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ه الذاتي  ةالسير

 

 االســــــــــــم:غصون ناطق عبدالحميد توفيق الوادي 

 3/7/1971تاريــــخ الميـالد: 

 الجنسية : عراقية

 الديـــــــــــانة:مسلمة

 التخصص:فسلجةالتدريب 

:أستاذ مساعداللقب ا  لعلمي

 الوظيفــــــه:تدريسية

بيةالبدنيةوعلوم  الرياضةللبنات  عنوان العمل:جامعةبغداد/كليةالتر

 07728053183النقال: الهاتف 

 : ي
ون  يدإاللكتر  ghusoon@copew.uobaghdad.edu.iqالتر

 أوال:المؤهالت العلمية. 

 

 

 

 

 

 الدرجةالعلمية الجامعة الكليـــة التاريــــخ

بيةالرياضيةللبنات 1993  بكالوريوس جامعةبغداد كليةالتر

بيةالرياضيةللبنات 2004  الماجستت   جامعةبغداد كليةالتر

بيةالرياضيةللبنات 2011  الدكتوراه جامعةبغداد كليةالتر

 اخرى   
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 .  ثانيا:التدريس الجامعي

ةمن  ت الجهة)المعهد/الكلية( الجامعة اىل–الفتر

بية البدنية وعلوم الرياضة  غدادب 1995-2018 كلية التر

 للبنات

1 

 2 كليةاالداب امعةبغدادج 2018-2019

ولغاية  -2019

 االن

بية البدنية وعلوم الرياضة  جامعة بغداد كلية التر

 للبنات

3 

 

 

ي قمت 
 بتدريسها. ثالثا:المقررات الدراسيةالتر

 ت القســـم المـــــادة السنـــــة

ي  1995-2001
 1 االلعابالفردية الجمناستك الفت 

 2 األلعابالفرديه الرماية 1995-2001

2004-

 لغايةاالن

 3 االلعابالفردية الجمناستك االيقاعي 

2004-

 لغايةاالن

 4 االلعابالفردية الرماية

 5 العلوم النظرية مادة التغذية الرياضية 2020

ولغاية  2020

 االن

 6 العلوم النظرية فسيولوجيا التدريب
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 العلمية رابعا:المؤتمرات

 نوع المشاركة

 

 ت العنوان ةالسنــ المكان

ي  2011 جمهوريةالعراق/السليمانية باحث
 1 المؤتمرالعلمي االول للطب الرياض 

االمارات  باحث

 العربيةالمتحدة/الشارقة

ي لرعاية وتاهيل  2012
المؤتمرالعلمي الثان 

 المعاقي   

2 

 

 2012 مهوريةالعراق/جامعةالموصلج باحث
لكليات المؤتمرالدوري الثامن عشر 

بية الرياضية  واقسام التر

3 

 المؤتمر العلمي لكليات 2012 جمعوريةالعراق/جامعةبغداد باحث

بية الرياضية  واقسام التر

4 

 المؤتمر الدوىلي الرابع 2012 جمهوريةالعراق/جامعةالبرصة باحث

 للفسلجةالرياضية

5 

بية  باحث جمهوريةالعراق/كليةالتر

 الرياضيةللبنات

 6 االول للبحث العلمي المؤتمر  2013

المؤتمر العلمي الثالث لرعاية وتأهيل  2013 االمارات العربيةالمتحدة/الشارقة باحث

 المعاقي   

7 

 /ovidius باحث

universityofconstaمانيارو 

nt 

 8 مؤتمر ابحاث الرياضة 2013

وتاهيل      المؤتمر العلمي الرابع لرعاية  2015 االمارات العربيةالمتحدة/الشارقة باحث

 المعاقي   

9 

ي  2015 جمهوريةالعراق/بغداد باحث
 10 مؤتمر الطب الرياض 
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 11 المؤتمر الدوىلي االول لعلوم الرياضة 2016 جمهوريةالعراق/حلبجة باحث

