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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 رعبد الجبا رعبد الستا اإلله ماهر عبد : االسـم
 1970  تاريخ الميـالد:

 اعزب الحالة الزوجية:

 0 :عدد األوالد
 مسلم  انة:الدي

 تربيه رياضية  ص:ــالتـخـص
 تدريسي  :الوظيفة

 استاذ مساعد   الدرجة العلمية:

 ادرية البدنية وعلوم الرياضية / الج جامعه بغداد / كلية التربية      عنوان العمل:
  العمل: هاتف

 07902189216 :الهاتف النقال
 maher-sport@yahoo.com  :أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 28/1/2008 تربية رياضية  بغداد ماجستير 1
 14/8/2017 ةتربية رياضي بغداد دكتوراه  2
3     
    أخرى  4
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 لىإ -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2008-2006 جامعه بغداد مدرب العاب  1
 2011-2008 جامعه بغداد مدرس مساعد  2
 2014-2011 جامعه بغداد مدرس  3
 31/8/2014 جامعه بغداد استاذ مساعد  4
5    
6    

 

 اً : التدريس الجامعي .ثالث 

 إلى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 2006/2008 جامعة بغداد مدرب العاب / الكرة الطائرة 1
 2008/2011 جامعة بغداد مدرس مساعد 2
 2011/2014 جامعة بغداد مدرس 3
 31/08/2014 جامعة بغداد أستاذ مساعد 4
5    

 

 قمت بتدريسها. التيالدراسية  رابعاً : المقررات 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2016 الكرة الطائرة الفرقيةاللعاب  1
 2014 الكرة الطائرة اللعاب الفرقية 2
 2013 الكرة الطائرة اللعاب الفرقية 3
 2012 الكرة الطائرة اللعاب الفرقية 4
 2011 الكرة الطائرة قسم التدريب 5
 2010 الكرة الطائرة ريبقسم التد 6
 2009 الكرة الطائرة قسم التدريب 7
 2008 الكرة الطائرة قسم التدريب 8
 2007 الكرة الطائرة قسم التدريب 9
 2018-2017 الكرة الطائرة قسم االلعاب الفرقية 10
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح األ )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
1    

2    

3    

4    

5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور(

1 
تحليل المهارات الدفاعية وعالقتها 

لفرق من كرة الطائرة بترتيب ا
 الجلوس

 بحث / مؤتمر جامعة بغداد 8/12/2012

 حضور جامعة بغداد 28/12/2012 ندوة )المكتبة المركزية ابن سينا( 2
 حضور جامعة بغداد 3/12/2012 ندوة حول االرشاد والتوجيه 3
 حضور جامعة بغداد 29/5/2013 ندوة الجودة الرياضية الجامعية  4
 حضور جامعة بغداد 24/2/2014 ة نظام الجودةندوة استدام 5
 حضور جامعة بغداد 12/3/2014 ندوة موسعة عن تعاطي المخدرات  6

7 
المؤتمر الدولي الثامن لمركز 

 البحوث النفسية
 حضور جامعة بغداد 26/3/2014

 حضور جامعة بغداد 27/3/2014 ندوة حول الصف االلكتروني  8
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 حضور جامعة بغداد 31/3/2014 الدليالتالمخيم السنوي للجوالة و  9

10 
ندوة االمية بين اوساط الشباب في 

 حضور جامعة بغداد/كلية االداب 10/11/2011 المجتمع العراقي

 بحث + حضور وزارة الشباب و الرياضة  27/5/2012 ندوة علمية عن المخدرات 11
 حضور كلية التربية الرياضية  2/1/2012 ندوة حول امراض القلب 12
 حضور كلية التربية الرياضية  12/11/2011 ندوة حول مرض االيدز 13

14 
حضور المؤتمر الرصانة العلمية في 

 البحث العلمي
 حضور  جامعة بغداد 27/1/2016

حضور الندوة العلمية في النشر في  15
 المجالت العلمية الرصينة

 حضور جامعة بغداد 27/1/2016

تحكمية في مشاركة في الدورة ال 16
 الكرة الشاطئية 

 حضور جامعة بغداد 8/2/2016

 حضور جامعة بغداد 8/3/2016 حضور المؤتمر الفني لكرة القدم 17
 حضور جامعة بغداد 14/3/2016 حضور افتاح كرة القدم للصاالت  18

19 
مشاركة في احتفالية تأسيس 

 الكلية)رئيس اللجنة االعالمية (  
 مشاركة جامعة بغداد 19/3/2016

20 
مشاركة في دورة تحكمية في كرة 

 الطائرة
 مشاركة  جامعة بغداد 25/3/2016

21 
حضور ورشة عمل الخر التعديالت 

 االخيرة لقانون كرة السلة 
 حضور جامعة بغداد 1/4/2016

22 
حضور المؤتمر الفني لبطولة كرة 

 القدم للساحات المكشوفة
 حضور جامعة بغداد 5/4/2016

23 
الندوة حول واقع الكرة حضور 

 العراقية
 حضور جامعة بغداد 6/4/2016

24 
حضور ورشة عمل الخر تعديالت 

 كرة الطائرة
 حضور جامعة بغداد 8/4/2016

25 
حضور محاضرات في الدورة 

 التدريبية في كرة القدم
 حضور جامعة بغداد 11/4/2016

 ورحض جامعة بغداد 13/4/2016 حضور ندوة حول مرض النكاف 26

27 
حضور اختتام البطولة الرباعية لكرة 

 اليد للمراحل
 حضور جامعة بغداد 18/4/2016

28 
حضور فعاليات اسبوع اللغة 

 االنكليزية السابع
 حضور جامعة بغداد 17/4/2016
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29 
حضور مباراة كرة اليد لالساتذة مع 

