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  السٌرة الذاتٌة                                 

 

   

 االء سٍْز يصطفى :االسم الرباعً

 32/8/0791 تارٌخ الوالدة:

 (2002) تارٌخ الحصول علٌها :    الدكتوراه  الشهادة :   

 علم النفس الرٌاضًالتخصص الدقٌق : /  التربٌة الرٌاضٌة التخصص العام : 

 (9/4/3109) تارٌخ الحصول علٌه : /  دكتورذ استا  اللقب العلمً :  

 (هسن06) عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً :

 سنوات( 01)  عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً :

 alaa_zohear@yahoo.com البرٌد االلكترونً :

 جامعة بغداد  لورٌوس :الجهة المانحة للشهادة البكا

 (0775- 0774)تارٌخ الحصول علٌها : 

 جامعة دٌالى  الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :

 (3114) تارٌخ الحصول علٌها : 

 جامعة بغداد  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 (3117) تارٌخ الحصول علٌها : 
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تًٓارتً  اسًّ انقهق انًتعدد االتعاد ٔعالقتٓ)): عنوان رسالة الماجستٌر

 ((.ِ انٍدانًُأنّ ٔانتصٌٕة تكز

 

تًارٌٍ تاسهٕتً انتُافس انذاتً  استخداماثز (( الدكتوراه : اطروحهعنوان 

انتزكٍش االدراكً فً انتعهى انًعزفً ٔانًٓاري  -انًسح ٔانجًاعً نذٔي 

 ((     تكزِ انٍد

 الوظائف التً شغلها: 

 انى –انفتزج يٍ  يكاٌ انعًم انٕظٍفح خ

1 
مدرسه فً اعدادٌه 

 لمطوره( )عطارد،الفراقد،ا
 3115الى  0775 تربٌه دٌالى

 مقرر فرع العلوم النظرٌه 3
كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
3117-3103 

 3102-3103 جامعة دٌالى  رئٌس قسم البحث والتطوٌر 2

 مقرر فرع العلوم النظرٌه 4
كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
3108 -3107 

5 
رئٌس وحده االرشاد النفسً 

 والتربوي
كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
3105 – 3107 

 عضو لجته الترقٌات 6
كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
3105- 3109 

 رئٌس اللجنه العلمٌه 9
كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
3108-3107 
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 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 

 

 اقررات الدراسية التي قام بتدريسهالم 

 

  المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

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

 تربٌه مبادئ 0100-0119 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 0

 التربٌه الكشفٌه 0106 -0119 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 0

علم النفس  لغاٌه االن -0119 لٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةجامعة دٌالى ك 3
 الرٌاضً

 كره الٌد لغاٌه االن-0109 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 4

    

    

 السنة الدراسٌة المادة مالقس الكلٌة الجامعة ت

 مبادى تربٌه 0100-0119 انعهٕو انُظزٌح انتزتٍح انزٌاضٍح دٌانى 0

 التربٌه الكشفٌه 0106 -0119 انعهٕو انُظزٌح انتزتٍح انزٌاضٍح دٌانى 0

لغاٌه  -0119 انُظزٌّ انعهٕو انتزتٍح انزٌاضٍح دٌانى 3
 االن

 علم النفس الرٌاضً

 
4 

 كره الٌد 0100-0109 انفزقٍّ نعاباال حانتزتٍح انزٌاضٍ دٌانى

 علم النفس الرٌاضً 0100 اندراساخ انعهٍا انتزتٍح انزٌاضٍح دٌانى 5

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

علم النفس  العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 0
 الرٌاضً

0102 

0      

3      

4      
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 على الرسائل واالطاريح  األشراف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 0
التربٌه 
 الرٌاضٌه

- 0102 

 عنوان الرساله
مقٌاس الصحه النفسٌه لدى الالعبٌن المتقدمٌن فً  ءبنا

 التاٌكوندو ( فً العراق-المالكمه -االلعاب )الجودو

   ماجستٌر الدراسات العلٌا 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 0
الترٌسه 
 الرٌاضٌه

- 0109 

 عنوان  
 االطروحه

فاعلٌه اسلوب دحض االفكار فً النضج االنفعالً 
 لالعبٌن الشباب بكره الٌدواالعاقه النفسٌه 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 3
الترٌسه 
 الرٌاضٌه

