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التاريخالكلية الجامعة الدرجة العلمية 
1997كلية التربية الرياضيةجامعة بغداد /الجادريةبكالوريوس
جامعة بغداد /الماجستير

الجادرية 
2000كلية التربية الرياضية

جامعة بغداد /الدكتوراه
الجادرية 

2008كلية التربية الرياضية

ثانيا: التدرج الوظيفي  والتدريسي في الجامعة 

المدة  من - الىالجهةالوظيفةت
الجامعJJة المستنصJJرية -كليةالتربيJJة االساسJJية / قسJJمتدريسية في القسم 1

التربية البدنية وعلوم الرياضة 
- والى2002من 

الوقت الحالي
مقJJررة قسJJم التربيJJة البدنيJJة2

وعلوم الرياضة 
الجامعة المستنصرية- كليJJة التربيJJة االساسJJية / قسJJم

التربية البدنية وعلوم الرياضة
2010-2012

مسؤلة شعبة البحث3
والتطوير 

2016-2015الجامعة المستنصرية – كلية التربية االساسية 



ثالثا: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها في الدراسة االولية والدراسات العليا 

السنةالدراسةالمادةالقسمت

2003-2002االوليةالعاب رياضيةقسم رياض االطفال1

2003-2002االوليةاللياقة البدنيةقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة2

2003-2002االوليةكرة السلةقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة3

2003-2002االوليةكرة اليدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة4

2010-2008االوليةالصحة النفسيةقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة5

- والى الوقت الحالي2002االوليةالكرة الطائرةقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة6

2009-2008االوليةعلم التشريحقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة7

- والى الوقت الحالي2009االوليةالبايوميكانيكقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة8

- والى الوقت الحالي2009االوليةالتحليل الحركيقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة9

طرائق تدريسقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة10
التربية الرياضية 

2003-2002االولية

الدراسات العليا قسم التربية البدنية 11
      وعلوم الرياضة – الدراسات العليا

البايوميكانيك-
دكتوراه وماجستير 

الدراسات
 العليا

- والى الJJJJJJJJJJوقت2013من
الحالي

الدراسات العليا قسم التربية البدنية12
وعلوم الرياضة – الدراسات العليا

التحليل الحركي
دكتوراه -اختياري

الدراسات
  العليا

- والى الوقت الحالي2013

رابعا: )االطاريح- الرسائل ( التي أشرف عليها:

- اشرفت على العشJJرات من رسJJائل الماجسJJتير واطJJاريح الJJدكتوراه لطلبJJة الدراسJJات العليJJا داخJJل
الكلية وخارجها 

خامسا:المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي حضرتها او شاركت فيها :

- شJJاركت بالعديJJد من المJJؤتمرات العلميJJة داخJJل العJJراق وخارجJه بصJفة مشJارك ببحJوث وبصJفة
حضور لسنوات متعددة



سادسا: االنشطة العلمية االخرى التي مارستها

خارج الكليةداخل الكليةت
تقJJييم العديJJد من البحJJوث العلميJJة في مجلJJة كليJJة1

التربيJJJJة االساسJJJJية في مجJJJJال التخصJJJJص العملي
والنظري

حضJJور مناقشJJات بصJJفة كJJابس علمي في جامعJJات
وكليJJات مختلفJJة وفي مجJJال علJJوم التربيJJة البدنيJJة

وعلوم الرياضة 
المشJJJJاركة في المناقشJJJJات العلميJJJJة الماجسJJJJتير2

والدكتوراه بصفة رئيسا للجنة وعضو مناقش ايضا 
تقيم رسائل الماجستير والدكتوراه من خارج العراق

مسJJJJوؤلة عن وحJJJJدة تسJJJJجيل الدراسJJJJات العليJJJJا3
والشJJJؤون العلميJJJة ووحJJJدة البعثJJJات والعالقJJJات

