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السيـــرة الــذاتيــــة
المعلومات الشخصية :
 االسم الثالثي واللقي  :انتصار عـويد علي الدراجي
.
 محل وتاريخ الوالدة  :بغداد . 1691/7/1
 الحالة االجتماعية  :ارملة ولدي ثالثة أطفال.
 التحصيل الدراس  :دكتوراه فلسفة تربية رياضية .
 اللق العلم  :أستاذ.
 االختصاص الدقيق :التعلم الحرك .
 االختصاص العام :كرة السلة.
السيـرة العلميـــة :
 حصييلع علييا ةييلادة ال ييالوريوس األولييا بالترتي ي علييا دفعيية كلييية
التربية الرياضية لل نات والثانيية عليا دفعية جامعية ب يداد بتياريخ /9/03
. 1696
 تم تعين ف جامعة ب داد  /كلية التربية الرياضية لل نات بعنوان ميدر
العا بتاريخ1663/1/7
 حصلع عليا ةيلادة الماجسيتير عي الرسيالة الموسيومة (انسي عمير
لييييتعلم بعييييا الملييييارات الللومييييية ب ييييرة السييييلة المصيييي رة) بتيييياريخ
. 1661/11/11
 حصلع علا ةيلادة اليدكتوراه باالختصياص اليدقيق تعليم حركي  /كيرة
سلة ع األطروحة الموسومة .
( قيياس وتقييويم مي التوقييج واالسيتلابة الحركييية للملييارات الدفاعييية في
كييييييييرة السييييييييلة باسييييييييت دام تقنييييييييية الحاسييييييييو وتحليييييييييل الم يييييييياراة )
بتاريخ.1333/6/11
 حصلع علا لق مدرس مساعد بتاريخ . 1661 /1/13
 حصلع علا لق مدرس بتاريخ . 1669 /1/1
 حصلع علا لق أستاذ مساعد بتاريخ 1331/1/10
 حصلع علا لق أستاذ بتاريخ 1339/9/10
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الخبرات العلمية :
 .1كلفييع بعمييل مقييررة قسييم لأللعييا الفرقييية م ي عييام  1669ول اييية
. 1669
 .1كلفع بإجراء اخت يار ق يول الاال يات الليدد المتقيدمات ل ليية التربيية
الرياضية لل نات ب رة السلة مي عيام ( 1661ل ايية  )1667ومي عيام (
 1333ل اية )1313
 .0كلفييع للعمييل ضييم الللنيية أالمتحاني ي للدراسييات األولييية م ي عييام
 1661ل اية  1667وم عام  1333ل اية . 1330
 .1كلفع للعمل في للنية الترقييات العلميية في كليية التربيية الرياضيية
لل نات م عام ( 1330ل اية  )1331وم (1339ل اية ) 1336
 .1كلفع للعمل ضم للنة الدراسات العليا عام ( ).1313- 1339
 .9كلفع بالعمل ضم للنة إدامية المنايات في الدراسيات العلييا في
عام . 1337
 .7كلفع كرئيسة لللنة اإلةراف والمفاضلة للاال يات المتقيدمات للعيام
الدراس . 1336-1339للدراسات العليا.
 .9رةح م ق ل كلية التربيية الرياضيية لل نيات للماياركة في اليدورة
ال اصة بإعيداد المالكيات االولم يية التي أقيميع في األكاديميية االولم يية
العراقية بتاريخ . 1336
 .6كلفة كرئيسة لللنة تحقيق أداري في كيفيية ق يول طال ية الماجسيتير
(وجدان هادي ع د الع اس).بتاريخ .1336
 .13كلفيية مي ق ييل عمييادة كلييية التربييية الرياضييية لل نييات كع ييو لللنيية
لمتابعة ال حوث المناورة ف الملالت العلمية المت صصة ومقارنتلا مج
بقية بحوث األساتذة للحد م ظاهرة سرقة بحوث اآلخري لعام .1336
 .11كلفة برئاسة للنة المتابعة للنادي الاالب لعام .1311-1336
 .11كلفيية مي ق ييل عمييادة كلييية التربييية الرياضييية لل نييات كع ييو لللنيية
التأليف والتع يد لعام .1311
 .10كلفيية مي ق ييل عمييادة كلييية التربييية الرياضييية لل نييات كع ييو لللنيية
الترقيات العلمية لعام .1311
 .11ع وه الللنية العلميية لتيدقيق أوامير ت يري خريليات كليية التربيية
الرياضية لل نات بتاريخ .1311/9/11
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كلفع بتدري فرق كلية التربية الرياضية لل نات باأللعا اآلتية :
 .1فريق كرة السلة لعام  1661وقد حصل علا المركز األول .
 .1كييرة المن ييدة والريايية الاييائرة ميي عييام  1661ل اييية  . 1667وقييد
حصلنا علا المركز األول ل لتا اللع تي .
كلفع بتدريس المواد التالية ف كلية التربية الرياضية لل نات :
 .1اللياقة ال دنية م عام  1661ل اية . 1660
 .1كرة المن دة م عام ( 1661ل اية  ) 1660وم عيام ( 1661ل ايية
1667
 .0كرة الرياة الاائرة م عام  1661ل اية .1667
 .1كرة السلة م عام ( 1661ل اية  ) 1660وم (  1661ل اية 1667
) وم ( 1333لحد االن ).
 .1قمع بتدريس مادة كرة السلة ف جامعة ديالا  /كلية التربية الرياضيية
م عام ( 1333ل اية . ) 1330
 .9كلفع بتدريس مادة التعلم الحرك لال ات الماجسيتير واليدكتوراه في
كلية التربية الرياضية لل نات م سنة -1339لحد أالن .

البحوث المنجزة :

