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                                    السيرة الذاتية                                 

                                                                        

 االسم الرباعي : صادق جعفر محمود علي

 1974 –تاريخ الوالدة: بغداد 

 16/5/2015/ تاريخ الحصول عليها :                     ةدكتوراالشهادة :

  رياضيةالتربية فلسفة في الالتخصص العام : 

 كرة القدمعلم التدريب الرياضي / التخصص الدقيق : 

 15/9/2020/ تاريخ الحصول عليه :                 استاذاللقب العلمي : 

  سنة( 16عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : )

 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : التوجد

 sadiq.football4@gmail.com البريد االلكتروني :

 كلية التربية الرياضية –الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس : جامعة بغداد 

 30/6/2000تاريخ الحصول عليها : 

 تربية الرياضية كلية ال –الجهة المانحة لشهادة الماجستير: جامعة بغداد 

 24/2/2005تاريخ الحصول عليها : 

 الجامعة المستنصرية الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 16/5/2015 تاريخ الحصول عليها :

ختبار لقياس بعض القدرات المهارية لدى اعنوان رسالة الماجستير : تصميم بطارية 

 حراس المرمى بكرة القدم .

 الرسالةملخص 
اختبار لقياس بعض القدرات المهارية لدى حراس المرمى تصميم بطارية 

 بكرة القدم
 

 بحث وصفي
 لحراس مرمى فرق اندية العراق للدوري الممتاز والدرجة االولى )أ(
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 الباحث : صادق جعفر محمود

 المشرفان
 أ.د.ايمان حسين أ.د.فاهم كامل 

 

 الباب االول : التعريف بالبحث
ها  يووو االىحووو تاحيووو اتوووااالحووو ي امووو اا  يووو احوووم  ااحتوووهذا ووواااالىووومقامةووو اال    ووو ا

ال    اض  االف يقاه ه هافياالو فم امو اال   و اهامو م  افوياى ايو اال روهاالف ي و اهالو اا  يو ا
االنمحي اال  م ي اهت اخة ما عاالنهاحيااالخ ذاالى ني اهالنفمي اهالت ىهي ت
قااالختىوووم اهاتةوووااالهموووم  اهىحثوووهاا  يووو ات وووهيااحوووم  اال   ووو ا ووو االنمحيووو اال  م يووو امووو ا  يووو

اال    التح يقااال  افاال  ةهى افياالع ةي االت  يىي ت
ا ووماال لووفة افتووتخةلافوويابةوو ااالختىووم اهاال  م يوو االتووياي فوو ا وو اخ ل ووماالتعوو فامةوو ا
ال متهذاال  م يالح ا اال    اهت هي  ا  ابى اال   ىي اهب ات  قاالىمحثي ال ختىم اهاالى ني ا

النفمووي اهري  ووماالتووياتخوولاال مىووي اه وو ا نووماروومصهاففوو راالىحوو اىت وو يااى م يوو اهال  م يوو اها
ااختىم ا  م ي الح ا اال    الف راال  االتفه امه الة م  ي اىملع ةي االت  يىي ت

 :يهدف البحث الى
ات  يااى م ي ااختىم ال يم اىعضاال   اهاال  م ي الح ا اال    اىف راال  اا

 مجاالت البحث:
الىل ي:االوت  االىحو امةو احو ا اال   و الفو راال و االف و اال ت و  ي ا و افو قاان يو ااال رم  -

ا(ت2004الع اقالة ه ياال  تمزاهال  ر ااالهل ا)أ(اهال لم في اىمل ه يالمن ا)
ات25/7/2004هلغمي اا10/3/2004ال رم االز مني:اار يهااالختىم اهاخ  االفت را  ا -
ال لوم ف افويا  امو االىحو اه ن وم:ا) ةعوقاالزه اص( ) ةعوقا  مقااالن يو اا:ال رم اال فمني -

اللووووو   ( ا) ةعوووووقاال ووووونمم ( ا) ةعوووووقاالنف ( ) ةعوووووقااللوووووعة ( ) ةعقااال منووووو ( ا) ةعوووووقا
ال ه ووو ( ا) ةعوووقاالفم  يووو ( ا) ةعوووقاال ةىوووو ( ا) ةعوووقازاخوووه(ا ) ةعوووقا  وووها(ا ) ةعووووقا

