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 االســــــــــــم   : د.  أسيل جليل كاطع

 الديـــــــــــانة   :  مسلمة

 العاب قوى       –التـخـصــص    :  التربية الرياضية/تعلم حركي 

 تدريسية  الوظيفــــــة     :

 الدرجة العلمية :   استاذ

 عنوان العمل   : كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات             

 07705061931الهاتف النقال  :       

 aseel@copew.uobaghdad.edu.iq                                                  :اإللكترونيالبريد 

 أوال: المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكليـــة الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 
 1991-1990 كلية التربية الرياضية للبنات بغداد

 1994 كلية التربية الرياضية /الجادرية بغداد الماجستير

 كلية التربية الرياضية /الجادرية بغداد الدكتوراه
2003 

 

 

           

 الى –الفترة من  الجهة المهام الوظيفية ت

 1994-1991 تربية ديالى لمنتخب ديالىمدرسة ومدربة  1

 1995 تربية الرصافة الثانية مدرسة ومدربة لمنتخب 2

 لحد االن -1996 كلية التربية الرياضية للبنات تدريسية 3

 2002-1991  مدربة لفريق كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  للبنات 4

 

 

 



 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . ●

 الى –الفترة  من  الجامعة / الكلية( الجهة  )المعهد ت

 لحد االن  -1996 بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  للبنات 1

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  ●

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 لحد االن -1996 ساحة وميدان االلعاب الفردية 1

 1998-1997 المرشدات العلوم النظرية 2

 2011-2005 التعلم حركي العلوم النظرية 3

 2006-2004 ساحة وميدان كلية التربوية المفتوحة 4

 تليا/كلية التربية الرياضية للبناقسم الدراسات الع 5

 التعلم الحركي /الماجستير

 التعلم الحركي /دكتوراه تخصص نظري

 دراسات خاصة /دكتوراه تعلم حركي

 2019-2018و2012-2013

2014-2015 

2016-2017 

6 
مناقشة  30 اشرفت على عدة طالبات  في الدراسات العليا

 علمية علنية
  

 

 المشاركات الرياضية  خامسا: ●

 السنة الفعالية المشاركات ت

 

 مثلت منتخب  كلية التربية الرياضية للبنات-

 مثلت منتخب كلية التربية الرياضية الجادرية-

 منتخب كلية التربية الرياضية الجادرية مثلت-

 االعظمية( –الرميلة -الحدود–الزوراء -مثلت  عدة اندية منها)الجيش-

 بطلة جامعات القطر-

 

 م200-م100

 م والوثب الطويل100-200

 م200-م 100

 م200-م 100

 م200-م 100

 

1987-1991 

1994 

2002 

1987-2002 

1989-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2010ن العلمية الشؤوعضو لجنة  -

 2015-2011عضو لجنة الدراسات العليا -

 2012-2011عضو لجنة االرشاد التربوي -

 2011عضو لجنة علمية /-

حةول  ماجسةتيرمناقشةة رسالة 2011لمية /ماجستير/عضو لجنة ع-

 2004الرياضية /ديالى ةالعروض الرياضية /كلية التربي

 2005لجنة مناقشة/  رسالة ماجستير عضو -

 2008عضو لجنة مناقشة /رسالة ماجستير-

 2011عضو لجنة مناقشة /رسالة ماجستير -

 2013-2012رسائل ماجستير  5مناقشة -

-2012بحةةول للعةةام  9ورسةةالة ماجسةةتير و أطروحةةات 3تقةةويم  -

2013 

بحث لمجلة الرياضة العاصرة فةي كليةة التربيةة  25تقويم اكثر من  -

 الرياضية للبنات

الترقيةةة العلميةةة لجامعةةة بغةةداد /البصةةرة  ألجةةليةةة تقيةةيم بحةةول علم-

 /ديالى .

كليةةةة التربيةةةة البدنيةةةة  2016دكتةةةوراه  ألطروحةةةةعلميةةةة مناقشةةة  -

 -وعلوم الرياضة للبنات

جامعةة بابةل كلةي التربيةة البدنيةة  2017مناقشة اطروحة دكتةوراه  -

 وعلوم الرياضة 

 مناقشة رسالة ماجستير -

)رنةا سةمير(كلية  2013/جامعة الموصةل مناقشة رسالة ماجستير  -

 التربية الرياضية.

 شكر وتقدير من كلية التربية الرياضية لحضور مناقشة . -

مناقشةةة رسةةالة ماجسةةتير /كليةةة التربيةةة االساسةةية جامعةةة ديةةالى  -

 ،)عادل عباس(

مناقشةةةة رسةةةالة ماجسةةةتير /مةةةروة عمةةةر كليةةةة التربيةةةة االساسةةةية  -

 الجامعة المستنصرية .