 الكلية المستنصرية 
 حضور جامعة بغداد 20/4/2016

30 
ولة الجامعات حضور افتتاح بط

 العراقية
 حضور جامعة بغداد 21/4/2016

31 
حضور ندوة حول علم النفس 

 الرياضي
 حضور جامعة بغداد 26/4/2016

32 
مشاركة في الدورة التدريبية 

 الشاطئية 
 حضور جامعة بغداد 14/5/2016

حضور ندوة حول السرقة واالنتحال  33
 في البحوث العلمية

 ضورح جامعة بغداد 18/5/2016

حضور المؤتمر العلمي لمركز  34
 البحوث النفسية

 حضور جامعة بغداد 26/5/2016

حضور مناقشات لطلبة الدراسات  35
 العليا

 حضور جامعة بغداد 12/5/2016

 حضور جامعة بغداد 4/4/2016 حضور مهرجان دعم الجيش العراقي  36

37 
حضور الندوة حول نظام الية التقديم 

 وني للدراسات العلياوالقبول االلكتر 
 حضور جامعة بغداد 15/5/2016

38 
مشاركة في دورة توعية دائرة الطب 

 الرياضي 
 مشاركة وزارة الشباب و الرياضية 18/2/2015

39 
المشاركة في مهرجان اللغة 

 االنكليزية 
 مشاركة جامعة بغداد 23/5/2015

40 
 SPSSدورة في البرنامج االحصائي 

 د. زهرة شهاب
 رس ساميد. فا

ابتداءا من 

12/3/2017 
كلية التربية  –جامعة بغداد 

 مشاركة البدنية وعلوم الرياضة

" المؤتمر الوطني لدعم القوات  41
 المسلحة والحشد الشعبي الباسلين "

 حضور جامعة بغداد 20/3/2017

 نونكا 15-14 من مؤتمر حوار بغداد 42
 2017 الثاني

لية التربية ك –جامعة بغداد 
دنية وعلوم الرياضة قاعة الب

 االجتماعات الكبرى 
 حضور

43 
 
 

المؤتمر العلمي الدولي االول 
والسابع محليا التخطيط الحضري 

 واالقليمي في العراق لما بعد الحداثة 

كانون  26-27
 2017االول 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
البدنية وعلوم الرياضة قاعة 

 االجتماعات الكبرى 
 شهادة مشاركة

 حضوركلية التربية  –جامعة بغداد  26/1/2017ورشة اللغة االنكليزية السنوية  44
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البدنية وعلوم الرياضة قاعة  الثالثة
 االجتماعات الكبرى 

45 
 محاضرات نوعية في

" طرق واساليب توصيل المعلومات 
 ورفع المستوى العلمي للطلبة "

26/10/2017 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 لوم الرياضةالبدنية وع

 قاعة الدراسات العليا
 مشارك كماحضر

46 
محاضرة نوعية في مستجدات البحث 

 العلمي
 المحاضر د يعرب خيون 

30/10/2017 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 -البدنية وعلوم الرياضة

 قاعة االجتماعات الكبرى 
 حضور

47 

ورشة عمل حول )كيفية تحويل 
حساب البريد االلكتروني الرسمي 

Smarter mail   الى حساب
Gmail  منGoogle) 

18/1/2018  
قاعة مختبر الحاسوب في 

 الكلية
 مشارك كمحاضر

 دورة اللغة العربية 48
 19-18للفرتة من 

 201اكنون الاول 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 -البدنية وعلوم الرياضة

 اللغة العربية قاعة
 حضور

49 
 مشكلة المخدرات وتداعياتهاندوة 

على االمن االنساني في المجتمع 
 العراقي

 14/12/2017 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 -البدنية وعلوم الرياضة

 الدراسات العليا قاعة
 مشارك كماحضر

50 
دورة التوعية والتثقيف من مخاطر 

 انتشار الشائعات في المجتمع
24-26-2-0182 

وزارة الداخلية دائرة العالقات 
 العامة

 مشارك

 دورة فن كتابة الخبر والتقرير 51
اكنون 17-12

 2017الاول
 مشارك جامعة بغداد

 15/10/2017 الدورة التدريبية بكرة الطائرة 52
االتحاد العراقي المركزي لكرة 

 الطائرة
 365كتاب مشاركة العدد

53 
محاضرة نوعية في مستجدات 

 البحث العلمي
 المحاضر د يعرب خيون

30/10/2017 
لية التربية ك –جامعة بغداد 

 -البدنية وعلوم الرياضة
 قاعة االجتماعات الكبرى

 حضور

54 

 الطبيعة تقليد بعنوان ثقافية حلقة
biomimicry 

)  العليا الدراسات طلبة نظما
 كلية في( ب - شعبة  الدكتوراه

 – الرياضة وعلوم البدنية التربية
 مادة مدرسة وباشراف بغداد جامعة
 يعرب انسام  م.أ االنكليزية اللغة

24/10/2017 
 التربية ليةك –جامعة بغداد 

 الرياضة وعلوم البدنية
 الدراسات العليا

 حضور

55 

 ورشة عمل تحت عنوان
" ضوابط وتعليمات الملفات 

 -2016التقويمية للعام الدراسي 
2017" 

12/11/2017 
كلية التربية  –جامعة بغداد 

 البدنية وعلوم الرياضة
 حضور
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نظمها قسم ضمان الجودة واألداء 
الجامعي في جامعة بغداد بالتعاون 

