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 السٌرة الذاتٌة

 

 الٌأسفردوس مجٌد أمٌن  االسم الرباعي :

 16/02/1974 تاريخ الوالدة:

 09/09/2008 تاريخ الحصول عليها : /                   دكتوراهالشهادة :   

 اقةلٌ - جمناستك –باٌومٌكانٌك التخصص الدقيق : /        تربٌة رٌاضٌةالتخصص العام : 

 09/90/2016 تاريخ الحصول عليه : /  دكتورأستاذ اللقب العلمي : 

 أشهرعشرٌن سنة وثالثة  عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 ال ٌوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 il.comferdousalbayty@gma البريد االلكتروني :

Ferdos_ameen@uodiyala.edu.iq 

 جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات: البكالوريوسالجهة المانحة للشهادة 

 10/07/1999تاريخ الحصول عليها : 

  الرٌاضٌةجامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة  الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 05/09/2005تاريخ الحصول عليها : 

 جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 30/06/2008تاريخ الحصول عليها : 

نهج تدرٌبً مقترح لتطوٌر صفة المرونة الخاصة م :عنوان رسالة الماجستير 

 .الحركات جهاز ٌة علىوأثرهُ فً  أداء بعض مهارات الوثبات الفن

 

تأثٌر تدرٌب القوة الخاصة فً بعض المتغٌرات  عنوان رسالة الدكتوراه :

الباٌوكٌنماتٌكٌة واألداء الفنً لمهارة القلبة الهوائٌة األمامٌة المكورة على 

 .عارضة التوازن للناشئات
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 الوظائف التً شغلها:* 

 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 ولحد اآلن – 2006 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة لجان االمتحانٌةلا 1

 2014 - 2010 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة رئٌس لجنة التدقٌق 2

 2012 - 2011 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة الترقٌات  3

 2013 - 2012 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة لجنة علمٌة 4

 2013 – 2012 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة الترفٌعات 5

 2015 – 2013 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة البعثات والعالقات الثقافٌةمسؤول  6

7 
جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة  قبول الطالب

 وعلوم الرٌاضة
 ولحد اآلن – 2005

 2014 مالٌزٌا عضوٌة تحلٌل األداء 8

9 
جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة  للجنة العلمٌةفً ا عضو 

 وعلوم الرٌاضة
2016 - 2017 

10 
مسؤل المختبرات فً الكلٌة 

 )باٌومٌكانٌك,حاسبات,فسلجة( 
جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة
 ولحد أالن – 2016

11 

رئٌس لجنة إرسال نشاطات 
موظفٌن التدرٌسٌٌن والطلبة وال

على موقع حكومة المواطن 
 االلكترونٌة

جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2017 

12 
جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة البدنٌة  مسؤل على القاعات االمتحانٌة

 وعلوم الرٌاضة
2016 - 2017 

13 
جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة البدنٌة  للجنة العلمٌةفً اعضوا 

 الرٌاضةوعلوم 
2018-2020 

14 
جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة البدنٌة  كٌاللجنة العلمٌة للباٌومٌكان رئٌس

 وعلوم الرٌاضة
 اآلنولحد  -  2008
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 المعاهد التً قام بالتدرٌس فٌها أو جامعاتال* 

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها* 

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

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

 أول تعٌن 2002 - 1999 داد/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبناتجامعة بغ  1

 نقل إلى جامعة دٌالى 2006 - 2002 جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 2

 تنسٌب 2006 جامعة المستنصرٌة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 3

 تنسٌب 2008 - 2006 جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جادرٌة 4

  ولحد اآلن – 2008 ى/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةجامعة دٌال 5

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2001 - 1999 جمناستك الفنً األلعاب الفردٌة تربٌة رٌاضٌة /  للبنات بغداد 1

 تربٌة رٌاضٌة دٌالى 2
 

 األلعاب الفردٌة
ناستك الفنً جم

 واالٌقاعً +
 لٌاقة بدنٌة

2002 - 2006 

 2008 – 2006 جمناستك الفنً  التدرٌس جادرٌة -تربٌة رٌاضٌة  بغداد 3

 
4 

 
 دٌالى

تربٌة بدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

العلوم التطبٌقٌة 
 + النظرٌة

جمناستك الفنً 
+ لٌاقة بدنٌة 
 + باٌومٌكانٌك

2008 – 2012 

5 
 
 دٌالى

لوم تربٌة بدنٌة وع
 الرٌاضة

 األلعاب الفردٌة+
 العلوم النظرٌة

جمناستك الفنً 
 + باٌومٌكانٌك

 
 ولحد اآلن – 2013

 دٌالى 6
تربٌة بدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 الدراسات العلٌا
ماجستٌر/ 

 دكتوراه

 
 ولحد اآلن – 2011 باٌومٌكانٌك

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2001 - 1999 جمناستك الفنً األلعاب الفردٌة للبنات  رٌاضٌةالتربٌة ال بغداد 1

لٌاقة  –جمناستك  األلعاب الفردٌة رٌاضٌةالتربٌة ال دٌالى 2
 بدنٌة

2001 - 2006 

 2006 جمناستك الفنً ---------- رٌاضٌةالتربٌة ال المستنصرٌة 3

 -رٌاضٌة التربٌة ال بغداد 4
 جادرٌة

 جمناستك الفنً التدرٌس
 واإلٌقاعً

2006 – 2008 

5  
 دٌالى

 
 التربٌة الرٌاضٌة

 
 العلوم التطبٌقٌة

الفنً   جمناستك
  –واإلٌقاعً 

 -لٌاقة بدنٌة  
 باٌومٌكانٌك

 
2008 – 2011 

 2012 جمناستك اإلٌقاعً األلعاب الفردٌة التربٌة الرٌاضٌة  للبنات بغداد 6

العلوم النظرٌة  التربٌة البدنٌة دٌالى 7
 +األلعاب الفردٌة

 باٌومٌكانٌك + 
 الجمناستك

 ولحد اآلن  – 2012
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 على الرسائل واالطارٌح  األشراف

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2012 - 2011 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 1
 عنوان  الرسالة 

 أو   االطروحة  
النشاط الكهربائً للعضلة المستقٌمة الفخذٌة والتؤامٌة والشغل بداللة 
الطاقة الحركٌة لمرحلة االقتراب وعالقتهما بقوة الدفع لحظة االرتقاء 

 .بالضرب الساحق فً الكرة الطائرة
 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2013 - 2012 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 2
 نوان  الرسالة      ع
 او   األطروحة  

