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 ( cv ) الذاتية السيرة

                                                       

 : المعلومات الشخصية 

  ماجدة حمٌد كمبش سلطان القٌسً :واللقب  االسم الرباعً

 مكان الوالدة : دٌالى 3/2/0791 : تاريخ الوالدة

 بعقوبة ( –دٌالى  –عنوان السكن : المحافظة ) دٌالى (  العنوان الكامل ) العراق 

 ( 07736186246 رقم الهاتف النقال : )

  magda.hamid@uodiyala.edu.iq   البرٌد االلكترونً :

 

 التحصٌل الدراسً :

 التخصص الشهادة ت
 العام                                   الدقٌق

 سنة الحصول علٌها سةبلد الدرا الجامعة

 9111 العراق بغداد ةالبدنٌة وعلوم الرٌاضطرائق تدرٌس التربٌة  وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة بكالورٌوس 0

 ةالبدنٌة وعلوم الرٌاض طرائق تدرٌس التربٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ماجستٌر 2
 

 2002 العراق دٌالى

 ةالرٌاضالبدنٌة وعلوم طرائق تدرٌس التربٌة  م الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلو دكتوراه 3
 

 2002 العراق بغداد

 

 

mailto:magda.hamid@uodiyala.edu.iq
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 : الخدمة والمناصب والخبرات 

 

 عدد سنوات الخدمة الفعلية في : -9    

 

 ( 20وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  )    

 

 ها :تالتي شغل مناصبال -2

 

 مكان العملالجهة أو  المنصب
 الفترة

 لىا من  
 2100 2119 كلٌة التربٌة االساسٌة مقررة قسم التربٌة الرٌاضٌة

 2103 2100 كلٌة التربٌة االساسٌة رئٌسة قسم التربٌة الرٌاضٌة
 2106 2103 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ولحد االن  2107 لتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةكلٌة ا عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
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 : الخبرات العلمية والعملية 

 .عملت مقررة قسم التربٌة الرٌاضٌة فً كلٌة التربٌة االساسٌة  -0

 .عملت رئٌسة قسم التربٌة الرٌاضٌة / كلٌة التربٌة االساسٌة  -2

 كلٌة التربٌة االساسٌة .فً جامعة دٌالى /  2117-2112المتمٌز عام حصلت على لقب االستاذ  -3

 حصلت على لقب االستاذ االول فً جامعة دٌالى وتم تكرٌمً من قبل الجامعة . -4

 . 2102-2100حصلت على لقب المرأة المتمٌزة فً جامعة دٌالى عام  -5

 عملت فً كثٌر من اللجان العلمٌة فً كلٌة التربٌة االساسٌة . -6

 ٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة دٌالى .عملت فً كثٌر من اللجان العلمٌة فً كلٌة الترب -9

 ناقشت العدٌد من الرسائل طلبة الدراسات العلٌا )ماجستٌر والدكتوراه ( . -2

 قومت العدٌد من االبحاث العلمٌة والترقٌات العلمٌة . -7

 شاركت فً المؤتمرات والندوات العلمٌة فً العدٌد من الجامعات .  -01

 . 2106لغاٌة  2103دٌالى من عمٌدة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة  -00

 لغاٌة االن . 2107عمٌدة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة دٌالى من  -02

 . ( مترجم0) ( مؤلفات5) ولدي ( بحث منشور014) لدي -03

 ( براءات اختراع .2لدي ) -04

 .طالب وطالبة  (45)اشرفت على طلبة الماجستٌر والدكتوراه  -05

 كلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً العراق .  عضو فً لجنة تطوٌر المناهج فً -06

 فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة . رئٌس هٌئة تحرٌر مجلة علوم الرٌاضة -09

 فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة . مجلس ضمان الجودةلجنة  ٌسةرئ  -02

 .  رئٌس لجنة اعداد المعاٌٌر االعتماد المؤسسً -07
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 وزراعة الحدائق العامة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةقامت بحمالت تشجٌر  -21

 قامت بطبع ونشر اعالنات وبوسترات التوعٌة والتثقٌف الجامعً فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة -20

 الرٌاضة قامت باالشراف على الطلبة المشاركٌن فً ادامة القاعات التعلٌمٌة والدراسٌة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم -22
 

 : االنجازات والمبادرات 
 

 التفاصٌل لإلنجازوصف مختصر  الجهة المستفٌدة االنجازات او المبادرة

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  انشاء ملعب خماسً اولمبً متكامل 
 الرٌاضة 

تم انشاء الملعب الخماسً بنٌن / بنات وفق 
 المعاٌٌر العالمٌة 

اشراف 
 مباشر 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  الدولًالفتراضً اقامة المؤتمر ا
 الرٌاضة

