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 السٌرة الذاتٌة                                 

 

 

 .ثائر رشٌد حسن كاظم :االسم الرباعً

 .11/11/1791 تارٌخ الوالدة:

 .17/11/4112/ تارٌخ الحصول علٌها:                              .الدكتوراه :الشهادة

 ./ التخصص الدلٌك: تعلم حركً    اضة.بدنٌة وعلوم الرٌالتخصص العام: تربٌة 

 .4/11/4112 تارٌخ الحصول علٌه: /                           .أستاذالعلمً:  اللمب

 .( سنة11) عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً:

 .ال توجد عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً:

 Thaer.Scouts9@gmail.com     /Thaermutar@yahoo.com  االلكترونً: البرٌد

                                      Thaer.rashid@uodiyala.edu.iq 

البدنٌة وعلوم جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة  كلورٌوس:الجهة المانحة لشهادة الب

 .الرٌاضة

 .31/6/1779تارٌخ الحصول علٌها: 

 الرٌاضةالبدنٌة وعلوم الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر: جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة 

 .46/4/4113تارٌخ الحصول علٌها: 

 ة األساسٌةكلٌة التربٌ /جامعة دٌالى الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه:

 .17/11/4112 تارٌخ الحصول علٌها:
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             تأثٌر منهج تعلٌمً فً تطوٌر بعض الصفات البدنٌة عنوان رسالة الماجستٌر: )
 ) والمهارات األساسٌة للتالمٌذ بطٌئً التعلم والحركٌة

 الباحــث                                           اشـــراف
 أ.د. نوري ابراهٌم الشون                         ٌد حسن    ثائر رش   

 

 احتوت الرسالة على خمسة أبواب:

 التعرٌف بالبحث: –الباب األَّول 

اللطتت إ  لتتد ااهلمتتل  بم حلتتة  لَتت   هتت ا البتتلى التتد المأهمتتة لبهم،تتة البحتت       اشتتلم 
صت  متن لتت  لدك،ته الل ب،تة الحه،ثتة ااهلململت اللي لشغ  العلل  المعلبحه الطفللة كلنه ،مث  

ل متن مبتهب لكتلال الفت   اتي لتلا،  لمتنم  اللتلا   انطت  تاألطفتل  بض ل ة ااهلمل  بجم،ع 
متتل لمكتتنم  منتته ااتتلعهاهالم  ل تته الم    ِلتتد ب صتتد اللتتهملت الل بل،تتة لاللعل،م،تتة لمتت  لللصتتل  

لالعأل،تتة لمتت  متتن لتتت  م ااتتلة  للحأ،تتا النمتتل الملتتون للجلانتتى البهن،تتة لالنفاتت،ة لااجلملا،تتة
مشتكلة البحت   ِلتد لصلص،لم  ضتمن مفت هات ه لا الل ب،تة ال ،لضت،ة  كمتل لطت إ البلحت  

اي ه ا اللغة الع ب،ة لالته،ن ب  انم  األال،لء ان اللعلّ  اللي لبلل ت اي او  اللتم،  بط،ئي 
له  منتله   ،لضت،ة لال ،لض،لت ل،همجلن معمت  اتي ه ا الل ب،تة ال ،لضت،ة  بمعنتد اته  لجت

 للصة ل ااي لصلص،لم .

 وتضمنت أهداف البحث ما ٌأتً:

الح كي لهى لتم،  األهاء اي األللل،ة اللع ف الد بعض الصفلت البهن،ة لالح ك،ة  ات  -1
 .اللعلّ بط،ئي 

لهى لتم،  األالا،ّة منم  لعل،مي للطل،  بعض الصفلت البهن،ة لالح ك،ة لالممل ات  اهاه  -2
 .اللعلّ  بط،ئي

لهى األالا،ّة لدث،  المنم  اللعل،مي اي لطل،  بعض الصفلت البهن،ة لالح ك،ة لالممل ات  -3
 .اللعلّ لتم،  بط،ئي 

 فروض البحث فكانت:أَّما 

 األللل،ة  ات األالا،ّة المنم  ،ُام  اي لطل،  بعض الصفلت البهن،ة لالح ك،ة لالممل ات  -1
 الح كي.األهاء اي 

ب،ن االلبل ،ن الأبلي لالبعهي اي اللبل ات بعض  حصلئ،ة ا لإ  ات هالة هنللك  -2
 اللعلّ .لهى لتم،  بط،ئي األالا،ّة الصفلت البهن،ة لالح ك،ة لالممل ات 

 ب،ن االلبل ات البعه،ة للمجملال،ن اللج ،ب،ة لالضلبطــة. حصلئ،ة هنللك ا لإ  ات هالة  -3

 مجاالت البحث:أَّما 

اي  األللد( انلات اي الم حلة اابلهائ،ة 9-7) اللعلّ  بدامل لتم،  بط،ئي : بشريالمجال ال
 .بعألبة الم كو –محلاظة ه،للد 

 .الالحلت اللل ج،ة للمها ا المشمللة بللبح : المجال المكانً
 .30/8/2002للغل،ة  10/12/2001المهة من : المجال الزمانً
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 مشابهة:الدراسات النظرٌة وال –الباب الثانً 

ملضتلالت اه،تهة لضتمنت المتنم  لالصتفلت البهن،تة  ِلتد لط إ البلح  اي ه ا البلى 
الل ب،تة بطفتل  ( انلات للصتلئ  لعتى 9-7للم حلة العم ،ة )األالا،ّة لالح ك،ة لالممل ات 

لائتلت الل ب،تة الللصتة لبط،ئتل اللعلّ  اللشل،  المبك  لبطء لبهم،ة الللصة لالل ب،ة الللصة 
اتن اله ااتلت لالبحتل   ات اللعلّ  لباتلل،ى له ،اتم  اضتت  بط،ئي األطفل  للصلئ   اللعلّ 

 العت ة.

 المٌدانٌة:وإجراءاته منهجٌة البحث  –الباب الثالث 

ااتتلله  البلحتت  المتتنم  اللج ،بتتي  ي لصتتم،  المجمتتلال،ن الملكتتلائل،ن  ات االل،تتل  
لللم،ت ة ل ته  ( للم،ت  ا27الع،نتة ملكلنتة متن )نتت العشلائي  ي االلبل ات الأبل،تة لالبعه،تة  لكل

اتتن اللكتتلال بتت،ن جتتلنا الع،نتتة متتن ح،تت  )الطتتل  لالكللتتة لالعمتت (  اضتتت   ااتتد البلحتت  ل
االلبتل ات الأبل،تة  جت اء    للت األالات،ّةالمجملال،ن لتللبل ات البهن،ة لالح ك،ة لالممتل ات 

للعل،متي التد المجملاتة اللج ،ب،تة الت ي ااتلم  لطب،ا مف هات المتنم  اث   لَ   لكت المجملال،ن 
( ه ،أة من ومن اللحتهة 27-20بومن  ه ه )األابلع ( لحهات اي 3بمعه  )بالب،ع ( 10مهة )

اللبل ات لاط،ة بإج اء الأا  ال ئ،اي / الجلنى اللطب،أي  ك لك  ،ل  البلح   للعل،م،ة للحه،ه اا
االلبتل ات ث    ج اء   األالا،ّةلاحه للممل ات  اثنلن للصفلت البهن،ة لالح ك،ة لاللبل  لاطي

 البعه،ة بعه انلملء المنم  اللعل،مي.

 عرض النتائج وتحلٌلها ومنالشتها: –الباب الرابع 

لحل،لمتتل ثتت   ب،لن،تتة لمتتن لبشتتكل  هتت ا البتتلى التتد اتت ض النلتتلئ  اتتي جتتهال   اشتتلم 
البهن،تتتة لالح ك،تتتة لالممتتتل ات لمنل شتتتة الملغ،تتت ات اإلحصتتتلئ،ة لااتتتلل ات نلتتتلئ  المعللجتتتلت 

 بهتهاف لحأ،تا  ِلتد المي مانه بللمصله  العلم،ة لمن لتلمل للص  البلحت  األالا،ّة بداللى 
 لا لض البح .

 االستنتاجات والتوصٌات: –الباب الخامس 

 :بهمملالبلح  لضع االنللجلت  ل،مل اي ضلء النللئ  اللي للص  

اي لطل،  ملغ، ات البحت  متن لتت  متل لضتمنه بي  ِ،جلبشك  بث  المنم  الله ،بي  ْن  .1
تإ الأته ات الكلمنتة للللم،ت  اتي اطتباتممت ح ك،ة ملنلاتة لبنشطة صغ، ة بلعلى من 

 اي لحا،ن العمل،لت العأل،ة.بث  الكلمنة لمل لمل من اللعلّ   بط،ئي

  ِلد ،لهي اي ه ا الل ب،ة ال ،لض،ة ب  انم  األال،لء مع اللعلّ  هم  اللتم،  بط،ئي  ْن  .2
  لبل،للم  الح ك،ة.إلظمل  الف صة لم   للحة بعه  الكفلءة لعه   حالام  

كلنت جام،ة اللعلّ   ْن  ياه  م االة الف لإ الف ه،ة الملللفة الللصة بلللتم،  بط،ئ -3 .3
ل اجلملا،ة اي منله  الل ب،ة ال ،لض،ة الحلل،ة بل نفا،ة بل األ،ة بل  جعت   ِلتد ،تلهي ِمم 

   اي حللة للل  نفاي ل لا اللي مالم ،ن.اللتم،

الحتا لاإله اك صفلت الللاون لال شتل ة لالللااتا بت،ن العت،ن لال،ته لالعت،ن لالأته   ْن  .4
  ِلتتد  ،عتتلوات ح كتتي لالأتتلة اانفجل ،تتة لعضتتتت التت جل،ن لاتت اة  ه الفعتت  لحلتتلت 

للجملو العصبي من غ، هل االملههل الد النلح،ة العصب،ة لالحا،ة بَكب  اصب،ة بنابة 
 المح،طي.
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 ٌوصً الباحث بما ٌأتً:

  ِلتتد ضتتمن مفتت هات لطلمتتل اللتتي لمتتهف  االمتتله لوا ة الل ب،تتة المتتنم  اللعل،متتي المعتته -1
 لللج،ممل للنم،لمل بمل ،عله بللنفع الد الللم،  لالمجلمع.األطفل  اكلشلف م،ل  

ي لنمتتي الللااتتا الكتت ات اللتتلبلعتتلى الصتتغ، ة لالماتتلبألت األلعتتلى ضتت ل ة ااتتللها   -2
 العضلي العصبي لت  ه ا الل ب،ة ال ،لض،ة.

نشتت  التتلاي بتت،ن معلمتتي لمعلمتتلت الل ب،تتة ال ،لضتت،ة حتتل  ك،ف،تتة اللعلمتت  متتع اللتم،تت   -3
العنل،ة التومة اكلشتلف متل انتهه  متن لصتلئ  ل ،تئم  بثأة لطمدن،نة اللعلّ  بط،ئي 

 ل ه ات اط ،ة للعم  الد لنم،لمل.

