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 بششٖ كبظى عبذ انشضب حسيٍ انًٓبش . د.أ:   ـى ـــــــــاالســ

  (كٕث)ٔاسط /1967-10-24:تبسيخ انًيـالد 

 يتضٔجت:انحبنت انضٔجيت 

 ثالثت :عـــــذد األٔالد  

 يسهًت:انذيـــــــــــبَت

 جًُبستك فُي /ببيٕييكبَيك  /انتشبيت انشيبضيت :  صــانتـخـض

 حبطهت عهٗ شٓبدة انذكتٕساِ ٔتحًم نقب استبر :انذسجت انعهًيت 

 جبيعّ بغذاد / كهيت انتشبيت انبذَيت ٔعهٕو انشيبضت نهبُبث : عُٕاٌ انعًم 

 انٕصيشيت / كهيت انتشبيت انبذَيت ٔعهٕو انشيبضت نهبُبث :    انعًم   ْبتف

 07901833546: انٓبتف انُقبل 

 

 .     انًؤْالث انعهًيت : أٔالً  

 (1991 )التربية الرياضية للبنات                                      (جامعة بغداد)بكالوريوس           
( 1999)                    التربية الرياضية للبنات               (بغدادجامعة )الماجستير           

 (2004)التربية الرياضية للبنات                                     (جامعة بغداد)مدرس      
( 2005)                   التربية الرياضية للبنات                 (دبغداجامعة )الدكتوراه 

 (3/6/2008)      التربية الرياضية للبنات              (دبغداجامعة   )د مساعأستاذ
 (31/8/2013)التربية الرياضية للبنات                                     (جامعة بغداد)أستاذ                 

 
 .ثانياً  التدرج الوظيفي  

 1992    للبنات كلية التربية الرياضية/ (مدربو العاب)تدريسية بلقب  -1
 1999        للبناتكلية التربية الرياضية /تدريسية  /مدرس مساعد  -2
 2005        للبناتكلية التربية الرياضية / تدريسية          /مدرس -3
 .2013 -2012 – 2008   للبناتكلية التربية الرياضية/ تدريسية  / أستاذ مساعد -4
 .31/8/2013كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات /      تدريسية / استاذ - 5
 . ذ2008 – 2004مقررة فرع األلعاب الفردية - 6
 . 2000مقررة الترقيات العلمية - 7
 .2010- 2009 التدريبية –مقررة الوحدة التعليمية - 8



 
 
 
 
 
 
 

 .2012- 2011مقررة الدراسات العليا - 9
 . 2016-2012عضو لجنة الدراسات العليا -10
  .2016-2015-2014رئيسة فرع العلوم النظرية - 11
تم التكليف بمهام . ولحد اآلن .2019_4/2016/معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا    - 12

 2019.شؤون الطلبو بعد دمجها مع الشؤون العلميو 
 
 

 
 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

 -2016-2015-2014-2012-1992/ جامعة بغداد   / الرياضة للبنات  البدنية وعلوم كلية التربية 
2017_2018_2019. 
 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 ( .1995-1994-1993) الرابعة  –االولى / جمناستك إيقاعي  -1
 ( 2011-2008-2007-2006  )المرحلة الثانية / البايوميكانيك /  العلوم النظرية   -2
 (ومستمرة بالخدمة 2011-1992)الرابعة  –الثالثة –الثانية /جمتاسنك فني /  العاب الفردية  -3
 ( .2017-2016-2015-2014- 2013-2012)المرحلة الثانية /الجمناستك الفني  -4
  .2015دكتوراه / الدراسات العليا / التحليل الحركي  -5
  .2017-2016/ ماجستير/ البايوميكانيك  -6
 .(2018 -2017)المرحلة االولى /الجمناستك الفني -7
 .(2018-2017)دراسات عليا دكتوراه /تحليل حركي -8
 (.2019_2018)ماجستري / االبايوميكانيك الرياضي  -9

 
. المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها: خامسا 

 مشاركة/كلية التربية / جامعة ديالي   (2000)لمؤتمر العلمي العاشر لكليات  التربية الرياضية ا -1
قاعو المركز الثقافي  للنفط  (2005)الرابع عشر لكليات وأقسام التربية الرياضية /لمؤتمر العلمي ا -2

مشاركة /
مشاركة  (  2009   )جامعة القاسية   / المؤتمر العلمي األولى للبايوميكانيك -3
 باحث (2010)جامعة القاسية /   المؤتمر العلمي الثاني للبايوميكانيك -4
مشاركة   (2003)اللجنو االولمبية فندق ميليا منصور / سوية نمؤتمر الرياضية ال -5



