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 الوظائف التً شغلها :
 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 1111 - 1111 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –جامعة دٌالى  وحدة التسجٌل 3

مسؤولة شعبة  1
ضمان الجودة 

 واالداء الجامعً

 1135- 1131 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –جامعة دٌالى 

رئٌس لجنة  1
 الترقٌات العلمٌة 

كلٌة التربٌة البدنٌة -جامعة دٌالى
 وعلوم الرٌاضة 

1135-1136 

مسؤول شعبة  1
ضمان الجودة 

 واألداء الجامعً

كلٌة التربٌة البدنٌة -جامعة دٌالى
 وعلوم الرٌاضة

 لحد االن – 1137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٌها سدرٌقام بالتالجامعات او المعاهد التً 

 

 

 

 

 

 –لفترة من ا الجهة ) الجامعة / الكلٌة / المعهد ( ت
 الى

 المالحظات

-3775 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات –جامعة بغداد  3
3777 

 المادة / جمناستك

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى  1
 وعلوم الرٌاضة 

3777-
1117 

المادة / اختبارات 
 /جمناستك

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة بغداد  1
 وعلوم الرٌاضة

1117-
1112 

 تكجمناىس

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى  1
 وعلوم الرٌاضة

1112-
1137 

اختبارات /احصاء 
 /جمناستك

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى  5
 وعلوم الرٌاضة

1137-
 ولحد االن

دراسات علٌا 
اختبارات وقٌاس 
ودراسات أولٌة 

اختباروقٌاس 
 وجمناستك
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 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

 

 

 

 االشراف على الرسائل واالطارٌح 
 

 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 1131 -3777 جمناستك العلوم التطبٌقٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 3

 1131 - 1131 احصاء واختبارات العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 1

 1137-1131 احصاء واختبارات النظرٌةالعلوم  التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 1

ولحد  1132 اختبارات وقٌاس العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 1
 االن

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنٌة  دٌالى 
 وعلوم الرٌاضة

العلوم 
 ظرٌةالن

 1137 - 1132 اختبار وقٌاس

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنٌة  دٌالى 3
 وعلوم الرٌاضة

 1135 – 1131 العلوم النظرٌة

 √     عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

القدرة الحركٌة والقٌاسات الجسمٌة األكثر أهمٌة 
وعالقتها بدقة األرسال المتموج الفلوتر والضرب 

 الساحق لدى العبً المنتخب الوطنً بالكرة الطائرة
 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنٌة  دٌالى 1
 وعلوم الرٌاضة

 1136 – 1135 العلوم النظرٌة

 √ عنوان  الرسالة
 او   االطروحة  

ً التحصٌل المعرفً وتعلم فاعلٌة تقنٌات تعلٌمٌة ف
رفعتً الخطف والنتر لفعالٌة رفع االثقال لطالب المرحلة 

 االولى كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنٌة  دٌالى 1
 وعلوم الرٌاضة

 1132 - 1137 العلوم النظرٌة

 عنوان  الرسالة 

 √ حةاو   االطرو  
تحدٌد مستوٌات معٌارٌة لبعض المتغٌرات الجسمٌة 
والبدنٌة والمهارٌة لالعبً المركز الوطنً لرعاٌة 

 الموهبة الرٌاضٌة فً األلعاب الفرقٌة
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 المؤتمرات التً شارك بها التدرٌسً

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنٌة  دٌالى 1
 وعلوم الرٌاضة

 1137 -1132 العلوم النظرٌة

 عنوان  الرسالة 

 √ او   االطروحة  
تأثٌر تمرٌنات باستخدام جهاز مصنع فً تعلم مهارة 

القفز مع نصف لفة متبوعة بقلبة هوائٌة امامٌة مكورة 
 على بساط الحركات األرضٌة بالجمناستك الفنً للرجال

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنٌة  دٌالى 5
 وعلوم الرٌاضة

 1111 - 1137 ةالعلوم النظرٌ

 عنوان  الرسالة 

 √ او   االطروحة  
))بناء بطارٌة اختبار للٌاقة البدنٌة الكترونٌة للتقٌم 
المباشر للمتقدمٌن الى كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة جامعة دٌالى((
 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 مؤتمر ضمان الجودة واالداء الجامعً العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

  1131-1131   -         جامعة الكوفة 3
المؤتمر العلمً  اهات الحدٌثة فً العلوم الرٌاضٌة وحاجة سوق العملاالتج العنوان 