إما ال حوث المنلزة ه -:
 .1المسييافة وعالقتلييا بدقيية التصييوي م ي الث ييات ب ييرة السييلة /بح ي
ماترك  /مللة التربية الرياضية /العدد الرابج لعام . 1661
 .1تقييويم أداء ملييارة التصييوي مي منيياطق م تلفيية ب ييرة السييلة بحي
ماترك  /مللة التربية الرياضية /العدد  160لعام . 1661
 .0مقارنة اثر التدري الذهن وال دن ف تعلم ملارة الرمية الحرة ب يرة
السيلة  /بحي منفييرد /مللية التربييية الرياضييية /العيدد الثيام عايير لعييام
.1667
 .1التدري ب رات م تلفة وأثرهيا عليا دقية الرميية الحيرة ب يرة السيلة
/بح ماترك /مللة كلية المعلمي /العدد 011لسنة .1669
 .1أهمية اإلرسال ف لع ة الرياية الايائرة بحي مايترك  /العيدد 010
لعام . 1669
 .9فاعلية اإلرسال وعالقتي بترتيي االنليا في لع ية الرياية الايائرة
بح ماترك /مللة كلية المعلمي العدد  131/لعام .1661
 .7اثير التيدري الثابييع والمت يير علييا تايوير مليارة الرمييية الحيرة ب ييرة
السلة بح منفرد /مللة الرياضية المعاصيرة /الملليد الثيان العيدد الثيان
.1330
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 .9السييلوك العييدوان وعالقت ي بمسييتوا األداء ال ييدن – المليياري ملليية
جامعة بابل  /المللد / 11العدد /1لعام .1339
 .6برنامج تأهيل مقترح لعيالي التليا مفصيل ال تيف /بحي منفيرد في
دورة الا الرياض األول الذي أقيم في طليران بأةيراف ملليس الميرأة
المسييلمة وبإةييراف كامييل م ي ق ييل الللنيية االولم ييية الدولييية 1/11-11
. 1330/
 .13اثر فاعلية التمري ( الملتميج والمتيور ) المت يير في تايوير تعليم
بعا الملارات الللوميية ب يرة السيلة بحي مايترك /مللية كليية التربيية
االساسي /العدد الرابج واألربعون لعام . 1331
 .11منليياي تعليمي تييدري مقتييرح لتاييوير ملييارة التصييوي مي القفييز
ب رة السلة /مللة التربية األساسية /العدد / 13عام . 1331
 .11عالقيية تركيييز االنت يياه بدقيية التصييوي مي القفييز ب ييرة السييلة ملليية
دراسات وبحوث التربية الرياضية  /جامعة ال صرة /العدد/17لعيام 1331
.
 .10تأثير جدولة التمري لتعلييم بعيا المليارات الللوميية ب يرة السيلة
مللة التربية األساسية /لعام ..1339
 .11اثيير بعييا التمرينييات المقترحيية لتاييوير سييرعة االسييتلابة الحركييية
لييييألداء المليييياري فيييي لع يييية كييييرة السييييلة  /ملليييية التربييييية األساسييييية/
العد/11عام .1339
 .11منليياي تييدري مقتييرح لتاييوير القييدرات ال دنييية ال اصيية المرت ايية
بملارة التصوي م القفز ب رة السلة  /مللة الرياضة المعاصرة /مق ول
للنار لعام.1336
 .19مسييييتوا الامييييوح وعالقتيييي بيييياألداء المليييياري ليييي عا الملييييارات
األساسييية ب يييرة السييلة /مللييية الرياضيية المعاصيييرة /مق ييول للناييير لعيييام
.1311
 .17تأثير تنمية اإلحساس ال صيري عليا دقية التصيوي مي القفيز ب يرة
السلة /المؤتمر العلم الدول لعلوم التربية الرياضية جامعة بابل للفتيرة
م . 1311/1/19-11
 .19أثييير تمييياري تحميييل السيييرعة فييي تركييييز حييياما ألل نيييي فييي اليييدم
لالع ات كرة الس لة /مللة علوم الرياضة /جامعية دييالا العيدد  91بتياريخ
.1311/1/11
 .16االسييلو العلم ي ل يفييية كتابيية ورقيية العمييل /مييوتمر كلييية التربييية
الرياضية لل نات.1310/1/19
 .13دراسة تأثير التمرينات المرك ة ف تعليم ت نيي التصيوي مي القفيز
ب رة السلة.المؤتمر العلم /الموصل لعام .1311
ضمان جودة كتابة ال ح العلم بتاريخ 1310/1
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ف النية أجراء الدراسات التالية :
 .1دراسة تحليلية ع واقج الرياضية النسيوية في المؤسسيات الرياضيية
والتعليمية.
 .1بناء وتقني أهم معوقات العمل ف ملال التح يم ب رة ألسل .
 .0تقيييم إدارة اللييودة الايياملة لرعاييية طال ييات كلييية التربييية الرياضييية
لل نات.
 .1الحرية األكاديمية ف كليات التربية الرياضية جامعة ب داد.
 .1اللودة الااملة كمدخل لتاوير العمل اإلداري ف االتحادات الرياضيية
ف ضوء التحوالت العالمية المعاصرة.
 .9أهيم الماياكل الفنيية واإلداريية التي تواجي مدرسي ومدرسيات كلييات
التربية الرياضية جامعة ب داد.

