس

 بكرة القدم( مستوى تعلم بعض المهارات االساسية
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 /جامعة السليمانية الرياضة
3/4/2111 

22 
بحث)تاثير استخدام المحاضرات المسجلة صوريا 
 وصوتيا على مستوى التعلم في فعالية كرة القدم(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 /جامعة السليمانية الرياضة

3/4/2111 

23 
التلفزيون في تعلم الطالب بحث/فاعلية استخدام 

 كيفية تطبيق خطة درس التربية الرياضية(
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 /جامعة السليمانية الرياضة
3/4/2111 

24 
رسالة ماجستير)تاثير برنامج تعليمي باسلوب 

االدخال على تعلم المهارات االساسية في 
 الجمناستك الفني واالحتفاظ به(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 /جامعة ديالى الرياضة

21/1/2119 

25 
بحث)اثرعامل الخوف على مستوى االداء في 

  القفز على الحصان فتحاللطالبات(
الجامعة  كلية االداب

 المستنصرية/
15/6/2118 
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26 

)تاثيرمنهاج تعليمي مقترح اطروحة دكتوراة
باستخدام بعض التمرينات الخاصة في انتقال اثر 

واالحتفاظ بالمهارات االساسية بالكرة التعلم 
 الطائرة(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 البصرة/جامعة  الرياضة

13/1/2118 

 اطروحة دكتوراة 21
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 بغداد/جامعة  الرياضة
29/12/2118 

29 
بحث)تصميم وتقنين اختباراداءالفريق لالعبي الكرة 

 الهجومية(الطائرة وفقالتخصصاتهم 
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 /جامعة البصرة الرياضة
25/1/2111 

28 
بحث)تقويم انواع الضرب الساحق وعالقتها بنتائج 

 المباريات العالمية بالكرة الطائرة(
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 /جامعة البصرة الرياضة
25/1/2111 

31 
ضية يرمنهج تدريبي مقترح باستخدام ار بحث)تاث

رملية في تطويرالقوة العضلية للرجلين لالعبي 
 الكرة الطائرة(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 /جامعة البصرة الرياضة

25/1/2111 

 اطروحة دكتوراة 31
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 /جامعة بغداد الرياضة
15/9/2111 

32 
تقويم كتاب)مسودة دليل المدرس في التربية 

 للمرحلة المتوسطة(الرياضية 
وزارة التربية /المديرية 

 العامة للمناهج
3/8/2112 

33 
رسالة ماجستير)تاثيرتمرينات االدراك الحس حركي 

في اداء بعض حركات اللف والدوران على 
 عارضة التوازن للناشئات بالجمناستك(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 /جامعة تكريت  الرياضة

8/11/2112 

34 

ماجستير)اثرمنهج تعليمي باستخدام وسائل رسالة 
مساعدة باالسلوبين العشوائي واالتقاني وفق 
مقاييس الخطا في تطوير بعض المهارات 
 والقدرات الحركية بالتنس االرضي للناشئين(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 25/11/2112 /جامعة بابل الرياضة

35 
بحث)دراسة مقارنة في احدى عناصر القدرات 

البدنية )السرعة(بين االطفال االصحاء والمعاقين 
 سنوات(1-6عقليا بعمر

الجامعة المستنصرية/كلية 
 التربية االساسية

21/11/2112 

36 
باستخدام انموذج تعليمي في بحث)تاثيرتمارين 

تعلم مهارة رمي واستالم الحبل مع اداء لوثبة 
 الخطوة في الجمناستك االيقاعي(

/ االساسيةكلية التربية 
 الجامعة المستنصرية

21/11/2112 

31 
بحث)استخدام اسلوب التعلم التعاوني وتاثيرة في 

تعلم مهارة دوران الشريط مع اداء وثبة الحجلة في 
 الجمناستك االيقاعي(

/ كلية التربية االساسية
 الجامعة المستنصرية

21/11/2112 
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39 
ة بحث)تاثيراسلوب االكتشاف الموجة في تعلم مهار 

القفزة المنحنية فتحاعلى حصان القفز في 
 الجمناستك(

/ كلية التربية االساسية
 الجامعة المستنصرية

21/11/2112 

38 
تاثيراسلوب التضمين في تعلم مهارة الضربة بحث)

 االمامية والخلفية في التنس االرضي(
/ كلية التربية االساسية
 الجامعة المستنصرية

21/11/2112 

41 
رفض الذهاب الى الدرسة لصعوبات عالقة بحث)

 (التعلم
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 / جامعة بغداد/ الرياضة
31/1/2113 

41 
اثربرنامج بااللعاب الصغيرة والقصص بحث)

الحركية في تنمية التفكير االبداعي لالطفال الصم 
 ((سنوات9-6والبكم بعمر)

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 جامعة االنبار / الرياضة

24/4/2113 

42 
اثرااللعاب الحركية الصغيرة في تنمية بعض بحث)

 فمهارات التفكيراالستداللي في مادة العلوم للص
 (الخامس االبتدائي

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 / جامعة االنبار الرياضة

24/4/2113 

43 
دراسة اسلوب معالجة المعلومات وعالقتة بحث)

 (وانجازفعالية الوثبة الثالثية للطالبفي تعلم 
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 / جامعة بغداد الرياضة
11/6/2113 

44 
تاثيربرنامج بااللعاب الصغيرة والقصص بحث)

الحركية في تنمية التفكير االبداعي لالطفال الصم 
 ((سنوات9-6والبكم بعمر)

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 اد/ جامعة بغد الرياضة

11/6/2113 

45 
رسالة ماجستير)تاثيراستراتيجية االقران بوسائل 
سمعية بصرية في تعلم بعض المهارات بكرة 

 القدم(

/ كلية التربية االساسية
 29/6/2113 الجامعة المستنصرية

46 
تاثيرتدريب التايبو المصاحبة اطروحة دكتوراة )

للتمرين العقلي في بعض القدرات البدنية والحركية 
 والمهارية لالعبي الكاراتية والمالكمة(

/ كلية التربية االساسية
 الجامعة المستنصرية 

2/8/2113 

41 
العبين العرب مقارنة لبحث)تحليل المستوى الفني 

في بطوالت العالم بالجمناستك الفني  بابطال العالم
 للرجال (

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 / جامعة بغداد الرياضة

8/11/2113 

49 
دراسة تحليلة لنتئج بطوالت الجمناستك الفني بحث)

 للرجال والنساء(2111-1814االسيوي منذعام
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 / جامعة بغداد الرياضة
8/11/2113 

48 
دراسة تحليلة للمستوى الفني لبطولتي العالم 

 بالجمباز الفني
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 / جامعة بغداد الرياضة
8/11/2113 

 كتاب الجمناستك الفني التطبيقي 51
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 / جامعة بغداد الرياضة
8/11/2113 
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 (3بحوث عدد) 51
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 / جامعة القادسية الرياضة
11/11/2113 

 (4بحوث عدد) 52
بدنية وعلوم كلية التربية ال

/ جامعة للبنات الرياضة
 بغداد

3/11/2113 

53 
بحث)اثراستخدام العاب الفديو واللعب الحرفي 

-11رفض الذهاب الى المدرسة للتالميذبعمر
 سنه(12

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 / جامعة بغداد الرياضة

1/12/2113 

54 
عة في تعليم مصناثراستخدام اداة مساعدة بحث)

مهارتي قفزة اليدين االمامية والخلفية على بساط 
 كات االرضية للجمناستك الفني للرجال(الحر 

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 / جامعة بغداد الرياضة

1/12/2113 

55 
بحث)اثراستخدام الحبال المطاطية في تعليم مهارة 

الكب لالستناد االمامي على جهاز العقلة 
 بالجمناستك الفني للرجال(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 / جامعة بغداد الرياضة

1/12/2113 

56 
بحث)استخدام جهازمقترح لتطوير القفز العمودي 

وتاثيرة في تطويربعض المهارات على جهاز 
 منصة القفز في الجمناستك الفني للرجال(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 1/12/2113 / جامعة بغداد الرياضة