 الدولً األول لجامعة حلبجة
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 1136-1135 -     √     جامعة حلبجة 1
 نٌةتحدٌات الواقع وافاق المستقبل لعلوم التربٌة البد العنوان 
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

 

 

 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة بغداد /كلٌة التربٌة  1
البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 للبنات

     √    - 1137 

 تحدٌات الواقع وافاق المستقبل لعلوم التربٌة البدنٌة العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –ث  ) بح

 

 السنة الدراسٌة

جامعة بغداد /كلٌة التربٌة  1
البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 للبنات

    √   -   √  

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة الكوفة / كلٌة  5
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 √        -√ 1132 

 ت
 

 37115ضمان الجودة ومتطلبات الحصول على شهادة االٌزو  دورة عنوان ال
 3 

السنة /  جامعة دٌالى كلٌة العلوم مكان االنعقاد
1135-1136 

 ت
 

 دورة التاهٌل التربوي فً طرائق التدرٌس السابعة عشر  عنوان الدورة 
 1 

 1113السنة /  جامعة دٌالى الرئاسة  مكان االنعقاد

 ت
 

  دورة عنوان ال
 1 الٌة انشاء حساب مسوول ادخال البٌانات العلمٌة

 1113السنة /  مركز التعلٌم المستمر  مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
 1 تقٌٌم أداء التعلٌم االلكترونً ومعاٌٌر الجودة االمعتمدة

 1111السنة /  كوكل مٌت مكان االنعقاد
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 clqaمحلٌا المدقق الداخلً للجودة معتمدا  عنوان الدورة ت

6 

الجامعة التكنولوجٌة مركز التعلٌم  مكان االنعقاد 
 المستمر

 1131السنة /

 

 

د القانونٌة والعقوبات المفروضة دورة طلبة الدراسات العلٌا األولى القواع عنوان الدورة ت
 عن النسخ

7 

 السنة  2017 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان االنعقاد 
 

 الخطة  ألعدادالٌة كتابة الخطة االستراتٌجٌة وفق الدلٌل االرشادي  عنوان الدورة ت

2 

 1111السنة /  قاعة الملتقى االكادٌمً  مكان االنعقاد 
 

 

 المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

المقاٌس االنثربومترٌة المرتبطة ببعض  3

المهارات الحركٌة على بساط الحركات 

 االرضٌة فً الجمناستك الفنً

كلٌة  –جامعة دٌالى 

 التربٌة الرٌاضٌة

1133 

القدرات البدنٌة والحركٌة المرتبطة  1

باألداء الحركً لمهارة الوقوف على 

 األرضٌةالٌدٌن على بساط الحركات 

كلٌة  –جامعة بغداد 

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات

1131 

اعداد بطارٌة اختبار )جسمٌة , بدنٌة   1

,مهارٌة( الختٌار االعبٌن الناشئٌن فً 

 رٌاضة البارزة

التربٌة كلٌة  -جامعة بابل

/ مجلة علوم الرٌاضٌة

 التربٌة الرٌاضٌة

1131 

 ت
 

  عنوان الدورة 
 5 م األداء استمارة تقٌٌ

 1111السنة /  مركز التعلٌم المستمر مكان االنعقاد
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وعالقتها ببعض اهم القدرات البدنٌة  1

 الهارات االساسٌة فً الجمناستك

كلٌة  –جامعة دٌالى 

/ مجلة  التربٌة الرٌاضٌة

 علوم الرٌاضة

1131 

نسبة مساهمة بعض المتغٌرات  5

الباٌومٌكانٌكٌة والوظٌفٌة بدقة اداء 

 بخماسً كرة القدم مهارة التهدٌف

كلٌة  –جامعة بغداد 

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات

/ مجلة الرٌاضة 

 المعاصرة

1131 

مقارنة لبعض القدرات المركبة )بدنٌة  6

,مهارٌة (وفق نظام انتاج الطاقة بٌن 

العبىً منتخب التربٌة البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة ومنتخب التربٌة االساسٌة للعام 