الرسائل واالطاريح الت كلفع بمناقاتلا :
أ-رسائل لماجستير:
 .1رسالة طال ة الماجستير غادة مؤييد ةيلا لرسيالتلا الموسيومة( نياتج
الحركييية والت ذيييية الراجعييية المتزامنييية والنلايييية فييي تايييوير بعيييا
الملارات األساسية ف اللمناست الفن عام  / 1331جامعة ب داد .
 .1رسالة طال ية الماجسيتير خولي احميد حسي لرسيالتلا الموسيومة( نقيل
اثير تعليم بعيا المليارات األساسييية للحركيات األرضيية عليا عارضيية
التوا ن) عام  / 1331جامعة ب داد .
 .0رسيييالة طالييي الماجسيييتير يسيييار صييي اح جاسيييم الموسيييومة( تيييأثير
اسيت دام أسييلو التيدري الييدائري كاريقية في تايوير أنييوا التصييوي
ب رة السلة) عام  / 1331جامعة ديالا .
 .1رسييالة طال يية الماجسييتير ةييل اء احمييد الموسييومة (بعييا الصييفات
ال دنيييية ال اصييية وعالقتليييا بدقييية أداء المليييارات الللوميييية فييي ال يييرة
الاائرة) عام  / 1331جامعة ب داد
 .1من اقاة طال ة الماجستير ورده عل ع اس الموسومة (القيمة التن ؤيية
للقيييدرة الحركييية ب داللييي بعيييا القياسيييات اللسيييمية لناةييي ي التييينس
األرض ) عام  / 1330جامعة ب داد .
 .9مناقاة طال الماجستير نصر حسي ع يد األميير لرسيالت الموسيومة(
تأثير منلج مقترح باست دام الوسائل المساعدة في تعليم إدارة مليارة
الا ا ة و التلديف ب رة السلة) عام  / 1331جامعة بابل .
 .7مناقاية طال ية الماجسييتير دالييا سييمير احميد لرسييالتلا الموسيومة( اثيير
است دام الحاسو ف تعلم ملاري اإلرسال واالستق ال بال رة الاائرة
)عام  / 1331جامعة ب داد .
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 .9مناقاة طال ة الماجستير ن ال ع د الحمزة ال انم لرسالتلا الموسيومة
(إعداد مقياس للا صية الرياضية وعالقت بتقيييم أداء ح يام الرياية
الاائرة )عام  / 1331جامعة ب داد .
 .6رئيسة للنة مناقاة طال الماجسيتير أسيامة صي يح مصيافا لرسيالت
الموسومة( تيأثير اسيت دام جليا تعليمي مقتيرح لتايوير تعليم مليارة
ال دا ب رة اليد )عام  / 1331جامعة ال صرة .
 .13رئيسييية للنييية مناقاييية طال ييية الماجسيييتير رةيييا رائيييد حاميييد لرسيييالتلا
الموسومة(دراسة تحليلية ألداء بعا الملارات الللوميية والدفاعيية
بنس ة مساهمتلا وعالقتلا بترتي الفريق) عام /1337جامعة ب داد.
 .11رئيسيية للنيية مناقاييية طال يية الماجسييتير وداد يوسيييف محمييد ناصييير
لرسييالتلا الموسييومة (تصييميم منليياي تنافس ي بالعييا القييوا لتاييوير
بعا الحركات االساسي وعناصر اللياقة ال دنية )عيام /1339جامعية
ب داد.
 .11ع يوه للنية مناقايية طالي الماجسييتير ئياوات علي حسيي لرسييالت
الموسومة(عالقة بعا مظاهر االنت اه بزم تركييز االنت ياه ق ييل أداء
الرميييييية الحيييييرة خيييييالل الم ارييييييات ب يييييرة السيييييلة ف ييييية الاييييي ا )
عام/1339جامعة السليمانية.
 .10ع ييوه للنيية مناقايية طال ية الماجسييتير أيمييان فييؤاد هاةييم لرسييالتلا
(است دام مواقف اللع الم تلفة ف تاوير بعا الملارات األساسية
الللومية ب رة السلة ) عام/1339جامعة ب داد.
 .11رئيسة للنة مناقاة طال ية الماجسيتير ةييري لعي ي منيات لرسيالتلا
(تأثير منلج تعليم باستعمال أسلوب ل ة اإلةارة وقراءة الافاه في
تعلم عدد م الملارات األساسية بلع ة ال رة الاائرة للمعياقي سيمعيا
((الصم وال م))) عام /1336جامعة ب داد.
 .11ع يييييييوه للنييييييية مناقاييييييية طال ييييييية الماجسيييييييتير ةييييييييري ولسييييييي
لرسالتلا(است دام ال رة السويسرية في تيدري ات االييروب س لتايوير
التوافييق الحرك ي وعالقت ي ب ي عا أنييوا الييذكاء المتعييدد لييدا النسيياء
(غير الرياضيات ) بأعمار  06-03سنة ) عام / 1313جامعة ب داد.
 .19ع يييييوه للنييييية مناقاييييية طالييييي الماجسيييييتير عمييييير نيييييوري ع ييييياس
لرسييييالت (تأثير التييييدري ال السييييت وال اليييييومترك فيييي تاييييوير أهييييم
القيدرات ال دنييية والحركيية والملارييية ال اصية بييالالع ي الاي ا في
كرة السلة) عام /1311اللامعة ألمستنصري .
 .17رئيسة للنة مناقاة طال ية الماجسيتير ن يال هاةيم غافيل لرسيالتلا (
تأثير منلج للتيدري اليذهن وفقيا للتوقيتيات الم تلفية في تعليم ت نيي
فعاليية دفيج الثقيل وتاييوير نتيلية األداء والسيرعة اإلدراكيية ) في 19
/ 1311/13/جامعة ب داد.
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 .19ع يوه للنية مناقاية طالي الماجسيتير درييد سيليل ع يد ت لرسيالت
(تأثير بعا األدوات ال اصة والتقنيات التربوية في تحسيي في أداء
ال ربتي األمامية وال لفية بالتنس واالحتفاظ بليا) في 1311/11/0
/جامعة الموصل.
 .16ع وه للنة مناقاة طالي الماجسيتير خليدون إبيراهيم محميد جامعية
ديالا .1311/6/11
 .13رئيسة للنة مناقاية طال ية الماجسيتير سيارة ح ميع ع يد السيالم عي
الرسييالة الموسييومة (الييذكاء واالنت يياه المتواصييل وعالقتلمييا بفاعلييية
االداء لالع يييييي الناةييييي ي فييييي دوري ب يييييداد ل يييييرة السيييييلة.بتاريخ
.1310/6/1
 .11ع وة للنة مناقاة طال الماجستيرحسني جيواد اسيد عي الرسيالة
الموسييومة(تأثير ميينحج تعليم ي علييا وفييق انظميية ال رمليية الل وييية
العصيييي ية ليييي عا انييييوا التصييييوي ودقتيييي ب ييييرة السييييلة )بتيييياريخ
.1310/11/11
 .11ع وة للنية مناقاية طال ية الماجسيتيرمروه سيعد رضيا عي الرسيالة
الموسيييومة(اثر تمرينيييات لتايييوير االنت ييياه المركيييز واالدراك ال صيييري
وتعليييم بعيييا المليييارات فيييي اللمناسيييت الفنييي للسييييدات) بتيييياريخ
. 1311/1/13
 .10رئيس للنة مناقاة طال ة الماجستير سحر محمد سلمان ع الرسيالة
الموسيييومة( اسيييتعمال اسيييلوب التثقييييل والتن يييي ال لربييي لع يييالت
اليييذراعي بتايييوير القيييوه ال اصييي وتاثيرهيييا فييي بعيييا المليييارات
الللومييييي لالع يييي كييييرة السييييل – بال راسيييي المتحركيييي ) بنيييياريخ
.1311/6/11
.11