في  بحث)اللعب التنافسي واللعب التعاوني 51
 سنوات( 9-1صعوبات التعلم لدى االطفال بعمر 

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 / جامعة بغداد الرياضة

1/12/2113 

59 
بحث)تاثيراسلوبي المواجهة والمحطات في تعليم 

وتنمية القوة المميزة بالسرعة والمرونة وبعض 
 انواع التصويبل لالعبي االرتكاز بكرة اليد(

ة وعلوم بدنيكلية التربية ال
 جامعة البصرة/ الرياضة

21/3/2114 

بحث)تاثيراسلوبي االمري والتبادلي في تعليم  58
 وتنمية بعض المهارات االساسية بكرة السلة(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 /جامعة البصرة الرياضة

21/3/2114 

61 
بحث)التعرف على واقع النشاط الرياضي لدى 

نظر مدرسي وطلبة طلبة جامعة البصرة من وجهه 
 الجامعة(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 /جامعة البصرة الرياضة

21/3/2114 

 (3بحوث عدد) 61
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 جامعة ديالى/ الرياضة
21/4/2114 

 كتاب)كيف تكون عقولنا اكثر تعلما( 62
الهيئة العلمية /مكتب رئيس 

 الديوان
14/11/2114 

مساهمة السيادة المخية لنصفي الدماغ بحث)نسبة  63
 في االداء المهاري في الجمناستك االيقاعي(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 /جامعة بابل الرياضة

1/12/2114 
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64 
بحث)نسبة مساهمة القدرة الفوسفاجينية لالطراف 

السفلى ببعض التغيرات الكينماتيكية عنداداء 
 بعض مهارات الجمناستك االيقاعي(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 /جامعة بابل الرياضة

1/12/2114 

65 
بحث)القدرات االبداعية الحركية وعالقتها بالسلوك 
التنافسي في اداء التشكيلة الحركية االختيارية في 

 الجمناستك االيقاعي(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 /جامعة بابل الرياضة

1/12/2114 

 (2بحوث عدد) 66
بدنية وعلوم التربية الكلية 

 / جامعة بغداد الرياضة
5/12/2114 

بدنية وعلوم كلية التربية ال (3بحوث عدد) 61
 15/8/2114 /جامعة ديالى الرياضة

بدنية وعلوم كلية التربية ال اطروحة دكتوراه 69
 21/11/2114 بغداد/جامعة  الرياضة

بدنية وعلوم كلية التربية ال رسالة ماجستير 68
 2/11/2114 /جامعة ديالى الرياضة

بدنية وعلوم كلية التربية ال اطروحة دكتوراه 11
 26/4/2115 /جامعة البصرة الرياضة

11 

اطروحة دكتوراه)انموذج مقترح 
لتطويربرنامج االعداد المهني لطلبة كليات 
التربية الرياضية على وفق مؤشرات الجودة 

 الشاملة(

كلية التربية االساسية 
 21/11/2115 /الجامعة المستنصرية

12 

بحث)تاثيراقتران التدريب الذهني بمشاهدة 
النموذج الحركي في تعلم الحركات 

 االساسية للسباحة الحرة(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 9/12/2115 / جامعة بغداد الرياضة

13 

بحث)اثر استخدام بعض تمرينات الغطس  
تطوير وكتم النفس تحت سطح الماءفي 

 م سباحة حرة( 111انجاز 

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 9/12/2115 / جامعة بغداد الرياضة

14 

بحث)منهج تعليمي معدل مقترح واثرة في 
تعلم واكتساب حركات السباحة الحرة 

 للمعوقين

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 9/12/2115 / جامعة بغداد الرياضة

15 
بحث)بعض التمارين المقترحة الخاصة 
بالدحرجة االمامية ونقل اثرتعلمها في 

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 9/12/2115 / جامعة بغداد الرياضة
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 اكتساب مهارة الدوران في السباحة الحرة

16 
بحث)تاثير حركات التعلم الخاطئة في تعلم 

 الحركات الصحيحة للسباحة الحرة (
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 9/12/2115 / جامعة بغداد الرياضة

بدنية وعلوم كلية التربية ال كتاب )تعليم السباحة للمبتدئين( 11
 9/12/2115 / جامعة بغداد الرياضة

19 

بحث)استراتيجية التعلم النشط وتاثيرها في 
تعلم بعض المهارات االساسية على بساط 
الحركات االرضية في الجمناستك الفني 

 للطالبات(  

كلية التربية 
 23/2/2116 االساسية/جامعة ديالى

18 
تاثير االلعاب الحركية والموسيقى في جذب 

 االنتباة الطفال التوحد(
وعلوم بدنية كلية التربية ال

 11/4/2116 / جامعة بغداد الرياضة

كلية التربية  ترقية الى مدرس بحث 91
 21/4/2116 االساسية/جامعة ديالى

كلية التربية  ترقية الى مدرس بحث 91
 21/4/2116 االساسية/جامعة ديالى

كلية التربية  ترقية الى مدرس بحث 92
 21/4/2116 االساسية/جامعة ديالى

كلية التربية  استاذ مساعد بحث ترقية الى 93
 21/4/2116 االساسية/جامعة ديالى

كلية التربية  استاذ مساعد بحث ترقية الى 94
 21/4/2116 االساسية/جامعة ديالى

كلية التربية  استاذ مساعد بحث ترقية الى 95
 21/4/2116 االساسية/جامعة ديالى

96 

اطروحة دكتوراه)تاثير منهج تدريبي مقترح 
بعض الصفات البدنية الخاصة  في تطوير

والمكونات الجسمية ومستوى االداء الفني 
 على جهاز حصان المقابض(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 21/4/2116 /جامعة البصرة الرياضة

91 
بحث)تاثير استخدام تمرينات االدراك 

حركي في تعلم مهارة رمي  –الحس 
واستالم الطوق مع اداء قفزة القطة في 

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 22/5/2116 / جامعة بغدادالرياضة
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 استك االيقاعي(الجمن

99 

اطروحة دكتوراه)تاثر منهج تعليمي مقترح 
وفق نظرية فلدر وسيلفرمان في تعلم بعض 

المهارات االساسية بالجمناستك الفني 
 للرجال(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 13/6/2116 ابل/ جامعة بالرياضة

بدنية وعلوم كلية التربية ال رسالة ماجستير 98
 18/1/2116 / جامعة بغدادالرياضة

81 

بحث)اعداد تمرينات وفق تعميم البرامج 
الحركية ومستويات المهارة وتاثيرها في 
تنمية التازر البصري الحركي لحراس 

 سنه( 15-13مرمى كرة القدم باغمار 

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 24/1/2116 بغداد / جامعةالرياضة

81 

بحث)تاثير استخدام توقيتات مختلفة 
للتغذية الراجعة لجدولة التمرين الثابت 

والمنغير على وفق اسلوب التعلم االتقاني 
لتعلم مهارة القفز فتحا على جهاز المهر 

 لتالميذ الصف الثالث االبتدائي(

بدنية وعلوم كلية التربية ال
 31/9/2116 / جامعة بغدادالرياضة

82 
 

بحث)المعرفة بتكنلوجيا بطرائق التدريس 
وعالقته بالتحصيل العملي لدى مطبقات 

 درس التربية الرياضية(

كلية التربية البدنية وعلوم 
 1/8/2116 بغدادالرياضة/ جامعة 

83 
بحث)تاثير التعلم المساند في تحسين اداء 
بعض المهارات االساسية بالشاخص في 

 الجمناستك االيقاعي(

كلية التربية البدنية وعلوم 
بغدادالرياضة/ جامعة 
  

1/8/2116 

84 
بحث) تاثير المنهج المتبع في اداء 

الطوق وفقا  التشكيلة الحركية باستخدام
 للجانب المسيطر للدماغ(

كلية التربية البدنية وعلوم 
بغدادالرياضة/ جامعة 
  

1/8/2116 

85 

بحث)تاثير تمرينات خاصة على وفق 
البصرية في تطوير قوة التركيز  المثيرات

البصري ودقة مهارة االعداد لرعبات الكرة 
 الطائرة(

كلية التربية البدنية وعلوم 
بغدادالرياضة/ جامعة 
  

1 /11/2116 
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86 

بحث)تاثير منهاج تعليمي على وفق  
استراتيجية معالجة المعلومات لذوي 

البرمجة اللغوية العصبية في تعلم مهارة 
 االرسال المواجة من االعلى بالكرة الطائرة(

