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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 .سبع احمد سبع عطيةاالسـم: 

 .1970تاريخ الميـالد:

 .اعزب الحالة الزوجية:

 :عدد األوالد

 .مسلم انة:الدي

 .البايوميكانيك الرياضي ص:ــالتـخـص

 .تدريسي :الوظيفة

 أ.م.د الدرجة العلمية:

 .الرياضية/ جامعة بغداد/ الجادريةوعلوم  البدنية كلية التربية عنوان العمل:

 العمل: هاتف

 .(07902251093)/ (07709718195) :الهاتف النقال

 ahmed.atiya@cope.uobaghdad.edu.iq :أاللكترونيالبريد 
 

 .أوالً : المؤهالت العلمية 
 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت

 2013 التربية الرياضية بغداد أ.م.د 1

 ... مستمر2019 -2012 التربية الرياضية بغداد التحليل البايوميكانكي 2

 ... مستمر2019 -2012 التربية الرياضية بغداد E.M.G التحليل الفسلجي 3

 ... مستمر2019 -2012 التربية الرياضية بغداد التحليل االحصائي 4

 

 .ثانياً : التدرج الوظيفي 
 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2004 -1995 / جامعة بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مدرب العاب 1

 1997 -1996 / جامعة بغدادوعلوم الرياضةكلية التربية البدنية  مدير التسجيل 2

 2012 -2004 / جامعة بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ماجستير 3

 ... مستمر2019 -2012 / جامعة بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة دكتوراه 4

5    

6    

 

 .ثالثاً : التدريس الجامعي 
 إلى –الفترة  من  الجامعة / الكلية(لمعهدالجهة  )ا ت

 2004الى  9/1/1995 بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /مدرب العاب 1

 2012 -2004 بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /ماجستير 2

 ... مستمر2019 -2012 بغداد / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةدكتوراه 3

4    

5    

6    

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  
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 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 ... مستمر2019 -1995 الكرة الطائرة االلعاب الفرقية 1

 مستمر 2019 -2016 التحليل الحركي علوم النظريةال 2

 ... مستمر2019 -2016 االجهزة المختبرية / الماجستيرالدراسات العليا 3

 2014 -2013 الدراسيالموسم  / الماجستيرالسيمنار الدراسات العليا 4

 2015 -2014 الموسم الدراسي السيمنار/ الدكتوراه الدراسات العليا 5

6    

7    

8    

 
 :التي أشرف عليها( الرسائل ،طاريحاأل)خامساً:  
 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1 

دراسة تحليلية لقدرتي االتزان وإدراك القوة 

وبعض المتغيرات البايوكينماتيكية في دقة وسرعة 

مهارتي اإلرسال واستقبال اإلرسال لدى العبي 

 الكرة الطائرة للشباب

 /الدراسات العليا

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ بغداد

2016 

2 

 حركية( -بناء وتقنين اختبارات مركبة )بدنية

 مهارية في بعض المهارات الفنية بالكرة

 الطائرة لالعبي دوري النخبة

 الدراسات العليا/

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ بغداد

2018 

3 

تأثير االسلوبين التبادلي والمراجعة الذاتية وفق 

 انماط الشخصية في التفكير االبداعي والناقد وتعلم

 الكرة الطائرةبعض المهارات االساسية ب

 لطالب الثاني متوسط

 الدراسات العليا/

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ بغداد

2019 

4 

تأثير تمرينات على جهاز ميكانيكي وأدوات 

 مساعدة

 في تقويم تشوه تسطح القدم لدى التالميذ

 ( سنة12-10بأعمار )

 الدراسات العليا/

كلية التربية البدنية وعلوم 

 بغدادالرياضة/ 

2019 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

 نوع المشاركة 

/ بوستر )بحث

 حضور(

 حضور جامعة بغداد 1995 دورة التاهيل التربويفي شهادة مشاركة  1

2 
دورة تاهيل طلبة الدراسات العليا شهادة مشاركة/ 

 الستخدام الحاسبات

14/8/2004 

 1/9/2004لغاية 

جامعة بغداد/ مركز 

 الحاسبة االلكترونية
 حضور

 28/4/2005 شهادة مشاركة دورة اللغة العربية 3
/ جامعة بغداد/ مركز 

 التطوير والتعليم المستمر
 حضور

 28/4/2005 تاهيل التربوي للتدريسيين الجددشهادة مشاركة دورة ال 4
/ جامعة بغداد/ مركز 

