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                     سيرة ذاتية 
 
 

 أوال : البيانات الشخصية  

 د. علي سموم دغل الفرطوسي أ.االسم الثالثي واللقب : 
  1791/  1/  4محل وتاريخ الوالدة : بغداد 

 الحالة االجتماعية: متزوج ولديه ثالث أوالد وبنت 
     55د    26ز   515رع فلسطين /   م شا –عنوان السكن : البلد : العراق     المدينة : بغداد 

   07828844438/  19964111111رقم الجوال : 

  ali.smoom @ yahoo . comالبريد االلكتروني : 

 

 ثانيا  : المؤهالت الوظيفية : 

 الجامعة : المستنصرية 

 الكلية : التربية األساسية  

 ة البدنية وعلوم الرياضالقسم : التربية 
  6111/  16/  65أول تعيين في التعليم العالي : تاريخ 

 المنصب : تدريسي 

 ةالبدنية وعلوم الرياضالتربية التخصص العام : 

 كرة السلة  –التخصص الدقيق : االختبار والقياس والتقويم 

 اللقب العلمي : أستاذ 

  6116/  6/  61تاريخ الحصول على اللقب العلمي : 

 :  اللغات التي يجيدها
 العربية  -1
 االنكليزية  -6

 

 : أحمد عبد الحسين نعيم ابراهيم دغل و( عمه اءابن) ينمن ذوي الشهداء: لدية شهيد ملحوظه
 ، فضال عن الكثير من اقاربه الشهداء والمعتقلين) اخيه( قاسم سموم دغل  معتقل سياسيو

 السياسيين.
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 ثالثا : األلقاب العلمية

 على اللقب  تاريخ  الحصول اللقب  ت 
 6111/  16/  65 مدرس مساعد  1

  6114/  6/  9 مدرس  6

  6119/  6/  9 أستاذ مساعد  5

 6116/  6/  61 أستاذ  4

 
 

 رابعا : الشهادات الحاصل عليها :

 تاريخ الحصول عليها  الجهة المانحة )جامعة/ كلية ( االختصاص  الشهادة  ت
كلية التربية  –جامعة بغداد  ة التربية الرياضي البكالوريوس  1

 الرياضية
1  /2  /1775  

التربية الرياضية /  الماجستير  6
 قياس وتقويم 

كلية التربية  –جامعة بغداد 
 الرياضية

12  /9  /6111 

التربية الرياضية/قياس  الدكتوراه  5
 وتقويم 

كلية التربية  –جامعة بغداد
 الرياضية 

1  /1  /6114 

علوم التربية البدنية  طب الرياضيدبلوم في ال 4
 وعلوم الرياضة

االكاديمية العلمية للبحث 
 والتطوير/ لندن

11/5/6115 

عضوية المجلس االولمبي  5
 للرياضة العراقية 

علوم التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

مؤسسة المجلس االولمبي 
 للرياضة العراقية 

11/5/6115 

دبلوم في الطب الرياضي  2
 االصاباتوتأهيل 

علوم التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

االكاديمية العلمية للبحث 
 والتطوير/ لندن

61/6/6112 

محاضر دولي في االختبار  9
 والقياس والتقويم

علوم التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

االكاديمية العلمية للبحث 
 والتطوير/ لندن

1/4/6112 

دبلوم في االعالم واالبداع  8
 جبا االتصالوتكنلو

االتحاد الدولي للصحافة  اعالم واتصال
واالعالم واالبداع وتكنلوجيا 

 لندن –االتصال 

64/4/6119 

المجمع العلمي العربي لعلوم  علماء الرياضة  شهادة عضوية 7
 الرياضة

51/11/6119 
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 الفترات الزمنية    الخبرات العلميةالمناصب االدارية وخامسا :  ت
 الى من 

والتطوير في كلية التربية الرياضية / مدير البحث  1
 جامعة ديالى 

11/7/6114 69/7/6115 

عضو لجنة الدراسات العليا في كلية التربية  6
 الرياضية/جامعة ديالى 

1/9/6114 69/7/6115 

مقرر قسم التربية الرياضية / كلية التربية األساسية  5
 الجامعة المستنصرية  –

1/11/6112 1/5/6119 

المكلفة بقبول الرياضيين األبطال عضو اللجنة  4
لدراستي الدكتوراه والماجستير في التربية الرياضية 

 الجامعة المستنصرية  –

للعام الدراسي 
6119-6111 

 –رئيس قسم الدروس العلمية/كلية التربية الرياضية  5
 الجامعة المستنصرية 

15/5/6119 17/2/6119 

ة األساسية رئيس قسم التربية الرياضية / كلية التربي 2
 الجامعة المستنصرية –

65/2/6119 17/1/6111 

عضو اللجنة المكلفة بقبول الرياضيين األبطال  9
لدراستي الدكتوراه والماجستير في التربية الرياضية 

 الجامعة المستنصرية –

للعام الدراسي 
6116-6115 

 6114-6115و
 6115-6114و

 6114 – 6116 عضو الجنة العلمية في قسم التربية الرياضية 1

   6111- 6114 عضو مجلس قسم التربية الرياضية 7

 6115 – 6114 رئيس لجنة االستالل الدائمة في كلية التربية االساسية 11

 6111 -  6119 لجان تدقيقية وتحقيقية في الجامعة رئيس 11

لجنة وضع االساسيات الحاكمة الستحداث عضو  16
 كليات واقسام التربية البدنية والرياضة في العراق

6119 - 6111 

 
 

 سادسا : المواد التي قمت بتدريسها :
 التاريخ  المكان  المادة ت 
 والقياسكرة السلة واالحصاء واالختبار 1

 ضية واإلدارة والتنظيم في التربية الريا
 6115-6111 جامعة ديالى 

والقياس كرة السلة واإلحصاء واالختبار  6
 واإلدارة والتنظيم في التربية الرياضية 

كلية التربية  –الجامعة المستنصرية 
 األساسية 

6112-  6111    

 –اإلحصاء  –االختبار والقياس والتقويم  5
 حلقات نقاشية ) سمنار ( –دراسات خاصة 

كلية التربية  / ت العلياطلبة الدراسا
 األساسية 

 6119-  6111   
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 سابعا : البحوث والمقاالت المنشورة :
 مكان النشر   تاريخ النشر  العنوان  ت

العالقة بين بعض القدرات البدنية والمهارية كمؤشر النتقاء الناشئين بكرة  1

 السلة 

 ديالى  جامعة 6116

مجلة ك.ت الرياضية /   6116 في كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى تقويم دروس كرة السلة  6

 جامعة ديالى 

األسباب المؤثرة في عدم حضور الجمهور الى مباريات كرة السلة في  5

 العراق 

مجلة ك.ت الرياضية /  6115

 1ديالى / مجلةجامعة 

 5عدد

ارية لالعبين اثر الموسم التنافسي على بعض المتغيرات الوظيفية والمه 4

 الناشئين بكرة السلة 

مجلة ك.ت الرياضية /  6115

 1ديالى/ المجلدجامعة 

 4العدد

دراسة لمستوى المعرفة بكرة السلة لطالب المرحلة اإلعدادية في محافظة  5

 ديالى 

مجلة ك.ت الرياضية /   6115

 جامعة ديالى 

القدم وكرة  دراسة الفروق في ظاهرة االحتراق النفسي بين مدربي كرة 2

 السلة 

مجلة ك.ت الرياضية /  6115

 5عدد1ديالى مجلدجامعة 

استثمار الحيازة المتبادلة وعالقتها بتسجيل النقاط وترتيب الفرق في كرة  9

 السلة 

مجلة ك.ت الرياضية /  6115

 14مجلةجامعة بغداد

 6العدد

جلة ك.ت الرياضية / م 6114 دراسة بعض مشاكل ومعوقات الالعبين الشباب بكرة السلة  1

 6عدد15مجلد جامعة بغداد

التباين في أداء بعض المهارات الهجومية واإلدراك الحس حركي بين  7

 العبي المراكز بكرة السلة 

مؤتمر كلية التربية  6115

 الحادي عشر األساسية 

ياضية / مجلة ك.ت الر 6115 تأثير أسلوب المنافسة على تعلم أنواع التهديف في كرة السلة  11

