السيرة الذاتية

 االســــــــــــم  :أ .د .فاطمة عبد مالح
 الدرجة العلمية  :أستاذ
 التـخـصــص :تربية رياضية  /علم التدريب -مبارزة
 تاريخ الميـالد 1970:
 الحالة الزوجية  :متزوجة
 عنوان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات /جامعة بغداد
 البريد أاللكتروني d_fatimaa@yahoo.com:
أوالً  :المؤهالت العلمية والتدرج الوظيفي:
 دكتوراه تربية رياضية جامعة البصرة في  2002-4-18وعنوان األطروحة (تأثير منهاج تدريبي مقترحلتطوير المعرفة الخططية ومستوى التصرف الخططي لبعض المهارات الهجومية في سالح الشيش).
 مقرر لجنة الترقيات العلمية ومجلة دراسات وبحوث التربية الرياضية للفترة من  1997ولغاية  2002فيجامعة البصرة.
 مقرر الدراسات العليا في كلية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد للفترة من  2007ولغاية 2009م. سكرتير تحرير مجلة الرياضة المعاصرة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد للفترة من 2010/1/21لغاية.2011-10-13
 مدير شعبة ضمان الجودة التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد للفترة من  2009/12/7لغاية.2011-2- 1 رئيس قسم األلعاب الفردية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد من  2011-10-13ولغاية .2013-12-13ثانيا :الكتب المؤلفة:
 .1علم التدريب الرياضي لطلبة المرحلة الرابعة 2008
 .2التدريب الرياضي لطلبة المرحلة الثانية 2009
 .3أسس رياضة المبارزة لطلبة المرحلة الثالثة 2010
 .4أسس رياضة القوس والسهم 2012
 .5التغذية والنشاط الرياضي (مكمالت غذائية – أعشاب طبيعية -منشطات ) 2013
 .6أساسيات تدريب رياضة المبارزة .2015
 .7المنهجية الحديثة في التخطيط والتدريب بكرة القدم .2017
 .8األعداد الرياضي للمبارز .2017
 .9المنهجية الحديثة في التخطيط والتدريب بكرة القدم طبعة ثانية منقحه .2019
ثالثا :براءات االختراع:
 .1حاصلة على براءة اختراع جهاز لتطوير القوة الخاصة في رياضة المبارزة .لعام .2015
 .2حاصلة على براءة اختراع تصنيع جهاز لقياس التوافق وسرعة االستجابة الحركية للرياضيين لعام 2016
 .3حاصلة على براءة اختراع تصميم وتصنيع جهاز لقياس القدرة الحركية البصرية لحركة الطعن بسالح الشيش.2018

رابعا :التدريس الجامعي-:
 .1علم التدريب الرياضي إلى طلبة الدراسات العليا(الماجستير  +الدكتوراه)  +الدراسات األولية في جامعة
البصرة وجامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات.
 .2مادة المبارزة مرحلة ثالثة في جامعة البصرة وجامعة بغداد كلية التربية الرياضية للبنات.
 .3سباحة مرحلة أولى جامعة البصرة كلية التربية الرياضية.
 .4حاسبات لطلبة الماجستير قسم الدراسات العليا كلية التربية الرياضية جامعة ديالى.
 .5مادة البحث العلمي المرحلة الثالثة في كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد
خامسا:المؤتمرات والندوات العلمية الدولية والمحلية التي شارك فيها .
شاركت في المؤتمرات العلمية في أبحاث بلغ عددها ( )56بحث في خدمة المجتمع في الدول العربية واألجنبية
منها (الفلبين  ,رومانيا  ,ماليزيا  ,الهند ,روسيا  ,اسبانيا  ,بلغاريا  ,تركيا ,الصين  ,أميركا ,تايوان ,مصر ,
الكويت ,ليبيا ,تونس ,اإلمارات العربية المتحدة) فضال عن المؤتمرات المحلية في الجامعات العراقية.