ال ينووووومص( ا) ةعوووووقااا ىيووووو (ا ا) ةعوووووقاف فوووووها( ا) ةعوووووقاالع وووووم (ا) ةعوووووقاالمووووو مهر( ) ةعق
االفهه( ) ةعقاالمةي مني ( ) ةعقاىة ( ) ةعقاتف يه( ا) ةعقامم  اص( ا) ةعقاال  م ي(ت

ا
 الدراسات النظرية والمشابهة::الباب الثاني

اتض  ا اااالىمق:

 ي
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احم  اال    الف راال  ا -
يقابيم اال  م رافياااللعومقاحيو اتوااتهضويها ف وهااال  وم راهارو اضابيوم اال  وم اهاهامومل -

ابيمم ماهفالااالعها  اال لم ف افيااال اصاال  م يت
 

 الميدانية: البحث واجراءاته يةمنهج: الباب الثالث 
تضووووو  ا ووووون واالىحووووو ا اهمينتووووو  اهاال هاهاال موووووتخ   افوووووياالىحووووو  اهتح يووووو اال ووووو  اها

م ياال  م يووو هااختىم ات وووماهالتر ىوووو ااالموووت  مي تاهاالموووو االعة يووو ال ختىووووم اها اهالت ىيوووقاالن وووو
ال ختىم اها اهالهمم  ااالح م ي ت

ا
 :تهامناقشتحليلها و الباب الرابع:عرض النتائج و 
هاموتخ لاالى م يو اال  م يو اات مه نمبلوالنتوم واهتحةية وماااحتهذا اااالىمقامةو امو ض

االن م ي اهالااىممتخ اااالتحةي االعم ةياى  ي  اال فهنمهااالمممي ا)ل هتةو(
 

 :اجات والتوصياتالباب الخامس: االستنت
 االستنتاجات :

ال  اته  االىمح اال ااالمتنتمرمهااالتي :
تووااتحةيوو اال  ووفهف ااال تىم يوو الةعلوو ي ااختىووم اا  م يوومتافووتااالته وو االوو اث منيوو امها وو افوويا ت1

ضهصاالتحةي االعم ةيتاثوااتو هي  ماتو هي اا تعم و اافوتااالته و االو اث منيو امها و اايضوماهفويا
 ووو اتووواابىوووه اهتفموووي اها ووو قاامووو مصامةووو اخ مووو امها ووو الة ووو  اهاضوووهصالووو ه ابىوووه االعم

ال  م يوو اه وويا) فوو ا)ضوو ق( االفوو راىمل روو  ا  ووياهامووت ىم االفوو راىمليوو  ااخ ووم االفوو ر ا  وويا
ا) نمهل (االف راىملي  ااىعم ا)تلتيه(االف راىملي (ت

اافوووياضوووهصاتووواااموووتخ لاى م يووو ااختىوووم ال يوووم اال ووو  راال  م يووو الحووو ا اال   ووو الفووو راال ووو  ت2
امها ة ماال متخة  افيا اااالىح اهالتيات ث اهح ات ماامة االتلىعمهامة االعها  اه ي:

ا ف االف راىمل  ااالىع ا ممف ا  فن ا  االثىمهت -
 / 45-(ما180  ياهامت ىم االف رامة االر ا اىم تفم ا) -

اات(2×2اخ م االف راىر يعاارزاصاالرمااا اخ ا  ىعا) -
املي ا  ا ن   اال  فااهاالرزاصاال اال نم قاال ح  رت  ي) نمهل (االف راىا -
ااىعم ا)تثىيها(االف راى ىض ااهاى ىضتي ا  ا ن   االرزاصاال اال ن   اال ح  رت -
ا

 ك
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 بعض في الخاص التحمل لتطوير مركبة تمرينات تأثير:  هالدكتورا اطروحةعنوان 

 . القدم بكرة للناشئين والوظيفية والمهارية البدنية القدرات 

 مستخلص االطروحة 

"
 تأثير تمرينات مركبة لتطوير التحمل الخاص في بعض 

 القدرات البدنية والمهارية والوظيفية

للناشئين بكرة القدم 
"
 

 

 الباحث                                                     إشراف        

 هر احمد عاصي العيساويصادق جعفر محمود                                  أ.د ما

 م5201هـ                                                          1436     

 

 الى :ـ البحث هدف       

 . بناء تمرينات مركبة لتطوير التحمل الخاص تتالءم  وقدرات عينة البحث.1

هارية . التعرف على تأثير التمرينات المركبة في بعض القدرات البدنية والم2

 والوظيفية للناشئين بكرة القدم.