تقٌٌم منهج تدرٌبً على وفق بعض المتغٌرات الوظٌفٌة والبٌوكٌمائٌة 
 متر. 200متر و 100واالنجاز لعدائً 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

تربٌة  دٌالى 3
 األساسٌة

 2014 - 2013 الدراسات العلٌا

 عنوان  الرسالة 
 روحةأو   االط  

آثر تمرٌنات خاصة بداللة هٌمنة تفكٌر الدماغ فً إتقان بعض الحركات 
 األرضٌة فً الجمناستك الفنً لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

تربٌة  دٌالى 4
 األساسٌة

 2015 - 2014 الدراسات العلٌا

 عنوان  الرسالة      
 ةاو   األطروح  

تأثٌر تمرٌنات بجهازي حامل الكرات وقاذفها فً تطوٌر بعض 
 المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة ودقة الضرب الساحق بالكرة الطائرة للشباب

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2015 - 2014 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 5
 عنوان  الرسالة 

 أو   األطروحة  
ٌن جهاز الكترونً لقٌاس القوام على وفق بعض المتغٌرات تصمٌم وتقن

الباٌومٌكانٌكٌة والتشرٌحٌة لطلبة المرحلة األولى فً كلٌة الّتربٌة 
 دٌالى البدنٌة وعلوم الّرٌاضة / جامعة

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2016 - 2015 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 6
 لة      عنوان  الرسا

 او   األطروحة  
مهارٌة( فً تطوٌر العضالت العاملة بداللة  - تأثٌر تمرٌنات )بدنٌة

النشاط الكهربائً وبعض القدرات البدنٌة واللكم المضاد لمنتخب شباب 
 العراق بالمالكمة.

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2016 - 2015  الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 7
 عنوان  الرسالة 

 أو   األطروحة  
تأثٌر استخدام جهاز الكترونً مصمم لتطوٌر بعض المتغٌرات 

 البٌوكٌنماتٌكٌة وانجاز رمً القرص للشباب

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2017 - 2016 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 8
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 عنوان  الرسالة      
 ألطروحةاو   ا  

نسبة مساهمة بعض القدرات البدنٌة والمتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة بدقة 
األداء مهارتً استقبال اإلرسال والدفاع عن الملعب لالعب الحرة لكرة 

 الطائرة.
 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2017 - 2016 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 9
 عنوان  الرسالة 

 أو   االطروحة  
تأثٌر التدرٌب على أسطح رملٌة وأوزان مثقلة فً تطوٌر القوة الخاصة 

 وبعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌة للكمة الٌسارٌة للمالكمٌن الشباب.

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2018 - 2017 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 10
 عنوان  الرسالة      

 او   األطروحة  
ركض تأثٌرها فً  متغٌرات الخطوة وبعض القدرات البدنٌة وانجاز 

 للشاباتم  400

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2017 - 2018 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 11
 عنوان  الرسالة 

 أو   االطروحة  
ٌكانٌكٌة والقلبة تصمٌم جهاز مساعد لتطوٌر بعض المتغٌرات البٌوم

 فً الجمناستك الفنً. على جهاز المتوازي للناشئٌنالخلفٌة الهوائٌة 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2019 -2018 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 12
 عنوان  الرسالة      

 او   األطروحة  
حددات البٌوكٌنماتٌكٌة القٌمة التنبؤٌة بمستوى االنجاز بدالله أهم الم 

لبعض مراحل األداء باستخدام منظومة التحلٌل البٌوسان لالعبً رمً 

 .الرمح المتقدمٌن

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2019 - 2020 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 13
 عنوان  الرسالة      

 او   األطروحة  
كٌنماتٌكٌة بمهارة الطلوع بالدحرجة عالقة بعض المتغٌرات البٌو

 على جهاز عارضة التوازن فً الجمناستك الفنً للنساء األمامٌة

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2021 - 2022 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 14
 عنوان  الرسالة      

 او   األطروحة  
 

 راسٌةالسنة الد القسم الكلٌة الجامعة ت

 2021 – 2022 الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة دٌالى 15
 عنوان  الرسالة      

 او   األطروحة  
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 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها 

تأثٌر تدرٌبات األثقال المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة وأداء مهارة الدورة الصغٌرة للوقوف على  العنوان 
 وازي مختلف االرتفاع للنساءجهاز المت

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

كلٌة التربٌة  –جامعة القادسٌة  1
 الرٌاضٌة

         - 2011 

 الطرق الخاصة لنمو المرونة والتنسٌق الحركً لألعمار المتقدمة لالعبات الجمناستك العنوان 
 

 ت
 

 االنعقاد مكان
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

المؤتمر العالمً التاسع فً روسٌا   2
 شجامعة فارو ن -الحكومٌة 

         - 2011 

 تقٌٌم النشاط الحٌوي فً أداء التمارٌن الرٌاضٌة العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

مؤتمر الدولً الثالث فً جامعة  3
 / روسٌا االتحادٌة شفارو ن

         - 2011 

 المكورة على األمامٌة   تحلٌل  بعض المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة لمهارة القلبة الهوائٌة  العنوان 

 جهاز عارضة التوازن للناشئات 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –بحث   )

 

 السنة الدراسٌة

 .) أمرٌكٌا مؤتمر العالمً العاشر 4
فً االتحاد  ( الصٌن وسٌا,

 شفارو ن    الروسً جامعة 

         - 2012 

دراسة لمعرفة القابلٌة فً التعلم الحركً لبعض المهارات الحركٌة فً الجمناستك الفنً  العنوان 
 للرجال

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  سمالق
 

 السنة الدراسٌة

الدوري الثامن العلمً مؤتمر  5
 عشر فً الموصل

         - 2012 

جهاز  منأداء العجلة البشرٌة )كارتوٌل( هبوط تعلٌم تأثٌر التغذٌة الراجعة البصرٌة فً  العنوان 
 عارضة التوازن لطالبات المرحلة الثانٌة

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –ث  ) بح

 

 السنة الدراسٌة

الدوري الثامن العلمً مؤتمر  6
 عشر فً الموصل

         - 2012 

 بعض زواٌا األداء الحركً وعالقتها بدقة الرمً لدى ناشئات القوس والسهم. العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة
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مً  الدولً الخامس مؤتمر العل 7
أسبانٌا  ,سانتا  سوزانابرشلونة 

2012 

         - 2012 

عالقة مؤشري االنسٌابٌة ودفع القوة بدرجة تقٌٌم األداء مهارة القفزة الخلفٌة المستقٌمة  العنوان 
 مع لفة ونصف على منصة القفز

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 الدراسٌة السنة

مؤتمر العلمً الثالث  8
 للباٌومٌكانٌك. جامعة القادسٌة. 