كلية التربية البدنية وعلوم 
 31/11/2116 الرياضة/ جامعة ديالى

81 
بحث)عالقة بعض القدرات الحركية  

 الحركيصعوبات االداء واالدراكية وفقا ل
 الضرب الساحق بالكرةالطائرة(لمهارة الفني 

كلية التربية البدنية وعلوم 
الرياضة/ جامعة ديالى

  
31/11/2116 

89 
بحث)تاثير تمرينات باستخدام وسائل 

وادوات تعليمية في تطوير دقة اداء بعض 
 المهارات االساسية بالكرة الطائرة (

وعلوم كلية التربية البدنية 
 31/11/2116 الرياضة/ جامعة ديالى

88 
بحث)تاثيرتمرينات للقوةالوظيفية في 

تطويربعض قدات العضالت العاملة في 
 رياضة الجمناستك لالعبين الشباب(

كلية التربية البدنية وعلوم 
 31/11/2116 الرياضة/ جامعة بغداد

حث)فلسفة المناهج التعليمية في تطوير ب 111
 ت اهداف الطلبة (العقلية وتوجهاالمهارات 

كلية التربية البدنية وعلوم 
 13/5/2111 الرياضة/ جامعة بغداد

111 
بحث)تاثير برنامج تعليم باستخدام الفديو 

التفاعلي في تعلم بعض المهارات االساسية 
 بكرة السلة للطالب(

كلية التربية البدنية وعلوم 
الرياضة/ جامعة بغداد

  
13/5/2111 

بحث)التعلم التفاعلي في تطويراالداء لمهارة  112
 الضرب الساحق بالكرة الطائرة للطالب (

كلية التربية البدنية وعلوم 
 13/5/2111 الرياضة/ جامعة بغداد

113 
بحث) تاثير التدريب الذهني في تعلم 

االرسال العالي لالعبي االسكواش 
 الناشئين(

كلية التربية البدنية وعلوم 
 13/5/2111 عة بغدادالرياضة/ جام

114 

تاثير العاب حركية نوعية اطروحة دكتوراه )
مقترحة لتنمية التازرالعضلي البصري 

وبعض المهارات االساسية المركبة لدى 
 اطفال ما قبل المدرسة (

كلية التربية البدنية وعلوم 
 24/5/2111 االنبارالرياضة/ جامعة 

كلية التربية البدنية وعلوم رسالة ماجستير)تاثير التعلم االتقاني وفق   115
 19/6/2111 بابلالرياضة/ جامعة 
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التنفيذ المباشر والمؤجل في تعلم بعض 
مهارات الطوق بالجمناستك االيقاعي 

 للطالبات(
 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : تاسعا 

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور(

االتحاد العراقي المركزي  1127 دورة تحكيمية 1
 للجمناستك 

 محاضرة

االتحاد العراقي المركزي  1127 دورة تدريبية 8
 للجمناستك

 محاضرة

مستشفى الرشيد  1125 دورة طبية 3
 العسكري /بغداد

 مشاركة

 1122 مؤتمر علمي دولي 0
البدنية وعلوم كلية التربية 

 باحثة /جامعة بغداد الرياضة

االتحاد العراقي المركزي  1121 دورة تحكيمية 7
 محاضرة للجمناستك

 مشاركة جامعة بغداد 1121 دورة تاهيلية 6

 1111 مؤتمر علمي دولي 5
البدنية وعلوم كلية التربية 

 باحثةعضوة لجنه مناقشة و  /جامعة بغداد الرياضة

االتحاد العراقي المركزي  1118 دورة تحكيمية 2
 محاضرة للجمناستك

 محاضرة عمان /االردن 1113 دورة تحكيمية 1
 محاضرة اربد/ االردن 1113 دورة تدريبية 10
 محاضرة عمان/االردن 1117 دورة تدريبية 11
 باحثة عمان/االردن 1117 مؤتمر االتحاد العربي 18

االتحاد العراقي المركزي  1117 شهادة تقديرية  13
 مشاركة للجمناستك

االتحاد العراقي المركزي  1115 دورة تحكيمية 10
 مشاركة للجمناستك
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 1112 دورة تدريبية 17
االتحاد العراقي المركزي 

 محاضرة للجمناستك

 1112 شهادة تقديرية 16
االتحاد العراقي المركزي 

 مشاركة للجمناستك

 1112 مؤتمر المراة والرياضة 15
البدنية وعلوم كلية التربية 

 باحثةعضوة لجنه مناقشة و  /جامعة بغداد الرياضة

 مشاركة وزارة الشباب /بغداد 1112 مؤتمر رياضي 12

 1111 ندوة علمية 11
البدنية وعلوم كلية التربية 

 مشاركة  /جامعة بغداد الرياضة

 1111 ندوة علمية 80
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 مشاركة وزارة الشباب /بغداد 8008 مؤتمر رياضي 81

البدنية وعلوم كلية التربية  8008 مؤتمر علمي دولي 88
 باحثة /جامعة بغداد الرياضة

هيئة االمم المتحدة  8007 دورة تدريبية 83
 مشاركة /عمان/االردن

 8007 مؤتمر علمي دولي 80
وعلوم البدنية كلية التربية 

للبنات/جامعة  الرياضة
 بغداد

 عضوة لجنة مناقشة

 مشاركة عمان/االردن 8007 ندوة علمية 87

 8006 مؤتمر علمي دولي 86
البدنية وعلوم كلية التربية 

 باحثة /جامعة بغداد الرياضة

 8002 مؤتمر علمي دولي 85
البدنية وعلوم كلية التربية 

 باحثة /جامعة ديالى الرياضة

 8002 علمي دولي مؤتمر 82
 القاهره/جامعة الزقازيق /

البدنية وعلوم كلية التربية 
 الرياضة

 باحثة

 8001 ندوة علمية 81
البدنية وعلوم كلية التربية 

 مشاركة /جامعة بغداد الرياضة

 مشاركة وزارة الشباب/بغداد 8010 مؤتمر علمي دولي 30
 
31 

 مشاركة وزارة الشباب/بغداد 8010 ندوة رياضية

 مشاركة وزارة الشباب/بغداد 8010 مؤتمر علمي دولي 38
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33 
مؤتمر النخب والكفاءات الرياضية 

 8010 العراقية
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8011 مؤتمر علمي دولي 30
كلية التربية 

االساسية/الجامعة 
 المستنصرية

 حضور

 8011 مؤتمر علمي دولي 37
البدنية وعلوم كلية التربية 

 مشاركة /جامعة بابل الرياضة

مركز البحوث واالرشاد  8011 مؤتمر علمي دولي 36
 النفسي /بغداد

 حضور

 8018 ندوة علمية 35
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور  /جامعة بغداد الرياضة

32 
 8018 مؤتمر علمي 

البدنية وعلوم كلية التربية 
 حضور بغداد/جامعة  الرياضة

 8018 ندوة علمية 31
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8018 دورة تطويرية 00
البدنية وعلوم كلية التربية 

 مشاركة /جامعة بغداد الرياضة

 8018 ندوة ثقافية 01
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8018 مناظرة علمية 08
البدنية وعلوم كلية التربية 

 رئيسة اللجنة /جامعة بغداد الرياضة

 8018 ندوة علمية 03
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8018 ندوة ثقافية 00
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8018 مؤتمر علمي دولي 07
وعلوم البدنية كلية التربية 