 يلءات لعل،م،تة كفتلءة  تتله ة التد م ااتلة لصلصتت،ة اللتم،ت  بط،ئتتضت ل ة لتلاا  كفتت -4
 .اللعلّ 
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الدكتوراه: )تأثٌر تمرٌنات مهارٌة بجهاز لااذف الكارات فاً تنمٌاة أطروحة عنوان 
المهااااارات الدفاعٌااااة بااااالكرة وتعلّاااام التولااااع الحركااااً 
 الطائرة للناشئٌن(

 المشرف      الباحث   
 أ.د نبٌل محمود شاكر      المطر ثائر رشٌد حسن 

 جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة            جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة األساسٌة

 م4153    هـ                                        5341                
ع ممل المتل للم،تو بلنتلاللتي ال ،لضت،ة الجملا،تة  الطتلئ ة  حتهى األلعتلىالُك ة لُعه لعبة 

 التتهائ  للملا تتف الملغ،تت ة للاتتللك التتومتء لالمنلااتت،ن الح كتتي للحلتتلت  لتتد اللل تتع للططمتتل
لمل لمللو به من  ،ألاتلت ات ،عة  لهت ا ا ،تل   ا  لكي ،ا،  اللعى ا،مل بصل ة انا،لب،ة لاألهاة

اللعلّ  لمنمل جملو  بلللعل  الج،ه لممل المل  اضت  ان للاا  األجموة النلا،ة المالاهة اي امل،ة
 ل ف الك ات لمل ،لا ه من ا ع ملنلاة لا لفلالت ملللفة لالجلهتلت ملعتههة للات ة الكت ات 
 بع،ه ا ان اللم ،نلت النمط،ة  للُكمن بهم،ة البح  من لت   ،ل  البلح  بإاهاه لم ،نلت ممل ،ة

هالا،ة لصلا  بمل  لتد اي لنم،ة اللل ع الح كي للعل  الممل ات ال ك اتاللللظ،ف جملو  ل ف 
 األهاء الصح،ح للحأ،ا المهف ال ئ،ا لالمم  اي امل،ة لعلممل.

ل لتتهى ائتتة النلشتتئ،ن بملغ،تت ات اللل تتع  للُكمتتن مشتتكلة البحتت  اتتي لجتتله ضتتعف ل لاضتتح 
الح كي لالممل ات الهالا،ة انهمل ،لطلى المل ف الح كي من التاى بَْن ،الأب  ُك ة اإل ال  

حا بل التتهالع اتتن الملعتتى اللتاتته متتن ااتتى دلتت  لاأ تتل لمتتهى لتتلاا  بل صتته الضتت ى الاتتل
الأه ات البهن،ة لالح ك،ة الم لبطة به  ل ا ا لدى البلح   ِلتد  اتهاه لم ،نتلت ممل ،تة لللظ،تف 

 جملو ) ل ف الك ات( للنم،ة اللل ع الح كي لبمل ،ُكف  لعل،  الممل ات الهالا،ة له ة بهائمل.

 ٌهدف البحث إلى:

الطتلئ ة بتللُك ة  الهالا،تةالممتل ات للعلّت   الح كتي للنم،تة اللل تع ممل ،ة هاه لم ،نلت ا -1
 للنلشئ،ن.

 للعلّت  جمتلو  تل ف الكت ات اتي لنم،تة اللل تع الح كتي ب الممل ،ة لدث،  اللم ،نلت مع اة -2
 الطلئ ة للنلشئ،ن.بللُك ة  الهالا،ةالممل ات 

اي لنم،تة اللل تع الح كتي  و  ل ف الك اتالممل ،ة من هلن جمل لدث،  اللم ،نلت مع اة -3
 الطلئ ة للنلشئ،ن.بللُك ة  الهالا،ةالممل ات للعلّ  

 للعلّت  مع اة باضل،ة المجملال،ن اللج ،ب،ل،ن األللد لالثلن،ة اي لنم،تة اللل تع الح كتي  -4
 الطلئ ة للنلشئ،ن.بللُك ة الممل ات الهالا،ة 

 أتً:وللتحمك من أهداف البحث أفترض الباحث ما ٌ 

للجتته اتتت لإ معنل،تتتة  ات هالتتتة  حصتتتلئ،ة بتتت،ن االلبتتتل  الأبلتتتي لالبعتتتهي للمجملاتتتة  -1
 الهالا،ةالممل ات للعلّ  اي لنم،ة اللل ع الح كي اللج ،ب،ة األللد بجملو  ل ف الك ات 

 الطلئ ة للنلشئ،ن.بللُك ة 
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ة للجتته اتتت لإ معنل،تتتة  ات هالتتتة  حصتتتلئ،ة بتتت،ن االلبتتتل  الأبلتتتي لالبعتتتهي للمجملاتتت -2
الممتل ات للعلّت  اي لنم،ة اللل ع الح كي اللج ،ب،ة الثلن،ة من هلن جملو  ل ف الك ات 

 الطلئ ة للنلشئ،ن.بللُك ة  هالا،ةال

للجته اتت لإ معنل،تتة  ات هالتتة  حصتتلئ،ة بت،ن االلبتتل  البعتتهي للمجمتتلال،ن اللج ،ب،تتة  -3
الطتتلئ ة بتتللُك ة  ةهالا،تتالممتتل ات الللعلّتت  اللل تتع الح كتتي األللتتد لالثلن،تتة اتتي لنم،تتة 

 للنلشئ،ن.

تتل ا،متتل ،لتت  اله ااتتلت النظ ،تتة اأتته لطتت إ البلحتت   ملضتتلالت اه،تتهة للعلتتا  ِلتتد بم 
الماتتلاهة لاللل تتع الح كتتي  لاألجمتتوةالطتتلئ ة لاللاتتلئ  الُكتت ة بلللم ،نتتلت لاللكنلللج،تتل للعبتتة 

االأبل  اا ال  مل ات ماانا،لب،ة لكم،ة الح كة لهاع الألة لالطل ة الح ك،ة لاله ة الح ك،ة ل
 لحلئط الصه لالهالع ان الملعى  اضت  ان اله االت الالبأة لملضلع البح .

 ولد اتبع الباحث الخطوات اآلتٌة فً إجراءات الدراسة:

  اللج ،بتي  ي لصتم،  المجملاتلت الملكلائتة العشتلائ،ة االل،تل   المنم  البلح  االله
 . ات االلبل  الأبلي لالبعهي

 للملات   الللبع لتلحله الف اي للك ة الطتلئ ة يلبح  الد نلشئي الم كو الله ،ببج ي ا
مجمتتتلال،ن  ِلتتتد ( نلشتتتئ ل   اتتتملا 24( لالبتتتللد اتتتههه  )2013-2012ال ،لضتتتي )

مجملاتتة بعتته بّن بج ،تتت امل،تتة اللجتتلنا  نفتت ت لُكتتّ  ( نلشتت  12لجتت ،ب،ل،ن بلا تتع )
،تتتة بجمتتتلو  تتتل ف الكتتت ات  لنفتتت ت المجملاتتتة اللج ،ب،تتتة األللتتتد اللم ،نتتتلت الممل 

 المجملاة اللج ،ب،ة الثلن،ة اللم ،نلت الممل ،ة من هلن جملو  ل ف الك ات.

  .)لأه لطلى البح   ج اء اللبل ات )األهاء الفني  ه ة األهاء  اللل ع الح كي 

  ج اء اللكلال بملغ، ات البح  كلاة.لَ   االلبل ات الأبل،ة  ج اء بعه  

     11/8/2013اللم ،نتتلت الممل ،تتة اللتتي لضتتمنلمل اللحتتهات اللعل،م،تتة بلتتل ، لنف،تت  لَتت 
( 4( باتتتبلع بلا تتتع )12( لحتتتهة لعل،م،تتتة لمتتتهة )48لالبللغتتتة ) 4/11/2013للغل،تتتة 

( ه ،أتتة للحه،تته ا 65مجملاتتة لج ،ب،تتة  بتتومن  تته ه )لُكتتّ  لحتتهات لعل،م،تتة بلألاتتبلع 
 ( ه ،أة.120اللعل،م،ة البللد ) )الأا  ال ئ،ا/ الجلنى اللطب،أي( من ومن اللحهة

  لم ،نلتااللبل ات البعه،ة بعه اانلملء من لنف،  اللَ    ج اء. 

  لبعه االل ات الب،لنلت لمعللجلمل  حصلئ، ل لمن ث  ا ضمل للحل،لمل لمنل شلمل االمله ا
 الد المصله  العلم،ة  للص  البلح  الد االنللجلت اهة من بهممل:

ا الممل ،تتة للم ،نتتلتل -1 اتتي لنم،تتة اللل تتع الح كتتي للعلتت  ممتتل ات ااتتلأبل   اكب،تت    لتتدث،  
المجمتتلال،ن  ،ئياإل اتتل  لحتتلئط الصتته لالتتهالع اتتن الملعتتى بتتللك ة الطتتلئ ة لنلشتت

 اللج ،ب،ل،ن.

اجمتتلو  تتل ف الكتت ات لتته   ن   -2 ا لتتدث،   اتتي لنم،تتة اللل تتع الح كتتي للعلتت  ممتتل ات  كب،تت  
المجملاتة  ،ئين الملعى بللك ة الطلئ ة لنلشتاالأبل  اإل ال  لحلئط الصه لالهالع ا

 اللج ،ب،ة األللد.

جملو  تل ف الكت ات كتلن ماتلاه ا ج،ته ا للمته ى اتي ات اة له تة للج،ته الكت ات   ن   -3
المأ لاتتة  ل اطلئتته الف صتتة األكبتت  لمتحظتتة التابتت،ن للصتتح،ح بلطتتلئم  بشتتك  

  ،جلبي.
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 :بما ٌأتً وٌوصً الباحث

لممل ،ة الُمعهة من  ب  البلحت  اتي لنم،تة اللل تع الح كتي ض ل ة االمله اللم ،نلت ا -1
 الطتتلئ ةبتتللُك ة ااتتلأبل  اإل اتتل  لحتتلئط الصتته لالتتهالع اتتن الملعتتى  ممتتل اتللعلّتت  

 .للنلشئ،ن

االأبل  اإل ال  لحلئط الصه  ممل اتلعلّ   ل ف الك ات اي االلها  جملو ض ل ة  -2
 .للنلشئ،ن الطلئ ةبللُك ة لالهالع ان الملعى 

ه تة األهاء متن  بت  البلحت  لات،لة  ،تلا لمع اتة  ات الُمعهلةاالمله االلبل ض ل ة  -3
الممل ي لتاى اي الممتل ات الهالا،تة ااتلأبل  اإل اتل  لحتلئط الصته لالتهالع اتن 

 الطلئ ة للنلشئ،ن.بللُك ة الملعى 

 
 الوظائف التً شغلها:

 الد –الفل ة من  مكلن العم  اللظ،فة ت

1 
،لضة مه،  لحهة ال 
 الجلمع،ة

  2003  ئلاة جلمعة النم ،ن

 ف 2003  ئلاة جلمعة النم ،ن مه،  األ ال  الهالل،ة 2

 مأ   ا ع األلعلى الف  ،ة 3
جلمعة ه،للد/ كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

 لالل  ال ،لضة
  لد 1/12/2003من

15/7/2007 

 ممث  جلمعة ه،للد 4
اي مجلا الكشلاة لالم شهات 

 ،للدالف اي لمحلاظة ه
 للحه ادن 8/2/2006

 مه،  شعبة لاج،  5
جلمعة ه،للد/ كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

 لالل  ال ،لضة
  لد 20/11/2006من 

14/7/2007 

6 
معللن العم،ه للشللن 

 اإلها ،ة لالملل،ة
جلمعة ه،للد/ كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