         - 2012 

 ندوة علمٌة للتربٌة البدنٌة العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة  9
 جادرٌة –الرٌاضٌة 

         - 2013 

تأثٌر التغذٌة الراجعة البصرٌة فً المعلومات الفنٌة والمٌكانٌكٌة وأداء الهبوط بمهارة  العنوان 
 الكارتوٌل من جهاز عارضة التوازن

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسٌة

 2013 -          2013مؤتمر روسٌا عالمً  10
 ندوة علمٌة العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة  11
 للبنات –الرٌاضٌة 

         - 2013 

 اآلثار اإلٌجابٌة للتروٌح ودوره فً ضبط السلوك  الجانح للشباب الجامعً العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2013 -          مؤتمر العلمً الدولً فً الجزائر  12

نسبة مساهمة بعض القٌاسات الجسمٌة والقدرات البدنٌة فً أداء بعض مهارات الجمناستك  العنوان 
 الفنً لالعبً.

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2014 -          تونس جمهورٌة 13

تأثٌر تمرٌنات بجهاز حامل الكرات فً تطوٌر بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة للضرب  العنوان 
 الساحق لالعبٌن الشباب فً الكرة الطائرة.

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة



abeb  جاهعت دَالً -كلُت التزبُت البدًُت وعلىم الزَاضت  –السُزة الذاتُت 

 2022/  2021 –دٌالى  جامعة - الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة لٌةك – الذاتٌة السٌرة

هؤتوز العلوٍ السابع فٍ كلُت  14

 َالًدالتزبُت األساسُت/ جاهعت 
         - 2016 

ورشة عمل خاص بالتصوٌر والتحلٌل الحركً لطالب الماجستٌر لكلٌة التربٌة البدنٌة  العنوان 
 جامعة دٌالى. -وعلوم الرٌاضة 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

ت التزبُت البدًُت جاهعت دَالً/ كلُ 15

 وعلىم الزَاضت
         - 2016 

 ورشة عمل للباٌومٌكانٌك العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جاهعت بغداد/ كلُت التزبُت البدًُت  16

 جادرَت -وعلىم الزَاضت 
         - 2016 

اص بالتصوٌر والتحلٌل الحركً لطالب الماجستٌر لكلٌة التربٌة البدنٌة ورشة عمل خ العنوان 
 جامعة دٌالى. -وعلوم الرٌاضة 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جاهعت دَالً/ كلُت التزبُت البدًُت  17

 وعلىم الزَاضت
         - 2017 

 لخمفيةمهارة القمبة الهوائية افي فاعمية إتقان أداء  كينماتيكيةلبايو اتغذية الراجعة ال تأثير العنوان 
 عمى بساط الحركات األرضيةالمكورة 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة السلٌمانٌة/ كلٌة  -مؤتمر 18
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

         - 2017 

لكلٌة التربٌة البدنٌة  الدراسات العلٌا والتدرٌسٌٌنورشة عمل خاص خطوات التحلٌل لطالب  العنوان 
 جامعة دٌالى. -وعلوم الرٌاضة 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة البدنٌة  19
 ٌاضةوعلوم الر

         - 2018 

تأثٌر برنامج تعلٌمً مقترح تطوٌر مهارة القلبة الهوائٌة األمامٌة المكورة على  العنوان 
 بساط الحركات األرضٌة للجمناستك الفنً

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة بابل / كلٌة التربٌة  -مؤتمر 20
 لبدنٌة وعلوم الرٌاضةا

         - 2018 

خلفً على بساط الحركات األرضٌة التحلٌل بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة لمهارة القوس  العنوان 

 للجمناستك الفنً العبات منتخب الكلٌة



abeb  جاهعت دَالً -كلُت التزبُت البدًُت وعلىم الزَاضت  –السُزة الذاتُت 

 2022/  2021 –دٌالى  جامعة - الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة لٌةك – الذاتٌة السٌرة
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2019 -          تاٌالند مؤتمر 21
تأثٌر منهج تعلٌمً ألداء مهارة القفزة العربٌة مع القفز مصحوب بنصف لفه على  العنوان 

 بساط الحركات األرضٌة لطالب المرحلة الثالثة فً كلٌة التربٌة جامعة دٌالى

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

ح الدٌن / اربٌل/ كلٌة جامعة صال 22
 التربٌة البدنٌة

         - 2019 

 العنوان 
 الورشة التخصصٌة لعلم الباٌومٌكانٌك الرٌاضً

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة البصرة/ كلٌة التربٌة  23
 البدنٌة

         - 2019 

   والتمٌز. ر الدولً األول إلبداعالمؤتم العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2019 -          جامعة بابل 24
 العنوان 

 المؤتمر الدولً الرابع للتدرٌب الرٌاضً
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 ٌةالسنة الدراس

التعاون بٌن جامعتً )واسط  25
ومٌسان( لكلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

         - 2019 

 اإلرسال استقبال مهارة أداء بدقة الباٌومٌكانٌكٌة المتغٌرات بعض مساهمة نسبة العنوان 
 الحر لالعب الطائرة بالكرة الملعب عن

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –بحث  ) 

 

 السنة الدراسٌة

مؤتمر جامعة تكرٌت/ كلٌة  26
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

         - 2020 

 العنوان 
 المؤتمر الدولً االفتراضً الرابع . 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 الجزائر/ جامعة محمد الشرٌف/ 27
معاهد علوم وتقنٌات النشاطات 

 البدنٌة والرٌاضٌة.

         - 2021 

 العنوان 
  ISO21001:2018)الندوة العلمٌة االلكترونٌة(نظام الجودة فً المؤسسات التعلٌمٌة 



abeb  جاهعت دَالً -كلُت التزبُت البدًُت وعلىم الزَاضت  –السُزة الذاتُت 

 2022/  2021 –دٌالى  جامعة - الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة لٌةك – الذاتٌة السٌرة
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

ظم إدارة مدٌرٌة الجمعٌة العراقٌة لن 28
 الجودة/ فرع مٌسان

         - 2021 

 )الورشة االفتراضٌة(محاولة لتطبٌق الحوكمة االلكترونٌة غً الجامعات العراقٌة وأثرها فً تحسٌن األداء الجامعً( العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2021 -          جامعة سومر 29
 العنوان 

 )ورشة عمل( التغذٌة المثالٌة للرٌاضٌٌن خالل شهر رمضان.
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

الجمعٌة المصرٌة للتربٌة البدنٌة  30
 الرٌاضٌة.