بأعتبارها الوحدات التابعة للبحث والتطوير 

المشاركة في المناقشات العلمية لرسJJائل الماجسJJتير
والدكتوراه بصفة مناقش 

المشاركة في المحاضرات النوعيJJة الJJتي تقJJام داخJJل4
 وللوقت الحالي2002القسم من 

حضJJور االجتماعJJات الJJتي ينظمهJJا البحث والتطJJوير
بشكل دوري لغJJرض التوصJJل الى شJJروط أسJJتحداث

الدراسات العليا في كلية التربية االساسية 
حضJJور المخيمJJات الكشJJفية الJJتي تقJJام داخJJل الكليJJة5

والمشاركة في لجانها المختلفة
حضور المخيمJJات الكشJJفية الJJتي تقJJام خJJارج الكليJJة

والمشاركة في لجانها المختلفة 
مقرر جلسة مناقشJJة بحJJوث مJؤتمرات كليJة التربيJJة6

االساسية  ألعوام مختلفة
المشاركة في الندوة العلمية تحت شJعار دور اسJاتذة
الجامعJJات في مواجهJJة الحJJرب النفسJJية واالرهJJاب

2015النفسي في كلية االعالم –جامعة بغداد 
المشاركة السنوية في مؤتمر مناقشة بحوث التخرج7

لطلبة المرحلة الرابعة سنويا  وبشكل مستمر 
حضور النJJدوة العلميJJة  بعنJJوان بنJJاء القيم التربويJJة
في المؤسسJJJة التعليميJJJة واقيمت في كليJJJة العلJJJوم

للبنات-وحدة االرشاد التربوي
االشJJJراف على بحJJJوث تخJJJرج المرحلJJJة الرابعJJJة8

 ولغايJJة2002للدراستين الصJJباحية والمسJJائية  من 
الوقت الحالي 

المشاركة في التطبيق بصفة مشرف علمي وتربJJوي
2002لمJدارس بغJJداد جJJانبي الكJرخ والرصJافة من 

والى الوقت الحالي 
لجنJJة تJJدقيق شJJيتات الدراسJJات العليJJا والدراسJJات9

االولية في كلية التربية  االساسية ألعوام متعددة 
احJJد أعضJJاء اللجنJJة العلميJJة ألقJJرار عنJJاوين طلبJJة
الدكتوراه في كليJة التربيJة البدنيJJة وعلJوم الرياضJJة

في الجامعة المستنصرية  لسنوات متعددة 
1
0

تقيم عJJدد من البحJJوث العلميJJة لمجلJJة كليJJة التربيJJة
االساسية –الجامعة المستنصرية 

تقيم بحوث ورسائل من خارج الجامعة المستنصرية
داخل العراق وبعض الدول العربية

1
1

  القاء محاضرات على طلبة الدراسات العليا بمجJJال
التخصص الدقيق البايوميكانيك والتحليل الحركي 

الزيارات الميدانيJJة التطبيقيJJة للمJJدارس الJJتي يطبJJق
18فيهJJا طلبJJة المرحلJJة الرابعJJة الكJJورس الثJJاني ل

عاما 
1
2

القJJاء الJJورش والنJJدوات العلميJJة المتخصصJJة في
مجال البايوميكانيك والتحليل الحركي

المشJJاركة في تحكيم يطJJوالت  الكJJرة الطJJائرة الJJتي
تقJJJJام سJJJJنويا في مبJJJJنى الجامعJJJJة المستنصJJJJرية

وبمشاركة جميع فرق الجامعة 



سابعا: المشاريع البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم 

- لدي العديد من البحوث العلمية في مجال التخصص العJJام والJJدقيق والمنشJJورة في مجالت محليJJة
وعربية وعالمية 

- لدي عدة مقاالت منشJJورة في مجلJJة  المقالJJة العلميJJة الJJتي تصJJدر عن رابطJJة االكJJادميين العJJرب
للتربية البدنية وعلوم الرياضة 