 12 المؤتمر الدوىلي لعلوم وابحاث الرياضة 2016 جمهوريةالعراق/جامعةاالرساء باحث

جمهوريةالعراق/جامعة  باحث

 السليمانية

 13 المؤتمر العلمي االول لعلوم الرياضه 2017

بية البدنية وعلوم  باحث العراق / كلية التر

 الرياضة/ جامعة البرصة

 14 المؤتمر الدوىلي لعلوم الرياضة 2017

بية البدنية وعلوم  باحث العراق/كلية التر

 الرياضة للبنات

 15 لمؤتمر الدوىلي االول لعلوم الرياضة 2018

- 

 خامسا: األنشطة العلمية االخرى. 

 داخل الكلية خارج الكلية

ي المناقشات العلمية
 
 المشاركة ف

ي جامعات العراق المختلفة
 
 )الماجستت  والدكتوراه( ف

ي مناقشة مشاريــــع بحوث 
 
مشاركة ف

 تخرج لطالبات الدراسات االولية. 

بية الرياضية ي المجالت العلمية لكليات التر
 
وع التطبيق العمىلي  تقييم بحوث للنشر ف

اف عىل مشر االرسر

 لطالبات السنة الرابعة. 

 عضو لجنة االمتحانات للدراسات االولية تقييم علمي لرسائل الماجستت  والدكتوراه

ي الدورة التدريبية
 
 المشاركة ف

/ دولة االمارات العربية المتحدة  للمعاقي  

بوي  عضو لجنة االرشاد التر

ية  /االمانة العامة لمجلس الوزراء ي دورة اللغة االنكلت  
 
 االلعاب الفرديةعضو مجلس فرع  المشاركة ف
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اف عىل طالبات الدراسات العليا   األرسر

/ دكتوراه  ماجستت 

ي الدورات التدريبية للجان األمتحانية
 
 بعثاترئيس لجنة العالقات وال المشاركة ف

ي المجلس العالمي لعلوم الرياضة
 
ي الحلقات النقاشية )السمنار( عضو ف

 
 مشاركة ف

ي 
 
اتيجيات الحديثة ف ي الدورة التدريبية الدولية )االستر

 
المشاركة ف

ي  وادارة التعب/ 
 2018التدريب الرياض 

ي 
ي الندوات والدورات التر

 
 مشاركة ف

بية البدنية وعلوم  الرياضة تقيمها كلية التر

 للبنات

ي العراق
 
عي   والمبتكرين ف اع جهاز  عضو جمعية المختر  ((f&tحاصلة عىل براءة أختر

 

 المؤلفات / سادسا 

 كتاب)مفاهيم علمية للرؤيةالبرصية(-1

 البحوث المنشورة / سابعا 

(30) مايقارب    بحث محىلي ودوىلي

 كتب الشكر  / ثامنا 

ات ؤساء جامعة بغداد وعمداء الكليكتاب شكر من السادة وزراء التعليم العاىلي ور    40اكتر من   

 والمنظمات االنسانية

ة الرياضية:   الست 

 1993-1990العبة منتخب جامعة بغداد للرماية -1

 ولغاية االن2001مدربة منتخب جامعة بغداد بالرماية منذ عام  -2

ي للنساء بالرماية منذ عام للمعتمدة مدربة -3
ر
ي العراف

 االنولغاية 2011منتخب الوطت 

ي البطولة العربية للرماية -4
 
 2011المشاركة ف
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ي بطولة اندية العراق بالرماية بصفة مدربة -5

 
 2007المشاركة ف

ي البطولة النسوية االوىل لتطوير رياضة المعاقي   بصفة مدربة -6
 
 2012المشاركة ف

ي جمهورية مرص العربية بصفة مدربة-7
 
ي بطولة الشيخة فاطمة ف

 
 2017 المشاركة ف

ي  -8
 
 20190اية األسلحة الهوائية بصفة مدربةبطولة أندية العراق لرم المشاركة ف

ي بطولة أندية العراق لرماية االسلحة الهوائية بصفة مدرب  -9
 
 2021المشاركة ف


