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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 د . سناء مجيد محمد التميمي  :االسـم
 0791 تاريخ الميـالد:

 ةمسلم انة:الدي
 بايوميكانيك / ساحة وميدان  ص:التخص

 أستاذة جامعية  :الوظيفة

 أستاذ مساعد  الدرجة العلمية:

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية عنوان العمل:
 / العمل: هاتف

 19912290709 :الهاتف النقال
 sanaa_altamimy@yahoo.com :أاللكترونيالبريد 

 

 

 المؤهالت العلمية أوالً :  

 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 0212 التربية الرياضية بغداد أستاذ مساعد  1

 0222 التربية الرياضية  ديالى مدرس 0

 1111  -  - مدرس مساعد 3
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 تدرج الوظيفي الثانياً :  

 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
1 

مسؤولة مختبر التحليل البايوميكانيكي 

 والتصوير الفديوي 

كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد 

 لطلبة الدراسات العليا 
0221 – 0220  

 0222 – 0222 ديالى كلية التربية الرياضية / جامعة  تدريسية  0

  0222 – 0222 كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى  ات العليا مقررة قسم الدراس 3

 0222 – 0222 بغداد كلية التربية الرياضية / جامعة  تدريسية  2

2 
مستشارة رئيس مجلس النواب 

 العراقي لشؤون الرياضة والشباب 

 

 مجلس النواب العراقي السابق  

 

0222 – 0221  

 ولحد اآلن 0221 الرياضية / جامعة بغدادكلية التربية  أستاذة جامعية  2

 

 التدريس الجامعي ثالثاً :  

 

 إلى –من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت
 0222غاية ول 0222 ديالى التربية الرياضيةكلية  1

 0222ولغاية  0222 بغداد  كلية التربية الرياضية  0

 0221ولغاية  0222 بغداد  مجلس النواب العراقي )تنسيب( 3

 ولحد اآلن  0221 بغداد كلية التربية الرياضية  2

 

 قمت بتدريسها التيالمقررات الدراسية رابعاً :  

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
1 

االلعاب الفردية / جامعة ديالى / الدراسة 

 الصباحية
 0222 – 0222 بايوميكانيك 

0 
الدراسة  االلعاب الفردية / جامعة ديالى /

 الصباحية
 0222 – 0222 ساحة وميدان

3 
االلعاب الفردية / جامعة ديالى / الدراسة 

 المسائية 
 0222 – 0222 بايوميكانيك 

2 
االلعاب الفردية / جامعة ديالى / الدراسة 

 المسائية 
 0222 – 0222 ساحة وميدان

 ولحد اآلن – 0222 ل  ساحة وميدان ولكافة المراح االلعاب الفردية / جامعة بغداد  2
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  التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح األ)خامساً:  

