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 السيرة الذاتية
 

 مها حسن مصلح احمد الرباعي:  االسم

 2182/  1/  21تاريخ الوالدة:     

تدرٌب رٌاضً / : التخصص الدقيقالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / التخصص العام: 

 كرة ٌد 

 4/1212/ 21/ تارٌخ الحصول علٌه :استاذ مساعد اللقب العلمي:

 سنة 25 عالي: سنوات الخدمة في التعليم ال عدد

  الٌوجد  العالي:عدد سنوات الخدمة خارج التعليم 

 3/4/1220 التعين:تاريخ 

 uodiyala.edu.iqmaha.hassan@البريد االلكتروني: 

                                 جامعة دٌالى/ بدنٌة وعلوم الرٌاضةكلٌة التربٌة ال الجهة المانحة للشهادة البكالوريوس:

 2006-2005 ول عليها:تاريخ الحص

 روسٌا االتحادٌةالجهة المانحة لشهادة الماجستير: 

 1223تاريخ الحصول عليها: 

 

 :الماجستيررسالة عنوان 

رصد االستعدادات البدنية والفنية لالعبي كرة اليد اثناء مختلف مراحل     
 .استعداتهم 
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 شغلها:الوظائف التي 

 

 الى –رة من الفت مكان العمل الوظيفة ت

 ولحد االن - 1220 جامعة دٌالى تدرٌسٌة 1

2    

3    

4    
 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيه

 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 

 

 االطاريح االشراف على الرسائل و
 

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

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى  1
 وعلوم 

 المادة / كرة الٌد لحد االن-1220

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
التربية البدنية  ديالى 1

 وعلوم الرياضة
 لحد االن – 2220 كرة يد  فرقيةالعلوم ال

 دراسيةالسنة ال المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

1     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
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 المؤتمرات 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

 

 

 الول / لكلية التربية بنات جامعة بغداد المؤتمر العلمي الدولي ا العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

      2210             بغداد جامعة      1
مؤتمر العلمي الدولي الثاني/المشترك االول بين كلية التربية البدنية وعلوم ال العنوان 

 دهوك ومركز نون للبحوث والدراسات المتخصصةالرياضة /جامعة 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

/كلية التربية دهوك جامعة 1
 البدنية وعلوم الرياضة 

                  2222  

 م الرياضة المؤتمر االفتراضي االول الخاص بكلية التربية البدنية وعلو العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

/كلية التربية ديالى جامعة  1
 البدنية وعلوم الرياضة 

    √   -   √ 2222 

 ت
 

 دورة طرائك التدرٌس الحدٌثة عنوان الدورة 
 1 

 2218السنة /  / التعلٌم المستمرجامعة دٌالى  ادمكان االنعق

 ت
 

 ) واعدوا لهم ما استطعتم من لوة ( مشروع التدرٌب الصٌفً للشباب عنوان الدورة 
 2 

 2215السنة /   مدٌرٌة شباب ورٌاضة دٌالى مكان االنعقاد

 ت
 

 الدورة التدرٌبٌة فً مجال حموق االنسان عنوان الدورة 

3 

 2214السنة /  وزارة حموق االنسان / دائرة شؤون المحافظات عقادمكان االن

 ت
 

 لبرامج الفنٌة الكادٌمات كرة المدم العالمٌة ا عنوان الدورة 

4 

 2221السنة /  اكادٌمة الشورى لرٌاضة  مكان االنعقاد

 ت
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 power pointمهارات تصمٌم العروض التمدٌمٌة باستخدام تطبٌك  عنوان الدورة ت

6 

 2021السنة / مركز التعلٌم المستمر مكان االنعقاد 

 

اد وتدلٌك الحسابات الختامٌة وفك النظام المحاسبً الموحد اعد عنوان الدورة ت
 والنظام الحكومً الالمركزي 

7 

2021السنة /  مركز التعلٌم المستمر مكان االنعقاد   
 

 طرق تدرٌب الموة  عنوان الدورة ت

8 

 2021السنة /  اكادٌمٌة الشورى مكان االنعقاد 
 

 

 ل التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليمالمشروعات البحثية في مجا

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

تاثٌر اسالٌب التنافس فً تطوٌر  1

المدرات الحركٌة والتصوٌب من المفز 

 بكرة الٌد للناشئٌن 

مجلة المادسٌة لعلوم 

 الرٌاضة

1225 

تاثٌر تمرٌنات الكورس فت فً تطوٌر  2

لمهارة التصوٌب الموة الممٌزة بالسرعة 

 بكرة الٌد 

International 

Journal of 

Pharmaceutical 

Research 

1221 

بناء معاٌٌر محكٌة المرجع لبعض  3

المدرات البدنٌة كمؤشر الختبار 

العبً المدارس التخصصٌة 

(  21_21للموهوبٌن بأعمار ) 

International 

Journal of 

Pharmaceutical 

Research 

1221 

  تراضٌة استتراتٌجٌات التمٌٌم فً بٌئة التدرٌس االف                عنوان الدورة  5

 2221السنة /  مركز التعلٌم المستمر مكان االنعقاد
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 سنة بكرة الٌد فً العراق 

اثر اسلوب التدرٌب المتداخل فً  4

سرعة االستجابة وتعلم مهارة 

المفز على الحصان لطالبات 

المرحلة الثانٌة فً العملٌة 

 التربوٌة الممترحة

International 

Journal of 

Pharmaceutical 

Research 

1221 

 

 نشر فيها( التي قام بال impact factorsالمجالت العالمية ومجلة ) 

 ت

1 

اسم 

 المجلة

International Journal of Pharmaceutical Research 

تاثٌر تمرٌنات الكورس فت فً تطوٌر الموة الممٌزة بالسرعة لمهارة التصوٌب  عنوان البحث

 بكرة الٌد 

بناء معاٌٌر محكٌة المرجع لبعض المدرات البدنٌة كمؤشر الختبار  

( سنة بكرة  21_21هوبٌن بأعمار ) العبً المدارس التخصصٌة للمو

 الٌد فً العراق 

اثر اسلوب التدرٌب المتداخل فً سرعة االستجابة وتعلم مهارة المفز  

 على الحصان لطالبات المرحلة الثانٌة فً العملٌة التربوٌة الممترحة

 

 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 

  اسم الهيئة ت
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 محلي         دولية    
مازال عضواً / انتهاء  تاريخ االنتساب

 العضوية
 السنة 
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 ابداعات او نشاطات حصل فيها على ) جوائز / شهادات تقديرية / كتب شكر(

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 

 

  عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل عليه 

 هادة تقديرية / كتاب شكر ()جائزة / ش

 السنة      الجهة المانحة      

          /                /   

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 

 

  عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 السنة      الجهة المانحة      

                 /         /   

 

 التأليف والترجمة 

 

 

 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي           / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي           / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي           / عدد الطبعات نشر/ سنة ال
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 اللغات التي يجيدها  

 . اللغة العربٌة  2

 مساهمات في خدمة المجتمع 

 االرشاد النفسً والتربوي لجنة.عضو2

 نشاطات اخرى 

 إلامة مسابمات علمٌة  . 2

 اجراء اختبارات مٌدانٌة . 1

 كلٌةالامة بطوالت لأللعاب الفرلٌة داخل ال. 3


