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 سىسان خلُفت جىدٌ :االسم الرباعي

 66/1/1914 تاريخ الوالدة:

 (2010) تاريخ الحصول عليها :    الدكتوراه  الشهادة :   

 فسلجة تدريبالتخصص الدقيق : /  التربية الرياضية التخصص العام : 

 (6262) تاريخ الحصول عليه : /  ردكتواستاذ   اللقب العلمي :  

 (هسن62) عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 (ال يوجد)  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 suzanalqaisi457@gmail.comالبريد االلكتروني 

 جامعة بغداد  لوريوس :الجهة المانحة للشهادة البكا

 (1996- 1995)تاريخ الحصول عليها : 

 بغدادجامعة   جهة المانحة لشهادة الماجستير :ال

 (6226) تاريخ الحصول عليها : 

 جامعة بغداد  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 (6212) تاريخ الحصول عليها : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض القُاساث الجسمُت وعالقتها المهاراث )): عنوان رسالة الماجستير

 ((.كزي الُدبالحزكُت الدفاعُت لدي حزاس المزمً 

 

   (( الدكتوراه : اطروحهعنوان 



abeb  ًجبٍعخ دَبى -ميُخ اىتشثُخ اىجذُّخ وعيىً اىشَبضخ  –اىغُشح اىزاتُخ 

 2017-2018 –جامعت دَالً  -كلُت التزبُت البدوُت وعلىم الزَاضت  –السُزة الذاتُت 

 القلبٍ والجهاس البدوُت القدراث بعض علً المزكب االوعكاسٍ التدلُك تأثُز

 (( الُد كزة العباث لدي والعصبٍ الىعائٍ

 الوظائف التي شغلها: 

 الً –الفتزة مه  مكان العمل الىظُفت ث

 االن -1991 جامعة ديالى تدريسية  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 

 

 اقررات الدراسية التي قام بتدريسهالم 

 المالحظات الى –الفترة من  الجهة ) الجامعة / الكلية / المعهد ( ت

 2002-1991 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 1

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 كرة يد 2020-1991 العلىم الىظزَت التزبُت الزَاضُت دَالً 1

الى -2010 العلىم الىظزَت التزبُت الزَاضُت دَالً 2
2013 

 علم التشريح

 تاهيل رياضي 2015 -2013 الىظزًَ العلىم التزبُت الزَاضُت دَالً 3

 
4 

 التزبُت الزَاضُت دَالً
لىم لعاال

 الىظزَت

 لمع قسلجة تدريب  2015-2021
 التشريح
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  المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 على الرسائل واالطاريح  األشراف 

 

 

 

 

 ت والندوات العلمية والورش التي شارك فيها المؤتمرا 

 فسلجة تدريب 2021-2019 الدراساث العلُا التزبُت الزَاضُت دَالً 5

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

1      

2      

3      

4      

 السنة الدراسية القسم كليةال الجامعة ت

 ديالى 1
التربيه 
 الرياضيه

- 2013 

 بكرة اليد عن السيال العصبي عنوان الرساله

   ماجستير الدراسات العليا 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 ديالى 2
التريسه 
 الرياضيه

- 2014 

 عنوان  
 االطروحه

 تاهيل رياضي بكرة اليد

 / كلُت التزبُت االساسُت  ٍؤتَش تْىع اىعيىً ٍذخو اىً اىتنبٍو اىَعشفٍ العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2019 -         التربية الرياضية البصرةجامعة   1
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 نشاطات حصل فيها على ) جوائز / شهادات تقديرية /  أو إبداعات
 كتب شكر(

 
 متت اىشنش اىجهه اىَبّذه عْىاُ اىْشبط

وصَش اىتعيٌُ  شنش وتقذَش 

 اىعبىٍ 

الّجبح اىَهَخ اىتعيَُُخ فٍ اطبس جبئذخ مىفُذ 

99 

  