 -وافترض الباحث :

 ةلقبلية والبعدياهناك فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات  .1

وبعض القدرات البدنية  للمجموعتين الضابطة والتجريبية في التحمل الخاص

 بكرة القدم. والمهارية والوظيفية

حمل الخاص وبعض القدرات البدنية . هناك تباين في نسب التطور في الت2

 والمهارية والوظيفية بكرة القدم.
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. هناك فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين 3

الضابطة والتجريبية في التحمل الخاص وبعض القدرات البدنية والمهارية 

 والوظيفية بكرة القدم.

ي لمالئمته في حل مشكلة البحث على عينة من الباحث المنهج التجريب استخدم      

-2014العبي ناشئين نادي القوة الجوية الرياضي بكرة القدم للموسم الكروي )

( العباً وهم 20( سنة والبالغ عددهم )14-16( يمثلون الفئة العمرية )2013

%( من مجتمع البحث االصلي. تم اختيارهم بالطريقة العمدية 71.43يشكلون نسبة )

(العبين لكل 10توزيعهم عشوائياً الى مجموعتين ضابطة وتجريبية وبواقع ) وتم

 ( الستخراج النتائج.SPSSمجموعة. وتم استعمال الحقيبة االحصائية )

 واستنتج الباحث :ـ

البدنية المهارية الخططية(  –البدنية المهارية  –. ادت التمرينات المركبة )البدنية 1

 تحمل االداء(. –تحمل القوة  –اص )تحمل السرعة الى تطوير انواع التحمل الخ

 . ارتفاع مستويات كل من القدرات البدنية والمهارية والوظيفية )قيد البحث(.2

. ان اسلوب اختيار خصوصية التمارين المركبة ونوعيتها وعددها وتوزيعها 3

 بشكل   

 ا البحث.متساوي كان له االثر الواضح في تطوير كافة المتغيرات التي تناوله
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 الوظائف التي شغلها :

 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

كلية التربية  –جامعة ديالى  تدريسي .1
 . الرياضية

 األُن ىلاو – 7/1/2006

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دريس فيهاقام بالتالجامعات او المعاهد التي 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها

 

 رات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها المقر

 
 
 

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

كلية التربية  –جامعة بغداد  .1
 . الرياضية

 تنسيب 2008- 2006

    

    

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 والى األن – 2006 كرة القدم االلعاب الفرقية  التربية الرياضية ديالى .1

 والى االن – 2016 تدريب رياضي االلعاب الفرقية  التربية الرياضية الىدي .2

 2007 - 2006 كرة القدم التدريس التربية الرياضية بغداد .3

 2008 - 2007 كرة القدم التدريس التربية الرياضية بغداد .4

 2020 - 2019 مناج التدريب الدراسات العليا التربية الرياضية ديالى .5

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

  2009 كرة القدم االلعاب الفرقية  التربية الرياضية ديالى .1

 2016 تدريب رياضي  العلوم النظرية التربية الرياضية ديالى .2
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 على الرسائل واالطاريح  األشراف 

 

 

 

 

 السنة الدراسية القسم الكلية امعةالج ت

 ديالى 1
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

 2016 -2015 الدراسات العليا

 عنوان  الرسالة
 

تاثير تمرينات لعي الحيازة بمساحات محددة في بعض القدرات 
 الحركية ودقة اهم المهارات االساسية بكرة القدم الناشئين .

 ة الدراسيةالسن القسم الكلية الجامعة ت

 ديالى 2
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

 2017 - 2016 الدراسات العليا

 عنوان  الرسالة
 

تدريب بمقاومات مختلفة في تطوير بعض القدرات  تاثير منهج
 البدنية والبايوميكانيكية الخاصة وانجاز الوثب الطويل للشباب . 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 لىديا 3
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

  2020-2019 الدراسات العليا

 عنوان  
 االطروحة  

تاثير تمرينات االيقاع الحركي في تطوير السرعة الخاصة ودقة 
 بعض المهارات االساسية والحيازة بكرة القدم لالعبي الشباب .

