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 السٌرة الذاتٌة

 

 سنارٌا جبار محمود السعدي االسم الرباعً :

 03/03/1976 تارٌخ الوالدة:

 18/12/2013 :تارٌخ الحصول علٌها  /                   دكتوراهالشهادة :   

  جمناستك – علم النفس الرٌاضًالتخصص الدقٌق : /        تربٌة رٌاضٌةالتخصص العام : 

 17/06/2017 ه :تارٌخ الحصول علٌ /  ساعد دكتورمأستاذ اللقب العلمً : 

 أشهر تسعةعشرٌن سنة و عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً :

 ال ٌوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً :

 Senaria.jabbar@uodiyala.edu.iq البرٌد االلكترونً :

  / الجادرٌةجامعة بغداد/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة: وسالبكالورٌالجهة المانحة للشهادة 

 10/07/1999تارٌخ الحصول علٌها : 

  جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :

 05/01/2007تارٌخ الحصول علٌها : 

 األساسٌة/ كلٌة التربٌة دٌالىجامعة  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 18/12/2013الحصول علٌها :  تارٌخ

اإلٌقاع الحٌوٌة بدورٌته البدنٌة والنفسٌة وعالقته  :عنوان رسالة الماجستٌر 

 باالنجاز على جهاز المتوازي للبنات.

 

الشعور بالذنب والصالبة النفسٌة وعالقتهما بترتٌب  عنوان رسالة الدكتوراه :

 استك الفنًنتائج الالعبٌن على بساط الحركات األرضٌة فً الجمن
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 الوظائف التً شغلها:* 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

0 
جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة  قبول الطالب

 وعلوم الرٌاضة
 ولحد اآلن – 2007

 ولحد اآلن – 2116 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة الجان االمتحانٌة 2

 لحد اآلن – 2101 دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة لجنة التدقٌق عضوا فً  3

4 
رئٌس اللجنة العلمٌة لمادة 

 الجمناستك الفنً

جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة 
 ولحد اآلن -  2015 وعلوم الرٌاضة

5 
جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة  عضو فً لجنة اإلرشاد التربوي.

 وعلوم الرٌاضة
 ولحد اآلن -  2016

6 
للدراسات العلٌا  عضو لجنة سمنار

 ماجستٌر

جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة 
 ولحد اآلن -  2017 وعلوم الرٌاضة

 اآلن  ولحد – 2019 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة الترقٌات  7

8    

 

 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  عهد (الجهة ) الجامعة / الكلٌة / الم ت

 أول تعٌن  - 2001 / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالىجامعة   0

  ولحد اآلن – 2001 جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 2

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 ة رٌاضٌةتربٌ دٌالى 0
 

 األلعاب الفردٌة
جمناستك الفنً 
+ جمناستك 

  اإلٌقاعً
 ولحد اآلن -   2001

2 
 
 دٌالى

تربٌة بدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 العلوم النظرٌة
 ولحد اآلن – 2016 علم النفس

 راسٌةالسنة الد المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 لحد اآلن – 2110  الفنً جمناستكال األلعاب الفردٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 0

2  
 دٌالى

العلوم  التربٌة الرٌاضٌة
 التطبٌقٌة

 واإلٌقاعً   جمناستك
 

2001 – 2010 
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 ئل واالطارٌح على الرسا األشراف *

 

 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها  *

 ولحد اآلن  – 2016 علم النفس الرٌاضً العلوم النظرٌة  التربٌة البدنٌة دٌالى 3

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2020-2019 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 0

 عنوان  الرسالة 
 أو   االطروحة  

تأثٌر برنامج إرشادي تروٌحً فً خفض مستوى السلوك 
العدوانً وتعلم بعض المهارات الحركٌة األساسٌة بالجمناستك 

 ( سنوات.8-5د بأعمار )الفنً ألطفال التوح

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2021-2020 الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 2

 عنوان  الرسالة      
 او   األطروحة  

بناء مقٌاس االندماج االجتماعً وعالقته بدافعٌة االنجاز 
 لسباحً  أندٌة العراق.

