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  ))السيرة الذاتية (( 
 

  
   القيسي    ثائر داود سلمان عبد هللا.   د: الرباعي واللقب األسم 

  1960  : تاريخ الميالد 

    أستاذ: الدرجة العلمية 

  واإلحصاء الرياضي االختبارات والقياس: األختصاص 

  جامعة بغداد / التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية : مكان العمل 

  )   07703961754آسيا ( ، )  07901827099 عراقنا (: الھاتف 

  pro_thaar @yahoo.com: البريد األلكتروني 

  : المؤھالت العلمية 

ام  - ية ع ة رياض وس تربي ية 1983 – 1982بكلوري ة الرياض ة التربي ن كلي ن /  م داد وم ة بغ جامع

   . )العشرة األوائل(

ام  - ة رياضية ع ستير تربي ة ا1989ماج ة التربي ن كلي صرة / لرياضية  م ة الب ى ( –جامع األول عل

  .)الدورة

ة الرياضية 1995دكتوراه فلسفة التربية الرياضية عام  - ة التربي ة البصرة /  من كلي األول (  –جامع

  . )على الدورة
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  :التدرج العلمي الوظيفي 

   .1984 / 4 / 28جامعة البصرة  / معيدا ً بكلية التربية الرياضية  -

 .جامعة البصرة /  بكلية التربية الرياضية 1989مدرس مساعد  -

 .جامعة البصرة /  بكلية التربية الرياضية 1995مدرس عام  -

 .جامعة البصرة /  بكلية التربية الرياضية 1998أستاذ مساعد عام  -

 .جامعة بغداد /   بكلية التربية الرياضية 2003 / 10 / 28بتاريخ أستاذ  -

  .1988 – 1987 – 1986جامعة البصرة لألعوام / ياضية ًمقررا لمجلس كلية التربية الر -

 .جامعة البصرة / عضو لجنة صالحية التدريس بكلية التربية الرياضية  -

 .جامعة البصرة / عضو لجنة الترقيات العلمية بكلية التربية الرياضية  -

 .األمين المالي إلتحاد الجمباز فرع البصرة  -

 .جامعة بغداد / ة بكلية التربية الرياضية مشرفا ً على قسم الحاسبة األلكتروني -

وام  - درجات لألع ل ال ة تنزي ن لجن سؤوال ً ع ية 2000 – 1999 – 1998م ة الرياض ة التربي /  بكلي

 .جامعة بغداد 

ة الرياضية  - ة التربي ة بكلي ة العلمي داد لألعوام / عضو اللجن ة بغ  – 2008و  / 2008 – 2007جامع

2009.  

ة/ تي االختبارات والقياس واإلحصاء بكلية التربية الرياضية رئيس اللجنة العلمية لماد - داد  جامع  بغ

 . 2013لغاية عام 

 .جامعة بغداد لعدة أعوام / عضو لجنة انضباط الكلية بكلية التربية الرياضية  -

ون  - ة الطع ضو لجن شكلة ع ة الم ة للجن ات المركزي ى االنتخاب شرفة عل ا الم ة العلي ل اللجن ن قب م

 . نية العراقية االولمبية الوط

 .عضو لجنة االحتكام التي شكلت من قبل اللجنة األولمبية الوطنية العراقية  -

  .2013 و 2012للعامين جامعة بغداد / عضو لجنة الترقيات العلمية بكلية التربية الرياضية  -

  . 2014 ولغاية 2011من عام جامعة بغداد / عضو الھيئة االستشارية لمجلة كلية التربية الرياضية  -

ة / عضو ھيئة اإلستشارية لمجلة القادسية لعلوم الرياضة لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  - جامع

  .  )2016 – 2015(و ، )2015 – 2014(القادسية وللعامين 

وم الرياضة  - ة وعل ة البدني ة التربي وم الرياضة لكلي ة عل ر لمجل ة التحري الى / عضو ھيئ ة دي جامع

