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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 الراوي  عالء عبدالله فالح: االسـم
 7/5/8691تاريخ الميـالد:

 متزوج الحالة الزوجية:

 ثالث:عدد األوالد
 مسلمانة:الدي

 مبارزة-تربية رياضية/تعلم حركيص:ــالتـخـص
 تدريسي :الوظيفة

 استاذ  الدرجة العلمية:

 كلية التربية الرياضية/ الجادرية -جامعة بغدادعنوان العمل:
 العمل: هاتف

 6766819575:الهاتف النقال
 alaaf68@yahoo.com:أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1991حزيران / التربية الرياضية بغداد االوائل العشر ضمن/ يوسبكالور 1
 2112تموز/ التربية الرياضية بغداد الماجستير 2
 2119كانون الثاني/ التريية الرياضية بغداد الدكتوراه  3
    أخرى  2
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

/جامعة للبنات كلية التربية الرياضية محاضر  1
 بغداد

1991-1992 

 1991-1993 كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد محاضر  2
 2112-2112 كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد مدرب العاب  3

(وعضو هيئة مدرس مساعدتدريسي) 2
 تدريسية

 2119-2112 كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد

 1/8002/  82 التربية الرياضية /جامعة بغدادكلية  (مدرستدريسي ) 5
 2112-2112 كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد (استاذ مساعدتدريسي ) 1

 تدريسي )استاذ( 2
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 31/8/2112 / جامعة بغداد

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت
 1992-1991 بغداد /محاضركلية التربية الرياضية للبنات 1
 ومازلت-2112 بغداد /عضو هيئة تدريسيةكلية التربية الرياضية  2
3    

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 1992-1991 المبارزة كلية التربية الرياضية للبنات 1
 ومازلت 2112 المبارزة االلعاب الفردية-كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد 2

3 
 -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة بغداد

 الدراسة االولية
 2111 تعلم حركي

 -كلية التربية البدنبة وعلوم الرياضة /جامعة بغداد 2
 الدراسات العليا

 2118 تعلم حركي

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

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
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ستخدام جهاز مصمم لتطوير دقة اداء مهارتي تأثير تمرينات خاصة با 1
 الضرب الساحق وحائط الصد لالعبي الكرة الطائرة الناشئين

 2112 

ألعضاء اللجنة البارالمبية الوطنية بناء مقياس للمهارات اإلدارية  2
 في االتحادات العاملينمن وجهة نظر  ةالعراقي

 2111 

3 
تأثير تمرينات خاصة بأستعمال القبضة الفرنسية في النشاط 
الكهربائي لبعض العضالت العاملة والتوافق ودقة الطعن 

 (سنة15-13لالعبي سيف المبارزة بأعمار )
 2115 

    
 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

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

المؤتمر الدولي الخامس عشر لكليات  8
 التربية الرياضية

كلية التربية الرياضية /جامعة  7669
 بغداد

 بحث

حلقة دراسية تحكيمية ودورة تدريبية   7
 بالمبارزةدولية 

كلية التربية الرياضية و االتحاد  0202
 العراقي للمبارزة

 حضور

كلية التربيةالرياضية/جامعة  7686 المؤتمر العلمي الثاني للبايوميكانك 1
 حضور القادسية

المؤتمر العلمي السنوي الرابع لكليات  4
 حضور جامعة بابل 7688 التربية االساسية

 مشارك كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد 0200 االنكليزية لالساتذةدورة تطوير اللغة  5
 حضور  اتحاد االمارات للمبارزة / دبي 0200 دورة تحكيمية دولية بالمبارزة 9
 حضور قطر –الدوحة  0200 حلقة دراسية تحكيمية بالمبارزة 7
 حضور تايلند -بانكوك  0200 حلقة دراسية تحكيمية بالمبارزة 1

الحلقة الدراسية الدولية لنخبة حكام  6
 العالم

 حضور االردن -عمان 0200

 محاضر اتحاد االمارات للمبارزة 0200 دورة تدريبية تعليمية دولية بالمبارزة  86

المؤتمر الدولي لكلية التربية  88
 الرياضية جامعة بغداد

كلية التربية الرياضية /جامعة  0200
 بحث مشارك وحضور بغداد

الحلقة الدراسية الدولية لنخبة حكام  87
 العالم

 حضور االتحاد الدولي للمبارزة/ موسكو 7687

المؤتمرالدولي لكلية التربية  81
 الرياضية للبنات

كلية التربية الرياضية  7687
 حضور للبنات/جامعة بغداد

 حضور االتحاد االسيوي للمبارزة/الفلبين 7681 الحلقة الدراسية لنخبة حكام اسيا 84

الحلقة الدراسية الدولية لنخبة حكام  85

 2/عدد العالم
 حضور -االتحاد الدولي للمبارزة/كرواتيا  7681
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 هنغاريا