مناقشةة رسةالة ماجسةتير جامعةة الكوفةة كليةة التربيةة للبنةات قسةم  -

 2013التربية الرياضية /مياسة عبد علي 

 2015-2014 مللعا (7) وأطروحاترسائل  عضو لجنة مناقشة -

 2015-2014رسائل ماجستير  2ـمقوم علمي ل -

 2010القوى للمعوقين  أللعابتحكيم بطولة العراق الجديد -

 2010التحكيمية للمنطقة الوسطى والجنوبية محاضر بالدورة 

 2010اللعاب القوى  اداري بالبطولة االولى التحاد غرب اسيا-

 2010للمعاقين  تحكيم بطولة القطر

 2010تحكيم بطولة البطل الموهوب/وزارة الشباب

 2010تحكيم بطولة جامعة بغداد اللعاب القوى 

 2011اللعاب القوى للعام  تحكيم بطوالت القطر

 16/4/2013تحكيم بطولة جامعة بغداد -

 18/3/2013تحكيم السباق المفتوح اللعاب القوى -

 2016وعةام -26/4/2013-25تحكيم بطولة العراق بالعاب القوى -

 2017وعام 

 13/2/2013تحكيم بطولة اندية العراق الختراق الضاحية -

 2013تحكيم ماراثون اربيل الدولي -

-2014اد العراقةي اللعةةاب القةوى لعةةام تحكةيم جميةع بطةةوالت االتحة-

2015 

  19/2/2013عضو لجنة استالل ترقية علمبة -

 دورات علمية للطب الرياضي )بغداد( 3مشاركة ب -

القةوى للمنطقةة الوسةطى  أللعةابمحاضر في الةدورة التحكيميةة  -

 2010/2017 والجنوبية

(/كليةةة التربيةةة 6عضةو لجنةةة علميةةة إلقةةرار عنةةاوين البحةةول  ) -

 وكلية التربية الرياضية للبنات(-الجادريةالرياضية / 

عضةةو لجنةةة مناقشةةة مشةةاريع بحةةول التخةةرر للمرحلةةة الرابعةةة  -

حضةور ورشةة عمةل  للجةان االرشةاد التربةوي -لسنوات عديدة 

2011 

 -استشارات علمية لعدة طالب ماجستير /كلية التربية االساسةية -

 كلية التربية الرياضية الجادرية

 2013لزيارة دار المسنين شكر وتقدير  -

 بجامعة بغداد 2013ورشة عمل للجان االمتحانية  -

تقةةةويم بحةةةول ترقيةةةة لجامعةةةة ديةةةالى كليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية  -

(3)2013 

شةةكر وتقةةدير مةةن مديريةةة االعةةداد والتطةةوير كمحاضةةر بالةةدورة  -

 2013التحكيمية 

 2014-2013شكر وتقدير كعضو لجنة اختبارات  -

 2013من السيدة العميدة  شكر وتقدير -

 عضو لجنة بيان راي من جامعة بغداد الستفادة من تخصص. -

 2014-2013لجنة اختبارات القبول  عضو -

 2014-2013شكر وتقدير لجنة امتحانية  -

كليةة التربيةة البدنيةة وعلةوم  كتب شكر وتقدير مةن عمةادات 10 -

 جامعة بغداد ، جامعة ديالى اضة جامعة الكوفة،يالر

شاركت في العديد من الةور  والنةدوات والةدورات االلكترونيةة  -

 كورونا  في جائحة 2021-2019في 

 



 

مقوم علمي رسةالة ماجسةتيركلية التربيةة الرياضةية للبنةات /عالقةة -

 29/9/2013المناخ النفسي والحاجات االرشادية 

 2/4/2013عضو لجنة زيارة دار المسنين -

 عة بابلكابس علمي /كلية التربية الرياضية جام-

 2012شكر وتقدير للجنة االمتحانية -

 2012شكر وتقدير بيوم اليتيم -

 2013-2012عضو لجنة امتحانية -

المشةةةةةةةةاركة بمةةةةةةةةؤتمر كليةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةية البصةةةةةةةةرة -

 لعلوم التدريب2012كباحث

 والفسلجة .وعضو لجنة مناقشة بحول .

علةةوم ل2012المشةةاركة بمةةؤتمر كليةةة التربيةةة الرياضةةية الجادريةةة -

 الرياضة كباحث.

المشةةةاركة بورقةةةة عمةةةل فيمةةةؤتمر كليةةةة التربيةةةة الرياضةةةيى للبنةةةات 

2013 

 كباحث.2012المشاركة بمؤتمر انطاليا 

 2013-2012عضو لجنة راسات عليا -

لطالبةةةة سةةةةحاب اسةةةماعيل )لجنةةةةة عضةةةو مناقشةةةة اطةةةةار بحةةةث ل -

 2013(علمية

 2012مقوم علمي الطروحة دكتوراه)جامعة البصرة (-

تحكيم بطولة جلمعةات القطةر بالعةاب القةوى فةي محافظةة السةليمانية 

2014-2015 

          المشةةةةاركة بمةةةةؤتمر جامعةةةةة الموصةةةةل كليةةةةة التربيةةةةة الرياضةةةةية-

6-8/5/2012                                                                                        

لي للصةةةحة والتةةةروير  للشةةةرق                                     المشةةةاركة بمةةةؤتمر المجلةةةس الةةةدو-