 
 
 
 
 
 
 

 (      مشارك 26/10/2011/جامعة بابل /المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية االساسية  -6
 (باحث) 22/12/2011-21/جامعة البصرة /المؤتمر العلمي الثالث لعلوم التدريب والفسلجة الرياضية  -7
  (باحث  )2011/كلية التربية الرياضية /جامعة بابل /المؤتمر العلمي الدولي االول لعلوم التربية الرياضية  -8
بالكفاءات العلميو والتكنولوجيا واالستثمار تزدىر رياضو /المؤتمر العلمي الدولي  االول لعلوم الرياضو  -9

 .(باحث  ) .2012-17-16/جامعو بغداد /كليو التربيو الرياضيو /المستقبل
 جامعو القادسيو /كليو التربيو الرياضيو /المؤتمر العلمي الثالث في  البايوميكانيك والتحليل الحركي  -10

  (مشارك ). 2012 
المؤتمر العلمي الدوري الثامن عشر لكليات واقسام التربية الرياضية والمؤتمر الثاني للباحثين الشباب  -11

 .8/4/2012-6.جامعة الموصل/كلية التربية الرياضية .
جامعة /كلية التربية الرياضية للبنات /المؤتمر التخصصي االول للبحث العلمي لكليات التربية الرياضية  -12

 .9/1/2013بغداد 
جامعة /فاكولتي العلوم التربوية /سكول التربية الرياضية/المؤتمر العلمي الدولي االول للعلوم الرياضية  -13

 .4/2013 /3 -2دىوك 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / المؤتمر العلمي االول للدراسات العليا والثالث للدراسات االولية  -14
  .22/5/2016 (رئيسة اللجنة التحضيرية ورئيسة احد اللجان العلمية)جامعة بغداد / للبنات 

المؤتمر العلمي االول لعلوم الصحة والتربية الرياضية التي اقامتها كلية االسراء الجامعة وبالتنسيق والتعاون  -15
للمدة من  (مكتب العراق)مع المجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح الرياضي والتعبير الحركي 

  .(مشارك) 24-26/4/2016
والمنعقدة للمدة  (االتجاىات الحديثة في الغلوم الرياضية وحاجة سوق العمل)المؤتمر العلمي االول  -16

24-25/8/2016.  
المركز / التي اقامتها وزارة العمل والشؤون االجتماعية  (العلم في خدمة المجتمع)المؤتمر العلمي االول  -17

الوطني للبحوث والدراسات والذي اقيم في دار ضيافة رئاسة الوزراء يوم السبت المصادف 
  .(باحث) 1/10/2016

جامعة بغداد / ابن رشد –المؤتمر الوطني االول لضمان الجودة في التعليم العالي الذي اقامتو كلية التربية  -18
  .2016/ اذار/ 10في قاعة ابن رشد 

دراسة تحليلية تتبعية في بعض المتغيرات )جامعة حلبجة بالبحث الموسوم / المؤتمر الدولي االول  -19
  . 25/8/2016-24مفرد  (على جهاز عارضة التوازن (كارتول)البيوكينماتيكية لمهارة العجلة البشرية 

قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي  (جودة العملية التعليمية وآليات وسب النهوض بها )الندوة العلمية  -20
 (6/4/2011)كلية التربية الرياضية للبنات / في جامعة بغداد 



 
 
 
 
 
 
 

 (2011)قسم االمتحانات في جامعة بغداد / ندوة عمل اللجان االمتحانية  -21
 اكاديمية الفنون الجميلة /(25)ندوة عن تلقيح الحصبة للشباب في سن  -22
 (2011)كلية التربية الرياضية للبنات /ندوة عن االجهزة واالدوات الفسلجية البايوميكانيكية  -23
كلية التربية الرياضية للبنات / (ع)الندوة الدينية عن واقعة الطف ومواساة العقيلة زينب  -24

 .رئيسة اللجنة الدينية (12/2011)
كلية التربية الرياضية للبنات /وزارة الشباب /الندوة العلمية عن تأىيل وعالج اإلصابات الرياضية  -25

(2011) 
وزارة التعليم /دائرة البحث والتطوير /دور المكتبة أالفتراضيو في تطوير البحث العلمي / الندوة  العلمية -26