اقامت الكلٌة المؤتمر االفتراضً االول ولمدة 
 ٌومان 

اشراف 
 مباشر

افتتاح فرع علمً ) فرع الفردٌة ( فً 
  الكلٌة 

كلٌة التربٌة البنٌة وعلوم 
 الرٌاضة 

اشراف  خدمة للكلٌة تم افتتاح الفرع العلمً
 مباشر

كلٌة التربٌة البنٌة وعلوم  سائٌة فتح الدراسة الم
 الرٌاضة

اشراف  تم افتتاح الدراسة المسائٌة 
 مباشر

كلٌة التربٌة البنٌة وعلوم  فتح التقدٌم على الدكتوراه 
 الرٌاضة

اشراف  تم افتتاح الدراسات العلٌا ) الدكتوراه( 
 مباشر 

كلٌة التربٌة البنٌة وعلوم  بنات ( –فتح منازع للطالب ) بنٌن 
 الرٌاضة

بنات (  –تم فتح المنازع للطالب ) بنٌن 
 وبجودة عالٌة 

اشراف 
 مباشر 

كلٌة التربٌة البنٌة وعلوم  براءة اختراع
 الرٌاضة

جهاز لتطوٌر مهارة قفزة الٌدٌن االمامٌة على 
 جهاز عارضة التوازن للبنات 

 المخترع 
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كلٌة التربٌة البنٌة وعلوم  براءة اختراع 
 الرٌاضة

علم وربط مهارة قفزة الٌدٌن االمامٌة مع جهاز لت
 القلبة الهوائٌة المكورة بالجمناستك الفنً للرجال 

 المخترع 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  صٌانة قاعة الشهٌد مصطفى 
 الرٌاضة

تم صٌانة قاعة الشهٌد مصطفى وفق المعاٌٌر 
 المحددة لاللعاب الفرقٌة  

اشراف 
 مباشر 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  الخارجًصٌانة خاصة للملعب 
 الرٌاضة

تم صٌانة الملعب الخارجً وفق المعاٌٌر 
 المحددة 

اشراف 
 مباشر 

انشاء مختبر حاسبات وتجهٌزه بحاسبات 
 الدٌسكتوب

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

تم تجهٌز المختبر بالحاسبات لغرض خدمة 
 الطالب من الناحٌة العملٌة 

اشراف 
 شرمبا

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  تجهٌز الكلٌة بالكامٌرات
 الرٌاضة

اشراف  تم تجهٌز جمٌع مرافق الكلٌة بالكامٌرات 
 مباشر 

شراء مستلزمات السالمة الصحٌة 
 لمواجهة جائحة كورونا 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

تم تجهٌز جمٌع اقسام الكلٌة والمكاتب االدارٌة 
 ات الالزمة بالمستلزم

 رئٌس لجنة

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  اعادة ترمٌم سطح المختبرات الثالثة 
 الرٌاضة

اشراف  تم ترمٌم سطح المختبرات بمادة االشتاٌكر 
 مباشر 

اقامة الدورات  الدولٌة بتخصص 
 االصابات الرٌاضٌة

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

ات الرٌاضٌة تم اقامة دورات خاصة باالصاب
 وتأهٌلها

 رئٌس لجنة

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  اعداد دلٌل الكلٌة 
 الرٌاضة

 رئٌس لجنة 2120 – 2121تم اعداد دلٌل الكلٌة للعام 

اعداد الخطة االستراتٌجٌة لصٌاغة الرؤٌا 
 والرسالة واالهداف  

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

ة الخاصة بكلٌتنا تم اعداد الخطة االستراتٌجٌ
 والتً تشمل الرؤٌا والرسالة واالهداف

 رئٌس لجنة

تشكٌل لجنة مركزٌة لالمتحانات 
 االلكترونٌة 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 رئٌس لجنة تشكٌل لجنة مركزٌة لالمتحانات االلكترونٌةتم 
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  واوراق العملوالمؤلفات والدراسات البحوث : 

 البحوث -9
 

 

 ت
 ؤلف او الدراسة او البحث او ورقة العملالم

المجلة او المؤتمر او الجهة 

 المقدم لها

سنة 

 النشر

بلد 

 النشر

 العراق 2114 07مجلة الفتح العدد  فاعلٌة االستجواب الحر فً تحصٌل الطالب من مادة القٌاس والتقوٌم 0

مجلة الرٌاضة المعاصرة المجلد  االلعاب الفرقٌةبناء مقٌاس للروح المعنوٌة لالعبٌن المتقدمٌن قبل المنافسة فً  2

 3الثالث العدد 

 العراق 2114

 العراق 2115 22مجلة الفتح العدد التعلم ٌئًاثر درس التربٌة الرٌاضٌة فً التحصٌل المدرسً لبط 3

 العراق 2116 مجلة الفتح تقوٌم االختبارات التحصٌلٌة فً مادة طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة 4

 العراق 2119 9مجلة الرٌاضة المعاصرة العدد  الكفاٌات الواجب توفرها لدى مدرسً التربٌة الرٌاضٌة فً المدارس الثانوٌة 5

 العراق  2112 26مجلة كلٌة االداب العدد  اثر التدرٌس بالفرٌق فً تطوٌر اللٌاقة الحركٌة للطالبات فً درس التربٌة الرٌاضٌة 6

 العراق  2112 27مجلة الفتح العدد بة واعداد الخطط وتأثٌرها على ادائهم المهاري واتجاهاتهم فً اثر ممارسة مهارة كتا 9
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 درس التربٌة الرٌاضٌة

