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 السرية الذاتية
 

 عباس محمد يوسفاسراء  االسم الرباعي:

 13/11/1979 تأريخ الميالد:

 2019 تاريخ الحصول عليها: دكتوراه الشهادة:

ركي الكرة حتعلم  التخصص الدقيق: تربية بدنية وعلوم الرياضة التخصص العام:
 الطائرة

 2019 تأريخ الحصول عليها: مساعد أستاذ اللقب العلمي:

 سنة 19  م العالي:عدد سنوات الخدمة في التعلي

 ال يوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي:

  البريد االلكتروني:

 ةالرياضالبدنية وعلوم ديالى كلية التربية جامعة  الجهة المانحة لشهادة البكالوريوس:

 2002 تأريخ الحصول عليها:

 ةالرياضالبدنية وعلوم ديالى كلية التربية جامعة  الجهة المانحة لشهادة الماجستير:

 2008 حصول عليها:تأريخ ال

 ةالرياضالبدنية وعلوم ديالى كلية التربية جامعة  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه:

 2019 تأريخ الحصول عليها:
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 عنوان رسالة املاجستري 
 

  عنوان اطروحة الدكتوراه :
 
 
 

 :الوظائف التي شغلها

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

1.     

 اجلامعات او املعاهد التي قام بالتدريس فيها
 المالحظات الى –الفترة من  الجهة ) الجامعة / الكلية / المعهد ( ت

  2021-2003 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .1

 الدراسية التي قام بتدريسهااملقررات 
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 ديالى  .1
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

  2021 – 2003 الطائرةالكرة  الفرديةالعلوم 

 املقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم يف تطويرها 
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

     ال يوجد  .1
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 طاريح على الرسائل واأل األشراف
 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

1     

  عنوان الرسالة:
 

  حة:أو االطرو 
 

 املؤمترات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 
 مؤتمر جامعة حلوان العنوان

 الكلية مكان انعقاد ت
 نوع المشاركة

 السنة الدراسية
 حضور بحث

 2015  √ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة حلوان/ مصرجامعة  1

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 
 التحكيم في الكرة الطائرة عنوان الدورة

 السنة الدراسية مكان انعقاد )الجامعة/ الكلية( ت

 2018 البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى كلية التربية 1

 أواملشروعات البحثية يف جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع 
 تطوير التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1.  
االستجابة االنفعالية وعالقتها بدقة مهارة االرسال لدى العبي منتخب 

 جامعة ديالى بالكرة الطائرة
 مجلة علوم الرياضة

ايلول 
2019 
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 ( التي قام بالنشر فيها impact factorsجملالت العاملية وجملة ) ا
   1 ت

  عنوان البحث

 السنة  )الدولة( )الجامعة/ الكلية، أن وجدت( 

  

 عضوية اهليئات العلمية واحمللية والدولية 
  اسم الهيئة 1 ت

 السنة انتهاء العضوية ما رال عضوا   تأريخ االنتساب دولي محلي

√  2010 √  2021 

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

  نوع االبداع 1 ت

  عنوان االبداع او النشاط

 ما حصل عليه
 السنة الجهة المانحة

 كتاب شكر شهادة تقديرية جائزة

     

 التأليف والرتمجة 
 الطائرة الكرة في ةالمساعد الوسائل تطبيقات عنوان الكتاب  ت

 مطبعة جامعة ديالى دار النشر

 غير منهجي منهجي عدد الطبعات سنة النشر

2020  √  
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 اللغات التي جييدها 

 العربية.  1

 مساهمات يف خدمة اجملتمع 

 

  أخرىنشاطات 
 


