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 :أواًل : المؤهالت العلمية 
 

 التاريخ الجامعة الدرجة العلمية
 88-84 جامعة بغداد / جادرية  رياضية. بكالوريوس / تربية 1
 98-96 جامعة البصرة  . ماجستير / تربية رياضية 2
 2001-99 جامعة البصرة  . دكتوراه / تربية رياضية 3
   . اخرى 4

  1990-88مدربة منتخب تربية القادسية بكرة اليد للفترة  
  1995-90مدربة منتخب تربية البصرة بكرة اليد والطائرة للفترة  
  2006-94كرة السلة(  –مدربة وعضوة نادي قناة البصرة )الكرة الطائرة  
  2006-2004مساعد مدرب المنتخب الوطني الخماسي كرة القدم للنساء  . 

 الدورات التدريبية : 
  الطاولة . تنس دورة تدريبية بكرة 
  . دورة تدريبية بكرة التنس اإلرضي 
  . دورة تدريبية بالكرة الطائرة 
   . دورة تحكيمية خماسي كرة القدم 

 
 :ثانيًا : التدرج الوظيفي 

 

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة
 90-88 عفك -للبنات تربية محافظة القادسية / ثانوية خديجة  . مدرسة 1
 95-90 تربية محافظة البصرة / م. المبادي وثانوية الخالصة  . مدرسة 2
 98-97 تربية محافظة البصرة / معهد إعداد المعلمات  . مدرس مساعد 3
 2002 جامعة البصرة / وحدة الرياضية الجامعية  . مدرسة دكتور 4
 2007 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية  . استاذ مساعد 5
 
 
 
 
 



 : التدريس الجامعي ثالثًا 
 إلى  -الفترة من  الجامعة الجهة )المعهد / الكلية(

 98-97 وحدة الرياضة الجامعية / بصرة  . معهد إعداد المعلمات / بصرة 1
 2003-2002 وحدة الرياضة الجامعية / بصرة  . كلية اإلدارة واالقتصاد / بصرة 2
جامعة بغداد / وحدة الرياضة  . كلية االعالم / تنسيب 3

 الجامعية 
2004-2005 

جامعة بغداد / كلية التربية  . كلية التربية الرياضية/ نقل خدمات 4
 الرياضية جادرية 

وال زلت -2006
 مستمرة

 
 رابعًا : المقررات الدراسية التي قمت بتدريبها 

 السنة المادة القسم
 2007 جمناستك ايقاعي  الصحة والترويح 

 2007 جمناستك اجهزة  
 2008 طرائق تدريس  
 2009 بحث علمي  
 2011-2010 طرائق تدريس جمناستك ايقاعي  . االلعاب الفردية  2
 . الدراسات العليا3

 االلعاب الفردية 
 لجنة سيمنار 

 حاليًا فقط جمناستك ايقاعي 
2012 

 
 خامسًا : )االطاريح والرسائل( التي اشرف عليها 

 . ال يوجد 1
2 . 
3 . 
 

 سادسًا : المؤتمرات العلمية التي شارك فيها : 
 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان

المؤتمر العلمي المشترك االول 
القسم تدريب مسابقات الميدان 
والمضمار الرياضة والعاب القوى 

2012 
جامعة حلوان كلية التربية 
الرياضية للبنات بالقاهرة قسم 
تدريب مسابقات الميدان 

 بحث



 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان
 والمضمار .  لألطفال في ضوء تحديات العصر 
المؤتمر العلمي الدوري الثامن 
عشر لكليات واقسام التربية 
الرياضية والمؤتمر الثاني للباحثين 

 الشباب 

2012 

جامعة الموصل / كلية التربية 
 الرياضية 

 بحث

االول التخصصي المؤتمر العلمي 
 للبحث العلمي 

جامعة بغداد / كلية التربية  2013
 الرياضية للبنات 

 ورقة عمل

المؤتمر العلمي الدولي األول 
 لعلوم الرياضة 

كلية التربية  –جامعة بغداد  2013
 جادرية  –الرياضية 

 حضور

 حضور   مؤتمر ماليزا 
 

 سابعًا : االنشطة العلمية األخرى 
 خارج الكلية داخل الكلية

 . بارات العملي لقبول الطلبة الجددعضو لجنة االخت
  .عضو لجنة مناقشة بحوث الطلبة األولية

 . ناقشة إطار بحث الطلبة الماجستيرعضو لجنة م
 عضو لجنة التعضيد . 