 لالل  ال ،لضة
  لد  15/7/2007من

1/8/2008 

7 
 معللن العم،ه للشللن

 اإلها ،ة لالملل،ة
جلمعة ه،للد/ كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

 لالل  ال ،لضة
 لد  13/8/2008من

14/1/2010 

8 
بم،ن مجلا كل،ة الل ب،ة 

 ال ،لض،ة
جلمعة ه،للد/ كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

 لالل  ال ،لضة
 لد             15/2/2010من

20/10/2011 

9 
الم كو،ة اضل اللجنة 

 للجلالة لالهل،تت

/ وا ة اللعل،  العللي لالبح  العلميل
جملو اإلش اف لاللأل،  العلمي/  ا  

 النشلطلت الطتب،ة
2011  

10 
 ئ،ا لجنة اإل شله 

 الل بلي
جلمعة ه،للد/ كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

 لالل  ال ،لضة
2011  

11 
اضل لجنة اإل شله 

 الم كو،ة
  2011  ئلاة جلمعة ه،للد

12 
اللجنة الم كو،ة  اضل

 لجلالة لالهل،تتل

لوا ة اللعل،  العللي لالبح  العلمي/ 
جملو اإلش اف لاللأل،  العلمي/  ا  

 النشلطلت الطتب،ة

للغل،ة  25/2/2015من 
6/9/2015 
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13 
معللن العم،ه للشللن 

 العلم،ة لالطلبة
جلمعة ه،للد / كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

 لالل  ال ،لضة
للغل،ة  29/10/2014من

9/2/2016 

14 
معللن العم،ه للشللن 

 العلم،ة لالطلبة
جلمعة ه،للد / كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

 لالل  ال ،لضة
للغل،ة  25/2/2016من 

8/8/2016 

15 

 ئ،ا اللجنة الم كو،ة 
الفن،ة المش اة الد 
 النشلطلت الطتب،ة

لوا ة اللعل،  العللي لالبح  العلمي/ 
جملو اإلش اف لاللأل،  العلمي/  ا  

 لطتب،ةالنشلطلت ا
 للحه اان 7/9/2015من 

16 
 ئ،ا لجنة الكشلاة 

 الجلمع،ة
 للحه ادن  3/11/2015 =

17 
بم،ن ا  االحله الف اي 

 للك ة الطلئ ة
 للحه ادن 2002من  ه،للد

18 
ممث  لوا ة اللعل،  
 العللي لالبح  العلمي

 للحه ادن 1/9/2015من  مجلا كشلاة لم شهات الع اإ

19 

ب ام  اضل لجنة ال
للنم،ة الم اح  الكشف،ة 

 الع ب،ّة الف ا،ة 

اإل ل،  الكشفي الع بّي / المنظمة 
 الكشف،ة الع ب،ّة 

  2020 ِلد  2019من 

20 

نلئى  ئ،ا لجنة 
الب ام  للنم،ة الم اح  
 الكشف،ة الع ب،ّة الف ا،ة 

اإل ل،  الكشفي الع بّي / المنظمة 
 الكشف،ة الع ب،ّة 

 لله ادن  2020من 

 
 درٌس فٌهالام بالتأو المعاهد التً  جامعاتال

 المتحظلت الد –الفل ة من  الجمة ) الجلمعة / الكل،ة / المعمه ( ت

 كشلاةالُك ة الطلئ ة   1998 جلمعة بغهاه/ كل،ة الل ب،ة البهن،ة لالل  ال ،لضة 1

 كشلاة  الُك ة الطلئ ة  1998 جلمعة ه،للد/ كل،ة الل ب،ة/  ا  الل ب،ة ال ،لض،ة 2

 مالل  اللحهة ال ،لض،ة  1999 جلمعة النم ،ن/ كل،ة العلل  3

 كشلاة 2001 الجلمعة المالنص ،ة  الكل،ة الل بل،ة المفللحة/ ه،للد 

 الك ة الطلئ ةكشلاة    2002 الجلمعة المالنص ،ة  الكل،ة الل بل،ة المفللحة/ ه،للد 

 مالل  اللحهة ال ،لض،ة 2001ل  2000 جلمعة النم ،ن/ كل،ة العلل  الا،لا،ة 4

 الُك ة الطلئ ة  كشلاة  2011 جلمعة الال،ملن،ة/ كل،ة الل ب،ة البهن،ة لالل  ال ،لضة 5

6 
جلمعة ك م،لن/ الكللي العلل  اإلنالن،ة لال ،لض،ة/ 

 اكل  الل ب،ة ال ،لض،ة
 كشلاةالُك ة الطلئ ة   2014 -2011
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 هاالممررات الدراسٌة التً لام بتدرٌس

 

 

 

 الممررات الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

 

 

 الانة اله اا،ة الملهة الأا  الكل،ة الجلمعة ت

 بغهاه 1
الل ب،ة البهن،ة لالل  

 / ال ،لضة
الكشلاة  الك ة 

 1998 الطلئ ة

 ه،للد 2

جلمعة ه،للد/ كل،ة 
الل ب،ة/  ا  الل ب،ة 

 ال ،لض،ة
/ 

الكشلاة  الك ة 

 1998 الطلئ ة

 1999 الل ب،ة ال ،لض،ة / العلل  النم ،ن 3

  ،ةالمالنص 4
الكل،ة الل بل،ة المفللحة/ 

 ه،للد
الل ب،ة 
 ال ،لض،ة

 2001 كشلاة

 المالنص ،ة 5
الكل،ة الل بل،ة المفللحة/ 

 ه،للد
الل ب،ة 
 ال ،لض،ة

الك ة كشلاة  
 الطلئ ة

2002 

 2001ل  2000 الل ب،ة ال ،لض،ة / العلل  الا،لا،ة النم ،ن 6

 كشلاة / الل ب،ة ال ،لض،ة الال،ملن،ة 7
 الطلئ ةالك ة 

2011 

 ك م،لن 8
الكللي العلل  اإلنالن،ة 
لال ،لض،ة/ اكل  
 الل ب،ة ال ،لض،ة

/ 

 
الك ة كشلاة  

 الطلئ ة
 

2012-2013-

2014 

 ه،للد 9
الل ب،ة البهن،ة لالل  

 ال ،لضة
ا ع العلل  

 النظ ،ة
 كشلاة

 اللعل  الح كي

 للحه اان 2003

 للحه اان 2016

 ه،للد   10
لالل  الل ب،ة البهن،ة 
 ال ،لضة

ا ع األلعلى 
 الف  ،ة

 للحه اان – 2003 الك ة الطلئ ة

 الانة اله اا،ة الملهة الأا  الكل،ة الجلمعة ت

 2017ل 2010 كشلاة العلل  النظ ،ة ل ،لضةا لالل  البهن،ة الل ب،ة ه،للد 1

 ه،للد 2
ال ،لضة  لالل  البهن،ة ةالل ب،

 2017ل 2010 الطلئ ةالُك ة  اللطب،أ،ة العلل  ال ،لضة لالل  البهن،ة الل ب،ة

 2016 ح كيلعلّ   العلل  النظ ،ة ال ،لضة لالل  البهن،ة الل ب،ة ه،للد 3

 2020 كشلاة العلل  النظ ،ة ال ،لضة لالل  البهن،ة الل ب،ة ه،للد 4



  

 2021 –دٌالى  جامعة - الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة – الذاتٌة السٌرة

 33من  11الصفحة 
 

 
  واألطارٌح على الرسائل  األشراف

 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

 4112 فرع األلعاب الفرلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة دٌالى 1

 
 الرسالة عنوان 

 االطروحة أو  

وسائل تعلٌمٌة لذوي األداء المتمٌز ألهم المدرات الحركٌة تمرٌنات بتأثٌر 
 ئرة لطالب المرحلة اإلعدادٌةوتعلم بعض المهارات األساسٌة بالكرة الطا

 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

 4116 فرع األلعاب الفرلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة دٌالى 4

 عنوان الرسالة      
 او األطروحة  

بناء ممٌاس الدافعٌة العملٌة ونسبة مساهمتها فً التحصٌل المعرفً وتعلم 
 ة بالكرة الطائرة لطالب المرحلة الثانٌةبعض المهارات االساسٌ

 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

 4116 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة األساسٌّة التربٌة  دٌالى 3

 عنوان الرسالة 
 أو االطروحة

أثر ألعاب كشفٌة بأسلوب التنافس الجماعً فً تعلم بعض المهارات 
 تربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالكشفٌة لطالبات كلٌة ال

 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

 4116 فرع األلعاب الفرلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة دٌالى 4

 
 عنوان الرسالة 

  األطروحةأو   

تأثٌر تمرٌنات خاصة على وفك تصامٌم متداخلة فً جدولة التمرٌن لتطوٌر 
مهارتً الضرب الساحك وحائط الصد لذوي  بعض المدرات الحركٌة وتعلم

 صعوبات األداء الحركً بالكرة الطائرة

 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 2
التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة
 4111 فرع األلعاب الفرلٌة

 عنوان الرسالة 
  أو األطروحة  

لجوالة الكشفٌة  أهم المهاراتتغلم محطات تعلٌمٌة وأثرها فً تصمٌم 
 لكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةاألولى المرحلة 

 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

 4117 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة األساسٌّة  دٌالى 6

 عنوان الرسالة 
 أو األطروحة 

مهارات أثر استخدام ألعاب كشفٌة فً التوافك الحركً وتعلم بعض ال
 الكشفٌة لطالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

 4141 فرع األلعاب الفرلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة دٌالى 9

 عنوان الرسالة 
  أو األطروحة  

ًّ وفك استراتٌجٌة المعرفة ما وراء اإلدراكٌة لتصنٌ ف )أثر منهج تعلٌم
(Bayer فً التفكٌر اإلبداعً والمعرفة العلمٌّة وتعلم مهارتً اإلرسال )

 واالستمبال بالكرة الطائرة للطالبات(
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 المؤتمرات التً شارن فٌها 

  العنوان 

 
 ت

 المؤتمر نعمادمكان ا
 

 المسم
 نوع المشاركة

 (حضور  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

1 
البدنٌة  جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة

 الرٌاضة لوموع
/ 

            - 
4111 

ًّ مؤتمر كلٌة التربٌة  العنوان   السابع عشر العلم

 
 ت

 مكان انعماد المؤتمر
 

 المسم
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

4 
 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة التربٌة

اإلرشاد 
 التربوي

         - 4111 

 ولً لعلوم التربٌة الرٌاضٌةالمؤتمر العلمً الد العنوان 

 
 ت

 مكان انعماد المؤتمر
 

 المسم
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

3 
جامعة بابل/ كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة
/ 

          - 
4111 

             لفاكلتً العلوم اإلنسانٌة والرٌاضة المؤتمر العلمً األول العنوان 

 
 ت

 المسم ن انعماد المؤتمرمكا
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

 4112 - / / كلٌة التربٌة الرٌاضٌةكرمٌانجامعة  2

 المؤتمر العلمً الدولً لعلوم التربٌة الرٌاضٌة العنوان

 
 ت

 مكان انعماد المؤتمر
 

 المسم
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

2 
ل/ كلٌة التربٌة البدنٌة جامعة باب

 وعلوم الرٌاضة
/ 

- 
4112 

 المؤتمر العلمً الدولً لعلوم التربٌة الرٌاضٌة العنوان 

 
 ت

 مكان انعماد المؤتمر
 

 المسم
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

 4116 - / / كلٌة التربٌة الرٌاضٌةحلبجةجامعة  6

 لً الرابع لعلوم التربٌة الرٌاضٌةالمؤتمر العلمً الدو العنوان 

 
 ت

 المسم مكان االنعماد
 نوع المشاركة

 حضور(  –  )بحث
 السنة الدراسٌة

9 
/ كلٌة التربٌة البدنٌة بابلجامعة 

 وعلوم الرٌاضة
/ 

           - 
4119 
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ًّ الدولً األَّول لكلٌّة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة العنوان  المؤتمر العلم

