
 
 

 

 

ة الذاتيه    السير

 عماد كاظم احمد كيطان االسم الرباعي : 

 ١/٩/١٩٧٢تاري    خ الوالدة: 

 ٢٠٢١الشهادة :دكتوراه تربية رياضية    / تاري    خ الحصول عليها : 

 تأهيل إصابات رياضية  التخصص العام :تربية رياضية     / التخصص الدقيق :  

 ٩/٤/٢٠١٦/ تاري    خ الحصول عليه :     مساعداللقب العلمي : استاذ  

ي التعليم العا
 سنة(  ١٨لي)عدد سنوات الخدمة ف 

 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :  اليوجد

يد     imad.kazem@uodiyala.edu.iq:األلكتروني  الير

بيه الرياضيه  -الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس :جامعة بغداد   كلية الير

 2001تاري    خ الحصول عليها :     

بية الرياضية    –الجهة المانحة لشهادة الماجستير :جامعة ديال    كلية الير

 2006تاري    خ الحصول عليها : 

بية الرياضية للبنات    -االنبارالجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :جامعة    كلية الير

 ٢٠٢١تاري    خ الحصول عليها : 
 

تأثير إستخدام أداة مقترحة مضافة إلى وزن الجسم لتنمية  عنوان رسالة الماجستير )

 (  حرة للشباب م ١٠٠تحمل القوة على إنجاز عدو 

 

تأثير تمرينات تأهيلية بطريقة التسهيالت العصبية العضلية  عنوان رسالة الدكتوراه :)  

للمستقبالت الحسية لتحسين القوة العضلية والمدى الحركي للمصابين بتمزق العضلة  

 (االمامية المستقيمة لدى العدائين خذية الف

 

 

 



 
 

ي شغلها : 
 الوظائف التر

 

ة من   مكان العمل  الوظيفة  ت  ال –الفير

ي كلية  1
تدريسي ف 

بية الرياضية    الير
بية الرياضية/جامعة ديال   2001-2008 كلية الير

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجهة ) الجامعة / الكلية / المعهد  ت

) 

ة من    المالحظات ال –الفير

بية الرياضية/جامعة بغداد  1  بكلوريوس  ٢٠٠١ كلية الير

بية الرياضية/جامعة ديال 2  ماجستير  ٢٠٠٦ كلية الير

بية الرياضية /جامعة 3  دكتوراه  ٢٠٢١ االنبار  كلية الير
ي قام  

 بالتدريس فيها الجامعات او المعاهد التر
 

ي قام بتدريسها
 المقررات الدراسية التر

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة  ت

بية الرياضية   ديال   ٠٢١٢-٢٠٠٧ ألعاب القوى  / الير

      

      

      
 

ي تطويرها 
ي قام بتطويرها او ساهم ف 

 المقررات الدراسية التر

      

      

      
 

 

اف عىل الرسائل واالطاري    ح    االشر



 
 

 

    الجامعة  ت

    ديال 1
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة   
 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة  ت

    ديال 2
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة   
 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة  ت

    ديال 3
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة   
 

 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة  ت

    ديال 
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة   
 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة  ت

    ديال 
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة   
 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة  ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة   
 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة  ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة   
 

ي شارك فيها  
 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التر

 المؤتمر العلمي االول لعلوم الرياضية   العنوان 



 
 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة  القسم
 حضور (   –) بحث  

 

 السنة الدراسية

     
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة  القسم
 حضور (   –) بحث  

 

 الدراسيةالسنة  

1   ✔   
  
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة  القسم
 حضور (   –) بحث  

 

 السنة الدراسية

   ✔   
 المؤتمر العلمي االول  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة  القسم
 حضور (   –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2015         - ✔  جامعة  بغداد   3
 المؤتمر الدولي االول العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة  القسم
 حضور (   –) بحث  

 

 السنة الدراسية

بيه   -جامعة ديال  كلية الير
 البدنيه وعلوم الرياضه

 ✔ -         2018 

 

 مؤتمر العلمىلي السابع العنوان 

     

   ✔   
 

 الدولي االول المؤتمر المىلي   العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة  القسم
 حضور (   –) بحث  

 

 السنة الدراسية

   ✔   
 

  العنوان 

ي اقامها 
ي شارك بها والتر

 الدورات التر
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