 14مجلد جامعة بغداد

 6العدد

 الرياضة المعاصرةمجلة   6112 تأثير تنمية قوة عضالت رجل االرتقاء لالعب كرة السلة بالتهديف السلمي   11

 5عدد 5/مجلد 

مجلة ك.ت األساسية /  6112 تقويم نظام التخصص في كليات التربية الرياضية في العراق    16

الجامعة  45العدد

 صريةالمستن

إيجاد الدرجات والمستويات المعيارية لبعض المهارات الهجومية بكرة  15

 السلة 

الرافدين للعلوم مجلد مجلة  6112

  41عدد 16

تأثير تطوير القوة االنفجارية والمميزة بالسرعة للذراعين والرجلين في  14

 مستوى التهديف من القفز بكرة السلة 

مجلة ك.ت الرياضية /  6119

 بغداد جامعة

تأثير تطوير قوة القفز لألمام واألعلى للرجلين في دقة  التهديف والمتابعة  15

 بكرة السلة

مؤتمر كلية التربية  6111

 الثانياألساسية 

تحديد أهداف مرحلية كدافع لتطوير بعض المتغيرات البدنية والحركية  12

 الرصافة الثانية بكرة السلة  –لالعبي منتخب تربية بغداد 

مجلة ك.ت الرياضية   6111

 للبنات 

اثر التغذية الراجعة عن طريق الفيديو على تقليل أخطاء حكام الدرجة  19

 األولى بكرة السلة 

مجلة ك.ت الرياضية /  6111

 / العدد االولجامعة ديالى 
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استخدام تمرينات بالتدريب الفتري مرتفع الشدة لتحسن السرعة وأثرها  11

 لياقة لحكام كرة السلة في اجتياز اختبار ال

مجلة ك.ت األساسية /  6111

 الجامعة المستنصرية 

تأثير تطوير القوة المميزة بالسرعة في مستوى المهارات الدفاعية بكرة  17

 السلة 

مجلة ك.ت الرياضية /  6116

 جامعة بغداد 

ايجاد الدرجات والمستويات المعيارية لبعض القياسات الجسمية والقدرات  61

 (15-16)السرعة والحواجز( ألعمار )دنية في فعاليات الب

 

مجلة ك.ت األساسية /  6116

 الجامعة المستنصرية

التباين في مستوى االداء البدني والمعرفي بين الحكام الدوليون والدرجة  61

 االولى بكرة السلة

 

 12الذكاء العدد مجلة  6115

حكام في المستوى اثر استخدام برنامج حاسوب جاهز لتحرك ثالث  66

 المعرفي والتطبيقي لحكام كرة السلة

 

التربية الرياضية مجلة  6114

 / ج.كربالء 6مجلد 1العدد

تأثير استخدام األسلوب التبادلي مع االفالم الثابتة في تعلم اهم المهارت  65

 االساسية بكرة السلة 

 

نؤتمر حلبجة للعلوم مجلة  6112

 الرياضية 

التدريبي وأثرة في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة  استخدام األسلوب 64

 السلة

 

مجلة كلية التربية االساسية  6115

عدد  61مجلد / 

 ج.المستنصرية19

تاثير استخدام استراتيجية دورة التعلم  في بعض المهارات االساسية  65

 بالكرة الطائرة

 ابحاث الذكاءمجلة  6114

كلية التربية االساسية / 

 19/ العدد صريةج.المستن

تاثير استخدام بعض خرائط المفاهيم في تحصيل وتعلم قواعد قانون كرة  62

 السلة

مجلة كلية التربية االساسية  6111

 / ج.المستنصرية

منهج تدريبي مقترح لتطوير اهم القدرات البدنية العداد حكام الدرجة  69

 الثالثة بكرة القدم

مجلة كلية التربية االساسية  6115

 ج.المستنصرية /

تاثير منهج تعليمي مصاحب للتمارين الخططية في ضوء  األسلوب   61

 المبرمج لتحسين بعض القدرات البدنية بكرة اليد 

 

مجلة كلية التربية االساسية  6114

 / ج.المستنصرية

بناء وتقنين اختباري الدفاع ضد التصويب السلمي والتصويب من القفز  67

 السلة لالعبين الشباب بكرة

مجلة المؤتمر العلمي  6114

 الخامس عشر 

بناء وتقنين اختباري الدفاع ضد المحاورة والتمرير  لالعبين الشباب بكرة  51

 السلة

المؤتمر العلمي الثاني /  6115

 بغداد 

تاثير منهج تعليمي باستخدام االسلوب التدريبي في تعلم بعض المهارات  51

 االساسية بالكرة الطائره

مجلة كلية التربية االساسية  6115

 61مجلد  / ج.المستنصرية

 71عدد 

عالقة اساليب االنتباه ببعض المهارات الهجومية لالعبين الشباب بكرة  32

 السلة

مجلة كلية التربية االساسية  6111

 / ج.المستنصرية

تأثير تصميمان متداخالن في جدولة تمريناتهما لتحسين دقة األداء  33

 مهارات الالعبين الناشئين في الكرة الطائرة الحركي لبعض

 مجلة كلية التربية االساسية 6112

 74العدد  66المجلد 

تقويم عمل مدربي نادي القوة الجوية والشرطة بكرة القدم للناشئين من  34

 خالل تتبع اداء االختبارات المهارية الخاصة لالعبيهم  

 الجزائر/ ج.الباحث مجلة   6111

مجلة كلية التربية االساسية  6119 تقنين حائط الصد بكرة اليد لالعبين الشباببناء و 35

 / ج.المستنصرية
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مجلة كلية التربية  6119 الهيئــة االداريــة لألنديــة الرياضيــة فــي العــراق رؤساءبنــاء وتقنيــن مقيــاس تقييــم  36

 / ج.المستنصرية الرياضية

مجلة كلية التربية  6119 لمناولة والتهديف المعاكس لالعبي الدرجة االولى بكرة القدم بناء وتقنين اختبار ا 37

/  الرياضية

 65/ مجلد ج.المستنصرية

 71عدد 

اثر التغذية الراجعة عن طريق الفيديو على تقليل اخطاء التحكيم للطالبات بكرة  38
 السلة

مجلة المؤتمر العلمي  6119

 1مجلد للرياضة للجميع

  115ص

بناء وتقنين اختباري ) التحركات الدفاعية المتنوعة ضد المناولة القصيرة (  57
 لالعبين الشباب بكرة اليد

مؤتمر كلية التربية  6119

 الرياضية / جامعة بغداد

وضع بطارية اختبار لبعض القدرات البدنية والمهارية النتقاء العبي منتخبات  41
 مديريات التربية بكرة القدم

ؤتمر كلية التربية م 6119

الرياضية / جامعة 

 السليمانية

تقنين وتحديد المستويات المعيارية للذكاء الجسمي الحركي لالعبي منتخبات  41
 سنة  19-12التربية بكرة السلة باعمار 

 مؤتمر كلية االسراء 6112

عالقة بعض القدرات الحركية باداء انواع التصويب لالعبي منتخبات التربية  46
 سنة  19 – 12ة السلة باعمار بكر

مؤتمر كلية التربية  6119

الرياضية / جامعة 

 السليمانية 

استخدام االسلوب  التدريبي واثره في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة  45
 السلة  

 مجلة كلية التربية االساسية  6115

مجلة كلية علوم التربية  6119 من وجهة نظرهم  تقييم اداء اعضاء الهيئة االدارية لالندية الرياضية في العراق 44

الرياضية / المؤتمر العلمي 

الدولي الرابع لعلوم التربية 

 الرياضية / جامعة بابل 

بناء وتقنين اختباري ضد التصويب السلمي والتصويب من القفز لالعبين   45
 الشباب بكرة السلة 

مؤتمر كلية التربية  6112

 الرياضية / جامعة حلوان 

تحديد اهداف مرحلية كدافع لتطوير اهم المتغييرات البدنية والحركية لالعبي  42
 الرصافة بكرة السلة –منتخب بغداد 

مجلة كلية التربية   6111

 الرياضية للبنات 

بناء وتقنين اختبار االخماد والمناولة المعاكسة بداللة زمن ودقة االداء لالعبي  49
 الدرجة االولى بكرة القدم 