         - 2021 

 السرٌع ونصفً الدماغ فً التعلم. )ورشة االلكترونٌة ( تقنٌات التعلم العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة كربالء/ كلٌة التربٌة  31
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

         - 2021 

 العنوان 
 التدرٌس الفعال فً المجال التربوي والتعلٌمً رؤٌة مستقبلٌة

 

 ت
 

 نعقادمكان اال
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

مؤتمر العلمً الدولً الثانً/ جامعة  32
 كلٌة التربٌة البدنٌة –دهوك 

         - 2021 

 العنوان 
 )ورشة االلكترونٌة( دور المرشد النفسً الرٌاضً عامل رئٌس لتحقٌق االنجاز

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 مشاركةنوع ال القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

الجمعٌة الرٌاضٌة العراقٌة/ فرع  33
 علم النفس الرٌاضً

         - 2021 

 العنوان 
 )الندوة الدولٌة االفتراضٌة( النشاط البدنً فً ظل جائحة كورونا

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة سامراء/ كلٌة التربٌة البدنٌة  34
 وعلوم الرٌاضة

         - 2021 

 من وجهة نظر باٌومٌكانٌك FITT)الورشة التخصصٌة للباٌومٌكانٌك الرٌاضً( السرعة والدقة وفق القانون  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

ة المستنصرٌة/ كلٌة التربٌة البدنٌة جامع 35
 2021 -          وعلوم الرٌاضة

 العنوان 
 ندوة النشاط البدنً والمناعة فً ظل انتشار جائحة كورونا.



abeb  جاهعت دَالً -كلُت التزبُت البدًُت وعلىم الزَاضت  –السُزة الذاتُت 

 2022/  2021 –دٌالى  جامعة - الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة لٌةك – الذاتٌة السٌرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

االتحاد العربً للرٌاضة الجامعٌة بالتعاون  36
 2021 -          تحاد العراقً للرٌاضة الجامعٌةمع اال

 العنوان 
 إدارة الذات

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

األكادٌمٌة األمرٌكٌة الدولٌة  37
 للتعلٌم العالً والتدرٌب

         - 2021 

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

38           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

39           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

40           -  



abeb  جاهعت دَالً -كلُت التزبُت البدًُت وعلىم الزَاضت  –السُزة الذاتُت 

 2022/  2021 –دٌالى  جامعة - الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة لٌةك – الذاتٌة السٌرة

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

 ت
 

 لفنً االتحكٌم الدولً للجمباز  عنوان الدورة 
 1 

 2006السنة /  جمهورٌة سورٌا العربٌة مكان االنعقاد

 ت
 

 المدربٌن الدولٌة )اللٌاقة البدنٌة( عنوان الدورة 
2 

جامعة الٌبزك / كلٌة العوم  –ٌا الدٌمقراطٌةجمهورٌة ألمان مكان االنعقاد
 الرٌاضٌة

 2011السنة / 

 ت
 

 السبورة التفاعلٌة عنوان الدورة 
3 

 2012السنة /  جامعة دٌالى / كلٌة الهندسة مكان االنعقاد

 ت
 

 تدرٌبٌة للجمناستك اإلٌقاعً عنوان الدورة 
4 

 2012السنة /  اضٌةجامعة بغداد / كلٌة التربٌة الرٌ مكان االنعقاد

 ت
 

 تدرٌبٌة وتحكمٌة للجمناستك الفنً لطالبات الكلٌة عنوان الدورة 
5 

 2013السنة /  جامعة السلٌمانٌة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة مكان االنعقاد

 ت
 

 تحميل األداء  عنوان الدورة 
6 

 2014السنة /  اليزيا المعتمد من قبل لجنة بريطانية مقرها م  -مالٌزٌا  مكان االنعقاد

 ت
 

 دورة تدرٌبٌة للباٌومٌكانٌك عنوان الدورة 
7 

 2015السنة /  معتمد من قبل السوٌد –انطالٌا  –تركٌا  مكان االنعقاد

 ت
 

 تحكٌم فً الجمناستك الفنً عنوان الدورة 
8 

 2015السنة /  جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان االنعقاد

 ت
 

 الطب والرياضي والميكانيكي عنوان الدورة 
9 

 2015السنة /  جامعة اليبزك/ ألمانيا مكان االنعقاد

 ت
 

 دورة عن المختبرات  العلمٌة عنوان الدورة 
10 

 2016السنة /  كلٌة العلوم –جامعة دٌالى  مكان االنعقاد



abeb  جاهعت دَالً -كلُت التزبُت البدًُت وعلىم الزَاضت  –السُزة الذاتُت 

 2022/  2021 –دٌالى  جامعة - الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة لٌةك – الذاتٌة السٌرة

 ت
 

 الجمناستك الفنً دورة تدرٌبٌة تحكٌمٌة فً مجال عنوان الدورة 
11 

 2017السنة /  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةكلٌة  –جامعة دٌالى  مكان االنعقاد

 ت
 

 دورة تدرٌبٌة تحكٌمٌة فً مجال الجمناستك الفنً عنوان الدورة 
12 

 2018السنة /  كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة –جامعة دٌالى  مكان االنعقاد
 ت

 

 دورة طرق المساج والتدلٌك. الدورة عنوان 
13 

 2018السنة /  كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة –جامعة دٌالى  مكان االنعقاد

 ت
 

 دورة تدرٌبٌة للجمناستك الفنً  عنوان الدورة 
14 

 2019السنة /  جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان االنعقاد
 ت

 

 دورة تحكٌمٌة للجمناستك الفنً للنساء. الدورة  عنوان
15 

 2019السنة /  جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان االنعقاد

 ت
 

 والرجال دورة تحكٌمٌة للجمناستك الفنً للنساء عنوان الدورة 
16 

 2020السنة /  ضةجامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌا مكان االنعقاد

 ت
 

 البحث العلمً من الكفاٌات إلى النشر عنوان الدورة 
17 

 2020السنة /  جامعة تكرٌت / مركز التعلٌم المستمر مكان االنعقاد

 ت
 

 ISO 10013دلٌل الجودة وفق المواصفة القٌاسٌة  عنوان الدورة 
18 

 2021السنة /  جٌةوزارة التعلٌم العالً / جامعة تكنولو مكان االنعقاد

 ت
 

دورة تدرٌبٌة فً متطلبات جودة األمن الكٌمٌاوي والبٌولوجً وفق المواصفة  عنوان الدورة 
OHASAS 18001 19 

 2021السنة /  وزارة التعلٌم العالً / جامعة تكنولوجٌة مكان االنعقاد

 ت
 

المرتبطة بضمان جودة ) ISO 10013دلٌل الجودة ووثائق المواصفة القٌاسٌة  عنوان الدورة 

 20 المختبرات ونظام إدارة جودة اإلجراءات اإلدارٌة والفنٌة للمختبرات.... 

