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 : الوظائف التي شغلها ❖

 الى –الفترة من   مكان العمل الوظيفة  ت 

 يي  تدريس 1
كلية التربية   –جامعة ديالى  

 البدنية وعلوم الرياضة 
ــ -الى  2015  ــــــــ

 مقرر قسم   2
كلية التربية   –جامعة ديالى  

 البدنية وعلوم الرياضة 
 ولحد االن   -2019

 

 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها ❖

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها  ❖

 

 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها   ❖

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

  ولحد االن  -2015 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   1

 السنة الدراسية  المادة القسم  الكلية  الجامعة  ت 

 ديالى  1
التربية البدنية و علوم  

 الرياضة  

فرع العلوم  

 النظرية  

طرائق تدريس  

   البدنيةالتربية 
 ولحد االن  – 2015

 السنة الدراسية  المادة القسم  الكلية  الجامعة  ت 

 ديالى  1
التربية البدنية و  

 علوم الرياضة  
فرع العلوم  

 النظرية  
طرائق تدريس  

   البدنيةالتربية 
 ولحد االن  – 2015

2      

3      

4      

5      

6      
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 وات العلمية والورش التي شارك فيها  المؤتمرات والند ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية  العنوان  
 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2020 -         كلية التربية الرياضية  جامعة بابل   1
 ي لعلوم التربية الرياضية المؤتمر العلمي الدول العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 ة السنة الدراسي

 2016 -         التربية الرياضية  جامعة حلبجة  2
 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2016 -         التربية الرياضية  بغداد جامعة   3
 لعلوم التربية الرياضية الثاني  ولي المؤتمر العلمي الد  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

  القسم 
 

 السنة الدراسية 

 2017 -          جامعة بابل  4
 لعلوم التربية الرياضية الثاني المؤتمر العلمي الدولي  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2017 -          يالىجامعة د  5
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 الدورات التي شارك بها والتي اقامها  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت 
 

 عنوان الدورة 
 دورة تحكمية في كرة السلة

1 

 2017 ديالى -ق العرا مكان االنعقاد 

 ت 
 

 عنوان الدورة 
 دورة تحكمية في كرة اليد

2 

 2018 ديالى -العراق  مكان االنعقاد 

 ت 
 

 عنوان الدورة 
 دورة الطب الرياضي للمنظمة السويدية  

3 

 2017 ديالى -العراق  مكان االنعقاد 

 ت 
 

 عنوان الدورة 
   ةكرة السلدورة تحكمية في 

4 

 2018 ديالى -العراق  مكان االنعقاد 

 ت 
 

 عنوان الدورة 
 تدريبية    ورةد

5 

 2019 ديالى -العراق  مكان االنعقاد 

 ت 
  

 عنوان الدورة 
 ة  زك الحكومي التسجيل في جامعة اليبدورة 

6 
 

مكان   
 االنعقاد

 2020 بابل  -العراق 
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تطوير  أولمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  ❖
 التعليم 

 السنة محل النشر عنوان البحث  ت

 

1 

 دور درس التربية البدنية في تحسين بعض

القدرات العقلية باستخدام مجموعة من الوسائل  

 المتاحة لطلبة الجامعة

 2013 جمهورية روسيا االتحادية 

 

2 

المبادرة)  في   –األسلوب األكثر فاعلية (التعلم بالبحث 

التحصيل المعرفي و تعلم بعض المهارات بكرة  السلة 

 للطالب 

 2018 جامعة ديالى 

 

3 

Percentage of Creative Thinking  

Contribution to Meditators versus  

Impulse indecision-making 

Accuracy  for First-class Referees 

in 

Annals of 

Tropical 

Medicine & 

Public Health  S504 

2020 

 

4 

The Impact ofInverse Learning Style 

 inLearning Teaching Skills forThird 

Year Students’ Faculty ofPhysical  

Education andSports Sciences -

Diyala  University 

PSYCHOLOGY  AND 

EDUCATION 

2021 

تحسين بعض  فاعلية برنامج االلعاب الصغيرة في  

سنوات  مدرسة   9-8القدرات البدنية للتالميذ بأعمار  

 الزهراء االبتدائية

مجلة المستنصرية  لعلوم 

 الرياضة 

2021 

أثر استخدام اسلوب الرؤوس المرقمة في تنمية    

 التحصيل المعرفي بالكرة الطائرة لطالب الصف  الثاني

 للمرحلة الجامعية  

 2019 جامعة ديالى 

ايجاد المستويات المعيارية الهم متطلبات األداء   

 المهاري النتقاء االلعبين بكرة اليد

 2018 جامعة ديالى 

التنبؤ بدقة مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد    

السرعة االدراكية اللعبي منتخب جامعة  ديالى  بداللة 

 بالكرة الطائرة 

مؤتمر بابل ملتقى  االبداع 

 واالبتكار 

 العراقي الدولي 

2020 

فاعلية تقنية السبورة الذكية في تحسين مهارات   

التدريس لطالب المرحلة الثالثة كلية التربية  البدنية 

 جامعة ديالى -وعلوم الرياضة

مجلة المثنى لعلوم  التربية  

 الرياضية 

2021 

تأثير المقتربات الخططية في تطوير بعض المهارات  

اليد لطالب المرحلة الثالثة كلية التربية البدنية و  بكرة

 اضةلوم الريع

 

 جةجامعة حلب

 

2016 
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 ( التي قام بالنشر فيها  impact factorsالمجالت العالمية ومجلة )  ❖
 Annals of Tropical Medicine & Public Health S504  اسم المجلة  ت 

 Percentage of Creative Thinking Contribution to Meditators عنوان البحث 

versus Impulse indecision-making Accuracy for First-class 

Referees in 

 2020 الهند الدولة /  

 PSYCHOLOGY AND EDUCATION المجلة اسم  ت 

 The Impact ofInverse Learning Style  inLearning Teaching Skills عنوان البحث 

forThird Year Students’ Faculty ofPhysical  Education andSports 

Sciences -Diyala  University  

 2021  إنكلترا الدولة /  
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 اتحاد الثقافة الرياضية في ديالى.عضو  -2

 محاضر في الدورات التطورية للمدربين في وزارة التربية  -3

 :  أخرى نشاطات 
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