ب.اطاريح الدكتوراه :
 .1أطروحيية طال ي الييدكتوراه محمييد عيينس جييوي والموسييومة( تييأثير
تييدري التصييور العقل ي ف ي تعلييم بعييا الملييارات األساسييية ب ييرة
السلة )عام  / 1331جامعة ال صرة .
 .1أطروحيية طال يية الييدكتوراه رواء عييالوي كيياظم والموسييومة( بنيياء
وتقنيييي مقيييياس المعرفييية فييي لع ييية كيييرة السيييلة وعالقتليييا بييياألداء
الملاري الللوم لال ة كليات التربيية الرياضيية في العيراق) عيام
 / 1339جامعة ال صرة .
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 .0ع ييييوه مناقايييية طال يييية الييييدكتوراه نلييييا عناييييية الحسيييي نيييياوي
والموسومة( تأثير أسلوب التعلم التقان والتعاون في تعليم بعيا
الملارات األساسية ب رة السلة) عام  / 1339جامعة ب داد .
 .1سييلير أكييرم إبييراهيم عي أطروحتلييا الموسييومة (األنايياة الحركييية
االدراكيييي وأثرهيييا فييي تايييوير اإلعاقييية العقليييية المتوسييياة ) عيييام
 /1337جامعة ب داد.
 .1ع وه مناقاة طال ة اليدكتوراه نعيمية ييدان خليف عي أطروحتليا
الموسيومة (التقييدير ال مي لمسيياهمة أهييم القيدرات ال دنييية والعقلييية
ف دقية أداء المليارات الللوميية ليدا الع يات ال يرة الايائرة) عيام
/1336جامعة ب داد.
 .9ع ييوه للنيية مناقاييية طاليي اليييدكتوراه ملنييد فيصيييل سييلمان عييي
أطروحت الموسومة(مقارنة ف قيم بعا المت يرات ال يومي اني يية
والمظاهر الحركية ف أداء التصوي السلم بأسلوبي ليدا الع ي
المنت ييي اليييوطن للمتقيييدمي ب يييرة السيييلة ) عيييام /1336جامعييية
ال صرة.
 .7ع وة للنية مناقاية طال ية اليدكتوراه رنيا ع يد الملييد عليوان عي
اطروحتلييا الموسييومة (تييداخل اسييلوب الييتعلم التعيياون واالكتايياف
الموج ي واثييره ف ي تنمييية المعرفيية الرياضييية والتفاعييل االجتميياع
وتاوير بعا ملارات كرة السلة للاال ات بتاريخ .1311/1/9
 .9ع ييوه للنيية مناقايية طالي الييدكتوراه احمييد ع ييد االئمي كيياظم عي
أطروحت الموسيومة(منلج تيدري مقتيرح بأحميال م تلفية لتايوير
الصيييفات ال دنيييية ال اصييية واثرهيييا فييي االداء الملييياري وال ااييي
وفاعلية االداء لالع كرة السلة للا ا )بتاريخ .1310/0/9
 .6ع يييوة للنييية مناقاييية طال ييية اليييدكتوراه نيييداء محميييد اميييي عييي
اطروحتلييا الموسييومة (التييدري وفييق العت يي الالهوائييي وتأثيرهييا
بتاييوير بعييا القييدرات ال دنييية والوظيفييية وال يوكيميائييي لتفييادي
االفراط لدا الع ي كرة السلة ) بتاريخ .1310/1/11
ع ييييوة للنيييية مناقايييية طال يييية الييييدكتوراه سييييحر حيييير عيييي
.13
اطروحتلييا الموسييومة(تاثير المقتربييات ال ااييية ف ي تاييوير بعييا
المليييارات االساسيييية والعقليييية ب يييرة السيييلة لاال يييات كليييية التربيييية
الرياضية-ديالا)بتاريخ .1310/1/6
ع ييوة للنيية مناقايية طالي الييدكتوراه ةيياكر محمييود حسييي
.11
عييي اطروحتييي الموسوم (دراسييية تحليليييية الم انيييية الالعييي فييي
تصييييحيح ال اييييأ ال يييييو كينميييياتي للتصييييوي بييييالقفز ميييي الث ييييات
المحتس بثالث نقاط لدا الع ي المنت الوطن للمتقيدمي ب يرة
السلة ) جامعة ال صرة .1310/ 13.
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ع يوة للنية مناقاية طالي اليدكتوراه ضيياء ثيامر ماير عي
.11
اطروحت الموسوم ( اثر االسلو االتقان بوسائط متعدده في اداء
بعا الملارات الللومي ب رة السيل للم تيدئي ) جامعية القادسيي
بتاريخ .1311 /6 / 11
ع يوة للنية مناقاية طالي اليدكتوراه ضيياء ثيامر ماير عي
.10
اطروحتي الموسيوم (تيياثير مينلج بييدن حركي في بعيا القييدرات
الحركي وسمات الا صيي عليا وفيق فصيائل اليدم االربعي لالع ي
المدرسي الت صصيي بيال ره الاييائره ) جامعية ب يداد  /كليية التربيي
الرياضي لل نات بتاريخ .1311/13/11
ع وة للنة مناقاة طال الدكتوراه عمار خليل ابراهيم عي
.11
اطروحتيي الموسييوم ( تيياثير تصيياميم متعييدده التييداخل فيي جدوليية
التميييري لتحسيييي سيييرعة االسيييتلاب ودقييية االداء الحركييي لييي عا
ملارات الالع ي الناة ي ف ال ره الاائره /اللامعية المستنصيري
/كلية التربية االساسي بتاريخ .1311 /11/11
ع يوة للنية مناقاية طال ية اليدكتوراه هالية ع يد الل يار عي
.11
اطروحتلييا الموسييوم ( اثيير برنيييامج ارةييادي ترويحيي فيي بعيييا
م ونات اللياق الصحي وال وف االجتماع لاليتيام)  /كليية التربيي
الرياضي لل نات بتاريخ .1311/1/11

أشرفت على رسائل الماجستير التالية:
 ( .1وضيييج مسيييتويات معياريييية الخت يييار القيييدرات اإلدراكيييية (الحسيييية –
الحركية ) )عام  / 1331جامعة ب داد  .للاال ة حنان عدنان ع عو .
( .1ممارسة العا كرة الم ر وأثرها ف بعيا مؤةيرات اليدم الدهنيية
ونسي ة الاييحم في اللسييم) عييام  / 1330جامعيية ب ييداد  .للاال يية نييا ك
ص ح مار
( 0است دام أسلو التدريس المص ر وتأثيره ف مستوا األداء الملياري
والمعرف ي ل ي عا ملييارات اللمناسييت ) عييام  / 1331جامعيية ب ييداد .
للاال ة إ هار محمد جاسم
( .1تيييأثير بعيييا الن اتيييات الا يييية فييي تحسيييي بعيييا القيييدرات ال دنيييية
والمت يرات الوظيفية ليدا الع ي ال يرة الايائرة) عيام  / 1331جامعية
ب داد  . .للاال ة نداء ياسر فرهود.
( .1تييأثير منليياي تييدري بصييري علييا ال فاييية ال صييرية لتاييوير مسييتوا
الرم ي ف ي ال ندقييية اللوائييية))عييام/1339جامعيية ب داد.للاال يية سييلاد
إسماعيل صالح.
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( . 9بعييا مت يييرات قييوة العصي وعالقتي بييالقوة ال اصيية ومسييتوا أداء
بعا الملارات الللومية لدا مصيارع الليو دو)عيام /1339جامعية
ب داد للاال ة ليزا رأستم يعقو .
( -7تمرينييات مقترحيية لتاييوير التوافييق الحرك ي وتييأثيره فيي مسييتوا
بعا الملارات الدفاعية ب رة السلة) عام /1311جامعة ب يداد للاال ية
رنا ةلا احمد طاهر.
 -9تأثير است دام األنظمة ال يرة ف تعليم بعيا المليارات األساسيية في
لع يية الريايية الاائرة)عييام  /1311جامعيية ب ييداد للاال يية وجييدان سييعيد
جلاد.
 -6تأثير مينلج استايفائ عليا وفيق التيدلي التيدري وتمرينيات التلدئي
في بعيا الملييارات الللوميي والمت ييرات الفسيييولوجي لالع ي كييرة
السلة علا ال راس المتحركة) لعام  /1311جامعة ب داد للاال ة فريده
محمد رةيد.
اسييت دام الموسيييقا وتاثيرهييا بااليقييا الحرك ي وتعليييم بعييا الملييارات
الللوميييييييييي فييييييييي كيييييييييرة السيييييييييل لتالمييييييييييذ الصيييييييييف ال يييييييييامس
االبتدائ .1311/11/10.

أشرفت على أطاريح الدكتوراه التالية:
.1
.1
.0
.1

(أثر التعلم التقان علا مسيتويات التيوتر النفسي في تايوير بعيا
الملارات الللومية ب يرة السيلة) عيام /1337جامعية ب يداد للاال ية
سلا ع اس ع ود.
(أثيير ميينلج باسييت دام تييدري ات المنيياطق المحييددة في تعلييم وتاييوير
بعيييا المليييارات االساسيييي وعناصييير اللياقييية ال دنيييية ب يييرة القيييدم
للنساء) عام /1339جامعة ب داد.للاال ة لقاء غال ذيا .
(تأثير منلج تدري بتناول ال راتي المتعدد وال روتينات ف تاوير
بعييا المت يييرات ال دنيية والفسيييولوجية لالع ييي الريايية الاييائرة)
عام  /1313جامعة ب داد للاال ة ع ير داخل حاتم.
أنميييوذي تقيييويم (حليييم’تركيييي اللسيييم أنماط اللسيييم ) للاال يييات
المتقيييدمات ل ليييية التربيييية الرياضيييية لل نيييات عليييا وفيييق تصييينيفل
باليييدالئل االنثربومتريييي /بتييياريخ / 1311/1/19جامعييية ب يييداد كليييية
التربية الرياضية لل نات للاال ة وردة عل ع اس.

