
  

 

 

 

 

  
 السيرة الذاتية

 الهام علي حسون 

-التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  –الجامعة المستنصرية   
Mobile: 07707671660 

Email: elham33awham@gimal.com 

 تعريفي ملخص
 

 :  / 2009عملت كمحاضرة في جامعة بغداد لمدة عام 
 #2:  2012عملت في كلية االسراء في النشاط الرياضي لثالث سنوات-

2015 
 32011# عملت في مدرسة اهلية لمدة عام 

 4-  وعلوم الرياضة  البدنية التربيةفي كليه  2016-12-29تعينت في
 الجامعة المستنصرية

 5- 2016 لماده الجمناستك االيقاعي للدراستين الصباحية  تدريسية
 والثالث الثانيوالمسائية للمرحلتين 

 6- 2017 -2018-2019 تدريسيه لمادة جمناستك االيقاعي
 الصباحية للمرحلتين الثاني والثالث للدراسةوالجمناستك االجهزة 

 7- 2017-2018-2019 للدراسةااليقاعي  كتدريس مادة الجمناست 
 لمرحلتين الثاني والثالثل ةالمسائي

 2019-2020 تدريس مادة التعلم للمرحلة الثالثة للدراسة المسائية 
 2019-2020 طالبة دكتوراه 

 2021-2022  تدريس التعلم الحركي , الجمناستك االيقاعي , الجمناستك
 الفني 

 2012/6/6 تمت ترقيتي للقب المدرس 
 االن الى 2018 من المختبرات اديهاعتم وحدة مسؤول  *

 2019-2018 للعام سينا ابن شعبه في التدريب لوحدة مسؤول *



  

 الدراسية الشهادات

 Ph.D. #1 حاصلة على شهادة الدكتوراه في الفلسفة التربية البدنية وعلوم الرياضة
   29-6-2022الجامعة المستنصرية  عام 

 M.Sc. #2:  الرياضة حصلت على شهادة الماجستير كليه التربية البدنية وعلوم
 جامعة بغداد. \

 B.Sc. #3:  حاصلة على شهادة البكالوريوس كليه التربية البدنية وعلوم
 الرياضة من جامعة بغداد.

  
 الجوائز والتكريم األكاديمي

كتاب شكر وتقدير من السيد العميد المحترم للمشاركة في الجان االمتحانية  
2016ل سنة  

نتيجة المشاركة  2018كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة المحترم لسنة  
 في اللجان االمتحانية

نتيجة المشاركة في الجان  2018كتاب شكر من السيد العميد المحترم لسنه  
 االمتحانيه

كتاب الشكر والتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لسنه  
2019 

تقدير من النائب في مجلس النواب العراقي جاسم موحان كتاب الشكر وال 
2019البخاتى   

كتاب الشكر والتقدير من السيد العميد المحترم نتيجة المشاركة في اللجان  
2019االمتحانية   

كتاب الشكر والتقدير من السيد الرئيس الجامعة المحترم نتيجة المشاركة  
2019بالجان االمتحانيه   

قدير من السيد رئيس الجامعة المحترم نتيجة المشاركة في كتاب الشكر والت 
2019الحملة التطوعية لسنة   



  

كتاب الشكر والتقدير من السيد رئيس الجامعة المستنصرية المحترم للمشاركة  
2019في الدورة الدولية لطرائق التدريس   

كة كتاب الشكر والتقدير من السيد رئيس الجامعة المستنصرية المحترم للمشار  
2019في الدورة الدولية لكرة اليد ل سنه  

كتاب شكر من السيد العميد المحترم نتيجة المشاركة في تهيئه المختبرات  
2019الكلية لزيارة فريق اللجنة الوزارية العتمادية المختبرات   

كتاب شكر من السيد العميد المحترم للمشاركة في المهرجان الثقافي لرفع  
2019االثقال   

الشكر من السيد العميد المحترم نتيجة المشاركة في الندوة العلمية كتاب  
 )الرياضة ودورها في صحة الفرد(

من الوزير  2حصلت على كتب الشكر عدد  2022وفي   

  2وكتب شكر من رئيس الجامعة المستنصرية عدد 

3وكتب شكر من عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عدد  

 االنتساب المهني او الجمعيات

2017شهادة االشتراك في مؤتمر كلية االسراء طب االسنان   

 iAP االشتراك في الدورة الدولية للجمعية العراقية للعالج النفسي منظومة فينا 
.2017 

2017االشتراك في مؤتمر جامعة بغداد .   