لتقويم العلمي مع جهاز االشراف وا
ائرة ضمان الجوة واالعتماد د -

 سم تقويم االداءق -االكاديمي 

56 

دورة كيفية تطويراالداء الشخصي 
باستخدام اسس التخاطب الرياضي 

 الدولي
 حاضر فيها االستاذ الدكتور والخبير

 علي الحسناوي الرياضي المغترب

20-21 
/10/2017 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة

 قاعة االجتماعات الكبرى
 حضور

57 
 الشهداء للمبلغين التابيني المهرجان

 – العقائدي التوجيه مديرية اقامت
 الشعبي الحشد هيئة

19/10/2017 
 يةالترب كلية – بغداد جامعة

 الرياضة وعلوم البدنية
 الكبرى االجتماعات اعةق

 حضور

58 

 office منظومة عن عمل ورشة
365 

 في العليا الدراسات لجنة نظمت
 في الحاسبة مركز وبمشاركة الكلية

 بغداد جامعة

2/10/2017 
 يةالترب كلية – بغداد جامعة

 الرياضة وعلوم البدنية
 قاعة الدراسات العليا

 حضور

59 

كيفية تكوين دورة تدريبية 
ت على برنامج العرض المحاضرا
ا.م.د  power pointالتقدمي 

 ماهر عبداالله
 م. رشا عبد الحسين
 م.م. بان اوميد رشيد

 12ستقام في شهر 
كلية التربية  –جامعة بغداد 

 البدنية وعلوم الرياضة
 مختبر الحاسوب

 مشارك كمحاضر

60 

اقامة حلقة نقاشية ) سمنار ( عن 
 Smarter البريد الرسمي للكلية
Mail 

 أ.م.د ماهر عبد االله
 م. رشا عبد الحسين
 م.م. بان اوميد رشيد

 12ستقام شهر 
كلية التربية  –جامعة بغداد 

 البدنية وعلوم الرياضة
 مختبر الحاسوب

 مشارك كمحاضر

61 
احتفالية اسبوع النصر في رحاب 

 جامعة بغداد
 حضور رحاب جامعة بغداد 13/7/2017

62 

 ئقي األولمهرجان النصر للفيلم الوثا
بمناسبة تحرير مدينة الموصل 

 بحضور معالي وزير التعليم
 
 
 

الحصول على المركز الثالث على 
قارة اسيا لكرة الطائرة جلوس 

 والتأهل لكاس العالم 
 

 

 
27/7/2017 

 
 
 
 

مدرب منتخب 
كرة طائرة وطني 

 جلوس

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة 

 
 
 

 ة الصين الشعبي
 

 
 حضور
 
 
 

 
 مشارك

63 
المشاركة في لجنة االحصاء في 
بطولة اندية العراق للكرة الطائرة 

 للنساء 

قاعة الشعب الرياضية /  10/2017/ 5-9
 بغداد 

 

 مشارك 
 

64 
المشاركة في تحكيم دوري العراق 

 بكرة الطائرة جلوس 
قاعة نادي وسام المجد  3-5/10/2017

 الرياضي للمعاقين  
 

 مشارك 
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المنسق لفرع االلعاب الرياضية  65
الفرقية مع المكتب االعالمي 
 والموقع االلكتروني للكلية 

كلية التربية  –جامعة بغداد  22/10/2017
 البدنية وعلوم الرياضة 

 

 مشارك 
 

 التدريسيين   متابعةعضو لجنة  66
 

 
 
 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة 

 
 

 مشارك 
 

عضة لجنة المراسم والتشريفات  67
   60لحفل تخرج دورة 

 

27/10/2017 
 
 
 
 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة 

 
 

 مشارك 
 
 
 
 

عضو وحدة العالقات العامة  68
 واالعالم  

 

 
4/10/2017 

 
 
 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة 

 
 

 مشارك 
 
 
 
 

ر ندوة في مركز التعليم حضو 69
المستمر في جامعة بغداد عن 

محاكاة فيديوية مع احدى الجامعات 
 االمريكية 

 
 
 
 
 

عليم الت –جامعة بغداد 
 المستمر 

 
 

حضور ورشة عمل عن الجودة التي  70
 اقامتها جامعة بغداد في كليتنا 

 
 

 
 
 
 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة 

 

 
 
 
 

كلية التربية  –جامعة بغداد  4/12/2017 حضور ورشة عمل كرة القدم  71
 البدنية وعلوم الرياضة 

 

 حضور

ورشة عمل ضوابط وتعليمات  72
الملفات التقويمية للعام 

2016/2017 

كلية التربية  –جامعة بغداد  12/11/2017
 البدنية وعلوم الرياضة 

 

 حضور

بة محاضرة نوعية الخاصة بتحليل لع 73
 كرة الطائرة 

كلية التربية  –جامعة بغداد  15/12/2017
 البدنية وعلوم الرياضة 

 

 حضور

حضور احتفالية منتدى النزاهة  74
 الدولي 

كلية التربية  –جامعة بغداد  23/2/2018
 البدنية وعلوم الرياضة 

 

 حضور

حضور ورسة عمل حول تعليمات  75
 الجديدة للترقيات العلمية

كلية التربية  –معة بغداد جا 22/2/2018
 البدنية وعلوم الرياضة 

 

 حضور

ورشة عمل حول )كيفية تحويل  76
حساب البريد االلكتروني الرسمي 

Smarter mail   الى حساب
Gmail  منGoogle 

 المحاضرون / أ.م.د ماهر عبد االله،
أ.م.د فالح هاشم فنجان ، م. رشا 

 عبد الحسين ، م.م بان اوميد رشيد.

18/1/2018 

 مشارك ومحاضر جامعة بغداد 

 مشارك ومحاضرجامعة بغداد كلية تربية  22/2/2018 بـ والموسومة عمل ورشة 77
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 مكافحة وسائل في علمي تحليل"
 Scientific"  التدخين

analysis of Anti-
smoking techniques 

 المحاضرون
 احمد الدكتور المساعد االستاذ
 المساعد االستاذ كاظم، عدنان

 االستاذ كيالن، بيداء الدكتور
 االله، عبد هرما الدكتور المساعد
 وسن الدكتور المساعد االستاذ
 الدكتور المساعد االستاذ جاسم،

 ميادة المساعد االستاذ جميل، اسراء
 انسام المساعد االستاذ زهير،

 عبد محمد الدكتور المدرس يعرب،
 علي، عبد اسامة المدرس هللا،

 المدرس الحسين، عبد رشا المدرس
 .رشيد اوميد بان المساعد

 
 

 البدنية وعلوم الرياصة

 وخطوات مراحل حول عمل ورشة 78
 الحاسوب فرمتة

  الحاسوب مادة مدرسي فيها حاضر
 

 أ.م.د ماهر عبد االله
 علي، الحسين عبد رشا المدرس)

 (رشيد اوميد بان المساعد والمدرس

5/4/2018 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 -نية وعلوم الرياضةالبد

 الدراسات العلياقاعة 

 مشارك كماحضر

 االنكليزية اللغة اسبوع فعاليات 79
 كلية عمادة برعاية التاسعة، بنسخته

 – الرياضة وعلوم البدنية التربية
 فرع مع وبالتعاون بغداد جامعة
 الدراسات شعبة النظرية، العلوم