 
 ت

 المسم كان انعماد المؤتمرم
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

1 
جامعة دٌالى / كلٌّة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة 
/ 

- 
4111 

ًّ  العنوان   29المؤتمر الكشفً العرب

 
 ت

 المسم مكان انعماد المؤتمر
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

7 
العربٌّة / شرم  جمهورٌة مصر

 الشٌخ  
/ 

- 
4117 

 المؤتمر العلمً الدولً األول لعلوم الرٌاضة  العنوان

 
 ت

 المسم مكان انعماد المؤتمر
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

11 
ٌن/جامعة صالح  التربٌة كلٌة  الّدِ

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
/ 

- 
4117 

 إلبداع واالبتكارالمؤتمر الثالث ل العنوان

 
 ت

 المسم مكان انعماد المؤتمر
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

 / جامعة بابل   11
- 4141 

ًّ االفتراضً الدولً األَّول لكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة العنوان  المؤتمر العلم

 
 ت

 المسم مكان انعماد المؤتمر
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

14 
جامعة دٌالى / كلٌّة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة 
/ 

- 
4141 

ًّ االفتراضً الدولً األَّول لكلٌة التربٌة األساسٌّة  العنوان  المؤتمر العلم

 
 ت

 المسم مكان انعماد المؤتمر
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

 / ة التربٌة األساسٌّة جامعة دٌالى / كلٌّ  13
- 4141 

 االفتراضً 24المؤتمر الكشفً العالمً  العنوان

 
 ت

 المسم مكان انعماد المؤتمر
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

 / عبر اإلنترنت من دبً  12
- 4141 
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 الندوات العلمٌة والورش التً شارن فٌها 

 ت
 درٌبٌة بالكرة الطائرة )درجة ثانٌة(الدورة الت عنوان الدورة

1 
 1771السنة /  بغداد / لاعة الشعب مكان االنعماد

  ت
 عنوان الدورة

 (Windows & MsDosالدورة التعرٌفٌة للحاسبات )
4 

 1777السنة /  رئاسة جامعة النهرٌن مكان االنعماد

 ت
 الدورة التعرٌفٌة لالنترنٌت عنوان الدورة

3 
 1777السنة /  رئاسة جامعة النهرٌن النعمادمكان ا

  ت
 عنوان الدورة

 WIN WORD 79الدورة التدرٌبٌة فً الطباعة على الحاسوب 
2 

 4111السنة /  رئاسة جامعة النهرٌن مكان االنعماد
 ت

 دورة كفاءة الحاسوب عنوان الدورة
2 

 4111السنة /  اتجامعة بغداد / كلٌة العلوم / لسم الحاسب مكان االنعماد
 ت

 الدورة التأهٌلٌة لطلبة الدراسات العلٌا عنوان الدورة
6 

 4112السنة /  جامعة بغداد / مركز الحاسبة االلكترونٌة مكان االنعماد
 ت

 الدورة التحكٌمٌة بالكرة الطائرة عنوان الدورة
9 

 4111السنة /  ىدٌالى/ بعموبة /  لاعة مدٌرٌة شباب ورٌاضة دٌال مكان االنعماد
 ت

 الدورة التأهٌلٌة األولى للمادة الكشفٌٌن )جوالة ودلٌالت( عنوان الدورة
1 

 4111السنة /  سد دوكان -السلٌمانٌة -إللٌم كردستان  مكان االنعماد
 ت

 الدورة التدرٌبٌة بالكرة الطائرة عنوان الدورة
7 

 4114السنة /  اب ورٌاضة دٌالىدٌالى / بعموبة / لاعة مدٌرٌة شب مكان االنعماد
 ت

 الدورة التدرٌبٌة بالكرة الطائرة جلوس عنوان الدورة
11 

 4114السنة /  بغداد / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات مكان االنعماد
 ت

 دورة الصمل والترلٌة التحكٌمٌة بالكرة الطائرة عنوان الدورة
11 

 4116السنة /  ربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةجامعة دٌالى/ كلٌة الت مكان االنعماد
 ت

 الدورة األساسٌة لمسؤولً الشعب الكشفٌة عنوان الدورة
14 

 4116السنة /  بابل / منتجع بابل السٌاحً مكان االنعماد
 ت

 فً الجامعات العرالٌة الدلٌالت لمسؤوالت الدورة التطوٌرٌة عنوان الدورة
13 
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  ألامها التً شارن بها والتً الورش 

 7102السنة/  ادجامعة بغد مكان االنعماد

 والتنظٌم للنشاطات الطالبٌة اإلدارةدورة  عنوان الدورة ت
12 

 7102السنة/  إسطنبولتركٌا /  مكان االنعماد

 الدورة التأهٌلٌة لدراسة الشارة الخشبٌة عنوان الدورة ت
12 

 7102السنة/  جامعة دٌالى مكان االنعماد

 TOTمدٌن تدرٌب المدربٌن المعت عنوان الدورة ت
16 

ًّ للتدرٌب واالستشارات / مصر مكان االنعماد  7171السنة/  االتحاد العرب

 ورشة عمل فً البحث العلمً والٌه كتابة بحوث التخرج العنوان

 
 ت

 المسم مكان انعماد المؤتمر
 نوع المشاركة

 حضور(  –)بحث  
 السنة الدراسٌة

1 
معة كرمٌان/ فاكلتً العلوم اإلنسانٌة جا

 والرٌاضٌة/ سكول التربٌة الرٌاضٌة/ خانمٌن
 4113 ةمحاضر /

 ورشة عمل عن برنامج الطلبة األوراكل العنوان 

 المسم مكان انعماد الورشة ت
 نوع المشاركة

 السنة الدراسٌة حضور(  –  )بحث

4 
جامعة دٌالى / لسم الدراسات والتخطٌط 

 والمتابعة
/ 

- 4112 

 الترمٌز واالعتماد االكادٌمً العنوان

 المسم مكان انعماد الورشة ت
 نوع المشاركة

 السنة الدراسٌة حضور(  –  )بحث

3 
 واألداءجامعة دٌالى / لسم ضمان الجودة 

 الجامعً
/ 

- 4112 

 ات األهلٌةوالكلٌ الجامعات فً الكشفٌة الفرق إلدارة الكشفٌٌن المادة وتأهٌل إعداد العنوان

 المسم مكان انعماد الورشة ت
 نوع المشاركة

 السنة الدراسٌة حضور(  –  )بحث

 4112 إشراف ومحاضر / جامعة بغداد 2

 الورشة الدولٌة األولى للدراسات العلٌا العنوان

 
 ت

 المسم الورشة نعمادمكان ا
 نوع المشاركة

 السنة الدراسٌة حضور(  –  )بحث

2 
ٌة التربٌة البدنٌة جامعة الكوفة / كل

 وعلوم الرٌاضة
/ 

- 
4116 



  

 2021 –دٌالى  جامعة - الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة – الذاتٌة السٌرة

 33من  12الصفحة 
 

 

 

 

  االهلٌة والكلٌات الجامعات فً والدلٌالت الجوالة  مسؤولً وتأهٌل إعداد العنوان 

 المسم الورشة نعمادمكان ا ت
 نوع المشاركة

 حضور(  –  )بحث
 السنة الدراسٌة

 
 4116 إشراف ومحاضر / جامعة ذي لار 6

 وبالعلم نبنً المستمبل بالرٌاضة نتحد العنوان 

 
 ت

 المسم مكان االنعماد
 نوع المشاركة

 السنة الدراسٌة حضور(  –  )بحث

9 
/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم بابلجامعة 

 الرٌاضة
/ 

           - 
4119 

 ورشة العمل االفتراضٌة لتطوٌر المناهج الكشفٌة العربٌّة العنوان 

 
 ت

 المسم مكان االنعماد
 مشاركةنوع ال

 السنة الدراسٌة حضور(  –  )بحث

1 
/ المنظمة الكشفٌة  اإلقليم الكشفي العربي 

 العربٌّة
/ 

           - 
4141 

 السٌاسٌة العالمٌة لبرامج الشباب العنوان 

 
 ت

 المسم مكان االنعماد
 نوع المشاركة

 السنة الدراسٌة حضور(  –  )بحث

7 
الكشفٌة  / المنظمة اإلقليم الكشفي العربي 

 العربٌّة
/ 

           - 
4141 

 (GSATأداة تمٌٌم الدعم العالمً ) العنوان 

 
 ت

 المسم مكان االنعماد
 نوع المشاركة

 السنة الدراسٌة حضور(  –  )بحث

11 
/ المنظمة الكشفٌة  اإلقليم الكشفي العربي 

 العربٌّة
/ 

           - 
4141 

 اركة الشبابالسٌاسٌة العالمٌة لمش العنوان 

 
 ت

 المسم مكان االنعماد
 نوع المشاركة

 السنة الدراسٌة حضور(  –  )بحث

11 
/ المنظمة الكشفٌة  اإلقليم الكشفي العربي 

 العربٌّة
/ 

           - 
4141 

 ورشة العمل االفتراضٌة التخصصٌة للبرامج العنوان 

 
 ت

 المسم مكان االنعماد
 نوع المشاركة

 السنة الدراسٌة حضور(  –  )بحث

14 
/ المنظمة الكشفٌة  اإلقليم الكشفي العربي 

 العربٌّة 
/ 

           - 
4141 
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 تطوٌر التعلٌم أوالمشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع 

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1 

 

تمدٌر الذات البدنٌة والمهارٌة وعاللته بدلة أداء 
 ات الهجومٌة بالكرة الطائرةالمهار

جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

4112 

4 
السلون االجتماعً المدرسً بٌن التالمٌذ بطٌئً التعلم 

 (واألسوٌاء )دراسة ممارنة
جامعة دٌالى/ التربٌة 

 األساسٌة
4112 

3 

 

تأثٌر استخدام طرٌمة تعلم األلران فً اكتساب بعض 
 دفاعٌة بالكرة الطائرةالمهارات ال

جامعة دٌالى/ التربٌة 
 األساسٌة

4112 

االجتماعً  تأثٌر درس التربٌة الرٌاضٌة على السلون 2
 المدرسً للتالمٌذ بطٌئً التعلم واألسوٌاء

جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

4112 

2 

 

دراسة مستوى تركٌز االنتباه واألداء لحكام الكرة 
 ئرة فً العراق أثناء البطوالت بنظام التجمعالطا

جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

4116 

6 
السلون االجتماعً لكشافة ومرشدات تربٌة محافظة 

 دٌالى
جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
4116 

تأثٌر برنامج إرشادي تعلٌمً لزٌادة تكٌف طالبات كلٌة  9
 التربٌة الرٌاضٌة مع الحٌاة الجامعٌة