2017االشتراك في مؤتمر المستنصرية النتصارات الموصل .   

 العلمي الدولي لجامعة ديالى )بالرياضة ترتقيالمشاركة في المؤتمر  
2018(.المجتمعات وبالسالم تزدهر االمم  

2018المشركة في مؤتمر الكوفة العلمي الدولي    

2018المشاركة في دورة ضبط جودة المختبرات    

2018دوره تدريبه في االرشاد النفسي في جامعة بغداد كلية طب الكندي    



  

ريبية الدولية االولى بصفة مشارك )االستراتيجية المشاركة في الدورة التد 
2018الحديثة للتدريب الرياضي وادارة التعب (  

المشاركة في الدورة التدريبية )الية كتابة التقرير الذاتي للمختبرات التعليمية  
)2018  

المشاركة في الندوة في التحديات التي تواجه نشر البحث العلمي وسبل  
2018ها .المقترحة للتغلب علي  

العربية المشاركة في المؤتمر الدولي االول في مصر )رياضة المرأة  
والفرص( بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجمعية المصرية لالجتماع  التحديات

2019الرياضي .  

المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول الذي اقامته كليه التربية البدنية  
2019للبنات  \جامعة بغداد   

المشاركة في الندوة العلمية االولى )الرياضة ودورها في صحة الفرد( في كليه  
بالتعاون مع وحدة بحوث السمنة \الجامعة المستنصرية \التربية البدنية وعلوم الرياضة 

2019في جامعة بغداد كليه طب الكندي  . 

لوجيا التعليم المشاركة في الورشة الدولية االولى لطرائق التدريس )تكنو  
 .والمناهج وطرائق التدريس( في الجامعة المستنصرية

المشاركة في مهرجان رقع االثقال والقوة البدنية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
2019بالتعاون مع االتحاد العراقي المركزي لرفع االثقال   

 1820-2017-2016ضمان الجودة لسنه لجان تكليف في لجنة الفرع ل 
2019 

2017-2016تكليف في لجنه الكلية لإلشراف على الطلبة البكالوريوس    

-2016تكليف في لجنة االشراف والمتابعة )مشاريع البحث( ومناقشتها   
2017. 

2019-2016تكليف في اللجان االمتحانيه للسنوات من   

 امر كعضوه في لجان هيكلية شعبة التعليم المستمر كمسؤولة شعبة التدريب 



  

امر بتكليف االشراف على بحوث التخرج للطالب المرحلة الرابعة للدراستين  
2019-2016الصباحية والمسائية من   

2018امر تكليف مسؤول فني للمختبرات علم النفس    

المشاركة كعضوة في لجنة الضيافة في الندوة العلمية الخاصة في كليه  
2019ه بغداد .التربية الرياضية بالتعاون مع طب الكندي جامع  

تكليف في المشاركة في اللجان الخاصة بالورشة الدولية في كرة اليد  
2019بالجامعة المستنصرية كعضو في لجنه المتابعة واالستقبال   

تكليف في اللجان الخاصة بطرائق التدريس الدولية كعضو في الضيافة  
2019واالستقبال .  

2019االثقال ضمن لجنه الضيافة تكليف اللجان الخاصة في مهرجان لرفع   . 

المشاركة في االعمال التطوعية إلكمال نواقص منازع الطالبات في كليه  
2019التربية البدنية وعلوم الرياضة   

المشاركة في لجان االختبارات لقبول الطالب للدراستين الصباحية والمسائية  
2020-2018للسنوات  , 

نية اخل وخارج كلية التربية البدورشه عمل د 28المشاركة في أكثر من  
ةوعلوم الرياض  

2020- 

ورشة عمل داخلية 23من  أكثرحضرت   ON Line 

ورش خارجية 10من  أكثرحضرت   on line 

كتب شكر من الوزير 2حصلت على   

 كتب شكر من رئيس الجامعة 2

 كتب شكر عميد 2

المسائيةتم رفع محاضرات الكترونية لمادة التعلم الحركي للدراسة   

 األوامر اإلدارية



  

التربوي  لإلرشادامر   

 لجنة ضمان الجودة

تنزيل درجات امتحانيهلجنة   

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

للدراستين الصباحي والمسائي \ ثاني، ثالث إيقاعي /جمناستك   

الصباحيةالثاني، الثالث للدراسة  \جمناستك االجهزة   

تعلم حركي للدراسة المسائية2019  

 الخبرة األكاديمية والتدريس

2009عملت كمحاضرة في جامعة بغداد لمدة عام /    

2015-2012عملت في كلية االسراء في النشاط الرياضي لثالث سنوات .   