 والتعليم المستمرالتطوير 
 حضور

 ات العلمية في كفاءة الحاسوبترقيالدورة  5
10-

14/2/2008 

جامعة بغداد/ مركز  /

 الحاسبة االلكترونية
 حضور

 6/8/2009 الدورة التاهيلية لطلبة الدراسات العلياشهادة مشاركة/  6
جامعة بغداد/ مركز 

 الحاسبة االلكترونية
 حضور

7 
 االول لعلوم الرياضةالمؤتمر الدولي شهاد 

 جامعة بغداد/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
2012 

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ جامعة بغداد
 بحث

8 
 مؤتمر المجلس الدولي لمنطقة الشرق االوسطشهادة 

 الخامس للصحة  والتربية البدنية
 بحث االمارات 2013

 حضور بغداد 2014 ندوة تطوير الجودة 9

 حضور بغداد 2014 ندوة برنامج تحليل مباريات الكرة الطائرة 10

 حضور بغداد 2014 الكشافة اتندوة معسكر 11
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 حضور بغداد 2014 ندوة برنامج الحاسوب لتنظيم االطاريح والرسائل 12

 حضور بغداد 2014 ندوة كيفية استخدام المكتبة االفتراضية 12

 حضور بغداد 2014 الذكيةندوة استخدام السبورات  14

 2015 المؤتمر الدولي العلمي الثاني لعلوم الرياضةشهادة  15
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ جامعة بغداد
 بحث

16 
شهادة مشاركة دورة تدريبية بجودة واعتماد 

 المختبرات
28/12/2015 

قسم ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي/ جامعة بغداد
 حضور

 3/2/2016-2 شهادة دورة تاهيلية )نظام جودة واعتماد المختبرات( 17
قسم ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي/ جامعة بغداد
 حضور

18 
دورة تطبيق بنود المواصفة الدولية شهادة مشاركة 

 ISO- GLP -17025 للجودة
8/2/2016 

قسم ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي/ جامعة بغداد
 حضور

 تدريبية )مدقق جودة داخلي( شهادة دورة 19
15-

16/3/2016 

قسم ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي/ جامعة بغداد
 حضور

20 
جودة البحث العلمي والية النشر في المجالت العلمية 

 ذات معامل التاثير
11/4/2016 

قسم ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي/ جامعة بغداد
 حضور

21 
 الجيد،ورشة عمل/ مواصفات المختبر 

GLP, GCLP 
29/11/2016 

قسم ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي/ جامعة بغداد
 حضور

 30/11/2016 محاضرة فيديوية النشر في المجالت العالمية 22
مركز التطوير والتعليم 

 المستمر/ جامعة بغداد
 حضور

 2017 ندوة التقنيات االلكترونية في التواصل 23
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ جامعة بغداد
 حضور

 23/1/2017 ورشة عمل/ تصنيف جودة المختبرات التعليمية 24
قسم ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي/ جامعة بغداد
 حضور

 22/3/2017 (computer networkمحاضرة فيديوية في ) 25
مركز التطوير والتعليم 

 المستمر/ جامعة بغداد
 حضور

26 
في النشر العالمي مجانا من دورة كيف تطور مهاراتك 

 المواقع العالمية
5/10/2017 

جامعة بغداد/ مركز 

 التطوير والتعليم المستمر
 حضور

 16/8/2017 دورة المجالت العلمية للتدريسين 27
جامعة بغداد/ مركز 

 التطوير والتعليم المستمر
 حضور

 المؤتمر العلمي الدولي الثالث لعلوم الرياضةشهادة  28
11-

13/4/2017 

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ جامعة بغداد
 بحث

 31/10/2017 ورشة عمل كيفية مليء قائمة التحقق في المختبرات 29
قسم ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي/ جامعة بغداد
 حضور