 لدراسٌةالسنة ا القسم الكلٌة الجامعة ت

  الدراسات العلٌا تربٌة بدنٌة دٌالى 3

 عنوان  الرسالة 
 أو   االطروحة  

 

 العنوان 
 تأثٌر التعلٌم االلكترونً فً تحسٌن التحصٌل االنفعالً وتعلم النهوض والطٌران فً فعالٌة الوثب الطوٌل لطالب.

 
 ت

 
 كان االنعقادم

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

 2108-2107 -         الفردٌة تونس/ جامعة المنوٌةمؤتمر  0

العنف األسري وعالقته بالتحصٌل الدراسً ألولٌاء األمور طالبات كلٌة التربٌة  العنوان 
 جامعة دٌالى –البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 
 ت

 
 نعقادمكان اال

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

العراق/ جامعة حال مؤتمر  2
 بجه

 2106-2105 -         الفردٌة

 دراسة تحلٌلٌة إلعراض النفس جسمٌة لدى المالكمٌن للمتقدمٌن.  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 اسٌةالسنة الدر

 2107-2106 -         الفردٌة العراق/ جامعة الكوفةمؤتمر  3

فاعلٌة تمرٌنات مشابهة ألداء لتحسٌن المهارات األساسٌة على بساط الحركات  العنوان 
 األرضٌة بالجمناستك الفنً.
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 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

 2108- 2107 -          اق/ جامعة الكوفةالعرمؤتمر  4

تأثٌر تمرٌنات خططٌة بأسلوب العب لذوي األسلوب المعرفً)المرونة ,  العنوان 
 التصلب( فً تعلم بعض المهارات األساسٌة بكرة السلة.

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

 2108 -         الفردٌة ة البدنٌةجامعة دٌالى/ تربٌ 5

  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

6           -  

  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

7           -  

  العنوان 

 
 ت

 
 ان االنعقادمك

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

8           -  

  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

9           -  

  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 الدراسٌة السنة

01           -  

 ندوة علمٌة العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة  00
 للبنات –الرٌاضٌة 

         -  

  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة

 (حضور  –) بحث 
 

 الدراسٌة السنة
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مؤتمر العلمً الدولً فً  02
 الجزائر 

         -  

  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

03           -  

  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

04           -  

  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

05           -  

  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

06           -  

  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 مشاركةنوع ال
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

07           -  

  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

08           -  

  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 (حضور  –) بحث  

 
 السنة الدراسٌة

09           -  

  العنوان 
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها  *

 

 

 ت
 

 تحكٌم فً الجمناستك الفنً عنوان الدورة 
0 

 2105السنة /  جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان االنعقاد

 ت
 

 تحكٌم فً الجمناستك الفنً عنوان الدورة 
2 

 2107السنة /  لى/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةجامعة دٌا مكان االنعقاد

 ت
 

 تحكٌم فً الجمناستك الفنً عنوان الدورة 
3 

 2109السنة /  جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
4 

 السنة /   مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
5 

 السنة /   النعقادمكان ا

 ت
 

  عنوان الدورة 
6 

 السنة /   مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
7 

 السنة /   مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
8 

 السنة /   مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
9 

 السنة /  مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
01 

 سنة / ال  مكان االنعقاد
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 تطوٌر التعلٌم أوالمشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع  *

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 ( التً قام بالنشر فٌها impact factorsالمجالت العالمٌة ومجلة )  *

