
 
 

  

   السٌرة الذاتٌة                                       

 

 لقاء غالب ذياب صالح االسم الرباعي :

 2791/  21/  3تاريخ الوالدة:

 1001/ 7/7تاريخ الحصول عليها : / دكتوراه تربية رياضية   الشهادة :

 القدم  تعلم حركي / كرةالتخصص الدقيق : /    تربية رياضية لتخصص العام :ا

   1021/  22/  4تاريخ الحصول عليه : /         استاذ دكتوراللقب العلمي : 

 ( سنوات 25)عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي 

 /  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 leqaa.ghalib@uodiyala.edu.iqالبريد االلكتروني :
 كلية التربية الرياضية  -ديالىجامعة الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس :

   2001    تاريخ الحصول عليها :

 كلية التربية الرياضية  –جامعة ديالى الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 2003تاريخ الحصول عليها :

 كلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة بغداد الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 2008تاريخ الحصول عليها :
 

 ) اثر التباين في نشاط الغدة الدرقية قبل وبعد الجهد البدني ( عنوان رسالة الماجستير 

 بعضددة في تعلم وتطوراثر تدريبات المناطق المح عنوان رسالة الدكتوراه :)

 المهارات االساسية وعناصر اللياقة البدنية بكرة القدم للنساء (

 

 

 

 الوظائف التً شغلها :



 
 

 

 الى –الفترة من  لعملمكان ا الوظٌفة ت

تدرٌسً فً كلٌة  -1
  ةالتربٌة الرٌاضٌ

 2012-2005 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/جامعة دٌالى 

رئٌس فرع العلوم  -2
 النظرٌة 

 2013-2012 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة دٌالى 

معاون العمٌد  -3
للشؤون العلمٌة 

 والطلبة

 2014-2013 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

تدرٌسٌة فً كلٌة  -4
التربٌة البدنٌة 
  وعلوم الرٌاضة

  ولحد االن -2014 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٌها درٌسلام بالتالجامعات او المعاهد التً 

 

 الممررات الدراسٌة التً لام بتدرٌسها

 

 الممررات الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

الجهة ) الجامعة / الكلٌة / المعهد  ت
) 

 المالحظات الى –الفترة من 

/ التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة كلٌة  -1
 جامعة دٌالى 

  ولحد االن -2006

2-    

3-    

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

االلعاب  التربٌة الرٌاضٌة  دٌالى -1
 الفرلٌة

 ولحد االن  -2010 تعلم حركً 

االلعاب   ةالتربٌة الرٌاضٌ دٌالى -2
 ةالفردٌ

 2013-2009 اللٌالة البدنٌة 

االلعاب  التربٌة الرٌاضٌة دٌالى -3
 الفرلٌة

كرة لدم 
  الصاالت 

  ولحد االن  -2009

العلوم  التربٌة الرٌاضٌة  دٌالى -4
 النظرٌة

  2013-2012 البحث العلمً 

العلوم  التربٌة الرٌاضٌة دٌالى -5
 النظرٌة 

 2014-2013 االحصاء 

البدنٌة التربٌة  دٌالى -6
 وعلوم الرٌاضة

االلعاب 
 الفرلٌة

 ولحد االن -2009 كرة المدم 



 
 

 

 

 االشراف على الرسائل واالطارٌح 
 

 

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

كلٌة التربٌة  دٌالى  -1
 الرٌاضٌة

االلعاب 
 الفرلٌة

خماسً كرة 
 المدم 

2009-2013  

البدنٌة كلٌة التربٌة  دٌالى  -2
  وعلوم الرٌاضة

االلعاب 
 الفرلٌة

 كرة لدم
 الصاالت
 للطالبات

2016-2017 

كلٌة التربٌة البدنٌة  دٌالى -3
 وعلوم الرٌاضة

االلعاب 
 الفرلٌة

كرة المدم 
 للطالبات

2019-2020 

 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنة  لىدٌا 1
وعلوم 
 الرٌاضة

 2014 الدراسات العلٌا

  عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

تأثٌر تمرٌنات االدران الحس حركً والتصور فً تطوٌر 
 بعض المهارات االساسٌة بكرة المدم للصاالت