وام و ، ) 2019 – 2018(، و) 2018 – 2017(، و) 2017 – 2016(، و )2016 – 2015(ولألع

 .) 2020 – 2019(و
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ا  - ة لتكنولوجي ة الدولي عضو ھيئة التحرير لمجلة دراسات علوم الرياضة والتي تصدر عن األكاديمي

 .ولغاية اآلن  م 2016علوم الرياضة في السويد منذ عام 

وم المشرف العام لمجلة دراسات علوم الرياضة و - ا عل ة لتكنولوجي ة الدولي التي تصدر عن األكاديمي

  . ولغاية اآلن  م2017الرياضة في السويد منذ عام 

وم الرياضة  - ي لعل ي العرب ع العلم ة المجم ر مجل ة تحري ضو ھيئ ي / ع ة دب ي مدين ع ف ي تطب والت

 .   ولغاية اآلن  م2016السويد منذ العام / كوتنبورغ 

 .م 2018دبي / لعلمي العربي لعلوم الرياضة األمين العام العلمي للمجمع ا -

 . 2018ولغاية نھاية م 2017 من عام دبي/ مدير المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة  -

ر الحركي -  -ICHPER( عضو المجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبي

SD(  الواليات المتحدة األمريكية /  شيكاغو. 

ضو المجل - يةع وم الرياض المي للعل /  )Global Council Of Sport Science )GCSS س الع

 .السويد

 دبي/ المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة / عضو الرابطة العربية لالختبارات والمقاييس  -

 . االمارات العربية المتحدة -دبي / عضو الرابطة الدولية للباحث العلمي  -

 . النفسية عضو الجمعية المصرية للدراسات -

 .المملكة العربية السعودية / عضو أكاديمية علوم الرياضة  -

 .عضو األكاديمية الرياضية العراقية  -

 .السويد  / عضو األكاديمية الدولية لتكنولوجيا علوم الرياضة  -

 .عضو جمعية األكاديميين العراقيين في أستراليا ونيوزالندا  -

 .عضو المكتبة االفتراضية لجامعة بغداد  -

 .) م2019 ولغاية م2016 (جامعة بغداد من/ كلية الطب في دير وحدة النشاطات الطالبية م -

ة  - ة والعالمي ة والعربي ة في المجالت المحلي د من البحوث العلمي ومن ضمن مستوعبات نشر العدي

 .سكوباس 

كلية التربية  وفي الموقع االلكتروني لفي المجالت العربية والعالميةالمقاالت العلمية نشر العديد من  -

  .جامعة بغداد/ البدنية وعلوم الرياضة 

ى  - داع الرياضي ( حاصل عل ائزة االب ي ) ج وم الرياضة  ف ا عل ة لتكنولوجي ة الدولي ن األكاديمي م

اون مع  ة وبالتع ذوي اإلعاق ان ل ادي عجم السويد خالل حفل أختتام المؤتمر العلمي الدولي األول لن

 . والمنعقد في االمارات العربية المتحدة 8/5/2018 – 6جامعة عجمان للفترة من 
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دمھا 2018حثين العرب لسنة للبا)  جائزة التميز العلمي (حاصل على  - ة يق ائزة علمي م وھي أعلى ج

احثين العرب / المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة  اتذة والب وم الرياضة لألس ي مجال عل ي ف دب

 . م 2018/ 11 /14والمؤرخ في ) 6(وحسب الكتاب ذي العدد 

سنة ) أ ( للباحثين العرب فئة ) شھادة التميز العلمي ( حاصل على  - م من 2018في علوم الرياضة ل

 .  دبي في مجال علوم الرياضة/ قبل إدارة المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة 

وم الرياضة  - ة وعل ة البدني ة التربي ا في كلي ة العلي داد ل/ عضو اللجنة العلمي ة بغ ام الدراسي جامع لع

2019 – 2020.  