  .2012_11_21/قاعة الحكيم /العالي والبحث العلمي 
وزارة الشباب /االرتقاء الفكري والنفسي للمرأة في المجتمع وسبل النهوض بواقع المرأة تدريسيا  )الندوة -27

 .2012-11-6(الوحدة النسوية )الرصافو / والرياضو 
جهاز /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/(تعزيز النزاىة األكاديمية في الجامعات العراقية )الندوة  -28

 .27/2/2013مركز البحوث النفسية/االشراف والتقويم العلمي
جامعة / قسم ضمان الجودة و األداء الجامعي /المشاركة في دورة تدريبية بجودة واعتماد المختبرات  -29

  .22/12/2015/ بغداد و أقيمت في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
معامل تأثير النشر في المجالت العالمية الرياضية ذات معامل تأثير في / المشاركة في ورشة عمل  -30

نظمها قسم ضمان الجودة و األداء , جامعة بغداد /  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 3/3/2016
 .جامعة بغداد / الجامعي 

الى  (4)المهارات القيادية ضمن محور الدورات الحتمية لترقية العاملين من الدرجة )المشاركة في دورة  -31
المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية / وزارة التخطيط  , 25/8/2016-21في  (3)الدرجة 

 .المعلومات 
في قاعة الحكيم والمكتبة المركزية لعرض النتاجات العلمية  (59)المشاركة باحتفالية يوم الجامعة الدورة  -32

 .والثقافية والفنية 
جامعة بغداد لحضور احتفالها السنوي بمناسبة يوم الكلية وتزامناً /المشاركة بدعوة من كلية العلوم للبنات  -33

  .16/3/2016مع عيد المرأة في 
تجمع الرافدين لمعوقي العراق و منظمة البصيرة لرعاية )المشاركة بدعوة في احتفالية يوم المعوق العراقي  -34

 .2016/ اذار/31في  (المكفوفين
المشاركة في المخيم السنوي لطالبات المرحلة األولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات في  -35

14-17/4/2016.  



 
 
 
 
 
 
 

المهارات القيادية ضمن محور الدورات الحتمية لترقية العاملين من درجة )المشاركة في الدورة التدريبية  -36
المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلومات في / وزارة التخطيط / الثانية  /(3)الى درجة  (4)

21-25/8/2016.  
 ( 2011)مركز التطوير وزارة التعليم  ("متميزا" كيف يمكن ان تكون مديرا)ورشة عمل  -37
  .2012/وزارة التخطيط /مركز البحث والتطوير /أقامو المؤتمرات والندوات /ورشة عمل  -38
جامعة بغداد  في               / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  (ISO 17052)المشاركة بورشة عمل  -39

22-23/12/2015.  
مركز التطوير  (المجالت الزائفة و أثرىا في المستوى العلمي لألبحاث)المشاركة بالمحاضرة الفديوية  -40

  .3/11/2016جامعة بغداد في / والتعليم المستمر 
المركز (مستوى اساسي /  في التحليالت اإلحصائيةspssاستخدام نظام )المشاركة بالدورة التدريبية  -41

  .31/8/2016الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلومات 
المركز (مستوى متقدم /  في التحليالت اإلحصائية spssاستخدام نظام )المشاركة بالدورة التدريبية  -42

  .31/8/2017الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلومات 
 .2/2/2017المشاركة بزيارة العتبة الكاظمية المقدسة بتأريخ  -43
المشاركة في الدورة التدريبية في تأىيل اإلصابات الرياضية في المالعب تقيمها المنظمة الدولية السويدية  -44

(sioss) 2017.  
المشاركة في دورة دراسات للحكام بكرة اليد والتي أقيمت في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات  -45

  .26/12/2017-24للفترة من 
دائرة تمكين المرأة العراقية ضمن /  شهادة مشاركة  في سباق المارثون  األمانة العامة لمجلس الوزراء -46

  .2017 يوم لمناىضة العنف ضد المرأءة  16حملة ال
جامعة بابل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /مشاركة المؤتمر العلمي الدولي الرابع لعلوم الرياضة -47

2017.  
شهادة مشاركة في الدورة التحكيمية االساسية بكرة السلة من قبل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -48

 جامعو بغداد .24/1/2018-22جامعة بغداد للفترة /للبنات 
المنتدى العلمي االول للبايوميكانيك في .المشاركو في الورشو العلميو  التطبيقيو الجهزه البايوميكانيك  -49

 2018.جامعو القادسيو. كليو التربيو البدنيو وعلوم الرياضو . المجال الرياضي 
جامعو  .كليو التربيو البدنيو وعلوم الرياضو.المشاركو في الملتقى العلمي الرياضي  الدولي االول -50