 5/4/2018-4 المؤتمر العلمي الدولي جامعة ديالىشهادة  30
وعلوم كلية التربية البدنية 

 الرياضة/ جامعة ديالى
 حضور

 12/12/2018 المنتدى االول للبايوميكانيك 31
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ جامعة القادسية
 حضور

 10/1/2019-9 ملتقى العلمي الرياضي الدولي االولشهادة ال 32
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ جامعة بغداد
 حضور

 28/2/2019 (Google.Classroomالصفوف التعليمية )ندوة  33
مركز ابن سينا للتعليم 

 االلكتروني/ جامعة بغداد
 حضور

34 

ندوة برنامج مدقق داخلي معتمد وفق المواصفة 

 (ISO 9001:2015القياسية الدولية )

 نظام ادارة الجودة/

 المؤسسة العربية للتدريب واالستشارات والتحكيم

10-

14/3/2019 

ضمان الجودة واالداء  قسم

 الجامعي/ جامعة بغداد
 حضور

35 
شهادة المؤتمر العلمي الدولي السابع لعلوم الرياضة 

 وتطبيقاتها العلمية والعملية

26-

28/2/2019 

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ جامعة البصرة
 حضور

36 
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 . األخرىسابعا : األنشطة العلمية  
 خارج الكلية ت داخل الكلية ت

 التحليل البايوميكانيكي 1 التحليل البايوميكانيكي 1

 E.M.G 2التحليل الفسلجي  2
 التحليل البايوميكانيكي/ تعاون مشترك/ رسالة ماجستير/ 

 جامعة النهرين

 3 التحليل االحصائي 3
/ تعاون مشترك/ 3Dلمنظومة  التحليل البايوميكانيكي

 2018 رسالة ماجستير/  جامعة النهرين

4 
لوم ة كلية التربية البدنية وعمجل فييم بحث نشر وتق

 28/10/2012/ جامعة بغداد الرياضة
 E.M.Gالتحليل الفسلجي 4

 التحليل االحصائي 5 2014بحث ترقية جامعة بغداد  مقوم علمي/ 5

6 
ة التربية البدنية كليعضو لجنة مناقشة ماجستير/ 

 3/7/2014/ جامعة بغداد وعلوم الرياضة
6 

 بالكرة الطائرة دورة صقل )اعادة معلومات( محاضر

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/  15-16/1/2014

 جامعة بغداد

7 
رسالة ماجستير/ جمعة االنبار/ تقويم علمي 

11/9/2014 
7 

لجنة علمية ماجستير/ كلية التربية البدنية وعلوم 

 15/1/2014الرياضة للبنات/ جامعة بغداد/ 

 2014رسالة ماجستير جامعة االنبار  /مقوم علمي 8 29/12/2014لجنة علمية ماجستير/  8

9 
مجلة كلية التربية البدنية وعلوم  فييم بحث نشر وتق

 28/6/2015الرياضة/ جامعة بغداد 
 2015بحث ترقية جامعة البصرة  /مقوم علمي 9

 2015بحث ترقية جامعة البصرة  /مقوم علمي 10 22/4/2015لبحوث ترقية/  مقوم علمي 10

11 
لبحوث ترقية من جامعة البصرة/  مقوم علمي

26/4/2015 
11 

دكتوراه/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة لجنة علمية 

 28/1/2015للبنات/ جامعة بغداد/ 

12 
كلية التربية البدنية وعلوم لجنة علمية دكتوراه/ 

 23/4/2015الرياضة / جامعة بغداد 
12 

مقوم علمي/ اطروحة دكتوراه/ كلية التربية االساسية/ 

 11/4/2016ديالى/ 

12 
جامعة بغداد كلية بحوث لترقية علمية/  لجنة استالل

 25/5/2015التربية البدنية وعلوم الرياضة 
12 

لجنة علمية دكتوراه/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 15/3/2017للبنات/ جامعة بغداد/ 

14 

عضو لجنة مناقشة بحوث المرحلة الرابعة/ كلية 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد/

