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 :أواًل : المؤهالت العلمية 
 

 التاريخ الجامعة الدرجة العلمية
 8771 بغداد  بكالوريوس / تربية رياضية. 8
 2888 بغداد . ماجستير / تربية رياضية 2
 2881 بغداد . دكتوراه / تربية رياضية 3
   . اخرى 4
 

 :ثانيًا : التدرج الوظيفي 
 

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة
 2881-2888 جامعة بغداد . ماجستير / مدرس مساعد 8
  2881 جامعة بغداد . دكتوراه / مدرس 2
 2884 جامعة بغداد  استاذ مساعد  -3
 

 : التدريس الجامعي ثالثًا 
 إلى  -الفترة من  الجامعة الجهة )المعهد / الكلية(

 لحد اآلن – 2888 بغداد كلية التربية الرياضية  .8
   
 

 رابعًا : المقررات الدراسية التي قمت بتدريبها 
 السنة المادة القسم
 لحد اآلن – 2888 أجهزة جمناستك  الفرديةااللعاب 

 لحد اآلن 2882 طرائق تدريس العلوم النظرية
   

 
 خامسًا : )االطاريح والرسائل( التي اشرف عليها 

 السنة القسم اسم االطروحة ت
    
    



 
 سادسًا : المؤتمرات العلمية التي شارك فيها : 

 المشاركةنوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
)بحث / بوستر 

 حضور(
 بحث موصل 2882 مؤتمر جامعة الموصل  8
حضور عضوة في  بغداد 2882 مؤتمر جامعة بغداد / جادرية  2

 لجنة المؤتمر
 بوستر بغداد 2883 مؤتمر جامعة بغداد / وزيرية  3
مؤتمر مركز البحوث النفسية  4

)الصحة النفسية في الجامعات 
  (العراقية

ورقة عمل +  بغداد 2884
 حضور

 مشاركة + حضور بغداد 2883 ندوة )مركز البحوث النفسية( 1
قاعة مركز البحوث  2883 ملتقى جامعة بغداد  6

 النفسية / جامعة بغداد
 مشاركة + حضور

    ندوات مكتوبة  9
1     

مؤتمر كرة القدم للساحات 
 المكشوفة 

 

 حضور 
جامعة بغداد / كلية 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة 
1/4/2886 

ندوة ) النشر في المجالت العلمية 
 الرصينة ( 

 

 حضور 
كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة / القاعة 
 المناقشات الكبرى 

3/3/2886 

ندوة ) السرقة واالنتحال في 
 البحوث العلمية ( 

 حضور 
وعلوم كلية التربية البدنية 
الرياضة / القاعة 
 المناقشات الكبرى

89/1/2886 



 

  نندوة مؤشرات تقييم أداء التدريسيي

 
  مشاركة 

كلية العلوم السياسية 
جامعة بغداد /   –

 قاعة الحرية 
83/8/2886 

ورشة عمل ) تعليمات وضوابط 
ملف تقييم أداء التدريسيين 

 والموظفين ( 

 

  مشاركة 
كلية الزراعة / 
 جامعة بغداد 

29 /88 /2886 

ورشة عمل ) تحديث بمادة اللياقة 
 البدنية بإضافة رياضة اليوغا ( 

 حضور  
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة / 

 قاعة اللياقة البدنية 
02/1/0212 

ورشة عمل في اللغة االنكليزية 
 السنوية الثانية 

 حضور  
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة / 

  Eمختبر 

21 /
8/2886 

  مشارك  دورة في اللغة االنكليزية 
كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة / 

 Eمختبر 

4-
8/12/0212 

 SPSSدورة في تحليل البيانات ) 
 ) 

 

  مشارك  

كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة / 

لفرع  84قاعة 
 العلوم النظرية 

88-28 /
تشرين الثاني 

2881 

/ 81-81مركز البحوث   مشارك  دورة في المختبر النفسي , مكوناته 



النفسية / جامعة  , تطبيقاته , منظومات 
 بغداد 

تشرين األول 
2881 

 
 سابعًا : االنشطة العلمية األخرى 

 خارج الكلية الكليةداخل 
 عضو في لجنة تنزيل الدرجات  .8
 عضو في لجنة اختبارات الطلبة الجدد .  .2
 عضو في لجنة التطبيق .  .3
 عضو في لجنة مناقشة بحوث التخرج .  .4
 عضو في شعبة ضمان الجودة .  .1
عضو في اللجنة االجتماعية في المؤتمر  .6