  :الشكر والتقدير 

 :كتابا ً وبواقع ) 64( -

 .من رئيس الوزراء العراقي ) 1( -

 .العراق / من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ) 3( -

 .العراق / من رؤساء جامعات ) 4( -

 . العراق/ من عمداء ) 52( -

 .من عضو مجلس النواب العراقي ) 1( -

 .من قطر ) 1( -

 . اإلمارات العربية المتحدة من) 1( -

 من سلطنة عمان ) 1( -

  : وكما يلي 

وحسب الكتاب ذي بغداد جامعة / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .1

  .23/10/2019والمؤرخ في ) 778/ م خ (العدد 

سب الكتاب ذي جامعة ديالى وح/ شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .2

  .3/10/2019والمؤرخ في ) 3606(العدد 

والمؤرخ في ) 176(وحسب الكتاب ذي العدد األسراء الجامعة شكر وتقدير من عمادة كلية  .3

30/9/2019 .   

الجامعة المستنصرية وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية األساسية  .4

   . 1/9/2019والمؤرخ في ) 6225/ص(

) 2851(جامعة ديالى وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية األساسية  .5

  .30/6/2019والمؤرخ في 
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جامعة ديالى وحسب الكتاب ذي / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .6

  .30/6/2019والمؤرخ في ) 2542(العدد 

جامعة كرميان وحسب الكتاب ذي العدد /  خانقين -ربية الرياضية شكر وتقدير من عمادة كلية الت .7

  .24/1/2019والمؤرخ في ) 46(

والمؤرخ في ) 5347(جامعة بغداد وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية الطب  .8

11/12/2018.  

) 4366(عدد جامعة ديالى وحسب الكتاب ذي ال/ شكر وتقدير من عمادة كلية التربية األساسية  .9

  .9/12/2018والمؤرخ في 

الجامعة المستنصرية وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية األساسية  .10

   . 5/12/2018والمؤرخ في ) 7379/ص(

/ شكر وتقدير من الدكتورة بدرية بنت خلفان الھدابية رئيس قسم التربية الرياضية بكلية التربية  .11

ابوس لمشاركتي في المؤتمر العلمي الخامس لكلية التربية الذي أنعقد بجامعة جامعة السلطان ق

 .  م 2018/ 10 / 9 -8السلطان قابوس بمسقط بتاريخ 

والمؤرخ في ) 4060(جامعة بغداد وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية الطب  .12

17/9/2018.  

تور حيدر حسن الشمري وحسب الكتاب شكر وتقدير من عضو مجلس النواب العراقي الدك .13

  .2018 / 6 / 26المؤرخ في 

جامعة األنبار وحسب الكتاب ذي / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .14

  .31/5/2018والمؤرخ في ) 627(العدد 

رخ في والمؤ) 1938(جامعة بغداد وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية الطب  .15

23/5/2018.  

) 2007(جامعة ديالى وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية األساسية  .16

  .22/5/2018والمؤرخ في 

والمؤرخ في ) 1523(جامعة بغداد وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية الطب  .17

18/4/2018.  

والمؤرخ في ) 1106(ة بغداد وحسب الكتاب ذي العدد جامع/ شكر وتقدير من عمادة كلية الطب  .18

18/3/2018.  
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) 755(جامعة ديالى وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية األساسية  .19

  .19/2/2018والمؤرخ في 

جامعة ميسان وحسب الكتاب ذي / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .20

  .29/1/2018والمؤرخ في ) 36/ س4(العدد 

الجامعة المستنصرية وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية األساسية  .21

   . 25/1/2018والمؤرخ في ) 709/ص(

والمؤرخ في ) 6248(جامعة بغداد وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية الطب  .22

27/12/2017.  

جامعة ديالى وحسب الكتاب ذي /  عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة شكر وتقدير من .23

  .3/12/2017والمؤرخ في ) 3619(العدد 

والمؤرخ في ) 2973(جامعة بغداد وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية الطب  .24

10/5/2017.  

والمؤرخ في ) 2819(ب ذي العدد جامعة بغداد وحسب الكتا/ شكر وتقدير من عمادة كلية الطب  .25

2/5/2017.  

