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 : الوظائف التي شغلها ❖

 الى –الفترة من   مكان العمل الوظيفة  ت 

 كلية أمين مجلس ال 1
كلية التربية   –جامعة ديالى  

 البدنية وعلوم الرياضة 
2017-2019 

 بر البايوميكانيك ؤول مختمس 2
كلية التربية   –جامعة ديالى  

 ة البدنية وعلوم الرياض
2015-2017 

 وال يزال   2019 اللجنة االولمبية  رئيس نادي الخالص الرياضي  3

 وال يزال  -2003 اللجنة االولمبية  الرياضي  ص نادي الخال  عضو  4
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 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها ❖

 

 تدريسها المقررات الدراسية التي قام ب ❖

 او ساهم في تطويرها   المقررات الدراسية التي قام بتطويرها  ❖

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الى  –لفترة من ا ( / الكلية / المعهد الجامعةالجهة ) ت 

 البايوميكانيك  2010-2008 الى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة دي  1

 ع االثقال رف وال يزال  -2004 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  2

 االختبارات والقياس وال يزال  -2016 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  3

 اللياقة البدنية  2009-2004 رياضة الى كلية التربية البدنية وعلوم الجامعة دي 4

 السنة الدراسية  المادة القسم  الكلية  الجامعة  ت 

 ديالى  1
البدنية  كلية التربية 

 وعلوم الرياضة 
 2010-2008 البايوميكانيك  العلوم النظرية 

 ديالى  2
البدنية  كلية التربية 

 وعلوم الرياضة 
 وال يزال  -2004 ع االثقال رف أللعاب الفرديةا

 ديالى  3
البدنية  كلية التربية 

 اضة وعلوم الري
 العلوم النظرية 

االختبارات  

 والقياس
 وال يزال  -2016

 ديالى  4
البدنية  كلية التربية 

 وعلوم الرياضة 
 2009-2004 اللياقة البدنية  الفرديةااللعاب 

 السنة الدراسية  المادة القسم  الكلية  الجامعة  ت 

 2019 فس الرياضي علم الن العلوم النظرية  التربية الرياضية  ديالى 1

 2021 كرة القدم  األلعاب الفرقية  التربية الرياضية  ديالى 2
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 على الرسائل واالطاريح   األشراف ❖

 

 وات العلمية والورش التي شارك فيها  المؤتمرات والند ❖

 سية السنة الدرا القسم  الكلية  الجامعة  ت 

1     

 عنوان  الرسالة 
 االطروحة   أو

 

جمهورية مصر  ،والفنون(ثقافة ال –السياحة   –مؤتمر الرياضة واالبداع التكاملي )الصحة  العنوان  

 العربية 
 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 الدراسية  السنة

 2017 -         التربية الرياضية كلية  رية االسكند  جامعة   1
 لمؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم الرياضة ا العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 

 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

التربية البدنية  كلية  جامعة ديالى 2
 ة وعلوم الرياض

        - 2018 

 كرة القدمفي قانون لتعديالت الحديثة ورشة عمل / ا العنوان  
 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 ( حضور  – محاضر)

 

 السنة الدراسية 

التربية البدنية  كلية  لىجامعة ديا 3
 ة وعلوم الرياض

        - 2019 

 المؤتمر العلمي االول  نوان  الع

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  م القس
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2014 -         كرميان  جامعة خانقين    -السليمانية 4
 المؤتمر الدولي الرياضي للمساواة بين الجنسين  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

  القسم 
 

 نة الدراسية الس

 2014 -         جامعة حاجه تابه  انقرة   -يا ترك 5
 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية  ان  العنو

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2015 -         كلية التربية الرياضية  جامعة بابل   6
 ي لعلوم التربية الرياضية مؤتمر العلمي الدولال   العنوان
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 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2015 -          الكوفة جامعة  7
 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 ر (حضو  –) بحث  

 

 ة السنة الدراسي

 2016 -         التربية الرياضية  جامعة حلبجة  8
 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2016 -         التربية الرياضية  بغداد جامعة   9
 لعلوم التربية الرياضية الثاني  ولي المؤتمر العلمي الد  ان  العنو