مجلة الرياضة المعاصرة /  6111

كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة للبنات / جامعة 

 بغداد
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 ثامنا : الكتب المؤلفة والمترجمة : 

تاريخ  العنوان ت
 النشر 

 مكان النشر 

كتاب مبادئ الطرق اإلحصائية في التربية الرياضية  1
 / تالبف 

 يمن بغداد / مطبعة المه 6119

 بغداد / مطبعة المهيمن  6117 ترجمة وطبع قانون كرة السلة 6
 بغداد / مطبعة المهيمن  6117 ترجمة وطبع تفسيرات قانون كرة السلة 5
 بغداد / مطبعة المهيمن  6111 ترجمة وطبع قانون كرة السلة 4
كتاب مبادئ الطرائق اإلحصائية في التربية  5

 الرياضية / تالبف 
 داد / مطبعة المهيمن بغ  6116

 بغداد / مطبعة المهيمن  6114 وطبع قانون كرة السلةواعداد ترجمة  2
 بغداد / مطبعة المهيمن  6115 كتاب القياس والتفويم في التربية الرياضية  9

 بغداد / مطبعة المهيمن  6115 ترجمة واعداد القانون الدولي بكرة السلة 1

 بغداد / مطبعة المهيمن  6112 ي التربية الرياضية كتاب الطرائق االحصائية ف 7

كتاب االختبارات الوظيفية والعقلية والمهارية النتقاء  11
 الناشئين في كرة السلة 

 دار الفكر العربي  –القاهرة  6119

وميكانيكية ثالث حكام  ترجمة واعداد قواعد التحكيم 11
 بكرة السلة

 دار الفكر العربي  –القاهرة  6111

 
 

 تاسعا : الندوات والمؤتمرات التي شاركت فيها ) داخل وخارج القطر (
نوع  الندوة / المؤتمر  ت

 المشاركة 
 التاريخ المكان  عنوان البحث

المؤتمر العلمي الثالث عشر  1
لكليات وأقسام التربية 

الرياضية في العراق / 
 جامعة ديالى 

العالقة بين بعض القدرات البدنية  باحث
هارية كمؤشر النتقاء الناشئين بكرة والم

 السلة

التربية الرياضية / 
 جامعة ديالى

6111 

المؤتمر العلمي الحادي عشر  6
لكلية التربية األساسية  / 

 الجامعة المسنتصرية 

التباين في أداء بعض المهارات  باحث
الهجومية واإلدراك الحس حركي بين 

 العبي المراكز بكرة السلة

كلية التربية 
ألساسية  / ا

الجامعة 
 المسنتصرية

6115 

المؤتمر العلمي الثاني عشر  5
لكلية التربية األساسية  / 

 الجامعة المسنتصرية

تأثير تطوير قوة القفز لألمام واألعلى  باحث
للرجلين في دقة  التهديف والمتابعة بكرة 

 السلة

كلية التربية 
األساسية  / 

الجامعة 
 المسنتصرية

6111 

العلمي الثالث عشر المؤتمر  4
لكلية التربية األساسية  / 

 الجامعة المسنتصرية

كلية التربية   مناقش
األساسية  / 

الجامعة 
 المسنتصرية

6111 

  6116كلية التربية   مناقشالمؤتمر العلمي الرابع عشر  5
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لكلية التربية األساسية  / 
 الجامعة المسنتصرية

األساسية  / 
الجامعة 

 المسنتصرية
ؤتمر العلمي الثالث الم 2

للبايوميكانيك والتحليل 
 الحركي 

كلية التربية   مشارك
الرياضية /جامعة 

 القادسية

6116 

اثر استخدام برنامج حاسوب جاهز  باحث مؤتمر البصرة  9
لتحرك ثالث حكام في المستوى المعرفي 

 والتطبيقي لحكام كرة السلة
 

 6114 البصرة

بناء وتقنين اختباري الدفاع ضد  ثباح مؤتمر جامعة حلوان / مصر 1

التصويب السلمي والتصويب من 

 القفز لالعبين الشباب بكرة السلة

 6114 القاهرة

المؤتمر العلمي الدولي لعلوم  7
 التربية الرياضية

 6114 بابل مناقش حضور

المؤتمر العلمي الدولي الثاني  11
 لعلوم التربية الرياضية

 لدفاع ضد وتقنين اختباري ابناء  باحث 

 للشباب بكرة السلةالدفاع  وورة  المحا

 6115 بغداد

ايجاد الدرجات والمستويات المعيارية  باحث مؤتمر جامعة حلوان / مصر 11

لبعض القياسات الجسمية والقدرات 

البدنية النتقاء العبي السرعة 

 سنة 15-16والحواجز باعمار 

 6115 القاهرة

المؤتمر العلمي الدولي  16
 س / الجزائرالساد

باحث 
 ومناقش

عالقة اساليب االنتباه ببعض المهارات 
 الهجومية لالعبين الشباب بكرة السلة

 6115 الجزائر

المؤتمر العلمي الدولي االول  15
 لعلوم التربية الرياضية

باحث 
 ومناقش

تاثير منهج تعليمي باستخدام االسلوب 
التدريبي في تعلم بعض المهارات 

الطائرة وفقا لمستوى االساسية بالكرة 
 التحصيل الدراسي 

 6112 الكوفة

المؤتمر العلمي الدولي االول  14
لعلوم التربية الرياضية 

 والصحة

باحث 
 ومناقش

تقنين وتحديد المستويات المعيارية 

للذكاء الجسمي الحركي لالعبي 

منتخبات التربية بكرة السلة بأعمار  

 سنة 12-19

كلية االسراء 
 الجامعة

6112 

المؤتمر العلمي الدولي الثاني  15
 لعلوم التربية الرياضية

باحث 
 ومناقش

عالقة اساليب االنتباه ببعض المهارات 
 الدفاعية لالعبين الشباب بكرة السلة

 6112 تونس

باحث  المؤتمر الدولي االول 12
 ومناقش

تاثير استخدام االسلوب التبادلي مع افالم 
ساسية الفيديو في تعلم اهم المهارات اال

 بكرة السلة

 6112 جامعة حلبجة

المؤتمر العلمي الدولي االول  19
 لعلوم التربية الرياضية

عالقة بعض القدرات الحركية باداء  باحث
انواع التصويب لالهبي منتخبات التربية 

 سنة  19-12بكرة السلة باعمار 

  6119 جامعة السليمانية

المؤتمر العلمي الدولي لعلوم  11
 الرياضيةالتربية 

اثر التغذية الراجعة عن طريق الفيديو  باحث
على تقليل اخطاء التحكيم للطالبات بكرة 

 السلة

االتحاد العربي 
 للرياضة للجميع

 شرم الشيخ

6119 

المؤتمر العلمي الدولي الثالث  17
 لعلوم الرياضة 

بناء وتقنين اختباري )التحركات الدفاعية  باحث
ولة القصيرة المتنوعة والدفاع ضد المنا

 ( لالعبي الشباب بكرة السلة

 6119 بغدادجامعة 

المؤتمر العلمي الدولي  61
 الرابع لعلوم الرياضة 

باحث 
 ومناقش

/  51-67اعضاء ء وتقنيــن مقيــاس تقييــم اداءبنــا
 جامعة بابل 11

6119 
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لألنديــة الرياضيــة فــي  الهيئــة االداريــة
 العــراق

 

 
 
 
 

ر العلمي الثالث المؤتم 51
 لبحوث طلبة الدراسات العليا 

جامعة بغداد / كلية   مناقش
التربية البدنية 

وعلوم الرياضة 
 للبنات 

6111 

مناقش  المؤتمر العلمي الدولي االول  51
 ومشارك 

عالقة بعض المهارات الدفاعية بانواع 
التركيز االنتباه لالعبين الشباب بكرة 

 السلة 

ة جامعة ديالى / كلي
التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

6111 

المؤتمر السنوي الدولي  56
 االول 

المكتب المهني   مشارك
المركزي ) النخب 

والكفاءات ( منظمة 
 بدر

6111 

 6111 جامعة ماليزيا   مشارك مؤتمر ماليزيا  55

المؤتمر العلمي الدولي  54
 الرابع لعلوم الرياضة 

م اداء اعضاء بناء وتقنين مقياس تقيي مشارك
الهيئة االدارية لالندية الرياضية في 

 العراق 

جامعة بابل / كلية 
التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

6119 

 
 