ثامنا : )االطاريح- الرسائل ( التي قمت بمناقشتها  :

- قمت بمناقشة العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه داخل العراق وفي محافظات
مختلفة 

تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 

   اللجان الدولية :-

- ممثلة المجلس العالمي للعلوم الرياضية في السويد عن كلية التربية االساسية لعدة اعوام 1

- عضوة المجلس العلمي التابع للمجلس العالمي للعلوم الرياضية في السويد  لعدة اعوام 2

- الهيئات العلمية المحلية: 

2018 والى  2014-عضوة لجنة الترقيات المركزية في كلية التربية االساسية من .1
-عضوة لجنة أختبار صالحية التدريس  المركزية لجميع االقسام في كلية التربية االساسية.2

 والى الوقت الحالي 2015من 
- عضوة اللجنة العلمية - فرع الرياضة النسوية  التابعة للجمعية العراقية الرياضية العلمية3

- أحد أعضاء لجنة السمنار لطلبة الماجستير- تخصص تربيبة رياضية  لعدة سنوات4

- أحد أعضاء لجنة السمنار لطلبة الدكتوراه  - تخصص تربيبة رياضية  لعدة سنوات 5

- أحد أعضاء اللجنة العلمية لقسم التربية الرياضية  لسنوات عديدة.6

- أحد أعضاء مجلس قسم التربية الرياضية  لسنوات متعددة7

2012-2010 -أحد أعضاء لجنة الدراسات العليا لقسم التربية الرياضية من 8
- رئيسJJة لجنJJة اختبJJارات الكJJرة الطJJائرة للطلبJJة المتقJJدمين للدراسJJة االوليJJة )الصJJباحية9

- والى الوقت الحالي.2004والمسائية (منذ عام 



2012-2010- عضوة اللجنة األمتحانية للدراسات العليا من 10

 والى2010- عملت رئيسة وعضوة في لجنة المتابعة واألعالم لقسم التربية الرياضJJية من 11
الوقت الحالي .

- عضوة في امرية المخيم الكشفي الذي يقام سنويا لطلبة المرحلة الثالثة .12
- رئيسJJJة لجنJJJة أسJJJتالم وتسJJJليم بحJJJوث التخJJJرج للمرحلJJJة الرابعJJJة في قسJJJم التربيJJJة13

الرياضيةألعوام متعددة  
2013 والى  2010 -عضوة لجنة الجودة الشاملة لقسم التربية الرياضية من عام 14
و2014و2013و2012و2011و2010  و2009-أحد أعضاء اللجنة األمتحانية من 15

2018و2017 و2016.و2015
-احد اعضاء الهيئة التدريسية للتدريس في الدراسات العليا والمسJJؤلين عن وضJJع االسJJئلة16

 والى الوقت الحالي .  2012التنافسية والشاملة لطلبة الدكتوراه والماجستير من 
 2013- عضوة في النادي العربي الرياضي من 17

عاشرا  :كتب الشكر – الجوائز – وشهادات التقدير

-  حصJJلت على العشJJرات من كتب الشJJكر والتقJJدير من قبJJل وزيJJر التعليم العJJالي والبحث العلمي
العراق

- حصلت على العشرات  من كتب الشكر والتقدير من قبل روؤسJJاء الجامعJJات العراقيJJة بشJJكل عJJام
ورئيس الجامعة المستنصرية بشكل خاص 

-  حصلت على العشرات من كتب الشكر والتقدير من عمداء الكليات المختلفJJة في كليJJات الجامعJJات
العراقية المختلفة 

- حصلت على االعشرات من كتب تثمين الجهد من قبل عمداء كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة

- حصلت على العشرات  من الشهادات التقديرية من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المتخصصة
بالتربيىة البدنية وعلوم الرياضة  

- حصلت على العديد من الشهادت التقديرية  للمشاركة  في الورش والدورات العلمية بصفة
محاضر  وبصفة حضور 
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First: Academic qualifications 

