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                السيرة الذاتية                             

 

 اضواء ورور نعمة شاطي  االسم الرباعي :

 6002 تاريخ الحصول عليها : /الشهادة : ماجستير 

 العاب مضرب التخصص الدقيق : / التربية الرياضية لتخصص العام : ا

 :6010تاريخ الحصول عليه : /مدرس اللقب العلمي : 

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية بنات الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس :

  تاريخ الحصول عليها :

 جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية  الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 تحليل مستوى التحصيل المعرفي وعالقتهعنوان رسالة الماجستير 

 ي لعبة الريشة الطائرةبأداء بعض المهارات األساسية ف 
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 الوظائف التي شغلها :     
 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 7011الى  7002 كلية التربية الرياضية مسؤولة شعبة اعالم 1

 7071 كلية التربية الرياضية مسؤولة شعبة اعالم 7

عضو لجنو ضمان الجودة  3
 واألداء الجامعي

 ولحد االن7013 الرياضية كلية التربية

عضو لجنة حقوق االنسان  4
 في الجامعة

 7012-7013 كلية التربية الرياضية

رئيس لجنة حقوق االنسان  2
 في الكلية

 7012-7013 كلية التربية الرياضية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
 7003/  7000   السباحة العلوم التطبيقية لبدنيةاالتربية  يالىد 1

 7002لغاية  7002   السباحة العلوم التطبيقية البدنية التربية  ديالى 7

 ولحد االن  7002   تنس االرضي العلوم التطبيقية البدنية التربية  ديالى 3

  7008 / 7002   البحث العلمي العلوم النظرية البدنية التربية  ديالى 4

 /2018  7017   السباحة العلوم التطبيقية البدنيةالتربية  ديالى 2

 7018 لياقة بدنية األلعاب الفردية التربية البدنية ديالى 2
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 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 

 

 

 نشاطات اخرى 

 رئيسة اتحاد الفرعي للريشة الطائرة / ديالى .  . 1

 بالريشة الطائرة .حكم درجة اولى  . 7

 حكم درجة ثانية بالكرة الطائرة . . 3

 عضو في جمعية حقوق االنسان-4

شعار ( نحو استثمار افضل المؤتمر العلمي السنوي السادس الدولي الثاني )تحت  العنوان 
 للعلوم في بناء االنسان في ظل التحديات المعاصرة

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

  7013 -   جامعة الموصل 
 عالقة النشاط الكهربائي للعضلة التوأمية الوحشية  العنوان 

 لحظة االرتقاء بالضرب والمستقيمة الفخذية بقوة الدفع
 الساحق المواجه في الكرة الطائرة. 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7012 -    /      كلية االسراء الجامعة 
  


