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  (CV)السيرة الذاتية

  

                                                                          معتز خليل ابراهيم البيطار  :الرباعي واللقب االسم

 22/2/1791 :تاريخ الميالد 

 متزوج  :الحالة الزوجية 

 3  :عدد االوالد

 مسلم :الديانة

 كرة سلة/ بايوميكانيك  :التخصص

 استاذ جامعي :الوظيفة

 مدرس :الدرجة العلمية

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية  :عنوان العمل

  :الهاتف النقال

 motz_30@yahoo.com :البريد االلكتروني

 

 

 .المؤهالت العلمية :اوال                  

 التاريخ يةالكل الجامعة الدرجة العلمية

كلية التربية البدنية  بغداد بكلوريوس
 وعلوم الرياضة

1991 

 0212 كلية التربية االساسية ديالى ماجستير

 0212 كلية التربية االساسية ديالى الدكتوراة
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 .التدرج الوظيفي :ثانيا                

 الى -الفترة من   الجهة الوظيفة ت

 0211-0222 وزارة التربية مدرس 1

0    

3    

 

 

 .التدريس الجامعي: ثالثا                 

 الى -الفترة من   الجامعة (الكلية/ معهد )الجهة  ت

 لالن -0211 المستنصرية كلية التربية االساسية  1

0    

3    

 

 

 .المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها: رابعا                   

 نةالس المادة القسم ت

التربية البدنية وعلوم  1
 الرياضة

مشروع /تحليل حركي /بايوميكانيك
 ساحة وميدان/كرة سلة /بحث

 لغاية االن-0211

0    

3    

 

 

 

 .التي اشرف عليها( الرسائل  –االطاريح : )خامسا                               

 السنة القسم اسم االطروحة او الرسالة ت

قترح لمدرسي التربية الرياضية في برنامج تدريبي م 1
 ضوء حاجاتهم التدريبية

التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

0212 

0 
تاثير تمرينات الباليومترك في تطوير بعض 

المتغيرات البايوكينماتيكية ونشاط العضلة كهربائيا 
 لمهارة التهديف البعيد بالقفز في كرة السلة

التربية البدنية 
 0212 وعلوم الرياضة

3    
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2    

5    

 

 .المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شارك فيها: سادسا                  

 نوع مكان انعقادها السنة العنوان ت

1 
درجات وحضور الطلبة 

 االلكتروني
قسم التربية البدنية  0212

 وعلوم الرياضة

 تعليمية

0     

3     

2     

 

 .االنشطة العلمية االخرى: سابعا                       

 خارج الكلية داخل الكلية

عضو في / ا: اللجان التي اشترك فيها 

 2113/2112)لجنة الجودة لالعوام 

( 2112/  2112و  2112/2112و 

وعضو في اللجنة المركزية لضمان 

 (2112/2112الجودة للكلية  للعام 

حائز على المركز األول في الدورة 

في النشاط الرياضي  ةالتدريبي

في وزارة التربية ( 1)الكرخ /المدرسي

 2117/2111للعام 

عضو في لجنة استالل االطاريح 

والرسائل  في قسم التربية البدنية 

وعلوم الرياضة لالعوام 

 (2112/ 2112و  2112/2112)

حائز على بطولة تربيات الكرخ بكرة السلة 

  2117/2111للعام 

طلبة المركزية للكلية  لجنة قبول واختبار ال
 ( .2112/2112)للعام 

 

حائز على المركز االول في الدورة التدريبية 

للتربية الكشفية لتربية الكرخ االولى للعام 

2112/2117 

 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم: ثامنا            

 ةالسن محل النشر اسم البحث ت
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عزوف الطلبة للمشاركة في بعض  1
الفعاليات الرياضية الالصفية 

 وعالجها من وجهة نظر الطلبة

 2113 مجلة كلية التربية االساسية

بناء مقياس الدارة ضغوط العمل لمدرسي  0
 التربية الرياضية

 2112 مجلة كلية التربية االساسية

للعضلتين ( EMG)النشاط الكهربائي 3
ية والكولف خالل الثالثية العضد

مراحل التعلم الحركي لمهارة 
 التهديف السلمي في كرة السلة

 2119 مجلة كلية التربية االساسية

عالقة عزم الوزن ببعض المتغيرات  2
البايوكينماتيكية ونشاط العضلة كهربائيا 

 ودقة التهديف البعيد بكرة السلة

مجلة كلية التربية البدنية وعلوم 
 معة حلوانجا/الرياضة للبنين

2112 

دراسة تحليلية مقارنة لبعض المتغيرات  5
البايوكينماتيكية واالداء المهاري للتهديف 

من الثبات والقفز وعالقتها بالقوة 
االرتدادية لعضالت الذراع لالعبين 

 الشباب بكرة السلة

مجلة كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 

 جامعة بغداد/للبنات

2112 

نة لبعض المتغيرات دراسة مقار 2

البايوميكانيكية لألداء الحركي لمهارتي 

بكرة من الثبات والدوران التهديف بالقفز

 السلة
 

مجلة كلية التربية البدنية 
جامعة / وعلوم الرياضة 

 االنبار

2119 

7    

 .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية: تاسعا

 التوجد                       

 الشكر الجوائز وشهادات التقدير كتب: عاشرا

 الجهة السنة كتاب الشكر او الجائزة او شهادة التقدير ت

 الجامعة الكلية   

 المستنصرية التربية االساسية 0212 كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة 1

 المستنصرية التربية االساسية 0212 كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة 0

 المستنصرية التربية االساسية 0212 ر من عميد الكليةكتاب شكر وتقدي 3

 

 .الكتب المؤلفة او المترجمة: حادي عشر

 سنة النشر اسم الكتاب ت
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 0212 الدفاع واختباراته في كرة السلة  1

0   

 

 .اللغات التي يجيدها: ثاني عشر

 .               العربية -

 .االنكليزية -

        قليل/فرنسية  -


