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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 د.عبد الجليل جبار ناصر حسين : االسـم
 01/00/0691  تاريخ الميـالد:

 متززوج الحالة الزوجية:

 4 :عدد األوالد
 مسلم  انة:الدي

 التدريب الرياضي / المالكمةالتربية الرياضية / علم ص:ــالتـخـص
 تدريسي :الوظيفة

 مدرس  الدرجة العلمية:

  بغداد / الجادرية / جامعة بغداد كلية التربية الرياضية / فرع االلعاب الفرديةعنوان العمل:
  العمل: هاتف

 19610707971 :الهاتف النقال
   jaleelabd@yahoo.com:أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1111-1191 التربية الرياضية بغداد بكلوريوس 1
 22/3/2119 التربية الرياضية بغداد ماجستير 2
 2111 التربية الرياضية بغداد دكتوراه 3
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 22/3/2119-1/2/2113 كلية التربية الرياضية مدرب العاب 1

-22/3/2119 كلية التربية الرياضية مدرس مساعد 2
11/1/2112 

 لحد االن-11/1/2112 كلية التربية الرياضية مدرس 3
 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 لحد االن -2113 بغداد التربية الرياضيةكلية  1

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2111 الحاسبات الدراسات العليا 1
 2113 الحاسبات الدراسات العليا 2
 2112 المالكمة التدريب 3
 2112 طرائق التدريس التدريب 2
 2111 الحاسبات النظريةالعلوم  2
 2111 المالكمة االلعاب الفردية 6

 
 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح األ )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
1    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 بحث / بوستر حضور( )

0 
ندوة تحديات المكتبات ومراكز 

المعلومات الجامعية للتحول نحو 
 المجتمع االلكتروني

وزارة التعليم العالي  1100
 حضور والبحث العلمي
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 1100 المدوة العلمية للمكتبة االفتراضية 1
جامعة بغداد / قاعة 
 حضور السيد الشهيد الحكيم

7 
بالمكتبة ورشة عمل متخصصة 

 1101 االفتراضية
جامعة بغداد / قاعة 

 حضور د.مهدي حنتوش

4 
ورشة عمل متخصصة بالمكتبة 

 محاظر كلية التربية الرياضية 1107 االفتراضية

 
 
 

 .  األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية
 البايوميكانيك / جامعة صالح الدينمحاضر دورة  عضو لجنة اطار البحث / ماجستير /ايالف ربيع
 محاضر دورة البايوميكانيك / جامعة السليمانية عضو لجنة اطار البحث / ماجستير /رافد خليل

محاظر الدورات التحكيمية والتدريبية/اتحاد الكيك  عضو لجنة مطابقة اطر البحث / دراسات عليا
 بوكسنغ

 تدريبية / اتحاد المالكمةمحاظر دورة  عضو لجنة االستالل االلكتروني
  

 
 
 
 

 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  
 )البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت

بناء وتقنين اختبار لقياس القوة المميزة بالسرعة للرجلين عموديا بكرة  0
 1100 الرياضيةمجلة كلية التربية  السلة

مستوى الوعي بتكنولوجيا المعلومات لدى مدربي وحكام المالكمة في  1
 1100 مجلة كلية التربية الرياضية العراق

تاثير استخدام تكنولوجيا المعلومات في زمن اداء وتصحيح االختبارات  7
 1100 مجلة كلية التربية الرياضية النفسية في التربية الرياضية

4 
اثر المعرفة التخصصية بالمصطلحات االنكليزية الرياضية في دقة ترجمة 

ال  النصوص الرياضية من اللغة العربية إلى االنكليزية باستخدام 
Google  

المؤتمر الدولي / جامعة 
 1101 بغداد كلية التربية الرياضية

 1101المؤتمر الدولي / جامعة  العراقيين  للمدربين اثر الدراسات االكاديمية الرياضية في البرامج التدريبية  5
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 بغداد كلية التربية الرياضية

عالقة مؤشر االنسيابية ودفع القوة بدرجة تقييم مهارة القفزة الخلفية  9
 المستقيمة مع لفة ونص على منصة القفز

المؤتمر التخصصي الثالث 
في البايوميكانيك / جامعة 

 القادسية
1101 

واقع بعض القياسات الجسمية والقدرات البدنية للمتقدمين الى المدارس  9
 الرياضية التخصصية للموهبين 

المؤتمر العلمي الرابع لعلوم 
التربية الرياضية/ جامعة 

 الزاوية / ليبيا
1107 

1 
لدى المالكمين  المرونة تاثير استخدام ثالث اساليب لتطوير

 سنة( 21-21) بالعمر المدرسي

 
 1104 كلية التربية الرياضية مجلة

 
 
 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا

 .عضو المكتب االستشاري في اللجنة االولمبية الوطنية العراقية 

  عضو اللجنة العلمية المشرف على المنتخبات الوطنية للدورة العربية / القاهرة. 
  في االتحاد العربي للكيك بوكسنغ. العلمية والبحوث والدراساتعضو اللجنة 
  عضو اللجنة العلمية )خبير( في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية / وزارة الشباب

 .والرياضة

 .المشرف العلمي على المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للمالكمة 
 ةاللجنة الفنية المشرفة على فرق نادي البيئة /وزارة البيئ )خبير( عضو. 

 .عضو لجنة االحصاء في االتحاد العراقي المركزي لكرة السلة 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 0661 فو-االتحاد العراقي المركزي للكونغ جائزة احسن العب 0
 0667 العراقي المركزي للكيك بوكسنغاالتحاد  جائزة بطل االبطال 1
 0665 نادي النهضة جائزة افضل مدرب 7
 1111 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 4
 1111 كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد كتاب شكر 5
 1101 اتحاد كرة السلة كتاب شكر 9
 1101 كلية التربية الرياضية/جامعة السليمانية كتاب شكر 9
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 1101 كلية التربية الرياضية/جامعة تكريت كتاب شكر 1
 1101 اتحاد المالكمة كتاب شكر 6
 1107 وزير الشباب كتاب شكر 01
 1107 اتحاد الكيكوشنكاي كتاب شكر 00
 1107 مجلس الوزراء/المجمع العلمي كتاب شكر 01
 1104 وزير البيئة كتاب شكر 07

 
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 0665 القانون الدولي للكيك بوكسنغ )ترجمة( 0

 1101 القواعد الفنية وقواعد المنافسات )ترجمة( 1
  ات .ــثاني عشر :اللغ 

       .العربية       

       .االنكليزية       