 العلمي الدولي األول العلوم الرياضية/
 جادرية .  –جامعة بغداد 

  

 
 
 

 ثامنًا : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم
  

 السنة محل النشر اسم البحث 
التعلم الذاتي والتدريبي في  بأسلوبيتأثير تمارين  8

بعض المهارات األساسية على  تعلم واحتفاظ
 .  عارضة التوازن

 2882 جامعة الموصل

الضغوط النفسية وعالقتها بالثقة بالنفس وأداء  2
بعض المهارات األساسية على بساط الحركات 

 االرضية في الجمناستك الفني للنساء . 
 2883 جامعة بغداد

بعض المهارات  بأداءالحرج الموقفي وعالقته  3
 األساسية في الجمناستك الفني للنساء. 

 2884 جامعة بغداد

)المصنع( في النابضي تأثير استخدام البساط  4
 2883 جامعة ديالىالهوائية االمامية القلبة تطوير أداء مهارة 



 السنة محل النشر اسم البحث 
على بساط الحركات األرضية في ستقيمة الم

 .  2884الجمناستك الفني للرجال 
تحديد المعايير لبعض المهارات الهجومية على  1

 وفق مراكز اللعب بكرة السلة 
 2884 جامعة بابل

في تطوير  cogniplusتأثير برنامج محوسب  6
قوة التركيز وأداء السلسلة الحركية على عارضة 

 التوازن  
 2881 جامعة بغداد

    
    
    
    
 

 تاسعًا : عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 
 2886 – 2881عضو مجلس فرع االلعاب الفردية  -
 2886 - 2881مقرر فرع االلعاب الفردية  -

 الجوائز وشهادات التقدير  –عاشرًا : كتب الشكر 

كتاب الشكر أو الجائزة أو  
 السنة الجهة المانحة شهادة التقدير

 2888 مركز تطوير طرائق شكر وتقدير  8
  التدريس والتدريب الجامعي  2
كلية التربية  / جامعة بغداد شهادة تقديرية  3

 الرياضية
2883 

 2883 للبنات / مشاركة مؤتمر . شهادة تقديرية  4
جامعة الموصل / مؤتمر تربية  شهادة تقديرية  1

 2882 رياضية

جامعة بغداد / مؤتمر تربية  شهادة تقديرية  6
 2883 رياضية

 2883 وزارة التعليم شكر وتقدير من السيد الوزير  9



كتاب الشكر أو الجائزة أو  
 السنة الجهة المانحة شهادة التقدير

رئيس جهاز  –$شكر وتقدير  1
 االشراف والتقويم العلمي 

 2884 جامعة بغداد

رئيس جامعة  –شكر وتقدير  7
بغداد نظرًا للعمل في اللجان 

 االمتحانية مع منح قدم 
 2883-2882 رئيس جامعة بغداد 

الشهادة التقديرية أو شهادة 
المشاركة أو كتاب الشكر 

 وغيرها
 التاريخ السبب الجهة المانحة

شهادة مشاركة في دورة المختبر 
 النفسي 

 

 عضو مشارك  مركز البحوث النفسية 
تشرين  81-81

  2881األول 

شهادة مشاركة في دورة تحليل 
 (  SPSSالبيانات ) 

 

كلية التربية البدنية وعلوم 
الرياضة / فرع العلوم 

 النظرية 
 عضو مشارك 

تشرين  88-28
 2881الثاني 

شهادة مشاركة في دورة اللغة 
 االنكليزية الخاصة للتدريسيين 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 / مختبر اللغة االنكليزية 

 عضو مشارك 

 

4-1/88 
/2881 

 

عضو لجنة  -8شكر وتقدير 
 اختبارات الطلبة الجدد 

كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة / السيد العميد 

للجهود 
المبذولة في 

 اللجنة 

81/88/2881 



احتفالية يوم  -2شكر وتقدير 
 الكلية 

كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة / السيد العميد

للجهود المبذولة 
 في اللجنة

28/4/2886 

عضو لجنة  -3شكر وتقدير 
 امتحانيه 

كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة / السيد العميد

المبذولة للجهود 
 في اللجنة

21/88/2881 

عضو لجنة  -4شكر وتقدير 
 االستالل االلكتروني 

كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة / السيد العميد

للجهود المبذولة 
 في اللجنة

22/1/2886 

عن المشاركة  -1شكر وتقدير 
بالنشاط الخاص  بطلبة 

الدراسات العليا ) الماجستير 
البحث عن  والدكتوراه (      )

