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 الذاتية السيرة

 شيماء حسون مشكور االسم الرباعي 

 51/55/5791 تاريخ الوالدة:

 0110 تاريخ الحصول عليها : /         الماجستير   الشهادة :   

 التعلم الحركي / جمناستك فني  التخصص الدقيق : /التربية البدنية    التخصص العام :

 0159 تاريخ الحصول عليه : /      اعداستاذ مس اللقب العلمي : 

 سنة 05 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 ال يوجد  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 البريد االلكتروني

  shaima hassoun@yahoo.com  

shaima hassounf@sport.uodiyala.edu.iq       
 

 

 بغدادجامعة لوريوس :االجهة المانحة للشهادة البك

 5777:تاريخ الحصول عليها 

 جامعة ديالى الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 0110تاريخ الحصول عليها : 

الدخال ) التضمين (في تعلم واحتفاظ بعض اسلوب ا تاثير: عنوان رسالة الماجستير

 المهارات االساسيه بلجمناستك الفني

 

 

 :طالبه دكتوراهحاليا  

 

 الوظائف التي شغلها :

 

mailto:shaima%20hassoun@yahoo.com
mailto:shaima%20hassoun@yahoo.com
mailto:shaima%20hassounf@sport.uodiyala.edu.iq
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 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 والحد  االن  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تدريسي 1

2    

3    

4    

5    

 

 

 دريس فيهاقام بالتاو المعاهد التي  جامعاتال

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها

 

 قام بتطويرها او ساهم في تطويرها المقررات الدراسية التي 

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

جامعة ديالى/كلية التربية البدنية وعلوم   1
 الرياضة

  ولغاية االن 222

2    

3    

4    

5    

 ة الدراسيةالسن المادة القسم الكلية الجامعة ت
العاب   التربية البدنية ديالى 1

 الفردية
جمناستك 
 ايقاعي 

و 2225من 2222
 لغاية 

العلوم  التربية البدنية ديالى 2
 النظرية

 ولغاية االن222225 رياضة فني

الدراسات  التربية البدنية ديالى 3
 العليا

 ولغايه االن 2216 لياقه بدنيه

 

 

 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

العلوم  التربية البدنية ديالى 1
 الفرديه

 2212 جمناستك فني
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 اليوجد          على الرسائل واالطاريح األشراف

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 

      

 2222تشرين الثاني26-25التطور الرياضي في ظل التعليم االلكتروني وسرعاته في االلفية الثالثة للفترة من    العنوان
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2222 باحث        التربية البدنية جامعة ديالى 23

   العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة لقسما
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

  باحث        التربية البدنية  

 5148نسيان  49-47للفترة  بالعلم والمعرفة والتخطيط نرتقي بالرياضة والمجتمع العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2215 باحث          جامعة بغداد 12
-58البحث العلمي تجسيد للعالقة بين العلم والعمل في تطوير الواقع الرياضي للفترة  العنوان 

5:/6/514: 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2212 باحث          جامعة البصرة 13
-55ري متجدد من اجل االبداع والسالم للفترةالرياضة بناء علمي وحضا العنوان 

56/7/511; 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2222 باحث          جامعة ديالى 14
 :44/8/514->للفترة  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 يةالسنة الدراس

 2212 باحث          جامعة السليمانية 15
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية
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 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

 

 

 2212 باحث          جامعة السلمانية 
 5/4/2212-4بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر االمم للمدة من   العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 وع المشاركةن القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2212 باحث        التربية البدنية جامعة ديالى 16

 16/2/2212-14بالمعرفة نتطور وبالرياضة نكتسب الصحة للفترة من   العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2215نسيان  16-14المعرفة والتخطيط نرتقي بالرياضة والمجتمع للفترة من بالعلم و  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2215 باحث        التربية البدنية جامعة ديالى 22

  

     

     

  

     

     

 ت
 

 15/3/2212-13الدورة التحكيمية والتدريبية التاهيلية للفترة من  عنوان الدورة 

1 

 مشارك جامعة ديالى/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مكان االنعقاد

 ت
 

 الدورة التحكيمية بكرة السلة عنوان الدورة 

2 

ون مع كلية ديالى وبالتعا-االتحاد الفرعي لكرة السلة مكان االنعقاد
-11التربية البدنية وعلوم الرياضة للفترة من 

21/12/2216 

 مشارك

 ت
 

 عنوان الدورة 
 

3 

   مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 

4 

   مكان االنعقاد
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 التي شارك بها والتي اقامها  ورش

 اليوجد  
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 ل التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليمالمشروعات البحثية في مجا

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 اليوجد

   

   

 

   

   

 

   