الدورة التدريبية في مشروع البطل  89
 االولمبي

 محاضر اللجنة االولمبية العراقية 7681

الحلقة الدراسية الدولية لنخبة حكام  87

 2/عدد العالم
 -الدولي للمبارزة/ بلغاريااالتحاد  7684

 حضور كازان

 

 . األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

لجنة اكاديميي كلية التربية الرياضية لمناقشة قانون  7687عضو لجنة االرشاد التربوي/
 0202/يةبأنتخابات اللجنة االولم

 البطل االولمبي خبير فني في مشروع عضو مجلس فرع األلعاب الفردية 

 عضو لجنة االيفادات والعالقات الخارجية في الكلية
حكم مشارك في كافة انشطة االتحاد  -

 العراقي للمبارزة.

 عضو في العديد من لجان الكلية 
ادارة مسابقات وانشطة االتحاد العراقي  -

 للمبارزة. ومحاضر فني في االتحاد

 

 حكم دولي في البطوالت االتية: -

في اندونيسيا. بطولة الجائزة  بطولة اسيا

 الكبرى /قطر.

 بطولة فرنسا للنساء بالمبارزة.

 .3102بطولة برشلونة 

 .3102بطولة باريس 

 .3102بطولة العالم للشباب /كرواتيا 

بطولة رئيس دولة االمارات/ ابو ظبي 

3102 

 

دورة المدربين الدولية /االتحاد الدولي  -

االتحاد -الدوليةالجنة األولمبية -للمبارزة

 .3103العراقي للمبارزة 

محاضر في دورة اإلدارة والتطوير الدولية  -

 3102بغداد -االتحاداالسيوي للمبارزة–

-دورة تطوير واختبارات الحكام الدوليين -

 3102-االتحاد العراقي للمبارزة 

مراقب دولي الختبارات الحكام االسيويين  -

 3102ابوظبي –
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أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  
 )البحوث المنشورة(التعليم

 السنة محل النشر اسم البحث ت

التحليل الفني للجمل الحركية الناجحة لالعبي سالح السيف في  8
 3112الدورة االولمبية اثينا/

المؤتمر الدولي الخامس 
عشر لكليات التربية 

جامعة  3112الرياضية /
 بغداد

0222 

تأثير استخدام الطرف غيرالمفضل في سرعة االستجابة الحركية  7
 لطالبات كلية التربية الرياضية في رياضة المبارزة

علوم التربية / جامعة 
 بابل

0202 

1 
التحليل الفني للجمل الحركية في مباريات مسابقة سالح الشيش 

  3112الدور النهائي /نساء الدورة االولمبية بكين 
 

كلية التربية الرياضية/ 
 جامعة بغداد

0202 

 واقع درس المبارزة في كلية التربية الرياضية 4
كلية التربية الرياضية/ 

 جامعة بغداد
0200 

 المبارزة في العراقواقع تحكيم رياضة  5
كلية التربية الرياضية 

 /جامعة االنبار
0200 

عالقة الطول والوزن بدقة وسرعة االستجابة الحركية لمهارة  9
 الطعن بسالح السيف العربي للشباب

المؤتمر الدولي لكليات 
التريية الرياضية/جامعة 

 بغداد
0200 

7 
الناجحة مقارنة حركات التحضير المستخدمة للجمل الحركية 

ونسبها في مباريات مسابقة سالحي )الشيش والسيف(/نساء 
 3112الدورة االولمبية بكين 

المؤتمر الدولي لكليات 
التريية الرياضية/جامعة 

 بغداد
0200 

1 
حركات التحضير المستخدمة للجمل الحركية الناجحة في 

نساء في الدورة  -مباريات مسابقة سالح الشيش الدور النهائي
 3112االولمبية بكين 

مجلة التربية 
 االساسية/المستنصرية

0202 

تحليل االداء الفني للجمل الحركية للبطلة االولمبية في سالح  6
 الشيش فلنتينا فيزالي

مجلة الثقافة الرياضية/ 
 جامعة تكريت

0202 

دراسة مسحية لالخطاء المرتكبة من العبي المبارزة باالسلحة  86
 3112منافسات البطولة االسيوية للعمومي الثالث في 

كلية التربية الرياضية/ 
 جامعة بغداد

0202 

استخدام التسجيل المرئي للكشف الذاتي عن أالخطاء في اداء  88
 بعض مهارات المبارزة وأثره في التعلم

