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  السٌرة الذاتٌة                             

 

                              شهاب احمد حمود رمضان االسم الرباعي :

 01/3/0191 تاريخ الوالدة:

 9111تارٌخ الحصول علٌها :  /      رٌاضٌةماجستٌر تربٌة الشهادة : 

 تدرٌب كرة القدم التخصص الدقيق : /تربٌة رٌاضٌة        التخصص العام : 

 01/9/9101مدرس           / تارٌخ الحصول علٌه :   اللقب العلمي :

 ٌوم ( 00أشهر و   7سنوات و  01)   عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 توجد ال الخدمة خارج التعليم العالي :عدد سنوات 

 shihabahmed89@yahoo.com البريد االلكتروني :

 الفيس بوك : شهاب احمد المشهداني

لبدنٌة وعلوم جامعة بغداد / كلٌة التربٌة ا الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس :

 الرٌاضة

 31/9/0111تاريخ الحصول عليها : 

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةجامعة دٌالى كلٌة  الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 ( 1113رقم الكتاب )  00/1/9111تاريخ الحصول عليها : 

 الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 تاريخ الحصول عليها :
 

ترحة فً تطوٌر بعض المهارات العقلٌة تاثٌر تمرٌنات مقعنوان رسالة الماجستير :

 واألساسٌة والحاالت الثابتة لحراس المرمى بكرة القدم .

 

 طالب دراسات عليا ) الدكتوراه ( عنوان رسالة الدكتوراه :

 

حاصللعلى للالةلللابللم للبت بيلتا ريتضلل لم يضا للض ل للملللبل ىللبمبلم لم لللض ل/ل -
 .ل8811بضا ال(لبترقبضيلجضبلجبمل..ل

 

 

 الصورة 

 الشخصية

mailto:shihabahmed89@yahoo.com
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 التً شغلها :الوظائف 

 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

البدنٌة  جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة مدرس مساعد 0
 وعلوم الرٌاضة

9117 - 9103 

البدنٌة  جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة مدرس 9
 وعلوم الرٌاضة

 ولحد االن – 9101

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درٌس فٌهاقام بالتالجامعات او المعاهد التً 

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

البدنٌة جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  0
 وعلوم الرٌاضة

  ولحد االن – 9117

    

    

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 9190 - 9117 كرة القدم العلوم التطبٌقٌة الرٌاضٌةالتربٌة  دٌالى 0

      

      

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 9190 -9117 كرة القدم العلوم التطبٌقٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 0
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 االشراف على الرسائل واالطارٌح 
 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
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 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها 

 

 

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

كلٌة التربٌة  –جامعة دهوك  0
 الرٌاضٌة

 9103 مشاركة       - العلوم التطبٌقٌة

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جالم لبضا ال/ك ض لم ريتض ل 
 م يضا ض 

 9111    مشاركة   -          العلوم التطبٌقٌة

 المؤتمر العلمً الدولً الخامس للفسلجة والتدرٌب الرٌاضً العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة البصرة / كلٌة  
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة 

 9103 -     بحث    مؤتمر علمً

 المؤتمر العلمً فً جامعة كرمٌان العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 9101 -    بحث       مؤتمر علمً جامعة كرمٌان 
 المؤتمر العلمً الدولً الثانً لعلوم التربٌة الرٌاضٌة العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

كلٌة التربٌة  دٌالى جامعة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 9107 -     بحث    مؤتمر علمً

 المؤتمر العلمً الدولً االول لعلوم الرٌاضٌة العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة الكوفة كلٌة التربٌة  
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 9109 -    بحث     علمًمؤتمر 

  العنوان 
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

 

 

 او تطوٌر التعلٌمالمشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع 

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

           -  

 ت
 

الدورة التطوٌرٌة فً مجال االدارة وتكنولوجٌا المعلومات واللغات  عنوان الدورة 
 0 الحٌة 

 9111السنة /  لبنان  – (  A.U.Tالجامعة االمرٌكٌة )  مكان االنعقاد

 ت
 

 ( FIFAالدورة التدرٌبٌة الدولٌة باشراف االتحاد الدولً لكرة القدم )  عنوان الدورة 

 9 (Cالفئة )