29/4/2015 

14 
/ كلية التربية 9/10/2017تقويم علمي رسالة ماجستير/ 

 البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى

15 
مجلة كلية التربية البدنية وعلوم  فييم بحث نشر وتق

 29/4/2015الرياضة / جامعة بغداد 
15 

في الدورة التدريبية االولى للكرة  محاضر

المديرية العامة للتربية الرياضية  20/12/2017الطائرة

 والنشاط المدرسي

16 
كلية التربية البدنية عضو لجنة مناقشة ماجستير/ 

 31/5/2015وعلوم الرياضة / جامعة بغداد 
16 

تقييم احصائي اطروحة دكتوراه/ كلية التربية البدنية 

 9/5/2018جامعة ديالى  وعلوم الرياضة/

17 
كلية التربية البدنية وعلوم لجنة علمية دكتوراه/ 

 1/7/2015الرياضة/ جامعة بغداد 
17 

تقويم علمي رسالة ماجستير/ جامعة ذي قار/ 

1/7/2018 

18 
مجلة كلية التربية البدنية وعلوم  فييم بحث نشر وتق

 16/9/2015الرياضة / جامعة بغداد 
18 

ماجستير/ كلية التربية البدنية وعلوم لجنة مناقشة 

 4/3/2019الرياضة للبنات/ جامعة بغداد/ 

 13/3/2019 -لجنة علمية/ دكتوراه/ جامعة االنبار 19 27/10/2015لجنة علمية دكتوراه/  19

20 
تقويم بحث/ مجلة كلية التربية البدنية وعلوم 

 12/1/2016الرياضة/ 
 5/8/2019 -االنبارلجنة علمية/ دكتوراه/ جامعة  20

  21 20/1/2016لجنة علمية دكتوراه/  21

22 
تقويم بحث/ مجلة كلية التربية البدنية وعلوم 

 8/3/2016الرياضة/ 
22  

23 
تقويم بحث/ مجلة كلية التربية البدنية وعلوم 

 18/5/2016الرياضة/ 
23  

  24 7/9/2016عضو لجنة استالل/  24

25 
التربية البدنية وعلوم تقويم بحث/ مجلة كلية 

 31/10/2016الرياضة/ 
25  

  26 9/11/2016لجنة مناقشة دكتوراه/  26

  27 17/10/2016تقويم علمي رسالة ماجستير/  27

  28تقويم بحث/ مجلة كلية التربية البدنية وعلوم  28
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 5/12/2016الرياضة/ 

29 
محاضر/ ورشة عمل االستخدامات العلمية لمعادلة 

 7/3/2017والسرعة في الفعاليات الرياضية/ الدقة 
29  

  30 16/10/2017لجنة استالل  30

31 

وضع معادلة احصائية الحتساب اختبارات بدنية 

مهارية/ تم الموافقة عليها من قبل كلية االدارة 

 2/11/2017واالقتصاد 

31  

32 
في المؤتمر  عضو لجنة مناقشة بحوث البايوميكانيك

 12/4/2017العلمي الدولي الثالث لعلوم الرياضة 
32  

33 

عضو لجنة اعتماد كتاب التحليل الحركي الرياضي 

كمصدر الغراض الترقية/ التربية البدنية وعلوم 

 15/1/2017الرياضة/ جامعة بغداد 

33  

  34 16/1/2017لجنة علمية دكتوراه/  34

  35 24/1/2017لجنة علمية ماجستير/  35

  36 26/1/2017لجنة علمية ماجستير/  36

  37 16/5/2017لجنة مناقشة دكتوراه/  37

  38 20/11/2017لجنة مناقشة ماجستير/  38

  39 7/1/2018لجنة علمية دكتوراه/  39

  40 15/1/2018لجنة علمية دكتوراه/  40

  41 1/4/2018لجنة مناقشة دكتوراه/  41

42 
بحث/ مجلة كلية التربية البدنية وعلوم تقويم 

 3/5/2018الرياضة/ 
42  

  43 2/1/2019لجنة علمية دكتوراه/  43

  44 23/1/2019لجنة علمية دكتوراه/  44

  45 8/1/2019لجنة علمية/ ماجستير/  45

46 
مجلة كلية التربية البدنية وعلوم  تقويم بحث/

 18/6/2019 الرياضة/ 
46  

  47 27/8/2019علمية/ ماجستير/ لجنة  47

  48 17/10/2019مناقشة رسالة ماجستير  48

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدوليةتاسعا: عضوية ا 
 .2004 للرجالالكرة الطائرة ب / جامعة بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةمنتخب مساعد مدرب ل .1