.1

تأثير تمرينات بدنية لتاوير التحمل ال اص وأثره في تيأخير ظليور
التع ي وتركيييز نس ي ة حيياما ألل ني ي وإنييزيم LDHف ي الييدم لييدا
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الع ات كيرة السيلة /بتياريخ  /1311/7/9جامعية ب يداد كليية التربيية
الرياضية لل نات للاال ة ين مزهر خلف مار.
.9

تيياثير اسييتراتيلية حييل الما ي الت في تاييوير بعييا اللوان ي المعرفييية
والملاريييي لايييال كليييية التربيييي الرياضيييي بيييالتنس االرضييي .بتييياريخ
 .1311/6/11جامعيية ب ييداد كلييية التربييية الرياضييية لل نييات للاال يية

لمياء ع د االمير محمود.

الرسائل واالطاريح التي قيمت علمياً هي :
.1
.1
.0
.1

.1

.9

.7
.9

رسييالة طاليي الماجسييتير ميياهر ع ييد الحمييزة والموسييومة( التف ييير
ال ااييي الحركييي لالع يييي فييي أداء المليييارات األساسيييية بالرياييية
الاائرة ) .جامعة بابل عام .1331
رسييالة طال ية الماجسييتير لقيياء عل ي والموسييومة (تييأثير التمرينييات
المرك يية فيي تاييوير اإلرسييال وال يير السيياحق وعالقييتلم بيي عا
الملارات العقلية بال رة الاائرة) جامعة ديالا .1339/
رسيييالة طال ييية الماجسيييتير سيييناء جيييواد كييياظم والموسيييومة (تيييأثير
است دام حقي ة تعليمية ف فعالية الوث الاويل علا بعيا الصيفات
ال دنية ومستوا األداء الفن للصم وال م )/1339جامعة ال صرة.
رسالة طال الماجستير عل ج ار حس (تأثير انتقال تعليم الحركيات
األرضييييية فيييي تعلييييم بعييييا الحركييييات علييييا جلييييا المتييييوا ي فيييي
اللمناسيييت )  1339و ارة التعلييييم العيييال وال حييي العلمييي /جمعييية
ال صرة.1339
أطروحيية طال يية الييدكتوراه ين ي ع ييد الييرحيم خ ييير والموسييومة(
تصميم وتقني اخت ارات لقيياس القيدرات اإلبداعيية العامية والحركيية
علييا طال ييات الصييف الرابييج اإلعييدادي ف ي مركييز محافظيية ال صييرة )
جامعة ال صرة.
رسيييالة ماجسيييتير ( تيييأثير التمرينيييات المرك ييية فييي تايييوير اإلرسيييال
وال ر الساحق وعالقتليا بي عا المليارات العقليية لف ية الناةي ي
بال رة الاائرة)  /و ارة التعليم العال وال ح العلم /جامعة ديالا
عام .1336
رسيييالة ماجسيييتير(أثر تمرينيييات النقيييل الحركييي فييي أداء مليييارت
ال يير السيياحق واإلبعيياد الدفاعييية بالريايية الاييائرة)/و ارة التعليييم
العال وال ح العلم عام .1313
رسالة ماجستير(أثر برامج تعليمية بأنظمة السيارة الحركية ف دقية
وسرعة وفي أداء بعيا المليارات األساسيية بيال رة الاائرة)جامعية
الموصل بتاريخ .1311/11/11
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 .6رسالة الماجستير (بناء اخت ارات وتقنينلا ل عا الملارات الدفاعيي
ب رة السل للا ا )اللامع المستنصري بتاريخ .1311/6/11
 .13اطروحييية دكتيييوراه (تيييأثير تمرينيييات بصيييري – ملاريييية بمصييياح ة
انموذي تعليم ف تاوير االستلاب الحركي واسالي االنت ياه ودقية
اداء المناولييييي والتصيييييوي للناةييييي ي ب يييييرة السيييييل )جامعة بابيييييل
11/11/11