 /جامعة بابل الرياضة
هيئة استشارية في عضوة 

 اللجنة العلمية للمؤتمر

 8018 مؤتمر علمي دولي 06
البدنية وعلوم كلية التربية 

 باحثةعضوة لجنة مناقشة و  /جامعة بغداد الرياضة

 دعوة حضور وزارة العلوم والتكنلوجيا 8013 المؤتمر الوطني النسوي الثاني 05
 دعوة حضور مركز البحوث النفسية 8013 ندوة علمية 02

 8013 ندوة علمية 01
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة
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 8013 مؤتمر علمي دولي 70
كلية التربية 

االساسية/الجامعة 
 المستنصرية

 دعوة حضور

 دعوة حضور جامعة بغداد 8013 مؤتمر علمي دولي 71

 8013 ندوة علمية 78
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8013 ندوة علمية 73
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8013 ندوة علمية ارشادية 70
قاعة االدريسي مجامعة 

 دعوة حضور بغداد

 دعوة حضور جامعة بغداد 8013 ندوة علمية ارشادية 77
 

 8013 ندوة علمية 76
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

75 
)االطفال واالحداث ندوة علمية

 مركز البحوث النفسية 8013 المهددون االسباب والمعالجات(
 حضوردعوة  /جامعة بغداد

 8013 )التنويم المغناطيسي(محاضرة علمية 72
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور بغداد/جامعة  الرياضة

 8013 )الجمناستك ،المعايير(ندوة علمية 71
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

60 
مؤتمر دولي لتحقيق التنمية 

 باحثةدعوة حضورو  جامعة بغداد 8013 المستدامة في العراق

 دعوة حضورومشاركة بغداد/فندق بغداد 8013 مؤتمر وزارة الشباب 61

بغداد/فندق فلسطين  8013 المؤتمر العلمي الوطني النسوي 68
 باحثةدعوة حضورو  الدولي

المؤتمر العلمي التخصصي االول  63
 8013 للبحث العلمي

البدنية وعلوم كلية التربية 
للبنات/جامعة  الرياضة

 بغداد
 دعوة حضورومشاركة

 8010      ثقافية)استمارة المعلومات(ندوة  60
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8010 مؤتمر علمي دولي 67
البدنية وعلوم كلية التربية 

 باحثة /جامعة البصرة الرياضة

)التقويم في الجمناستك ندوة علمية 66
 8010 الفني(

البدنية وعلوم كلية التربية 
 حضور /جامعة بغداد الرياضة
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 8010 ندوة علمية 65
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8010 ندوة ارشادية 62
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

61 
)التوعية الصحية ارشادية محاضرة

حول بعض االمراض االنتقالية 
 وامراض السرطان(

8010 
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

50 
)تطبيقات الشبكات ندوة علمية

العصبية االصطناعية الذكية في 
 المجال الرياضي(

8010 
البدنية وعلوم كلية التربية 

 /جامعة بغداد الرياضة
 حضور

 8010 علمية محاضرة 51
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  8010 علمية محاضرة           58
 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 دعوة حضور كلية االداب/جامعة بغداد 8010 مؤتمر علمي دولي 53
 دعوة حضور جامعة بغداد 8010 ندوة علمية 50

 8010 مؤتمر علمي دولي 57
البدنية وعلوم كلية التربية 

 / جامعة بابل الرياضة
عضوة في الهيئة االستشارية 

 ومحاضرةالعلمية للمؤتمر 

56 
بين مؤتمر التشريعات الرياضية 

لرئيس البرلمان الواقع والطموح 
 العراقي

 دعوة حضور المنطقة الخضراء 8010

 دعوة حضور كلية االداب/جامعة بغداد 8010 مؤتمر علمي دولي رابع 55

 8010 )التمرينات الخاطئة(علمية محاضرة 52
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور بغداد /جامعة الرياضة

 8010 علمية محاضرة 51
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8010 علميةندوة  20
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

مركز التطوير والتعليم  8010 ندوة علمية 21
 المستمر/جامعة بغداد

 دعوة حضور

 8010 محاضرة علمية 28
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 حضورمديرية مكافحة  8010 ندوة علمية 23
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المتفجرات/كلية التربية 
 الرياضية

 8010 محاضرة علمية 20
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8010 محاضرة علمية 27
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  8010 محاضرة علمية 26
 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8017 المؤتمر العلمي الدولي الثاني 25
البدنية وعلوم كلية التربية 

 باحثة /جامعة بغداد الرياضة

22 
ندوة حوارية يقيمها معهد المراة 

 8017 القيادية
كلية المخيم الكشفي في 

البدنية وعلوم التربية 
 /جامعة بغداد الرياضة

 باحثة

 8017 ندوة علمية )السمنة والنشاط البدني( 21
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

 8017 االيقاعيورشة عمل في الجمناستك  10
البدنية وعلوم كلية التربية 

 مشاركة /جامعة بغداد الرياضة

 8017 عمل معلوماتيةورشة  11
البدنية وعلوم كلية التربية 

 حضور /جامعة بغداد الرياضة

ورشة عمل في الجمناستك الفني  18
 8017 للنساء

البدنية وعلوم كلية التربية 
 حضور /جامعة بغداد الرياضة

ندوة عن الشبكات العصبية  13
 8017 وتطبيقاتها في المجال الرياضي

وعلوم البدنية كلية التربية 
 حضور /جامعة بغداد الرياضة

10 
شاركت في دورة تحليل البيانات 

spss 
16/11/2115 

كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 مشاركة

17 

ورشة عمل علمية تم فيها 
مناقشة المشاريع العلمية لطلبة 

 الدكتوراه في مادة الفسلجة
 

21/12/2115 
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 حضور

 مشاركةكلية التربية البدنية  21/12/2115قمت باجراء ورشة عمل علمية  16



 

 

 

 

 

 

 

 12 

تم فيها مناقشة المشاريع العلمية 
التجريبية لطلبة الدكتوراه في 

 مادة التطور الحركي

وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

15 

 
محاضرة نوعية  القيت

بالجمناستك االيقاعي 
بعنوان)اهمية االيقاع الموسيقي 

 وعالقتة بااليقاع(

28/12/2115 
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 مشاركة

12 
ندوة بعنوان)اليوم الوطني 

 لالمتناع عن التدخين(
 باشراف دائرة صحة الرصافة

26/1/2116 
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 حضور

11 
ندوة بعنوان)النشر في المجالت 

 العالمية(
 

21/1/2116 

كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة/ 

 جامعة بغداد
 

 حضور

100 
محاضرة نوعية بالجمناستك 

الفني بعنوان)الربط والتكامل بين 
 مهارات الجمناستك الفني(

1/3/2116 
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 حضور

101 
المؤتمر العلمي السابع لكلية  

 التربية االساسية/جامعة ديالى
 

31/3/2116 
كلية التربية 

االساسية/جامعة 
 ديالى

 حضور

108 
المؤتمرالعلمي الدولي االول 

 لكلية االسراء الجامعة
 

-24الجامعة
26/4/2116 

 
 مشاركة كلية االسراء الجامعة

103 
محاضرة نوعية بعلم النفس 

 بعنوان)االعداد النفسي الحديث(
26/4/2116 

كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 حضور

100 
محاضرة بعنوان)تطبيقات قدرات 

االدراك فوق الحسي في 
6/8/2116 

قاعة علي الوردي في 
مركز البحوث النفسية 

 حضور
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 ( الرياضة
 

 جامعة بغداد

107 

المشاركة في الورشة السنوية 
للتدريس اإلبداعي باللغة 

 االنكليزية
تجري على قاعات الدراسات 

العليا المخصصة لطلبة 
الدكتوراه في وحدة الدراسات 

 العليا ، والمخيم الكشفي
   

1/11/2116 
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 مشاركة

106 

السنوية المشاركة في الورشة 
للتدريس اإلبداعي باللغة 

االنكليزية ) التطبيق الميداني(
    

9/11/2116 
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 

 بغداد /جامعة
 مشاركة

105 

قمت باجراء ورشة عمل علمية 
تم فيها مناقشة المشاريع العلمية 
التجريبية لطلبة الدكتوراه في 