 2019.بغداد



 
 
 
 
 
 
 

كليو  التربيو البدنيو .المفاىيم  االوربيو الحديثو في تدريب كره القدم . المشاركو في الدوره الدوليو   -51
 2018.جامعو بغداد.وعلوم الرياضو للبنات 

كليو التربيو البدنيو وعلوم .تكنلوجيا التعليم والمناىج وطرائق التدريس.المشاركو في الورشو الدوليو االولى -52
 2019.الجامعو المستنصريو. الرياضو 

كليو التربيو . المفاىيم الحديثو الستراتيجيات فسلجو التدريب الرياضي . المشاركو في الورشو الدوليو  -53
 2019.جامعو بغداد. البدنيو وعلوم الرياضو للبنات 

كليو التربيو البدنيو وعلوم الرياضو للبنات جامعو بغداد . المشاركو في المؤتمر العلمي الدولي االول  -54
.2019 

قسم . كليو التربيو االساسيو .المشاركو في الملتقى العلمي االول الختبار والقياس في المجال الرياضي  -55
 2019.الجامعو المستنصريو . التربيو البدنيو وعلوم الرياضو 

 
 .األنشطة العلمية األخرى  : دساً سا

تدريب فريق الجمناستك في الكلية المشاركة احتفاالت الجامعة والكلية  -56
مركز تطوير طرائق  / 1995الخاصة بالفنيين في جامعة بغداد دورة التأىيل التربوية الثامنة عشرة  -57

 .جامعة بغداد / التدريس والتدريب الجامعي 
جامعة / مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي / 2000الرابعة العشرين / التربوي التأىيلدورة  -58

 .بغداد 
 .معهد الحكمة وزارة التربية  / 2010 للحاسبات c3iالمشاركة في دورة -59
 .جامعة بغداد / االتحاد العراقي للرياضة الجامعية  / 1993الدورة التدريبية لكرة اليد  -60
 .اللجنة االولمبية الوطنية العراقية / 1992دورة تحكيمو جمناستك فني  -61
اللجنة االولمبية الوطنية  (سيرجو)بإشراف الخبير الروسي / 1988دورة تدريبية جمناستك إيقاعي  -62

 .العراقية 
( 4) و2012/طالبة  (4) و2011/طالبة (5)عدد مشاريع طلبة الدراسات األولية المشرف عليها  -63

  .2016طالبة  (1) و 2015طالبة  (2) و2014طالبات  (4) و2013/طالبة 
 ( .17)عدد البحوث و االطاريح التي قومها علميا  -64
طالبة  (3) و2012/طالبة(7) و 2011/طالبة (6)عدد طالبات التطبيق الميداني المشرفة عليهم  -65

  .2016طالبات  (4) و2015طالبات  (5) و2014طالبات  (4)و2013/
 30-25.اتحاد كرة الهدف للمكفوفين/اللجنة الباراأولمبية الوطنية العراقية /الدورة التدريبية التحكيمية  -66

 (محاضر في البايوميكانيك ).8/2012/



 
 
 
 
 
 
 

- 6االتحاد المركزي أللعاب القوى /الدورة التحكيمية التي أقامها االتحاد الفرعي أللعاب القوى  -67
 (مشارك).8/3/2012

اتحاد كرة الهدف /اللجنة الباراأولمبية الوطنية العراقية / الدورة التحكيمية بكرة الهدف للمكفوفين  -68
  (مشارك ).2012 /30للمكفوفين 

  .9/2/2013-7المشاركة في دورة صقل حكام كرة الهدف للمكفوفين  -69
  .5/2016/ المشاركة باحتفالية وزارة الشباب بافتتاح مسبح بغداد الدولي       -70
  .11/4/2016المشاركة في السفرة العلمية لزيارة العتبة الكاظمية المقدسة في  -71
 .المشاركة في السفرة العلمية لزيارة العتبتين الحسنية والعباسية في كربالء  -72
 2019._2018_2017 _31/3/2016-30المشاركة في احتفالية يوم الكلية في  -73
 .2019_2018_ 2017.المشاركو في حمالت العمل التطوعي -74
 2018_2018. ودور رعايو االيتام . المشاركو  في الزيارات الميدانيو لدور العجزه   -75
 2019-2018-2017.في كليتنا .المشاركو في حمالت التشجير -76
 