ال حوث العلمية الت قيمع ه :
 .1اثر برنامج تدري مقترح لتاوير القوة المميزة بالسرعة والمرونة
وبعا الملارات ب رة السلة  /مللة الرياضة المعاصرة.1331
 .1اثر التدري الفتري المن فا الادة ف تاوير بعا الملارات
األساسية المرك ة ب رة السلة  /مللة الرياضة المعاصرة..1331
.0التعرف علا الفرق ف المااكل الصحية بي الممارسي وغير
الممارسي للنااط الرياض /مللة جامعة ذي قار عام . 1331
.1تأثير تنمية قوة ع الت رجل االرتقاء لالع كرة السلة بالتلديف
السلم /مللة الرياضة المعاصرة عام .1331
.1تأثير تداخل طريقة التعلم التقان باألسلو التعاون ف تعلم ملارت
اإلخماد والتلديف ب رة القدم/ .مللة الرياضة المعاصرة عام .1339
.9تأثير جو ال ي ة التعليمية ال راعة-االنلا ف تعلم ملارت الا ا ة
والتصوي م القفز ب رة السلة/مللة الرياضة المعاصرة عام .1339
 .7وضج درجات ومستويات معيارية ل عا الملارات األساسية ب رة
السلة لال ة قسم التربية الرياضية ف كلية التربية األساسية /مللة
الرياضة المعاصرة عام .1339
.9أثر التحصيل العلم علا تاوير بعا عناصر اللياقة ال دنية لدا
طال المرحلة االولا /مللة الرياضة المعاصرة عام .1339
.6تأثير تمرينات السيارة الذاتية علا مستوا أداء التلديف السلم
ب رة السلة /مللة الرياضة المعاصرة عام .1339
.13أثر أسلو المحاات ف تعلم ملارة ال ربة الاائرة بالتنس
األرض  /مللة جامعة ذي قار عام .1336
.11قياس بعا الصفات الحركية لدا الع ل عا الواج ات ال ااية
ب رة السلة /مللة الرياضة المعاصرة عام.1336
.11تأثير است دام الواج ات اإلضافية لتصحيح األخااء لملارة المناولة
المرتدة ب رة السلة  /مللة الرياضة المعاصرة عام.1336
.10تأثير است دام الموسيقا ف سرعة تعلم ملارت ال ر الساحق
وحائط الصد بال رة الاائرة /مللة الرياضة المعاصرة عام.1336
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.11تأثير است دام التعلم الع س ف تعلم ملارة التلديف م الث ات ب رة
السلة /مللة الرياضة المعاصرة عام.1336
.11تأثير تدري ات التدخل التصنيف  /مللة الرياضة المعاصرة
عام.1336
.19تأثير تمرينات تحمل القدرة ف بعا المت يرات ال دنية والملارية
ب رة السلة/مللة الرياضة المعاصرة عام .1313
.17تأثير تاوير السرعة الحركية ف أداء بعا الملارات األساسية
للع ة كرة السلة/مللة علوم الرياضة /جامعة ديالا.1313/
.19تأثير است دام التعلم التقان ف تعلم ملارة التصوي م القفز ب رة
السلة /و ارة التعليم العال وال ح العلم /رئاسة جامعة ديالا /قسم
الترقيات العلمية المركزية عام .1313
.16اإلبدا الف ري وعالقت بمستوا التحصيل النظري والعمل ب رة
اليد لال ة المرحلة الرابعة ف كلية التربية الرياضية  / /و ارة التعليم
العال وال ح العلم /رئاسة جامعة ديالا /قسم الترقيات العلمية
المركزية عام .1313
.13أثر تمرينات خاصة ف تاوير التوافق الحرك لالع ي السلة
األة ال بأعمار  11-10سنة  /و ارة التعليم العال وال ح العلم
/رئاسة جامعة ديالا /قسم الترقيات العلمية المركزية عام .1313
 .11أثر تمرينات خاصة ف تاوير التوافق الحرك /.....و ارة التعليم
العال وال ح العلم /جامعة المثنا/مللة أوراك األبحاث العلمية
/اإلنسانية عام .1313
.11تحديد أهداف مرحلية كنتاي لتاوير بعا أهم المت يرات ال دنية
والحركية لالع ي منت تربية ب داد الرصافة ب رة السلة  /مللة
الرياضة المعاصرة عام .1311
.10األسلو التعاون وتأثيره ف تعلم ملارة الا ا ة ب رة اليد /مللة
الرياضة المعاصرة عام .1311
 .11است دام تمرينات باالستي متنوعة وأثرها بنس ة تاور بعا
الملارات االللومية المرك ة للنساء ب رة السلة /مللة الرياضة
المعاصرة عام .1311
.11تأثير التدري المو والمتلمج ف تحسي رد الفعل السمع
وال صري واألداء الملاري ل عا مس ات الرم ف لع ة
المصارعة/للنة الترقيات العلمية هي ة التعليم التقن .1311/7/13
.19التدري الفتري من فا الادة والتدري بالحمل المستمر وأثرهما
ف تنمية التحمل الدوري التنفس لمصارع الرومانية والحرة  /للنة
الترقيات العلمية هي ة التعليم التقن .1311/7/13
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.17تأثير است دام أسلوب التعليم المتسلسل والعاوائ لتحسي رد
الفعل السمع وال صري واألداء الملاري ل عا مس ات الرم ف لع ة
المصارعة /للنة الترقيات العلمية هي ة التعليم التقن .1311/7/13
.19تأثير تمرينات مقترحة علا دقة التصوي لف ة الناة ي ب رة السلة
/جامعة ديالا /كلية التربية الرياضية للنة الترقيات العلمية لعام .1311
.16مؤةر الذكاء لمراكز اللع لدا الع كرة السلة  /علا منت ات
باولة غر أسيا /جامعة ديالا /كلية التربية الرياضية للنة الترقيات
العلمية لعام .1311
.03تأثير التدري المو والمتلمج ف تحسي رد الفعل السمع
وال صري واألداء الملاري ل عا مس ات الرم ف لع ة
المصارعة/و ارة التعليم العال وال ح العلم /هي ة التعليم
التقن .1311/7/13/
.01التدري الفتري من فا الادة والتدري بالحمل المستمر وأثرهما
ف تنمية التحمل الدوري التنفس لمصارع الرومانية الحرة
.1311/7/13
.01تأثير استراتيلة تقديم التمري بالمت ير االمام وال لف
(المع وس)ف تعلم االرسال المستقيم بالتنس االرض بتاريخ
.1311/0/1
.00تأثير برنامج تدري باالسلو الدائري ف تاوير التحمل ال اص
ودقة اداء بعا الملارات االساسية بالرياة الاائرة بتاريخ
.1311/0/1
 .01تأثير تدري ات اليد غير المف لة ف تاوير دقة االرسال لليد المف لة
لالع التنس االرض بتاريخ .1311/0/1
.01تأثير است دام كرات ض ط اللواء الواطا ف تعلم بعا ملارات
التنس االرض ومقدار االخااء الثابت والمت يره للم تدئي بتاريخ
.1311/0/1
.09اثر دمج بعا اسالي جدولة الممارسة الثابع المو – المت ير
المو ف التعلم واالحتفاظ بدمج الملارات االساسية ب رة السلة
المص رة بتاريخ .1311/7/11
.07التلوث ال وضائ وعالقت بنتائج الم اريات لدا بعا اندية
الدوري الممتا ب رة السلة بتاريخ .1311/9/11
 .09الذات وعالقتلا بالعزو الس لدا الع المنت الوطن لل راس
المتحرك ب رة السل .1311/13/16 .
.06المعوقات الت تواج ما ق التربية الرياضية ف معلد اعداد
المعلمي  /المنصور ف المدارس االبتدائي لمحافظة ب داد 1311/9/1
جامعة ال صرة .
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 .13تاثير االسلو العاوائ علا تعلم بعا الملارات االساسي ب رة
السل  .1311/9/1 .جامعة ال صرة .
.11تاثير است دام اسلو التنافس المقارن ف تعلم بعا الملارات
االساسي ب رة السل  .1311/9/1جامعة ال صرة .
.11تاثير است دام بعا الوسائل المساعده ف تعلم واكتسا واحتفاظ
الاال ل عا انوا التلديف ب رة السل  ..1311/9/1جامعة ال صرة .
.10اربعة بحوث بت صص ال رة الاائره لمرت ة استاذ مساعد بتاريخ
 1311/6/1جامعة بابل.
.11للنة استالل لاال ة الدكتوراه (صفاء سعيد محمد)بتاريخ
.1311/1/1

السيــرة الرياضيــة :

مثلت الفرق واالندية التالية:

.1
.1
.0
.1
.1

كابت فريق نادي الا ا الرياض ل رة الااولة والحائز علا المركيز
األول م عام  1699حتا .1661
كييابت فريييق نييادي الا ي ا ل ييرة السييلة عييام  1661والحييائز علييا
المركز الثان (  )1661 -1660والحائز علا المركز األول.
كييابت فريييق نييادي الا ي ا الرياضي للريايية الاييائرة والحييائز علييا
المركز األول م عام  1661ل اية .1661
كابت فريق نادي الال ة لفريق كرة السلة والحائز علا المركز األول
عام . 1669
ع وه فريق ال رة الاائرة لنادي الال ة والحيائز عليا المركيز األول
عام .1669

