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  الشهادات

 البكالورٌوس: جامعة الموصل/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الرٌاضٌة

بعض المدركات الخاطئة فً التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح لدى طلبة  الماجستٌر :

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  / السنة االولى فً كلٌات جامعة الموصل

 الرٌاضٌة

السلون التربوي الرٌاضً لدى طلبة الصف السادس االعدادي فً تموٌم الدكتوراه: 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الرٌاضٌة./ مدٌنة الموصل

  الجوائز

جائزة درع االبداع )المركز االول( فً مسابمة المبدعون الدولٌة ألدب الطفل  -

 فً مسابمة جٌل الثمافة فئة المصة.

دار االبداع للنشر  –ة المصٌرة الدولٌة لالدة االبداع فً مسابمة المص -

 والتوزٌع .

 جائزة مسابمة العبارة  -

 

 الكتب المنشورة 

 كتاب اسرار ممابر اور الفلسفٌة والرٌاضٌة . -1

 كتاب اسرار ورموز الدم لوح لعب فً التارٌخ . -2



 كتب لٌد الطبع 

 العجاز لعلمً فً ممارسة االنشطة البدنٌة فً السنة النبوٌة

 الفلسفة والتارٌخ –التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

 المرحلة االولى –الساحة والمٌدان لطالبات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 

 

 المؤسسات -

مؤسسة المختبر النفسً االلمانً العالمً لتشخٌص وعالج وتدرٌب المدرات 

 العملٌة .وعالج ما بعد الصدمات .

 

 

 الوظائف التً شغلها واللجان

مساهمة فً الهٌئة االستشارٌة الرٌاضٌة العلٌا /  الحٌاء التراث الرٌاضً  -1

 العرٌك لجامعة الموصل

 تدرٌسً فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة -2

 تدرٌسً فً كلٌة التربٌة بنات . -3

 جامعة الموصل .\مدرب العاب فً كلٌة العلوم  -4

 جامعة الموصل .\مدرب العاب فً كلٌة التربٌة  -5

التعلٌم المستمر فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة مسؤول  -6

 الموصل .

 فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة الموصل مسؤول المكتبة  -7

 مسؤول شعبة ضمان الجودة والملم السري . -8

 مسؤول وحدة االرشاد النفسً وانتماء وتصنٌف االفراد. -9

 لعلوم واالدب والفنون.عضو فً معهد المرأة الدولً ل -11

 

 اللجان العلمٌة

فً كلٌة التربٌة  رئٌس اللجان االمتحانٌة للدراسات االولٌة الربع سنوات. -1

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة الموصل .

 لجنة لبول الطلبة فً كلٌة التربٌة بنات -2

 لجنة لبول الطلبة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -3

 اللجان االمتحانٌة للدراسات العلٌا فً كلٌة التربٌة بنات . عضو -4



 .لجنة ضمان الجودة- -5

 كلٌة العلوم السٌاحٌة \لجنة المناهج -6

 كلٌة العلوم السٌاحٌة. \لجنة التدلٌك  -7

الثامن عشر لكلٌات التربٌة  الرٌاضٌة  لجنة المعارض فً المؤتمرالعلمً -8

 .2112 -8-6والمؤتمر الدولً الثانً للباحثٌن الشباب المنعمد بتارٌخ من 

 عضو فً لجنة  المؤتمر الدولً لملتمى االبداع الدولً  .- -9

 عضو لجنة سمنار لطلبة الدراسات العلٌا فً كلٌة التربٌة بنات . -11

 ة . لجنة االشراف التربوي للدراسات االولٌ– -11

 عضو لجنة منالشة الطارٌح الدكتوراه ورسائل الماجستٌر. -12

 لجنة متابعة تطبٌك التعلٌم المدمج  -13

عضو اللجنة العلمٌة فً المؤتمر الدولً المغاربً االول لمستجدات  -14

 التنمٌة المستدامة الوالع والمأمول.