 2021السنة /  وزارة التعلٌم العالً / جامعة تكنولوجٌة مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 

21 

 السنة /   مكان االنعقاد



abeb  جاهعت دَالً -كلُت التزبُت البدًُت وعلىم الزَاضت  –السُزة الذاتُت 
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 تطوٌر التعلٌم أوئة والمجتمع المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌ

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

اثرر نقررل تعلررم بررٌن الوثبرات الفنٌررة وركررض الحررواجز 

فررررً بعررررض المتغٌرررررات الباٌوكٌنماتٌكٌررررة للطالبررررات 

 المرحلة الثانٌة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة.

جامعة بغداد/ كلٌة التربٌرة 

 2009 الرٌاضٌة. 

 

2 

تعلم مهارة الكب علرى العقلرة علرى المرحلرة  اثر نقل

التعلق والتكور والمد فً الزانة لطالب كلٌرة التربٌرة 

 .الرٌاضٌة

جامعرررة مٌسررران /  لعلررروم 

 2010 التربٌة الرٌاضٌة

 

3 

التحلٌل الكٌنماتٌكً لحركرة القلبرة الهوائٌرة الجانبٌرة 

علرررى جهررراز عارضرررة التررروازن لررربطالت العرررالم لعرررام 

2008. 

ساسررٌة. جامعررة التربٌررة األ

 2011 المستنصرٌة

4 

 

تأثٌر بعض المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌرة علرى تردرٌب 

القروة الخاصرة لمهررارات الفنٌرة علررى جهراز عارضررة 

   التوازن لالعبات الناشئات.

مجلرررررة البحررررروث العلمٌرررررة 

للعررردد الرابرررع فرررً جامعرررة 

 فارونش/ روسٌا الجدٌدة

2011 

5 The Impact of ply matrices exercises in 

developing the explosive Power of leg 

muscles and opened jumping on vault 

table. 

The Swedish 

Journal of 

Scientific Research 

sjar, se  

August 

2014 

تررأثٌر ترردرٌبات الرردفع اللحظررً بوسررائل تسررهٌلٌة فررً  6

تطوٌر المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة فً خطوة االقترراب 

 ة والدفع واالنجاز بالوثب الطوٌل للشباباألخٌر

International 

Journal of 

Innovation and 

 Applied Studies 

ISSN 2028-9324 

 

 

2014 

اثرررز توزٌَرررراث تعلُوُررررت باسررررتلدام بعرررر  الىسررررا    7

الوسرررراعدة فررررٍ فدا  الامررررلة األهاهُررررت علررررً بسررررا  

 .الحزكاث األرضُت

مجلررررة دراسررررات وبحرررروث 

 –التربٌرررررررررة الرٌاضرررررررررٌة 

 جامعة البصرة.

 

2015 

تررأثٌر مررنهج تعلٌمررً باسررتخدام الحاسرروب فررً تعلررم  8

بعرررض المهرررارات األساسرررٌة علرررى بسررراط الحركرررات 

 .األرضٌة بالجمناستك الفنً للطالبات

مجمة القادسية لعموم 
 2016 الرياضة
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9 Effect of Theoretical Biomechanics on 

Open Jump the Platform Jumps 

Performance using Jumps (Vault) in 

Artistic Gymnastics. 

International 

Journal of 

Innovation and 

 Applied Studies 

 

2016 

قياااس بعااض المتغياارات البيوكينماتيكيااة  باساااتخدام  10
جهاااز الكترونااي ملاامم لمرحمااة وضاام الرمااي لرمااي 

 القرص لمشباب.

هجلت علىم الزَاضت/ 

 الهٌد–جاهعت دَالً 

 

 

2017 

 

فااي فاعميااة  كينماتيكيااةلبايو التغذيااة الراجعااة ا تااأثير 11
المكااورة مهااارة القمبااة الهوائيااة األماميااة إتقااان أداء 

 .عمى بساط الحركات األرضية

مجمة كمية القمم الجامعة 
 2018 كركوك -

ماانهت تعميمااي ألداء مهااارة القفاازة العربيااة ماام تااأثير  12
ت القفااز ملاااحوب بنلاااى لفاااا عماااى بسااااط الحركاااا

األرضااية لطااامب المرحماااة الثالثااة فاااي كمياااة التربياااة 
 جامعة ديالى

ISSN(Print):2218-

0222 

ISSN (Online): 2412-

396X 

 

 

2019 

 

تحلٌل بعض المتغٌررات الكٌنماتٌكٌرة لمهرارة القروس  13

خلفً على بساط الحركات األرضٌة العبات منتخب ال

 للجمناستك الفنً الكلٌة

 مجمة متخللة تلدرها كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة 

 جامعة بابل –

 

2019 

تحميااال بعاااض المتغيااارات البيوكينماتيكياااة لمدحرجاااة  14
 األمامية لعود عمى جهاز عارضة التوازن

/ جاهعت  هجلت علىم الزَاضت

 دَالً
 

2020 

15    
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 ( التً قام بالنشر فٌها impact factorsالمجالت العالمٌة ومجلة ) 

 اسم 1ت

 المجلة

 

 ОСОБЕННОСТИ МЕТОИКИ  РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ И КООР عنوان البحث

ДИНАЦИИ ДВЖЕНИИ, ВОЗР А СТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

جمهورٌة الدولة / 

 روسٌا االتحادٌة

 2011 السنة / 9العدد الذي نشر فٌه / 

اسم  2ت

 المجلة

 ديدةمجمة البحوث العممية لمعدد الرابم في جامعة فارونش/ روسيا الج

 

– ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СНЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ НЕКОТОРЫМИ БИО عنوان البحث

КИНЕМАТИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕИСПОЛНЕНИЕ 

ПРЯМОГО САЛЛЬТО НА БАЛАНСИРОВКЕ ПУЧКА ММОЛОДЫХ ГИМНАСТОК   

جمهورٌة الدولة/ 

 روسٌا االتحادٌة

 2011 السنة / 11العدد الذي نشر فٌه/ 

اسم  3ت
 المجلة

 

 The impact of visual feedback on the performance of the عنوان البحث

landing phase of human skill wheel (Alcartoal) from a balance 

beam. 

الدولة/االتحاد 

 الروسً

 2013السنة /  العدد الذي نشر فٌه/

اسم  4ت

 المجلة

The Swedish Journal of Scientific Research sjar, 

se ISSN 2001-9211 

 The Impact of ply matrices exercises in developing the عنوان البحث

explosive Power of leg muscles and opened jumping on vault 

table. 