 انًششٔعبث انبحثيت فٗ يجبل انتخظض نخذيت انبيئت ٔانًجتًع أٔ تطٕيش انتعهيى : سببعبً  

 

كلية /اللجنة البارا اولمبية / عضو مناقش في ندوة مناقشة قانون رعاية المعاقين ودوي االحتياجات الخاصة  -1
 .2010التربية الرياضية 

التنبؤ بمستوى اداء التشكيلة الحركية على عارضة التوازن بداللة بعض )عضو مناقش رسالة الماجستير -2
  .2009.جامعة بغداد .كلية التربية الرياضية للبنات .(المهارات النفسية 

 جامعة ديالى / تقييم معاملة ترقية الى استاذ مساعد من قبل كلية التربية الرياضية -3
جامعة بابل /كلية التربية الرياضية  (غصون عبد االمير )عضو مناقش في اللجنة العلمية لطالبة الماجستير  -4

2/1/2011 
تأثير وسائل توضيحية بأستخدام الحاسوب وفق المتغيرات الكينماتيكية )عضو مناقش رسالة الماجستير  -5

 1/11/2011جامعة ديالى /كلية التربية االساسية /(لتعلم اللكمة المستقيمة اليسارية في المالكمة 
الحركي واالتزان االنفعالي في مستوى اداء –نسبة مساىمة الذكاء الجسمي )عضو مناقش رسالة الماجستير  -6

جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية للبنات  (التشكيلة الحركية على عارضة التوازن للطالبات 
25/10/2011. 

 2012.المشاركة في االعداد الحتفالية يوم اليتيم الرياضي  -7
 2012.المشاركة في زيارة دار رعاية العجزة والمسنين  -8



 
 
 
 
 
 
 

 .2012(55)المشاركة في االعداد الحتفالية تخرج طلبة جامعة بغداد الدفعة  -9
المعسكر التدريبي لفعالية رفع .التطوع كمشرفين اثناء البطولة النسويدية  االولى لرياضة المعاقين   -10

 .2012-7-14.اللجنة الباراأولمبية الوطنية العراقية .االثقال
جامعة /جامعة بابل /جامعو ديالى /جامعو تكريت /تقيم استماره استبيان لطالب الماجستير والدكتوراء -11

 .كليو التربيو الرياضيو/جامعة المستنصرية/القادسية 
اللجنة الباراأولمبية /المشاركة في تحكيم بطولة  اندية بغداد  والمنطقة الوسطىى لكرة الهدف للمكفوفين   -12

 .16/2/2013-14/ اتحاد كرة الهدف للمكفوفين /الوطنية العراقية 
 2013.رئيسة لجنة المناسبات الدينيو /التربية الرياضية للبنات /اقامة احتفالية المولد النبوي الشريف  -13
التربية الرياضية . من قبل اإلرىابيين  (حجر بن عدي)أقامة الندوة الدينية عن ىدم مرقد  الصحابي الجليل  -14

  . (محاضر)2013.للبنات
كلية التربية الرياضية للبنات جامعة .المشاركة في االعداد الحتفالية ليوم الرياضي لليتيم العراقي   -15

 .11/4/2013/بغداد
تأثير برنامج تطويري وفقا لالىداف الفترية في تنمية دافعية التعلم وأداء بعض )عضو مناقش لرسالة الماجستير -16

  .2012جامعو بابل .كلية التربية الرياضية (المهارات في الجمناستك الفني للطالبات 
( جامعة بغداد, المستنصرية ,ديالى (3 )مقوم علمي للترقية العلمية من مرتبة المدرس الى استاذ مساعد -17

.2013 
 2013( .1)وألطروحة دكتوراه  (2)مقوم علمي لرسالة ماجستير  -18
 2012بحوث (5)جامعة بغداد.كلية التربية الرياضية للبنات .مقوم علمي لبحوث مجلة الرياضة المعاصرة  -19

(/3)2013. 
جامعة بغداد .كلية التربية الرياضية للبنات .مقوم علمي لبحوث المؤتمر التخصصي للبحث العلمي  -20

  .2013بحوث (6)
تأثير تدريبات خاصة لتطوير بعض المتغيرات البيوميكانيكية )عضو مناقش لطالبة الدكتوراه منى طة إدريس -21

جامعة  (وكهربائية بعض العضالت ودقة مهارة الضرب الساحق لذوي اإلصابات المتكررة في مفصل الكتف 
  .2013بغداد 