 مادة التطور الحركي
   

21/12/2116 
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 مشاركة

102 
حلقة نقاشية))األخطاء الشائعة 

في طرق المساعدة وكيفية 
    تالفيها

11/1/2111 
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 مشاركة

101 
محاضرة نوعية )سكولركوكل(

    
12/1/2111 

كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 حضور

110 

محاضرة نوعية)الربط واهميته 
في تكوين السالسل االختيارية 
للطالبات في الجمناستك الفني(

    

19/1/2111 
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 

 د/جامعة بغدا
 حضور
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111 
محاضرة نوعية) الموقع 

  االلكتروني(
  

18/1/2111 
البدنية كلية التربية 

وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 حضور

118 

القيت محاضرة نوعية 
بالجمناستك االيقاعي)تقدير 

الذات وتكوين االنطباع وتاثير 
الزي على االداء الحركي في 

 الجمناستك االيقاعي(
   

23/1/2111 
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 مشاركة

113 
الدمندوة طبية عن ضغط 

   
25/1/2111 

كلية التربية  
البدنية وعلوم الرياضة 

 /جامعة بغداد
 حضور

110 
ورشة عمل باللغة االنكليزية

    
26/1/2111 

كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 

 بغداد /جامعة
 مشاركة

117 
محاضرة نوعية)المعوقين(

كلية التربية  
  

28/1/2111 
البدنية وعلوم الرياضة 

 بغداد/جامعة 
 حضور

116 
محاضرة نوعية)القانون الدولي 

بالجمناستك الفني للنساء(
   

28/1/2111 
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 

  /جامعة بغداد
 حضور

115 
 مؤتمر حوار بغداد

    
كانون  14-15

 2111الثاني 

كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 حضور

 12/3/2111   دورة احصاء 112
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 

  /جامعة بغداد
 مشاركة

111 
المؤتمر العلمي الدولي الدولي 

   الثالث
11-

 2111/نيسان/13
كلية  

التربيةالبدنية وعلوم 
 مشاركة
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الرياضة /جامعة 
  بغداد

180 
القيت محاضرة نوعية بالتعلم 
الحركي)كيف تكون ذاكرتك 

 اكثر نشاطا(
6/5/2111 

كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 /جامعة بغداد

 مشاركة

 

181 
 المؤتمر العلمي الدولي

  االول لعلوم الرياضة 
8-11 

/5/2111  
كلية التربية الرياضية/ 

  جامعه السليمانية
 مشاركة

     
     
     
 

 

 

 

 

 . األخرى: األنشطة العلمية  عاشرا 

 داخل الكلية
 االستشارات العلمية في مجال االختصاصتقديم 

 ة بغداد/ وزارة التعليم العالي ععضوة دائمية في اللجنة الدائمية الخاصة الختبار صالحية التدريس والتابعة لجام
 معة بغدادجا كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةوعضوية لجان تنزيل الدرجات االمتحانية في  رئاسة

 ..1187المناقشات بالمؤتمرات منذ عام رئاسة وعضوية لجان 
 

رئاسة وعضوية في اللجان العلمية القرار االطرالعلمية  لرسائل واطاريح طلبة الماجستير والدكتوراه 

 بالعراق كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةفي معظم 
 بية البدنية وعلوم الرياضةكلية التر رئاسة وعضوية لجان االختبارات السنوية للطلبة المتقدمين للقبول في 

 جامعة بغداد. 

كلية التربية البدنية رئاسة وعضوية اللجان العلمية لمناقشة رسائل واطاريح طلبة الماجستير والدكتوراه 
 وعلوم الرياضة

 جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةنشر مواضيع  ومحاضرات علمية في موقع  
 

 ا لمتابعة لشؤون الطالبات رئاسة و عضوية لجان

 رئاسة لجان االرشاد التربوي في الكلية

 رئاسة وعضوية لجان الحلقات الدراسية ) السمنار ( لطلبة الماجستسر والدكتوراه
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كلية التربية البدنية رئيسة لجنة استالم اعمال وصيانة وتبديل اسطح الجمناستك في  2211في عام 
 الجادرية وعلوم الرياضة

  مديرة وحدة التعليم المستمر في الكلية ممثلة الكلية في جامعة بغداد 2227عام في 
/ جامعة  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعضوة في ) اللجنة العلمية ( في  ولحد االن 2221من عام 

 بغداد /الجادرية .
/ جامعة  لبدنية وعلوم الرياضةكلية التربية اعضوة في  )لجنة الترقيات( في  2221ولغاية  2221من عام 

 بغداد /الجادرية

 رئاسة لجان مناقشة مشاريع بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة
 تقويم البحوث والرسائل واالطاريح العلمية داخل وخارج الكلية وداخل العراق وخارجه

شارك بمهرجانات الكلية  الذي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةلمدربة لفريق الجمناستك االيقاعي 

ولغاية االن داخل قاعة الجمناستك 1181وذلك بتقديم عروض بالجمناستك االيقاعي بالكلية من عام

 الخاصة للبنات
جامعة بغداد  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةاالشراف على الفرق الرياضية في  1111في عام 

 الجادرية

 رج الكليةالمشاركة بالورش العلمية داخل وخا

 2211في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغدادمنذ عام  عضوة في لجنة الهيئة االستشارية

 القاء محاضرات نوعية بالجمناستك االيقاعي وكذلك بالتعلم الحركي    

 2217لغاية  2212رئاسة المجموعة العلمية للجمناستك االيقاعي منذ عام 

 االنلغاية  2217منذ عام  للتعلم الحركيرئاسة المجموعة العلمية 

-11 المؤتمر العلمي الدولي الدولي الثالث في كلية التربيةالبدنية وعلوم الرياضة /جامعة بغداد

 2217/نيسان/11

  رئاسة احدى اللجان العلمية لمناقشة البحوث في المؤتمرات العلمية الدولية التي تقام في العراق 

 

 

 

 خارج الكلية                                       
 

 عضوة مؤسسة في االكاديمية الرياضية العراقية
 عضوة مؤسسة في جمعية االكاديميين العراقية

 عضوة في مجلة الفردوس النسوية مع نشر المواضيع العلمية والرياضية فيها
 .8000لغاية عام  عضوة باالتحاد العربي في الجمناستك االيقاعي

 عضوة باللجنة الفنية للجمناستك االيقاعي في اتحاد غرب اسيا
المشاركة في ورشة تدريبية في دائرة العالقات مع المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع منظمة 

 اوروكم للتنمية البشرية
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حثة ومشاركة وعضوية المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية التي تقام داخل العراق وخارجه كبا

  1188في لجان المناقشات بالمؤتمرات منذ عام 
 االشراف على طلبة الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه ( في بغداد والمحافظات االخرى 

رئاسة وعضوية اللجان العلمية لمناقشة رسائل واطاريح طلبة الماجستير والدكتوراه في بغداد وفي 

 بالمجافظات  نية وعلوم الرياضةالتربية البد كليات
 نشر المقاالت والمحاضرات العلمية في موقع االكاديمية الرياضية العراقية

 8003-1111/جامعة ديالى من عام كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةمحاضرة في 
 ولغاية 2227عضوة في اللجنة المركزية العليا للترقيات العلمية في جامعة بغداد وللفترة من 

1/11/8010 
رئاسة وعضوية اللجان العلمية التي تقراالطرالعلمية  لرسائل واطاريح طلبة الماجستير والدكتوراه 

 بالعراق  التربية البدنية وعلوم الرياضة كلياتفي معظم 
 القاء محاضرات عن تاثير الرياضة على المراة في وزارة الثقافة واالعالم وفي وزارة الشباب

  مناهج التربية الرياضية التابعة لوزارة التربية . تقويم
 تقويم المشاريع العلمية المرشحة للحصول على براءة االختراع من مديرية السيطرة النوعية

 داخل العراق وخارجة الدولية القاء المحاضرات العلمية في المؤتمرات العلمية
 االيقاعيالقاء المحاضرات التدريبية والتحكيمية في الجمناستك 