Academic
Degree

UniversityCollegeHistory

Bachelor'sUniversity of Baghdad / AlFaculty of Physical Education1997
MastersUniversity of Baghdad / AlFaculty of Physical Education2000

PhDUniversity of Baghdad / AlFaculty of Physical Education2008



Second: Career and teaching progression at the university

 S  job The entity  Duration from - to
1teaching staff in

the department
Al-Mustansiriya University - College of

Basic Education / Department of
Physical Education and Sports Sciences

From 2002 to the
present time

2Course of the
Department of

Physical
Education and

Sports Sciences

Al-Mustansiriya University - College of
Basic Education / Department of

Physical Education and Sports Sciences

2010-2012

3She is
responsible for

the Research and
Development

Division

Al-Mustansiriya University - College of
Basic Education

2015-2016

Third: the academic courses that you taught in undergraduate and 
postgraduate studies

sThe sectionSubjectstudyingthe year

1Kindergarten departmentSports gamesPrimary2002-2003

2Department of Physical
Education and Sports

Sciences

FitnessPrimary2002-2003

3Department of Physical
Education and Sports

Sciences

BasketballPrimary2002-2003

4Department of Physical
Education and Sports

Sciences

handballPrimary2002-2003

5Department of Physical
Education and Sports

Sciences

Psychological
health

Primary2008-2010

6Department of PhysicalvolleyballPrimary2002-to date



Education and Sports
Sciences

7Department of Physical
Education and Sports

Sciences

AnatomyPrimary2008-2009

8Department of Physical
Education and Sports

Sciences

BiomechanicsPrimary2009-present

9Department of Physical
Education and Sports

Sciences

Kinetic analysisPrimary2009-present

10Department of Physical
Education and Sports

Sciences

Methods of
teaching
physical

education

Primary2002-2003

11Postgraduate Studies,
Department of Physical
Education and Sports

Sciences - Postgraduate

Biomechanics -
PhD and
Masters

Graduat
e Studies

From 2013 to the
present time

12Postgraduate Studies,
Department of Physical
Education and Sports

Sciences - Postgraduate

Kinetic Analysis
PhD - optional

Studies2013- Present

Fourth: (Theses - messages) that I supervise:

- I supervised dozens of master's theses and doctoral theses for 
postgraduate students inside and outside the college

Fifth: Conferences, scientific seminars and workshops that you 
have attended or participated in:

- I participated in many scientific conferences inside and outside 
Iraq as a participant in research and in an attendance capacity for 
several years>



Sixth: Other scientific activities that I practiced

in the collegeOut of college  ت
1Evaluation of many scientific researches

in the Journal of the College of Basic
Education in the field of practical and

theoretical specialization

Attending discussions as a scientific
press in various universities and

colleges and in the field of physical
education sciences and sports sciences

2Participate in the MA and PhD
scientific discussions as chair of the

committee and also a debating member

Master's and doctoral dissertations are
evaluated from outside Iraq

3Responsible for the Postgraduate
Registration Unit and Scientific Affairs
and the Scholarships and Relationships
Unit as the units affiliated with research

and development

Participate in the scholarly discussions
of master's and doctoral theses as an

discussant

4Participation in the qualitative lectures
that are held within the department from

2002 to the present time

Attending meetings organized by
research and development periodically
for the purpose of reaching conditions
for developing graduate studies in the

College of Basic Education
5Attending the scouting camps that are

held inside the college and participating
in its various committees

Attending scouting camps that are held
outside the college and participating in

its various committees
6The decision of the discussion session

of the conferences of the College of
Basic Education for different years

Participation in the scientific
symposium under the slogan of the role

of university professors in facing
psychological warfare and

psychological terrorism at the College
of Information - University of Baghdad

2015
7Annual participation in the conference

discussing graduation research for
fourth-stage students annually and

continuously

Attending the scientific symposium
entitled Building Educational Values in
the Educational Institution, and it was

held in the College of Science for Girls -



Educational Guidance Unit
8Supervising research for the fourth

phase of the morning and evening
studies from 2002 until the present time

Participating in the application as a
scientific and educational supervisor for

Baghdad schools on both sides of Al
9The audit committee of graduate and

undergraduate studies in the College of
Basic Education for several years

One of the members of the scientific
committee to approve the titles of
doctoral students in the College of