- 0108 

 عنوان  
 االطروحه

نفسً( فً تحدب الظهر الزائد  -تاثٌر منهج تاهٌلً )ٌدتً 
 والخجل النفسً لطالبات المرحله االعدادٌه

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 4
الترٌسه 
 الرٌاضٌه

- 0100 

 عنوان  
 االطروحه

االنفعاالت وعالقتها باداء حكام  بناء وتقنٌن مقٌاس اداره
 الدرجه االولى 
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 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 5
الترٌسه 
 الرٌاضٌه

- 0109 

 عنوان  
 االطروحه

بناء وتقنٌن مقٌاس التفاعل االجتماعً للمدربٌن من 
 وجهت نظر الالعبٌن 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 لىدٌا 6
الترٌسه 
 الرٌاضٌه

- 0100 

 عنوان  
 الرسالة

تاثٌر تمرٌنات باسلوبً التنافس الفردي والجماعً فً 
دقه مهارتً المناوله والتصوٌب وعالقتها بتوجهات 

اهداف االنجاز بكره الٌد لطلبه كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم 
 الرٌاضه

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 2
الترٌسه 
 الرٌاضٌه

- 0109 

 عنوان  
 الرسالة

تاثٌٌر تمرٌنات خاصه على وفق االنظمه التمثٌلٌه فً 
 تطوٌر بعض المهارات االساسٌه بالتنس

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 8
الترٌسه 
 الرٌاضٌه

- 0109 

 عنوان  
 االطروحه

النفعالً فاعلٌه اسلوب دحض االفكار فً النضج ا
 واالعاقه النفسٌه لالعبٌن الشباب بكره الٌد
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  المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 9
الترٌسه 
 الرٌاضٌه

- 0106 

 عنوان  
 الرسالة

تاثٌر مصادر متنوعه للتصور العقلً فً تعلم فعالٌه 
م حواجز لطالبات كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم 011ركض 

 الرٌاضه

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 01
الترٌسه 
 الرٌاضٌه

- 0106 

 عنوان  
 الرسالة

تصمٌم محطات تعلٌمٌه واثرها فً تعلم اهم المهارات الكشفٌه 

 لدواله المرحله االولى لكلٌه التربٌه البدنٌه و لوم الرٌاضه

 

 / كهٍح انتزتٍح االساسٍح  يؤرًش رُٕع انؼهٕو يذخم انٗ انزكبيم انًؼشفٙ العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0100 -         التربٌة الرٌاضٌة جامعة بغداد   0
 كهٍح انتزتٍح االساسٍح /  يؤرًش رُٕع انؼهٕو يذخم انٗ انزكبيم انًؼشفٙ العنوان 

 

 ت
    

 0101 -         الرٌاضٌهالتربٌة  جامعه تكرٌت  0
 يؤرًش انشٚبظخ يشآح انًجزًغ ٔيمٛبط رمذو انشؼٕ ة  العنوان 

 

يؤرًش انشٚبظخ يشآح  ت

انًجزًغ ٔيمٛبط رمذو 

 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 الدراسٌةالسنة 
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انشؼٕ ة فٙ جبيؼخ 

 (.0202ركشٚذ 

 0100 -          جامعه بابل  3
انًؤرًش انؼهًٙ انذٔنٙ نؼهٕو انزشثٛخ انشٚبظٛخ )جٕدح انزشثٛخ انشٚبظٛخ فٙ  العنوان 

 خذيخ انًجزًغ 
 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0119 -          يانٍشٌا 4
 International sports Science Conference العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسٌة

 0100 -          طانٍااَ -تزكٍا  5
  العنوان 

 ( رشكٛب _ TAFISAيؤرًش نالرذبد انذٔنٙ ) 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0104 -         يعح حاجّ تاتّجا اَقزج  -تزكٍا  6
 العنوان  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0105 -          الكوفةجامعة  2
 انًؤتًز انعهًً اندٔنً نعهٕو انتزتٍح انزٌاضٍح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0106 -         التربٌة الرٌاضٌة تونس  8
 فً الحماماتانزاتع انًؤتًز انعهًً اندٔنً  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0102   جامعة دٌالى 9
نجبيؼخ انٓبشًٛخ االسدَٛخ فٙ ػًبٌ ثبالشزشان يغ يؤرًش االثذاع انشٚبظٙ فٙ ا العنوان