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

4     

ا 
 السنة الدراسية القسم لكليةا الجامعة ت

3     

  

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

4     

 عنوان  الرسالة
 او   األطروحة

ا



abeb  جامعة ديالى -ياضة كلية التربية البدنية وعلوم الر –السيرة الذاتية 

 2020-2021 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

  المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 

 

 حلبجة جامعة  /  الدولي االول العلمي الرياضي المؤتمر العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2016 -         التربية الرياضية حلبجة جامعة    1
 ةالبدنية وعلوم الرياض/ كلية التربية  بابلجامعة  لعلوم الرياضة الرابع الدولي العلمي المؤتمر العنوان 

 

 ت
    

 2017 -         التربية الرياضية جامعة بابل 2
  الرياضية للتربية الثاني الدولي العلمي المؤتمر العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2018 -         التربية الرياضية جامعة سليمانبة 3
  العنوان 

 

     ت

4           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسية

5           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

6           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

7           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 االنعقادمكان 
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

8           -  
  العنوان 
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 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت
 

  عنوان الدورة 
 1 االتحاد العراقي المركزي بكرة القدمالتي اقامها ( D) االولية  ةيالدورة التدريب

 2015 ديالى -العراق  مكان االنعقاد

 ت
 

باشراف  االتحاد العراقي المركزي بكرة القدم ( التي اقامهاCة )يالدورة التدريب عنوان الدورة 
 2 االتحاد االسيوي

 2016 ديالى -العراق  مكان االنعقاد

 ت
 

باشراف   ( التي اقامها االتحاد العراقي المركزي بكرة القدمBة )يالدورة التدريب عنوان الدورة 
 3 االتحاد االسيوي

 2018 ديالى -العراق  مكان االنعقاد

 ت
 

 دورة طرائق التدريس والتدريب الجامعي )دورة التأهيل التربوي( عنوان الدورة 
 4. 

 2006السنة /  كلية التربية الرياضية  –جامعة ديالى  مكان االنعقاد

 ت
 

 الحاسوب الدورة التأهيلية الستخدام  عنوان الدورة 
 5. 

 2004السنة /  كلية التربية للبنات –جامعة بغداد  مكان االنعقاد

 ت
 

 الدورة التأهيلية للحاسوب لطلبة الدراسات العليا عنوان الدورة 
 6. 

 2008السنة /  جامعة بغداد  –مركز الحاسبة االليكترونية  مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 

7 

   دمكان االنعقا

 ت
 

  عنوان الدورة 

8 

   مكان االنعقاد



abeb  جامعة ديالى -ياضة كلية التربية البدنية وعلوم الر –السيرة الذاتية 

 2020-2021 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 

  تطوير  أوالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع
 التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

تأثير استخدام اسلوب االكتشاف الموجه في  1
تعلم مهارتي الدحرجة ودقة المناولة بكرة 

 القدم .

كلية التربية  –بغداد جامعة 
 الرياضية للبنات.  

(2010) 

 

2 
تركيز حامض الالكتك أثناء الجهد البدني و 

بمستوى أداء مهارة التهديف في  عالقته
 خماسي كرة القدم .

كلية التربية  –جامعة ديالى 
 الرياضية .

(2010) 

التوافق العصبي العضلي بين العين والقدمين  3
ة ودقة المناولة وعالقته بمهارتي الدحرج

 بكرة القدم

كلية التربية  –جامعة ديالى 
 الرياضية .

2014 

 

4 
تأثير برنامج تدريبي باستخدام تمرينات مركبة 

في بعض القدرات  التحمل الخاص لتطوير
 المهارية للناشئين

 –الجامعة المستنصرية 
 كلية التربية االساسية

2014 

عاض تأثير استخدام تمريناات قاوة خاصاة فاي ب 5
 القدرات البدنية والمهارية للناشئين بكرة القدم

كلية  –جامعة القادسية 
 التربية الرياضة

2016 

 تطاوير فاي فاةلمخت بمقاوماات تادريبات تاأثير 6
 الوثب وانجاز البيوميكانيكية تاالمتغير بعض
 شبابلل الطويل

كلية التربية  –جامعة ديالى 
 الرياضية .

2017 

حيااازة فااي تطااوير دقااة تاااثير تمرينااات لعااب ال 7
 مهارة المناولة والتهديف بكرة القدم للناشئين

كلية التربية  –جامعة ديالى 
 الرياضية .