 

 

 والمحاضرات عاشرا : اللجان العلمية 

 التاريخ اسم اللجنة ت
لجنة امتحانيه لقسم التربية الرياضية لإلشراف على االمتحانات للسنة  1

 ( للدراسة الصباحية الجامعة المستنصرية 6119-6112الدراسية )
12/9/6119 

لجنة مركزية للنظر في قبول المتقدمين وفق) قناة الرياضيين األبطال (  6
 الجامعة المستنصرية 

1/1/6119 

 15/1/6119 الجامعة المستنصرية -لجنة الترقيات في كلية التربية الرياضية  5

الجامعة  -لى الدراسات العليا التربية الرياضية لجنة مقابلة الطلبة المتقدمين ا 4
 المستنصرية 

5/7/6119 

لجنة اختبار المبدعين والموهوبين من المتقدمين لدراسة التربية الرياضية  5
 الجامعة المستنصرية 

5/7/6119 

لجنة اختبار الطلبة المتقدمين للقبول للدراسات األولية في قسم التربية  2
 ة المسائية ( الجامعة المستنصرية الرياضية ) الدراس

1/11/6119 

لجنة علمية لتحديد االختصاصات العامة والدقيقة لتدريسي قسم التربية  9
 الرياضية الجامعة المستنصرية  

1/11/6119 

 11/6/6111 لجنة امتحانيه للدراسات العليا لقسم التربية الرياضية الجامعة المستنصرية  1

 11/1/6111للطلبة المتقدمين للدراسات العليا / الماجستير في  لجنة مقاصة للدروس 7
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 التربية الرياضية الجامعة المستنصرية
لجنة االختبارات الخاصة بقبول طلبة الدراسات الصباحية )القبول الخاص(  11

 الجامعة المستنصرية  6111/6111للعام الدراسي 
15/2/6111 

 1/16/6111 وبين لجنة خاصة باختبارات اختيار الموه 11

 6116/6115لجنة النظر في قبول المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي  16
 وفق قناة الرياضيين األبطال الجامعة المستنصرية 

67/1/6116 

 9/7/6116 لجنة خاصة باالختبارات الصباحية التربية الرياضية الجامعة المستنصرية 15

 6115 ية الرياضية الجامعة المستنصريةلترباللجنة العلمية في قسم  14

 6114 لجنة تقييم درجات الالعبين الرياضيين االبطال  15

 6114 لجنة تقييم بحوث الترقية 12

  6115 رئيس لجنة االستالل الدائم  19

 6115 لجنة تقييم بحوث الترقية  11

التربية االساسية البدنية وعلوم الرياضة  كلية  لتربيةاللجنة العلمية في قسم ا 17
 لجامعة المستنصريةا

6115 

 6112 رئيس لجنة استالل ترقية الدكتور محمد علي جالل  61

 6119 مقوم علمي لرسالة ماجستير  61

 6112 تقييم بحوث الترقية  66

التربية  –محاضر في دورة تحكيمية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  65
 نصريةجامعة المست –االساسية 

61/16/6112 

محاضرة نوعية في القانون الدولي بكرة السلة على طلبة الدراسات العليا  64
 واالولية في جامعة المثنى

64/1/6119 

 -محاضر في دورة تحكيمية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات  65
 جامعة بغداد

51/1/6119 

 6119/  11/  1-5 ة السلة في العراق محاضر في الدورة التطويرية لحكام كر 62

محاضرات نوعية في قانون كرة السلة في كلية التربية البدنية وعلوم  69
 اربيل  –جامعة صالح الدين  -الرياضة 

15-14/16/6119 

محاضرات نوعية في قانون كرة السلة في كلية التربية البدنية وعلوم  61
 جامعة كربالء -الرياضة 

61/16/6119 

حاضرات نوعية في قانون كرة السلة في كلية التربية البدنية وعلوم م 
 جامعة واسط –الرياضة 

69/16/6119 

 11/6119/ 9-5 دورة تحكيمية في محافظة بابل   67

محاضرات نوعية في قانون كرة السلة في كلية التربية البدنية وعلوم  51
 جامعة بغداد  –الرياضة 

66 – 64 
/1/6111 
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حادي 
 عشر :

   كتب الشكر والتقدير

 التاريخ رقم الكتاب  الجهة المانحة  ت
 61/7/6115 6556 جامعة ديالى  –عميد كلية التربية الرياضية  1

 11/11/6115 52 أمين سر االتحاد العراقي لكرة السلة  6

 5/5/6115 414 جامعة ديالى  –عميد كلية التربية الرياضية  5

 7/5/6112 1951 الجامعة المستنصرية   –كلية التربية األساسية  عميد  4

 64/1/6112 9799 الجامعة المستنصرية   –عميد كلية التربية األساسية   5

 65/5/6119 14152 رئيس الجامعة المستنصرية  2

 1/5/6117 11/262 جامعة بغداد  –عميد كلية طب األسنان  9

 19/5/6117 116 شؤون العلمية مساعد رئيس جامعة بغداد لل 1

 69/1/6117 6656 جامعة بغداد  –عميد كلية طب األسنان  7

 64/11/6117 5522 جامعة بغداد  –عميد كلية طب األسنان  11

 5/11/6111 4744 الجامعة المستنصرية   –عميد كلية التربية األساسية   11

 1/11/6111 5219 صرية  الجامعة المستن –عميد كلية التربية األساسية   16

 14/11/6111 62519 رئيس الجامعة المستنصرية  15

مساعد رئيس الجامعة المستنصرية للدراسات العليا والبحث  14
 العلمي 

62222 15/11/6111 

 2/4/6111 1544 رئيس الجامعة المستنصرية  15

 17/5/6111 996 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  12

 15/2/6111 15555 رئيس الجامعة المستنصرية للشؤون  القانونية و اإلدارية مساعد  19

 5/9/6111 12125 رئيس الجامعة المستنصرية  11

 5/9/6111 14/1161 جامعة بغداد  –عمادة كلية التربية الرياضية للبنات  17

 51/1/6116 511 جامعة الموصل  –عميد كلية التربية الرياضية  61

 67/6/6116 1425 الجامعة المستنصرية   –لية التربية األساسية  عميد ك 61

الجامعة –كلية التربية األساسية -رئيس قسم التربية الرياضية 66
 المستنصرية  

 5/5/6116 بال

مساعد رئيس الجامعة المستنصرية للدراسات العليا والبحث  65
 العلمي 

9516 4/5/6116 

 14/5/6116 14/441 جامعة بغداد  –ة للبنات عمادة كلية التربية الرياضي 64

 مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة  65
 

6511 1/4/6116  

 15/5/6116 5455 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 51

 5/16/6116 655 عميد كلية التربية الرياضية / جامعة القادسية 62

 رئيس الجامعة المستنصرية 69
 

5154 11/16/6116 

 رئيس الجامعة المستنصرية 51
 

961 11/1/6115 

 69/1/6115 21 عميد كلية الترببية الرياضية للبنات / جامعة بغداد 52
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 رئيس الجامعة المستنصرية 57
 

6451 61/1/6115 

 51/1/6115 511 عميد كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل 41

 2/6/6115 991 المستنصرية -عميد كلية التربية االساسية / ج 59

 61/6/6115 11 نادي الصناعات الكهربائية الرياضي 41

 5/5/6115 517 عميد كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى 46

 5/4/6115 529 رئيس جامعة دهوك 67

 5/4/6115 529 عمادة فاكولتي العلوم التربوية /سكول التربية الرياضية  51

 16/5/6115 11525 نية واالدارية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدائرة القانو 55