   جبئضح انشٛخ يذًذ ثٍ آل يكزٕو نهؼبو

 0119 -          االردن 01

     
 نعهٕو انتزتٍح انزٌاضٍحاالٔل انًؤتًز انعهًً اندٔنً  العنوان
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 نشاطات حصل فيها على ) جوائز / شهادات تقديرية /  أو إبداعات
 كتب شكر(

 
 كزت انشكش انجّٓ انًبَذّ ػُٕاٌ انُشبغ

ػًٛذ كهّٛ  شكش ٔرمذٚش 

انزشثٛخ انجذَٛخ 

ٔػهٕو 

انشٚبظخ 

 جبيؼخ دٚبنٗ \

فٙ اَجبح انًخٛى انكشفٙ انغُٕ٘ فٙ كهٛزُب -0

 ٔالسثغ عُٕاد يززبنٛخ 

ًذبظشاد انُٕػٛخ ثبنزؼبٌٔ يغ كهٛبد النمبء ان-0

 اخشٖ 

النمبء انًذبظشاد انُٕػٛخ فٙ جبَت االسشبد -3

 انزشثٕ٘ 

نهجٕٓد انًجزٔنّ فٙ اَجبح انًٓشجبٌ  -4

 انشٚبظٙ ٔانًؼشض انكزبة انؼهًٙ 

نهجٕٓد انًجزٔنّ فٙ انًخٛى انكشفٙ فٛبلهٛى  -5

 عذ دٔكبٌ \كشدعزبٌ 

 ِ عُٕاد نهؼًم فٙ انهجبٌ االيزذبَٙ ٔنؼذ -6

ػًٛذ  كهٛخ  شكش ٔرمذٚش 

انزشثٛخ نهؼهٕو 

االَغبَٛخ 

 جبيؼخ دٚبنٗ \

انجٕٓد انًجزٔنخ فٙ اَجبص انًؼشض االدصبئٙ 

انجٓبص انًشكض٘ \ثبنزؼبٌٔ يغ ٔصاسِ انزخطٛػ 

 نالدصبء 

ػًٛذ كهٛخ  شكش ٔرمذٚش 

انمبٌَٕ 

ٔانؼهٕو 

 \انغٛبعٛخ

 رًش نهجٕٓد انًجزٔنخ فٙ اَجبح انًؤ

 

 ت
 0106 -         الرٌاضة الكوفة

الرٌاضة توحدنا وبها  العنوان  00
 رهابنحارب اال
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 جبيؼخ دٚبنٗ  