-18عضوة في اللجنة العلمية للمؤتمرالعلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية في جامعة بابل للفترة من 

 كلية التربية الرياضية /جامعة بابل 12/2211/ 22

 المشاركة بالورش العلمية خارج العراق/ االردن

المؤتمر العلمي لعلوم التربية الرياضية في الثالث عضوة في اللجنة العلمية للمؤتمرالعلمي الدولي 

 2217/نيسان/11-11 الدولي الدولي الثالث في كلية التربيةالبدنية وعلوم الرياضة /جامعة بغداد

 12/2217عضوة في مجلة علوم الرياضة التابعة لالكاديمية  الدولية لتكنلوجيا الرياضة السويدية 

 

 

 

أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  في: المشروعات البحثية احدى عشر 

 )البحوث المنشورة(التعليم

 السنة محل النشر اسم البحث ت

 الجمناستك االيقاعي وعالقتة بتنمية القدرة على التفكيراالبداعي  1
كلية  رسالة ماجستير/

التربية البدنية وعلوم 
 /جامعة بغداد الرياضة

1125 

توجية الميول الرياضية عند طالب الصف اثر العوامل البيئية في  8

 الرابع الثانوي
المؤتمرالدولي الرياضي 

 1122 الرابع

اثر العوامل النفسية على المشاركين وغير المشاركين بالفرق  3

 1110كلية التربية البدنية مجلة  الرياضية
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 1عدد وعلوم الرياضة

المؤتمرالدولي الرياضي  الجمناستكبعض القياسات الجسمية وعالقتها باكتساب المهارات في  0
 السابع

1111 

 بعض المقاييس الجسمية وعالقتها بالمرونة في الجمناستك 7
كلية التربية البدنية مجلة 

 وعلوم الرياضة
1113 

 عالقة المرونة بمستوى االداء في الجمناستك االيقاعي 6
كلية التربية البدنية مجلة 

 وعلوم الرياضة
1110 

 وعالقتة باالداء الحركي في اداة الطوق بالجمناستك االيقاعيالقلق  5
كلية التربية البدنية مجلة 

 وعلوم الرياضة
1116 

2 
الرشااااقة والتاااوازن وعالقتهماااا بااااالداء الحركاااي للمراحااال العمرياااة 

 المختلفة في الجمناستك االيقاعي

     

كلية اطروحة دكتوراه / 
التربية البدنية وعلوم 

 /جامعة بغداد الرياضة
1112 

 

1 
تاثير نقل التعلم واالحتفاظ لبعض المهارات االساسية في الجمناستك 

 االيقاعي

 
كلية التربية البدنية مجلة 

/جامعة الرياضة وعلوم
 بغداد

2111 

10 

الموسااايقى واثرهاااا علاااى اخاااراج تماااارين القسااام االعااادادي فاااي درس 

 التربية الرياضية

 

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
8000 

 القوة االنفجارية وعالقتها باداء وثبة الخطوة في الجمناستك االيقاعي 11
كلية التربية البدنية مجلة 

/جامعة الرياضة وعلوم
 بغداد

8000 

18 
اثر منهج تدريبي مقترح للقوة العضلية الخاصة في تطوير حركات 

 الحركات االرضيةالربط المباشر للصعوبات على بساط 

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد

2111 

13 
تاثير استخدام الحاسوب والفديو في تعلم بعض مهارات الحبل في 

 الجمناستك االيقاعي

 
كلية التربية البدنية مجلة 

/جامعة الرياضة وعلوم
 البصره

2111 



 

 

 

 

 

 

 

 11 

 

10 

 

تطوير بعض القدرات البدنية تاثير منهج مقترح للتربية الحركية في 
 والحس للخواص

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد

2113 

17 
تاثير استخدام جهاز مساعد مقترح في تعليم مهارة التلويح الدائري 

 على جهاز الفطر بالجمناستك

 
كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم
 بغداد

2114 

16 
م 1986االرقام االولمبية لمسابقات االركاض للرجال منذ عام تحليل 

 م2111لغاية

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
2114 

15 
تاثير استخدام الملعب الرملي المقترح في تحسين بعض القدرات 

 البدنية والحركية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الثانية

التربية البدنية كلية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم
 بغداد

 

2114 

19 
دراسة مقارنه لبعض المؤشرات الموضوعية والقدرات االدراكية الحركية 

 لتالميذ المرحلة االبتدائية االولى
مجلة كلية التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة/جامعة بغداد

2114 

11 
والمعلمات فروع تقويم محتوى عناصر منهاج معاهد اعداد المعلمين 

 التربية الرياضية في العراق

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
2115 

80 
تقديم الذات واثره في تكوين االنطباع ومستوى اداء بعض المهارات 

 في الجمناستك الفني

كلية التربية البدنية مجلة 
 الرياضة وعلوم

 للبنات/جامعة بغداد
2115 

81 
استراتيجية التعلم التعاوني واثرها في تعلم بعض مهارات الجمناستك 

 االيقاعي ونسبة استثمارها لوقت التعلم االكاديمي

 
كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم
 بغداد

2115 

88 
الخوف وعالقتة باالداء الحركي في اداة الشاخص في الجمناستك 

 االيقاعي

البدنية كلية التربية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
8007 

83 
تاثير منهج تعليمي باستخدام العاب الكرات في تنمية بعض القدرات 

 ( سنوات8الحركية للتالميذ بعمر )–االدراكية 
 8007كلية التربية البدنية مجلة 
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/جامعة الرياضة وعلوم
 بغداد

80 
الحركية في  الحالة النفسية وعالقتها بمستوى اداء بعض المهارات

 الجمناستك

المؤتمر الرياضي الدولي  
الخامس عشرفي كلية 

البدنية وعلوم التربية 
للبنات /جامعة  الرياضة

 بغداد

8006 

87 
تاثير منهج تعليمي مقترح لتعليم بعض مهارات لعبة الهوكي االرضي 

 لذوي التخلف العقلي البسيط

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
2116 

86 
تاثير التدريب الذهني وفق اسلوبي الموزع والمكثف في اداء بعض 

 المهارات الحركية باداة الشريط في الجمناستك االيقاعي

المؤتمر الرياضي الدولي 
الخامس عشرفي كلية 

البدنية وعلوم التربية 
للبنات /جامعة  الرياضة

 بغداد

8006 

85 
بعض المهارات الحركية في تقدير الذات واثرة بمستوى اداء 

 الجمناستك الفني

المؤتمر الرياضي الدولي 
الخامس عشرفي كلية 

البدنية وعلوم التربية 
للبنات /جامعة  الرياضة

 بغداد

8006 

82 

اسباب عازوف طالباة كلياة التربياة الرياضاية عان المشااركة فاي فارق 

 الجمناستك والجمناستك االيقاعي

 

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
8005 

81 
-5قصص حركية مقترحة واثرها في تطوير المهارات االساسية بعمر 

 سنوات6

 
كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم
 بغداد

2111 

30 
المقااااااااااييس جسااااااااامية وعالقتهاااااااااا بااااااااااداء بعاااااااااض المهاااااااااارات 

 بادوات)الطوق،الحبل،الشاخص( بالجمناستك االيقاعي

 
المؤتمر الرياضي الدولي 

 /جامعة بغدادالحادي عشر
8005 

تاثيربعض االلعاب الحركية في تطوير القدرات البدنية والحركياة لادى  31

 ( سنوات6االطفال بعمر)

المؤتمر الرياضي الدولي 
 8005 /جامعة بغدادالحادي عشر

 8002كلية التربية البدنية مجلة تاااثير الااتعلم االتقاااني فااي تعلاام بعااض مهااارات الطااوق فااي الجمناسااتك  38
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 وعلوم الرياضة االيقاعي 

33 
استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية التربية الرياضية بجامعاة بغاداد 

 لمصادرالمعلومات االلكترونية

 

المؤتمر العلمي الدولي 
الثالث/مصر/جامعة 

 الزقازيق
8002 

30 
وتاثيرها في تطوير تصميم العاب صغيرة باستخدام اساليب التنافس 

واحتفاظ مستوى االداء الفني والتفكير االبداعي على بساط الحركات 
 االرضية في الجمناستك