 عضو لجنة التعليم المستمر . 
 عضو لجنة السمنار .
 عضو لجنة الدفاتر . 

 عضو لجنة مناقشة طالب ماجستير . 
 عضو لجنة مناقشة طالبة ماجستير . 

 عضو تقويم بحث علمي / ترقية . 
 عضو لجنة مناقشة إطار بحث طالبة ماجستير.   

عضو تقويم علمي رسالة ماجستير تربية 
 رياضية / جامعة البصرة . 
جامعة البصرة  –عضو تقويم بحث علمي 

 كلية التربية الرياضية . 
عضو تقويم بحث علمي جامعة 

 المستنصرية كلية التربية الرياضية . 

 
 
 
 



 ثامنًا : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم
  

 السنة محل النشر اسم البحث 
تأثير استخدام الحاسوب في تعلم بعض مهارات  1

 الشاخص بالجمناستك االيقاعي 
 مجلة الرياضة المعاصرة 

جامعة بغداد / كلية التربية 
 الرياضية 

2006 

اثر استخدام حقيبة تعليمية على مستوى تعلم  2
 بعض المهارات الهجومية بسالح الشيش 

كلية  –جامعة البصرة 
التربية الرياضية مجلة 
دراسات وبحوث في التربية 

 الرياضية 

2005 

تأثير استخدام التعلم التعاوني في تعلم واحتفاظ  3
بعض المهارات األساسية على بساط الحركات 

 االرصفية في الجمناستك الفني للنساء . 

التربية الرياضية مجلة 
 عملية فصلية 
كلية التربية  –جامعة بغداد 

 الرياضية 

2007 

تأثير تمارين باسلوب االكتشاف الموجه والتبادلي  4
فوسبري وانجاز فاعلية القفز العالي  في تعلم

 للمبتدئين قلوب 

المجلة العلمية )علوم 
وفنون الرياضة( جامعة 
حلوان كلية التربية 

 الرياضية 

2012 

تكنولوجيا المعلومات وعالقته بتحقيق  يالوع 5
الذات وأداء بعض مهارات الحبل في الجمناستك 

 االيقاعي . 

 –مجلة التربية الرياضية 
كلية التربية  –جامعة بغداد 

 الرياضية 
2012 

تأثير وسائل تعليمية متنوعة في تصحيح  6
االخطاء المصاحبة لتعلم مهارة دحرجة الكرة مع 

 وثبة الخطوة في الجمناستك االيقاعي .  

 –مجلة التربية الرياضية 
كلية التربية  –جامعة بغداد 

 الرياضية
2012 

بالثقة بالنفس وأداء الضغوط النفسية وعالقتها  7
مهارات االساسية على بساط الحركات بعض 

 االرضية في الجمناستك الفني للنساء.  

 –مجلة التربية الرياضية 
كلية التربية  –جامعة بغداد 

 الرياضية
2013 

 –تأثير تمارين لتطوير بعض القدرات اإلدراكية  8
الحركية وتعلم بعض المهارات الحرة في 

االيقاعي لتلميذات المرحلة االبتدائية  الجمناستك
 ( سنوات . 9بعمر )

 مجلة علوم الرياضة 
كلية  –جامعة ديالى 
 2013 التربية الرياضية 



 السنة محل النشر اسم البحث 
تأثير تمارين باسلوب التعلم الذاتي والتدريبي في  9

تعلم واحتفاظ بعض المهارات االساسية على 
 عارضة التوازن . 