  .2016-2015- 2014لجان للسنوات  (10)و2013-2012لجنة  (14)اللجان المشاركة فيها  -22
 ( .25)اللجان العلمية واالستالل  -23
  .2013رئيسة لجنة تطبيق قانون الحفاظ على سالمة اللغة العربية  -24
  .2015للشيخ عبدالرضا معاش  (الطريق الى السعادة)المشاركة في الندوة الحوارية  -25
  .2016للشيخ عبدالرضا معاش  (االمام الحسين عليو السالم)الندوة الدينية  -26



 
 
 
 
 
 
 

بناء وتقويم مقياس التحصيل المعرفي للجمناستك الفني لدى طالبات )عضو لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه  -27
/ كلية التربية البدنيو وعلوم الرياضة للبنات  (الصف الثالث لكليات واقسام التربية الرياضية للمنطقة الشمالية

  .2015جامعة بغداد 
تأثير التمرينات البالستية وفق بعض المتغيرات الباليوكينماتيكية في )عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير  -28

جامعة بغداد / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات  (تطوير القوة الخاصة وانجاز القفز العالي للشباب
2015.  

تأثير أسلوب التعلم المتمازج للحركات التعبيرية في تطوير اىم )عضو لجنة علمية ال قرار رسالة الماجستير  -29
كلية التربية البدنية  (القدرات الحركية واكتساب االداء الفني لمهارة الحبل للجمناستك االيقاعي للطالبات

  .2015جامعة بابل / وعلوم الرياضة
 :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات / مقوم علمي لبحوث مجلة الرياضة المعاصرة  -30
  .2016تأثير التمرينات التوافقية في تعلم مهارة الوقوف على االكتاف على جهاز المتوازي الموحد للرجال  -أ 
عالقة القلق كحالة بمستوى اداء مهارة الوقوف على االكتاف من المرجحة على جهاز المتوازي  -ب 

  .27/2/2016للجمناستك 
التحليل البايوكينماتيكي للقفزة العربية المتبوعة بقلبة ىوائية خلفية متكورة على جهاز منصة القفز للسيدات  -ج 

15/6/2016.  
التنبؤ بفرط التمديد الرسغي اعتماداً على قيم بعض المتغيرات )مقوم علمي الطروحة الدكتوراه  -31

كلية التربية  (البايوكينماتيكية في اداء مهارتي قفزة اليدين االمامية والخلفية في الجمناستك الفني والرجال
  .27/7/2016جامعة البصرة / البدنية وعلوم الرياضة 

تمرينات تصحيحية وفق بعض المتغيرات البايوميكانيكية لتطوير بعض )عضو لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه  -32
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  (القدرات البدنية و االداء المهاري في اإلرسال المستقيم للتنس للناشئين

  .2016جامعة بغداد / 
عالقة كفاءة الدفع اللحظي وبعض المتغيرات البيوميكانيكية باستخدام )مقوم علمي ألطروحة الدكتوراه  -33

التحليل الثالثي االبعاد بدقة اداء مهارتي التصويب السلمي من القفز لبعض العبي الدرجة الممتازة بكرة 
  . 8/10/2015جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  (السلة

تمرينات خاصة لتصحيح األداء بداللة الزوايا المطلقة الجزاء الجسم )عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه  -34
كلية  (م100وتأثيرىا في بعض القدرات البدنية والمتغيرات البايوكينماتيكية ومراحل التعجيل وانجاز ركض 

  .2016/ 12/10جامعة بغداد / التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 
التدريب باجهزة مساعدة في تطوير بعض القدرات والمتغيرات الميكاانيكية والنشاط )مناقشة رسالة ماجستير  -35

  .5/12/2016جامعة بغداد /كلية التربية وعلوم الرياضة  (الكهربائي لمراحل الوثبة الثالثية واالنجاز



 
 
 
 
 
 
 

وفقا للموازنة العضلية باستعمال وسائل مساعدة  ( وقائية–تعليمية )تأثير تمرينات )مناقشة رسالة ماجستير  -36
لفعالية عدو  (لمرحلتي البدء والتعجيل )على بعض المتغيرات البايوميكانيكية والبدنية وتعلم االداء الفني 

جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات / قسم التربية البدنية وعلوم االرياضة  (م وانجازىا للطالبات100
25/12/2016. 