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
2118 

37 
تاثير اللعب المباشر على وفق تفضيل النمذجة الحسية في مستوى 

وحائط الصد بالكرة الطائرة االداء واللعب لمهارتي الضرب الساحق 
 واالحتفاظ

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
2118 

 
36 

تاثير منهج تعليمي في تنمية بعض القدرات البدنية والحركية وتعلم 
 سنوات 11واحتفاظ المهارات الحرة في الجمناستك االيقاعي بعمر 

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
2118 

35 
تاثر استخدام بعض االلعاب الحركية في نمو الذكاء الحركي الطفال 

 (سنوات 5بعمر )

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
2111 

32 
تاثير الوسائط المتداخلة في تعلم واحتفاظ المهارات االساسية بكرة 

 القدم لتالميذ الصف الخامس االبتدائي 

 
كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم
 بغداد

2111 

31 
تأثيراستخدام اسلوب االحمااء المتغيار فاي اداء بعاض المهاارات بااداة  

 الشاخص في الجمناستك االيقاعي 

 

المؤتمر العلمي الدولي 
بدنية وعلوم لعلوم التربية ال

 /جامعة بابلالرياضة
8011 

 

 تاثير نقل التعلم لبعض المهارات باداة الطوق في الجمناستك االيقاعي 00

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
8011 

01 
بااداة الكارة فاي تاثير تدريب التصور العقلي في تعلام بعاض المهاارات 

 الجمناستك االيقاعي

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
8011 

 
 8018المؤتمر العلمي الرياضي  القلق وعالقته باالداء الحركي في اداة الحبل في الجمناستك االيقاعي 08
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الدولي في مصر /جامعة 
 حلوان

النموذج الحي في تعلم بعض المهارات تاثير التدريب الذهني بمشاهدة  03

 الحركية باداة الحبل في الجمناستك االيقاعي

مؤتمراالبداع الرياضي 
الدولي االول في 

 االردن/الجامعة االردنية
8018 

00 
تأثير برنامج مقتار  للتربياه الحركياه علاى االباداع الحركاي لالطفاال  

 ( سنوات1بعمر )

    

 

مؤتمراالبداع الرياضي 
االول في  الدولي

 االردن/الجامعة االردنية
8018 

 االصابات الرياضية واسبابها في درس الجمناستك للنساء 07

المؤتمر العلمي الدولي 
في  االول لعلوم الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية 
 /جامعة بغدادالرياضة

8018 

تاثير استخدام قرص التوازن في مستوى تعلم بعض مهارات عارضة  06
 التوازن في الجمناستك الفني للنساء

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
2112 

05 
الحركية وتعلم بعض  -تاثير تمارين لتطوير بعض القدرات االدراكية

 لتلميذات المرحلة االبتدائية المهارات الحرة في الجمناستك االيقاعي

 ( سنوات9بعمر )
البدنية كلية التربية مجلة 

 /ديالى الرياضة وعلوم
8013 

تاثير العاب حركية خاصة في تطوير بعض القدرات البدنية لدى  02
 تالميذ الصف الثالث االبتدائي 

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
2113 

01 
تاثيربعض االلعاب الحركية والعقلية على تنمية االبداع الحركي لدى 

 (سنوات 5اطفال الرياض)الذكور واالناث(بعمر )

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة الرياضة وعلوم

 بغداد
2114 

70 
ت عالقة القوة االنفجارية للذراعين والرجلين بأداء بعض المهارا 

 االيقاعيباداة الطوق في الجمناستك 

 

 

المؤتمر العلمي الدولي 
البدنية وعلوم لعلوم التربية 

 /جامعة البصرة الرياضة
8010 

تاثير االلعاب الحركية والموسيقى في جذب االنتباة لدى االطفال  71

 (5بعمر)

المؤتمر العلمي الدولي 
البدنية وعلوم لعلوم التربية 

 /جامعة البصرة الرياضة
8010 

بناء وتقنين مقياس لتقييم بعض الجوانب النفسية والتربوية في   78
 شخصية طلبة كلية التربيه /جامعة بغداد

المؤتمر العلمي الدولي 
في الثاني لعلوم الرياضة 

البدنية وعلوم كلية التربية 
8017 
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 البصره/جامعة الرياضة
73 

 
 

الرابعة دراسة مقارنة اعراض االكتئاب لدى طلبة وطالبات المرحلة 

 التربية الرياضية/الجامعة المستنصريةفي كلية

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة  الرياضة وعلوم

 بغداد
8017 

العالقة بين بعض االلعاب الحركية واالبداع الحركي لدى االطفال  70

 (سنوات     5)الذكورواالناث(في عمر)

كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة  الرياضة وعلوم

 بغداد
8017 

77 

تاثيراستخدام التوازن المساعد في تطوير مهارة الميزان 
الثابت على بساط الحركات االرضية في الجمناستك 

 االيقاعي
 

المؤتمرالعلمي الدولي 
االول لكلية االسراء 

-24الجامعة
26/4/2116 

2116 
 

76 
االطفال تاثيرااللعاب الحركية في الحد من القلق العالي لدى 

 سنوات 5-4بعمر 
 

 
كلية التربية البدنية مجلة 
/جامعة  الرياضة وعلوم
 بغداد

2116 

75 
القة خبرات الطفولة )المؤلمة والسارة(بتقدير الذات لدى ع

 طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة المستنصرية
 

مجلة كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة /جامعة 

 المجلد بغداد/الجادرية
29 

 اإلصدار
2 

2116 

72 
دراسة مقارنة لمستوى اليقطة الذهنية بين الممارسين للنشاط 
الرياضي لطلبة بعض الكليات العلمية واالنسانية في جامعة 

 بغداد 

مجلة كلية التربية الرياضية 
 4/جامعة بغداد في العدد

 29المجلد 
31/11/2116 

بأداة الشاخص لدى  طالبات سمة قلق وعالقته بالتحصيل المهاري  71

 المرحلة الثانية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

مجلة كلية التربية 
االساسية / الجامعة 

 المستنصرية
18/6/8015 

60 
قلق المستقبل وعالقتة بمستوى الطموح لدى طلبة المرحلة الرابعة 

 في

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد

 العلمي الدولي المؤتمر
 /االول لعلوم الرياضة 
لية جامعه السليمانية/ ك

  التربية الرياضية للفترة من 

1 -11  /7  /
8015 
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61 
ستوى الطموح وعالقته باداءالتشكيلة الحركية االجبارية الحرة 

 بالجمناستك

 االيقاعي

مجلة كلية التربية الرياضية 
للبنين بالهرم جامعة 

دورية حلوان/مجلة اقليمية 
 محكمة

10/8/8015 

فاعلية الذات وعالقتها بمستوى الطموح لدى طلبة المرحلة الثالثة  68

 بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضية

المؤتمر العلمي الدولي 
الدولي الثالث في كلية 

التربيةالبدنية وعلوم 
 الرياضة /جامعة بغداد

11-
 8015/نيسان/13

التعليمية في تعلم مهارة الدحرجة االمامية تاثير استخدام الحقيبة  63

 (11-11المكورة للتالميذ بعمر)

مجلة كلية التربية الرياضية 
 1/جامعة بغداد في العدد

 8015عام  81المجلد 
1/3/8015 

    
    

 

 

 

 . الهيئات العلمية المحلية والدوليةعضوية  :اثناعشر 

  جمعية االكاديميين الرياضيينفي مؤسسة عضوة 
 عضوة مؤسسة في االكاديمية الرياضية العراقية 
 في االردن عضوة في االتحاد العربي للجمناستك 

 عضوة في االتحاد العراقي المركزي للجمناستك 
 ةعضوة في مجلة الفردوس النسوي 

 منذ عامعضوة في اللجنة العلمية الدائمية الخاصة الختبار صالحية التدريس في جامعة بغداد 