 2013االوسط الخامس االمارات 

المشاركة بالمؤتمر الدولي العلمةي  االول لكليةات التربيةة الرياضةية -

 2014في بغداد 

المشاركة بالمؤتمر العلمي الدولي الثةاني لكليةات التربيةة الرياضةية -

 2015في بغداد 

مؤتمر المجلةس الةدولي للصةحة والتةروير فةي البحةرين المشاركة ب-

2015 

 2017المشاركة بمؤتمر دولي في انطاليا ومؤتمر في ازمير -

المشاركة كعضو مناقشة للبحول المتميزة بةالمؤتمر العلمةي الثةاني -

 2015في الجامعة المستنصرية 

 ولحد االن  1996عضو لجنة امتحانية من عام 

مجلةة القادسةةية لعلةوم التربيةةة الرياضةةية  تقيةيم وتعضةةيد بحثةين فةةي-

2014-201 

المشةاركة بةةدورتين للتعلةيم المسةةتمر بجامعةةة بغةداد االولةةى لتطةةوير -

 googlserchrerاللغة االنكليزية والثانية للدخول ل

 2015المشاركة بالمؤتمر الدولي للصحة والتروير في البحرين -

 بية الرياضية في بغداد المشاركة بالمؤتمر الدولي االول لكليات التر-

 طالبة دكتورا ه وماجستير 12اشرفت على 

 

 : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . ●

 المجلس الدولي للصحة البدنية للتروير والتعبير الحركي عضو     ✔

✔     

 

 



 

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. ●

 السنة الجهة المانحة الشكر أو الجائزة أو شهادة التقديركتاب  ت

1 
شهادة تقديرية /من الكليات التي تم مناقشة الرسائل 

 فيهاروحات واالط
 2010 االكاديمية االولمبية العراقية

2 

كتاب شكر/متفرقة من عمادة كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة للبنات  عن المشاركة باللجان 

 العلمية والجان االمتحانية

 2010 اللجنة البارااولمبية الوطنية العراقية

 2011 اللجنة الباراولمبية الوطنية العراقية كتاب شكر 3

 القوى أللعاباالتحاد العربي السوري  كتاب شكر 4

2009 

 

 

 

 

 كتب شكر 

 وزارة التعليم العالي

 رئيس جامعة بغداد

عمادة كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

عمداء كليات التربية الرياضية 

 للمساهمة بالمناقشات العلمية

 

 

 كتاب شكر 5
مديرية االعداد والتطوير القامة دورة 

 تحكيمية للتدريسيين
2013 

    

6 

 شهادة تقديرية /كأفضل حكم اللعاب القوى -

بالةةدورة التحكيميةةة الدوليةةة  NTOشةةهادة تحكةةيم  -

 2009/العراق

شهادة دولية كمحاضر دولي من قبل مركةز التنميةة  -

 اللعاب القوى في مصر2016االقليمي 

شةةةهادة دوليةةةة لةةةدورة صةةةقل محاضةةةري المسةةةتوى  -

فةةي  2017االول مةةن قبةةل مركةةز التنميةةة االقليمةةي 

 مصر

 االتحاد العراقي أللعاب القوى

 

 االتحاد الدولي أللعاب القوى

 

 2012و2011

 

2009 

 
 دورة ادارية نسوية -

 الفسلجية ألجهزةلندوة  -

2010 

2011 

 مركز التنمية االقليمي/مصر

 كلية التربية الرياضية للبنات
 

 حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. ●

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 القانون الدولي للمنافسات)بالعاب القوى( ـمترجم 1

 2020 النعام والتعليم في عصر تكنلوجيا المعلومات 2

 2021 مبادئ في االرشاد النفسي الرياضي وتعديل السلوك 3

 



 

 ثاني عشر :اللغــات . ●

 اللغة االنكليزية             ✔

✔              

 النشاطات الرياضية :

  1991-1987 لألعوام م 200-100العبة منتخب كلية التربية الرياضية للبنات بفعالية. 

 - م.100في فعالية 1989بطلة جامعات القطر لعام 

 - 1994-1992م للعام 100مثلت منتخب كلية التربية الرياضية / الجادرية بفعالية. 

 - 2000-1999ام م للع100مثلت منتخب كلية التربية الرياضية للجادرية بفعالية. 

 - م .200-100مثلت اندية العراق )الجيش، الحدود، الزوراء ،الرميلة ، االعظمية (بفعالية 

 - ولسنوات مختلفة . 1992ساهمت بتدريب منتخب كلية التربية الرياضية للبنات منذ عام 

 - 1999ساهمت بتدريب منتخب تربية الرصافة الثانية بالعاب القوى. 

 -1992تربية ديالى بالعاب القوى  ساهمت بتدريب منتخب. 

 