مثلت المنت ات الوطنية التالية:
الوطن ل رة الااولة الماارك ف ال اولة
ع وه المنت
.1
العربية الحادية عار والمقامة ف القاهرة والحائز علا المركز
ال امس م ملمو ( 17دولة عربية ) عام .1699
باوالت صدام الدولية األولا  /الثانية  /الثالثة والمقامة ف
.1
ب داد والحائز خالللا علا المراكز الثال – الثال – الثان علا
التوال ولألعوام . 1663 96 99
 .0بالة اللقاء الودي مج المنت المصري ف القاهرة عام . 1696
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األردن ف عمان والحائز علا
بالة اللقاء الودي مج المنت
.1
المركز األول ف كال اللقاءي  .للعامي .1663 96
األردن والحائز علا المركز
بالة اللقاء الودي مج المنت
.1
األول ف ب داد عام .1661
 .9المااركة ف الدورة التدري ية الت نظمع م ق ل االتحاد العراق
المركزي ل رة الااولة والحصول علا ةلادة تدري ية م الدرجة
األولا عام . 1661
العراق للرياة الاائرة م عام  1661وحتا عام
 .7كابت المنت
 1669والماارك ف اللقاءات الودية اآلتية .
 .9بالة اللقاء الودي مج المنت األردن ف ب داد . 1661
 .6بالة اللقاء الودي مج المنت األردن ف عمان . 1669
 .13ع وه اللي ة التأسيسية لالتحاد العراق المركزي للرياضة
النسوية والمعن باإلةراف علا الرياضة النسوية ف العراق م
 1661ل اية.1331
 .11األمي المال لالتحاد العراق المركزي المعن بالرياضة النسوية
م عام  1661وحتا. .1331
 .11ع وه للنة المتابعة و اإلحصاء التحاد الدول اإلسالمية برئاسة
السيدة فائزة هاةم رافسنلان مقره طلران م عام 1331
وحتا.1337
 .10األمي المال لل عثة العراقية الماارك ف باولة الدول اإلسالمية
الثالثة ف طلران عام . 1331
 .11إدارية ال عثة العراقية الماارك ف باولة الدول اإلسالمية الرابعة
ف طلران عام . 1331
 .11األمي المال لللنة تنظيم ال اوالت الرياضية الدولية والمحلية
لالتحاد العراق المركزي للرياضة النسوية العراقية .
 .19مثلع اللملورية العراقية ف المؤتمر الدول األول للا الرياض
بإةراف أاتحاد الدول المسلمة وبالتعاون مج اتحاد الا الرياض
الدول والللنة االولم ية الدولية .ف طلران عام . 1330
 .17رئيسة للنة الا ا والرياضة لمللس المرأة الوطن N 1339
.C . Iraq W.
 .19ع وه م ت رياضة المرأة ف الللنة االولم ية الوطنية العراقية
عام 1339
 .16ع وه اللي ة اإلدارية لنادي الا ا م  1330ولحد أالن.
 .13المااركة ف المؤتمر العلم االول للرياضة النسوية
.1339/1/11.
 .11المااركة ف الدورة اإلدارية للمل ات االولم ية .1336
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 .11خ يرة ف األكاديمية االولم ية العراقية م 1336ل اية .1313
 .10الحصول علا ةلادة المرأة الم دعة م للنة المرأة واألسرة م
مللس محافظة ب داد .1313
 .11ةلادة مااركة ف المعس ر التاهيل للمعوقي م ةركاء
الرياضة الدوليي األمري ية.1313.
 .11ةلادة مااركة ف المعس ر التدري التاويري للع ة كرة السلة
م ةركاء الرياضة الدوليي األمري ية .1313
 .19ةلادة تقدير م السفارة األمري ية للمااركة ف المعس رات
التاهيلي و التدري ية والتاويرية المنظمة م ق ل ةركاء الرياضة
الدوليي األمري ية .1313
 .17ةلادة مااركة لورةة عمل (كيف ت ون مديرا متميزا م /و ارة
الت ايط /المركز الوطن للتاور اإلداري وتقنية المعلومات.
م .1311/7/11-13
 .19ةلادة تقديري م الللنة ال ارالم ية بالتعاون مج ةركاء الرياضة
الدوليي للفترة.1311/7/10-11
 .16ةلادة مااركة بدورة صقل المدربي الت أقاملا االتحاد العراق
ل رة الاائرة /جلوس بالتعاون مج ةركاء الرياضة الدوليي للفترة
.1311/7/17-11
 .03كتا ة ر م الللنة ال ارالم ية الوطنية العراقية للمساهمة بإلقاء
محاضرات علمية ف الدورة التدري ية ل رة الاائرة جلوس م 1/17/
ل اية .1331/1/13
 .01كتا ة ر م الللنة ال ارالم ية الوطنية العراقية للمساهمة بإلقاء
محاضرات علمية ف الدورة التدري ية ب رة اللدف م فوفي م
1/11ل اية .1331/1/17
 .01المااركة ف المؤتمر العلم الدول لعلوم التربية الرياضية
المنعقد تحع ةعار جودة التربية الرياضية ف خدمة الملتمج للفترة
م /19-11نيسان  1311جامعة بابل.
 .00المااركة ف المؤتمر العلم /رياضة اللامعات العربية /افاق
وتالعات 1313
 .01كتا ة ر م السيدة العميدة بتاريخ .1313/11/11
 .01كتا ة ر م السيدة العميدة بتاريخ.1313/11/9
 .09كتا ة ر م السيدة العميدة بتاريخ.1311/1/19
 .07كتا ة ر م جامعة ديالا /التربية االساسية بتاريخ
.1311/6/11ع مناقاة طال الماجستير خلدون ابراهيم.
 .09كتا ة ر م السيدة العميدة بتاريخ 1311/ 13/17لاللتزام
والح ور ف اخت ارات ق ول الاال ات اللدد.
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 .06كتا ة ر م منظمة ال صيرة الثقافية لرعاية الم فوفي بتاريخ
.1311/1/1
 .13كتا ة ر وتقدير م عمادة التربية الرياضية /جامعة الموصل
.1311/11/0
 .11كتا ة ر وتقدير م السيدة العميدة بتاريخ1311/1/11ع
الللود ال ذولة ف ملرجان يوم اليتيم .
 .11كتا ة ر وتقدير م مللس النوا بتاريخ  1311/9/19للحرص
ف خدمة العملية العلمية والتربوية .
 .10كتا ة روتقدير م الللنة ال ارالم ية الوطنية العراقية .بتاريخ
1311/11/11للللود المتميزه ف ال اولة النسوية االولا لرياضة
المعوقي .
 .11كتا ة ر وتقدير م السيدة العميده بتاريخ 1311/11/11وذل
ع الللود ال ذولة ف االخت ارات لق ول الاال ات لعام .1310-1311
 .11كتا ة ر وتقدير م السيدة العميده بتاريخ 1311/11/0وذل
االلتزام باالعمال الم لفة بلا.
 .19كتا ة ر وتقدير م رئاسة جامعة ب داد بتاريخ .1311/11/10
 .17كتا ة ر وتقدير م معال و ير الا ا والرياضة بتاريخ
.1310/0/7
 .19كتا ة ر وتقدير م جامعة ديالا م لية التربية االساسية
بتاريخ1310/9/13ع عناء السفر لمناقاة طال ة الدكتوراه سحر
حر.
 .16كتا ة ر وتقدير م السيدة العميده بتاريخ 1310/7/1ع
الللود ال ذولة والحرص الاديد .
 .13كتا ة ر وتقدير م السيدة العميده بتاريخ  1310/6/11ع
الللود ال ذولة ف االخت ارات لق ول الاال ات لعام.1311-1310
 .11كتا ة ر وتقدير م السيدة العميده بتاريخ 1310/13/10ع
الللود المتواصل والملموسة ف اداء الواج ات .
 .11كتا ة ر وتقدير م و ارة التربية بتاريخ1310/13/17ن
الللود ف است افة الدورات الرياضية
 .10ع وه اللمعية الرياضية (السويسرية – العراقية)لعام م
1311ل اية .1310
 .11رئيس قسم االلعا الفرقية لعام 1311
 .11المااركة ف دورة(كيفية ادارة الندوات والموتمرات م
بتاريخ1/16ل اية .1311/1/01
 .19المااركة ف دورة كيفية اقامة ورةات عمل ف الحوكم بتاريخ
 9/1ل اية .1311/9/7
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 .17المعاون اإلداري والمال ل لية التربية الرياضية لل نات م
1311ل اية .1310
 .19رئيسة وفد كلية التربية الرياضية لل نات لزيارة العت ات المقدسة
كربالء بتاريخ 1310/1/19
 .16م مؤسسي واألمي المال لللنة اللودة للم فوفي .
 .93المااركة بالدورة التدري ية لللنةاللودو بصفة محاضر بتاريخ
.1310/6/19
 .91رئيس وفد للنة اللودو للم فوفي الحاصل علة المركز الثان ف
باولة اسياد اسيا للا ا ف ماليزيام تاريخ  13/19ل اية
.1310/11/0
 .91الحصول علا ةلادة تقديرية م الللة المنظمة ل اولة اسياد
اسيا للا ا لعام .1310
 .90الحصول علا ةلادة مااركة لليوم العالم للمعاق لعام .1310