المؤتمر العلمي الدوري 
الثامن عشر لكليات واقسام 
التربية الرياضية في العراق 

جامعة الموصل كلية  –
 التربية الرياضية 

2012 

تأثير منهج تعليمي باستعمال الحاسوب في  10
تطوير الجانب المعرفي وتعلم بعض مهارات كرة 

 اليد للطالبات . 

 
2013 

 
 تاسعًا : عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 

 
 
 

 الجوائز وشهادات التقدير  –عاشرًا : كتب الشكر 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  
 السنة الجهة المانحة التقدير

رئاسة جامعة البصرة /  ( 5عدد )شكر وتقدير  1
قسم الشؤون القانونية 

 واإلدارية 

12/12/2002 

رئاسة جامعة البصرة /  منح قدم  2
قسم الشؤون القانونية 

 واإلدارية

23/12/2002 

كلية  –جامعة بغداد  شكر وتقدير 
 االعالم 

30/11/2004 

البطولة العربية األولى  شهادة تقدير  3
ابو  –لكرة القدم النسائية 

ظبي دولة االمارات 
 العربية المتحدة

27/2/2006 



كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  
 السنة الجهة المانحة التقدير

 –تعليم العالي وزارة ال شكر وتقدير  4
 مركز  –جامعة بغداد 

22/10/2001 

المؤتمر العلمي المشترك  شكر وتقدير  5
كلية التربية  –األول 

بنات جامعة  –الرياضية 
 حلوان 

31/5/2012 

  2014 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير / اللجان االمتحانية  6
شهادة مشاركة بالمؤتمر العلمي  7

الدوري الثامن عشر للكلية واقسام 
التربية الرياضية والمؤتمر الثاني 

 للباحثين الشباب 

جامعة الموصل / كلية 
 التربية الرياضية 

8/5/2012 

شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي  8
 األول التخصصي للبحث العلمي 

جامعة بغداد / كلية 
 للبناتالتربية الرياضية 

9-10/1/2013 

شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي  9
 الدولي األول للعلوم الرياضية 

جامعة بغداد / كلية 
 التربية الرياضية

2013 
18/12/2012 

شكر وتقدير حصول كلية التربية  10
الرياضية / جادرية على المركز 

 األول بين كليات الجامعة 

 26/12/2013 رئاسة جامعة بغداد 

شهادة مشاركة برنامج الزائر  11
الرياضي لمدربات كرة الطائرة 

 العراقيات 

الواليات المتحدة 
 االمريكية 

6-22/11/2011 

وزارة التعليم العالي/  شهادة مشاركة دورة اللغة العربية  12
جامعة بغداد مركز 

 لتطويره التعليم المستمر 

2-30/9/2007 

شهادة مشاركة دورة التأهيل التربوي  13
 للتدريسيين 

وزارة التعليم العالي/ 
جامعة بغداد مركز 

 لتطويره التعليم المستمر

2007 



كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  
 السنة الجهة المانحة التقدير

مركز الحاسبة االلكترونية  شهادة مشاركة دورة الحاسوب  14
المكتب االستشاري لنظم 
المعلومات والحاسبة 

 عراق  –بغداد 

2011 
 

مركز الحاسبة االلكترونية  رقيات العلمية شهادة مشاركة دورة الت 15
المكتب االستشاري لنظم 
المعلومات والحاسبة 

 عراق –بغداد 

19-23/2/2007 

 
 الحادي عشر : الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 سنة النشر اسم الكتاب 
1   
2   
3   
4   
 

 ثاني عشر : اللغات 
 العربية 

 االنكليزية 
 

  



 . : المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية داخل العراق وخارجه ثالثة عشر

 عنوان المؤتمر ، الندوة وورشة العمل ، الدورة
 الصفة

 التاريخ المكان
 حضور  مشاركة 

. المؤتمر الدوري الثامن عشر لكليات التربية 1
الرياضية في العراق والمؤتمر الدولي الثاني 

 للباحثين الشباب 
  8/5/2012-5 جامعة الموصل 

. المؤتمر التأسيسي العام لنقابة االكاديميين 2
 العراقيين .  