 9111السنة /  العراق / اربٌل  مكان االنعقاد

 ت
 

  ط ت لم لاجسرضيلبم بكربيمهللببيللكفاءللحاستات عنوان الدورة 
 

 9117السنة /  جامعة دٌالى / مركز الحاسبة واالنترنت  مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
  

 السنة /   مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
  

 السنة /   مكان االنعقاد
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 ( التً قام بالنشر فٌها impact factorsالمجالت العالمٌة وجالت ) 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

 السنة / العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

 السنة / العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

 السنة / العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

 السنة / العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة 

  اسم الهٌئة ت
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 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

   

 

 

  اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

   

 

  اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  عضواً / انتهاء العضوٌةمازال  تارٌخ االنتساب

 

   

 

 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على ) جوائز / شهادات تقدٌرٌة / كتب شكر(

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
نشاطات داخل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة 

  دٌالى

 مشاركة عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 تقدٌرٌة / كتاب شكر ()جائزة / شهادة 

 السنة      الجهة المانحة      

 
/                /     √ 

 (0)9100 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

9103(9) 

 

 ت
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 نوع االبداع  او النشاط 

  عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      الجهة المانحة      

          /                /   

 

 التألٌف والترجمة 

 

 اللغات التً ٌجٌدها 

 . اللغة العربٌة  0

 . اللغة االنكلٌزٌة 9

 مساهمات فً خدمة المجتمع 

لكيلبلبيبلبلةيفللسنبمتل(ل6 لبلل للنابيلبضا الم يضا ي لملض لم سلي.  0
 .لسنبمتل(ل8 لبلل للبضا النابيلم قبيلفي

 .9101-9111. امٌن سر االتحاد العراقً لكرة القدم / دٌالى من  9

 .ل3002-3002لبيبللحريفلفيلم لل ك لمأليبنض لم لاةلض لىايلل. 3

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / عدد الطبعات سنة النشر/ 
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ب غاضلل لل3008لللبيبلكلليللضللبيل للل لم لللي لم رللبيضتيل نللابيلبضللا الللل لل.1
ل.ل3006

الىللبلكلليللضللبيل للل لم للببييلم ميمضلليلم للرللايلحضلللللو للتلنابضللالبضللا البلل.1
ل.ل8881ب غاض لل8883صيحلم بض لل للبسيل

لةلليفلىللايلللل لضتللعلمالرحللابلم ميمضلليلم ليكللييل كلليللم قللبيلى للاللتايضللاتلل.9
ل.3082-ل3080م ببييلم ميمضيل لم نخت لبم للرايلبم بيج لمالب ال(لل لىايل

لب حبلمال .ل3088تكيللم قبيل  قريللل لالرٌاضً . مشرف نادي دٌالى 7
. مددددٌر الددددورة االسدددٌوٌة االولدددى فدددً دٌدددالى وبتكلٌدددف مدددن االتحددداد 1

لالعراقً واالسٌوي للعبة.
 
 

 

 نشاطات اخرى 

مشارك فً كافة نشاطات المنظمات الخاصة بالمجتمع المدنً  . 0

 على الصعٌد الرٌاضً والثقافً .

القاء المحاضرات الثقافٌة والرٌاضٌة ضمن نشاطات مدٌرٌة  . 9

 الشباب والرٌاضة فً محافظة دٌالى .

حاصل على العدٌد من الشهادات التدرٌبٌة فً مجال كرة القدم . 3

 واعداد القادة الرٌاضٌٌن .

.  عضو مشارك ضمن برنامج االمم المتحدة لشؤون الالجئٌن فً 1

رة الى مقر سكناهم االصلً دٌالى إلعادة العوائل المهج

9111/9101. 

. محاضر فً الدورات التدرٌبٌة المحلٌة فً مجال كرة القدم فً 1

 .9191 -9101االتحاد العراقً المركزي لكرة القدم للفترة من 

 

 