 .2004 للنساء/ جامعة بغداد بالكرة الطائرة وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية  منتخبلمساعد مدرب  .2

 12/11/2014عضو لجنة االرشاد التربوي المرحلة الثالثة/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد/  .3

 13/1/2013 / جامعة بغداد بالكرة الطائرةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /تكليف، لجنة الوثائق المفقودة .4

 / جامعةةة بغةةداد بةةالكرة الطةةائرةكليةةة التربيةةة البدنيةةة وعلةةوم الرياضةةة للمرحلةةة الرابعةةة السةةجالت االمتحانيةةة لجنةةة تةةدقيق .5

9/9/2013. 

 / جامعةةة بغةةداد بةةالكرة الطةةائرةكليةةة التربيةةة البدنيةةة وعلةةوم الرياضةةة لجنةةة تةةدقيق السةةجالت االمتحانيةةة للمرحلةةة الرابعةةة .6

8/12/2014. 

 .7/10/2015 / جامعة بغداد بالكرة الطائرةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تدقيق الدرجات للمرحلة الثالثةلجنة  .7

 .20/12/2015للمرحلة الثالثة  تدقيقيةامتحانية عضو لجنة  .8

 .31/12/2017 / جامعة بغداد بالكرة الطائرةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عضو لجنة تدقيقية للمرحلة الثالثة .9

 .22/7/2014جنة اختبارات القبول لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ل .10

 .28/7/2015 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةلجنة اختبارات القبول ل .11

 .22/8/2016 لجنة اختبارات القبول لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .12

 .28/7/2017 وعلوم الرياضة لجنة اختبارات القبول لكلية التربية البدنية .13

 .26/7/2018 لجنة اختبارات القبول لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .14

 .28/7/2019 لجنة اختبارات القبول لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .15

 .9/1/2014 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد عضو لجنة فحص )جهاز ضارب للكرات( .16

 .22/9/2014 والخارجية للكرة الطائرة لجنة االشراف على المالعب الداخلية عضو .17

 .15/12/2012العربية/  لجنة بغداد عاصمة الثقافةعضو  .18

 .2015 لجنة االختبارات للموهوبين/ وزارة الشباب .19
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 .30/4/2017/  / جامعة بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عضو لجنة تدقيقية للمرحلة الرابعة .20

 .26/2/2018لغاية  26/2/2015 يالكرة الطائرة العراقالتحاد  بحوث والدراساتلجنة الرئيس  .21

 .2011مساعد مدرب منتخب جامعة بغداد  .22

 .5/11/2015عضو لجنة االرشاد التربوي المرحلة الرابعة/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد/  .23

 .6/12/2016المرحلة الرابعة/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد/ عضو لجنة االرشاد التربوي  .24

 ولحد االن. 18/10/2015مسؤول مختبر البايوميكانيك في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد منذ  .25

لةةوم الرياضةةة/ جامعةةة بغةةداد/ عضةةو لجنةةة فحةةص ومعةةايرة اجهةةزة البايوميكانيةةك والفسةةلجة فةةي كليةةة التربيةةة البدنيةةة وع .26

15/10/2015. 

كليةةة التربيةةة البدنيةةة وعلةةوم فةةي  (GLPوتصةةنيفها وتطبيةةق مواصةةفات )بعةةة المختبةةرات التعليميةةة الخاصةةة عضةةو لجنةةة متا .27

 .22/12/2016 / جامعة بغدادالرياضة

 .29/12/2016 / الجهاز المركزي التقييس والسيطرة النوعيةاختراع )الحذاء المكيف( ةعضو لجنة فحص براء .28

اختراع )جهاز متعدد االغراض للتدريب والتعليم(/ الجهاز المركةزي التقيةيس والسةيطرة النوعيةة  ةعضو لجنة فحص براء .29

19/2/2017. 