 International Journal of Psychosocial Rehabilitation اسم المجلة 0ت

 The effect of a training program to develop selfconfidence and the performance of عنوان البحث

some basic skills for football beginners between the ages of 14-16 years 

 الدولة / 

United 

kingdom 

 2020 السنة / 248العدد الذي نشر فٌه / 

 international journal of psychosocial Rehabilitation المجلةاسم  2ت

  عنوان البحث

  السنة / العدد الذي نشر فٌه/  الدولة/ 

 international journal of psychosocial Rehabilitation اسم المجلة 3ت

  عنوان البحث

 السنة /  العدد الذي نشر فٌه/ الدولة/

  اسم المجلة 4ت
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  البحث عنوان

 السنة /  العدد الذي نشر فٌه /  السوٌد  الدولة/

  اسم المجلة 5ت

  عنوان البحث

 السنة /  العدد الذي نشر فٌه /  

 

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة  *

 الدفاتر لجنة التدقٌق عضوا فً  اسم الهٌئة ت

01 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2101  2120 

 الترقٌات اسم الهٌئة ت

2 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2106  2120 

 عضو فً لجنة اإلرشاد التربوي. اسم الهٌئة ت

3 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة االنتساب تارٌخ

 

2105  2120 

 للدراسات العلٌا ماجستٌر عضو لجنة سمنار اسم الهٌئة ت

4 
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 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2109  2120 

 جمناستكرئٌس المجموعة العلمٌة لل اسم الهٌئة ت

5 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2105  2120 

  اسم الهٌئة ت

6 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

   

  اسم الهٌئة ت

7 

 

 لٌةمحلً         دو    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

   

 عضو فً الجنة العلمٌة للجمعٌة الجمناستك  فً العراق اسم الهٌئة ت

8 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

   

  اسم الهٌئة ت

9 

 

 دولٌة     محلً        
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب
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  اسم الهٌئة ت

10 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

   

 

 

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

 ت
 

 النشاط  أو  اإلبداعع نو
 إنجاح المهرجان الرٌاضً

0 

  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة 

 دٌالى

 السنة     

  

          /                /       /  2115 

 ت
 

 النشاط  أو  إلبداعانوع 
 

2 

 معرض الكتاب العلمً الثانً اإلبداععنوان النشاط او  

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة 

 دٌالى

 السنة     

   

          /                /       /  2101 

 ت
 

 اإلبداع  أو النشاط نوع 
  اللجان أالمتحانٌه

 3 
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 نجاح مراحل االمتحان بالمتابعات عنوان النشاط او اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

 

 السنة     

   

 2101 رئٌس جامعة دٌالى /                /      /          

 ت
 

 اإلبداع  أو النشاط  نوع
 اللجان أالمتحانٌه

4 

 المراقبة والمتابعة عنوان النشاط او اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة 

 دٌالى

 السنة     

   

          /      /                /  2102 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 

5 

 اللجان أالمتحانٌه عنوان النشاط او اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

 جامعة دٌالىرئٌس 

 السنة     

   

          /      /                /  2102 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 2102-2100قبول 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     
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                        /  /      /  2100 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 اللجان أالمتحانيه             

 7 

 اللجان أالمتحانٌه              عنوان النشاط او اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      الجهة المانحة      

 2100 رئٌس جامعة دٌالى /  /                /              

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 إلقاء محاضرة نوعٌة فً القانون الدولً للجمناسك 

8 

 محاضرة نوعٌة عنوان النشاط او اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

/ جامعة عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 دٌالى

 لسنةا     

   

          /      /                /  2100 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 االنجازات العملً الرٌاضً

9 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة      

 مجلس النواب

 السنة     

   

                /          /      /  2107 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 حرصكم فً العمل والشعور بالمسؤولٌة 

01 

 شكر وتقدٌر  عنوان النشاط او اإلبداع 
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 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة 

 دٌالى
 السنة     

   

               /           /      /  2103 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
  2105-2104تقٌٌم األداء للتدرٌسٌٌن للعام الدراسً 

01 

 شكر وتقدٌر  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

رئٌس جامعة دٌالى , عمٌد كلٌة 

/جامعة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 دٌالى

 السنة     

   