جامعة بابل/ كلٌة التربٌة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

4111 

1 
تأثٌر أسلوب التعلم التعاونً على كل من التحصٌل 
المعرفً واألداء المهاري وسرعة التعلم لبعض 

 المهارات الهجومٌة فً الكرة الطائرة

جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة 
 رٌاضةالبدنٌة وعلوم ال

4111 

7 
أثر الموسٌمى فً سرعة تعلم مهارتً الضرب الساحك 

 وحائط الصد بالكرة الطائرة

جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 للبنات
4117 

 العاللات االجتماعٌة لدى العبً والعبات الكرة الطائرة  11
الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة 

 التربٌة
4111 

تأثٌر منهج تعلٌمً لموالف اللعب باألسلوب العشوائً  11
 فً تعلم المهارات األساسٌة بالكرة الطائرة

جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

4111 

14 
تأثٌر استخدام طرٌمة موالف اللعب على التحصٌل 
المعرفً واكتساب األداء المهاري للمبتدئٌن بالكرة 

 الطائرة

نبار/ كلٌة التربٌة جامعة اال
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

4111 
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13 

 

فاعلٌة التعلم الذاتً فً اكتساب مهارتً المناولة من 
فوق الرأس لألمام واإلرسال المواجه من األسفل بالكرة 

 الطائرة المصغرة للتلمٌذات بطٌئات التعلم

جامعة بابل/ كلٌة التربٌة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

4111 

12 
ٌماع الموسٌمً فً التحصٌل المعرفً واألداء تأثٌر اإل

المهاري وسرعة تعلم بعض المهارات الهجومٌة بالكرة 
 الطائرة

جامعة بابل/ كلٌة التربٌة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

4111 

12 
مهارٌة( مدعمة بأدوات  –تأثٌر تمرٌنات مركبة )بدنٌة 

تدرٌبٌة فً تطوٌر بعض المدرات البدنٌة ودلة األداء 
 هاري للضرب الساحك بالكرة الطائرةالم

مالٌزٌا/ المجلة الدولٌة 
 للبحوث الرٌاضٌة المتمدمة

4112 

16 
تأثٌر تمرٌنات بالوسائل المساعدة فً تعلم مهارتً 
استمبال اإلرسال والدفاع عن الملعب بالكرة الطائرة 

 للمبتدئٌن

مجلة جامعة كرمٌان/ بحوث 
المؤتمر العلمً األول 

اإلنسانٌة  لفاكلتً العلوم
 والرٌاضة            

4112 

19 
فاعلٌة منهج تعلٌمً وفماً للذاكرة الحسٌة فً معالجة 
المعلومات واكتساب بعض المهارات المغلمة للمبتدئٌن 

 بكرة المدم

جامعة بابل/ كلٌة التربٌة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

4112 

11 
لة تأثٌر منهجٌن تعلٌمٌٌن بأنظمة السٌطرة الحركٌة فً د
وسرعة وفن أداء بعض المهارات األساسٌة بالكرة 

 الطائرة

المجلة السوٌدٌة للبحوث 

 العلمٌة
4112 

17 
تأثٌر تمرٌنات التولع الحركً فً تطوٌر سرعة 

االستجابة الحركٌة ودلة أداء مهارة الدفاع عن الملعب 
 بالكرة الطائرة للناشئٌن

المجلة السوٌدٌة للبحوث 
 العلمٌة

4112 

41 
مهارٌة( بجهاز لاذف  –ر تمرٌنات مركبة )بدنٌة تأثٌ

الكرات فً تطوٌر سرعة االستجابة والتوافك الحركً 
 وتعلم مهارة استمبال اإلرسال بالكرة الطائرة للمبتدئٌن

جامعة حلبجة / مجلة جامعة 
 حلبجة

4116 

41 
تأثٌر منهج تعلٌمً بوسائل مساعدة فً تعلم مهارتً 

ن الملعب بالكرة الطائرة استمبال اإلرسال والدفاع ع
 لطالب الرابع ثانوي

جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

4119 

44 
بعض أنواع مهارة تعلم األسلوب االتمانً فً تأثٌر 

 مشارٌع الرٌادة الكشفٌة
جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
4119 

43 
بالدلة المكانٌة فً  أزمنة االنتمال الخطً وعاللتها

 مهارة الدفاع عن الملعب بالكرة الطائرة

ا/ بحوث المؤتمر العلمً 
الدولً لعلوم التربٌة 

 الرٌاضٌة/ بابل
4119 
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42 
أسلوبً التمرٌن المكثف والموزع فً تنمٌة بعض تأثٌر 

المدرات البدنٌة والحركٌة وتعلم مهارة الضرب الساحك 
 بالكرة الطائرة

ٌة التربٌة جامعة بغداد / كل
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

4119 

42 
 تعلم فً الحاسوب باستخدام الراجعة التغذٌة تأثٌر

 الطائرة بالكرة الدفاعٌة المهارات

بحوث المؤتمر العلمً 
الدولً لعلوم التربٌة 

 الرٌاضٌة/ دٌالى
4111 

46 
تأثٌر محطات تعلٌمٌة فً تعلم مهارتً نصب الخٌمة 

 وتموٌضها
البدنٌة وعلوم كلٌة التربٌة 

 الرٌاضة / جامعة دٌالى
4111 

49 
 العملٌة فً التحصٌل المعرفً لبعض مساهمة الدافعٌة

الثانٌة  لطالب المرحلة المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة
 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
4111 

41 
أسلوب التمرٌن العشوائً فً األداء المهاري تأثٌر 

وسرعة تعلم مهارتً استمبال اإلرسال والدفاع عن 
 الملعب بالكرة الطائرة للمبتدئٌن

الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
4111 

47 
بناء وتمنٌن اختبارات بعض المهارات الكشفٌة لطالب 

 لبدنٌة وعلوم الرٌاضةُكلٌّة التربٌّة ا

بحوث المؤتمر العلمً 
الدولً األول لعلوم 

الرٌاضة/ جامعة صالح 
 الدٌن

4117 

31 
وفما  اإلرسالدراسة كمٌة الحركة لمهارة استمبال 

المهاري  األداءوعاللتها بدلة  لمراكز المنطمة الخلفٌة
 الدفاعً لالعبً الكرة الطائرة

بحوث المؤتمر االفتراض 
كلٌة التربٌة  الدولً األول

البدنٌة وعلوم الرٌاضة / 
 جامعة دٌالى

4141 

31 
معولات ممارسة النشاطات الكشفٌة لعشائر الجوالة فً 
الجامعات العرالٌّة من وجهة نظر المادة الكشفٌٌن وسبل 

 التغلب علٌها

بحوث المؤتمر االفتراض 
الدولً األول كلٌّة التربٌة 

 األساسٌة / جامعة
4141 

34 
رٌنات مهارٌة فً تنمٌة التوافك الحركً وتعلّم تمتأثٌر 

مهارتً استمبال اإلرسال و اإلعداد بالُكرة الطائرة 
 للطالب

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة / جامعة دٌالى

4141 

33 
تأثٌر منهج تعلٌمً فً تعلّم واحتفاظ مهارتً اإلرسال 

 واستمبال اإلرسال بالُكرة الطائرة للطالبات

ة المستنصرٌة/كلٌّة الجامع
اآلداب وكلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة
4141 
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 ( التً لام بالنشر فٌها impact factorsالمجالت العالمٌة ومجلة ) 

 اسم المجلة ت
، المجلس العالمً للعلوم الرٌاضٌة فً المجلة السوٌدٌة للبحوث العلمٌة

 GCSS السوٌد.

 عنوان البحث 1
علٌمٌٌن بأنظمة السٌطرة الحركٌة فً دلة وسرعة وفن أداء تأثٌر منهجٌن ت

 بعض المهارات األساسٌة بالكرة الطائرة

 4112( تشرٌن الثانً 1العدد )السوٌد /  الدولة 

 اسم المجلة ت
، المجلس العالمً للعلوم الرٌاضٌة فً المجلة السوٌدٌة للبحوث العلمٌة

 GCSS السوٌد.

 عنوان البحث 4
ت التولع الحركً فً تطوٌر سرعة االستجابة الحركٌة ودلة تأثٌر تمرٌنا

 أداء مهارة الدفاع عن الملعب بالكرة الطائرة للناشئٌن

 4112( أب 4السوٌد / العدد ) الدولة 

  اسم المجلة ت

 عنوان البحث 3
أزمنة االنتمال الخطً وعاللتها بالدلة المكانٌة فً مهارة الدفاع عن الملعب 

 ةبالكرة الطائر

 الدولة 
 االمارات / المجلة االوربٌة لتكنولوجٌا علوم الرٌاضة

3.754(:impact factors) 
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 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة 

 ت
 اسم الهٌئة

بتحدٌد االختصاصات المطلوبة للجامعة على اللجنة العلمٌة الخاصة 

 1 برنامج االجازات الدراسٌة

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب لٌةمحلً         دو

 19/11/4112  1/1/4116 

 ت
 اللجنة العلمٌة الخاصة ببرنامج تطوٌر المالكات التدرٌسٌة خارج العراق اسم الهٌئة

4 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 1/14/4112  1/1/4116 

 ت
 اسم الهٌئة

الدراسٌة لمنتسبً  لإلجازاتبرئاسة الجامعة للترشٌح  اللجنة الفرعٌة

 3 الجامعة

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 191/4/4116  1/1/4116 

 ت
 جمعٌة الكشافة العرالٌة / مجلس كشافة العراق اسم الهٌئة

2 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 1/7/4112  4112 

 ت
 اسم الهٌئة

ًّ / المنظمة الكشفٌة العربٌّة / اللجنة الكشفٌة اإلللٌم الكشفً العرب

 2  العربٌّة الفرعٌة للبرامج والمراحل

 السنة واً / انتهاء العضوٌةمازال عض تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 19/11/4117  4117 
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 نشاطات حصل فٌها على ) جوائز / شهادات تمدٌرٌة / كتب شكر( أو إبداعات

 ت
 نوع اإلبداع  أو النشاط

التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الثانً لجوالة الجامعات 
 العرالٌّة 

1 
 عنوان النشاط أو اإلبداع

ة المخٌم الكشفً الثانً لجوالة الجامعات التمٌز فً إدار
 العرالٌّة

 ما حصل علٌه

 )جائزة/ شهادة تمدٌرٌة/ كتاب شكر(
 السنة الجهة المانحة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ جهاز   
االشراف والتموٌم العلمً/ لسم النشاطات 

 الطالبٌة
4112 

 ت
 نوع اإلبداع  أو النشاط

المخٌم الكشفً الثالث لجوالة الجامعات  التمٌز فً إدارة
 العرالٌّة

4 

 عنوان النشاط أو اإلبداع
التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الثالث لجوالة الجامعات 

 العرالٌّة

 ما حصل علٌه

 )جائزة/ شهادة تمدٌرٌة/ كتاب شكر(
 السنة الجهة المانحة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ جهاز  
االشراف والتموٌم العلمً/ لسم النشاطات 

 الطالبٌة

 

4116 

 ت
 نوع اإلبداع  أو النشاط

التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الثانً لدلٌالت 
 الجامعات العرالٌّة

3 

 عنوان النشاط أو اإلبداع
التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الثانً لدلٌالت 