 العلي

نيسان  23-26
2018 

لتربية لية اك –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة

 مشارك و حضور

 ادارة نظام"  حول عمل ورشة 80
 شعبةنظمته  " االلكتروني الطالب

 البدنية التربية كلية في التسجيل
 بغداد جامعة – الرياضة وعلوم

 االستاذ قبل من مباشر وباشراف
 العميد معاون)  احمد اسامة الدكتور

 ( الطلبة لشؤون

1/2/2018 

 التربية ليةك –بغداد جامعة 
 الرياضة وعلوم البدنية

 الكبرى االجتماعات قاعة

 حضور

 تكون كيف"  نوعية محاضرة 81
 "متطوعا

 ةالتربي كلية في الفرقية األلعاب فرع
 ةجامع - الرياضة وعلوم البدنية

 الشباب برلمان مع وبالتعاون بغداد
 الشباب لوزارة التابع العراقي

 العراقية والرياضة
 عيسى محمد السيد فيها رحاض

 العالقات في الباحث الساعدي
 محمد الخارجية، السياسة و الدولية

 الشباب برلمان عضو الياسري حامد

3/1/2018 

 التربية ليةك –جامعة بغداد 
 الرياضة وعلوم البدنية

 الكبرى االجتماعات قاعة

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 .العراقي

 طالبات مع حضور االجتماع االول 82
 االستاذ وبحضور ىاالول المرحلة

 الربيعي، طارق عدي الدكتور
 معاون احمد اسامة الدكتور واالستاذ

 الطلبة لشؤون العميد
 شؤون متابعة لجنةوالذي نظمته 

 الطالبات

9/1/2018 

 التربية ليةك –جامعة بغداد 
 الرياضة وعلوم البدنية

 الكبرى االجتماعات قاعة

 حضور

 آليات لمناقشة األكاديمي الملتقى 83
 في العالي التعليم جودة تطوير

 العراق
 العالي التعليم وزير معالي وبرعاية

 العلمي والبحث

10/1/2018 

 حضور بغداد جامعة في الحكيم قاعة

 الخدمة عقود) بعنوان تثقيفية ندوة 84
 القطاع مع والشراكة الجباية و

 وزارة من وفدا بمشاركة ،(الخاص
 فارس احمد بالسيد متمثلة  الكهرباء

 واالستاذ الوزارة، باسم المتحدث
 المعاون مطشر فراس الدكتور

 موعلو البدنية التربية لكلية االداري
 .الرياضة

 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية
 مع وبالتعاون بغداد جامعة في

 الكهرباء وزارة

17/1/2018 

 التربية ليةك –جامعة بغداد 
 الرياضة وعلوم البدنية

 الكبرى االجتماعات قاعة

 حضور

 تعليمات"  بعنوان عمل ورشة 85
 لسنة 67 رقم العلمية الترقيات

 ( "العمل وآلية المضمون) 2017
 في العلمية الترقيات شعبة نظمتها
 الدكتور االستاذ برعاية بغداد جامعة

 الرسول عبد الحسين عبد عالء
 بغداد جامعة رئيس

29/1/2018 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 وعلوم الرياضةالبدنية 

 الكبرى االجتماعات قاعة

 حضور

 ومحاضرة المنتدى إفتتاح إحتفالية'' 86
 في الجامعي الطالب دور عن نوعية

 واألخالص النزاهة قيم إشاعة
 وعلوم البدنية التربية كليةنظمته 

 وبالتعاون بغداد جامعة -الرياضة
 النزاهة لمنتدى األدارية اللجنة

 الطالبي

22/2/2018 

كلية التربية  –بغداد  جامعة
 البدنية وعلوم الرياضة

 الكبرى االجتماعات قاعة

 حضور

87 
الملتقى االول لنجوم الرياضة 

 العراقية
6/4/2018 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة

 مختبر الحاسوب

 حضور

 المخدرات عن تثقيفية حوارية ندوة 88
 بمشاركة االلكترونية والجرائم

 الداخلية وزارة من حاضرينم
 العامة العالقات دائرة هااقامت

 الداخلية وزارة في واالعالم
 كلية /بغداد جامعة مع وبالتعاون

 الرياضة وعلوم البدنية التربية

11/3/2018 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة

 الكبرى االجتماعات قاعة

 حضور

 ماتتعلي"  بعنوان عمل ورشة 89
 لسنة 67 رقم العلمية الترقيات

13/3/2018 
كلية التربية  –جامعة بغداد 

 البدنية وعلوم الرياضة
 حضور
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( "، العمل وآلية المضمون) 2017
 في العلمية الترقيات وحدة نظمتها

 عدي الدكتور االستاذ برعاية الكلية
 التربية كلية عميد الربيعي طارق

 ادار ، الرياضة وعلوم البدنية
 الطلبة لشؤون العميد معاون الجلسة
 معاون احمد، اسامة الدكتور االستاذ

 االستاذ العلمية للشؤون العميد
 لجنة ورئيس قاسم، صباح الدكتور

 االستاذ المركزية، العلمية الترقيات
 سامي فارس الدكتور

 الكبرى االجتماعات قاعة

90 
 التربية وفد رحلة توثق عمل ورشة

 فرنسا في بيةالتدري للدورة البدنية
13/3/2018 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة

 الكبرى االجتماعات قاعة

 حضور

 اللعاب العراقية الجامعات بطولة 91
 2018-2017 القوى

 العراقي االتحاد ينظمها والتي
 معالي برعاية الجامعية للرياضة

 العلمي والبحث العالي التعليم وزير
 العراقي لالتحاد ريالفخ والرئيس
 الدكتور االستاذ الجامعية للرياضة

 العيسى الجليل عبد الرزاق عبد
 بغداد جامعة رئيس السيد واشراف

آذار  22 – 17
2018  

مضمار العاب القوى في 
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة بغداد 

 حضور

 طالبات مع الثاني حضور االجتماع 92
 الستاذا وبحضور االولى المرحلة

 الربيعي طارق عدي الدكتور
 الطالبات شؤون متابعة لجنة هنظمت
 وعلوم البدنية التربية كلية في