جامعة ميسان وحسب الكتاب ذي / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .26

  .29/3/2017والمؤرخ في ) 51/ س4(العدد 

والمؤرخ في ) 2152(جامعة بغداد وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية الطب  .27

23/3/2017.  

جامعة البصرة وحسب الكتاب ذي / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .28

  .12/3/2017والمؤرخ في ) 7/54/887(العدد 

جامعة المثنى وحسب الكتاب ذي / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .29

   . 26/2/2017والمؤرخ في ) 318(العدد 

األمر الجامعي الصادر من رئاسة جامعة رئيس الوزراء العراقي وحسب السيد ر من شكر وتقدي .30

 وإشارة إلى كتاب 23/10/2016بتاريخ ) 2049. س(قسم الشؤون اإلدارية ذي العدد / بغداد 

 في 4/1/16713/الدائرة القانونية واإلدارية ق/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم 

في  69/10262. /و. ر. م(كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم رة إلى  ، وإشا8/9/2016

 .م 18/8/2016
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الجامعة المستنصرية وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية األساسية  .31

   . 7/12/2016والمؤرخ في ) 7410/ص(

والمؤرخ في ) 4093(جامعة بغداد وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية الطب  .32

17/10/2016.  

جامعة بغداد وحسب الكتاب / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات  .33

   . 20/1/2016والمؤرخ في ) 7/272(ذي العدد 

والمؤرخ فـــي       ) 685د .ش(شكر وتقدير من رئيس جامعة ديالى وحسب الكتاب ذي العدد  .34

13/ 1 / 2016.  

جامعة القادسية وحسب الكتاب ذي / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .35

   . 11/1/2016والمؤرخ في ) 72(العدد 

وحسب الكتاب ذي العدد بابل جامعة / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .36

   . 11/1/2016والمؤرخ في ) 195/د.أ(

) 3072(جامعة ديالى وحسب الكتاب ذي العدد / من عمادة كلية التربية األساسية شكر وتقدير  .37

  .10/11/2015والمؤرخ في 

والمؤرخ في ) 5207(جامعة بغداد وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية الطب  .38

20/10/2015.  

والمؤرخ في ) 5072(دد جامعة بغداد وحسب الكتاب ذي الع/ شكر وتقدير من عمادة كلية الطب   .39

12/10/2015.  

جامعة ديالى وحسب الكتاب ذي / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   .40

   . 13/10/2015والمؤرخ في ) 3033(العدد 

) 2777(جامعة ديالى وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية األساسية   .41

   . 12/10/2015والمؤرخ في 

الجامعة المستنصرية وحسب / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   .42

   . 1/10/2015والمؤرخ في ) 1965(الكتاب ذي العدد 

جامعة ديالى وحسب الكتاب ذي / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   .43

   . 2/9/2015والمؤرخ في ) 2657(العدد 

والمؤرخ في ) 3197(جامعة بغداد وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية الطب   .44

24/5/2015.  
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 االمارات العربية المتحدة وحسب –دبي / شكر وتقدير من رئيس جائزة دراسا لعلوم الرياضة   .45

  .8/4/2015والمؤرخ في ) 862(الكتاب ذي العدد 

جامعة كركوك وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية الرياضة   .46

  .26/11/2014والمؤرخ في ) 7/15/990(

والمؤرخ فـــي       ) 13761 / 15 / 7(شكر وتقدير من رئيس جامعة كركوك الكتاب ذي العدد   .47

23 / 11 / 2014.  

 / 21      ي ـــوالمؤرخ ف) د.ش( ذي العدد شكر وتقدير من رئيس جامعة ديالى وحسب الكتاب  .48

7 / 2014.  