ػًٛذ كهٛخ  شكش ٔرمذٚش  

انزشثٛخ انجذَٛخ 

ٔػهٕو 

انشٚبظخ 

 جبيؼخ االَجبس \

نهزؼبٌٔ فٙ رجبدل انًؼهٕيبد ٔانخجشاد ثٙ 

 انكهٛزٍٛ 

ػًٛذ كهٛخ  شكش ٔرمذٚش 

انزشثٛخ فٙ 

جبيؼخ رششٍٚ 

انجًٕٓسٚخ \

انؼشثٛخ 

 انغٕسٚخ  

نهغًؼخ انؼشٚمخ انزٙ رزًزؼٌٕ ثٓب ػهٗ صؼٛذ 

رخصصبركى ٔانًشبسكخ فٙ انٕغٍ انؼشثٙ فٙ 

انًذبظشاد انُٕػٛخ ػهٗ غهجخ انذساعبد انؼهٛب 

 فٙ جبيؼزُب 

انًذٚش انؼبو  شكش ٔرمذٚش 

نذائشح انجذش 

ٔانزطٕٚش فٙ 

ٔصاسح انزؼهٛى 

انؼبنٙ ٔانجذش 

 انؼهًٙ 

نهجٕٓد انًزًٛضح انزٙ اَجضمذ يٍ دشصكى انذائى 

 فٙ اجزًبع رؼذٚم انذساعبد انؼهٛب 

ٛظ جبيؼخ سئ شكش ٔرمذٚش 

 دٚبنٗ 

نهجٕٓد انًزًٛضح فٙ انًخٛى انكشمٙ انًمبو  -0

يٍ لجم ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذش انؼهًٙ 

 السثغ عُٕاد ػهٗ انزٕانٙ 

نهجٕٓد انًزًٛضح فٙ انهجُخ انزذعٛشٚخ -0

 انًشكضٚخ الدٛبء ادزفبل ٕٚو انجبيؼخ 

 نهزذسٚغٍٛ انًزًٛضٍٚ -3

كهٛخ \هٛزُب فٙ اداء انهجبٌ االيزذبَٛخ فٙ ك -4

 انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبظخ 

سئٛظ جبيؼخ  شكش ٔرمذٚش 

 ر٘ لبس 

نهجٕٓد انًجزٔنخ فٙ البيخ انًخٛى انكشفٙ  -0

 انٕصاس٘ نهجٍُٛ ٔانجُبد 
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نهجٕٓد انًجزٔنخ اللبيخ انذٔساد انكشفٛخ  -0

 نهمبدح انكشفٍٛٛ  

ٔصٚش انزؼهٛى  شكش ٔرمذٚش 

انؼبنٙ ٔانجذش 

 0205انؼهًٙ 

 ٛض جبيؼخ دٚبنٗ نزً

ٔصٚش انشجبة  شكش ٔانزمذٚش 

ٔانشٚبظخ 

0202 

نهجٕٓد انًجزٔنخ نزمذٚى ٔسلخ ػًم يزًٛضح ) 

 نهُذٔح انؼهًٛخ انزٙ البيزٓب ٔصاسح انشجبة (

ٔصٚش انزؼهٛى  شكش ٔرمذٚش

انؼبنٙ ٔانجذش 

 0202انؼهًٙ 

َظشا نذشصكى ٔرفبَٛكى فٙ رُفٛز انذٔساد 

ٓبط انغُٕ٘ ٔانًخًٛبد انكشفٛخ ظًٍ انًُ

 نهُشبغبد انطالثٛخ فٙ ٔصاسرُب 

 
 :يُٓب انُزبط انؼهًٙ ٔانجذٕس انؼهًٛخ انًُشٕسح

0-    

عًخ انمهك انًزؼذد االثؼبد ٔػاللزٓب ثذلخ اداء يٓبسرٙ انًُبٔنخ ٔانزصٕٚت فٙ كشح 

 انٛذ )سعبنخ يبجغزٛش(. 

انزشكٛض  –ًغخ اصش اعزخذاو رًبسٍٚ ثبعهٕثٙ انزُبفظ انزارٙ ٔانجًبػٙ نزٔ٘ ان -0

 االدساكٙ فٙ انزؼهى انًؼشفٙ ٔانًٓبس٘ فٙ كشح انٛذ)اغشٔدخ دكزٕساح(. 

3- The Effect of self and Team competitive styles for 

Individuals With the Scanning - FocussingPrespective In the 

Skills of Passing and Scoring in Handball 

 

اع ٔػاللزّ ثبنزذصٛم االكبدًٚٙ ٔانؼًش انزذسٚجٙ نالػجٙ انذٔس٘ يغزٕٖ االثذ   -5

 انًًزبص فٙ كشح انٛذ.

انزفبػم االجزًبػٙ ثبثؼبدِ )االلجبل ، انزؼبٌٔ، االرصبل، االْزًبو ثبالخشٍٚ ( -6

 ٔػاللزّ ثبنشخصٛخ انمٛبدٚخ نذٖ يذسثٙ انذٔس انًًزبص فٙ كشح انٛذ.

يمبثم االػزًبد(  –اللزٓب ثبعهٕة )االعزمالل انًؼبنجخ انًؼشفٛخ نهًؼهٕيبد ٔػ -2

ػهٗ انًجبل االدساكٙ ٔفك االَظًخ انزًضٛهٛخ )انغًؼٙ،انجصش٘،انذغٙ(ثذش 

 ٔصفٙ ػهٗ غالة انًشدهخ انشاثؼخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ.

