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 -الشهادات الدراسٌة :

 D.sc     دكتوراه كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الجامعة المستنصرٌة 

 M.Sc.  . الماجستٌر كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الجامعة المستنصرٌة 

 B.Sc   التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الجامعة المستنصرٌة .البكالورٌوس كلٌة 

  -الخبرة االكادٌمٌة والتدرٌسٌة :

 . تدرٌسً فً الجامعة المستنصرٌة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 .) كتاب منهجً لالختبارات ) االختبارات المهارٌة اللعاب الكرة الفرقٌة 

 -المقررات الدراسٌة التً تم تدرٌسها :

 

 الدراسة االولٌة           الدراسات العلٌا               

صباحً مادة رفع االثقال للمرحلة االولى  

مادة رٌاضه الخواص المرحلة الرابعه 

  صباحً 

 

 -المنشورات العلمٌة :

دراسة مقارنة لدافعٌة االنجاز الرٌاضً لدى العبً االثقال والجودو فً نادي الحرٌة  -

 الرٌاضً .

استخدام تمرٌنات البالٌومترك لتطوٌر القوة االنفجارٌة ومستوى مهارتً الخطف والنتر  -

 لرفع االثقال .

عالقة القوة االنفجارٌة والقصوى بانجاز رفعة الضغط البنج البرٌس لرٌاضة رفع االثقال  -

 البارالمبٌة لذوي االعاقة البدنٌة لفئة الشباب

) البنج برٌس ( برٌاضة رفع االثقال البارالمبٌة الضغوط النفسٌة وعالقتها بانجاز رفعة  -

 الوطنٌة لذوي االعاقة البدنٌة .

 



 

 

عالقة االمن النفسً بانجاز رفعة الضغط برٌاضة رفع االثقال البارالمبٌة لفئة الشباب ذوي  -

  االعاقة البدنٌة

ى فً كلٌة الصالبة النفسٌة وعالقتها بانجاز مهارة الخطف باالثقال لدى طلبة المرحلة االول -

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الجامعة المستنصرٌة 

االستقرار النفسً وعالقته بانجاز رفعة الضغط ) بنج برٌس ( برٌاضة رفع االثقال  -

 البارالمبٌة لفئة الشباب لذوي االعاقة البدنٌة .

لبارالمبٌة عالقة الصحة النفسٌة بانجاز رفعة ) البنج برٌس المستوى( برٌاضة رفع االثقال ا -

 لذوي االعاقة البدنٌة لفئة الشباب .

 مقالة ) دور التربٌة البدنٌة واثرها فً حٌاة اطفال متالزمة دوان ( -

مقالة ) ذوي االعاقة البصرٌة وكٌفٌة التعامل معهم فً مجال االنشطة الرٌاضٌة من وجهة  -

 نظر المتخصصٌن لذوي االعاقة (

 ً (مقالة )عالم االعاقة فً المجال الرٌاض -

 

  -االنتساب المهنً او الجامعً :

  مسؤول وحدة التعلٌم المستمر فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الجامعة

 .2017 -1016من عام  المستنصرٌة 

  مقرر فرع العلوم النظرٌة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة من عام

 ولحد االن  2020

 -تطوٌر المهارات :

  الحاسوب:-  

Microsoft  word – Microsoft Excel – Microsoft power point 