 61/5/6115 14911 رئيس الجامعة المستنصرية 56

 4/16/6115 5441 عميد كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى 54

 1/16/6115 5155 المستنصرية -عميد كلية التربية الرياضية / ج 61

 67/16/6115 5751 رياضية / جامعة القادسيةعميد كلية التربية ال 55

رئيس قسم التربية الرياضية / كلية التربية االساسية / الجامعة  45
 المستنصرية

651 14/1/6114 

اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية  44
 الرياضية 

 61/11/6114  

ات العليا والبحث مساعد رئيس الجامعة المستنصرية للدراس 45
 العلمي

69412 61/11/6114 

 62/11/6114 69297 رئيس الجامعة المستنصرية 56

 5/11/6114 2211 المستنصرية -عميد كلية التربية االساسية / ج 42

 11/11/6114 425 عميد كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد 49

 16/11/6114 5411 عميد كلية التربية الرياضية  للبنات/ جامعة بغداد 41

 65/11/6114 6247 عميد كلية التربية الرياضية  / الجامعة المستنصرية  47

 65/11/6114 4151 عميد كلية التربية الرياضية  / جامعة البصرة 51

 64/11/6114 19529 رئيس جامعة القادسية  51

 61/4/6115 1611 ربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة القادسيةعميد كلية الت 54

 69/1/6115 1794 عميد كلية التربية الرياضية /جامعة الكوفة 55

 9/11/6115 2414 عميد كلية التربية الرياضية /جامعة الكوفة 52

 61/11/6115 5194 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد 55

 61/16/6115 1196 ميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة االنبارع 52

 19/5/6115 6119 عميد كلية التربية الرياضية/ جامعة ذي قار 59
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 67/4/6115 1274 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى 51

 65/5/6115 146 عميد كلية التربية الرياضة/ جامعة واسط 57

 1/2/6115 1/61 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة كربالء 21

 5/7/6115 6212 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى 21

/ كلية التربية معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا 26
 والعلوم الرياضية / جامعة بابل  البدنية

4617 66/7/6115 

 7/11/6115 5659 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى 26

الدولي الثاني للمرصد الوطني للرياضة في علوم  رئيس المؤتمر 25
  الرياضة بتونس

 6112 

 6112  عميد كلية التربية الرياضية  وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد 24

 9/5/6112 1965 المستنصرية -جعميد كلية التربية االساسية /  

االمانة العامة للمكتبة المركزية مكتبة الصحابي حجر بن عدي  25
 )رض( 

691 2/4/6112 

 5/2/6112 5447 المستنصرية -عميد كلية التربية االساسية / ج 22

 6112 665 هيئة الحشد الشعبي قوات ابو الفضل العباس  29

 17/5/6119 5756 االداريةمساعد رئيس جامعة واسط للشؤون  68

 جامعةالعميد كلية التربية الرياضية  وعلوم الرياضة/  27
 المستنصرية

594 2/5/6119 

 64/4/6119  عميد كلية التربية الرياضية  للبنين/ جامعة حلوان 91

 62/1/6119 154 وعلوم الرياضة/ جامعة المستنصرية  البدنيةعميد كلية التربية  91

 64/1/6119 154 وعلوم الرياضة/ جامعة المثنى  البدنيةالتربية  عميد كلية 96

 65/1/6119 95 وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد  البدنيةعميد كلية التربية  95

 16/1/6119 547 رئيس  الجامعة المستنصرية 94

 15/1/6119 511 بغدادوعلوم الرياضة للبنات/ جامعة   البدنيةعميد كلية التربية  95

 1/5/6119 261 رئيس الجامعة المستنصرية  92

 61/6/6119 6754 مساعد رئيس جامعة واسط للشؤون االدارية 99

 5/1/6119  دار النور لرعاية وتاهيل االيتام  91

 64/4/6119  كلية التربية الرياضية للبنات / جامعة حلوان  97

 11/4/6119 1491 جامعة بغداد عميد كلية التربية الرياضية  وعلوم الرياضة للبنات/  11

 9/5/6119  عميد كلية التربية االساسية / جامعة المستنصرية 11
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 65/1/6119 95 عميد كلية التربية الرياضية  وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد 16

 65/11/6112 5111 عميد كلية التربية الرياضية  وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغداد 15

 9/16/6112 625 التربية الرياضية  وعلوم الرياضة/ جامعة ذي قار عميد كلية  14

 69/11/6112 6445 عميد كلية التربية الرياضية  وعلوم الرياضة/ جامعة البصرة 15

 7/11/6112 65695 رئيس الجامعة المستنصرية 12

 4/16/6112 1415 عميد كلية التربية الرياضية  وعلوم الرياضة/ جامعة المثنى  19

 64/11/6112 2166 معاون عميد كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية 11

 15/16/6112 5915 عميد كلية التربية الرياضية  وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى 17

 11/11/6112 5412 عميد كلية التربية الرياضية  وعلوم الرياضة/ جامعة بابل 71

 5/4/6112  للبنات/ جامعة االسكندريةعميد كلية التربية الرياضية   71

 17/11/6112 65146 مساعد رئيس الجامعة المستنصرية للدراسات العليا  76

 17/11/6112 5195 عميد كلية التربية االساسية / جامعة المستنصرية 93

 61/6/6119 6754 مساعد رئيس جامعة واسط للشؤون االدارية 74

 11/4/6119 1419 وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغداد عميد كلية التربية البدنية  75

 51/1/6119 14/511 عميد كلية التربية البدنية  وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغداد 72

 16/1/6119 574 رئيس الجامعة المستنصرية 79

عميد كلية التربية البدنية  وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة  71
 المستنصرية

6192 65/11/6112 

 9/5/6119 612  جامعة واسط  –معاون عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  111

 11/4/6119 555 جامعة السليمانية   –عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  111

 65/5/6119 14754 رئيس  الجامعة المستنصرية 116

بطولة  رابطة كرة السلة في الديوانية  115
 ة رمضاني

11/2/6119 

 9/5/6119 بحوث رابع عميد كلية التربية االساسية / جامعة المستنصرية 114

 61/16/6119 577 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة كربالء 115

 61/16/6119 416 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة كربالء 112

 61/16/6119 11/24م /  البدنية وعلوم الرياضة / جامعة كربالءعميد كلية التربية  119

 14/16/6119 4/16/6114 اربيل  –عميد كلية التربية الرياضية / جامعة صالح الدين  111
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 14/16/6119 14557 اربيل  –عميد كلية التربية الرياضية / جامعة صالح الدين  117

 11/11/6119 1417ص/  ة المستنصرية عميد كلية التربية االساسية / الجامع 111

/ 9م ع /  مساعد رئيس الجامعة المستنصرية  للشؤون العلمية  111
51476 

5/16/6119 

 4/16/6119 5255 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ديالى  116

 4/16/6119 712م ر ج  رئيس الجامعة المستنصرية  115

 12/11/6119 1511 ة االساسية / الجامعة المستنصريةعميد كلية التربي 114

 66/11/6119 5759 عميد كلية التربية البدنية  وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغداد 115

 62/16/6119 5527 عميد كلية التربية البدنية  وعلوم الرياضة / جامعة القادسية 112

 69/16/6119 5741 جامعة ديالى عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /  119

 61/16/6119 1251 جامعة واسط   –عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  111

 9/1/6111 11م ر ج  رئيس الجامعة المستنصرية  117

 66/1/6111 624 عميد كلية التربية البدنية  وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغداد 161

 51/1/6112 295 الرياضية  وعلوم الرياضة/ جامعة بابلعميد كلية التربية  161

 1/6/6111 797 عميد كلية التربية االساسية / جامعة المستنصرية 166

 15/6/6111 624 عميد كلية التربية البدنية  وعلوم الرياضة / جامعة المثنى 165

 61/5/6111 1616 عميد كلية التربية البدنية  وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغداد 164

 66/5/6111 15921 رئيس الجامعة المستنصرية  165

 11/2/6111 15924 رئيس الجامعة المستنصرية  162

169 
 

 عميد كلية التربية االساسية / جامعة المستنصرية
 

4672 4/9/6111 
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 ثاني عشر : لجان المناقشة 

 التاريخ  الجامعة  الطالب  عنوان الرسالة أو األطروحة  ت
تأثير استخدام جهاز تدريبي مقترح  1

لتطوير القوة المميزة بالسرعة 
م ( فراشة  51ذراعين في سباحة ) لل

 للرجال  

 احمد محمد فرحان
 

 

