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 ي الكبيسياالسم الثالثي: رافع صالح فتح 

 اللقب العلمي: أستاذ دكتور 

  7591 –بلد وتاريخ الميالد: العراق 

 :البريد االلكتروني alheadary@yahoo.com 

  شهادة الدكتوراه: جامعة بغداد اسم الجامعة المتخرج منها وتاريخ الحصول على– 

 م.3991

  امعة بغدادج – البدنية وعلوم الرياضةاسم الجهة الحالية التي يعمل بها: كلية التربية 

  :مؤلفات خمسعدد المؤلفات العلمية 

 بحث. 56: واألجنبيةالمنشورة في المجالت العلمية المحلية والعربية  عدد البحوث 

 ه( دكتورا –دراسات األولية والعليا )الماجستير اشرف على عدد كبير من طلبة ال

 طالبًا 65عليهم:  اإلشرافعدد طالب الدراسات العليا الذين تم 

 )خرج عدد كبير من طلبة الدراسات األولية والعليا )ماجستير ودكتوراه 

  :مناقشة. 78عدد المناقشات لطلبة الدراسات العليا 

  السويد واألجنبيةالمؤتمرات والندوات المحلية والعربية شارك بعدد كبير من( ،

 فرنسا، المانيا، تركيا، أوكرانيا، تايلند، االمارات، تونس، مصر(.

 المناصب في القطاع الرياضي: 

 السويد. –الدولية الرياضة  األكاديميةنائب رئيس  -3

 نائب رئيس المجمع العلمي للعلماء العرب. -2

 جامعة بغداد. مدير األنشطة الطالبية في -1

 في اللجنة االولمبية. إداريةعمل في عدة مناصب  -4

 رئيس االتحاد العراقي للرياضة الجامعية. -6

 عضو الهيئة العامة في االتحاد الدولي للرياضة الجامعية. -5
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 احد مؤسسي االتحاد العربي للرياضة الجامعية. -7

 ة.يوعضو مكتب تنفيذي لالتحاد العربي للرياضة الجامع إدارةعضو مجلس  -8

 عضو المكتب التنفيذي )رئيس اللجنة العلمية لالتحاد العراقي للكرة العابرة(. -9

 :المنظمات الرياضية الدوليةعضوية 

 عضو اللجنة الوطنية للنشاط البدني والغذاء الصحي. .3

 عضو الهيئة العامة لالتحاد الدولي للرياضة الجامعية. .2

 (.ECSSرياضي )وطب فسلجة  – األوربيعضو الهيئة العامة لالتحاد  .1

بير والتع عضو الهيئة العامة لالتحاد الدولي للياقة البدنية والصحة والترويح .4

  (ICHPERالحركي )

عضو مؤسس في االتحاد الدولي للياقة البدنية والصحة والترويح والتعبير الحركي  .6

(ICHPER )– .فرع العراق 

 متحدة.عضو الرابطة الدولية للباحث العلمي / االمارات العربية ال .5

 عضو مركز االبتكار واالبداع العراقي .7

 عضو الجمعية العراقية الرياضية العلمية. .8

 عضو اللجنة الوطنية للنشاط البدني والتغذية الصحي. .9

 المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة. عضو .31

 عضو جمعية المخترعين العراقيين. .33

 عضو الجمعية العراقية الرتفاع ضغط الدم. .32

االستشارية في المجالت العلمية المحلية والعربية )العراق، عضو الهيئة  .31

 الجزائر، مصر(.

 ي المجلة العلمية )الطب والحياة(عضو هيئة استشارية ف .34
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 المسيرة المهنية:

تدريس الدراسات العليا )الدكتوراه والماجستير( في كليات رياضية مختلفة في مواد  -3

ريس مادة دإلى ت إضافةكيمياء الحيوية فسيولوجيا وبيولوجيا التدريب الرياضي وال

 والبحث العلمي. االختبارات الفسيولوجية

تدريس الدراسات األولية في كليات التربية الرياضية المختلفة بمادة فسيولوجية  -2

 والبحث العلمي. جية التدريب الرياضيوبايولو

 محاضر خبير واستشاري في مركز الراسخ للتدريب والتطوير. -1

 لقسم العلوم النظرية في كلية التربية الرياضية جامعة بغداد.عمل رئيسًا  -4

 رئيس لجان عدة )العلمية، المناهج الرياضية، الدراسات العليا(. -6

 جامعة بغداد. –عضو المكتب االستشاري في كلية التربية الرياضية  -5

ضي التدريب الريا إلقاء المحاضرات الخاصة والنوعية في فسيولوجية وبايولوجية -7

 في كليات وجامعات ومؤسسات مختلفة.

 محاضر في بعض المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والعربية.   -8

 شارك في إعداد بعض القوانين الرياضة واإلدارية.  -9

 عضو استشاري وكاتب في المجلة الدولية )طب والحياة(.  -31

ربية التابعة لكليات التعضو استشاري في المجالت العلمية الرياضية الرصينة  -33

 الرياضية )بغداد، ميسان، االنبار، تكريت، كلية التربية الرياضية للبنات(.

 عضو استشاري في المؤتمرات العلمية ورئيسا للجان المؤتمر. -32

 ؤتمرات العلمية المحلية والعربية.استشاري وعضو لجان علمية في بعض الم -31

 محاضر دولي في فسيولوجيا التدريب. -34

 العالقات في الجمعية العراقية للعالج النفسي.مسؤول  -36

 على كتب شكر من جهات مختلفة.حاصل  -35

 وعالمية.عربية جهات محلية ودولية على شهادات تقديرية من حاصل  -37