 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
1    

2    

3    
 

 التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور(

1 
المؤتمر العلمي لكليات التربية 

 0222  الرياضية
  الجامعة الهاشمية

  األردن
 حضور

0 
المؤتمر الدولي الثالث حول )غزة( 

 ودعم حقوق الشعب الفلسطيني 
  طهران / أيران   0222

عضوة لجنة إحدى 

مناقشات بحوث 

  ودراسات المؤتمر

3 
المؤتمر الدولي الرابع حول غزة ودعم 

 طهران / أيران  0221  لفلسطيني حقوق الشعب ا

عضوة لجنة إحدى 

مناقشات بحوث 

  ودراسات المؤتمر

2 
في بطولة الخليج العربي المشاركة 

 لكرة القدم
 

 سلطنة عمان  0221

 لجنة الشبابعن ممثلة 

والرياضة في مجلس النواب 

   العراقي

2 

المؤتمر العلمي الذي أقامته وزارة 

لمي في التعليم العالي والبحث الع

 كوردستان العراق 

11  /12 /0211 
جامعة صالح الدين 

 في أربيل 
  حضور 

2 

الدولي للصحوة اإلسالمية مؤتمر ال

 للشباب 

 
 طهران / أيران  0211

عضوة لجنة إحدى 

مناقشات بحوث 

 ودراسات المؤتمر

2 
لمؤتمر العلمي الثاني للصم وضعاف ا

 السمع    
1 – 3/2/0210  

معية مجمع التربية الس

بمركز قطر الوطني 

للمؤتمرات بالعاصمة 

 القطرية الدوحة

 ببحثاً علمياً  

1 

المؤتمر العلمي الدوري الثامن عشر 

لكليات وأقسام التربية الرياضية في 

 العراق 

2 – 1/2/0210 

كلية التربية 

الرياضية       

 جامعة الموصل

 

 ببحثاً علمياً 

1 
 المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم

 الرياضة  
12-

11/10/0210 

كلية التربية الرياضية      

 جامعة بغداد 
 ببحثاً علمياً 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1

2 

المؤتمر العلمي التخصصي الثالث 

 في البايوميكانيك والتحليل الحركي

 

2 – 2 /10/0210   
كلية التربية الرياضية      

  جامعة القادسية
 ببحثاً علمياً 

1

1 

لعلوم  المؤتمر العلمي الدولي الرابع

 التدريب والفسلجة  الرياضية

 

3 – 2 /10/0210 

كلية التربية 

الرياضية      

 بصرة  جامعة ال

 

 ببحثاً علمياً 

1

0 

مؤتمر الشباب والصحوة االسالمية 

 العالمي 
 طهران / أيران  0210

عضوة لجنة إحدى 

مناقشات بحوث 

 ودراسات المؤتمر

1

3 

والصحوة العالمي للمرأة مؤتمر ال

 مية االسال

 
 طهران / أيران  2112

عضوة لجنة إحدى 

مناقشات بحوث 

 ودراسات المؤتمر

1

2 

العفاف والحجاب الدولي مؤتمر 

 ممثلة العراق 

 

 أصفهان / أيران 0213

عضوة لجنة إحدى 

مناقشات بحوث 

 ودراسات المؤتمر

1

2 

ندوة القيادات لتطوير عمل المرأة 

 العراقية 
 بغداد  0213

حضور ومشاركة 

 قة عمل بور

1

2 

ندوات ودورات تطويرية للعمل 

 االنتخابي 
 بغداد  0213

حضور ومشاركة 

 بورقة عمل 

 

   األخرىاألنشطة العلمية سابعا :  

 

 خارج الكلية داخل الكلية
مقرررررة قسرررم الدراسرررات العليرررا بكليرررة التربيرررة الرياضرررية / 

 جامعة ديالى 
 / السويد عضو المجلس العالمي للعلوم الرياضية 

مسؤولة مختبر التحليل البايوميكانيكي والتصوير الفرديوي 

 بكلية التربية الرياضية / جامعة بغداد

عضو اللجنة العليرا لروزارة التعلريم العرالي والبحرث العلمري 

  0210والمشرفة على نادي الطلبة الرياضي ومنذ عام 

طلبة المرحلة العملي في المدارس ل تطبيقالعلى اإلشراف 

 بجامعتي بغداد وديالى ليات التربية الرياضية كبالرابعة 

اللجنرررة العليرررا لالنتخابرررات المركزيرررة فررري اللجنرررة مقرررررة 

لجنرة الشرباب والرياضرة لممثلرة  االولمبية الوطنية العراقية

  0222 في مجلس النواب العراقي

طلبررة المرحلررة التخرررل ل بحرروثمشرراريع األشررراف علررى 

  جامعتي بغداد وديالى  في كليات التربية الرياضية بالرابعة 
 عضو الهيئة العامة لنادي فتاة ديالى 

