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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 ء صباح محمد كريدي الخفاجيأ.م.د. وفا : االسـم
 بابل 8691/4/89  تاريخ الميـالد:

 متزوجة الحالة الزوجية:

 ثالثة :عدد األوالد
  مسلمة  انة:الدي

 التدريب / السباحةفسلجة  ص:ــالتـخـص
 تدريسية :الوظيفة

 استاذ مساعد  الدرجة العلمية:

     كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد    عنوان العمل:
  العمل: هاتف

 92190110970:الهاتف النقال
 Wafaasabah68@yahoo.com  :أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة العلميةالدرجة  ت
 8616_8611 التربية الرياضية بغداد بكلوريوس 8
 2222_8666 التربية الرياضية بغداد الماجستير 2

 بغداد الدكتوراه 3
التربية الرياضية 

 للبنات
2224_2222 

    أخرى 4
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 مدربة العاب رياضية / تدريسية 8
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 8666_8616 / جامعة بغداد

 مدرس مساعد / تدريسية 2
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 / جامعة بغداد
2222_2224 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  مدرس / تدريسية  3
 / جامعة بغداد

2222_2288 

 استاذ مساعد/ تدريسية 4
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2282_2282 / جامعة بغداد

2    
9    

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 2222_8616 بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  8

2 
 وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية 
 2229_2228 بغداد  للبنات

 2282_2222 يغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  3
4    
2    
9    

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2282_8616 السباحة  التدريس / االلعاب الفردية  8
 8662_8616 اللياقة البدنية التدريس 2
 2222_2222 التدريب الرياضي كلية التربية الرياضية للبنات 3
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 2222_2222 الفسلجة كلية التربية الرياضية للبنات 4
 2222_2222 كرة الطائرة كلية التربية الرياضية للبنات 2
 2282_2222 طرائق التدريس االلعاب الفردية  9
 2282_2282 التربية البدنية تاريخ العلوم النظرية  2
1    

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

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

بناء وتقنين مقياس ادارة الموارد البشرية والمادية  8
 للمركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية 

 2289_2282 االلعاب الفردية 

2    

3    

4    

2    
9    
2    
1    
6    
82    
88    
82    
83    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

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

المؤتمر القطري العلمي االول لعلوم  0
كلية التربية الرياضية /  7909 التدريب والفسلجة الرياضية

 مشارك بحث البصرة

 مشارك بحثكلية التربية الرياضية /  7900المؤتمر القطري العلمي الثاني لعلوم  7
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 البصرة التدريب والفسلجة الرياضية 

المؤتمر العلمي االول الكادمية  3
كلية التربية الرياضية  7991 االولمبية االعراقية

 بحثمشاركة  للبنات / بغداد

كلية التربية الرياضية  7992 الندوة الخاصة بالمنشطات الرياضية 0
 حضور للبنات / بغداد

الندوة الخاصة بسرطانات الثدي  5
 حضور رئاسة جامعة بغداد 7909 للنساء

الندوة الخاصة بضغط الدم وامراض  6
 القلب

كلية التربية البدنية وعلوم  7900
 الرياضة / جامعة بغداد

 حضور

كلية التربية الرياضية  7907 مؤتمر البحث العلمي االول  2
 للبنات / جامعة بغداد

 حضور

كلية التربية البدنية وعلوم  7907 المؤتمر العلمي االول لعلوم الرياضة 8
 الرياضة / جامعة بغداد

 مشاركة بحث

كلية التربية البدنية وعلوم  7905 المؤتمر العلمي الثاني لعلوم الرايضة  1
 الرياضة / جامعة بغداد

 عضو لجنة علمية 

المؤتمر العلمي الدولي لبحوث الصحة  09
 وعلوم التربية الرياضية 

 مشاركة بحث كلية االسراء الجامعة 7906

 7906 المؤتمر العلمي الدولي السابع  00

معهد علوم وتقنيات 
النشاطات البدنية 

والرياضية / جامعة محمد 
المسيلة  بوضياف

 بالجزائر

 مشاركة بحث

كلية التربية البدنية وعلوم  7902 مؤتمر حوار بغداد 07
 حضور الرياضة / جامعة بغداد

الندوة الخاصة بضغط الدم وامراض  03
كلية التربية البدنية وعلوم  7902 القلب 

 حضور الرياضة / جامعة بغداد

الندوة الخاصة للنشر في المجالت  00
 العالمية 

كلية التربية البدنية وعلوم  7906
 الرياضة / جامعة بغداد

 حضور

كلية التربية البدنية وعلوم  7906 الندوة الخاصة بالسرقة العلمية  05
 حضور الرياضة / جامعة بغداد

المؤتمر العلمي الدولي الثالث لعلوم  06
كلية التربية البدنية وعلوم  7902 الرياضة 

 مشاركة بحث الرياضة / جامعة بغداد
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 .  األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية
  
  
  
  
  
  