2017 

اثااار اساااتخدام تمرينااااات خططياااة فاااي بعااااض  8
 بكرة القدم  البدنية والمهارية للشباب القدرات

مجلاااااة االطروحاااااة علمياااااة 
 محكمة

2018 

ير تااااثير تمريناااات تصااااعدية بااااالوزان لتطاااو 9
مطاولاااة القاااوة و بعاااض المهاااارات الهجومياااة  

 للناشئين بكرة القدم

كلياة التربياة  –جامعة بغداد 
 الرياضية للبنات

2018 

 البدنية رت ا القد ببعض وعالقته االداء تحمل 10
 القدم بكرة الشباب لالعبي

كلية التربياة  –جامعة ديالى 
 الرياضية .

2018 

لالعبااي كاارة القااوة  قااي تحماال تمريناااتتاااثير  11
 الشبابالقدم 

كليااااااة  – ميسااااااانجامعااااااة 
 التربية الرياضية .

2018 

تاااااثير برنااااامج تاااادريبي باسااااتخدام تمرينااااات  12
  مهارياااااة لتطاااااوير دقاااااة التهاااااديف  توافقياااااة

 للناشئين بكرة القدم

 2019 مجلة نسق علمية محكمة

اثاار اسااتخدام برنااامج تاادريبي مقتاار  لتطااوير  13
ارتي التهااديف بعااض ماان اوجااه القااوة فااي مهاا

 كرة القدم الشباب  لالعبي والتمرير البعيد

كلياة  -الجامعة المستنصرية 
 التربية الرياضة

2019 
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تااأثير نااوعين ماان تمرينااات اللعااب المشااروط  14
بمناااطق محااددة فااي بعااض القاادرات البدنيااة و 

 المهارية للناشئين بكرة القدم

 –الجامعااااااة المستنصاااااارية 
 كلية التربية االساسية

2019 

فاعلية تمرينات خاصاة لتطاوير القاوة المميازة  15
وحركااة القاادمين  بالساارعة للاارجلين والرشاااقة

 في الدفاع لالعبي كرة القدم الناشئين

كليااة التربيااة  –جامعااة باباال 
 الرياضية

2019 

الحمال باساتخدام تماارين  فاعلية التحكم بتكرار 16
مهارية في عدد من القدرات المهارياة لالعباي 

 ن بكرة القدمالناشئي

كليااة التربيااة  -حامعااة بغااداد 
 الرياضية

2019 

الساااارعة  ي تحمااالفاااتااااثير برناااامج تااادريبي  17
 الشباب لالعبي كرة القدم

كلية التربية  – االنبارجامعة 
 الرياضية .

2019 

تااااثير تمريناااات االيقااااع الحركاااي فاااي تطاااوير  18
الساارعة الخاصااة بكاارة الفاادم لالعبااي شااباب 

 نادي كركوك

كلية التربياة  –ة ديالى جامع
 الرياضية .

2020 

    

 

  ( المجالت العالمية ومجلةimpact factors التي قام بالنشر فيها ) 
 The Swedish of Sccientific Reaearch اسم المجلة ت

 THE EFFECT OF A TRAINING PROGRAM USING عنوان البحث

SUPPLEMENTAL TRAININGWITH WEIGHTS TO 

DEVELOP SPEED & EXPLOSIVE STRENGTH IN 

PASSING SKILL FOR YOUNG FOOTBALLERS. 

  Volume 2,June.2015 السويد الدولة / 

 

 

 Annals of Tropical Medicine & Public Health اسم المجلة ت

  

 The Impact of Circuit Training Technique in core عنوان البحث

muscles and Legs Flexibility for Junior Football 

players 

 Vol 23, Issue 9, May الهند الدولة / 

2020 

 Annals of Tropical Medicine & Public Health اسم المجلة ت

 The impact of the training program using the vartlek عنوان البحث

(play speed) technique on the tactical performance 

speed and accuracy for young football players 

 , Vol 23, Issue 111 الهند الدولة / 

August 2019 

  lnernational  journal of psychosocial  Rehabilitation اسم المجلة ت
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 The effect of a training program on developing the عنوان البحث

kinetic speed of the dribbling and passing skills for 

football junior players. 

 Vol.24, Issue 01, 2020 المملكة المتحدة الدولة / 

 lntrenational journal of pharmaccutical Research اسم المجلة ت

 The Effect of a Training Program in Developing عنوان البحث

Young Soccer Players’ Accuracy and Endurance of 

Scoring Skill Performance. 