 2014السنة /  3العدد الذي نشر فٌه /  السوٌد  الدولة/
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اسم  5ت

 المجلة

International Journal of Innovation and 

 Applied Studies / ISSN 2028-9324 

 Effect Training instantaneous by facilitation in the development of variables عنوان البحث

biomechanics to closer, payment, and long jump  for young people 

Morocco  / 2014السنة /  12العدد الذي نشر فٌه 

اسم  6ت

 المجلة

       ISSN: 2074-6032 الهٌد –هجلت علىم الزَاضت/ جاهعت دَالً 

بع  الوتغُزاث البُىكٌُواتُكُت لوزحلت الوزجحت وضزب الكزة للزج  الضاربت  عنوان البحث

 وعالقتها بدقت التهدَف هي الثباث لدي العباث كزة الادم للصاالث.

Diyala  /2015لسنة / ا 22العدد الذي نشر فٌه 

 اسن الوجلت 7ث

 

The Swedish Journal of Scientific Research sjar, se 

 ISSN 2001-9211 

 Some Bio Kinematic Variables And its Relationship With عٌىاى البحث

Achievement 25 M Free Style Swimming. 

swedish  / 2016السٌت /  3العدد الذٌ ًشز فُه 

  International Journal of Innovation and  Applied Studies لمجلةاسم ا 8ت

ISSN 2351-8014 

 Effect of Theoretical Biomechanics on Open Jump the عنوان البحث

Platform  

Jumps Performance using Jumps (Vault) in Artistic 

Gymnastics. 

 2016السنة /  1العدد الذي نشر فٌه / 

  9ت
 اسم المجلة

 
     ISSN: 2074- 6032   دالهٌ–هجلت علىم الزَاضت/ جاهعت دَالً 

 قوام جسم اإلنسان وأثره باالتزان الثابت والمتحرك عنوان البحث

 2016السنة /  25العدد الذي نشر فٌه /  
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-International Journal of Innovation and  Applied Studies  ISSN 2351 اسم المجلة 10ت

8014 

تحميل بعض المتغيرات الكينماتيكية وعمقتها بدقة أداء الضرب الساحق بالريشة  عنوان البحث
 الطائرة

 2016السنة /  2العدد الذي نشر فٌه /  

اسم  11ت

 المجلة

 ISSN: 2074-6032         الهٌد–هجلت علىم الزَاضت/ جاهعت دَالً 

كينماتيكية  باستخدام جهاز الكتروني ملمم لمرحمة وضم قياس بعض المتغيرات البيو  عنوان البحث
 الرمي لرمي القرص لمشباب.

 2017السنة /  1فٌه/ العدد الذي نشر 

 السىَد -لتكٌىلىجُا علىم الزَاضت  األوربُتالوجلت  اسم المجلة 12ت

كورة عمى بساط برنامت تعميمي مقترح تطوير مهارة القمبة الهوائية األمامية الم تأثير عنوان البحث
 الحركات األرضية لمجمناستك الفني

 2017السنة /  العدد الذي نشر فٌه /

 / جاهعت دَالً هجلت علىم الزَاضت اسم المجلة 13ت

الحبال المطاطية لتطور القوة المميزة بالسرعة لألطرى العميا ودقة  متأثير تمرينات باستخدا عنوان البحث
 ب.أداء المكمات لمممكمين الشبا

 2019السنة /  3العدد الذي نشر فٌه / 

  ISSN: 2074-6032 الهٌد–هجلت علىم الزَاضت/ جاهعت دَالً  اسم المجلة 14ت

استخدام جهاز مساعد لتطوير مهارة القمبة الهوائية الخمفية المكورة عمى جهاز المتوازي  عنوان البحث
 لفئة الناشئين
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 2019السنة /  4العدد الذي نشر فٌه / 

 ISSN: 2074-6032 الهٌد–هجلت علىم الزَاضت/ جاهعت دَالً  اسم المجلة 15ت

 القٌمة التنبؤٌة لالنجاز بدالله متغٌرات االنطالق لدى العبً رمً الرمح المتقدمٌن عنوان البحث

 2019السنة /  8العدد الذي نشر فٌه / 

 International Journal of Pharmaceutical Research - SCOPAS اسم المجلة 16ت

 Extraction of some pharmacy kinetic variants using an adjuvant عنوان البحث

designed for the development of the posterior aerodynamic cornea 

on the parallel device of the Junior Technician 

 2019السنة /   4العدد الذي نشر فٌه /

 هجلت علىم الزَاضت/ جاهعت دَالً لةاسم المج 17ت

تحلٌل بعض المتغٌرات البٌوكٌنماتٌكٌة للدحرجة األمامٌة صعود على جهاز عارضة  عنوان البحث

 التوازن

 2020السنة /  42العدد الذي نشر فٌه /

 جاهعت كزبال  –هجلت كزبال  لعلىم التزبُت الزَاضُت  اسم المجلة 18ت

ت البٌوكٌنماتٌكٌة وعالقتها بأداء الطلوع بالدحرجة األمامٌة على بعض المتغٌرا عنوان البحث

 جهاز عارضة التوازن للطالبات

 2021السنة /   4العدد الذي نشر فٌه /

  اسم المجلة 19ت

  عنوان البحث

 السنة /  العدد الذي نشر فٌه / 

  اسم المجلة 20ت

  عنوان البحث
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 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة 

 االتحاد الدولً للجمناستك الفنً اسم الهٌئة ت

11 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2006  2021 

 تحلٌل األداء اسم الهٌئة ت

2 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة ابتارٌخ االنتس

 

2014  2015 

 مجلة السوٌدٌة اسم الهٌئة ت

3 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2015  2017 

 لجنة علمٌة اسم الهٌئة ت

4 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2016  2020 

 لكلٌة التربٌة البدنٌة لجنة المختبراتمسؤول  اسم الهٌئة ت

 السنة /  العدد الذي نشر فٌه / 
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5 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2016   

 ماجستٌر , دكتوراه لجنة السمنار اسم الهٌئة ت

6 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2012   

 عضو فً لجنة العلمٌة للجمعٌة الباٌومٌكانٌك فً العراق اسم الهٌئة ت

7 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2019   

 عضو فً الجنة العلمٌة للجمعٌة الجمناستك  فً العراق اسم الهٌئة ت

8 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2019   

الرٌاضة لجمعٌة مسؤول البعثات والعالقات الثقافٌة ل اسم الهٌئة ت

 فً العراق النسوٌة
9 

 