 الجامعات العرالٌّة

 ما حصل علٌه

 زة/ شهادة تمدٌرٌة/ كتاب شكر()جائ
 السنة الجهة المانحة

 4116 كلٌة الحلة الجامعة 
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 ت
 نوع اإلبداع  أو النشاط

التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الثالث لجوالة الجامعات 
 العرالٌّة 

2 

 عنوان النشاط أو اإلبداع
التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الثالث لجوالة الجامعات 

 لعرالٌّةا

 ما حصل علٌه

 )جائزة/ شهادة تمدٌرٌة/ كتاب شكر(
 السنة الجهة المانحة

 4116 جامعة ذي لار 

 ت
 نوع اإلبداع  أو النشاط

التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الرابع لجوالة الجامعات 
 العرالٌّة

2 

 عنوان النشاط أو اإلبداع
لجوالة الجامعات  التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الرابع

 العرالٌّة

 ما حصل علٌه

 )جائزة/ شهادة تمدٌرٌة/ كتاب شكر(
 السنة الجهة المانحة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ جهاز  
والتموٌم العلمً/ لسم النشاطات اإلشراف 

 الطالبٌة

4119 

 ت
 نوع اإلبداع  أو النشاط

لدلٌالت التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الثالث 
 الجامعات العرالٌّة

6 

 عنوان النشاط أو اإلبداع
التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الثالث لدلٌالت 

 الجامعات العرالٌّة

 ما حصل علٌه

 )جائزة/ شهادة تمدٌرٌة/ كتاب شكر(
 السنة الجهة المانحة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ جهاز  
لمً/ لسم النشاطات والتموٌم العاإلشراف 

 الطالبٌة

4119 

 ت
 نوع اإلبداع  أو النشاط

التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الخامس لجوالة 
 9 الجامعات العرالٌّة
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 عنوان النشاط أو اإلبداع
التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الخامس لجوالة 

 الجامعات العرالٌّة

 ما حصل علٌه

 شكر( )جائزة/ شهادة تمدٌرٌة/ كتاب
 السنة الجهة المانحة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ جهاز  
االشراف والتموٌم العلمً/ لسم النشاطات 

 الطالبٌة

4111 

 ت
 نوع اإلبداع  أو النشاط

التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً السادس لجوالة 
 الجامعات العرالٌّة

1 

 عنوان النشاط أو اإلبداع
دارة المخٌم الكشفً السادس لجوالة التمٌز فً إ

 الجامعات العرالٌّة

 ما حصل علٌه

 )جائزة/ شهادة تمدٌرٌة/ كتاب شكر(
 السنة الجهة المانحة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ جهاز  
والتموٌم العلمً/ لسم النشاطات اإلشراف 

 الطالبٌة

4117 

 ت
 نوع اإلبداع  أو النشاط

ارة المخٌم الكشفً الخامس لدلٌالت  التمٌز فً إد
 الجامعات العرالٌّة

7 

 عنوان النشاط أو اإلبداع
التمٌز فً إدارة المخٌم الكشفً الخامس لدلٌالت  

 الجامعات العرالٌّة

 ما حصل علٌه

 )جائزة/ شهادة تمدٌرٌة/ كتاب شكر(
 السنة الجهة المانحة

/ جهاز وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 
والتموٌم العلمً/ لسم النشاطات اإلشراف 

 الطالبٌة

4117 
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 الشهادات التمدٌرٌة

 شهادة تمدٌرٌة

 السنة نوع اإلبداع  أو النشاط الجهة المانحة ت

 1772 للمشاركة فً المخٌم الشبابً المطري / بعموبة العرالٌةاألحمر جمعٌة الهالل  1

 1776 للمشاركة فً المخٌم الشبابً المطري / االنبار العرالٌةاألحمر جمعٌة الهالل  4

 4111 للمشاركة فً المؤتمر العلمً السابع عشر الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة التربٌة 3

 جامعة بابل/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 2
للمشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً لعلوم التربٌة 

 الرٌاضٌة
4112 

 رئاسة جامعة كربالء 2
المخٌم الكشفً الربٌعً لجوالة الجامعات إنجاح 

 العرالٌة
4112 

6 
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ 

 جهاز االشراف والتموٌم العلمً
للجهود المبذولة فً اللجنة المركزٌة للكشافة وإنجاح 

 عمل منهاج النشاطات الطالبٌة
4112 

 جامعة ذي لار 9
الة ودلٌالت للجهود المتمٌزة فً المخٌم الكشفً الجو
 الجامعات العرالٌة/ ذي لار

4116 

 جامعة ذي لار 1
للجهود المتمٌزة فً ورشة عمل مسؤولً جوالة 

 ودلٌالت الجامعات العرالٌة/ ذي لار
4116 

 كلٌة الحلة الجامعة 7
للجهود المبذولة فً إنجاح عمل لسم النشاطات 

الطالبٌة للوزارة واالجتماع الموسع أللسام النشاطات 
 البٌة/ بابلالط

4116 

 كلٌة الحلة الجامعة 11
للجهود المبذولة فً إنجاح الدورة األساسٌة 

 لمسؤولً األنشطة الكشفٌة/ بابل
4116 

11 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة/ 

 دٌالى
للجهود المبذولة والمتمٌزة فً زٌادة رصانة المسٌرة 

 العلمٌة للكلٌة
4119 

14 
بٌة البدنٌة جامعة دٌالى/كلٌة التر

 وعلوم الرٌاضة
للجهود المبذولة فً الدورة التأهٌلٌة لدراسة الشارة 

 الخشبٌة
4119 

13 
جامعة بابل/ كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة
للمساهمة الفعالة فً ولائع المؤتمر العلمً الدولً 

 الرابع لعلوم الرٌاضة
4119 

 رئاسة جامعة دٌالى 12
نجاح الدورة التأهٌلٌة لدراسة للجهود المتمٌزة فً إ

 الشارة الخشبٌة
4119 

 رئاسة جامعة دٌالى 12
للجهود المتمٌزة فً إنجاح دراسة الشارة الخشبٌة 

 الخامسة للجوالة
4111 
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 كتب الشكر

 كتب شكر

 السنة نوع اإلبداع  أو النشاط الجهة المانحة ت

1 
لو،  اللعل،  الا،ه  معللي

 العللي لالبح  العلمي
 2009 مجلا كل،ة اضل

2 
اللعل،   لو، الا،ه  معللي

 لميالعللي لالبح  الع
 2014 الكلاه  الله ،ا،ة لجلمعة ه،للد لالبلحث،ن لالطلبة

3 
معللي الا،ه لو،  اللعل،  

 العللي لالبح  العلمي
الح   لاللفلني بلنف،  ممل  النشلطلت الطتب،ة إلها ة للنظ،  

 ل،تتالهل ة اللطل، ،ة لماللات اله
2017 

4 
معللي الا،ه لو،  اللعل،  

 العللي لالبح  العلمي
 2018 الحصل  الد لال  الغلى )الشل ة اللشب،ة( 

5 
معللي الا،ه لو،  اللعل،  

 العللي لالبح  العلمي
 2021 منلابي جلمعة ه،للد

6 
الشبلى   معللي الا،ه لو، 
 لال ،لضة

 2021 اللعللن اي للنف،  الهل ات لالل ش 

7 
لك،  الا،ه لو،  اللعل،  
 العللي لالبح  العلمي

للجمله المب للة لالملم،وة اي الب نلمج،ن الهائم،ن )الحشه 
 الجلمعي لالعم  اللطلاي(

2016 

 2003 األامل  ااالثنلئ،ة لالشعل  بللماللل،ة اي لده،ة للجمله   ئ،ا جلمعة النم ،ن 8

 2006 اي  نجلو األامل  للةلالمب  للجمله الملم،وة  ئ،ا جلمعة ه،للد 9

  ئ،ا جلمعة ه،للد 10
للجمله المب للة لاللفلني بللعم  لت  الهل ة الللصة بللح ا 

 للجلمعةاألمن،،ن 
2006 

 2007 المع ض العلمي األل  للكل،ة نجلح للجمله المب للة اي   ئ،ا جلمعة ه،للد 11

 2010 األامل مل   لللجمله الملم،وة المب للة اي   ئ،ا جلمعة ه،للد 12

  ئ،ا جلمعة ه،للد 13
المل،  الكشفي الانلي  نجلح للجمله الملم،وة المب للة اي 

 للكل،ة
2010 

  ئ،ا جلمعة ه،للد 14
للجمله الملم،وة المب للة اي المل،  الكشفي الجلمعي للوا ة 

 اللعل،  العللي لالبح  العلمي
2010 

  ئ،ا جلمعة ه،للد 15
مب للة اي له ،ا لثلئا الطلبة المأبلل،ن اي للجمله الملم،وة ال

 الكل،ة
2010 

 2011 للجمله المب للة اي احلفلل،ة ،ل  الجلمعة  ئ،ا جلمعة ه،للد 16
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 2011 للجمله الملم،وة المب للة اي بهاء العم   ئ،ا جلمعة ه،للد 17

 2012 معةلالجللجمله الملم،وة المب للة اي بهاء العم  إلنجلح ،ل    ئ،ا جلمعة ه،للد 18

 2012 الد  ههاء مللف  ئ،ا جلمعة ه،للد 19

 2013 للجمله الملم،وة المب للة اي مجلا الكل،ة  ئ،ا جلمعة ه،للد 20

 2013 للجمله الملم،وة المب للة اي اللجنة اللحض، ،ة الم كو،ة  ئ،ا جلمعة ه،للد 21

 2013 للنظ،  المل،  الكشفي ك م،لن  ئ،ا جلمعة 22

 2014 للجمله الملم،وة المب للة اي احلفلل،ة ،ل  الجلمعة جلمعة ه،للد  ئ،ا 23

 2015 للجمله المب للة لالملم،وة اي  نجلو األامل   ئ،ا جلمعة ه،للد 24

 2016 للجمله المب للة لالملم،وة اي اضل،ة مجلا كل،ة  ئ،ا جلمعة ه،للد 25

  ئ،ا جلمعة  ي  ل  26
ائع اي اللجنة الم كو،ة المش اة للجمله الملم،وة لاألهاء ال 

 الد النشلطلت الكشف،ة للوا ة اللعل،  العللي
2016 

  ئ،ا جلمعة ه،للد 27
للجمله المب للة لالملم،وة اي اللحض،  للمل،  الكشفي 

 للجلمعلت الع ا ،ة
2016 

  ئ،ا جلمعة ه،للد 28
 اإللكل لني للجمله المب للة اي العم  الد مل ع اللأه،  لالأبل  

 لله االت العل،ل
2016 

  ئ،ا جلمعة ه،للد 29
للجمله المب للة لالملم،وة بثنلء اللكل،ف بممل  معللن العم،ه 

 للشللن العلم،ة لالطلبة
2016 

  ئ،ا جلمعة ه،للد 30
للجمله المب للة لالملم،وة اي بهاء األامل  لالحصل  الد لأى 

 األالل ،ة 
2016 

  ئ،ا جلمعة بلب  31
 للة اي اللجنة الكشف،ة اللوا ،ة للمل،  الكشفي للجمله المب

 للجلمعلت الع ا ،ة
2017 

  ئ،ا جلمعة ه،للد 32
للجمله المب للة اي النشلطلت الكشف،ة اللي لأ،ممل لوا ة اللعل،  

 العللي لالبح  العلمي
2017 

 2017 اي بهاء األامل  اللم،و   ئ،ا جلمعة ه،للد 33

  ئ،ا جلمعة ه،للد 34
لمم جلن )ن ،ه اإلاهاه المب للة اي بهاء األامل  اي للجمله 

 الات  لا ن ،ه الح ى(
2018 

  ئ،ا جلمعة ه،للد 35
 الللماة المب للة لالملم،وة اي ه ااة الشل ة اللشب،ة للجمله

 للجلالة
2018 

 2018 اي بهاء األامل اللم،و   ئ،ا جلمعة ه،للد 36

 2019 ألامل اي بهاء االلم،و   ئ،ا جلمعة ه،للد 37
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 2020 اي بهاء األامل اللم،و   ئ،ا جلمعة ه،للد 38