          /      /                /  2106 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 

00 

 شكر وتقدٌر  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      أمٌن مجلس جامعة دٌالى  

   

                 /         /     /  2104 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 اللجنة االمتحانٌة

02 

 االلتزام  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      دٌالىجامعة  رئٌس

   

             /              /          /  2121 

 ت
 

 اللجنة االمتحانٌة
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 اع  أو النشاط نوع اإلبد 03

 االلتزام  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      دٌالىجامعة  رئٌس

   

           /    /          /      /  2120 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 االمتحانٌةاللجنة 

04 

 االلتزام  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      دٌالىجامعة  رئٌس

   

            /               /          /  2120 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 

05 

 االلتزام  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 ة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر ()جائز

 السنة      محافظ دٌالى

   

            /               /          /  2107 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 قسم النشاطات الطالبٌة

06 

 االلتزام  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      نشاطات الطالبٌةقسم ال
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            /               /          /  2107 

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 

07 

 االلتزام  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

 2121 معالً الوزٌر      /          /          /            

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 

08 

 االلتزام  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

 2120 معالً الوزٌر /          /               /            

 ت
 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 
 اختراع براءة

09 

جهاز لتطوٌر مهارة قفزة الٌدٌن األمامٌة على جهاز  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 عارضة التوازن للبنات.

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      

   

            /               /          /   

 

 

 التألٌف والترجمة 

 سٌكولوجٌة التدرٌب والمنافسات فً الجمناستك بعنوان الكتا ت
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 اللغات التً ٌجٌدها 

 .العربٌة.  0

 .ةاالنكلٌزٌ.  2

 مساهمات فً خدمة المجتمع 

دورة تحكٌمٌة للجمناستك الفنً لطالبات الكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة /   .0

 .2105الى لعام جامعة دٌ

دورة تحكٌمٌة تدرٌبٌة مٌكانٌكٌة للجمناستك الفنً لكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  .2

 .2107عام من  الرٌاضة / جامعة دٌالى

  أخرىنشاطات 

مشاركة كالعبة بمهرجان ٌوم الكلٌة فً كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة بغداد  -6

 .6771بأداة الشرٌط والكرة فً عام  بعرض جمناستك

ة على  شهادة تحكٌمٌة درجة ثالثة بالجمناستك الفنً من اللجنة االولمبٌة حاصل -1

 6777العراقٌة  لالتحاد العراقً المركزي للجمباز 

 .1330- 1336شغلت منصب أمٌنة مالٌة لنادي الفتاة للجمناستك .دٌالى من  -0

  1334- 1333مدربة لنادي الفتاة للجمناستك لفئة البراعم بنات فً دٌالى من  -4

رٌاضة جامعة دٌالى بعرض اركة فً ٌوم الجامعة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم المش -0

 . 1331و 1330لطالبات الكلٌة  لعامٌن متتالٌة  جمناستك

شاركت فً الدورة التحكٌمٌة الذي أقامها االتحاد المركزي لكرة الٌد فً كلٌة التربٌة  -1

 .1369البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة دٌالى 

االتحاد العراقً المركزي الصادر من اللجنة االولمبٌة الوطنٌة  مشاركة فً -9

 .  ICFCشنكاي لجنة القتال الخلٌط منظمة  كو العراقٌة  للكٌو

 0219دار الكتب والوثائق بغداد  لسنة  اسم دار النشر 0
 

 غٌر منهجً –منهجً           األولى / عدد الطبعات 2109سنة النشر/ 

 العملٌات العقلٌة ومعالجة المعلومات عنوان الكتاب ت

 0201طنية ببغداد  لسنة دار الكتب والوثائق الو  اسم دار النشر 2
 

 غٌر منهجً –منهجً           األولى/  عدد الطبعات 2120سنة النشر/ 
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 . 1367مدربة نادي دٌالى فً بطولة العراق للهواة  -1
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