 دولٌة        محلً     
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2019   

مسؤول المختبرات لكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  اسم الهٌئة ت

 / جامعة دٌالى
10 
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 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2016   

 

 

 نشاطات حصل فٌها على ) جوائز / شهادات تقدٌرٌة / كتب شكر( أو إبداعات

 ت
 

 النشاط  أو  اإلبداعنوع 
حصول جامعة دٌالى على المركز األول للنساء والثانً 

 للرجال برفع األثقال.
1 

 الحصول على المركز األول اإلبداع أوعنوان النشاط  

 ما حصل علٌه 

 رٌة / كتاب شكر ()جائزة / شهادة تقدٌ

 الجهة المانحة      

عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة 

 دٌالى

 السنة     

  

          /                /       /  2005 

 ت
 

 النشاط  أو  اإلبداعنوع 
 

 2 إنجاح المهرجان الرٌاضً

 معرض الكتاب العلمً الثانً اإلبداععنوان النشاط او  

 لٌهما حصل ع 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة 

 دٌالى

 السنة     

   

          /                /       /  2009 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 إلقاء محاضرة فً القانون الدولً لجامعة المستنصرٌة

 3 

 محاضرات خارجٌة اط او اإلبداععنوان النش 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

التربٌة الرٌاضٌة /جامعة قسم عمٌد 

 السنة     
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    المستنصرٌة /كلٌة التربٌة األساسٌة.

          /      /                /  2010 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 لمسٌرة الرٌاضٌة  ا

4 

 نجاح المسٌرة الرٌاضٌة فً كلٌتنا عنوان النشاط او اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة 

 دٌالى

 السنة     

   

          /      /                /  2010 

 ت
 

 وع اإلبداع  أو النشاط ن
 اللجان أالمتحانٌه

5 

 اللجان أالمتحانٌه عنوان النشاط او اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

 جامعة دٌالىرئٌس 

 السنة     

   

          /      /                /  2010 

 ت
 

 النشاط  نوع اإلبداع  أو
 2012-2011قبول الطالب األولٌة للعام الدراسً 

6 

 اختبارات القبول               عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة 

 دٌالى

 السنة     

 

               /           /      /  2011 
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 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 اللجاى فالهتحاًُه             

 7 

 اللجان أالمتحانٌه              عنوان النشاط او اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

 رئٌس جامعة دٌالى

 السنة     

   

          /      /                /  2011 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
إلقاء محاضرة نوعٌة فً القانون الدولً للجمناسك 

 جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات اإلٌقاعً.
8 

 محاضرة نوعٌة عنوان النشاط او اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 ( )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر

 الجهة المانحة      

عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

 /جامعة بغداد

 السنة     

   

          /      /                /  2011 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 العمل فً اللجان العلمٌة والترفٌعات والترقٌة.

9 

        لجنة الترفٌعات         عنوان النشاط او اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة 

 دٌالى

 السنة     

   

          /      /                /  2012 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 حرصكم فً العمل والشعور بالمسؤولٌة 

10 

 شكر وتقدٌر  لنشاط او اإلبداععنوان ا 
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 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة 

 دٌالى
 السنة     

   

          /      /                /  2013 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
  2015-2014تقٌٌم األداء للتدرٌسٌٌن للعام الدراسً 

10 

 شكر وتقدٌر  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

رئٌس جامعة دٌالى , عمٌد كلٌة 

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة /جامعة 

 دٌالى

 السنة     

   

          /      /                /  2016 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 شطة المختبراتأن

11 

 شكر وتقدٌر  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم / 

 جامعة دٌالى
 السنة     

   

          /     /                /  2017 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 تاذحصول على لقب أس

12 

 شهادة تقدٌر  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة / جامعة دٌالى
 السنة     

   

               /          /      /  2017 
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 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 تألٌف كتاب  

13 

 كتاب شكر –شهادة تقدٌر  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة / جامعة مٌسان
 السنة     

   

           /    /          /      /  2017 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 ؤتمرمشاركة بحث م

14 

 بحث ممٌز عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة / جامعة سلٌمانٌة
 السنة     

   

               /          /      /  2017 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 ة الرٌاضة لمحافظة دٌالىالمساهمة فً أنشط

15 

 كتاب شكر عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      محافظ دٌالى

   

               /               / /  2017 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 براءة اختراع

16 

 تصمٌم جهاز اععنوان النشاط أو اإلبد 
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 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

 2019 جمعٌة المخترعٌن / رومانٌا /        /                /     

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 براءة اختراع

17 

 تصمٌم جهاز عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 ادة تقدٌرٌة / كتاب شكر ()جائزة / شه

 السنة      

   

 2019 مؤتمر المخترعٌن / مودلفٌا /        /                /     

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 التزام 

18 

 تواجد التدرٌسٌٌن عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

 2020 وزٌر التعلٌم العالً /                                      

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 االلتزام وضبط المواد الدراسٌة

19 

 تواجد التدرٌسٌٌن عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

 2020 وزٌر التعلٌم العالً /                                      

 ت
 

 االلتزام بالدوام



abeb  جاهعت دَالً -كلُت التزبُت البدًُت وعلىم الزَاضت  –السُزة الذاتُت 

 2022/  2021 –دٌالى  جامعة - الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة لٌةك – الذاتٌة السٌرة

 نوع اإلبداع  أو النشاط  20

 إكمال المنهاج الدراسً عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

 2021 وزٌر التعلٌم العالً /                                      

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 االلتزام

21 

 االلتزام حضوري عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

 2021 وزٌر التعلٌم العالً /                                       

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 تألٌف كتاب

22 

 كتاب باٌومٌكانٌك –كتاب للجمناستك الفنً  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة صالح  /                                      

 بٌلالدٌن/ ار

2021 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 نشر اسكوباس

23 

 بحث عنوان النشاط أو اإلبداع 
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 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

 2021 رئٌس جامعة دٌالى /                   /                  

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 

24 

  ان النشاط أو اإلبداععنو 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

     /                /        /   

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 

25 

  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

     /                /        /   

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 

26 

  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

     /                /        /   
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 التألٌف والترجمة 

 

 

 

 

 اللغات التً ٌجٌدها 

 .لعربٌةا.  1

 .التركٌة.  2

 .ةاالنكلٌزٌ.  3

 

 

 

 