 2020 اي اللجلن ااملحلن،ة  اي بهاء األامل اللم،و   ئ،ا جلمعة ه،للد 39

 2020 اي لجنة الل  ،لت الم كو،ة اي بهاء األامل اللم،و   ئ،ا جلمعة ه،للد 40

 2021 نة الل  ،لت الم كو،ةاي لج اي بهاء األامل اللم،و   ئ،ا جلمعة ه،للد 41

42 
مالاه  ئ،ا جلمعة 

 النم ،ن
 2003 للجمله المب للة لالح   اي العم  اي امل،ة الأبل  

43 
مالاه  ئ،ا جلمعة 

 النم ،ن
 2003 للجمله المب للة الملم،وة اي اللم،ئة لاللنف،  لحف  اللل ت

 2005 مم جلن ال ،لضي للكل،ةللجمله المب للة ا اي  نجلح ال مالاه  ئ،ا جلمعة ه،للد 44

 2006 للجمله المب للة ا اي مم جلن ،ل  الجلمعة مالاه  ئ،ا جلمعة ه،للد 45

 2011 للجمله الملم،وة لالمب للة اي له ،ا لثلئا الطلبة مالاه  ئ،ا جلمعة ه،للد 46

 2011 للجمله الملم،وة لالمب للة اي لدل،ف كللى مالاه  ئ،ا جلمعة ه،للد 47

 2012 الد  ههاء مللف الاه  ئ،ا جلمعة ه،للدم 48

 مالاه  ئ،ا جلمعة الفللجة 49
للجمله المب للة اي لأه،  اللب الت الع،ن،ة لأا  النشلطلت 

 الطتب،ة للجلمعة
2016 

 مالاه  ئ،ا جلمعة ه،للد 50
اللم،و اي اللجنة اللوا ،ة للمل،  الكشفي الالها لجلالة 

 الجلمعلت الع ا ،ة
2019 

 مالاه  ئ،ا جلمعة ه،للد 51
اللم،و اي اللجنة اللوا ،ة للمل،  الكشفي الللما لهل،تت 

 الجلمعلت الع ا ،ة
2019 

52 
 اإلش اف  ئ،ا جملو 

 لاللأل،  العلمي
 2015 للجمله المب لة لالملم،وة اي ها  ل ها ة النشلطلت الطتب،ة

53 
 اإلش اف  ئ،ا جملو 

 لاللأل،  العلمي
ة لالملم،وة اي الب نلمج،ن الهائم،ن )الحشه للجمله المب لل

 الجلمعي لالعم  اللطلاي(
2016 

54 
 اإلش اف  ئ،ا جملو 

 لاللأل،  العلمي
انلملء بامل  اللجنة الم كو،ة الفن،ة المش اة الد النشلطلت 

 الكشف،ة
2015 

55 
 اإلش اف  ئ،ا جملو 

 لاللأل،  العلمي
للصة بلللجلن الف ا،ة لعضل،لنل اي لجنة الب ام  لالم اح  ال

 للمنظمة الع ب،ّة الكشف،ة
2019 

 2015 للأه  الجلمعة بلصن،فلت الل،ى ملل كا بللمالل،لت العللم،ة اضل مجلا النلاى 56

 ام،ه الكل،ة 57
للجمله المب للة لالملم،وة اي اإلش اف الد  نجلو ملعى الك ة 

 الطلئ ة
2003 
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 2004 لمة ل نجلح المل،  الكشفي للكل،ةللجمله المب للة اي    ام،ه الكل،ة 58

 ام،ه الكل،ة 59
ألهاء اللاجبلت بللصل ة الصح،حة لالعم  الجملاي اي 

 املحلنلت الطلبة
2004 

 2004 لللم،و لااللوا  اي  ل ات اله ا بللماللى العلمي  ام،ه الكل،ة 60

 ام،ه الكل،ة 61
الكشفي للجمله المللصة لالهل  البل و اي  نجلح المم جلن 

 للكل،ة
2005 

 2005 إلههاء الكل،ة بعض الكلى لالمصله  العلم،ة ام،ه الكل،ة 62

 ام،ه الكل،ة 63
للجمله المب للة اي لهمة الكل،ة لالاعي الهائ  لللصل  

األمن،ة لألاض  لااللوا  بللهلا  ال امي  غ  الظ لف 
 الصعبة

2007 

 ام،ه الكل،ة 64
لت  لاإلاهاه لاإلش اف اللم،ئة للجمله الملم،وة المب للة اي 

 االلبل ات الللصة بلللأه،  لله ااة الصبلح،ة
2007 

 ام،ه الكل،ة 65
للجمله الملم،وة المب للة اي اللم،ئة لاللنف،  للمع ض العلمي 

 األل  للكل،ة
2007 

 2009 للجمله الكب، ة المب للة اي  نجلو كلاة ملطلبلت الكل،ة  ام،ه الكل،ة 66

 2010 للجمله الكب، ة المب للة اي  نجلو كلاة ملطلبلت الكل،ة  الكل،ة ام،ه 67

 ام،ه الكل،ة 68
 اإلللة للجمله الملم،وة المب للة اي  نجلح احلفلل،ة الكل،ة ب،ل  

 الكشف،ة الع ب،ة
2010 

 2010 للجمله الأ،مة اي  نجلو المل،  الكشفي للكل،ة ام،ه كل،ة هنهاة ه،للد 69

 طى ه،للدام،ه كل،ة  70
لحف  لل ت طلبة كل،ة لاإلاهاه للجمله المب للة اي اللم،ئة 

 الطى
2010 

 ام،ه الكل،ة 71
للجمله الملم،وة اي المل،  الكشفي الجلمعي للوا ة اللعل،  

 العللي لالبح  العلمي
2010 

72 
ام،ه كل،ة الل ب،ة ال ،لض،ة/ 

 جلمعة الال،ملن،ة
 2010 كل،ة بللكلى العلم،ة اع الحصلنة العلم،ة لاللعللن مع ال

 ام،ه الكل،ة 73
للجمله المب للة اي  نجلح المل،  الكشفي اللطب،أي الانلي 

 للكل،ة
2011 

 2011 إلههاء الكل،ة بعض الكلى لالمصله  العلم،ة للكل،ة ام،ه الكل،ة 74

 2012 احلفلل،ة ،ل  الجلمعةالملم،وة اي للجمله  ام،ه الكل،ة 75

76 
لن الجم،لة/ ام،ه كل،ة الفن

 ه،للد
 2012 إلههاء مللف المي
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77 
ام،ه كل،ة الل ب،ة للعلل  

 الص اة/ ه،للد
 2012 إلههاء مللف المي

78 
ام،ه كل،ة الل ب،ة للعلل  

 اإلنالن،ة/ ه،للد
 2012 إلههاء مللف المي

79 
ام،ه كل،ة الألنلن لالعلل  

 الا،لا،ة/ ه،للد
 2012 إلههاء مللف المي

 2012 إلههاء مللف المي لمنهاة/ ه،للدام،ه كل،ة ا 80

 2012 للجمله المب للة اي األامل   ام،ه الكل،ة 81

82 
ام،ه كل،ة الل ب،ة األالا،ة/ 

 ه،للد
 2013 للجمله المب للة اي  نجلح األابلع الثألاي األل  للكل،ة

83 
ام،ه كل،ة الل ب،ة ال ،لض،ة 

 للبنلت / بغهاه
لال الئ   جة للصة بلاطل ،حل اه مكلبة الكل،ة بد  ا  مهم

 العلم،ة
2013 

84 
ام،ه كل،ة الل ب،ة األالا،ة/ 

 ه،للد
 2013 ل اه مكلبة الكل،ة بمجملاة من المصله  العلم،ة

85 
ام،ه كل،ة الل ب،ة األالا،ة/ 

 ه،للد
للمبله ة الك ،مة إلههاء الكل،ة مجملاة من ماللوملت لعل  

 لله ،ى لعبة الك ة الطلئ ة
2013 

 ام،ه الكل،ة 86
بعض اللجم،وات ال ،لض،ة الللصة بللك ة الكل،ّة إلههاء 

 الطلئ ة
2014 

 2015 للحصل  الد شملهة الهكلل اه لبأه،  امل،لو  ام،ه الكل،ة 87

88 
ام،ه كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

 / ك بتء لالل  ال ،لضة
 2015 إلههاء اط لحة هكلل اه لمللفلت الم،ة

 ام،ه الكل،ة 89
للأه،  لله االت العل،ل لالجمله ال،لم،ة اي االملم،وة  للجمله

 الهللبة 
2015 

 2015 للجمله المب للة اي  نجلو األامل   ام،ه الكل،ة 90

91 
ام،ه كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

/  لالل  ال ،لضة للبنلت
 بغهاه

 2016 للجمله الملم،وة لالهل  الفعل  اي منل شة  اللة ملجال، 

92 
ل ب،ة البهن،ة ام،ه كل،ة ال

/  لالل  ال ،لضة للبنلت
 بغهاه

للجمله المب للة لالمللصة لالهل  الفعل  اي  نجلح  طل  بح  
 طللبة هكلل اه

2016 

 2016 للجمله المب للة اي  نجلو األامل  اي العطلة الص،ف،ة ام،ه الكل،ة 93

 2016 ة اي حضل  لمنل شة طللى هكلل اهللجمله المب للام،ه كل،ة الل ب،ة البهن،ة  94



  

 2021 –دٌالى  جامعة - الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة – الذاتٌة السٌرة