جمھورية العراق وحسب الكتاب ذي / شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي   .49

   .6/2/2014والمؤرخ في ) 280/م و ه(العدد 

) 2089(جامعة ديالى وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية األساسية   .50

   . 23/6/2013والمؤرخ في 

جامعة دھوك / سكول التربية الرياضية / شكر وتقدير من عمادة فاكولتي العلوم التربوية   .51

   . 4/2013 /3 – 2لمشاركتي في المؤتمر العلمي للمدة من 

جامعة بابل لمشاركتي في المؤتمر العلمي / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية للعلوم اإلنسانية   .52

   .4/12/2013والمؤرخ في ) 8684( الكتاب ذي العدد وحسب

 – 1شكر وتقدير من مجمع التربية السمعية بدولة قطر لمشاركتي في المؤتمر العلمي للفترة من   .53

3 / 5/2012 .   

جامعة الموصل وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية الرياضية   .54

  . 12/10/2011والمؤرخ في ) 2524(

جامعة ديالى وحسب الكتاب المؤرخ في / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية الرياضية   .55

20/5/2006.   

جامعة بغداد وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية الرياضية للبنات   .56

   .12/9/2005والمؤرخ في ) 14/911(

) 479(امعة الموصل وحسب الكتاب ذي العدد ج/ شكر وتقدير من عمادة كلية التربية الرياضية   .57

   .6/4/2005والمؤرخ في 

جامعة البصرة وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية الرياضية   .58

   .5/5/2001والمؤرخ في ) 40/1437(
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جمھورية العراق وحسب الكتاب ذي / شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي   .59

   .14/9/1998والمؤرخ في ) 509/ م و ه(دد الع

جمھورية العراق وحسب الكتاب ذي / شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي   .60

   .20/11/1996والمؤرخ في ) 235/ت (العدد 

جامعة البصرة وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية الرياضية   .61

   .28/6/1987خ في والمؤر) 7/35/1214(

والمؤرخ في ) 7/35/1139(شكر وتقدير من رئيس جامعة البصرة وحسب الكتاب ذي العدد   .62

14/2/1987.  

جامعة البصرة وحسب الكتاب ذي العدد / شكر وتقدير من عمادة كلية التربية الرياضية   .63

   .24/5/1986والمؤرخ في ) 7/35/1551(

جامعة البصرة وحسب الكتاب ذي العدد / رياضية شكر وتقدير من عمادة كلية التربية ال  .64

   .2/2/1986والمؤرخ في ) 7/35/258(

  : االشراف

  طالبا ً لدراسة الدكتوراه ) 26(االشراف على  -

 طالبا ً لدراسة الماجستير ) 40(االشراف على  -

 .التربية الرياضية وأقسام مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وفي جميع كليات  -

   :المؤلفات العلمية

  .1992لعام ) طرق تصميم بطاريات االختبار والقياس في التربية الرياضية ( مؤلف كتاب  .1

اب  .2 املي اإلستكشافي (مؤلف كت ل الع ق  Exploratory Factor Analysis التحلي ة والتطبي النظري

  .2015لعام )  SPSSفي 

اب  .3 ات االختبالطرق اإلحصائية لحساب (مؤلف كت اييس ارات صدق وثب  IBMبإستخدام والمق

SPSS Statistics Version 24 (  2018لعام.  

اب  .4 ف كت تخدام (مؤل ة بإس ارات الالمعلمي ل اإلحصائي لإلختب  IBM SPSS Statisticsالتحلي

Version 24  ( 2018لعام .  

  .2019 لعام  /الجزء األول) موسوعة الدراسات العاملية في المجال الرياضي (مؤلف كتاب  .5

  .2019لعام / الجزء الثاني) موسوعة الدراسات العاملية في المجال الرياضي(مؤلف كتاب  .6

اب الطرق اإلحصائية  .7 اييس بإستخدام ( مؤلف كت ارات والمق ات االختب  IBMلحساب صدق وثب

SPSS Statistics Version 24 (  2020لعام.  
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اب  .8 ف كت تخد(مؤل ة بإس ارات الالمعلمي ل اإلحصائي لإلختب  IBM SPSS Statisticsام التحلي

Version 24  ( 2020لعام .  