2011عملت في مدرسة اهلية لمدة عام .   

راستين الصباحية والمسائية تدريسية لماده الجمناستك االيقاعي للد 2016 -4 
 للمرحلتين الثاني والثالث

تدريسيه لمادة جمناستك االيقاعي والجمناستك 2018-2019- 2017 -5 
 االجهزة للدراسة الصباحية للمرحلتين الثاني والثالث

تدريس مادة الجمناستك االيقاعي للدراسة  2017-2018-2019 -6 
 المسائية للمرحلتين الثاني والثالث

 تدريس مادة التعلم الحركي للدراسة المسائية 2019-2020 -7 

2021/6/6حصلت على لقب المدرس بتاريخ  -8   

في العاب القوى فرع  15-8-2020تم القاء محاضرات علمية بتاريخ  -9 
 الديوانية بعنوان )التغذية الراجعة الذاتية لالعبي القفز والوثب(



  

أللعاب القوى فرع الديوانية  2020-6-25تم القاء محاضرة علمية بتاريخ  
 بعنوان )أساليب التعلم للمبتدئين(

اللعاب القوى فرع الديوانية 2019 -12-30تم القاء محاضرة علمية بتاريخ  
 )طرق التعلم الحديثة(

تم القاء محاضرة علمية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الجامعة  
االرشاد النفسي والتعليم المستمر وكادر من وزارة المستنصرية بالتعاون مع شعبة 

-23)الصحة بعنوان المشروبات الكحولية والتدخين وتأثيرها على الرياضيين بتاريخ
22-2021) 

تم القاء محاضرة علمية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الجامعة  
ات كلية التربية البدنية المستنصرية بالتعاون مع شعبة التعليم المستمر بعنوان )مختبر 

2021-12-5وعلوم الرياضة( بتاريخ  . 

القاء محاضرة بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة والتعليم المستمر حول تقييم األداء 
 السنوي 

في مصر شهادة مشاركة مهارة القراءة السريعة للبحوث العلمية وذلك على منصة ايفاد 
2022ديسمبر -24المنعقدة   

 شهادة مشاركة في صناعة العقل العلمي على منصة ايفاد بمصر 

2022ديسمبر 10المنعقدة   

شهادة مشاركة في الورشة التدريبية االلكترونية الموسومة تحليل االستشهادات للمجالت 
2022-11-18العلمية المنعقدة   

قع والطموح شهادة مشاركة في الندوة العلمية الشباب منظومة التطور في المجتمع : الوا  

22-12-3المنعقد في   

-3تقييم بحث تابع لمجلة المستنصرية وعلوم الرياضة اختصاص الجمناستك في 
2022ديسمبر   

 العضوية في فريق هن التطوعي لتمكين المرأة 

المشاركة في ورشة عمل االلكترونية )أدوات البحث العلمي ( في الجامعة المستنصرية 
الرياضة كلية التربية البدنية وعلوم  



  

المشاركة في الندوة العلمية )نحو بناء منظومة للحد من السرقات العلمية والتجسس 
19نوفمبر 2022العلمي (المنعقدة في منصة ايفاد بمصر عام   

-17الحضور في ورشة عمل أسس االعالم في منصات التواصل االجتماعي بتاريخ
11-2022  

عبر  16نوفمبر  2022نعقدة بتاريخ المشاركة العلمية في نموذج رواد االعمال الم
 منصة ايفاد 

المشاركة بالورشة التدريبية الموسومة )التوعية بالصحة النفسية للشباب الجامعي 
2022 -10-27بتاريخ (المنعقدة في الجامعة العراقية   

 

 المنشورات العلمية

عن الجمناستك االيقاعي  2019-2018مقاله منشورة في جريدة البينة لسنة  
لمرأة وا  

 البحوث العلمية المنشورة 

بحث مشترك باحث ثاني عن )التغذية الراجعة بالمشاهدة وتأثيرها في   -1 
وانجاز رمي المطرقة فئة  مستوى االداء الفني وبعض المتغيرات البايوكينماتيكية

الناشئين( تم نشرها في مجله كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة )مجلة 
تم النشر 2017المستنصرية(  

• https://www.researchgate.net 

• https://www.iasj.net/iasj/issue/11224 مجلة المستنصرية لعلوم
 الرياضة

 