  
جامعة بغداد / كلية 

 التربية الرياضية
4/4/2012 

 
. المؤتمر العلمي الدولي األول )الصحة 3

 النفسية في الجامعات العراقية(
  

القاعة الكبرى / كلية 
 التربية الرياضية

26/3/2014 
 صباحاً  10.30

   . المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم الرياضة 4
جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

16-18/12/2012 

. المؤتمر العلمي التخصصي األول للبحث 5
   العلمي 

كلية التربية الرياضية 
 للبنات 

9-10/1/2013 

 2012 ماليزا    . مؤتمر ماليزا6
. ندوة على تقنية استخدامات اجهزة اختبارات 7

   فسلجة رياضية / د. ساطع . 
قاعة اجتماعات كبرى 

/ كلية التربية 
 الرياضية

29/11/2011 

. ندوة عن المختبر النفسي المعاصر وتطبيقاته 8
المختلفة في مجال علم النفس الرياضي / د. 

 عادل الصالحي 
  

قاعة اجتماعات كبرى 
ربية / كلية الت

 الرياضية
3/1/2012 

 .ندوة عن مرض ضغط الدم والقلب والسكر 9
  

جامعة بغداد / كلية 
 التربية الرياضية

1/2/2012 
 

. ندوة عن جودة األداء الجامعي : التخطيط 10
 27/2/2012 كلية التربية الرياضية   لتطبيق الجودة . 

 . ندوة عن قانون كرة القدم واخر مستجداته .11
 
  

  
جامعة بغداد / كلية 

 التربية الرياضية
7/2/2012 

 7/5 جامعة الموصل   . ندوة عن علم النفس الرياضي 12



 عنوان المؤتمر ، الندوة وورشة العمل ، الدورة
 الصفة

 التاريخ المكان
 حضور  مشاركة 

. ندوة ستراتيجيات التدريس )أ.د. علي 13
 الديري(

  8/5 جامعة الموصل 

. ندوة )اتجاهات وتطبيقات حديثة في طرائق 14
التدريسين في الجامعات العراقية( )جامعة بغداد 

   أنموذجًا( 

قاعة التعليم المستمر 
مركز التطوير والتعليم 

المستمر / جامعة 
 بغداد

27/3/2014 
 صباحاً  10.00

عنوان  –مركز البحوث النفسية  –. ندوة 15
)االطفال واالحداث المهددون االسباب 

 والمعالجات(. 
  

مركز البحوث النفسية 
 19/11/2013 / جامعة بغداد

. ندوة )تشخيص ومعالجة بعض االخطاء 16
 االحصائية في بحوث التربية الرياضية 

  
جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

17/4/2012 

   . ندوة التمارين الشائعة والخاطئة وبدائلها 17
جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

1/10/2012 

. ندوة كيفية كتابة المعلومات الخاصة عن 18
 التقييم لألداء التدريسي 

  
جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

25/12/2012 

. ندوة افتتاح مركز جامعة ابن سينا 19
 االفتراضية 

  
جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

28/11/2011 

 . ندوة اراء في البحث العلمي 20
  

كلية جامعة بغداد 
 التربية الرياضية

10/4/2013 

 . ندوة توعية حول المتفجرات 21
  

جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

31/3/2013 

. ندوة مؤشرات جودة الرياضة الجامعية 22
 والتربية الفنية في المؤسسات االكاديمية 

  
جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

29/5/2013 

)المركز الثقافي البريطاني . ورشة عمل 23
 للدعوة للمؤتمرات العلمية(.

  القاعة الكبرى 
26/2/2014 

 صباحاً  9.00
 ذكور  30/4-29 كلية التربية الرياضية   . ورشة عمل مخيم كشفي لمدة اربعة ايام . 24

 إناث   2-3/5



 عنوان المؤتمر ، الندوة وورشة العمل ، الدورة
 الصفة

 التاريخ المكان
 حضور  مشاركة 

 . دورة ترقيات الخاصة بكفاءة الحاسوب 25
  

جامعة بغداد / مركز 
 الحاسب االلكتروني

19-23/2/2012 

. دورة تحكيمية بكرة القدم للمستجدات 26
 بالتحكيم ومساحات المكشوفة . 