ودقةة التصةويب بسةالح عضو لجنة فحص براءة اختراع )تصميم وتصنيع جهاز مقترح في تطوير سةرعة االداء المهةاري  .30

 .28/3/2017(/ الجهاز المركزي التقييس والسيطرة النوعية الشيش للناشئين

عضو لجنة فحص براءة اختراع )جهاز تدريب مهارتي الضةرب السةاحق(/ الجهةاز المركةزي التقيةيس والسةيطرة النوعيةة  .31

2/4/2017. 

بةةي لتطةةوير دقةةة مهةةارة الرفسةةة النصةةف دائريةةة المواشةةي كيةةري لالع جهةةازتصةةميم عضةةو لجنةةة فحةةص بةةراءة اختةةراع ) .32

 .11/4/2017/ الجهاز المركزي التقييس والسيطرة النوعية (الكاراتيه

اختةةراع )جهةةاز تطةةوير التصةةويب بكةةرة السةةلة(/ الجهةةاز المركةةزي التقيةةيس والسةةيطرة النوعيةةة  ةعضةةو لجنةةة فحةةص بةةراء .33

16/5/2017. 

عضو لجنة فحص براءة اختراع )جهاز حامل الكرات االلي في كرة السلة(/ الجهاز المركةزي التقيةيس والسةيطرة النوعيةة  .34

25/4/2017. 

 .15/8/2017عضو لجنة اعتماد المختبرات في جامعة بغداد  .35

 .14/12/2017جامعة بغداد ميدانيا عضوية لجنة فريق فحص المختبرات في  .36

 / جامعةة بغةدادكليةة التربيةة البدنيةة وعلةوم الرياضةةفةي  تحديةد الطلبةة المتعففةين المرحلةة االولةىعضو لجنة وضةع اليةات  .37

1/2/2018. 

 .6/2/2018عضوية لجنة فريق فحص المختبرات في جامعة بغداد ميدانيا  .38

 .2/4/2018عضو لجنة االحصاء كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى  .39

 .2/5/2019مور التعيين في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد النظر في اعضو لجنة  .40

( الجهةاز المركةزي التقيةيس للعبةة الريشةة الطةائرة عضو لجنة فحةص بةراءة اختةراع )ملعةب تقنةي تفةاعلي لحركةة القةدمين .41

 .11/4/2019والسيطرة النوعية 

الجهاز المركةزي  ذو التغذية السمعية والبصرية المتزامنة لتعلم( عضو لجنة فحص براءة اختراع )الجهاز الكهروميكانيكي .42

 .25/4/2019التقييس والسيطرة النوعية 

 -/ جامعةة بغةدادكليةة التربيةة البدنيةة وعلةوم الرياضةةفةي  لجنة تكليف مراقبة امتحةان المفاضةلة للمتقةدمين للدراسةات العليةا .43

2/6/2019. 

 / جامعةةة بغةةدادكليةةة التربيةةة البدنيةةة وعلةةوم الرياضةةةفةةي  العلميةةة الرصةةينة لجنةةة تسةةهيل النشةةر للتدريسةةين فةةي المجةةالت .44

16/6/2019. 

 .29/8/2019لدولية للباحث العلمي عضو الرابطة ا .45

 .8/5/2109كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد/ في مية اعتمادية المجالت العلعضو لجنة  .46

 .14/2/2019 / جامعة بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةفي  عضو لجنة تدقيقية مرحلة الثانية .47
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 ت التقدير.االجوائز و شهادكتب الشكر ، عاشراً:  
 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 كتاب شكر/ مدير تسجيل 1
/ جامعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 بغداد
1997 

 طالب كتاب شكر/ مساعد مدرب/ منتخب كلية 2
/ جامعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 بغداد
2004 

 طالباتخب كلية تكتاب شكر/ مساعد مدرب/ من 3
/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعميد 

 جامعة بغداد
14/4/2004 

 2011 بغدادرئيس جامعة  طالب كتاب شكر/ مساعد مدرب/ منتخب جامعة بغداد 4

 كتاب شكر/ لتقديم اطروحة للمكتبة 5
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/