 ىذصىىٍ عيً اىيقت اىعيٍَ اعتبر ٍغبعذ سئُظ اىجبٍعخ  شنش وتقذَش 

عَُذ ميُخ  شنش وتقذَش 

اىتشثُخ 

 االعبط

ىَْبقشتٍ ادذي اطبسَخ اىذمتىساح اىخبصخ 

 ثطيجتهٌ

عَُذ ميُخ  شنش وتقذَش  

اىتشثُخ اىجذُّخ 

وعيىً 

 اىشَبضخ

 خ طالة اىذساعبد اىعيُبىَْبقش

 

 
 :ٍْهب اىْتبج اىعيٍَ واىجذىث اىعيَُخ اىَْشىسح

9-    

  

 ثنشح اىَشًٍ ىذشاط االعبعُخ اىذفبعُخ ثبىَهبساد وعالقتهب اىجغَُخ اىقُبعبد) 

 سعبىخ ٍبجغتُش(. . اىُذ

 

 ت
    

 2020 -         الرياضيهالتربية  ديالىمعه جا  2
 

 ت
 2019 -         الرياضة مصر
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 اىقيجٍ واىجهبص اىجذُّخ اىقذساد ثعض عيً اىَشمت االّعنبعٍ اىتذىُل تأثُش 2

 )اطشودخ دمتىساح(.  اىُذ مشح العجبد ىذي واىعصجٍ ٍاىىعبئ

 واىَهبساد اىذشمُخ اىقذساد ثعض تطىَش فٍ ٍهبسَخ تشوَذُخ تَشَْبد تأثُش -3

 اىقذً مشح ثخَبعٍ االعبعُخ

4-  

 اىَشجعخ اىذهىُ وتشمُض اىىصُ تْضَو فٍ اىشذح اىىاطئخ اىتَبسَِ تأثُش

cholesterol ٍاىجالصٍب ف serumعْخ04-44 ثبعَبس اىجذُّخ شجبهاى وىُبقخ 

 اىششَبُ عْذ اىذً جشَبُ عشعخ فٍ اىشَفيىمغىىىجٍ تَشَْبد اعتخذاً تأثُش   -0

 اىُذ مشح العجبد ىذي اىَخٍ واىششَبُ اىغجبتٍ

6- The effectiveness of using dry and wet  cupping therapy to 

get   rid of Osteo prominent in the lower heel of the  Down 

syndrome class 

7- The effect of competition effort on the circulatory system  

response and the level of cortisol and lactic acid in the blood 

for advanced wrestlers   

8- The effect of training curriculum according to the air 

energy system with training loads of varying  intensity and  

size  in developing  the cardiac functional Capacity of the 

young  free wrestlers 

9- Effect of date emulsion intake on blood sugars and  

attainment of half marathon wheelchairs 

فٍ اىغيىك  psychoactive drugsدساعخ اثش اىْشطبد اىْفغُخ   – 94

 اىعذواٍّ واّجبص عذائٍ اىعششح االف ٍتش 

99-dimensions (commitment, control,challenge )Optimism  

and its relationship to solid psychological for the league to 

young  

92- DESIGN AND LEGALIZATION OF THE ONE-

HANDED AND OVERHEAD HANDLING TEST FOR 

WHEELCHAIR BASKETBALL PLAYERS IN IRAQ. 

ىُضسٌ ٍع اعذاد ثعض اىتَشَْبد فٍ تطىَش اىقىح  –تصٌَُ جهبص اىنتشوٍّ -91

 اىقصىي وصاوَخ االداء ىشفع اىذثٍْ ىالعجٍ اىقىح اىجذُّخ فئخ اىشجبة

 

 
 

 مساهمات في خدمة المجتمع 

 ثبىثبً:اىخجشاد واىيجبُ 
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ىيذساعبد االوىُخ واىذساعبد  فيغجخ تذسَتح اعتبر ٍبد 

 اىعيُب ) اىَبجغتُش(

 

   مشح َذاعتبر ٍبدح  2

جبٍعخ  –اىتششَخسئُظ اىيجْخ اىعيَُخ ىَبدح عيٌ ا   1

 ميُخ اىتشثُخ اىشَبضُخ. –دَبىً 

 

 
 