 Vol.24, Issue 04, 2020 المملكة المتحدة الدولة / 

 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 

 ت
  اسم الهيئة

 

 

 ةالسن مازال عضواً / انتهاء العضوية تاريخ االنتساب محلي         دولية

 

   

 نشاطات حصل فيها على ) جوائز / شهادات تقديرية / كتب شكر( أو إبداعات 
  ت

 (Cالدورة التدريبية االسيوية فئة ) النشاط أو اإلبداعنوع 
1 

 اإلبداع أوعنوان النشاط  
التي اقامها االتحاد ( و Cالمشاركة بالدورة التدريبية )

 االتحاد االسيويالعراقي المركزي بكرة القدم باشراف 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 

 

 
 2015 االتحاد االسيوي
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  ت

 (Bالدورة التدريبية االسيوية فئة ) أو النشاط نوع اإلبداع
2 

 عنوان النشاط او اإلبداع 
اد التي اقامها االتح( و Bالمشاركة بالدورة التدريبية )

 العراقي المركزي بكرة القدم باشراف االتحاد االسيوي

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2018 االتحاد االسيوي  

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 مناقشة رسالة ماجستير

 3 

 مناقشة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 زة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ()جائ

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
كلية التربية البدنية وعلوم  

 بغدادالرياضة / 
2017 

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط

 مناقشة رسالة ماجستير

 4 

 مناقشة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 السنة حةالجهة المان

 
كلية التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة / ديالى
2018 

 مناقشة رسالة ماجستير  ت
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  نوع اإلبداع  أو النشاط 5

 مناقشة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

كلية التربية البدنية وعلوم                                 

 البصرةالرياضة / 
2019 

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

 مناقش  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
لوم كلية التربية البدنية وع 

 بغدادالرياضة / 
2018 

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط
7 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

    

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط

8 
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  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 يرية / كتاب شكر ()جائزة / شهادة تقد
 السنة الجهة المانحة

    

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط

9 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

    

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط

10 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ليهما حصل ع

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 

 السنة

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



abeb  جامعة ديالى -ياضة كلية التربية البدنية وعلوم الر –السيرة الذاتية 

 2020-2021 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 التأليف والترجمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغات التي يجيدها 

 العربية.  1

2  . 

3  . 

 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي          / عدد الطبعات /سنة النشر

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 ر منهجيغي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 
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 مساهمات في خدمة المجتمع 

 

 أخرىنشاطات 

ة ) البراعم و االشبال و . احد العبي نادي الطلبة الرياضي للفئات العمري 1

 الناشئين و الشباب( وتم استدعائي لتمثيل فريقها االول بكرة القدم .

 . تم استدعائي لتمثيل منتخب اشبال العراق بكرة القدم . 2

( التي اقامها االتحاد العراقي المركزي بكرة Dة  االولية )يالدورة التدريب. المشاركة في 3

 . (2015) في ديالى القدم

 ( التي اقامها االتحاد العراقي المركزي  بكرة القدمCالدورة التدريبية )المشاركة في  .4

 . (2016) باشراف االتحاد االسيوي

  ( التي اقامها االتحاد العراقي المركزي بكرة القدمBالدورة التدريبية )المشاركة في . 5

 ( .2018) باشراف االتحاد االسيوي

( 2011جامعة ديالى لعام ) –ية الرياضية . تدريب منتخب كلية الترب 6

 والحصول على المركز االول .

. المشاركة في تمثيل فريق خماسي كرة القدم لتدريسي كلية التربية الرياضية 7

جامعة ديالى والمشارك في دوري الكليات للتدريسين والحصول على المركز  –

 ( .2018( )2010االول لعام )

كلية التربية  –جامعة ديالى رقيات الفرعية في . تم تنسيبي في لجنة الت8

 الرياضية .

. تم تنسيبي في لجنة تنزيل الدرجات الخاصة باالمتحانات النهائية للدراسات 9

 الصباحية والمسائية.

. تم تنسيبي في لجنة كرة القدم الخاصة باالختبارات لقبول طالب المرحلة 10

 االولى في الكلية .

 طلبة الدراسات العليا و الدراسة االولية . . االشراف على بحوث11

  . مناقشة بحوث طلبة الدراسات العليا و الدراسة االولية .12
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. تقويم البحوث الخاصة للترقيات العلمية او لغرض نشرها في 13

  المجالت العلمية ضمن التخصص

 

  