 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنة  دٌالى 2
وعلوم 
 الرٌاضة

 2015 الدراسات العلٌا

  عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

المتسلسل والعشوائً لذوي  باالسلوبٌن تاثٌر تمرٌنات
 السٌادة المخٌة فً تعلم واحتفاظ لفعالٌة رمً المرص

 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

ة ٌالتربٌة البدن دٌالى 3
وعلوم 
 الرٌاضة

 2016 الدراسات العلٌا

  عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
تأثٌر تمرٌنات متناضرة وموجهة للدماغ فً تعلم بعض 

المهارات االساسٌة وتطور المدرات البدنٌة الخاصة بكرة 
 المدم

 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

 2019 الدراسات العلٌاالتربٌة البدنٌة  دٌالى 4



 
 

 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارن فٌها 

وعلوم 
 الرٌاضة

    الةعنوان  الرس
 او   االطروحة  

أثر تمرٌنـــات مهارٌـــــة متوازنة فً تعلــم بعض المهارات 
 األساسٌـة بكرة المدم الصاالت لطالب االول متوسط.

 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنٌة  دٌالى 5
وعلوم 
 الرٌاضة

 2020 الدراسات العلٌا

  عنوان  الرسالة 

 االطروحة  او   
برنامج إلكترونً آللٌة التحكٌم وأثره فً المعرفة 

 المانونٌة ودلة اتخاذ المرار لحكام كرة لدم الصاالت
 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنٌة  دٌالى 6
وعلوم 
 الرٌاضة

 2021 الدراسات العلٌا

  عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

علٌمً وفك أنموذج فارن بأدوات مساعدة تأثٌر منهج ت
الحركً وتعلم بعض المهارات  –فً الذكاء الجسمً 

 االساسٌة بكرة المدم للطالب
 السنة الدراسٌة المسم الكلٌة الجامعة ت

     
   عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 تمر العلمً االول لعلوم الرٌاضٌة المؤ العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعماد
 

 نوع المشاركة المسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة بابل / كلٌة التربٌة  1
 الرٌاضٌة 

         - 2012 

 المؤتمر الدولً االول للتربٌة الرٌاضٌة  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعماد
 

 نوع المشاركة المسم
 حضور (  –  ) بحث

 

 السنة الدراسٌة

جامعة بغداد / كلٌة   1
 التربٌة الرٌاضٌة 

         -   2012 

 مؤتمر الصعوبات والتحدٌات فً البحث العلمً العنوان 



 
 

 

 

 

 

 

 ت
 

 مكان االنعماد
 

 نوع المشاركة المسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

     - 2014    جامعة كرمٌان 2
 المؤتمر االول لعلوم التربٌة الرٌاضٌة العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعماد
 

 نوع المشاركة المسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

كلٌة بالد الرافدٌن  3
 الجامعة

         - 2015 

  دور المنظمات الدولٌة فً تطوٌر جودة اداء المؤسسات االكادٌمٌة العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعماد
 

 وع المشاركةن المسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

4 online  الجمعٌة العلمٌة
لجودة التعلٌم 

 االكادٌمً

-  2020 

  19الخوف من المستمبل لدى طلبة جامعات العراق فً ظل جائحة كوفٌد  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعماد
 

 نوع المشاركة المسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

5 online  مؤسسة بدن
 أكادٌمً

-   2020 

 السرعة فً كرة المدم وألٌات تطبٌمٌة تكنولوجٌة العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعماد
 

 نوع المشاركة المسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

6 online الدولً المؤتمر
االفتراضً 

 كرة المدم ل

-     2020 

 عة فً ظل انتشار جائحة كورونا)ندوة( النشاط البدنً والمنا العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعماد
 

 نوع المشاركة المسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

6 online  ًاالتحاد العرب
  للرٌاضة

-     2021 

 )ندوة( دور المٌادة وعوامل النجاح العنوان 



 
 

 

 الدورات التً شارن بها والتً الامها 

 

 

 

 المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

فات البدنٌة بٌن العبً كرة لبعض الص ةدراسة ممارن 1

 المدم وكرة الٌد 
المؤتمر الدولً االول لعلوم 

 الرٌاضة / جامعة بابل 
2012 

مً فً تعلم بعض المهارات االساسٌة ٌاثر منهج تعل 2

 بكرة المدم للمدارس المتوسطة 
  2012 مجلة علوم الرٌاضة 

 

 ت
 

 مكان االنعماد
 

 نوع المشاركة المسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

6 online  منصة
الباحثٌن 

 واالكادٌمٌن 

-     2021 

 ت
 

 دورة االتحاد الدولً لكرة المدم  عنوان الدورة 
 1 

 2008السنة /  عمان / االردن مكان االنعماد

 ت
 

  عنوان الدورة 
 2 دورة االتحاد النروٌجً بكرة المدم 

-2011السنة /  العراق  –اربٌل  مكان االنعماد

2013  

 ت
 

 دورة تدرٌبة بكرة المدم للصاالت عنوان الدورة 
 3 

 2014السنة /  نادي دٌالى الرٌاضً مكان االنعماد

 ت
 

 دورة تحكٌمٌة بكرة السلة  عنوان الدورة 
 4 

 2015السنة /  معة دٌالىكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة /جا مكان االنعماد

 ت
 

 كرة المدم للصغار  عنوان الدورة 
  

 2018السنة /  االتحاد العرالً المركزي بكرة المدم مكان االنعماد



 
 

باألداء المهارى لالعبات المدرة الحركٌة وعاللتها  3

 كرة المدم  خماسً
  2012 مجلة علوم الرٌاضة

التوافك الحركً وعاللته ببعض المهارات  4

 النفسٌة والهجومٌة بالكرة الطائرة
  2014 مجلة علوم الرٌاضة

اثر استخدام الحمٌبة التعلٌمٌة فً تعلم  5

 التصوٌبة السلمٌة بالكرة السلة

 2014 مؤتمر جامعة كرمٌان

فً  تصورٌة ٌةادراك أثر استخدام تمرٌنات 6

 التهدٌف بكرة المدم تعلم مهارتً الدحرجة و

 2014 مجلة علوم الرٌاضة

المتسلسل فً االسلوب أثر استخدام تمرٌنات  7

 تعلم فعالٌة رمً المرص 

 2015 مجلة علوم الرٌاضة 

بعـض المدرات العملٌة وعاللتها بدلة  8

التصوٌب من الزاوٌة بكرة الٌد لدى العبً 

 نادي دٌالى

 2015 جلة علوم الرٌاضةم

فاعلٌة تدرٌبات الموة فوق المصوٌة فً تطوٌر  9

 الموة العضلٌة فً انجاز فعالٌة رمً المرص

 2016 مجلة علوم الرٌاضة

تأثٌر منهج تعلٌمً لإلنتباه التنفٌذي فً تنمٌة  10

الذكاء وبعض الحركات االساسٌة لألطفال 

 مالبل المدرسة

 2016 مجلة علوم الرٌاضة

تأثٌر تمرٌنات متناظرة فً تطوٌر الرشالة  11

 وتعلم مهارتً المناولة والتهدٌف بكرة المدم

 2016 مجلة علوم الرٌاضة

تأثٌر تمرٌنات مبتكرة مصحوبة بجدولة  12

الممارسة المتسلسلة والعشوائٌة فً تطوٌر 

بعض المدرات البدنٌة والمهارٌة لالعبات كرة 

 المدم للصاالت

حوث المؤتمر العلمً لب

التربٌة الرٌاضٌة )كلٌة 

 التربٌة االساسٌة(

2016 

النضج االنفعالً وعاللته بدلة اداء مهارة  13

 الدفاع عن الملعب بالكرة الطائرة جلوس

مجلة علوم الرٌاضة 

 )االنبار(

2016 

تأثٌر التدرٌب اإلتمانً بأستخدام المدفع  14

االلكترونً فً تعلٌم مهارتً الضربتٌن 

مامٌة والخلفٌة بالتنس االرضً االرضٌتٌن اال

 للمبتدئٌن

 2016 مجلة عصر الدولٌة



 
 

 

اثر تمرٌنات بداللة عادات العمل فً تعلم بعض  15

 المهارات االساسٌة بكرة المدم

 