 

 ت 
 

 اد مكان االنعق
 

  القسم 
 

 السنة الدراسية 

 2017 -          جامعة بابل  10
 لعلوم التربية الرياضية الثاني المؤتمر العلمي الدولي  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 دراسية ة الالسن

 2017 -          يالىجامعة د  11
 لعلوم التربية الرياضية االول ولي المؤتمر العلمي الد  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2016 -         العلوم القاهرة 12
 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –حث  ) ب

 

 لدراسية السنة ا

 2014 -         التربية الرياضية  البصرة 13
 لعاوم التدريب والفسلجة الرياضية  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

14           -  
 اضية الرياالول لعلوم المؤتمر العلمي الدولي  العنوان  

 

 ت 
 

 د مكان االنعقا
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 سية السنة الدرا

 2016 -         الرياضة  الكوفة  15
 الرياضة توحدنا وبها نحارب االرهاب  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 
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 وات العلمية والورش التي شارك فيها  الند ❖
 

16           - 2016 
    نوانالع
 

 ت 
 

 قاد مكان االنع
 

 نوع المشاركة  القسم 
 ( حضور  – بحث)

 

 ية السنة الدراس

17           -  
  العنوان  

 (ورشة عمل )تطبيقات ميدانية في التقويم المهاري بكرة القدم العنوان  
 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (   – محاضر) 

 

 السنة الدراسية 

 2019 -         م الرياضة بدنية وعلوكلية التربية ال   جامعة ديالى 1
للرياضيين ومخاطرها على الصحة ومخاطر عمليات شفط الدهون  الطبية لمكمالت الغذائية  ا العنوان  

 تنحيف الجسم والرشاقةوعمليات  
 

 ت 
 نوع المشاركة  القسم مكان االنعقاد 

 حضور (   – محاضر) 
 السنة الدراسية 

   - الرياضة   بدنية وعلومكلية التربية ال جامعة ديالى 2

 ( وتأثيراته الغذائية والنفسية في أثناء الحجر الصحي 19فايروس كورونا )كوفيد ورشة عمل/  العنوان  
 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 ( حضور  –  محاضر)

 

 السنة الدراسية 

 2020 -         بدنية وعلوم الرياضة كلية التربية ال جامعة ديالى 3
 ولوجيا وفق المفهوم الحديث ونقل التكن إدارةعمل / ورشة  نوان  الع

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 ( حضور  –  محاضر)

 

 السنة الدراسية 

 2020 -         بدنية وعلوم الرياضة كلية التربية ال جامعة ديالى 4
 المؤتمر الدولي الرياضي للمساواة بين الجنسين  العنوان  

 

 ت 
 

 االنعقاد  مكان
 

  القسم 
 

 نة الدراسية الس

 2014 -         جامعة حاجه تابه  انقرة   -يا ترك 5
 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2015 -         كلية التربية الرياضية  جامعة بابل   6
 ي لعلوم التربية الرياضية مؤتمر العلمي الدولال   العنوان
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 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2015 -          الكوفة جامعة  7
 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 المشاركة نوع  القسم 
 ر (حضو  –) بحث  

 

 ة السنة الدراسي

 2016 -         التربية الرياضية  جامعة حلبجة  8
 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2016 -         التربية الرياضية  بغداد جامعة   9
 لعلوم التربية الرياضية الثاني  ولي المؤتمر العلمي الد  ان  العنو

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

  القسم 
 

 السنة الدراسية 

 2017 -          جامعة بابل  10
 لعلوم التربية الرياضية الثاني المؤتمر العلمي الدولي  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –ث  ) بح

 

 دراسية ة الالسن

 2017 -          يالىجامعة د  11
 لعلوم التربية الرياضية االول المؤتمر العلمي الدولي  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2016 -         العلوم القاهرة 12
 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  م القس
 حضور (  –حث  ) ب

 

 لدراسية السنة ا

 2014 -         التربية الرياضية  البصرة 13
 لعاوم التدريب والفسلجة الرياضية  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