 جامعة بغداد
6/3/2013 

 كتاب شكر/ لجنة علمية ماجستير 6
عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 للبنات/ جامعة بغداد
21/1/2014 

 
محاضرة دورة صقل التحكيمية للكرة  كتاب شكر/ اللقاء

 الطائرة
 1/3/2014 المساعد االداري لرئيس جامعة بغداد

 كتاب شكر الكمال اختبارات الطلبة الجدد 7
عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ 

 جامعة بغداد
21/9/2014 

 كتاب شكر لجنة علمية دكتوراه 8
الرياضة عميد كلية التربية البدنية وعلوم 

 للبنات/ جامعة بغداد
3/2/2015 

 كتاب شكر الكمال اختبارات الطلبة الجدد 9
عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ 

 جامعة بغداد
15/10/2015 

 كتاب شكر/ العمل في اختبارات قبول الطلبة 10
عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ 

 جامعة بغداد
7/12/2016 

 كتاب شكر/ اعلى درجة تقييم في قسم االلعاب الفرقية 11
عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ 

 جامعة بغداد
12/5/2016 

 كتاب شكر لجنة علمية دكتوراه 12
عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 للبنات/ جامعة بغداد
23/3/2017 

13 
المؤتمر العلمي كتاب شكر/ للجهود المبذولة في انجاح 

 الدولي الثالث

 عميد كلية التربية البدنية وعلوم

 الرياضة/ جامعة بغداد
11/5/2017 

 3/10/2017 جهاز التقييس والسيطرة النوعية كتاب شكر 14

 9/10/2017 االتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة كتاب شكر 15

 كتاب شكر/ للدراسات العليا 16
البدنية وعلوم الرياضة/ عميد كلية التربية 

 جامعة بغداد
7/11/2018 

 كتاب شكر/ مناقشة رسالة ماجستير 17
عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 للبنات/ جامعة بغداد
21/2/2019 

 11/6/2019 عميد كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد كتاب شكر 18

 كتاب شكر/ لجنة علمية 19
البدنية وعلوم الرياضة/  عميد كلية التربية

 جامعة االنبار
18/8/2019 

 

ثامنااااااا: المشااااااروعات البحثيااااااة فااااااي مجااااااال التخصااااااص لخدمااااااة البيئااااااة والمجتمااااااع  

 .)البحوث المنشورة( أو تطوير التعليم
 السنة محل النشر اسم البحث ت

1 
الكرة  عالقة مستوى اداء المهارات الهجومية وترتيب الفرق في

 الطائرة

مجلة كلية التربية البدنية  جامعة بغداد/

 وعلوم الرياضة
2004 

2 
 بعض المتغيرات البيوكينماتيكية لالرسال الساحق وعالقتها 

 بمجموعة من متغيرات انطالق الكرة في الكرة الطائرة

جامعة بغداد/ مجلة كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
2005 

3 

 بعض المظاهر الحركية وعالقتها بدقة وسرعة الضرب 

 ( لالعبي 4الساحق العالي المستقيم من المنطقة )

 المنتخب الوطني بالكرة الطائرة

جامعة ديالى/ مجلة كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
2012 

 2012جامعة ديالى/ مجلة كلية التربية البدنية الزمن( بسرعة  -عالقة بعض المتغيرات البايوميكانيكية )القوة 4
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( لالعبي المنتخب الوطني 1حق في منطقة )ودقة الضرب السا

 بالكرة الطائرة

 وعلوم الرياضة

5 

العالقات االرتباطية البينية ببعض المتغيرات )البايوكينماتيكية 

( لدى 1للضرب الساحق العالي منطقة ) -واالنسيابية( الزاوية

 العبي 

 العراقي في الكرة الطائرة.المنتخب الوطني 

المؤتمر الدولي االول لعلوم الرياضة، 

جامعة بغداد/ كلية التربية البدنية وعلوم 

 (.1(/ المجلد )3الرياضة العدد )