االمن النفسً وتأثٌره على تعلم بعض المهارات الحركٌة لكرة السلة للطالبات فً درس  2

 التربٌة الرٌاضٌة

مجلة دٌالى للبحوث العلمٌة والتربوٌة 

 31العدد 

 العراق  2112

 العراق  2117 43مجلة الفتح العدد  تقوٌم تحصٌل طلبة كلٌة وقسم التربٌة الرٌاضٌة فً مادة طرائق تدرٌس فً جامعة دٌالى 7

 العراق  2117 41مجلة الفتح العدد  والمٌدانٌة خرٌجو كلٌات واقسام التربٌة بٌن المعرفة العلمٌة  01

صمم وفق انموذج كمب فً تعلم االداء الفنً لسباحة تأثٌر استخدام منهج التعلٌمً م 00

 الفراشة

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ) 

الرٌاضة علوم وفنون ( المجلد 

 الخامس والثالثون

 العراق 2101

 العراق 2101 2مجلة علوم الرٌاضة ملحق العدد  اثر خطة كٌلر على مستوى التحصٌل المعرفً لمادة طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة 02

السلوك القٌادي الفعال للمدرس التربٌة الرٌاضٌة واثره فً التماسك االجتماعً للطالبات  03

 وتطوٌر بعض المهارات فً الجمناستك األجهزة

 العراق 2101 45مجلة الفتح العدد 

 العراق 2101 رٌاضةمجلة علوم ال اثر الموسٌقى فً تعلم بعض المهارات الحركٌة فً درس الجمباز واالجهزة للبنات 04

مؤتمر جامعة بابل كلٌة التربٌة  استراتٌجٌة التعلم الذاتً واثرها فً أنجاز الطالبات فً بعض المهارات الحركٌة بكرة الٌد 05

 الرٌاضٌة

 العراق 2100

 عراقال 2100 0مجلة علوم التربٌة الرٌاضٌة العدد بناء مقٌاس الكفاٌات التدرٌسٌة لمدرسً التربٌة الرٌاضٌة 06

 العراق 2100 مؤتمر كلٌة التربٌة االساسٌة استراتٌجٌة التعلم واثرها فً انجاز الطالبات فً بعض المهارات الحركٌة بكرة الٌد 09
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 العراق 2100 المؤتمر العلمً االول لجامعة دٌالى  وحتى الوقت الحاضر 0735الحركة الرٌاضٌة فً دٌالى منذ عام  02

 العراق 2100 مؤتمر كلٌة التربٌة االساسٌة القران الكرٌمالقٌاس والتقوٌم فً  07

اثر استخدام الحاسوب باسلوب التعلم التفاعلً والتعاونً فً تسرٌع تعلم بعض المهارات  21

 الحركٌة بكرة السلة لطلبة قسم التربٌة الرٌاضٌة

 مصر 2100 جامعة حلوان 

لحس الحركً لتلمٌذات الصف االول اثر استخدام االلعاب الشعبٌة فً تطوٌر االدراك ا 20

 االبتدائً فً درس التربٌة الرٌاضٌة

مجلة جامعة دمشق للعلوم التربٌة 

 والنفسٌة

 سورٌا 2102

( العدد 5مجلة علوم الرٌاضة  المجلد ) تأثٌر اإلدارة الدٌمقراطٌة فً دافعٌة اإلنجاز الرٌاضً فً درس التربٌة الرٌاضٌة 22

(0) 

 العراق 2103

تأثٌر التمرٌنات المصاحبة للموسٌقى فً درس التربٌة الرٌاضٌة فً تطوٌر بعض  23

 المتغٌرات الوظٌفٌة

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات مجلة 

 المعاصرة

 العراق 2103

تأثٌر المعرفة العلمٌة لبعض المتغٌرات الباٌو مٌكانٌكٌة باسلوب الطرٌقة الجزئٌة فً  24

 فً الوثب العرٌضانجاز طلبة المرحلة الثالثة 

 2102مجلة الرٌاضة المعاصرة 

 جامعة بغداد / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

2103 

 

 العراق

اثر استخدام الحاسوب بأسلوبً التعلم التفاعلً والتعاونً فً تسرٌع تعلٌم بعض  25

 المهارات الهجومٌة بكرة السلة لطلبة قسم التربٌة الرٌاضٌة

معة جا –مجلة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 ( 2( العدد ) 25المجلة ) –بغداد 

 العراق 2103

تأثٌر االسلوبٌن المعرفٌٌن االستٌعاب مقابل االستقبال فً تعلم بعض المهارات األساسٌة  26

 بكرة الٌد

 العراق 2103 (56( العدد )7مجلة الفتح المجلد )
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تصوٌب بكرة الٌد الحركً ) المكانً ( فً تنمٌة مهارة ال –اثر تمرٌنات االدراك الحس  29

 ( سنة02-01ألعمار )

 العراق 2103 (54مجلة الفتح  العدد ) 

اثر تمرٌنات ادراكٌة مهارٌة فً تمنٌة ادراك اإلحساس بالمسافة لمهارة المناولة بكرة الٌد  22
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