  
جامعة بغداد / كلية 

 التربية الرياضية
18-21/3/2012 

. دورة تدريبية في الكرة الطائرة لمدربات الكرة 27
 الطائرة العراقيات 

   الواليات المتحدة
 االمريكية 

8-22/12/2012 

. دورة تطويرية لطرق المساعدة لمهارات 28
ولغاية  16/2الجمناستك الفني للنساء للمدة 

15/3/2012 . 
  

جامعة بغداد / كلية 
 التربية الرياضية

16/22/2012 
 15/3/2012لغاية 

. محاضرة نوعية عن دورة مدربات الكرة 29
 الطائرة في الواليات المتحدة االمريكية  

  
جامعة بغداد / كلية 

 التربية الرياضية
29/1/2012 

. محاضرة نوعية عن االخطاء االحصائية 30
)االساليب اإلحصائية غير الصحيحة في بحوث 

 التربية الرياضية(
  

جامعة بغداد / كلية 
 التربية الرياضية

17/4/2012 

. محاضرة نوعية عن الجمناستك االيقاعي 31
   بالمهارات 

د / كلية جامعة بغدا
  التربية الرياضية

. محاضرة توعية عن دورة مدربات الكرة 32
 الطائرة في الواليات المتحدة االمريكية . 

   جامعة بغداد / كلية
 التربية الرياضية 

29/1/2012 

. محاضرة نوعية حول المنشطات وتأثيرها 33
   على الشباب.

جامعة بغداد / كلية 
 18/4/2012 التربية الرياضية

. محاضرة نوعية عن تطبيقات تكنولوجيا 34
المعلومات للوصول إلى بحوث التربية الرياضية 

15/5/2012  . 
  

جامعة بغداد / كلية 
 التربية الرياضية

15/5/2012 

. محاضرة نوعية عن تطبيق التحكم 35
االلكتروني القائم على تكنولوجيا التعلم في 

 الفني .  تدريس مادة الجمناستك
  

جامعة بغداد / كلية 
 17/5/2012 التربية الرياضية

 12/2/2012 جامعة بغداد   . محاضرة نوعية عن مرض االيدز 36



 عنوان المؤتمر ، الندوة وورشة العمل ، الدورة
 الصفة

 التاريخ المكان
 حضور  مشاركة 

. محاضرة نوعية )التقويم في الجمناستك 37
 الفني(

  
قاعة التعليم المستمر 
 كلية التربية الرياضية

24/2/2014 

 . محاضرة نوعية )التنويم المغناطيسي( 38
  

القاعة الكبرى لكلية 
 التربية الرياضية

20/10/2013 

. محاضرة نوعية )التوعية الصحية حول 39
بعض االمراض االنتقالية وامراض سرطان الثدي 

 وبعض العادات السلبية على الصحة الجسمية(
  

قاعة التعليم المستمر 
 27/2/2014 كلية التربية الرياضية

. محاضرة نوعية )التوعية ضد مخاطر 40
 المنشطات ومشروبات الطاقة. 

  22/4/2014 قاعة التعليم المستمر 

. محاضرة )اكتشاف المواهب واإلعداد على 41
 المدى الطويل في المدرسة األلمانية(. 

    

. محاضرة )تطبيقات الشبكات العصبية 42
 االصطناعية الفرعية في المجال الرياضي(. 

  
قاعة التعليم المستمر 
 كلية التربية الرياضية

9/4/2014 

. محاضرة نوعية )في مجال مكافحة 43
 المتفجرات(

  
القاعة الكبرى لكلية 

 التربية الرياضية
1/4/2014 

. مهرجان بالسالسل والعروض الفردية 44
   والجماعية في الجمناستك الفني االيقاعي . 

جامعة بغداد / كلية 
 التربية الرياضية

30/4/2012 

   15/5/2014  . مهرجان اللغة االنكليزية 45
   16/5/2014  . مهرجان اللغة العربية 46

 