 2017 مجلة الفتح

الوسائل المساعدة اثر استعمال بعض  16

والتعلٌمٌة فً تطوٌر الرشالة وتعلم مهارتً 

تفاظ بهما بكرة لدم المناولة والتهدٌف واالح

 الصاالت لطالب الصف االول المتوسط

 2018 مجلة الفتح

تأثٌر تمرٌنات حمٌبة تعلٌمٌة باألسلوب  17

التدرٌبً فً تعلم واحتفاظ بعض المهارات 

 الهجومٌة لطالب المرحلة االولى بكرة المدم

 2018 مجلة علوم الرٌاضة

 

تأثٌر برنامج تعلٌمً بأستخدام نموذج كولب  18

ومن كارتً فً العرض والتمدٌم فً تعلم 

 مهارة التصوٌب السلمً بكرة السلة

المؤتمر العلمً الدولً 

االول لكلٌة التربٌة البدنٌة 

وعلوم الرٌاضة / جامعة 

 دٌالى

2018 

تأثٌر تمرٌنـــات خاصة بكلتا المدمٌــن فً  19

تعلــم مهارتً المناولة والدحرجة بكرة لدم 

 االول متوسطالصاالت لطالب الصف 

 2019 مجلة علوم الرٌاضة

تصمٌم برنامج إلكترونً آللٌة التحكٌم وأثره  20

  فً دلة اتخاذ المرار لحكام كرة لدم الصاالت

 2020 مجلة علوم الرٌاضة

تأثٌر منهج تعلٌمً وفك أنموذج فارن وتعلم  21

مهاراتً الدحرجة والمناولة بكرة المدم 

  للطالب

 

 2021 مجلة علوم الرٌاضة

 

 ( التً لام بالنشر فٌها impact factorsجالت ) مالمجالت العالمٌة و

 مجلة عصر الدولٌة )مالٌزٌا( اسم المجلة ت

تأثٌر التدرٌب اإلتمانً بأستخدام المدفع االلكترونً فً تعلٌم  عنوان البحث

مهارتً الضربتٌن االرضٌتٌن االمامٌة والخلفٌة بالتنس االرضً 



 
 

 للمبتدئٌن

 السنة / العدد الذي نشر فٌه /  ة / الدول

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

 السنة / العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

 السنة / العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

 السنة / العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 

 لهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة عضوٌة ا

 مجلة علوم الرٌاضة اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2014/2015                            

 

  اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  ضواً / انتهاء العضوٌةمازال ع تارٌخ االنتساب



 
 

 

   

 

  اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

   

 

 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على ) جوائز / شهادات تمدٌرٌة / كتب شكر(

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 

 

  اط او االبداععنوان النش 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تمدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      الجهة المانحة      

          /                /      ( 5رئٌس جامعة ) 2014-2011-2010-2009 كتاب -

2015 

 2014- 2013 -2010-2009 كتاب ( 5العمٌد )

-2015 

 2020 وزٌر التعلٌم العالً   

 2021 وزٌر التعلٌم العالً   

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 (لبنان –) الجامعة االمرٌكٌة  شهادة تمدٌرٌة

2016 1 

كلٌة الهندسة(  –شهادة تمدٌرٌة )جامعة دٌالى  عنوان النشاط او االبداع 2

2016 



 
 

 2016 بكرة لدم الصاالت Cشهادة تدرٌبٌة فئة  نوع النشاط أو االبداع 3

 2016 شهادة تدرٌبٌة بكرة السلة نوع النشاط أو االبداع 4

شهادة تمدٌرٌة ) المسؤولٌة المدنٌة للطبٌب( من  نوع النشاط أو االبداع 5

 (2020االتحاد االسالمً لطلبة وشباب العراق )

 

 التألٌف والترجمة 

 اللغات التً ٌجٌدها 

 العربٌة .  1

 اإلنكلٌزٌة .  2

 اهمات فً خدمة المجتمع مس

 منظمات المجتمع المدنً . 1

 كرة المدمب االتحاد العرالً المركزي . 2

 التابعة لالتحاد النروٌجً لكرة المدم مدارس كرة المدم للصغار . 3
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