الخبرات العلمية :
 .1كلفييع بعمييل مقييررة قسييم لأللعييا الفرقييية مي عييام  1669ول اييية
. 1669
 .1كلفع للعمل ف للنة الترقييات العلميية في كليية التربيية الرياضيية
لل نات م عام ( 1330ل اية  )1331وم (1339ل اية ) 1336
 .0كلفع للعمل ضم للنة الدراسات العليا عام ( ).1313- 1339
 .1كلفع بالعمل ضم للنة إدامة المناات ف الدراسات العليا في
عام . 1337
 -1رةييح م ي ق ييل عمييادة كلييية التربييية الرياضييية لل نييات للمايياركة ف ي
الييدورة ال اصيية بإعييداد المالكييات االولم ييية التيي أقيمييع فيي األكاديمييية
االولم ية العراقية بتاريخ 1336.
 -9كلفيية ميي ق ييل عمييادة كلييية التربييية الرياضييية لل نييات كع ييو لللنيية
لمتابعة ال حوث المناورة ف الملالت العلميية المت صصية ومقارنتليا ميج
بقية بحوث األساتذة للحد م ظاهرة سرقة بحوث اآلخري لعام .1336
 .1كلفة م ق يل عميادة كليية التربيية الرياضيية لل نيات كع يو لللنية
التأليف والتع يد لعام .1311
 .1كلفة م ق يل عميادة كليية التربيية الرياضيية لل نيات كع يو لللنية
الترقيات العلمية لعام .1311
 .0ع وه الللنة العلمية لتدقيق أوامر ت يري خريليات كليية التربيية
الرياضية لل نات بتاريخ .1311/9/11
19

كلفع بتدريس المواد التالية ف كلية التربية الرياضية لل نات :
 .1اللياقة ال دنية م عام  1661ل اية . 1660
 .1كرة المن دة م عام ( 1661ل اية  ) 1660وم عام ( 1661ل اية
1667
 .0كرة الرياة الاائرة م عام  1661ل اية .1667
 .1كيييرة السيييلة مييي عيييام ( 1661ل ايييية  ) 1660ومييي (  1661ل ايييية
 ) 1667وم ( 1333لحد االن ).
 .1مادة التعلم الحرك لال ات الماجسيتير واليدكتوراه في كليية التربيية
الرياضية لل نات م سنة 1339ولحد أالن .
 .9كلفييع بتييدريس مييادة كييرة السييلة فيي جامعيية ديييالا  /كلييية التربييية
الرياضية م عام ( 1333ل اية . ) 1330
كلفع بتدري فرق كلية التربية الرياضية لل نات باأللعا اآلتية :
 .1فريق كرة السلة لعام  1661والحاصل علا المركز األول .
 .1كرة المن دة والرياة الاائرة مي عيام  1661ل ايية 1667و الحاصيل
اي ا علا المركز األول ل لتا اللع تي .

السيــرة الرياضيــة :

مثلت الفرق واالندية التالية:
 .9كابت فريق نادي الا ا الرياض ل رة الااولة م عيام  1699حتيا
.1661
 .7كابت فريق نادي الا ا ل رة السلة عام 1661حتا )1661
 .9كابت فريق نادي الا ا الرياضي للرياية الايائرة مي عيام 1661
ل اية .1661
 .6كابت فريق نادي الال ة لفريق كرة السلة لعام . 1669
 .13ع وه فريق ال رة الاائرة لنادي الال ة لعام .1669

مثلت المنت ات الوطنية التالية:
الوطن ل رة الااولة .
العراق للرياة الاائرة م عام  1661وحتا عام

 .91ع وه المنت
 .91كابت المنت
. 1669
النااطات االخرا
 .99ع وه اللي ة التأسيسية لالتحاد العراق المركزي للرياضة
النسوية والمعن باإلةراف علا الرياضة النسوية ف العراق م
 1661ل اية.1331
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المركزي المعن بالرياضة النسوية

 .97األمي المال لالتحاد العراق
م عام  1661وحتا. .1331
 .99ع وه للنة المتابعة و اإلحصاء التحاد الدول اإلسالمية برئاسة
السيدة فائزة هاةم رافسنلان مقره طلران م عام 1331
وحتا.1337
 .96األمي المال لل عثة العراقية الماارك ف باولة الدول اإلسالمية
الثالثة ف طلران عام . 1331
 .73إدارية ال عثة العراقية الماارك ف باولة الدول اإلسالمية الرابعة
ف طلران عام . 1331
 .71األمي المال لللنة تنظيم ال اوالت الرياضية الدولية والمحلية
لالتحاد العراق المركزي للرياضة النسوية العراقية .
 .71رئيسة للنة الا ا والرياضة لمللس المرأة الوطن N 1339
.C . Iraq W.
 .70ع وه م ت رياضة المرأة ف الللنة االولم ية الوطنية العراقية
عام 1339
 .71ع وه اللي ة اإلدارية لنادي الا ا م  1330ولحد أالن.
 .71خ يرة األكاديمية االولم ية العراقية م 1336ل اية .1313
 .79ع وه اللمعية الرياضية (السويسرية – العراقية)لعام م
1311ل اية .1310
 .77م مؤسسي واألمي المال لللنة اللودة للم فوفي .
.79

معاون عميد كلية التربية الرياضية للبنات من  0202لغاية

.0202

جامعة ب داد ب رة الااول لل نات.لعام

 .76كلفة بملام مدر منت
.1311
 .93ا لحصول علا ةلادة تدري ي لف ة الناة ي ب رة السل بتاريخ
.1311/11/9
 .91الحصول علا ةلادة تح يمي ب رة الااول /لعام .1311
 .91كلفة بملام مسؤول وحدة المتابعة /كلية التربية الرياضية لل نات
.1311/11/10.
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