 65/5/6115 ديالى

بناء مقياس للتوافق النفسي لدى العبي  6
الدرجة األولى لبعض األلعاب الفردية 

 في العراق 

عبد الرزاق وهيب 
 ياسين

 61/4/6115 ديالى

بناء منهج مقترح باألسلوب التدريبي  5
األساسية في تعليم بعض المهارات 

 بالتايكوندو لتالميذ المرحلة االبتدائية 

 4/7/6119 المستنصرية  خالد محمود احمد 

تأثير استخدام أساليب تدريس مختلفة  5
 في تعلم أنواع التهديف بكرة السلة 

 11/5/6111 المستنصرية احمد عبد األئمة كاظم

تأثير التمرينات التنافسية باستخدام  5
تطوير بعض مقاومات متنوعة في 

القدرات البدنية الخاصة واألداء 
 المهاري لالعبي كرة السلة 

 17/5/6111 المستنصرية علي عبد األئمة كاظم

تأثير منهج التربية الحركية في التفكير  2
حركي لدى -اإلبداعي واإلدراك الحس

 أطفال الرياض

 64/5/6111 المستنصرية سكينة شاكر حسن 

فع لالنجاز تحديد أهداف مرحلية كدا 9
وأثره في أهم المؤشرات البدنية 

والحركية لالعبي منتخبات بغداد 
 الرصافة الثانية في األلعاب الفرقية 

 61/2/6117 المستنصرية علي إبراهيم حسن 

تأثير استخدام التمرينات التوافقية  1
حركية في تطوير بعض -والحس

القدرات الحركية والمهارات المركبة 
 مية بكرة اليد والمهارات الهجو

 19/7/6117 المستنصرية تحسين عالوي عديل 

تمرينات مقترحة لتطوير التوافق  7
الحركي وتأثيره في مستوى بعض 

 المهارات الدفاعية بكرة السلة 

 61/6/6111 بغداد رنا شهاب احمد طاهر 

تأثير تمرينات تحمل القدرة على  11
بعض المتغيرات البدنية والمهارية 

 كرة السلة للنساء المركبة ب

 5/11/6111 بغداد إيمان عبد الحسين شندل 

بناء بطارية اختبار للقدرات البدنية  11
والحركية الخاصة للمصارعين 

 الناشئين

 1/2/6111 المستنصرية مثنى علي نعمة

دراسة مقارنة على وفق النمط  16
الجسمي المميز في بعض القدرات 

 قدم البدنية والمهارية لالعبي كرة ال

 15/11/6111 المستنصرية وسام حميد عبد الرضا

تأثير برنامج تدريبي مقترح في   15
تطوير بعض المهارات األساسية 

 بتنس الطاولة للمعاقين عقليا 

 16/16/6111 المستنصرية حسين علي حسين 

تأثير استخدام حقائب تدريبية مختلفة  14
في تطوير بعض الصفات البدنية 

ات الهجومية واألداء الخاصة والمهار

 19/1/6116 القادسية  احمد عبد األئمة كاظم
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الخطي لدى العبي منتخب محافظة 
 ميسان بكرة السلة 

تأثير منهج تعليمي باستراتيجيات  15
متنوعة في تعلم بعض المهارات 

 الهجومية بكرة السلة 

 64/1/6116 المستنصرية علي فايق محمود 

سمية نمو عدد من القياسات الج 12
والقدرات البدنية لطالب المدارس 
الممارسين وغير الممارسين لكرة 

( سنة في مدينة 11-15السلة بأعمار )
 الموصل 

 51/1/6116 الموصل لؤي باسل علي 

وضع بطارية اختبار على وفق  19
أنموذج هارا النتقاء العبي منتخبات 

 (11 – 12التربية بكرة القدم بأعمار) 

 15/5/6116 المستنصرية  يرسعد صالح عبد األم

تأثير تمرينات القوة الدافعة الذاتية  11
)البالستي( لتطوير القدرات العضلية 

الخاصة في بعض المهارات الهجومية 
 في التايكواندو 

 61/2/6116 المستنصرية عبد الغفار جباري علي 

تحديد معايير ومستويات بعض  17
 المتغيرات البدنية والنفسية والمعرفية

لترشيح حكام الدرجة األولى في 
 العراق الى الشارة الدولية بكرة السلة 

 17/11/6116 القادسية  عدي عبد الحسين كريم 

تأثير استخدام األسلوب التدريبي على   61
وفق محطات متباينة المستويات في 

تعلم بعض المهارات الهجومية 
 بخماسي كرة القدم

 65/11/6116 المستنصرية محمد كريم جاسم 

تقويم االداء االداري لعمداء ورؤساء  61
اقسام كليات التربية الرياضية في 

 العراق

 4/6/6115 المستنصرية سالم حنتوش المعموري

تأثير تعميم البرامج الحركية  66
والتدجريب الذهني وفقا لنمط السيادة 

الدماغية في بعض المهارات الهجومية 
 بكرة السلة

 5/6/6115 تنصريةالمس محمد شهاب احمد

تاثير استخدام االسلوب التدريبي  65
واالستراتيجية التعاونية في تعلم بعض 

 المهارات الهجومية بكرة السلة

  6/4/6115 المستنصرية ياسر خضر عباس

تصميم وبناء اختبارات مهارية وبدنية  64
كمحددات النتقاء الناشئين بالريشة 

 الطائرة

 69/2/6115 المستنصرية محمد علي جالل

بناء انموذج النتقاء الموهوبين على  65
وفق بعض القياسات الجسمية 

والقدرات البدنية في فعاليات )السرعة 
 ((15-16والحواجز ( العمار )

 6/9/6115 المستنصرية محمد رحيم حمود

 51/9/6115 المستنصرية امال داودتاثير التمرينات العالجية المصاحبة  62
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لليزر منخفض المستوى في تحسين 
دى الحركي القوى العضليو والم

لبعض المفاصل المصابة عند البي 
 التنس

تاثير استراتيجية االقران بوسائل  69
سمعية بصرية في تعلم بعض 

 المهارات بكرة القدم  

 69/1/6115 المستنصرية رياض هاني

تاثير بعض اساليب موستن بمساعدة  61
هارات االفالم الثابتة في تعلم اهم الم

 االساسية بكرة السلة 

 4/7/6115 المستنصرية وائل عالء الدين

تاثير استخدام خرائط المفاهيم في  67
تحصيل واحتفاظ المخالفات واالخطاء 

 في قانون لعبة كرة السلة  

 12/7/6115 المستنصرية احمد داوود

منهج تدريبي مقترح لتطوير اهم  51
ة القدرات البدنيو الوظيفية والمعرفي
والسمات الشخصية العداد حكام 

 للدرجة الثالثة بكرة القدم

 66/11/6115 المستنصرية حيدر غضبان ابراهيم 

تاثير برنامج تدريبي باالسلوب  51
الدائري في تطوير بعض القدرات 
البدنية والحركية والمهارية لالعبي 

 الريشة الطائرة 

  67/11/6115 المستنصرية نجمة شنين مطشر

ر استخدام استراتيجية دورة التعلم تاثي 56
واالسلوب التدريبي في تعلم بعض 

 المهارات لمتعلمي الكرة الطائرة

 51/11/6115 المستنصرية رامي عماد عبد الستار 

تاثير تدريبات التايبو المصاحبة  55
للتمرين العقلي في بعض القدرات 

البدنية والحركية والمهارية لالعبي 
  الكاراتيه والمالكمة

 2/11/6115 المستنصرية عادل عيدان غيالن

تاثير نمطي التعلم الشبكي وجماعة  54
البحث في تعلم بعض المهارات 

 بخماسي كرة القدم 

 11/11/6115 المستنصرية حسن علي مطر 

بطارية اختبار على وفق االنماط  55
الحركية والمهارات االساسية بكرة 

السلة النتقاء العبي منتخب المدارس 
 السلوية في محافظة ميسان 

 67/16/6115 القادسية كرار صالح سلمان 

تاثير تمرينات خاصة لتطوير سرعة  52
االستجابة الحركية وبعض المهارات 

الهجومية الدفاعية لالعبي الشباب 
 بكرة السلة 

 15/1/6114 المستنصرية علي عبد الغفور

تاثير تدريبات بصرية بادوات مساعدة  59
بعض المدركات الحسية في تطوير 

الخاصة وتعلم ميكانيكية التحكيم 
 للطالب بكرة السلة 

 4/16/6114 بابل  محمد حسن شعالن
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تاثير تصاميم متعددة التداخل في  51
جدولة التمرين لتحسين سرعة 