 0202 جامعة بابل

87 
على سرعة  تأثير التعلم بإسلوب الدرس الفردي بالذراع األيسر

 األستجابة ومستوى اإلنجاز لدى العبي المبارزة .
كلية التربية الرياضية/ 

 (2115) جامعة بغداد

81 
تصميم اختبار دقة التصويب من الطعن لقياس المستوى المهاري 

 للتعلم في لعبة المبارزة.
كلية التربية الرياضية 

 للبنات
(2115) 

84 
الحركية بالطعنة تصميم وتقنين اختبارين لسرعة االستجابة 

 المباشرة لمثير بسيط وعشوائي لالعبي السيف العربي

العلمي الثاني المؤتمر 
كلية -لعلوم الرياضة
/جامعة التربية الرياضية

 بغداد

2115 



 

 

 

 

 

 

 

 6 

85 
 سرعة تطوير في التنافسي باللعب الخططي التعلم تأثير

 سالح العبي إنجاز ومستوى  عشوائي لمثير الحركية االستجابة
 . بينهما والعالقة السيف

وعلوم  كلية التربية البدنية

 الرياضة /جامعة بغداد
2111 

89 
 وسرعة تعلم مستوى  في المرئي الشاخص استخدام تأثير

 المبارزة لالعب الحركية االستجابة
وعلوم  كلية التربية البدنية

 الرياضة /جامعة حلوان
2111 

87 
والبلجيكية في قمة االنقباض دراسة مقارنة بين القبضتين الفرنسية 

العضلي ومساحته للعضالت العاملة في حركة الطعن بسالح 
 )استالل(سيف المبارزة

وعلوم  كلية التربية البدنية

 الرياضة /جامعة بغداد
2111 

81 
بناء مقياس للمهارات اإلدارية ألعضاء اللجنة البارلمبية الوطنية 

 )استالل(في االتحادات.العراقية من وجهة نظر المدربين والحكام 
وعلوم  كلية التربية البدنية

 الرياضة /جامعة بغداد
2112 

86 
حاصل على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس  

والسيطرة النوعية )جهاز تدريب للكرة الطائرة لتدريب مهارتي 
 الضرب الساحق وحائط الصد(.

 2112 

 
 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 .حكم دولي في االتحاد الدولي للمبارزة 
 .عضو لجنة الموهوبين في اللجنة االولمبية العراقية 
 .خبير متخصص في مشروع البطل االولمبي 
 /2005رئيس لجنة الحكام والمسابقات في االتحاد العراقي للمبارزة. 

  2005للمبارزة/  عضو اللجنة الفنية في االتحاد العراقي. 

 .ومازلت.2004محاضر تدريب وتحكيم معتمد في االتحاد العراقي للمبارزة/ 

 /2006رئيس لجنة الحكام و عضو اللجنة الفنية في االتحاد العراقي للمبارزة. 

 2006 -اب-عضو اللجنة الفنية في البطولة العربية الثالثة عشرللشباب/االردن 
 2112راقي للمبارزة/مقرر لجنة الحكام في االتحاد الع 

  2112الحصول على ثالث افضل حكم في العالم. 

  2115عضو مجموعة حكام النخبة في العالم. 

 الحصول على المرتبة الشرفية األعلى في التحكيم الدوليA     من االتحاد الدولي للمبارزة
2111. 
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 2112افضل حكم في العالم ني الحصول على ثا. 
  

 الجوائز و شهادات التقدير.كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

جائزة االتحاد الدولي للمبارزة كأفضل  8
 ثالث حكام دوليين في العالم  

 3102 االتحاد الدولي للمبارزة 

 3102 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير  7

 3102 عمادة كلية التربية الرياضية  تكريم وتقدير  1

 3112-00-32 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير/دورة التاهيل التربوي 4

 3112 كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد قدم وظيفي 5

 3100 االتحاد الدولي للمبارزة دبلوما دولية  9

 شكر وتقدير  7
عميد كلية التربية الرياضية/جامعة 

 بغداد
3103 

 3103 كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد قدم وظيفي /لمدة سنة 7

 3103 االتحاد الدولي للمبارزة دبلوما دولية  1

 شهادة تدريبية دولية  6
اللجنة االولمبية الدولية/االتحاد 

 الدولي للمبارزة
3103 

 شكر وتقدير 86
كلية التربية الرياضية/جامعة 

 االنبار
3103 

 شهادة تقدير 88
كلية التربية الرياضية /جامعة 

 بغداد
3103 

 تكريم 87
كلية التربية الرياضية /جامعة 

 بغداد
0200 

 0200 االتحاد االسيوي للمبارزة شهادة تقدير 81

 0202 االتحاد االماراتي للمبارزة شهادة تقدير 84

 0202 االتحاد العراقي للمبارزة تكريم 85

 0202 االسيوي للمبارزةاالتحاد  شهادة دولية  89

 0202 المجلس االولمبي االسيوي و مشاركة شهادة شكر 87

 0202 االتحاد الدولي للمبارزة 0دبلوما دولية /عدد 87

 0202 االتحاد العراقي للمبارزة كتاب استفادة من مؤلف علمي 81

 كتاب شكر 86
وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي
0202 

 7684 المجلس األولمبي االسيوي  دبلوما دولية  76
 0202كلية التربية الرياضية/جامعة  شكر وتقدير 78
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 تكريت