 بغداد جامعة في الرياضة

20/3/ 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة

 الكبرى االجتماعات قاعة

 حضور

 الدكتور االستاذ برئاسة  علمية ندوة 93
 لشؤون العميد معاون) احمد اسامة

 المجالت في النشر حول( الطلبة
 العالمية

26/3/2018  

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة

 الكبرى االجتماعات قاعة

 حضور

94 
سلسلة اجتماعات للسيد العميد مع 

 طلبة الكلية 
26/4/2018 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة

 الكبرى تماعاتاالج قاعة

 حضور

 العراق تاريخ عن عمل ورشة 95
 وقتنا حتى القديم منذ وثقافاته

 الحاضر
 

 النظرية العلوم فرع برعاية
 التربية تاريخ مادة اساتذة وباشراف
 وطالبات طلبة وبانامل الرياضية
 ط – ج) شعبة االولى المرحلة

 

26/4/2018 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 لرياضةالبدنية وعلوم ا

 الكبرى االجتماعات قاعة

 حضور

 طلبة تخرج بحوث مشاريع مناقشة 96
)  الدراسي للعام الرابعة المرحلة

2017-2018 ) 
7/5/2018 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة

 الكبرى االجتماعات قاعة

 حضور

ضمن لجنة  60حفل تخرج الدورة  97
لجامعة  المراسيم والتشريفات التابع

5/1/2018 
كلية التربية  –جامعة بغداد 

 البدنية وعلوم الرياضة
 حضور
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 الكبرى االجتماعات قاعة 5/1/2018في  297بغداد عدد 

98 
 شهادة مشاركة دورة محاربة الشائعات 

وزارة الداخلية / دائرة 
 العالقات العامة

 حضور

     

  

 

 .  األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية يةداخل الكل

 القاء محاضرة / دورة تحكمية بالكرة الطائرة
حضور القاء محاضرة تحكمية بكرة الطائرة في اللجنة 

 البارااولمبية 
مشاركة في لجنة المراسم والتشريفات جامعة بغداد / 

 59-58-57-56 – 55في الدورة 
 الجامعي الرابع اإلعالمحضور فعاليات 

قات والموقع االلكتروني والعال اإلعالمعضو لجنة 
2011-2016 

 المشاركة في دورة صقل المدربين الدوليين التي اقيمت
 في اتحاد المركزي للكرة الطائرة جلوس

 االشراف على عدد طالب المطبقين في المدارس االشراف على عدد من طلبات بحوث تخرج لعدة سنوات
 2016لكرة الطائرة جلوس مدرب منتخب وطني  االشتراك في المكتبة االفتراضية

لجنة داخل الكلية لسنوات  30االشتراك في اكثر من 
 عده

تحكيم عدد لمباريات كرة طائرة جلوس في دوري العراق 
 للمعاقيين

   7/9/2015تقويم لبحث مجلة التربية الرياضية 

 2014عضو لجنة الدارة ملفات االداء العام 
جامعه  ندريسييللت 105االشتراك بدورة اللغة العربية 

  8/12/2009بغداد مركز التطوير والتعليم المستمر 

 2016-2014عضو لجنة الختيار طلبة الجدد 
عه للتدريسيين جام 131االشتراك بدورة التاهيل التربوي 
 بغداد

 2016عضو لجنة بطولة كليات التربية الرياضية 
ت االشتراك بدورة مهارة الحاسوب و تكنولوجيا المعلوما

 10/9/2014عه بغداد جام
تكليفي بتجميع نشاطات الكلية من مؤتمرات وندوات  

وبطوالت شهريا وسنويا الرسالها للجامعة ونسخة 
 لشعبة ضمان الجودة

 

حضور مهرجان المعاق العالمي في مقر وزارة الشباب 
 3/12/2017والرياضة 

عضو في لجنة الموقع االلكتروني واالعالم 
 في الكلية 

 
 

لجان الخاصة بالمؤتمر العلمي الدولي عضو ال -1
 2017و2016و2015لالعوام 
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عضو في لجان اختبارات الطلبة الجدد لالعوام  -2

 2017و2016 2015، 2014

 
 

عضو في لجان جرد لالعوام لجنة جردالمكتبة  -3
 ، لجند جرد االثاث. 2017

 
 

المساهمة العلمية في تسجيل اساتذة وطلبة الدراسات 
 حث العلميالبا العليا في

 

تغطية كافة المؤتمرات والندوات وورش العمل  -1
والمحاضرات النوعية والبطوالت واالحتفاالت 
ا في الكلية لتوثيقها مع التصوير الفوتغرافي له

 وتحرير االخبار
 

 

تكوين حسابات رسمية ) بريد الكتروني  -4
 الساتذة الكلية (

 
 

الستمارة  2عمل تطوعي في عمل جدارية فلكس عدد 
 4/12/2017تسجيل كرة الطائرة وتعليماتها 

 

مناقشة اطار بحث لجنة علمية لطالب الماجستير محمد 
  4/2/2018حمزة 

 

مناقشة اطار بحث لجنة علمية لطالب الدكتوراه منتر 
 12/2/2018محمد 

 

 5منسق اعالمي لفرع االلعاب الفرقية عدد
22/10/2017 

 

 6ب الفرقية عدد لجنة متابعة التدريسيين لفرع االلعا
22/10/2017 

 

االشراف على بحوث تخرج الطلبة للسنة الدراسية 
 5دد الطالب ع 2017-2018

 

 
 18االشراف على تطبيق الطلبة في المدارس عددهم 

 مدارس 6طالب موزعين على 

 
 جامعة 60المشاركة في لجنة المراسم والتشريفات دورة 

 بغداد لتخرج طالب الجامعة 
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اركة في مركز التعليم المستمر محاضرة شهادة مش

 تفيديوية مباشرة في التخطيط االستراتيجي وادراة الوق
تحكيم مباراة منتخب كليتنا لكرة الطائرة مع نادي 

 4/1/2018الصناعة 
 

 
شهادة مشاركة في نهائيات اسيا لكرة الطائرة جلوس 
والحصول على المركز الثالث على قارة اسيا والتأهل 