االستجابة ودقة االداء الحركي لبعض 
مهارات الالعبين الناشئين في الكرة 

 الطائرة 

 61/16/6114 المستنصرية  عمار خليل ابراهيم

تاثير منهج تعليمي مصاحب للتمارين  57
الحططية في ضوء االسلوب المبرمج 

لتحسين بعض القدرات البدنية 
 والمهارت الهجومية بكرة اليد

 65/16/6114 المستنصرية فؤاد كاظم خلف 

اثر استخدام استراتيجية التعلم االتقاني  41
كرة في تعليم بعض مهارات التهديف ب

 اليد  

 1/1/6115 المستنصرية علي يونس حسين

تاثير برنامج تدريبي باستخدام  41
تمرينات مركبة لتطوير التحمل 

الخاص في بعض القدرات البدنية 
والمهارية والوظيفية للناشئين بكرة 

 القدم  

 14/1/6115 المستنصرية صادق جعفر محمود

تاثير منهج تعليمي باستخدام االسلوب  46
دريبي في تلعم بعض المهارات الت

االساسية بالكرة الطائرة وعالقته 
 بمستوى التحصيل الدراسي  

 17/1/6115 المستنصرية شوان رشيد علي 

بناء اختبارات وتقنيها لبعض  45
 المهارات الدفاعية بكرة السلة للشباب 

 61/1/6115 المستنصرية عمر لطوفي مجيد 

بة تاثير تمرينات اليوغا المصاح 44
للبرنامج التدريبي في تركيز االنتباه 

واالنجاز لدى العبي المنتخب الوطني 
 للشباب بالقوس والسهم  

 65/1/6115  المستنصرية كريم حمد كاظم

استعمال اوزان متنوعة لتطوير القوة  45
االنفجارية للعضالت العاملة وتاثيرها 
 في دقة التصويب بكرة السلة للشباب  

 67/1/6115 لمستنصريةا علي محسن علي 

اساليب االنتباه المميزة وعالقتها باداء  42
المهارات الهجومية والدفاعية لالعبين 

 الشباب بكرة السلة 

 15/6/6115 المستنصرية فاضل كاظم حسين 

تاثير منهج باسلوب االدخال بالخطة  49
المنوعة في تحسين المهارات المنهجية 

لة بكرة القدم والسلة لطالب المرح
 المتوسطة 

 17/6/6115 المستنصرية عالء كريم حاجم 

بناء وتقنين مقياس التلوث النفسي  41
 لمتحدي االعاقة الفيزياوية

 5/4/6115 المستنصرية علي عبد الهادي صالح

سياسات  االتحاد العراقي المركزي  47
الدارة الضغوط المهنية ودورها في 

 الثقة التنظيمية لحكام كرة السلة 

 1/4/6115 الموصل د رعداحم

 14/4/6115 المستنصرية سالم نجفتصميم نظام موحد الختبارات اللياقة  51
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البدنية كمؤشر للقدرات البدنية 
 والحركية لطلبة المدارس العراقية 

تاثير تدريبات بصرية بادوات مساعدة  51
في تطوير بعض المدركات الحسية 

الخاصة وتعلم ميكانيكية التحكم 
 بكرة السلة   للطالب

 66/7/6115 بابل  محمد حسن شعالن 

اثر تمرينات نوعية على وفق  56
متطلبات النموذج البايوميكانيكي 

باستخدام الهاتف النقال في تعلم اهم 
المهارات الهجومية المركبة بكرة 

 السلة للطالبات 

 9/11/6115 الكوفة  نور علي كريم 

تلفة تاثير تمرينات تطبيقية بادوات مخ 55
في بعض القدرات البدنية واالداء 
المهاري لالعبي المركز الوطني 

لرعاية الموهبة الرياضية بكرة السلة 
 سنة  15-15لالعمار 

 15/11/6115 بغداد ايمان عبد الحسين شندل

تحديد درجات معيارية لبعض معيارية  54
لبعض القدرات البدنية والحركية 
عبين والمهارية والوظيفية النتقاء الال
 الشباب بكرة القدم الندية ميسان 

 69/11/6115 المستنصرية  وسام حميد عبد الرضا 

تاثير انتقاء الالعبين على وفق الذكاء  55
الجسمي والمستوى البدني والقياسات 

الجسمية في اداء بعض المهارات بكرة 
 السلة 

غدير ستار عباس 
 خضير 

 11/11/6115 ديالى 

ين باستخدام تقويم عمل المدرب 52
االختبارات الدورية للقدرات البدنية 

والمهارية والوظيفية الخاصة 
 بالالعبين الناشئين بكرة القدم   

  61/16/6115 المستنصرية علي عصفور جادل 

تحديد المستويات المعيارية والعالقة  59
االرتباطية بين بعض المحددات 

االساسية باستخدام االرتباط القويم 
عبي منتخبات التربية بكرة النتقاء ال

 السلة 

 1/16/6112  المستنصرية نصير خضير عباس

تاثير تمرينات االتزان الثابت  51
والمتحرك وفقا لبعض المتغيرات 

البيوميكانيكية قي تطوير التهديف من 
القفز بكرة السلة لدى منتخب جامعة 

 المثنى

 15/6/6111 المثنى نور ساجد انغيمش

ل تدريبية مساعدة استخدام وسائ 57
لتطوير بعض القدرات البدنية 
وتاثيرها في بعض المؤشرات 

الوظيفية والمهارات الدفاعية لالعبي 
 سنة  11كرة السلة باعمار دون 

 65/1/6119 بغداد عمر محمد مجيد 
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المهارية  –تاثير التمرينات البدنية  21
باالسلوب الدائري في تطوير بعض 

ي كرة السلة المهارات الهجومية لالعب
 على الكراسي المتحركة

 6/6/6119 المستنصرية فاضل عبد الرضا بنيان

بناء االختبارات لبعض المهارات  21
 الدفاعية لالعبين الشباب بكرة اليد 

 66/6/6119 المستنصرية مصطفى عادل رشيد

استخدام اختبارات بعض القدرات  26
الحركية الخاصة كدالة تقويمية الداء 

ارضة التوازن لدى طالبات مهارات ع
 المرحلة الثالثة جمناستك في بغداد 

ميسم عبد الرحيم عبد 
 الحسن

 9/5/6119 المستنصرية

تحديد المستويات لتقويم اداء بعض  25
المهارات الهجومية والدفاعية لالعبين 

 الشباب بكرة السلة  

 1/5/6119 المسنتصرية انعام يوسف صالح 

بداللة اهم القدرات  تقييم االداء الفني  24
التوافقية والعقلية والنفسية للطالبات في 

 الجمناستك االيقاعي 

حال رزاق مدلول 
 الرماحي 

بغداد / كلية 
 البنات

11/4/6119 

بناء وتقنين اختبارات االدراك الحس  25
حركي لبعض المهارات االساسية  –

لموهوبي المدارس التخصصية بكرة 
 السلة

جامعة ديالى /   محمد سعد محمد شهاب
كلية التربية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة 

69/16/6119 

بناء وتقنين مقاييس تقييم اداء الهيئة  22
 االدارية لالندية الرياضية في العراق 

الجامعة  مصطفى حميد حسين
المستنصرية / 

كلية التربية 
االساسية / 
قسم التربية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة 

65/1/6111 

تمرينات الهوائية في تطوير  تاثير 29
 CPKالسرعة الخاصة وانزيم 

وبعض المهارات في الهجوم السريع 
 لالعبين الناشئين بكرة السلة 

جامعة كربالء  مصطفى احمد حمزة 
/ كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة 

61/16/6119 

بناء وتقنين اختبارات مهارية مركبة  21
بي بداللة زمن ودقة االداء لالع

 الدرجة االولى بكرة القدم 

الجامعة  سعد صالح عبد االمير 
المستنصرية / 

كلية التربية 
االساسية / 
قسم التربية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة

51/4/6111 

التنبؤ بنسبة مساهمة اهم القياسات  27
الجسمية والقدرات البدنية والحركية 
والوظيفية في اداء بعض المهارات 

مية لالعبين الشباب الدفاعية والهجو
 بكرة اليد 

الجامعة  تحسين علي حاتم 
المستنصرية / 

كلية التربية 
االساسية / 
قسم التربية 

11/6/6111 
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البدنية وعلوم 
 الرياضة