   :المؤتمرات العلمية

دولي  .1 ي ال ؤتمر العلم ي الم ي ً ف ث ٍ علم شاركة ببح ة الم وم الرياض ن األول لعل رة م  – 3للفت

 .  أربيل –صالح الدين جامعة /  والمنعقد في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 5/4/2019

د 28/2/2019 – 26يً  في المؤتمر العلمي الدولي السابع للفترة من المشاركة ببحثٍ  علم .2  والمنعق

 . جامعة البصرة / في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

رة  .3 ابوس للفت سلطان ق ة ال ة بجامع ٍالمشاركة ببحث علميً  في المؤتمر الدولي الخامس لكلية التربي

 .ان  بمدينة مسقط في سلطنة عم10/2018 /9 – 8من 

ن  .4 رة م ة للفت ة الخاص دولي للتربي ؤتمر ال ي الم ي ً ف ث علم شاركة ببح  2018/ 9 /13 – 11ٍالم

 .تركيا / والمنعقد في أسطنبول 

ًببحث علمي المشاركة  .5 اون ٍ ة وبالتع ذوي اإلعاق ان ل ادي عجم دولي األول لن في المؤتمر العلمي ال

 .مارات العربية المتحدة  والمنعقد في اال8/5/2018 – 6مع جامعة عجمان للفترة من 

وم الرياضة  .6 ع لعل دولي الراب ي ال ؤتمر العلم ي الم ين ف ين علمي شاركة ببحث ن الم رة م  – 29للفت

 . جامعة بابل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  والمنعقد في 30/11/2017

ة المشاركة ببحثٍ  علميً  في المؤتمر العلمي الدولي السادس للرياضة وتطبيقاتھا .7 ة والعملي  العلمي

 . جامعة البصرة /  والمنعقد في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 27/3/2017 – 25للفترة من 

ًببحث علمي المشاركة  .8 شارقة ٍ د في ال ذي أنعق ة الخاصة وال ارات / في المؤتمر الدولي للتربي االم

 . م 2017/ 2 / 9 – 7العربية المتحدة في الفترة من 

شاركة  .9 يببالم ث علم ًح شر  ٍ ادي ع دولي الح ي ال ؤتمر الرياض ي الم وم (ف ي العل ة ف التكاملي

 .الجامعة األردنية /  والمنعقد في كلية التربية الرياضية 21/7/2016 – 20للفترة من ) الرياضية

ًببحث علميالمشاركة   .10 ة في األداء واإلنجاز (  في الندوة العلمية األولى لعلوم الرياضة ٍ نجو القم

 – قسم التربية الرياضية – والمتعقدة في جامعة الحمدانية 10/3/2016 – 9للفترة من ) ي الرياض

 .أربيل 

ًببحث علميالمشاركة   .11 رة من ) تطوير البحث العلمي في التعليم العالي ( في المؤتمر الدولي  ٍ للفت

 . ماليزيا – والمنعقد في كوااللمبور 16/6/2015 – 13
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ؤتمر العل  .12 ي الم شاركة ف المي الم ي الع  ICCS 2014 : International Conference onم

Cognitive Science  ه ذي نظمت  World Academy Of Science , Engineering And وال

Technology  في 31/7/2014 – 30 في الفترة من Istanbul , Turkey  .  

شاركة   .13 يالم ًببحث علم ة الت ٍ ي كلي د ف ع المنعق ي الراب ؤتمر العلم ي الم سانية ف وم االن ة للعل / ربي

  .4/2013 /25 – 24جامعة بابل للمدة من 

شاركة   .14 يالم ًببحث علم ة الرياضية ٍ سكول التربي دولي األول ل ؤتمر العلمي ال ي الم اكولتي /  ف ف

  .4/2013 /3 – 2 جامعة دھوك للفترة من –العلوم التربوية 

وم الرياضة المشاركة بصفة رئيس لجنة مناقشات البحوث في المؤتمر ال  .15 دولي األول لعل علمي ال