تمرينات خاصة وتقنية التحفيز السمعي البصري في )لجنة علمية ال قرار إطار اطروحة الدكتوراه الموسومة  -37
كلية التربية البدنية  (تقليل التشتت الذىني و أثرىا في األداء على جهازي عارضة التوازن وحصان القفز

  .2017جامعة بغداد / وعلوم الرياضة للبنات
في ما ( 5E'S)اثر إستراتيجية دورة التعلم الخماسية ) لجنة علمية ال قرار إطار رسالة الماجستير الموسومة  -38

جامعة / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات /(وراء الذاكرة و اداء التشكيلة في الجمناستك اإليقاعي 
  .2017بغداد 

 (كرة التوازن)تأثير تمرينات بأستعمال )إشراف على طالبة الماجستير بدراء مالك شهاب لرسالتها الموسومة -39
كلية / (في بعض القدرات البدنية والحركية والمتغيرات الكينماتيكية ألداء الهجوم المركب بسالح الشيش

  .2017جامعة بغداد / التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات
تأثير تمرينات تعليمية تدريبية الخاصة باستخدام جهاز مقترح لتطوير )عضو لجنة مناقشة لرسالة الماجستير  -40

 / (محددات االنطالق والهبوط وبعض المتغيرات البايوميكانيكية ألداء وانجاز فعالية الوثب الطويل للناشئين
  .2017/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة بغداد 

تأثير تمرينات خاصة وفق عزوم القوى الجزاء الجسم ) لجنة علمية ال قرار إطار اطروحة الدكتوراه الموسومة  -41
المختلفة في المؤشرات البايوميكانيكية ومظاىر الحركة وتعلم المهارة  الشتالدر بالعقلة لدى الناشئين لعمر 

وعضوه مناقشتها  . 2017جامعة بغداد / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات ( ( سنة10-13)
.2019 

نشر بحث في مجلة دراسات وبحوث التربية الرياضية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة البصرة  -42
 .2017( على تعلم المهارات االساسية في سباحة الصدر (v)اثر استراتيجية الشكل  )الموسوم /

الموسوم / جامعة بابل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / نشر بحث في مجلة علوم التربية الرياضية  -43
 .2017 (التوازن والرشاقة وعالقتهما بدقة الطعن بسالح الشيش لدى العبات المبارزة )

 .2017مشاركة بألقاء  المحاضرة الخاصة بمنهاج وحدة التعليم المستمر للنصف الثاني للعام الدراسي  -44
  .2017مشاركة في ورشة العمل بخصوص الزماالت الدراسية خارج العراق  -45
 3/4/2018.عضو المجلس العلمي لفرع االلعاب الفرديو -46
  2019. قسم ضمان الجوده .عضو لجنو التصنيف الوطني الوطني  -47
 .28/1/2019عضو لجنو الخاصو باستراتيجيو كليتنا  -48



 
 
 
 
 
 
 

 عضو لجنو الخاصو بالمعلمين المجازين دراسيا -49
 .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية : ثامناً  

 (ألربع سنوات ) 2004مقررة األلعاب الفردية  -1
 2000مقررة الترقيات العلمية  -2
-2012-2011-2010-2009-2008عضو مناقشة بحوث الطالبات رئيسا   المرحلة الرابعة  -3

2013-2014 -2015-2016-2017 . 
  2010-2005-2004  -2001عضو لجنة امتحانيو  -4
 2008-2001عضو لجنو اختبارات القبول كلية التربية الرياضية للبنات   -5
 2008عضو لجنو التعليم المستمر  رئيسا  -6
 التعليمي –مقررة  وحدة المركز التدريب  -7
 2009لجنة االختبارات والقبول  -8
 2010لجنو متابعة النادي الطالبي  -9

  2010عضو ىيئة تحرير المجلة  -10
 2010عضو لجنو امتحانيو  -11
-2008-2007-2005-2004االختبارات )عضو لجنو اختبارات قبول طالب المرحلة االولى  -12

2009-2010. 
  2010-2003عضو لجنو متابعة  -13
  2008-2004مقررة قسم األلعاب الفردية  -14
 رئيس لجنة االشراف في احتفالية يوم الجامعة والمخيم الكشفي -15
 2011عضو لجنة امتحانية للدراسة االولية  -16
  .2014- 2013_2012_2011_201.رئيس اللجنة العلمية للجمناستك الفني  -17
  .2016-2015-2014-2013_2012_2011عضو لجنو الدراسات العليا  -18
  .2012-2011مقررة الدراسات العليا  -19
 .2013_2012_2011عضو لجنة اختبارات القبول للدراسات العليا  -20
  .2015-2014-2013-2012-2011.رئيسة لجنة المناسبات الدينية  -21
 2011عضو لجنة تدقيق االطاريح للتأكد من خلوىا من صور وملصقات النظام البائد  -22
  2011-2003عضو لجنة تدقيق السجالت االمتحانية للدراسة االولية من  -23
 2011عضو ارتباط في نقابة المعلمين ممثلة عن كلية التربية الرياضية للبنات  -24
 2012رئيس اللجنة الفرعية للجرد السنوي العام لكلية التربية  الرياضية للبنات  -25