14           -  
 اضية الرياالول لعلوم ي المؤتمر العلمي الدول العنوان  

 

 ت 
 

 د مكان االنعقا
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2016 -         الرياضة  الكوفة  15
 الرياضة توحدنا وبها نحارب االرهاب  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 
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 ها  الدورات التي شارك بها والتي اقام

 

 

 

 

 

16           - 2016 
 (ورشة عمل )تطبيقات ميدانية في التقويم المهاري بكرة القدم   نوانالع
 

 ت 
 

 قاد مكان االنع
 

 نوع المشاركة  القسم 
 ( حضور  –  محاضر)

 

 السنة الدراسية 

التربية   17 كلية 
وعلوم  ال بدنية 

 الرياضة

         - 2019 

  العنوان  

 ت 
 

 عنوان الدورة 
 

راقي المركزي  االتحاد الع أقامهاوالتحكيمية التي الدورة التدريبة  محاضر / 
 ناشئين لفرق ال سسات بطولة العراق لألندية والمؤ/   رة العابرةللك

1 

 2019 االتحاد الفرعي للكرة العابرة – النجف د مكان االنعقا

 ت 
 

 للكرة العابرة االتحاد العراقي المركزي دورة تدريبية محاضر/  عنوان الدورة 
2 

 2018 ية السليمان مكان االنعقاد 

 ت 
 

 عنوان الدورة 
  / التدريبة  محاضر  التي  الدورة  الع  أقامها والتحكيمية  المركزي  االتحاد  راقي 

 لفرق الشباب  سسات / بطولة العراق لألندية والمؤ رة العابرةللك
3 

 2018 كربالء  مكان االنعقاد 

 ت 
 

 عنوان الدورة 
راقي المركزي  االتحاد الع أقامهاوالتحكيمية التي الدورة التدريبة  محاضر / 

 لسيدات لفرق ا سسات / بطولة العراق لألندية والمؤ رة العابرةللك
4 

 2018 كربالء  كان االنعقاد م

 ت 
 

 فة دورة تطويرية في أساسيات الكشا عنوان الدورة 
4 

 2018 يالىجامعة د  مكان االنعقاد 

 ت 
 

 اعداد القيادات الشبابية دورة  عنوان الدورة 
1 

 2011 االقتصاد والعلوم السياسية كلية  –جامعة القاهرة  مصر
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 تطوير التعليم  أومع المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجت ❖
 السنة  محل النشر  عنوان البحث  ت 

 

1 

   

 

2 

   

 

3 

   

 

   

 ت 
 

في البطوالت المحلية من وجهة نظر علم النفس  التدريبية  األخطاء اضر / مح عنوان الدورة 
 1 . الرياضي

 2018 الفرعية في ديالى  البارالمبية اللجنة  –ديالى  د مكان االنعقا

 ت 
 

 فسي الصحيح في االداء التكتيك النمحاضر /  ان الدورة عنو
1 

 2019 الفرعية في ديالى البارالمبية اللجنة  –ديالى  د مكان االنعقا

 ت 
 

 يثة في تطوير االنجاز روس فت الحدمحاضر / استخدام تمرينات الك عنوان الدورة 
1 

 2020 الفرعية في ديالى البارالمبية اللجنة  –ديالى  د نعقامكان اال

 ت 
 

 رفع االثقال الطرائق التدريبية التقليدية في رياضة  محاضر /  عنوان الدورة 
1 

 2019 الفرعية في ديالى البارالمبية اللجنة  –ديالى  د مكان االنعقا
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( التي قام بالنشر فيها  impact factorsالمجالت العالمية ومجلة )  ❖
  International Journal of psychosocial Rehabilitation اسم المجلة  ت 

 Constructing Serious Creativity Scale for Athletes عنوان البحث 

 2020 المملكة المتحدة   /الدولة

  International Journal of psychosocial Rehabilitation المجلة اسم  ت 

 The relative contribution of athletes' mental skills to عنوان البحث 

some integrated attacking skills among junior football 

players 

 2020 المملكة المتحدة الدولة /  
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 international  journal of psychosocial  Rehabilitation اسم المجلة  ت 