 0202 االتحاد الدولي للمبارزة 0دبلوما دولية/عدد  77

 7689- 7685 عمادة كلية التربية الرياضية 7شكر وتقدير / 71
 8015 االتحاد الدولي للمبارزة 8دبلوما دولية/عدد  74

 7681-7687 رئاسة جامعة بغداد 7/ كتاب شكر 75
 7686-7681 عمادة كلية التربية الرياضية 7شكر وتقدير / 79

 
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 7681 تعلم المبارزة وقواعدها  8

7   
1   
4   
5   
9   
 
 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 .العربية 

 .االنكليزية 
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Resume 
PERSONAL DETAIL: 

Name  : Alaa A. Falah 

Nationality  :     Iraqi 

Date of Birth : 7-5-1968 

Marital Status : Married 

 

CONTACT ADRESS: 

Baghdad,IRAQ  

Mobile: 0097647719761030 

 

EDUCATION 

 
1. Professor  Baghdad University /College of Physical Education - Fencing specialty. 

2. M.Sc. College of Physical Education-University of  Baghdad. 2002- 2004  

3. B.Sc. College of Physical Education-University of  Baghdad. 1986-1990 

 

EMPLOYMENT HISTORY 

 

1- Teaching Assistant       2004-2007 

University of Baghdad – College of Physical Education.   

Subjects: 

a- Fencing. 

b- Motor Learning 

2- Lecturer         2002-2004 

University of Baghdad – College of Physical Education.   

Subjects: 

a- Fencing. 

3- Lecturer         2003 

University of Dayala – College of Physical Education.   

Subjects: 

a- Fencing. 

4- Lecturer         1993-1996 

University of Baghdad – College of Physical Education.   

Subjects: 

a- Fencing. 

 

5- Lecturer         1991-1992 
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University of Baghdad –  Women College of Physical Education. 

  

Subjects:     a.Fencing 

 

RESEARCHES: 

 

-The technical analysis to true fencing phrase for Saber fencers in Athens Olympic 

Games 2004. 

A research participant in the conference of College of Physical Education – 

University of Baghdad - 2006 

 

-History of the fencing games in Iraq between 1976- 1986. 

Published research in the Magazine of College of Physical Education – Journal 

No. 1-2005. 

 

 

COURSES: 

 

1- International Fencing Referee Candidate, FIE – Doha 2005. 

2- Fencing Training,  Course, FIE – Iraq 1988. 

3- New teachers course in Baghdad University – Baghdad 2004. 

4- Swimming Training and Referee Course, Iraq Swimming Federation 1988. 

 

 

HIGHLIGHTS: 

 

- Coach for UAE FencingTeam 2007-2010 

- International Fencing Referee Epee/Foil. 

- National Fencing Referee Sabre. 

- Coach for Iraqi School for Fencing. 

- Coach for Iraqi Olympic Team - Sabre. 

- Member of Technical Committee in Iraq Fencing Federation. 

- President of Referees Council in Iraq Fencing Federation. 

- Lecturer of Fencing Training and Referee in Iraq Fencing Federation. 

 

ACHEIVMENTS: 

 

- Iraqi Olympic Fencing Team Player 1985-1995. 

- University Fencing Team Player 1986-1990. 

- Gold Medal National Competition - Sabre Individual 1991. 

- Gold Medal Arab Champions - Sabre Team 1990. 

- Bronze Medal Arab Champions – Sabre Coach 2006. 
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FENCING C.V : 

1. Professor  Baghdad University /College of Physical Education - Fencing specialty. 

2. International referee since 2005, three weapons. A/Epee , B/Sabe & Foil. 

3. Designation & refereed in FIE's competition since 2008 till now. 

4. Refereed Epee weapon, in the table of eight till Final of a senior World Cup ,Grand Prix and a 

World Championships of the least 6 fencing seasons. 

5.  Have  8  FIE Refereeing Diploma.  

6. Third best Epee referee in 2014 season. 

7. The Epee elite  group member in 2015. 

8. Holds Category A Epee referees in 2015. 

9. Designation for Rio Olympic Games 2016. 

10. President of referees & rules Committee in Iraqi fencing federation. 

11. Translation of Fencing rules into Arabic. 

12. Certificate from IOC & FIE   Technical Course for Coaches 2012.  
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