Physical Education and Sports Sciences
at Al

1
0

Evaluating a number of scientific papers
for the Journal of the College of Basic

Education - Al-Mustansiriya University

It conducts research and letters from
outside Al

1
1

Delivering lectures to postgraduate
students in the field of subspecialty

biomechanics and kinematic analysis

Applied field visits to schools in which
fourth

1
2

Holding scientific workshops and
seminars specialized in the field of

biomechanics and kinematic analysis

Participation in the arbitration of
volleyball tournaments that are held

annually in the building of Al
Seventh:  Research  projects  in  the  field  of  specialization  to  serve  the
environment and society, or to develop education

-  I  have  many  scientific  researches  in  the  field  of  general  and  precise
specialization and published in local, Arab and international magazines

-I have several articles published in the Journal of Scientific Article issued
by  the  Arab  Academics  Association  for  Physical  Education  and  Sports
Sciences

Eighth: (Theses - messages) that you discussed:

-  I  discussed  many  master's  theses  and  doctoral  theses  in  Iraq  and  in
different governorates

Ninth: Membership in local and international scientific bodies

International Committees:



1- Representative of the World Council for Mathematical Sciences in 
Sweden for the College of Basic Education for several years

2- Member of the Scientific Council of the World Council for Mathematical 
Sciences in Sweden for several years

 Local scientific bodies:

1- Member of the Central Promotion Committee in the College of Basic 
Education from 2014 to 2018

2.- Member of the central teaching validity examination committee for all 
departments in the College of Basic Education from 2015 to the present time

3- Member of the Scientific Committee - Women's Sports Branch of the 
Iraqi Scientific Sports Association

4- A member of the seminar committee for masters students - majoring in 
sports education for several years

5- A member of the seminar committee for doctoral students - specializing 
in mathematical education for several years

6- A member of the scientific committee of the Department of Physical 
Education for many years.

7- A member of the physical education department council for several years

8- A member of the Graduate Studies Committee of the Physical Education 
Department from 2010-2012

9- Chair of the committee for volleyball tests for students applying for 
elementary studies (morning and evening) since 2004 - to the present time.

10- Member of the examination committee for postgraduate studies from 
2010-2012

11- I worked as chairperson and member of the Media and Follow-up 
Committee of the Physical Education Department from 2010 to the present 
time.



12- A member of the governorate of the scout camp, which is held annually 
for the third stage students.

13- Head of the committee for receiving and submitting graduation papers 
for the fourth stage in the Physical Education Department for several years

14 - Member of the Comprehensive Quality Committee of the Department of
Physical Education from 2010 to 2013

15-A member of the examination committee from 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018

16- A member of the postgraduate teaching faculty responsible for 
developing competitive and comprehensive questions for doctoral and 
master's students from 2012 to the present time.

17- Member of the Arab Sports Club from 2013

  Tenth: Books of thanks - awards - and certificates of appreciation

- I got dozens of books of thanks and appreciation from the Minister of 
Higher Education and Scientific Research, Iraq

- I received dozens of books of thanks and appreciation from the heads of 
Iraqi universities in general and the president of Al-Mustansiriya University 
in particular

- I got dozens of letters of thanks and appreciation from the deans of the 
various colleges in the faculties of the different Iraqi universities

- I got dozens of books on evaluating effort from the deans of the Faculties 
of Physical Education and Sports Sciences

- I got dozens of certificates of appreciation from university presidents and 
deans of colleges specialized in physical education and sports sciences

- I obtained many certificates of appreciation for participation in scientific 
workshops and courses as a lecturer and as an attendee



نعم