 33من  31الصفحة 
 

 لالل  ال ،لضة/ بغهاه

95 
ام،ه كل،ة الل ب،ة األالا،ة/ 

 ه،للد
 2017 للجمله المب للة اي حضل  لمنل شة طللى هكلل اه

96 
البهن،ة  الل ب،ةكل،ّة ام،ه 

 لالل  ال ،لضة / بلب 
 2017 للة اي حضل  لمنل شة طللى ملجال، للجمله المب 

 2017 ة اي  نجلو األامل  الملكلةللجمله المب لل ام،ه الكل،ة 97

 2017 للجمله المب للة اي الهل ة اللده،ل،ة له ااة الشل ة اللشب،ة ام،ه الكل،ة 98

 ام،ه الكل،ة 99
للجمله المب للة اي العم  اللطلاي بللا،  كللى الألااه 

 ال ام،ة للك ة الطلئ ة
2017 

100 
ام،ه كل،ة الل ب،ة األالا،ة/ 

 ه،للد
 2018   لمة نهلة الم،ة  الدللجمله 

101 
ام،ه كل،ة الل ب،ة األالا،ة/ 

 ه،للد
 2018 للجمله المب للة اي حضل  لمنل شة طللى هكلل اه

102 
ام،ه كل،ة الل ب،ة األالا،ة/ 

 ه،للد
 2018 للجمله المب للة اي حضل  لمنل شة طللى هكلل اه

103 
ام،ه كل،ة الل ب،ة األالا،ة/ 

 ه،للد
 2018 منل شة طللبة ملجال، اي  للجمله المب للة

104 
ام،ه كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

 الألها،ة/  لالل  ال ،لضة
 2018 للجمله المب للة اي حضل  لمنل شة طللى هكلل اه

105 
ام،ه كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

  / لالل  ال ،لضة
 المالنص ،ة

 2018 ملجال، منل شة طللى لجلن للجمله اي 

106 
/ األالا،ّة ة ام،ه كل،ة الل ب،

 المالنص ،ة
 2018 ملجال، منل شة طللى لجلن للجمله اي 

107 
ام،ه كل،ة الل ب،ة البهن،ة 
 لالل  ال ،لضة / بغهاه

 2019 شك  الد  ههاء كللى

108 
ام،ه كل،ة الل ب،ة البهن،ة 

/  لالل  ال ،لضة للبنلت
 بغهاه

 2019 شك  الد  ههاء كللى

109 
ة/ ام،ه كل،ة الل ب،ة األالا،

 ه،للد
 2019 شك  الد  ههاء كللى

110 
ام،ه كل،ة الل ب،ة األالا،ة/ 

 ه،للد
 2019 منل شة طللبة ملجال، للجمله المب للة اي 
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111 
البهن،ة ام،ه كل،ة الل ب،ة 
 / ه،للدلالل  ال ،لضة

 2019 للجمله المب للة اي حضل  لمنل شة طللى هكلل اه

 2019 نل شة طللى هكلل اهللجمله المب للة اي م ام،ه الكل،ة 112

 2019 لعم  لطلاي ام،ه الكل،ة 113

 2019 للجمله الملم،وة اي  لألء محلض ة  ام،ه كل،ّة ادهاى / بغهاه 114

115 
البهن،ة ام،ه كل،ة الل ب،ة 
 لااط/ لالل  ال ،لضة

 2019 للجمله المب للة اي حضل  لمنل شة طللى هكلل اه

 2020 ة من ال الئ  لاألطل ،ح لالكلى العلم،ّة إلههاء مجملا ام،ه الكل،ة 116

117 
/ للبلت ام،ه كل،ة الل ب،ة 

 الكلاة
 2020 ة ملجال، للجمله المب للة اي منل شة طللب

 2020 للجمله الملم،وة اي  نجلو األامل    ام،ه الكل،ة 118

 2020 للجمله الملم،وة اي  نجلو األامل    ام،ه الكل،ة 119

 2020 إلههاء كلى العلم،ّة  ،ةام،ه الكل 120

121 
البهن،ة ام،ه كل،ة الل ب،ة 
 بغهاه/ لالل  ال ،لضة 

 2020 للجمله المب للة اي حضل  لمنل شة طللى هكلل اه

122 
البهن،ة ام،ه كل،ة الل ب،ة 

 الألها،ة/ لالل  ال ،لضة 
 2020 ملجال، للجمله المب للة اي حضل  لمنل شة طللى 

123 
البهن،ة  ب،ة ام،ه كل،ة الل

 لك ،ت/ لالل  ال ،لضة 
 2020 المشل كة اي لجنة املحلن شلم  ل   ا  انلان طللى هكلل اه

124 
البهن،ة ام،ه كل،ة الل ب،ة 
 ك بتء/ لالل  ال ،لضة 

 2021 ملجال، منل شة طللى ل با لجنة اي الملم،وة للجمله 

125 
البهن،ة ام،ه كل،ة الل ب،ة 

  ي  ل / لالل  ال ،لضة 
 2021 شك  الد  ههاء كللى

126 
البهن،ة ام،ه كل،ة الل ب،ة 

  ي  ل / لالل  ال ،لضة 
 2021 ملجال، منل شة طللى ل با لجنة اي الملم،وة للجمله 

127 
/ األالا،ّة ام،ه كل،ة الل ب،ة 
 ه،للد

 2021 ملجال، منل شة طللى ل با لجنة اي الملم،وة للجمله 

 2004 اي  نجلح المل،  الكشفي للمه، ،ة للجمله المب للة مه،  شبلى ل ،لضة ه،للد 128

 2005 للجمله المب للة اي اللعللن مع المه، ،ة مه،  شبلى ل ،لضة ه،للد 129

 2006 للجمله المب للة اي  نجلح المل،  الكشفي للمه، ،ة مه،  شبلى ل ،لضة ه،للد 130
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 مه،  شبلى ل ،لضة ه،للد 131
المه، ،ة اي الهل ات  منلابياك لللعللن الملم،و اي  ش 

 اللحك،م،ة بللك ة الطلئ ة
2011 

 2018 للجمله الملم،وة اي ه ااة الشل ة اللشب،ة/ ه،للد مه،  ال  ل ب،ة ه،للد 132

133 
مه،   ها ة  نلة الجلمع،ة 

 الفضلئ،ة
 2018 للجمله الملم،وة لها  ب نلم  )الله،ل الجلمع،ة(

134 
لوا ة الشبلى لال ،لضة/ 

هائ ة الل ب،ة البهن،ة 
 لال ،لضة

اي ل ش العم  اللطلاي لمالللي اللحهات  للجمله الملم،وة
 الكشف،ة

2020 

 
 

 التألٌف والترجمة 

 

 

 

 اللغات التً ٌجٌدها:
 . العربٌة 1

4 /   . 

3 /   . 

 

 الل ب،ة الكشف،ة انلان الكللى ت

 جلمعة ه،للد –المطبعة الم كو،ة  اا  ها  النش  1

 غ،  منمجي –منمجي                 650اهه الطبعلت /  2011انة النش /  

 لطب،ألت م،هان،ة للعل  الألااه ال ام،ة للك ة الطلئ ة  انلان الكللى ت

 جلمعة ه،للد –المطبعة الم كو،ة  اا  ها  النش  2

 غ،  منمجي –     منمجي           200اهه الطبعلت /  2012انة النش /  

 الألااه العلمة لأللعلى الكشف،ة انلان الكللى ت

  النش  اا  ها  3

  غ،  منمجي –    منمجي             150اهه الطبعلت /  2019انة النش / 

لنم،ة اللل ع الح كي للـعل  الممل ات الهالا،ة للم ،نـلت ممل ،ة بأـل ف الـك ات  انلان الكللى ت
 بللُك ة الطلئ ة

 ش كة ها  ااكله،م،لن للنش  لالللو،ع اا  ها  النش  4

 غ،  منمجي  –  منمجي              150اهه الطبعلت /  2021انة النش / 

 الملالاة الكشف،ة الحه،ثة انلان الكللى ت

 ش كة ها  ااكله،م،لن للنش  لالللو،ع اا  ها  النش  5

 غ،  منمجي  – منمجي               150اهه الطبعلت /  2021انة النش / 
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 مساهمات فً خدمة المجتمع:

 .األمل للصم والبكم، ودار األٌتام ألكثر من سنةتمدٌم الهداٌا العٌنٌة لطلبة معهد  .1
 تنفٌذ العدٌد من الخدمات العامة فً كلٌّة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة دٌالى. .4
 دارس والحدائك العامة.تنفٌذ العدٌد من الخدمات العامة فً دور العبادة والم .3
 والكرة الطائرة والشباب.الكشافة  تنفٌذ العدٌد من المحاضرات النوعٌة فً مجال .2
 تنفٌذ العدٌد من الخدمات التطوعٌة فً مجال الهالل األحمر / فرع دٌالى. .2

 
 

  :نشاطات أخرى
 كتابة العدٌد من المماالت العلمٌة فً مجالت محلٌة وعربٌة. .1
 .1711و 1797ٌاضً بالجمناستن لفئة الناشئٌن للسنوات تمثٌل نادي دٌالى الر .4
 1797( مخٌم لطري كشفً للمدة من 42تمثٌل منتخب تربٌة محافظة دٌالى فً ) .3

 والحصول على المراكز األولى. 1771ولغاٌة 
ولغاٌة  1797( مخٌم كشفًٌ محلً فً عموم محافظة دٌالى من 46المشاركة فً ) .2

1771. 
لمحافظة للمدارس المتوسطة بالدراجات الهوائٌة كالعب المركز األول فً بطولة ا .2

 .1716ولغاٌة  1712للمدة من 
 .1717ولغاٌة  1713تمثٌل منتخب تربٌة محافظة دٌالى بالكرة الطائرة للمدة من  .6
 .1711ولغاٌة  1713تمثٌل منتخب تربٌة محافظة دٌالى بالدراجات الهوائٌة للمدة من  .9
 1712رة الطائرة ولمختلف الفئات العمرٌة للمدة من تمثٌل نادي دٌالى الرٌاضً بالك .1

 والحصول على نتائج جٌدة كالعب. 1771ولغاٌة 
المركز األول فً دوري شباب المطر بالكرة الطائرة ضمن نادي الجٌش الرٌاضً للمدة  .7

 .1717ولغاٌة  1719من 
 .1771نتخب األردن فً دٌالى كالعب اللماء الدولً الودي مع مالمشاركة فً  .11
المركز األول فً بطولة أندٌة المطر للدرجة بالكرة الطائرة ضمن فرٌك نادي دٌالى  .11

 كالعب. 1771الرٌاضً 
المركز األول فً بطولة الجامعات العرالٌة بالكرة الطائرة ضمن منتخب جامعة بغداد  .14

 .1779ولغاٌة  1772كالعب للمدة من 
 .ادي دٌالى الرٌاضًضمن ن 1771المركز الثالث فً بطولة كأس أندٌة العراق  .13
 .4116ولغاٌة  4112مدرب منتخب جامعة دٌالى بالكرة الطائرة للمدة من  .12
اإلشراف على األنشطة والمخٌمات الكشفٌة فً جامعة دٌالى/ كلٌّة التربٌة الرٌاضٌة  .12

 ( نشاط منوع.21( مخٌم و)11بوالع ) 4111ولغاٌة  4112للمدة من 
 .4111ولغاٌة  4116ٌالى الكشفٌة من محاضر فً مخٌمات مدٌرٌة رٌاضة وشباب د .16
المشاركة فً إدارة المخٌم الكشفً األول التأهٌلً للمادة الكشفٌٌن)جوالة ودلٌالت(  .19

 بصفة )محاضر(. 14/2/4111ـ  1السلٌمانٌة ـ سد دوكان للمدة من 
اإلشراف على األنشطة والمخٌمات الكشفٌة فً جامعة السلٌمانٌة/ كلٌة التربٌة  .11

 .(4114، 4111)مٌن الرٌاضٌة/ خان
/ فاكلتً العلوم لمخٌمات الكشفٌة فً جامعة كرمٌاناإلشراف على األنشطة وا .17

 .4112إلى  4114اإلنسانٌة/  سكول التربٌة الرٌاضٌة / خانمٌن من 
 للمدة منالعرالٌّة لجوالة ودلٌالت الجامعات  المخٌمات الكشفٌةالمشاركة فً إدارة  .41

الكشافة الجامعٌة لوزارة التعلٌم العالً والبحث لجنة ضمن ( 4117( ولغاٌة )4111)
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