السيرة الذاتية لألستاذ الدكتورة
أ.د منى طالب ثابت البدري

االسم :أ.د منى طالب ثابت البدري ()Muna talib thabit
المهنة :استاذا جامعية  /عميدة كلية التربية الرياضية للبنات سابقآ من عام  2011لغاية
2014
اللقب العلمي :استاذ Full Prof /
الخبرة العملية 30 :سنة من الخبرة العملية في التعليم والبحوث العلمية  -تدريب اللياقة
والتأهيل
مكان العمل :استاذ في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة بغداد
التحصيل العلمي الشهادة :دكتوراه ()p h d
االختصاص العام :تربية بدنية physical education /
االختصاص الدقيق :لياقة بدنية وصحية physical fitness and health
تاريخ الحصول على الشهادة25/9/1990 :
اسم البلد المانح للشهادة :بولندا  /وارشو
اسم الجامعة المانحة للشهادة :اكاديمية التربية البدنية في وارشو ()A W F
اللغات التي اجيدها :االنكليزية – البولندية
تاريخ الحصول على اللقب العلمي2008 :

رشحت الى انتخابات مجلس النواب عام 2014
المناصب التي شغلتها
 عميدة كلية التربية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات /جامعة بغداد معاون عميدة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات /جامعة بغداد رئيسة قسم العلوم النظرية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات /جامعة بغداد -مقرر قسم الدراسات العليا في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات /جامعة بغداد

الترجمة والتاليف
 كتيب بعنوان ( وياضة الجالسين وراء المكاتب ) ترجمة كتاب بعنوان (الصحة واللياقة) تاليف كتاب (لياقة االيربك) تأليف كتاب بعنوان (صحتك في يوكتك) تعاقدت مع المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية في ( صنعاء /اليمن) عام 2007 -2006وقمت بتدريس المواد التالية /لياقة بدنية – جمناستك ايقاعي – جمناستك فني – العاب القوى –
كرة قدم – العاب صغيرة – بحث علمي – وكذلك قمت بتدريب فريق العاب القوة للبنات في
المعهد وكمعالج بدني في مركز الطب الرياضي اليمني (صنعاء) مدربة لياقة بدنية وتخفيف
الوزن لنساء بعض العوائل المحافظة في صنعاء

الشهادات التي حصلت عليها
كتب شكر وتقدير من الو ازرة ورؤساء الجامعات والعمداء والملحقات الثقافية وعدة جهات رسمية
وغير رسمية وبعدد ( )85كتاب شكر وتقدير
monaalbadry70@gmail.com :Email
Mona_t_albadry@ymail.com

السيرة العلمية
المواد التي ادرسها في الدراسات االولية :اللياقة البدنية – البحث العلمي االيروبكس
التطبيق الميداني :مشاريع بحوث التخرج
المواد التي ادرسها في الدراسات العليا :البحث العلمي – اللياقة الصحية
االشراف على بحوث الدراسات العليا :بحوث الماجستير عدد  -30بحوث الدكتوراه عدد
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لجان مناقشات بحوث الدراسات العليا :المشاركة في العشرات من لجان المناقشات كرئيسة
لجنة او كعضو لجنة مناقش داخل جامعة بغداد والموصل وصالح الدين والبصرة واربيل واالنبار
البحوث المنشورة  36بحث منشور في عدة مجالت علمية رصينة المؤتمرات العلمية – المشاركة
في عدة مؤتمرات علمية داخل وخارج القطر

السيرة الرياضية
 مثلت المنتخب العراقي الوطني النسوي لكرة اليد عام (  )1979حتى عام  1986حيث شاركتببطولة العرب النسوية الثانية المقامة في المغرب عام 1986
 مثلت منتخب بغداد لكرة اليد عام  1979حتى عام 1980 مثلت منتخب جامعة بغداد عام 1979حتى عام  1984في فرق الساحة والميدان وكرة اليدوالجمناستك االيقاعي .
 حكم قاري ومعتمد من قبل االتحاد االسيوي العراقي المركزي لكرة اليد حيث شاركت في تحكيملعبات الدورة الرابعة لاللعاب االسالمية للسيدات المقامة في ايران عام  ، 2005وشاركت في
الدورة التحكيمية القارية المقامة على هامش البطولة في ايران ،وتحكيم دوري اندية الدرجة الدرجة
االولى للنساء في العراق عام  2004وعام  2005وبطولة جامعات القطر للرجال عام 2005
ودوري النساء النساء الممتاز عام . 2009
 مدربة المنتخب العراقي النسوي لاليروبكس من عام  1997حتى عام  2001وعدت لتدريبالمنتخب مرة ثانية عام  2004لغاية . 2009
 مشرفة المركز الصحي التابع لكلية التربية الرياضية للبنات سابقآ مدربة اللياقة البدنية في المعاهد الصحية الخاصة معدة ومقدمة فقرة اللياقة البدنية والصحية الذي يعرض على قناة العراقية الفضائية استشارية بعض القنوات الفضائية في الفقرات الرياضية المتعلقة بالصحة والرشاقة مثل قناةالنهرين وقناة عشتار وقناة العراقية وقناة الرشيد
 -عضوة الهيئة االدارية لنادي الفتاة سابقأ

اللجان الخارجية:
 عضوة لجنة تطوير النشاط البدني في و ازرة الصحة عضوة اللجنة العليا لوضع المنهاج في العراق (و ازرة التربية) عضوة اللجنة العليا للرياضة في العراق ( وزارو الشباب والرياضة) نائب رئيس لجنة عمداء كليات التربية الرياضية في العراق سابقآ عضوة لجنة عمداء كليات واقسام التربية الرياضية في الوطن العربي سابقآ عضوة لجان و ازرية وجامعية ( و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ) ناشطة في مجال حقوق االنسان مستشارة في منظمة دعم وتطوير الشباب ()YDSO متطوعهبالعمل في مشاريع اعانة االيتام وكبار السن االشتراك بالعديد من الدورات والمؤتمرات وورش العمل والندوات أعداد وتقديم البرامج الرياضية والصحية المتخصصة في عدة قنوات فضائية مثل ( العراقية –الرشيد – النهرين – عشتار )

اللجان العلمية داخل كلية التربية الرياضية للبنات
 رئيسة اللجان االمتحانية سابقآ رئيسة لجنة االختبارات والقبول سابقآ رئيسة لجنة االرشاد التربوي سابقآ عضوة اللجنة االستشارية للمجلة العلمية (الرياضية المعاصرة) سابقآ رئيسة لجنة اعداد المناهج سابقآ رئيسة لجنة انضباط الطلبة سابقآ -رئيسة لجنة حقوق االنسان