 .جامعة بغداد /  بكلية التربية الرياضية 2012/ 12 /18 – 16للفترة من 

ًببحث علميالمشاركة   .16 ة الرياضية  ٍ في المؤتمر العلمي الدوري الثامن عشر لكليات وأقسام التربي

 . موصلجامعة ال/  بكلية التربية الرياضية 2012/ 5 /8 – 6في العراق للفترة من 

ًببحث علميالمشاركة   .17 رة من  ٍ سمع للفت صم وضعاف ال اني لل / 5 / 3 – 1في المؤتمر العلمي الث

ة 2012 ؤتمرات بالعاصمة القطري وطني للم سمعية بمركز قطر ال ة ال   والذي يقيمه مجمع التربي

 .  الدوحة 

ًببحث علميالمشاركة   .18 رة في المؤتمر العلمي األول حول مناھضة العنف األسري  ٍ في دھوك للفت

 .جامعة دھوك /  بقاعة مركز المؤتمرات 2011/ 21/11 – 20من 

تان   .19 ي كردس الي والبحث العلمي ف يم الع ه وزارة التعل ذي أقامت ؤتمر العلمي ال ي الم شاركة ف الم

 . بجامعة صالح الدين في أربيل 2011/ 10 / 18العراق للفترة من 

شاركة   .20 يالم ًببحث علم ؤتمر العلمي ٍ ي الم ي ف ة الرياضية ف سام التربي ات وأق سابع عشر لكلي  ال

 . جامعة تكريت /  بكلية التربية الرياضية 2010/ 1/4 ولغاية 31/1العراق للفترة من 

شاركة   .21 يالم ًببحث علم ن  ٍ رة م ث للفت دولي العلمي الثال ؤتمر ال ي الم ة 23/3/2008 – 22ف  لكلي

 . مصر / التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق 

شاركة   .22 يالم ًببحث علم ية  ٍ دورة الرياض ائع ال الل وق ي الرياضي خ ي العرب ؤتمر العلم ي الم ف

  .2007/ 11/ 14 -13العربية الحادية عشرة بمركز القاھرة الدولي للمؤتمرات للفترة من 

يالمشاركة   .23 ًببحث علم ة  ٍ ة البدني ة والتربي وم الرياضة الجماھيري ؤتمر العلمي الثالث لعل في الم

 .   ليبيا – بكلية التربية البدنية بجامعة السابع من أبريل 4/2006 /6 – 4ترة من للف

ًببحث علميالمشاركة   .24  2006في المؤتمر العلمي الخامس عشر لكليات وأقسام التربية الرياضية  ٍ

 . جامعة بغداد –بكلية التربية الرياضية للبنات 
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ًببحث علميالمشاركة   .25 رة في المؤتمر العلمي الراب ٍ ة الرياضية للفت سام التربي ات وأق ع عشر لكلي

 . جامعة بغداد – بكلية التربية الرياضية للبنات 2005 / 5 / 5 – 4من 

ًببحث علميالمشاركة   .26 رة  ٍ ة والرياضة للفت ة البدني وم التربي امن لعل في المؤتمر العلمي الدولي الث

 . مصر –ة االسكندرية  بكلية التربية الرياضية للبنين بجامع2004/ 10 /7 – 5من 

ًببحث علميالمشاركة   .27 د  ٍ ة الرياضية والمنعق ات التربي ؤتمر العلمي الرياضي التاسع لكلي في الم

 . جامعة بغداد /  بكلية التربية الرياضية 1993 /12/10 – 11للفترة من 

ًببحث علميالمشاركة   .28 ي ٍ  جامعات في المؤتمر العلمي السادس لكليات وأقسام التربية الرياضية ف

 .جامعة الموصل /  بكلية التربية الرياضية 1990/ 10 /18 – 16القطر للفترة من 

   :المقررات التي قمت بتدريسھا لطلبة الدراسات األولية 

  .1989 ولغاية 1984جامعة البصرة منذ العام / تدريس مادة كرة السلة بكلية التربية الرياضية  -

ة الرياضية تدريس مادة االختبارات والقياس بكل - ام / ية التربي ذ الع ة البصرة من ة 1989جامع  ولغاي

1998.  