 
 
 
 
 
 
 

  .2012عضو المجلس العلمي الخاص بفرع االلعاب الفردية لكلية التربية الرياضية للبنات  -26
  .2012عضو لجنة استقبال الطلبة الجدد  -27
  .2013عضو اللجنة الفرعية احتفالية التخرج جامعة بغداد  -28
  .2012عضو لجنة سكرتارية المؤتمر العلمي التخصصي االول لكلية التربية الرياضية للبنات  -29
  .2013عضو لجنة احتفالية يوم اليتيم كلية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد  -30
  .2006-2001عضو لجنة تدقيق معدالت طالبات الدراسات العليا لألعوام  -31
  .2013عضو لجنة تطوير مكتبة كلية التربية الرياضية للبنات  -32
  .2016-2015-2014-2013-2012-2011عضو في اللجنة االمتحانية للدراسات العليا -33
  .2016 (الستالل)رئيسة لجنة االنتحال االكاديمي  -34
  .2015-2014رئيسة فرع العلوم النظرية  -35
ولحد اآلن 2019 - 6/4/2016التكليف بمهام معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا  -36

 2019/4دمج مهام شؤون الطلبو مع مهام الشؤون العلميو .
  (.2019-2018)عضو في لجنة اإلجازات الدراسية للمتقدمين للعام الدراسي -37
 2018.2019 .2017رئيس لجنة حلقة السمنار   -38
 

 .كتب الشكر , الجوائز  و شهادات التقدير: تاسعاً  
( 2010  )والبحث العلميكتاب شكر من وزير التعليم العالي  -1
( 2010  )العالي والبحث العلميكتاب شكر من وزير التعليم  -2
( 2010)كتاب شكر من وزير  العلوم والتكنولوجيا    -3
 (كلية التربية الرياضية للبنات) كتب شكر من عمادة كلية التربية الرياضية للبنات(11 ) -4
 20/4/2011كتاب شكر من جمعيو الرافدين للمعاقين وذوي االحتياجات الخاصو  -5
 .2011جامعو ديالى /كتاب شكر من كليو التربيو االساسيو  -6
  2011- 2010- 2008( /3)كتب شكر من عمادة كلية التربية الرياضية للبنات  -7
كتاب شكر من عمادة كلية التربية للبنات للمشاركة بوقائع المؤتمر التخصصي األول للبحث العلمي  -8

 .(عضو سكرتارية المؤتمر).2013لكليات التربية الرياضية في العراق 
منح شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي األول للبايوميكانيك لكليات و اقسام التربية الرياضية في  -9

  .2009جامعة القادسية , العراق 
/ منح شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي الدوري الثامن عشر لكليات و اقسام التربية الرياضية  -10

  .2012جامعة الموصل 



 
 
 
 
 
 
 

/ منح شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي التخصصي الثالث للبايوميكانيك والتحليل الحركي  -11
  .2012جامعة القادسية 

للمشاركة في وقائع المؤتمر  (سكول التربية الرياضية)شكر وتقدير من عمادة فاكولتي العلوم التربوية  -12
  .2013العلمي الدولي االول 

 .2013كتاب شكر من عمادة كلية التربية للبنات ألعضاء اللجان االمتحانيو -13
كتاب شكر من رئيس اللجنة الباراأولمبية الوطنية العراقية  للتطوع كمشرفين أثناء البطولة النسوية األولى  -14

 .2013لرياضة المعاقين 
التمطية العضلية )إلىدائهم الكتاب المؤلف . جامعة الموصل/كتاب شكر من كلية التربية األساسية  -15

 2013.(والقوة من الجانب البايوميكانيكي 
 2013. إلىدائهم الكتاب المؤلف . جامعة ديالى /كتاب شكر من كلية التربية الرياضية  -16
 2013.إلىدائهم الكتاب المؤلف. جامعة واسط/كتاب شكر من كلية التربية الرياضية  -17
 2013.إلىدائهم الكتاب المؤلف. جامعة ىالمثنى/كتاب شكر من كلية التربية الرياضية  -18
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