لسم التربٌة البدنٌة \كلٌة التربٌة بنات \رئٌس لجنة الدراسات العلٌا  -15

 وم الرٌاضة وعل

 

 البحوث المنشورة 

 التربٌة البدنٌة فً السنة النبوٌة -1

 لٌم التربٌة الرٌاضٌة لدى تدرٌسٌات جامعة الموصل. -2

 لٌم التربٌة الرٌاضٌة لدى تدرٌسٌات جامعة الموصل.  -1

بعض المفاهٌم الرٌاضٌة لدى منتسبات نادي الفتاة الرٌاضً فً محافظة   -2

 نٌنوى 

دى عضوات بعض الفرق الرٌاضٌة فً اندٌة بعض المفاهٌم الرٌاضٌة ل  -3

 الفتاة فً العراق . 

 مفاهٌم طالبات معهد اعداد المعلمات تخصص تربٌة رٌاضٌة نحو  -4

 االشتران فً االنشطة الرٌاضٌة التنافسٌة.

 التربٌة البدنٌة عند مسكوٌه. -5

السلون التربوي الرٌاضً لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة  -6

 الموصل

 ة االوالد من خالل اللعب والرٌاضة والتروٌح فً السنة النبوٌةتربٌ -7

تموٌم المعرفة الرٌاضٌة فً مادة فلسفة وتارٌخ التربٌة الرٌاضٌة فً كلٌات  -8

 والسام التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة الموصل.



تموٌم االخالق الرٌاضٌة لدى طالب كلٌة والسام التربٌة الرٌاضٌة فً  -9

 جامعة الموصل

 واراه فً التربٌة الرٌاضٌة . ابن بادٌس -11

التوجهات الفلسفٌة لدى اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌات والسام  -11

 التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة الموصل.

مدركات بعض معلمً المدارس االبتدائٌة حول درس الرٌاضة ومعلم  -12

 الرٌاضة فً المدارس االبتدائٌة  فً محافظة نٌنوى.

 المضامٌن الرٌاضٌة لمسلة بدرة السومرٌة.  -13

مفاهٌم االنشطة الرٌاضٌة التنافسٌة من وجهة نظر بعض عضوات  -14

 اندٌة الفتاة الرٌاضً .

دراسة الفروق فً الرضا الحركً فً مادة الساحة والمٌدان بٌن  - -15

 طالبات  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/جامعة الموصل. 

الخاطئة فً التربٌة الرٌاضٌة دراسة ممارنة فً بعض المدركات  - -16

 بٌن طالبات الرٌف والحضر  فً جامعة الموصل السنة االولى.

 

السلون التربوي الرٌاضً لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة  -17

 الموصل .

التربٌة البدنٌة عند ابن المٌم الجوزٌة. مجلة الرافدٌن للعلوم  -18

 34/2113/ عدد  9الرٌاضٌة/مجلد

 البدنٌة عند االمام الغزالً.فلسفة التربٌة  -19

الرٌاضة واالنشطة التروٌحة المختلفة فً لضاء ولت الفراغ  دور  -21

 لدى طالب كلٌت التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة الموصل. 

المدركات الخاطئة فً التروٌح لدى طالبات السنة االولى فً جامعة   -21

 الموصل..

الرٌاضٌة  دراسة ممارنة فً بعض المدركات الخاطئة فً التربٌة - -22

والتروٌح بٌن طالب جامعة الموصل) السنة االولى(وطالب كلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة.

اثر استخدام اللٌالة الهوائٌة فً المسم االعدادي لدرس التربٌة  - -23

لبعض عناصر اللٌالة  الرٌاضٌة للمرحلة المتوسطة على سرعة االستشفاء

 البدنٌة.

ربٌة الرٌاضٌة لدى طالب بعض المفاهٌم غٌر الصحٌحة لدى فً الت - -24

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة. 



 بعض المفاهٌم فً التروٌح لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة. - -25

دور الرٌاضة واالنشطة التروٌحٌة المختلفة فً لضاء ولت الفراغ  - -26

 لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة الموصل. 

السنة االولى فً جامعة المدركات الخاطئة فً التروٌح لدى طالبات  - -27

 الموصل. 