 يمٛبط نهجشيجخ  انهغٕٚخ انؼصجخ نالػجٙ كشح انمذو  -8

 كشح انٛذثُبء يمٛبط نهًٓبساد انُفغٛخ نهؼجٙ  -9

فٙ انغهٕن  psychoactive drugsدساعخ اصش انُشطبد انُفغٛخ   – 02

 انؼذٔاَٙ ٔاَجبص ػذائٙ انؼششح االف يزش 
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00-dimensions (commitment, control,challenge )Optimism  

and its relationship to solid psychological for the league to 

young  

 يجّ انهغّٕٚ انؼصجّٛ  نالػجٙ كشح انمذو ثُبء يمٛبط نهجش -00

صٕسِ انجغى ٔػاللزٓب ثًغزٕٖ انذافؼّٛ ٔثؼط انًزغٛشاد انٕظٛفّٛ نالػجٙ  -03

 فؼبنٛبد انشيٙ )فئّ انكشاعٙ انًزذشكّ(

 -اظطشاة يبثؼذ انعغٕغ انصذيّٛ ٔػاللزّ ثجؼط انًؤششاد انُفظ -04

 فغٕٛنٕجّٛ ٔيٓبسِ انزٓذٚف ثكشِ انٛذ. 

بئم ٔػاللزّ ثبنصالثّ انُفغٛخ الثؼبدْب )االنزضاو ،انزذكى ،انزذذ٘ ( نالػجٙ انزف -05

 دٔس٘ اَذٚخ شجبة انؼشاق 

 

 
 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع 

 صبنضبً:انخجشاد ٔانهجبٌ 

0 

اعزبر يبدح ػهى انُفظ انشٚبظٙ نهذساعبد االٔنٛخ  

 ٔانذساعبد انؼهٛب ) انًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ(

 

  انزشثٛخ انكشفٛخ  اعزبر يبدح 0

 –سئٛظ انهجُخ انؼهًٛخ نًبدح ػهى انُفظ انشٚبظٙ    3

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ. –جبيؼخ دٚبنٗ 

 

 –ػعٕ نجُخ انزشلٛبد انؼهًٛخ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  5

 جبيؼخ دٚبنٗ

 

ػعٕ انهجُخ انًشكضٚخ نمجٕل غالة انذساعبد االٔنٛخ  6

 شٚبظٛخ.كهٛخ انزشثٛخ ان–فٙ جبيؼخ دٚبنٗ 

 

ػعٕ انهجُخ انًشكضٚخ نزؼذٚم رؼهًٛبد انذساعبد انؼهٛب   2

فٙ ٔصاسح انزؼهى انؼبنٙ ٔانجذش انؼهًٙ  ثباليش انٕصاس٘ 

 0203\5\00ٔثزبسٚخ  0009\5\2\ر٘ انؼذد ق

 

  ػعٕ انهجُّ انؼهًّٛ فٙ انكهّٛ  8

  ػعٕ نجُّ انذساعبد انؼهٛب  9

  خبسط انمطش.يشبسكخ ثؼذح يخًٛبد كشفٛخ داخم ٔ  02

  .0200ػبو  دبصهخ ػهٗ شٓبدح انمبئذ انكشفٙ   00

ٔنغبّٚ  0205 ػعٕ انهجُّ انٕصاسّٚ نهُشبغبد انكشفّٛ   00

االَجباليش انٕصاس٘ ر٘ 

 انؼذد
 3240\5\2\ق

 ٔثزبسٚخ
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2\9\0205  

انمٛذ انًذبظشاد انُٕػٛخ ػهٗ غهجخ انذساعبد انؼهٛب   03

 فٙ ديشك

جبيؼخ رششٍٚ  

شثٛخ كهٛخ انز–

 انشٚبظٛخ.

شبسكذ فٙ نجبٌ ػذٚذح نًُبلشخ انجذٕس فٙ انًؤرًشاد  04

. 

 

  ٔانذكزٕساِ. اششفذ ػهٗ انؼذٚذ يٍ سعبئم انًبجغزٛش   06

اششفذ ػهٗ انؼذٚذ يٍ ثذٕس انزخشط نطهجخ   02

كبٌ يٍ ظًُٓب فٕص ثذش ادذ انطالة  طانجكبنٕسٕٚ

 انزٍٚ اششفذ ػهٛٓى يٍ انذساعخ انصجبدٛخ )انجذش

 0229نهؼبو انذساعٙ )  االٔل ػهٗ جبيؼخ دٚبنٗ(

0202.) 

08 

 