طلبة المرحلة الرابعرة لمناقشة بحوث التخرل لجنة  ةعضو

   جامعتي بغداد وديالى  كليات التربية الرياضية في ب

عضو عدة مواقع ألكترونية في تخصص التربية الرياضية 

 واالحتياجات الخاصة 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

لجنررة مناقشررة لطالررب ماجسررتير فرري كليررة التربيررة  ةعضررو

  0212الرياضية / جامعة بغداد 
 عضوة المكتبة االفتراضية العراقية 

سررتير فرري كليررة التربيررة ة ماجلجنررة مناقشررة لطالبرر ةعضررو

  0213الرياضية / جامعة بغداد 
 عدة لقاءات تلفزيونية  

 فري كليرةلرسالة ماجستير وأطروحرة دكترورا  مقوم علمي 

  / جامعة بغداد التربية الرياضية 

المشاركة باالنتخابات البرلمانية بصفة مرشحة عن الدورة 

 الحالية 

لجنررة الحلقررات الدراسررية لطلبررة الدراسررات العليررا /  ةعضررو

الماجسرررتير فررري كليرررة التربيرررة الرياضرررية / جامعرررة ديرررالى 

  0222 – 0222، و  0222 – 0222لآلعوام الدراسية 

 عالم المرئيعضوة رابطة اال

عضرروة لجنررة الحلقررات الدراسررية لطلبررة الدراسررات العليررا / 

الماجسرررتير فررري كليرررة التربيرررة الرياضرررية / جامعرررة بغرررداد 

 – 0213، و  0213 – 0210وللعرررررررامين الدراسررررررريين  

0212   

 

عضررو لجنررة الحلقررات الدراسررية لطلبررة الدراسررات العليررا / 

عرة بغرداد وللعرام الدكتورا  في كلية التربية الرياضية / جام

  0212 – 0212الدراسي 
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أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيالمشروعات البحثية ثامنا:  
  )البحوث المنشورة(التعليم

 

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1 

أثير المجهود البدني بأقصى شدة على بعض المتغيرات ت

   م حواجز  112فية في ركض البايوكينماتيكية والوظي

مجلة كلية التربية الرياضية / جامعة 

   12م  –( 3)ع  – بغداد

 

0222   

0 

أثررر أسررتخدام التمررارين الخاصررة باألسررلوب الترردريبي علررى 

تنميرررة بعرررض القررردرات الحركيرررة وتحسرررين فعاليرررة الوثرررب 

   الطويل بالعاب القوى

مجلة كلية التربية الرياضية / جامعة 

  بغداد
0222 

3 

تررررأثير بعررررض المتغيرررررات البايوكينماتيكيررررة علررررى نشرررراط 

 (م حواجز112اآلنزيمات الخاصة في الدم لركض )

مجلة ديالى الرياضية / كلية التربية 

 الرياضية / جامعة ديالى
0222 

2 

دراسة مقارنة في بعرض المتغيررات الكينماتيكيرة لالرسرال 

   الساحق والضرب الساحق االمامي بالكرة الطائرة

/ كلية  علوم التربية الرياضيةمجلة 

  1 ع التربية الرياضية / جامعة ديالى
0222 

2 

أسررتخدام المؤشرررات البيوميكانيكيررة لقيرراس القرروة المميررزة 

 بالسرعة في أختبارالقفزالمتبادل

مجلة التربية الرياضية / كلية التربية 

(     02) م – الرياضية / جامعة بغداد

  ( 3ع )

0221 

2 

يرتدريب التحمل المطلق بالطريقرة المسرتمرة فري بعرض تأث

(م 1222المتغيرررات البايوكينماتيكيررة واالنجرراز  لررركض )

 ناشئين

مجلة علوم التربية الرياضية / كلية 

 التربية الرياضية / جامعة بابل

 ( 1( ع )1م ) -

0221 

2 

عالقرررة بعرررض الصرررفات البدنيرررة للسررراقين ب نجررراز ركرررض 

 (م حواجز112)