سادسا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
 .1عضو جمعية المخترعين العراقيين 2019
 .2عضو المجلس الدولي لعلوم الرياضة -السويد2014
 .3عضو رابطة االكاديمين العرب في لندن2015
 .4عضوة هيئة تحرير مجلة سويسس الدولية في السويد.
 .5عضو المجلس الدولي لجمعية العلوم الرياضية جمهورية مصر العربية .2011-10-26
 .6عضو لجنة تقييم األبحاث المؤتمر العلمي المشترك األول بالنشر الدولي جامعة حلوان .2012/5/31-30
 .7عضو لجنة تقييم األبحاث التعلم الحركي المؤتمر الدولي – جامعة بابل – تربية رياضية .2011-4-26-25
 .8رئيس احد لجان تقييم األبحاث العلمية في مؤتمر علوم التدريب والفسلجة المؤتمر الدولي الرابع جامعة
البصرة كلية التربية الرياضية .2013/12/4-3
 .9عضو لجنة الدراسات العليا كلية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد  2005ولغاية .2008
 .10عضو لجنة البحث والتطوير االتحاد العراقي المركزي بالمبارزة  2004ولغاية .2005
 .11عضو لجنة تحديث المناهج واالعتماد االكاديمي في الكلية.
 .12سكرتير تحرير مجلة الرياضة المعاصرة ,كلية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد من .2011- 2009
 .13سكرتير تحرير مجلة أضواء األمل ,كلية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد .2011-6-1
 .14سكرتير المؤتمر التخصصي األول بالبحث العلمي جامعة بغداد كلية التربية الرياضية للبنات -9
.2013/1/10
سابعا  :األنشطة العلمية األخرى .
 .1مناقشة  40رسالة ماجستير و 35أطروحة دكتوراه في مختلف الجامعات العراقية.
 .2اإلشراف العلمي على ( )48دراسة (ماجستير ودكتوراه) .
 .3نشرة(  )113بحث لخدمة المجتمع والعلوم الرياضية  ,في المجالت المحلية والعربية من ضمنها نشر أبحاث
في مجالت عالمية األول في مجلة العلوم اإلنسانية جامعة فارنوش الروسية  2012ص ,139-124والثاني
في مجلة لطرائق التدريس في اسبانيا  .والثالث في مجلة العلوم الرياضية السويد .ومجلة سويس السويديه
 .4حاصلة على شهادة جوة االداء الجامعي نتيجة المشاركة في دورة تدريبية لجودة األداء الجامعي -جامعة بغداد
التعليم المستمر2010-
 .5المشاركة في دورة تدريبية منظومة القبول في الدراسات العليا جامعة بغداد – قسم الدراسات العليا .2007
 .6حاصلة على شهادة مدقق داخلي معتمد لجودة االداء الجامعي واالعتماد االكاديمي.لعام 2015
 .7المشاركة في دورة تحكيمية دولية بالمبارزة االتحاد المركزي العراقي للمبارزة .2010
 .8المشاركة بمؤلفات في معرض اربيل الدولي للكتاب عام  2011في اربيل.
 .9المشاركة في دورة التخطيط االستراتيجي التعليم المستمر وزارة التعليم العالي .بغداد.2012/6/21-17
 .10المشاركة كمحاضرة في الدورة التدريبية لمدربي الكرة العابرة اللجنة البارا اولمبية .2012-5-26
 .11المشاركة كمحاضرة في الدورة التدريبية التحكيمية لصقل مدربي ذوي االحتياجات الخاصة  ,اللجنة
الباراولمبية العرقية .2012-8-24
 .12حاصلة على كفاءة اللغة االنكليزية.
 .13حاصلة على كفاءة الحاسوب .واستعمال كل برامجيات االوفس  ,فضال عن البرامج االحصائية ()spss
ثامنا كتب الشكر والتقدير :
 .1حاصلة على الجائزة الثانية في المسابقة العلمية العربية للبحث العلمي في تونس2011.
 .2حاصلة على درع االبداع للمخترعين العراقيين2018.
 .3حاصلة على  141كتاب شكر وتقدير من ضمنها  2من وزير التعليم العالي و 8من رئيس الجامعة .
 .4حاصلة على  38شهادة تقديرية من عمداء الكليات المحلية والعربية واألجنبية من ضمنها  10أجنبية و9
عربية.
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