 الكنز (

كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة / السيد العميد

للجهود المبذولة 
 في اللجنة

38/3/2886 

عن الجهود  -6شكر وتقدير 
المبذولة في اداء المهام الموكلة 

 اليهم 

نائب رئيس مجلس محافظة 
 بغداد 

للجهود 
 المبذولة 

24/4/2886 

    

    

    

 
 الحادي عشر : الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 سنة النشر اسم الكتاب 
8   
2   
3   



4   
 

 ثاني عشر : اللغات 
  العربية 
  االنكليزية 
 
 
 
 
 
 
 

 . : المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية داخل العراق وخارجه ثالثة عشر

 حضور  مشاركة  التاريخ المكان الصفة عنوان المؤتمر ، الندوة وورشة العمل ، الدورة
. المؤتمر الدوري الثامن عشر لكليات التربية 8

الرياضية في العراق والمؤتمر الدولي الثاني 
 للباحثين الشباب 

  1/1/2882-1 جامعة الموصل 

. المؤتمر التأسيسي العام لنقابة االكاديميين 2
جامعة بغداد / كلية    العراقيين .  

 التربية الرياضية
4/4/2882 

 
. المؤتمر العلمي الدولي األول )الصحة 3

القاعة الكبرى / كلية    النفسية في الجامعات العراقية(
 التربية الرياضية

26/3/2884 
 صباحاً  88.38

جامعة بغداد كلية    . المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم الرياضة 4
 81/82/2882-86 التربية الرياضية

. المؤتمر العلمي التخصصي األول للبحث 1
كلية التربية الرياضية    العلمي 

 88/8/2883-7 للبنات 

. ندوة على تقنية استخدامات اجهزة اختبارات 6
   فسلجة رياضية / د. ساطع . 

قاعة اجتماعات كبرى 
/ كلية التربية 

 الرياضية
27/88/2888 

. ندوة عن المختبر النفسي المعاصر وتطبيقاته 9
قاعة اجتماعات كبرى   المختلفة في مجال علم النفس الرياضي / د. 

 3/8/2882/ كلية التربية 



 حضور  مشاركة  التاريخ المكان الصفة عنوان المؤتمر ، الندوة وورشة العمل ، الدورة
 الرياضية عادل الصالحي 

جامعة بغداد / كلية    .ندوة عن مرض ضغط الدم والقلب والسكر 1
 التربية الرياضية

8/2/2882 
 

. ندوة عن جودة األداء الجامعي : التخطيط 7
 29/2/2882 كلية التربية الرياضية   لتطبيق الجودة . 

جامعة بغداد / كلية    . ندوة عن قانون كرة القدم واخر مستجداته . 88
 9/2/2882 التربية الرياضية

 9/1 جامعة الموصل   . ندوة عن علم النفس الرياضي 88
ستراتيجيات التدريس )أ.د. علي . ندوة 82

 1/1 جامعة الموصل   الديري(

. ندوة )اتجاهات وتطبيقات حديثة في طرائق 83
التدريسين في الجامعات العراقية( )جامعة بغداد 

   أنموذجًا( 

قاعة التعليم المستمر 
مركز التطوير والتعليم 

المستمر / جامعة 
 بغداد

29/3/2884 
 صباحاً  88.88

عنوان  –مركز البحوث النفسية  –. ندوة 84
)االطفال واالحداث المهددون االسباب 

 والمعالجات(. 
   مركز البحوث النفسية

 87/88/2883 / جامعة بغداد

. ندوة )تشخيص ومعالجة بعض االخطاء 81
جامعة بغداد كلية    االحصائية في بحوث التربية الرياضية 

 89/4/2882 التربية الرياضية

جامعة بغداد كلية    . ندوة التمارين الشائعة والخاطئة وبدائلها 86
 8/88/2882 التربية الرياضية

. ندوة كيفية كتابة المعلومات الخاصة عن 89
جامعة بغداد كلية    التقييم لألداء التدريسي 

 21/82/2882 التربية الرياضية

. ندوة افتتاح مركز جامعة ابن سينا 81
جامعة بغداد كلية    االفتراضية 

 21/88/2888 التربية الرياضية

جامعة بغداد كلية    . ندوة اراء في البحث العلمي 87
 88/4/2883 التربية الرياضية

جامعة بغداد كلية    . ندوة توعية حول المتفجرات 28
 38/3/2883 التربية الرياضية

 27/1/2883جامعة بغداد كلية   . ندوة مؤشرات جودة الرياضة الجامعية 28



 حضور  مشاركة  التاريخ المكان الصفة عنوان المؤتمر ، الندوة وورشة العمل ، الدورة
 التربية الرياضية والتربية الفنية في المؤسسات االكاديمية 

. ورشة عمل )المركز الثقافي البريطاني 22
 26/2/2884 القاعة الكبرى   للدعوة للمؤتمرات العلمية(.