لجانبي وعالقته بأداء بعض بحث مشترك الباحث الثاني )التفكير ا -2 
مهارات الشاخص في الجمناستك االيقاعي لدى طلبة المرحلة االولى كلية التربية البدنية 

المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة  2017وعلوم الرياضة جامعة بغداد( 
جامعة حلوان منشور\  



  

صور العقلي في بحث مشترك باحث ثاني )تأثير التمرينات باأللوان والت -3 
خفض قلق المنافسة وبعض المتغيرات الوظيفية لدى العبي منتخب الناشئين خماسي 

2018الرصافة الثانية( بحث منشور في مؤتمر ديالى العلمي\تربيه  . 

https://sportmag.uodiyala.edu.iq/ 

 وقائع مؤتمر ديالى الدولي

 

ا ببعض الحركات االرضية بحث مشترك باحث اول )السيطرة االنتباهية وعالقته -4
2019( الجزء الثاني 1( العدد )19في الجمناستك االجهزة( سينشر في المجلد ) . 

https://www.researchgate.net/ 

3-12-2018مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية    

 

بحث مشترك باحث ثاني )دراسة حول الجمود الفكري لدى بعض -5 
رياضيات في جامعة بغداد( ونشر في المجلة الدولية الطالبات الرياضيات وغير ال

(1-4-2019)لعلوم وفنون الرياضة بتاريخ  . 

بحث منفرد )القلق وعالقته بأداء مهارة الوقوف على االكتاف على جهاز  -6 
بول البحث ونشره في العدد الثاني المجلد الثالث قالمتوازي في الجمناستك الفني للرجال( 

المثنىفي مجلة  2019لسنة  . 

بحث مشترك )االستثارة االنفعالية وعالقتها بأداء ببعض مهارات الطوق -7 
 بالجمناستك االيقاعي(

https://www.researchgate.net/ 

 مجلة المستنصرية لعلوم الرياضة

 بحث منفرد )الذكاء الجسمي الحركي وعالقته ببعض مهارات الحلق للرجال( -8

 https://www.researchgate.net/lab/alham-ly-alsmawy-Lab 



  

بحث مشترك )التعلم المقلوب وعالقته بالتحصيل المعرفي لبعض  -9 
مهارات الكرة في الجمناستك االيقاعي( بحث منشور في وقائع مؤتمر كلية التربية 

2021البدنية وعلوم الرياضة   

• https://sites.google.com/view/sport-and-media-
conference-1/home 

  2021بحث مشترك مستل من االطروحة 

)تأثير التعليم المدمج في اداء بعض مهارات الكرة في الجمناستك االيقاعي(-10  

تم النشر في مجلة كلية التربية البدنية 
 https://www.iasj.net/iasj/download/a3fa67260c73c68dوعلوم

رابط النشر  الرياضة جامعة بغداد  

 

 مهارات الكرة في الجمناستكتأثير استخدام الوسائط فائقة التداخل في تعلم بعض  -11
  االيقاعي رابط النشر

https://drive.google.com/file/d/183gzi-ieliKJNaVc-
E4YX2dIEPfZoRlO/view?usp=sharing 

 بحث مستل من االطروحة مشترك باحث اول تم النشر في مجلة المستنصرية 

لى وفق انموذج سكامبر وتأثيرها في تعلم مهارات الشاخصتمرينات ع -12  

بالجمناستك االيقاعي    

 رابط النشر 

https://sites.google.com/view/postgraduate-
conference/%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B 

المستنصرية لعلوم الرياضة  بحث مستل من االطروحة مشترك تم النشر في مجلة  

وكانت االطروحة بعنوان 2022-6-92أطروحة الدكتوراه حصلت عليها في  -13  



  

)تأثير منهاج الكتروني على وفق نموذج سكامبر في توليد األفكار وتعلم واحتفاظ 
 السلسلة الحركية االختيارية بأداة الكرة في الجمناستك االيقاعي(

 

 الشهادات والصالحيات

 شهادة تأهيلية لدورة التأهيل التربوي   -1

 دوره اللغة االنكليزية -2

 دورة قيادة الحاسوب -3

 دورة سالمة اللغة العربية -4

 .اجتياز اختبار صالحية التدريس في الكلية والجامعة -5

07707671660 

wd85washak85@uomustansiri
yah.edu.iq  

 

 

  

  

 

  

 

 



  

  

 

 