 في هولندا  2018لعالم للعام لكأس ا
في  4تقويم بحث مجلة تربية رياضية عدد 

28/3/2018 
 

ي ف 7817تقويم رسالة ماجستير )بيان الرأي العلمي( 
7/3/2018 

 
 راهمشاركة في لجان مناقشة اطار البحث لطالب الدكتو

 12/2/2018في  186منتظر محمد مغامس عدد 
 

 تيرحث لطالب الماجسمشاركة في لجان مناقشة اطار الب
 4/2/2018في  144محمد حمزة كاظم عدد 

 
 المشاركة في تكريم الدكتورة باهرة علوان بتاريخ

25/1/2018 
 

 ملئ استمارة للطالب رعد قاسم عبد جامعة ميسان )
 خبير(

 
 ملئ استمارة للطالب فواز علي عبيد جامعة واسط )

 خبير(
 

نس جامعة ملئ استمارة للطالبة ابتهال محمد يو
 الموصل ) خبير(

 
صل ملئ استمارة للطالب محمد عبد السالم جامعة المو

 ) خبير(
 

 بعةلجنة تنزيل مشاريع بحوث تخرج طلبة المرحلة الرا
2017-2018 

 4/6/2018في  342عدد م خ 
 

اللجنة االعالمية المشرفة على بطولة الجامعات 
ار اذ 22-17العراقية بالعاب الساحة والميدان من 

2018  
 3/2018 /19في  7326عدد 

 

لجنة دائمية لمتابعة وتحديث االيميالت الرسمية 
 لمنتسبي الكلية كافة وطلبتها 

 29/3/2018في  195م خ 
 

 ةلجنة مناقشة مشاريع بحوث التخرج المرحلة الرابع
ضمن لجنة مناقشة علم التدريب  16/4في  213م خ 

 الرياضي
 

ن التنافسي المتقدمين لجنة مراقبة طالب االمتحا
 للدراسات العليا واالولية

 6/6في  348م خ 
 

 الرابعة المرحلة طلبة تخرج بحوث مشاريع االشراف
 (عددهم  خمسه طالب 2018_ 2017)  الدراسي للعام

 

ي العدد ذ / 
ون    2038مدير وحدة إدارة الموقع االلكتر
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ي 
 
 4/11/2018ف

ي  1995العدد م خ /  Gmail لجنة دائمية 
 
ف

ي   29/3/2019 لطلبة الدراسات العليا واالولية ومتسب 
 كليتنا 

 

 العدد / ذ / 
ً
ي  2260لجنة جرد المجانية رئيسا

 
ف

2/12/2018  
 

جنة متابعة المالعب الداخلية والخارجية للعام 
  2019/  2018الدراسي 

 
عضو لجنة اختبار الطلبة الجدد )لجنة االعالم ( 

ي  436العدد م خ / 
 
  26/7/2019ف

 
اف عىل بحوث تخرج الطلبة األولية ح خ /   661االشر

ي 
 
  25/11/2018ف

 
اف عىل طالب الماجستتر محمد ختر هللا العدد  االشر

ي  228
 
 الدراسات العليا 6/3/2019ف

 
مناقشة اطار بحث الطالب احمد عبد الستار عبد 

ي  14القادر االمر اإلداري 
 
  8/1/2019ف

 
 2018الدراسات العليا للعام مراقبة امتحان المفاضلة 

– 2019  
 

ي  27مناقشة اطار البحث لجنة علمية العدد 
 
ف

 للطالب رعد خليل خماس  15/1/2019
 

ي  810لجنة السمنار لطلبة الدكتوراه عدد 
 
ف

12/9/2018  
 

لجنة مناقشة اطار البحث لطالب الدكتوراه منتظر 
ي  501محمد خماس العدد 

 
  21/5/2019ف

 
ر بحث لجنة علمية لطالب الماجستتر مناقشة اطا

ي  681حمزة حاكم العدد 
 
  25/6/2019ف

 
بية البدنية وعلوم  تقييم بحوث المجلة كلية التر

ي  138الرياضة جامعة بغداد العدد
 
  23/10/2018ف

 12/8/2018تاري    خ  111العدد 
  40/28/3/2018العدد 
ي  56العدد 

 
 26/6/2018ف

 

اء( لطالب الماجستتر فرج حمد  استبانة علمية ) خت 
  1/2/2019جامعة تكريت مجيد 

 الطالبة هجوم إسماعيل جمعة جامعة دياىل 
  10/3/2019طالب الماجستتر احمد عبد الستار 

 طالب الدكتوراه 29/11/2018منتظر محمد 
 9/6/2019طالب الدكتوراه وسام سلمان احمد 

 طالب الدكتوراه عبد الجليل مولود جامعة دهوك 

 

ا ي المدارس متوسطة االشر
 
ف عىل تطبيق الطالب ف

ي 
 
ي ف اء واعدادية الفاران 

العرفان للبنات حي الخض 
 البياع 

 

ية والحصول عىل  ي دورة اللغة اإلنكلتر 
 
مشاركة ف

  2019شهادة مشاركة 
 

ي مركز ابن سينا 
ون  المشاركة بالتعليم االلكتر

30/1/2019  
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ي تحكيم بطولة كرة الطائرة جامعة ا
 
لنهرين مشاركة ف

ي  1/9/13944العدد 
 
  17/10/2018ف

 
ي بطولة الملتقر العلمي الرياضة الدوىلي  

 
مشاركة ف

ي 
 كانون الثان 

 
 الدوىلي السعودية جدة 

ي بطولة الملتقر
 
مشاركة ف

  2019فعالية كرة طائرة جلوس 
 

  
 

 ()البحوث املنشورة يملتطوير التع أوتمع اجملوجمال التخصص خلدمة البيئة  يفثامنا: املشروعات البحثية  

 السنة محل النشر اسم البحث ت
 29/11/2012 وزارة الشباب والرياضة  الشباب والتنمية البشرية للمستقبل  1
 25/4/2012 وزارة الشباب والرياضة اثر ادمان المخدرات وتأثيرها على الشباب  2