 The effect of a training program on developing the عنوان البحث 

kinetic speed of the dribbling and passing skills for 

football junior players 

 2020 المملكة المتحدة لدولة /  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية  

 ت 
 مسؤول المكتب الفني لمنظمة الصداقة السويدية العراقية / العراق  اسم الهيئة 

 

 

 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوية  تاريخ االنتساب  محلي         دولية 

 

2020   
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تقديرية / كتب  نشاطات حصل فيها على ) جوائز / شهادات   أو اعاتإبد ❖
 ر(شك

  ت 

  جامعة ديالى ألساتذةشكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
1 

 لظروف الصعبة االعام الدراسي رغم  إكمال اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2008 نائب رئيس الجمهورية   

  ت 

 جامعة ديالى أساتذةجهود  النشاط  أو اإلبداعنوع 
2 

 المنجز العلمي والمعرفي ألساتذة الجامعة  إلبداعاط او عنوان النشا 

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 

 الجهة المانحة 

 

 السنة 

 

 2014 وزير التعليم العالي   

  ت 

 أو النشاط نوع اإلبداع 

 

 3 الجامعي  األستاذتعزيز مكانة 

 الجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج الحكومي  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه 

 / كتاب شكر (  )جائزة / شهادة تقديرية 

 مانحة جهة الال

 

 السنة 

 

 2020 وزير التعليم العالي   

 تزام بالمحاضرات االلكترونية االل  ت 
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 نوع اإلبداع  أو النشاط  4

 بل المستق أجيالالحفاظ على سالمة وصحة   عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه 

 ادة تقديرية / كتاب شكر ( )جائزة / شه
 السنة  الجهة المانحة 

 2020 وزير التعليم العالي   

  ت 

 2021-20سي  تحمل مسؤولية متطلبات العام الدرا النشاط  اإلبداع أونوع 

5 

 عيد المعلم عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 

 الجهة المانحة 

 

 السنة 

 

 2021-3-1 وزير التعليم العالي   

  ت 

 تحقيق اهداف العملية التعليمية  ط النشا اإلبداع أونوع 

6 

 العلمي  والمستوى لى اخالقيات المهنة  الحفاظ ع عنوان النشاط أو اإلبداع 

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 

 الجهة المانحة 

 

 السنة 

 

 2021-8-26 وزير التعليم العالي   

  ت 

 النشاط  اإلبداع أونوع 

 

 7 جاح للنالتفاني في تحويل االزمات الى فرص 

 ئية رغم الظروف الصعاب الجهود االستثنا اط او اإلبداععنوان النش 



abeb  جامعة ديالى   -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 2021-2022 –جامعة ديالى  -لبدنية وعلوم الرياضة كلية التربية ا –السيرة الذاتية  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2021-4-14 وزير التعليم العالي   

  ت 

 ناقشة لجان م نوع اإلبداع  أو النشاط 

8 

 مناقش   عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه 

 تاب شكر ( ية / ك زة / شهادة تقدير )جائ
 السنة  الجهة المانحة 

 
كلية التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة / االنبار 
2018 

  ت 

 لجان مناقشة  نوع اإلبداع  أو النشاط 

9 

 مناقش   عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 عليه ما حصل 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
 دنية وعلومية البكلية الترب 

 بغدادالرياضة / 
2018 

  ت 

 لجان مناقشة  نوع اإلبداع  أو النشاط 

10 

 مناقش   عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 

البدنية وعلوم  كلية التربية

 الرياضة /الموصل 
 السنة 
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2018 

    

 

 

 والترجمة  التأليف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القياس والتقويم في التربية البدنية وعلوم الرياضة  تطبيقات  اب ن الكتعنوا ت 

 جامعة ديالى  –المطبعة المركزية  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي  –منهجي          / عدد الطبعات 2017سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب  ت 

  اسم دار النشر 
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  عنوان الكتاب  ت 

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي  –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/  

  عنوان الكتاب  ت 

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي  –جي         منه   / عدد الطبعات سنة النشر/  

  عنوان الكتاب  ت 
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