تاثير برنامج تدريبي وفقا لنسبة  91
مساهمة القدرات البدنية والحركية في 

 بعض المهارات للناشئين بكرة القدم 

جامعة ال صفاء صاحب نايف
المستنصرية / 

كلية التربية 
االساسية / 
قسم التربية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة

66/6 /6111 

تصميم مقياسين الخالقيات العمل  91
التربوي ولالداء الوظيفي لمدرسي 

التربية الرياضية والعالقة بينهما من 
وجهة نظر بعض مدراء المدارس 

 المتوسطة في بغداد 

الجامعة  اثير عبد السادة حسين 
المستنصرية / 

كلية التربية 
االساسية / 
قسم التربية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة

9/5/6111 

برنامج مقترح لنشر ثقافة ادارة الجودة  96
الشاملة على العاملين بالنشاط الكشفي 

في بعض مؤسساتة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

جامعة بغداد /  نبال كريم عبد هللا
 كلية التربية

البدنية وعلوم 
 الرياضة

61/5/6111 

95     



 - 65 - 

 ثانيا : الجانب الرياضي :
 

 : االندية والمنتخبات  .1

 طيلة فترة دراسته األولية . بكرة السلة مثل منتخبات الكلية وجامعة بغداد 
  للفترة بكرة السلة لعب لنادي الرشيد لفئتي الناشئين والشباب 

 ع زمالئه على جميع البطوالت التي شاركوا فيها . ( وحصل م 1717 – 1714) 
  التــي عقيمــت فــي  1711حاصــل علــى جــائزة عفضــل العــب فــي نهائيــات بطولــة عنديــة الشــباب عــام

 محافظة بابل.
  1771األولمبي  ،1711الشباب عام  ،1719عام  الناشئون  لفئات:مثل منتخبات القطر.  
  مـــع زمالئـــه فـــي صـــعود النـــادي  لـــى مصـــاف  وتمكـــن 1771و  1771لعـــب لنـــادي الـــزوراء عـــامي

 الدوري الممتاز ، كما حصل على جائزة عفضل العب في  المباريـات النهائيـة المؤهلـة للـدوري الممتـاز
 .  1771عام 

  باإلصابة.بعدها ترك اللعب متأثرا  ،1775 – 1776لعب لنادي الشباب في الدوري الممتاز للمدة 
 

 : الدورات التدريبية والتحكيمية .2

 
  1717حاصل على الشهادة التدريبية من الدرجة الثانية عام. 
 ضمن دورة التضـامن األولمبـي  1772صل على شهادة التدريب الدولية من الدرجة األولى عام اح

والتــي حاضــر فيهــا خبيـــر  الــدولي،التــي عقامهــا االتحــاد العراقــي لكــرة الســلة بالتعـــاون مــع االتحــاد 
  يوغسالفي.

 1777ومارس التحكيم منذ عام  1771تحكيم من الدرجة األولى عام صل على شهادة الاح. 

 6117ولغاية  6114جنة االولمبية في مدينة الصدر لنائب رئبس ممثلية ال. 

  عضو ومحاضرا للجنة اختيار الطالب الموهوبين الرياضيين في مديرية الرياضة والشباب / الكرخ
 . 6111التابعة لوزارة الشباب 

  6111ولغاية  6115في الدورات التحكيمية والتدريبية بكرة السلة منذ العام محاضر . 

 

  : اخلية والخارجيةالمشاركات الد .3
 

  6111شـــارك فـــي تحكـــيم بطـــولتي القـــدس وبغـــداد الـــدوليتين التـــي عقامهـــا االتحـــاد حـــالل الموســـم – 
 وحصل خاللها على عدة جوائز تقديرية . 6116
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  فـي  عقيمـتفـي الـدورة الدوليـة التـي  15/2/6115حصل علـى شـارة التحكـيم الدوليـة بكـرة السـلة فـي
 بدمشق.القطر السوري 

 

  نـادي الجـالء السـوري فـي مدينـة حلـب السـورية  عقامهـافي تحكـيم بطولـة الجـالء الدوليـة التـي شارك
 تقديرية.وحصل خاللها على عدة جوائز  5/11/6115ولغاية  67/11للمدة من 

  بمدينــة  األردنــيفــي القطــر  عقيمــتللناشــئين بكــرة الســلة التــي  آســياشــارك فــي تحكــيم بطولــة غــرب
المبــاراة  عهمهــاوحكــم خاللهــا خمســة مباريــات  ،6112/  5/  17غايــة ول 5/  15عمــان للمــدة مــن 

 واليمن.النهائية بين لبنان 

  فـــي  عقيمــت( والتــي  6119/  5/  61 – 11العربيـــة )  األنديــةشــارك فــي تحكــيم مباريـــات بطولــة
ين مبـاراة نصـف النهـائي بـ عهمهـاوحكم خاللها ستة مباريات  السعودية،مدينة جدة بالمملكة العربية 
 .اإلماراتياالتحاد السعودي والشارقة 

 

  شـارك فـي تحكــيم بطولـة غــرب آسـيا لألنديــة األبطـال بكـرة الســلة التـي عقيمــت فـي  يــران بمدينـة مهــا
نصـف ، وحكم خاللها ستة مباريات عهمها مبـاراة 6111/  5/  17ولغاية  5/  11للمدة من  رشه

 النهائي بين الرياضي اللبناني وسابا اإليراني.

 

  16شارك في تحكيم بطولة غرب آسيا لألندية األبطال بكرة السلة التي عقيمت في عمان للمدة مـن 
، وحكــم خاللهــا ثمانيــة مباريــات عهمهــا مبــاراة تحديــد المركــزين الثالــث 6117/  5/  61ولغايــة  5/ 

 والرابع بين الرياضي اللبناني وسابا اإليراني.

 

  ــــة لصــــقل وتطــــوير ــــدورة الدولي ــــي ال ــــي للمــــدةحشــــارك ف ــــي امــــارة دب  67- 65   كــــام كــــرة الســــلة ف
الشـارة الدوليـة فـي تحكـيم  ه، حصل من خاللها علـى شـهادة تقديريـة فضـال عـن تجديـد 16/6117/

 كرة السلة.
 

 2/  5  شــارك فــي تحكــيم بطولــة غــرب آســيا للرجــال بكــرة الســلة التــي عقيمــت فــي دهــوك للمــدة مــن 
 .6111/  2/ 7ولغاية 

 وحصـل فيهـا علـى  6111/ 65/11-19عربية للجامعات في القاهرة للفترة من شارك في الدورة ال ،
 احسن حكم في بطولة كرة السلة .

  2/  65شــارك فــي تحكــيم بطولــة غــرب آســيا للرجــال بكــرة الســلة التــي عقيمــت فــي دهــوك للمــدة مــن 
 .6111/  2/ 62ولغاية 
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 ولغايـة  16/  5 في الدوحة للمدة من  شارك في تحكيم بطولة الدورة العربية بكرة السلة التي عقيمت
65 /16  /6111. 

  م ولحــد االن ، حكــم 1771حكــم دولــي عامــل فــي االتحــاد العراقــي المركــزي لكــرة الســلة منــذ العــام
 مباراة دولية ( نال خاللها استحسان الجميع . 95مباراة محلية ( و) 271الماضية ) خالل المدة

 دهوك (  ( م  6114معات بكرة السلة عام حاصل على المركز االول في بطولة الجا. 

  6115 – 6114حاصل على افضل حكم للموسم الرياضي. 

  11/  16للمــدة مــن   لبنــانبكــرة الســلة التــي عقيمــت فــي  الحريــري الدوليــةشــارك فــي تحكــيم بطولــة 
 .6115/  11/ 17ولغاية 

  البصرة (  ( م  6112حاصل على المركز االول في بطولة الجامعات بكرة السلة عام. 

  بابل  ( م  2018حاصل على المركز االول في بطولة الجامعات بكرة السلة عام ). 

  ( 6115 – 6114 – 6115 – 6116 – 6111– 6111حكم نهائي الدوري الممتـاز للمواسـم – 
 ( على التوالي . 6111 - 6119 – 6112

  ( 6116 – 6111 – 6115 – 6114حكم نهائي دوري الدرجة االولى المؤهل للممتاز للمواسم-
6111  ) 

 