3 
رة القدرة االنفجارية وعالقتها بدقة االرسال والضرب الساحق بالك

 الطائرة الجلوس 
مجلة كلية التربية الرياضية 

 بابل 
2011 

4 
عالقة دقه اداء مهارة االرسال في بعض القياسات الجسمية 

 والمتغيرات البايوكينماتيكية بالكرة الطائرة 
مجلة كلية التربية الرياضية 

 بابل 
2008 

5 
مستوى اداء االالعب الحر وعالقتة بترتيب الفرق في بطولة 

 هورية بالكرة الطائرة من الجلوس الجم
مجلة كلية التربية الرياضية 

 جامعة بغداد
2014 

 انواع الهجوم وفعاليته بالكرة الطائرة من الجلوس العراق 6
مجلة الرياضة المعاصرة 

 الوزيرية 
2012 

7 
رة لطائتعديل وتقين اختباري السرعه والرشاقة لالعبي الشباب بالكرة ا

 من الجلوس 
ية التربية الرياضية مجلة كل

 بابل 
2013 

8 
م بعض القدرات الحركية والبدينة الخاصه وعالقتها بالرد المستقي

 المباشر لدى العبات المبارزة 
المؤتمر العلمي الدولي 
 الثاني لعلوم الرياضة 

2015 

9 
مج دراسة تحليلية لنسبة فعالية االداء المهاري والخططي وفق برنا

ئرة سوب على العبي المنتخب الوطني بكرة الطاتحليلي باستخدام الحا
 وفق تخصصاتهم 

المؤتمر العلمي الدولي 
 الثاني لعلوم الرياضة

2015 

10 
ية مهار دراسة مقارنة وفق االيقاع الحيوي لبعض المتغيرات البدينة وال

 عبي المنتخب الوطني كرة الطائرة الجلوس والفسيولوجية ال

المؤتمر العلمي الدولي 
لرعاية وتاهيل الخامس 

 المعاقين االمارت / الشارقة 
14/12/2016 

11 
التدريب الهرمي باألسلوب التصاعدي وتأثيره في تطوير بعض 

 ائرةالمتغيرات البدنية والوظيفية ومستوى االداء الهجومي لكرة الط
 ( سنه  20-18جلوس فئة الشباب باعمار )

المؤتمر العلمي الدولي 
 االول جامعه حلبجة 

25/8/2016 

 دقة استخدام تمارين لتطوير تحمل القوى وتأثيرها فيبحث )  نشر 12
 ( اداء بعض المهارات الهجومية لالعبي كرة الطائرة للجلوس

 13/3/2018مجلة علوم التربية 
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الرياضية جامعة بابل ع  
، بحث أ.م د. ماهر 104

عبد االله / أ.م د. محمد 
 صالح فليح

 

13 

ب التفاعلي في تطوير دقة مهارة الضر التعلمبحث )تأثير  نشر
 (الساحق للكرة الطائرة 

م بيدء أ.   باهرة علوان. دأ.ماهر عبد االله بحث مشترك   أ.م.د. 
 خضر

 مجلة علوم التربية الرياضية جامعة بغداد/ الوزيرية

 مجلة الرياضة المعاصرة
 ، الوزيرية  المحكمة 

5/3/2018 

14 
هارة البصري الحركي وتأثيره في تعلم ممنهج تعليمي لتنمية التوافق 

 حائط الصد لكرة الطائرة
مجلة الرياضة المعاصرة 

 المحكمة ، الوزيرية 
  3العدد 

16/2/2017 

15 
دى رة لتأثير تركيز االنتباه في تعلم مهارة الضرب الساحق بكرة الطائ

 طالب التربية الرياضية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد 

  16د العدد الثالث مجل
مجلة التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة جامعة بغداد 
2017 

16 
استعمال تمارين لتطوير تحمل القوى وتأثيرها في دقة أداء بعض 

 المهارات الهجومية لالعبي كرة الطائرة من الجلوس 

مجلة كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة / جامعة 
بابل المجلد الحادي عسر 

 العدد األول 

2018 

    
    
    
    
    

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

  عضوفي لجنة الموقع االلكتروني واالعالم / جامعة بغداد 
  عضو اللجان العلمية 
 عضو لجنة تحرير المجلة العلمية لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
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 ت التقدير.و شهادا اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

1 
كتاب شكر وتقدير معالي وزير الشباب 

 والرياضية 
 20/2/2013 وزارة الشباب والرياضة 

2 
كتاب تثمين الجهود المبذولة في الحصول 
على المركز االول بالكرة الطائرة للجامعات 

 العراقية 
 20/3/2013 جامعه / جامعه بغدادمكتب رئيس ال

3 
شهادة تقديرية وشكر من قسم الرياضية 

 الجامعية كربالء 
 10/3/2013 رئيس جامعه كربالء

 19/5/2013 المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  4

 كتاب شكر وتقدير  5
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 لمي جهاز االشراف والتقويم الع
30/1/2013 

 1/3/2014 المساعد االدراي لرئيس جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير  6
 6/4/2014 االتحاد المركزي العراقي لالسكواش  شهادة تقديرية  7
 12/11/2013 االمين العام للجنة البارا اولمبية  شكر وتقدير  8

9 
شهادة مشاركة وتثمين للجهود للمؤتمر 

 الدولي االول 
 18/12/2012 ة التربية الرياضية كلي

 23/1/2012 اللجنة البارا اولمبية  شكر وتقدير  10
 29/6/2014 عميد كلية التربية الرياضية  شكر وتقدير 11
 1/10/2014 عميد كلية التربية الرياضية  شكر وتقدير 12
 2009 كلية التربية الرياضية  كتاب شكر وتقدير 13
 2010 ية التربية الرياضية كل كتاب شكر وتقدير 14

 شكر وتقدير 15
 وزارة الشباب والرياضية / دائرة التربية

 البدنية والرياضية 
4/12/2008 

 شكر وتقدير 16
ية االمين العام للجنة الباا اولمبية الوطن

 العراقية 
29/5/2012 

 10/11/2013 رئيس االتحاد الكرة الطائرة من الجلوس  شكر وتقدير 17
 12/9/2007 وكيل وزير الشباب والرياضية  وتقدير شكر 18

19 
الجائزة االولى لبطولة الجامعات العراقية 

 بالكرة الطائرة / كربالء 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الرياضة الجامعية 
10/3/2013 