 1136- 1135الدراسً 

كلٌة  –امعة دٌالى ج

/ مجلة  التربٌة الرٌاضٌة

 علوم الرٌاضة

1136 

االهمٌة النسبٌة للقدرات الحركٌة  7

والقٌاسات الجسمٌة لمهارة االرسال 

المتموج الفلوتر لدى العبً المنتخب 

 الوطنً بالكرة الطائرة

كلٌة  –جامعة دٌالى 

/ مجلة  التربٌة الرٌاضٌة

 علوم الرٌاضة

1137 

رٌبات المقاومة باالثقال على تاثٌر تد 2

القوة العضلٌة وبعض الصفات 

 المورفولوجٌة لطالبات المرحلة الثانٌة

كلٌة  –جامعة حلبجة 

 التربٌة الرٌاضٌة

1136 

الصالبة النفسٌة والسلوك العدوانً وعالقتهما  9

ببعض القدرات الحركٌة والمهارات االساسٌة 

 فً الجمناستك الفنً للبنٌن جامعة

ة الرٌاضة الجامعة فً مجل

 االنبار

1131 

01 
تاثير تقنيات التعلن في االداء الفني لرفعتي 

الخطف و النتر باألثقال لطالب االول كلية 

 التربية البذنية وعلوم الرياضة

كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 

/ مجلة علوم الرٌاضٌة

 الرٌاضة

1137 

تعلم مهارة الوقوف على الٌدٌن  00

مساعد بالجمناسنك باستعمال جهاز 

 الفنً لطالب المرحلة الثانٌة

 

مجلة الفتح كلٌة التربٌة 

 األساسٌة

1137 
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نسبة مساهمة الذكاء الحركً بالوعً  01

االدراكً وبعض االشكال الحركٌة 

االساسٌة ألطفال ما قبل سن المدرسة 

 ( سنوات5-1بأعمار )

المجلة االوربٌة لتكنلوجٌة 

 علوم الرٌاضة

1132 

م اختبارٌن لقٌاس المتابعة ) تصمٌ 02

الهجومٌة ( العبً الشباب  -الدفاعٌة 

 بكرة السلة

الموتمر الدولً لكلٌة 

التربٌة البدنٌة وعلوم 

مجلة  الرٌاضة جامعة بغداد

 الرٌاضة المعاصرة

1137 

الموضوعً للقٌاسات التقوٌم  03

الجسمٌة وبعض القدرات البدنٌة 

 والمهارٌة لالعبً كرة القدم

مجلة علوم دٌالى / جامعة 

 الرٌاضة

 17العدد  1137

نسبة مساهمة الذكاء المكانً البصري  04

والجسمً الحركً فً دقة المهارات 

 الهجومٌة بالكرة الطائرة

مجلة علوم جامعة دٌالى / 

 الرٌاضة

 1137  12العدد 

تحدٌد مستوٌات معٌارٌة ألهم  05

القٌاسات الجسمٌة والقدرات البدنٌة 

كمؤشر النتقاء العبً والمهارٌة  

 الشباب فً الكرة الطائرة

مجلة علوم جامعة دٌالى / 

 الرٌاضة

1137 

أنموذج للقٌاسات الجسمٌة والقدرات  01

المهارٌة النتقاء صانع األلعاب بكرة 

 السلة

جامعة المثنى / مجلة المثنى 

 لعلوم التربٌة الرٌاضٌة

1137 

نسبة مساهمة بعض القٌاسات  01

رات الحركٌة فً اداء الجسمٌة والقد

مهارة دقة التصوٌب  السلمً فً لعبة 

 كرة السلة

مجلة جامعة بغداد / 

 الرٌاضة المعاصرة

العدد  37المجلد 

1 1137 

نسبة مساهمة بعض القٌاسات  09

الجسمٌة والقدرات البدنٌة فً دقة 

 اداء مهارة التصوٌب بكرة الٌد

مجلة علوم جامعة دٌالى / 

 الرٌاضة

1137 

ر تمرٌنات باستخدام جهاز مصنع أث 11

مع  ةفً تعلّم مهارة القفزة العربٌ

على بساط الحركات نصف لفة 

 رضٌة بالجمناستك الفنًالا

جامعة دٌالى / مجلة علوم 

 الرٌاضة

1111 
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هم التحدٌد مستوٌات معٌارٌة  10

فً  المؤشرات البدنٌة والباٌومٌكانٌكٌة

مامٌة االأداء مهارة القلبة الهوائٌة 

 بساط الحركات األرضٌة على

جامعة دٌالى / مجلة علوم 

 الرٌاضة

1113 

نسبة مساهمة تقدٌر الذات البدنٌة  11

والمهارٌة فً دقة اداء المهارات 

 الدفاعٌة لدى العبات الكرة الطائرة

مجلة جامعة بغداد/  

 الرٌاضة المعاصرة

1137 

التنبؤ بدقة مهارتً الضرب الساحق  12

لسرعة االدراكٌة وحائط الصد بداللة ا

لالعبً منتخب جامعة دٌالى بالكرة 

 الطائرة

المؤتمر الدولً الثالث 

باألبداع ترٌقً لألمم جامعة 

 بابل

1111 
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