2013 

6 
دراسة تحليلية لقياس )االنسيابية والقوة( الخطية والزاوية ودقة 

 ةوسرعة الكرة في الضرب الساحق العالي لالعبي الكرة الطائر

مؤتمر المجلس الدولي لمنطقة الشرق 

االوسط الخامس للصحة والتربية البدنية 

 دبي

2013 

7 
 نسبة مساهمة بعض المتغيرات البايوكينماتيكية

 باالنجاز في رمي الرمح

جامعة تكريت/ كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ مجلة الثقافة الرياضية
2013 

8 
 واالتقاني في تعلم دقة مهارة االعداد تأثير األسلوبين التعاوني 

 العالي مـن فوق الراس لالمام بالكرة الطائرة

جامعة بغداد/ مجلة كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
2014 

9 
 استخدام تمرينات مائية في تقليل نسبة ارتفاع سكر 

 الدم لدى بعض المصابين في محافظة االنبار

المؤتمر العلمي الرياضي لكليات التربية 

الرياضية بالجامعة االردنية/ الخامس 

 لالبداع الرياضي

2013 

10 

THE CORRECT SEQUENCE OF MOTOR 

TRANSPORT BE-TWEEN BODY PARTS  

TO SKILL BEATING OVERWHELM-ING 

INDICATION OF MUSCLE ELECTRICAL 

ACTIVITY AND MECHANICAL 

VARIABLES 

Global Council Of  

Sport Science 

 The Swedish Journal of 

Scientific Research (sjsr) 

ISSN: 2001-9211. Volume 1. 

Issue 5 

 (0.584معامل التاثير )

2014 

11 

اسهام زمن تماس الرجلين باالنسيابية الخطية والزاوية )والقوة 

الزاوي في  اللحظية والقدرة( الزاوية للذراعين والجذع والشغل

 ( لدى العبي الكرة الطائرة4الضرب الساحق مركز )

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم 

جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضة/ 

 البدنية وعلوم الرياضة

2015 

12 
اثر تمرينات توافقية في تطوير دقة االدراك الحس حركي 

 للمهارات الهجومية بالكرة الطائرة لدى الشباب

المؤتمر العلمي الدولي الثالث لعلوم 

جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضة/ 

 البدنية وعلوم الرياضة

17/5/2017 

13 

THE CONTRIBUTION OF SOME KINETIC 

AND PHYSICAL VARIABLES TO THE 

TESTS OF THE WIDE AND VERTICAL 

JUMPING OF FEMALES 

Sci. Int. (Lahore), 2018 

14 
بناء اختبارات مركبة )حركية مهارية( لبعض المهارات الفنية 

 بالكرة الطائرة لالعبي دوري النخبة

جامعة بغداد/ مجلة كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
2018 

15 
حركية( مهارية لبعض  –تقنين اختبارات مركبة )بدنية 

 المهارات الفنية بالكرة الطائرة لالعبي دوري النخبة

بغداد/ مجلة كلية التربية البدنية  جامعة

 وعلوم الرياضة
2018 

16 

( في C( و)Bتاثير االسلوب التبادلي وفق نمطين للشخصية )

تعلم بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة لطلبة المرحلة 

 المتوسطة

جامعة بغداد/ مجلة كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
2018 

17 
الصالبة النفسية لدى العبي انديــة  دراسة مقارنة لمستوى

 النجــف )الدرجــة الممتازة( فـي لعبتي كرة القدم وكرة السلة

جامعة ديالى/ مجلة كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
2018 

18 

Ground Reaction Force At Athletic and 

Paralympic Runners–3d _Grfs during Barefoot 

Running 

The International Journal of 

Engineering and Science 

(IJES) 

2019 

19 
تاثير جهاز وادوات مساعدة في متغيرات الضغط للمصابين 

 ( سنة12 -10بتسطح القدم المرن اعمار )

جامعة بغداد/ مجلة كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
2019 

20 

The effect of special force training on the 

development of biomechanical variables for 

running raising awareness during the 

performance on the jumping table 

Spring Conferences of Sports 

Science 

JOURNAL OF HUMAN 

SPORT & EXERCISE ISSN 

1988-5202 

Impact factor Q3 

2019 
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة عشر: حادي 
 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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