 12/12/2014 السيد العميد  كتاب شكر وتقدير  20
 4/5/2015 السيد العميد كتاب شكر وتقدير 21
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 29/5/2011 االمين للجنة البارا اولمبية  كتاب شكر وتقدير 22
 10/11/2013 من االتحاد العراقي لكرة الطائرة جلوس كتاب شكر وتقدير 23
 18/8/2016 من مكتب رئيس الوزراء  كتاب شكر وتقدير 24
 18/9/2016 من االتحاد العراقي لكرة الطائرة جلوس شكر وتقدير 25
 1/1/2016 من السيد العميد كر وتقديرش 26
 20/4/2016 من السيد العميد شكر وتقدير 27
 8/5/2016 من السيد العميد شكر وتقدير 28
 7/12/2016 من السيد العميد شكر وتقدير 29

في مؤتمر الدولي الثاني كلية التربية  شاهد مشاركة  30
 الرياضية 

2015 

 4/12/2008 التربية البدينة دائرة من مدير العام ال شكر وتقدير 31
 1/12/2016 السيد العميد كتاب شكر وتقدير 32
 21/12/2016 مساعد اإلداري لرئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 33

 شاهد مشاركة  34
لمؤتمر العلمي الدولي االول لجامعه 

 حلبجة 
25/8/2016 

35 

 شكر وتقدير للجهود المبذولة والعمل المتميز
الموقع االلكتروني وحصول الكلية على في 

المركز االول بتقييم المواقع االلكترونية 
 واصدار الجريدة الرياضية 

جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية / 
 مكتب العميد

1/ 10/2014 

36 
شكر وتقدير للجهود المبذولة في لجنة 

 2016اختبارات الطلبة للعام 
رياضية / جامعة بغداد / كلية التربية ال

 مكتب العميد
 

37 
شكر وتقدير للجهود المبذولة في لجنة 

 2017اختبارات الطلبة للعام 
جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية / 

 مكتب العميد
19/10/2017 

38 
شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد حول 

 المدة االصغرية لدراسة الدكتوراه 
 24/10/2017 رئاسة جامعة بغداد

39 
ة ر وتقدير من االتحاد العراقي المركزي لكر شك

 الطائرة ضمن لجنة االحصاء الرياضي
 9/10/2017 االتحاد المركزي لكرة الطائرة

40 
شكر وتقدير من معاون الشوؤن االدارية 
  لجامعة النهرين لتحكيم مباريات كرة الطائرة

 14/12/2017 جامعة النهرين

41 
جنة شكر وتقدير من عميد الكلية ضمن ل

 اختبارات الطلبة الجدد
جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية / 

 مكتب العميد
19/10/2017 

42 
كتاب شكر وتقدير من االمين العامة لرئيس 

 البارا اولمبية 
 16/2/2018 اللجنة البارا اولمبية
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43 
درع شكر وتقدير من اتحاد المركزي لكرة 

 الطائرة جلوس
 16/2/2018 اللجنة البارا اولمبية

44 
كتاب شكر وتقدير من االتحاد المركزي 

في  125العراقي لكرة الطائرة عدد 
مشاركة للبطولة الشاطئية  26/3/2018

 للفترة من 

 2018اذار  17-15 اتحاد كرة الطائرة األولمبية 

شكر وتقدير من االمين العام للجنة  45
 ي ف 555البارالمبية الوطنية العراقي العدد

 18/2/2018 بارا اولمبيةاللجنة ال

الحصول على درع شكر وتقدير من االتحاد  46
 العراقي لكرة طائرة جلوس في 

 18/2/2018 اللجنة البارا اولمبية

47 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس  جامعة 
بغداد للحصول على شهادة دكتوراه المدة 

 29376االصغرية العدد
 24/10/2017 السيد رئيس الجامعة

48 
كتاب شكر من السيد رئيس مساعد جامعة 
 النهرين لتحكيم بطولة كرة الطائرة العدد

1701791 
 14/12/2017 جامعة النهرين

49 
حصول على شهادة تقديرية من السيد عميد 

الكلية لمشاركة مهرجان اللغة العريبة 
  2019 – 2018العالمي 

وم جامعة بغداد كلية التربية البدنية والعل
 الرياضية 

18/ 12  /2019  

50 
الحصول على شهادة مشاركة فعالة في 
الملتقى سعودي الدولي للرياضات ذوي 

  2019اإلعاقة 
 2019 اللجنة البارا اولمبية السعودية 

نا شهادة مشاركة في الورشة العلمية في كليت 51
  الءالتي اقامتها كلية المستقبل الجامعة كرب

 6/9/2018 كربالء  –جامعة المستقبل 

تاريخ  2119كتاب شكر وتقدير عدد م . ع  52
  8/5/2019ال

  عميد كلية إدارة واقتصاد بغداد 

53 
ة كتاب شكر وتقدير المديرية العامة للتربي
( الرياضية والنشاط المدرسي )المدير العام

  12/2/2504العدد
 19/12/2018 وزارة التربية 

54 
 شكر وتقدير من السيد عميد الكلية د. عدي

ت لجنة اختبارا  36الربيعي العدد م . خ / 
 الطلبة الجدد

 13/1/2019 السيد عميد الكلية 

شكر وتقدير من السيد عميد الكلية تنزيل  55
 401مشاريع بحوث تخرج الطلبة م.خ/

 5/7/2019 السيد عميد الكلية 

56 
شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس جامعة 

ة بألعاب بغداد ) بطولة الجامعات العراقي
 18359القوى ( العدد 

 29/7/2018 السيد مساعد رئيس الجامعة 

 شكر وتقدير  57
مدير تربية الكرخ الثانية  العدد 

71938/2/5/38 
2/12/2018  

58 
شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس جامعة 

النهرين للشؤون اإلدارية 
  16004/9/1العدد

 3/12/2018 مساعد رئيس جامعة النهرين للشؤون

شكر وتقدير السيد عميد الكلية د. عدي  59
 م . خ  /667الربيعي العدد 

 26/11/2018 السيد عميد الكلية 

شكر وتقدير السيد عميد الكلية د. قاسم  60
 ذ /1241الحسن الموقع االلكتروني  العدد 

 19/6/2019 السيد 
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 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: عشر حادي 

 رسنة النش أسم الكتاب ت

1   
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