سات وبحوث التربية مجلة درا

الرياضية / كلية التربية الرياضية / 

 جامعة البصرة

0221 

1 

تمرينررات القرردرة االنفجاريررة لعضررالت الرررجلين وفررق مبرردأ 

 الدفع اللحظي وتأثير  في انجاز الوثب الطويل للناشئين

مجلة علوم التربية الرياضية / كلية 

 التربية الرياضية / جامعة بغداد
 

1 
ة للمتغيرررررات البيوكينماتيكيررررة والقياسررررات دراسررررة عامليرررر

 لفعالية قذف الثقل  الجسمية والبدنية

المؤتمر العلمي الدوري الثامن عشر 

لكليات وأقسام التربية الرياضية في 

  الموصل

0210 

12 

الخجرل وعالقترره برالعنس األسررري وإسراءة المعاملررة البدنيررة  

 دلضعيفات السمع في محافظة بغدا واإلهمال الوالدي

المؤتمر العلمي الثاني للصم وضعاف 

 السمع بالعاصمة القطرية الدوحة
0210 

 0210المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم تررأثير ترردريبات خاصررة لتطرروير قرردرة االحسرراس بالمسررافة  11



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 الرياضة / جامعة بغداد  متر  022والقوة ومسافات التعجيل وإنجاز 

10 

سررررمات الشخصررررية عالقررررة االحتررررراق النفسرررري برررربعض ال

 وأساليب مواجهة المشكالت لدى معلمي التربية الرياضية 

كلية التربية  –مجلة علوم الرياضة 

  الرياضية / جامعة ديالى
0212 

13 

دراسرررة الثقرررة برررالنفس والدافعيرررة وبعرررض مظررراهر االنتبرررا  

وعالقتهما بمهارتي التصويب مرن الثبرات والطبطبرة بكررة 

 ليم كردستان  السلة لالعبين الناشئين ب ق

كلية التربية  –مجلة علوم الرياضة 

  الرياضية / جامعة ديالى
0212 

 
 الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 
  اللجنة العليا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرفة على نادي الطلبة الرياضي ومنذ  ةعضو

 . 0210عام 

  لجنة الشباب لممثلة  تخابات المركزية في اللجنة االولمبية الوطنية العراقيةاللجنة العليا لالن مقررة

 . 0222 والرياضة في مجلس النواب العراقي

   / عضوة لجان الحلقات الدراسية لطلبة الدراسات العليا / الماجستير في كلية التربية الرياضية

 . 0222 – 0222، و  0222 – 0222جامعة ديالى لآلعوام الدراسية 
   عضوة لجان الحلقات الدراسية لطلبة الدراسات العليا / الماجستير والدكتورا  في كلية التربية

 ولحد اآلن .  0210الرياضية / جامعة بغداد منذ العام 
  المجلس العالمي للعلوم الرياضية  ةعضوGlobal Council Of Sport Science السويد /  
   عضوة المكتبة االفتراضية العراقية. 

  . عضوة رابطة االعالم المرئي 

 

  الجوائز و شهادات التقديركتب الشكر ، عاشراً:  

 

 السنة الجهة المانحة  التقديركتاب الشكر و  ت

  شكر وتقدير 1
 رئيس جامعة كركوك حسب األمر الجامعي ذي العدد

2/12/13223 
03/11 /0212  

  12/0/0212  مهورية العراق / ج وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 0

 0212 رئيس لجنة األمن والدفاع في مجلس النواب العراقي  شكر وتقدير 3

 3/2/0210-1 الدوحة  - قطر/ مجمع التربية السمعية عميدة  شكر وتقدير 2

 0221 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 2

 0221 العراقي  األمانة العامة لمجلس الوزراء تكريم شكر و 2

 0221 رئيس مجلس النواب العراقي شكر وتقدير 2

 0222 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية بمعاون العميد للدراسات العليا  شكر وتقدير 1

 0222 رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير 1

 0222 جامعة ديالى/ عميد كلية التربية الرياضية  شكر وتقدير 12

 0220 / جامعة بغدادية الرياضية عميد كلية الترب شكر وتقدير 11
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  أو المترجمة الكتب المؤلفة : عشر حادي 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

2   
 

 
  اتــاللغ ثاني عشر : 

 

 العربية .  

 االنكليزية .  