 
 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  

 )البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت

0 
باسلوب التناوب بالمحطات في تطوير تأثير استخدام تدريبات الباليومتريك 

القوة االنفجارية للطرفين السفلي والعلوي وفق بعض المتغيرات 
 البايوميكانيكية لدى العبي الكرة الطائرة

 7909 البصرة

7 
تأثير استخدام تدريبات الباليومتريك باالثقال في تطوير القوة االنفجارية 

 7900 الصرة للطرف العلوي لالعبي الكرة الطائرة 

3 
تأثير استخدام التحفيز الكهربائي وتدريب الباليومترك على القوة القسوى 

ونشاطها وعلى ارتفاع القفز العميق لالعبي السباحة للعضلة التوئمية 
 والكرة الطائرة 

 7900 البصرة

تأثير استخدام التدريب المتقاطع في تطوير كفاية الجهازين الدوري  0
 7900 بغداد م للسباحة الحرة وسباحة الظهر للنساء 59والتنفسي ومستوى انجاز 

تأثير استخدام التدريب المتقاطع في تطوير الكفاية البدنية الخاصة  5
 7909 بغداد والكفاية البدنية النسبية pwc170  (V)029بالسباحة عند النبض 

تأثير استخدام التمرينات الهوائية المائية في تطوير بعض المتغيرات  6
 7907 بغداد الفسيولوجية والتصور الجسمي للنساء 

سيكولوجية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي وعالقته باالداء الوظيفي  2
 لدى موظفات الجامعة 

 7906 الجزائر

والهيبريميا لتأهيل وعالج اصابات اثر التمارين الخاصة بأسلوب االسكيميا  8
 7906 بغداد اللتواء مفصل الكاحل وفق بعض المتغيرات الكيميائية للرياضيين

تقييم ادارة الموارد البشرية والمادية لالتحاد العراقي لكرة الطاولة من وجهة  1
 7906 بغداد نظر العاملين 

 7902 بغدادم سباحة  099ببعض متغيرات الدم الكيميائية وانجاز   mct1عالقة جين  09
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 حرة 
00    
07    
03    
00    
05    
06    
 
 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   
  
  
  
 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

جامعة بغداد/مركز تطوير طرائق  كتاب شكر وتقدير  0
 7990 التدريس والتدريب الجامعي 

 0118 جامعة بغداد/كلية التربية للبنات وثيقة نجاح باللغة االنكليزية  7

شهادة تأهيلية تقديرية بدورة التأهيل التربوي  3
 الخاصة بالفنيين( 01)

تطوير طرائق جامعة بغداد/مركز 
 التدريس والتدريب الجامعي

0115 

( 30شهادة مشاركة بدورة تأهيلية التربوية ) 0
 للتدريسيين الجدد

جامعة بغداد/مركز تطوير طرائق 
 التدريس والتدريب الجامعي

7990 

5 
شهادة مشاركة بدورة اللغة العربية الخاصة 

 بالتدريسيين الجدد
جامعة بغداد/مركز تطوير طرائق 

 7990 التدريس والتدريب الجامعي

 شهادة مشاركة بدورة الترقيات العلمية 6
جامعة بغداد/ مركز الحاسبات 

 7909 االلكترونية

 شهادة مشاركة بدورة الحاسوب  2
جامعة بغداد/ مركز الحاسبات 

 7909 االلكترونية
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8 
شهادة مشاركة في الدورة التحكيمية لكرة 

 القدم 
جامعة بغداد / كلية التربية البدنية 

 7900 وعلوم الرياضة

1 
شهادة مشاركة في الدورة التحكيمية 

 لالسكواش
جامعة بغداد / كلية التربية البدنية 

 7906 وعلوم الرياضة

 SPSS مشاركة في برنامجشهادة  09
جامعة بغداد / كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
2015 

00 
شهادة تقديرية لمشاركة بالمؤتمر االول 

 لعلوم الرياضة 
جامعة بغداد / كلية التربية البدنية 

 7907 وعلوم الرياضة

07 
شهادة مشاركة في دورة التغذية الرياضية 

 7902 المنظمة السويدية  واعادة تأهيل االصابات الرياضية 

التربية البدنية جامعة بغداد / كلية  SPSSشهادة مشاركة في برنامج  03
 7902 وعلوم الرياضة

شهادة مشاركة بالمؤتمر العلمي الدولي  00
 7906 كلية االسراء الجامعة لبحوث الصحة وعلوم التربية الرياضية 

الجامعة المستنصرية / كلية التربية  شكر وتقدير  05
 7906 البدنية وعلوم الرياضة 

التربية الجامعة المستنصرية / كلية  شكر وتقدير 06
 7906 االساسية

جامعة بغداد/ كلية التربية البدنية وعلوم  شكر وتقدير  02
 7905 الرياضة

   شكر وتقدير  08
01    
79    

 
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

7   
3   
0   
5   
6   
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 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       .العربية       

       .االنكليزية       