 2002ي لمجمناستك الفني لمسيدات اعتبارا من كتاب القانون الدول عنوان الكتاب ت

 2002لسنة  2000دار الكتب والوثائق بغداد  اسم دار النشر 1
 

 غٌر منهجً –منهجً           األولى / عدد الطبعات 2009سنة النشر/ 

 2013كتاب القانون الدولي لمجمناستك الفني لمسيدات اعتبارا من  عنوان الكتاب ت

 2015( لسنة 3063دار الكتب والوثائق الوطنية ببغداد ) لنشراسم دار ا 2
 

 غٌر منهجً –منهجً           / الثانٌة عدد الطبعات 2015سنة النشر/ 

 الجمناستك الفني لمسيدات األسس التعميمية الميكانيكية والتدريبية. عنوان الكتاب ت

   2014( لسنة 2728) دار الكتب والوثائق الوطنية ببغداد اسم دار النشر 3
 

 غٌر منهجً –منهجً           / األولى عدد الطبعات 2015سنة النشر/ 

 الجمناستك الفني لمسيدات في مجال التعميم عنوان الكتاب ت

  2015( لسنة 767دار الكتب والوثائق الوطنية ببغداد ) اسم دار النشر 4
 

 غٌر منهجً –منهجً           / الثانٌة عدد الطبعات 2016سنة النشر/ 

 المٌكانٌكٌا البٌولوجٌة  عنوان الكتاب ت

  2021 ( لسنة8513دار الكتب والوثائق الوطنية ببغداد ) اسم دار النشر 5
 :ISBN 9789922943282 

 

 غٌر منهجً –منهجً           األولى/  عدد الطبعات 2021سنة النشر/ 
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 مساهمات فً خدمة المجتمع 

تدرٌب المنتخب الوطنً السوري للناشئات وتطبٌق المنهج التدرٌبً والمٌكانٌكً   .1

 .2008 – 2007لعام 

 –الفنً فً جامعة بغداد : كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  دورة تحكٌم فً الجمناستك .2

 .2008عام جادرٌة على طالبات الكلٌة لل

الفنً لطالبات الكلٌة التربٌة الرٌاضٌة /  دورة تدرٌبٌة وتحكٌمٌة للجمناستك .3

 .2013جامعة السلٌمانٌة لعام 

دورة تحكٌمٌة للجمناستك الفنً لطالبات الكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة /  .4

 .2015جامعة دٌالى لعام 

 2016 – 2015رٌاضً لعام دورة تدرٌبٌة فً مجال المٌكانٌكً لنادي الخالص ال .5

 فً مجال اللٌاقة البدنٌة.

دورة تحكٌمٌة تدرٌبٌة مٌكانٌكٌة للجمناستك الفنً لكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  .6

 ومستمرة. 2017عام من  الرٌاضة / جامعة دٌالى

 

  أخرىنشاطات 

اعً مدربة نادي األمانة لعبة الجمناستك الفنً ومدربة لٌاقة فً لعبة الجمناستك اإلٌق .1
 وحصل الفرٌق على المركز األول على العراق. 1996إلى عام  1990من عام 

مدربة لٌاقة فً نادي الشباب الرٌاضً لعبة كرة الطاولة الرٌشة الطائرة والجودو لعام  .2
 .1998إلى  1996

مدربة منتخب البراعم والناشئات فً لعبة الجمناستك الفنً للمنتخب الوطنً العراقً  .3
 .2000ى عام إل 1998من عام 

حصلت على المركز األول فً بطولة األندٌة فً عمان لعبة الجمناستك الفنً بالمٌدالٌة  .4
 .1987الذهبٌة لعام 

شاركت فً بطولة أسٌا التً أقٌمت فً الصٌن بصفة العبة وكان تسلسلً التاسع على  .5
 . 1988البطولة لعام

استك الفنً التً أقٌمت فً حصلت على المٌدالٌة البرونزٌة فً البطولة العربٌة للجمن .6
 .1989المغرب العربً لعام 
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حصلت على المٌدالٌة البرونزٌة فً بطولة صدام الدولٌة للجمناستك الفنً التً أقٌمت  .7
 .1989فً العراق لعام 

حصلت على المركز األول فً بطولة التربٌات المدارس )تربٌة الرصافة( فً فعالٌة  .8
م برٌد( والجمناستك وكرة الٌد من 100×4ع, م, موان200م, 100الساحة والمٌدان )

 .1995ولغاٌة  1987عام 

م( 1500م, 800حصلت على بطولة الجامعات بالمركز األول لفعالٌة الساحة والمٌدان ) .9
 .1999ولغاٌة  1996من عام 

( كغم والقوة البدنٌة واألذرع 48العبة فً نادي األمانة فً رفع األثقال بوزن )  .10
وحصلت على المركز األول  2005إلى عام  2000كغم من عام  (45الحدٌدٌة بوزن )

 فً جمٌع الفعالٌات.

حصلت على المركز األول لبطولة العربٌة فً بٌروت لرفع األثقال بالمٌدالٌة الذهبٌة لعام  .11
2000. 

المٌدالٌة الذهبٌة فً البطولة األندٌة العربٌة برفع األثقال فً عمان لعام على حصلت  .12
2000. 

 2005المٌدالٌة البرونزٌة فً البطولة العربٌة التً أقٌمت فً عمان عام حصلت على  .13
 فً رفع األثقال.

وحصل الفرٌق  2008إلى عام  2006مدربة منتخب الوطنً للقوة البدنٌة من عام  .14
 على المركز األول للنساء.

 ( كغم.  48حصلت على المركز األول فً بطولة الجامعات العراق  لرفع األثقال بوزن ) .15

مدربة منتخب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة دٌالى للعبة رفع األثقال والقوة البدنٌة من  .16
 .2005-2008عام 

 .2010ولغاٌة  2005عضو فً نادي األمانة الرٌاضً من  .17

 حاصلة على الشهادة الدولٌة للتحكٌم فً الجمناستك الفنً. .18

 حاصلة على شهادة التحكٌم الدولً فً كرة الطاولة. .19

 لى الشهادة الدولٌة للتحكٌم فً كرة الماء.حاصلة ع .20

 الرٌشة الطائرة.والثانٌة فً حاصلة على شهادة تحكٌم بالدرجة األولى فً الرماٌة  .21

 حاصلة على الشهادة تدرٌبٌة فً الجمناستك الفنً. .22

 حاصلة على شهادة تدرٌبٌة فً رفع األثقال والقوة البدنٌة. .23

 ٌة من جامعة الٌبزك األلمانٌة.حاصلة على شهادة خبٌرة فً اللٌاقة البدن .24

 .2015حاصلة على شهادة الطب والرٌاضً والمٌكانٌكً من جامعة الٌبزك/ ألمانٌا  .25

 ( للمختبرات من جامعة دٌالى.GLFحاصلة على شهادة ) .26


