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 السرية الذاتية

 

 نصير قاسم خلف االسم الرباعي:

 1/1/1972 تأريخ الميالد:

 2008 تاريخ الحصول عليها: دكتوراه الشهادة:

 ادارة وتنظيم التخصص الدقيق: تربية بدنية وعلوم الرياضة التخصص العام:

 2016 تأريخ الحصول عليها: أستاذ اللقب العلمي:

 سنة 27 م العالي:عدد سنوات الخدمة في التعلي

 ال يوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي:

  البريد االلكتروني:

 كلية التربية الرياضية بغدادجامعة  الجهة المانحة لشهادة البكالوريوس:

 1993 تأريخ الحصول عليها:

 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية الجهة المانحة لشهادة الماجستير:

 2002 حصول عليها:تأريخ ال

 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه:

 2008 تأريخ الحصول عليها:
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 عنوان رسالة املاجستري 
 

  الدكتوراه : اطروحةعنوان 
 
 
 

 :الوظائف التي شغلها

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 مدير ادارة  .1
بية البدنية جامعة ديالى كلية التر 

 وعلوم الرياضة
2000-2002 

 معاون العميد االداري  .2
جامعة ديالى كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
2003-2004 

 امين مجلس الكلية  .3
جامعة ديالى كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
2006-2009 

 2012-2009 رئاسة جامعة ديالى رئيس قسم الرياضة الجامعية  .4

 شعبة الدراسات العليامسؤول   .5
جامعة ديالى كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
2012-2013 

 اجلامعات او املعاهد التي قام بالتدريس فيها
 المالحظات الى –الفترة من  الجهة ) الجامعة / الكلية / المعهد ( ت

  2021-1994 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .1

 الدراسية التي قام بتدريسهااملقررات 
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 ديالى  .1
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

  2021 – 1994 االدارة والتنظيم العلوم النظرية
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 املقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم يف تطويرها 
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

     ال يوجد  .1

 على الرسائل واالطاريح  األشراف
 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 2017 العلوم النظرية التربية البدنية وعلوم الرياضة ديالى 1

مؤشر الختيار حكام كرة  Shuttleتقييم المعرفة القانونية والشخصية القيادية واختيار   عنوان الرسالة:
 √ حة:أو االطرو  اليد

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 2016 العلوم النظرية التربية البدنية وعلوم الرياضة ديالى 2

ادارة الحكمة للمدربين وعالقتها بالمعرفة الخططية ونتائج فرق الدوري للدرجتين   عنوان الرسالة:
 √ أو االطروحة: الممتازة واالولى بكرة القدم

 السنة الدراسية القسم ليةالك الجامعة ت

 2015 العلوم النظرية التربية البدنية وعلوم الرياضة ديالى 3

 √ عنوان الرسالة:
 المعرفة العلمية وعالقتها ببعض اساليب القيادة لمدربي التربية البدنية في ديالى

  أو االطروحة:

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 2014 العلوم النظرية ية وعلوم الرياضةالتربية البدن ديالى 4

 √ عنوان الرسالة:
 ياس لضغط العمل االداري للهيئات التربية في كليات التربية الرياضية في العراقبناء مق

  أو االطروحة:
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 املؤمترات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 
 مؤتمر جامعة حلوان العنوان

 الكلية مكان انعقاد ت
 نوع المشاركة

 السنة الدراسية
 حضور بحث

 2015  √ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة حلوان/ مصرجامعة  1

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 
 التحكيم في الكرة الطائرة عنوان الدورة

 السنة الدراسية مكان انعقاد )الجامعة/ الكلية( ت

 2018 البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى كلية التربية 1

 أواملشروعات البحثية يف جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع 
 تطوير التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1.  
 وعلوم البدنية التربية كلية لدى التنظيمي بالتفوق وعالقتها الجوهرية المقدرات

 قالعرا في الرياضة
 مجلة علوم الرياضة

ايلول 
2016 

2.  
 ديالى بجامعة التدريسية للهيئات االدارية القيادات دورات لواقع تحليلية دراسة

 2014 ولغاية 2010 للعام
 مجلة علوم الرياضة

حزيران 
2017 

3.  
 البدنية التربية ومدرسات مدرسي بين القيادية لالساليب الفروق مقارنة دراسة

 الرياضة وعلوم
 مجلة علوم الرياضة

كانون 
االول 
2017 
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 ( التي قام بالنشر فيها impact factorsجملالت العاملية وجملة ) ا
   1 ت

  عنوان البحث

 السنة  )الدولة( )الجامعة/ الكلية، أن وجدت( 

  

 عضوية اهليئات العلمية واحمللية والدولية 
  اسم الهيئة 1 ت

 السنة انتهاء العضوية ما رال عضوا   تأريخ االنتساب دولي محلي

√  2010 √  2021 

نشاطات حصل فيها على ) جوائز / شهادات تقديرية /  أو إبداعات
 كتب شكر(

 درع االبداء والتميز نوع االبداع 1 ت

 التعليم االلكتروني في ظل جائحة كورونا عنوان االبداع او النشاط

 ما حصل عليه
 السنة الجهة المانحة

 كتاب شكر شهادة تقديرية جائزة

 2020 العراق √  

 مناقشة نوع االبداع 1 ت

 مناقشة اطروحة دكتوراه عنوان االبداع او النشاط

 ما حصل عليه
 السنة الجهة المانحة

 كتاب شكر شهادة تقديرية جائزة

 2014 ديالى √  

 مناقشة نوع االبداع 1 ت
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 مناقشة اطروحة دكتوراه عنوان االبداع او النشاط

 ما حصل عليه
 ةالسن الجهة المانحة

 كتاب شكر شهادة تقديرية جائزة

 2015 ديالى √  

 مناقشة نوع االبداع 1 ت

 مناقشة اطروحة دكتوراه عنوان االبداع او النشاط

 ما حصل عليه
 السنة الجهة المانحة

 كتاب شكر شهادة تقديرية جائزة

 2016 ديالى √  

 

 التأليف والرتمجة 

 األدارة والتنظيــم في التربيــــــة الرياضيـــــــــــة   األسس الحديثــة في عنوان الكتاب  ت

 مطبعة جامعة ديالى دار النشر

 غير منهجي منهجي عدد الطبعات سنة النشر

2009  √  
 

 

 األدارة والتنظيم في التربية الرياضية ومؤسساتها عنوان الكتاب  ت

 مطبعة جامعة ديالى دار النشر

 غير منهجي نهجيم عدد الطبعات سنة النشر

2011  √  
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 اللغات التي جييدها 

 العربية.  1

 مساهمات يف خدمة اجملتمع 

 عضو لجنة تحكيم درجة اولى بالجمناستك الفني. -1

 

  أخرىنشاطات 
 