ة الرياضية  - ة التربي ام / تدريس مادة اإلحصاء الرياضي بكلي ذ الع ة البصرة من ة 1989جامع  ولغاي

1998 .  

   .1998جامعة بغداد منذ العام / تدريس مادة االختبارات والقياس بكلية التربية الرياضية  -

  .1998جامعة بغداد منذ العام / إلحصاء الرياضي بكلية التربية الرياضية تدريس مادة ا -

  .2000جامعة بابل عام / محاضر بتدريس مادة االختبارات والقياس بكلية التربية الرياضية  -

  .2000جامعة بابل عام / محاضر بتدريس مادة االحصاء الرياضي بكلية التربية الرياضية  -

ام / تبارات والقياس بكلية التربية الرياضية محاضر بتدريس مادة االخ - ذ الع الى من ة دي  2003جامع

  .2006ولغاية 

ة الرياضية  - ة التربي ام / محاضر بتدريس مادة االحصاء الرياضي بكلي ذ الع الى من ة دي  2003جامع

  .2006ولغاية 

  :)الماجستير والدكتوراه (المقررات التي قمت بتدريسھا لطلبة الدراسات العليا 

ة الرياضية  - ة التربي ة الماجستير بكلي اس لطلب ارات والقي ادة االختب دريس م ذ / ت صرة من ة الب جامع

  .1998 ولغاية 1990العام 

ام / تدريس مادة االحصاء الرياضي لطلبة الماجستير بكلية التربية الرياضية  - جامعة البصرة منذ الع

  .1998 ولغاية 1990
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ام / بة الماجستير بكلية التربية الرياضية تدريس مادة االختبارات والقياس لطل - ل ع ة باب  2000جامع

 .) بصفة محاضر(

ام / تدريس مادة االحصاء الرياضي لطلبة الماجستير بكلية التربية الرياضية  - ل  ع ة باب  2000جامع

 .) بصفة محاضر(

ات  - ة الرياضية للبن ة التربي دكتوراه بكلي داد /تدريس مادة االختبارات والقياس لطالبات ال ة بغ  جامع

 . ) بصفة محاضر( 2002عام 

ات  - ة الرياضية للبن ة التربي دكتوراه بكلي ات ال داد / تدريس مادة االحصاء الرياضي لطالب ة بغ جامع

 . ) بصفة محاضر( 2002عام 

ام / تدريس مادة االختبارات والقياس لطلبة الماجستير بكلية التربية الرياضية  - ذ الع الى من ة دي جامع

 .) بصفة محاضر( 2006  ولغاية2003

ة الرياضية  - ام / تدريس مادة االحصاء الرياضي لطلبة الماجستير بكلية التربي ذ الع الى من ة دي جامع

 .) بصفة محاضر( 2006 ولغاية 2003

ام / تدريس مادة االختبارات والقياس لطلبة الماجستير بكلية التربية الرياضية  - ذ الع داد من ة بغ جامع

  .2012العام غاية  ول2000

ة الرياضية  - ة التربي ام / تدريس مادة االحصاء الرياضي لطلبة الماجستير بكلي ذ الع داد من ة بغ جامع

  .2012العام غاية  ول2000

ة الرياضية  - ة التربي دكتوراه بكلي ة ال ام / تدريس مادة االحصاء الرياضي لطلب ذ الع داد من ة بغ جامع

  . في حينھا لتوقف القبول لدراسة الدكتوراه2010 ولغاية 2003

ية  - ة الرياض ة التربي ستير بكلي ة الماج صاء الرياضي لطلب ادة االح دريس م داد / ت ة بغ ام جامع للع

  . 2020 – 2019الدراسي 

 