 صباحاً  7.88
. ورشة عمل التي اقامها المركز الثقافي 23

 28/88/2882 اربيل    البريطاني 

. ورشة عمل التي اقامها المركز الثقافي 24
 24/4/2883-22 اربيل    البريطاني

 . دورة ترقيات الخاصة بكفاءة الحاسوب 21
   جامعة بغداد / مركز

 23/2/2882-87 الحاسب االلكتروني

. دورة تحكيمية بكرة القدم للمستجدات 26
بغداد / كلية  جامعة   بالتحكيم ومساحات المكشوفة . 

 28/3/2882-81 التربية الرياضية

. دورة تطويرية لطرق المساعدة لمهارات 29
ولغاية  86/2الجمناستك الفني للنساء للمدة 

81/3/2882 . 
   جامعة بغداد / كلية

 التربية الرياضية
86/22/2882 
 81/3/2882لغاية 

. محاضرة نوعية عن دورة مدربات الكرة 21
جامعة بغداد / كلية    الطائرة في الواليات المتحدة االمريكية  

 27/8/2882 التربية الرياضية

. محاضرة نوعية عن االخطاء االحصائية 27
)االساليب اإلحصائية غير الصحيحة في بحوث 

 التربية الرياضية(
   جامعة بغداد / كلية

 89/4/2882 الرياضيةالتربية 

. محاضرة نوعية عن الجمناستك االيقاعي 38
جامعة بغداد / كلية    بالمهارات 

  التربية الرياضية

. محاضرة نوعية حول المنشطات وتأثيرها 38
جامعة بغداد / كلية    على الشباب.

 81/4/2882 التربية الرياضية

. محاضرة نوعية عن تطبيقات تكنولوجيا 32
المعلومات للوصول إلى بحوث التربية الرياضية 

81/1/2882  . 
   جامعة بغداد / كلية

 81/1/2882 التربية الرياضية

. محاضرة نوعية عن تطبيق التحكم 33
االلكتروني القائم على تكنولوجيا التعلم في 

 تدريس مادة الجمناستك الفني . 
   بغداد / كلية جامعة

 89/1/2882 التربية الرياضية

 82/2/2882 جامعة بغداد   . محاضرة نوعية عن مرض االيدز 34



 حضور  مشاركة  التاريخ المكان الصفة عنوان المؤتمر ، الندوة وورشة العمل ، الدورة
. محاضرة نوعية )التقويم في الجمناستك 31

قاعة التعليم المستمر    الفني(
 24/2/2884 كلية التربية الرياضية

الكبرى لكلية القاعة    . محاضرة نوعية )التنويم المغناطيسي( 36
 28/88/2883 التربية الرياضية

. محاضرة نوعية )التوعية الصحية حول 39
بعض االمراض االنتقالية وامراض سرطان الثدي 

 وبعض العادات السلبية على الصحة الجسمية(
   قاعة التعليم المستمر

 29/2/2884 كلية التربية الرياضية

. محاضرة نوعية )التوعية ضد مخاطر 31
 22/4/2884 قاعة التعليم المستمر   المنشطات ومشوربات الطاقة. 

. محاضرة )اكتشاف المواهب واإلعداد على 37
     المدى الطويل في المدرسة األلمانية(. 

. محاضرة )تطبيقات الشبكات العصبية 48
قاعة التعليم المستمر    االصطناعية الفرعية في المجال الرياضي(. 

 7/4/2884 كلية التربية الرياضية

. محاضرة نوعية )في مجال مكافحة 48
القاعة الكبرى لكلية    المتفجرات(

 8/4/2884 التربية الرياضية

. مهرجان بالسالسل والعروض الفردية 42
جامعة بغداد / كلية    والجماعية في الجمناستك الفني االيقاعي . 

 38/4/2882 الرياضيةالتربية 

   81/1/2884  . مهرجان اللغة االنكليزية 43
   86/1/2884  . مهرجان اللغة العربية 44
 .ملتقى جامعة بغداد للتعليم اإللكتروني . 41

  
جامعة بغداد / مركز 

التطوير والتعليم 
 المستمر

88-82/4/2882 

 