 ن ولحد اال 2113   

  2115 -2113من عام  البدنية وعلوم الرياضةعضوة في لجنة الترقيات في كلية التربية  

  2111 -2115من عام  البدنية وعلوم الرياضةفي كلية التربية  في اللجنة العلميةعضوة 

  2111-2111عضوة اللجنة المركزية العليا للترقيات العلمية في جامعة بغداد من 

  2111-2114عام في جامعة بغداد لشؤون الطالباتعضوية لجان ا لمتابعة 

  البدنية وعلوم الرياضةعضوة هيئة استشارية في اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي في جامعة بابل/كلية التربية 
  2112عام

 في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغدادمنذ عام  عضوة في لجنة الهيئة االستشارية

5102 

  باللجنة الفنية للجمناستك االيقاعي في اتحاد غرب اسياعضوة 
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 الجوائز و شهادات التقدير.كتب الشكر ، : ثالثة عشرً  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

البدنية وعلوم العميد/كلية التربية  كتاب شكر 1
 83/11/1123 /جامعة بغداد الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ شكركتاب  8
 5/5/1120 /جامعة بغداد الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 3
 1/1/1120 /جامعة بغداد الرياضة

 1127 االتحاد العراقي المركزي للجمناستك شهادة تقديرية 0
 1/2/1125 مستشفى الرشيد العسكري كتاب شكر 7

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 6
 8/7/1122 /جامعة بغداد الرياضة

 7/2/1122 االتحاد العراقي المركزي للجمناستك شهادة تقديرية 5

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 2
 1/11/1121 /جامعة بغداد الرياضة

 1121 االتحاد العراقي المركزي للجمناستك شهادة تقديرية 1

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 10
 80/5/1121 /جامعة بغداد الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 11
 0/7/1110 /جامعة بغداد الرياضة

 88/7/1110 االتحاد العراقي المركزي للجمناستك شهادة تقديرية 18

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 13
 /جامعة بغداد الرياضة

10/7/1110 

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 10
 3/5/1110 /جامعة بغداد الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 17
 85/7/1113 /جامعة بغداد الرياضة

 5/0/1113البدنية وعلوم كلية التربية عميد  كتاب شكروتقدير 16
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/جامعة اليرموك  الرياضة
 االردنية/االردن

 10/0/1113 رئيس االتحاد االردني للجمناستك كتاب شكر 15
 1/7/1113 االتحاد العراقي المركزي للجمناستك شهادة تقديرية 12
 10/0/1113 رئيس االتحاد العربي للجمناستك/االردن كتاب شكر 11

 كتاب شكر 80
البدنية وعلوم كلية التربية عميد 

/جامعة اليرموك  الرياضة
 االردنية/االردن

1117 

 كتاب شكر 81
البدنية وعلوم كلية التربية عميد 
 1117 /جامعة اربد االردنية/االردن الرياضة

 1117 رئيس االتحاد العربي للجمناستك/االردن شهادة تقديرية 88

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 83
 18/1/1117 /جامعة بغداد الرياضة

 1117 االتحاد العراقي المركزي للجمناستك شهادة تقديرية 80

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 87
 88/11/1115 /جامعة بغداد الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 86
 80/18/1115 /جامعة بغداد الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 85
 83/0/1111 /جامعة ديالى الرياضة

 1111 االتحاد العراقي المركزي للجمناستك شهادة تقديرية 82

 كتاب شكر 81
البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/

 12/0/8000 /جامعة بابل الرياضة

 7/6/8000 العاليوزير التعليم  كتاب شكر 30
 15/6/8000 رئيس جامعة ديالى كتاب شكر 31
 88/1/8001 رئيس جامعة بغداد تهنئة 38

 تهنئة 33
البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/

 80/1/8001 /جامعة بغداد الرياضة

 15/8/8001 وزير التعليم العالي/جامعة بغداد كتاب شكر 30

 كتاب شكروتقدير 37
البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/

 81/0/8001 بغداد/جامعة  الرياضة

 6/3/8008البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ شهادة مشاركة 36
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 /جامعة ديالى الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 35
 8/18/8008 /جامعة ديالى الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 32
 13/8/8007 /جامعة البصرة الرياضة

 

 8007 هيئة االمم المتحدة /فرع االردن كتاب شكر 31

 8007 هيئة االمم المتحدة /فرع االردن شهادة تقديرية 00

 كتاب شكر 01
البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/

 11/1/8007 /جامعة بغداد الرياضة

 

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 08
 31/7/8006 /جامعة بغداد الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 03
 /جامعة بغداد الرياضة

11/1/8006 
 

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 00
 0/0/8005 ديالى/جامعة  الرياضة

 80/5/8005 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 07

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 06
 /جامعة بغداد الرياضة

0/11/8005 

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 05
 81/0/8002 /جامعة بابل الرياضة

 80/5/8002 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 02
 80/2/8002 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 01
 15/1/8001 جامعة بغدادرئيس  كتاب شكر 70
 1/18/8010 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 71

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 78
 80/8/8011 /الجامعة المستنصرية الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ وتقديركتاب شكر  73
 86/0/8011 /جامعة بابل الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 70
 8011 /جامعة ميسان الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكر 77
 17/7/8011 /اربيل/جامعة صالح الدين الرياضة
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 شهادة مشاركة 76
البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/

 12/18/8018 بغداد/جامعة  الرياضة

 كتاب شكر 75
البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/

 7/11/8018 /جامعة ديالى الرياضة

 كتاب شكر 72
البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/

 85/7/8013 /جامعة االنبار الرياضة

 كتاب شكر 71
البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/

 2/10/8013 /جامعة ديالى الرياضة

 كتاب شكر 60
البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/

 11/8/8010 /جامعة تكريت الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ شهادة مشاركة تقديرية 61
 10/3/8010 /جامعة البصرة الرياضة

البدنية وعلوم كلية التربية  العميد/ كتاب شكروتقدير 68
 86/3/8010 /جامعة بابل الرياضة

العالقات مع  هيئة النزاهة/دائرة شهادة مشاركة 63
 86/2/8010 المنظمات غير الحكومية

 80/10/8010 رئيس جامعة بابل شهادة تقديرية 60
 11/0/8017 المدير التنفيذي لمعهد المراة القيادية كتاب شكر 67

 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  شهادة مشاركة 66
 16/0/8017 /جامعة بغداد/الجادرية

65 
 شكر وتقدير

 
التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية 

 /جامعة ديالى
3/8/2115 

62 
 

 شهادة مشاركه
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 /جامعة بغداد
11-21/11/2115 

61 

 شكر وتقدير
 
 

 كلية التربية االساسية/جامعة ديالى
 

21 /2/2116   

 شكر وتقدير              50
الرياضة كلية التربية البدنية وعلوم 
 / جامعة بغداد

24/9/2116 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  شكر وتقدير            51
 للبنات/ جامعة بغداد

24/9/2116 
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 23/11/2116 مساعد رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير            58

53 
شهادة مشاركة بورشة عمل باللغة 

 االنكليزية
الرياضة كلية التربية البدنية وعلوم 

 للبنات/ جامعة بغداد
25/1/2111 

50 
بدورة تحليل البيانات  شهادة مشاركة

 اس بي اس اس
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 / جامعة بغداد
14/9/2111 

 شهادة مشاركة 57
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 11/13/2111 للبنات/ جامعة بغداد

 شهادة مشاركة 56
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 السليمانيةللبنات/ جامعة 
8-11/5/2111 

55    
52    
 

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: اربعة عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 8002  ترجمة قواعد التقويم الدولية للجمناستك االيقاعي الحديث 1

 8010 االيقاعيتاليف كتاب اسس تعليم الجمناستك  8
 8010-8013 تاليف كتاب اسس ومفاهيم التربية الحركية 3

 موسوعة التعلم الحركي في التربية البدنية وعلوم الرياضة 0
 

8016 

7   
6   

 

 

 

 

 ات .ــعشر :اللغخمسة 

 .العربية 

 .االنكليزية 