عاللة الذات الجسمٌة بالرضا الحركً لطالبات كلٌة التربٌة  - -28

 الرٌاضٌة فً جامعة الموصل. مجلة الرافدٌن للعلوم الرٌاضٌة/مجلد/ عدد/

اتجاهات االباء نحو التربٌة الرٌاضٌة كما ٌدركها االبناء. مجلة  - -29

 31/2112/ عدد5الرافدٌن للعلوم الرٌاضٌة/مجلد

 رٌاضة المرأة والشرٌعة االسالمٌة -31

 االصول السومرٌة لمراسٌم الرٌاضة فً الزورخانات. -31

المفاهٌم حول معلمة الرٌاضة ودرس التربٌة البدنٌة من وجهة نظر  -32

 معلمات المدارس االبتدائٌة فً محافظة نٌنوى.

فلسفة االخالق الجمالٌة السائدة لدى طالبات كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  -33

 الرٌاضة فً جامعة الموصل .

المٌم والمفاهٌم الخاطئة فً التربٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر طلبة  - -34

 31/2112/ عدد 8جامعة الموصل. مجلة الرافدٌن للعلوم الرٌاضٌة/مجلد

الحركة الرٌاضٌة فً جامعة الموصل للفترة المحصورة ما بٌن  -35

(1981- 1971.) 

تدرٌب السرعو االدراكٌة استخدام منظومة الرٌهاكوم فً تشخٌص و -36

 المعرفٌة لدى العبات منتخب نادي الفتاة الرٌاضً فً لعبة التاٌكوندو

فاعلٌة منهاج تدرٌبً للحد من اثار جانحة كورونا فً الصحة النفسٌة  -37

 لدى الممارسٌن وغٌر الممارسٌن للنشاط الرٌاضً فً مدٌنة الدٌوانٌة

 افظة نٌنوىالعنف الصامت ضد المرأة دراسة مٌدانٌة فً مح -38

االثار النفسٌة وانعكاساتها على تشتت االنتباه )المنمسم(وعالجها  -39

باستخدام منظومة الرٌهاكوم المعرفٌة الشاملة لدى طالبات لسم التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة .

 المرأة الرٌفٌة فً محافظة نٌنوى ودورها فً التنمٌة االلتصادٌة. -41

 

 المماالت المنشورة 

 مجوهرات الملكة السومرٌة شبعاد .اسرار ورموز  -

 االلعاب الشعبٌة للفتٌات فً محافظة نٌنوى. -



 كتب الشكر والتمدٌر 

 كتاب شكر من عمٌدة كلٌة التربٌة بنات. -1

 كتاب شكر وتمدٌر من رئٌس جامعة الحمدانٌة .  -2

 كتاب شكر وتمدٌر من رئٌس جامعة الحمدانٌة .  -3

 وعلوم الرٌاضة .كتاب شكر من عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة  -4

 كتاب شكر من عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة . -5

 كتاب شكر من عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة . -6

 كتاب شكر من عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة . -7

 كتاب شكر من عمٌدة كلٌة التربٌة بنات. -8

 كتاب شكر كن رئٌس جامعة الموصل . -9

 .رئٌس جامعة الموصل  منكتاب شكر  -11

 كتاب شكر من رئٌس جامعة الموصل . -11

 . العراق-وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً كتاب شكر من  -12

 العراق .-كتاب شكر من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً  -13

 العراق .-كتاب شكر من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً  -14

  احٌةالعلوم السٌ كتاب شكر من عمٌد كلٌة -15

 العلوم السٌاحٌة  كتاب شكر من عمٌد كلٌة -16

 كتاب شكر وتمدٌر من محافظة نٌنوى. -17

 .جامعة دٌالى –عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة كتاب شكر وتمدٌر من   -18

 

 

 

 الشهادات التمدٌرٌة 

 شهادة تمدٌرٌة من منظمة المسلة بالتعاون مع منظمة روح الموصل . -1

 من محافظة نٌنوى.شهادة تمدٌرٌة  -2

 

 

 اعمال التمٌم



 تمٌم العدٌد من البحوث فً المجالت العرالٌة. -1

 تمٌم رسائل الماجستٌر والدكتوراه . -2

 منالشات علمٌة الطارٌح الدكتوراه. -3

 منالشات علمٌة لمشارٌع بحوث تخرج الطلبة . -4

 

 

 الدورات التدرٌبٌة

 دورة االصابات الرٌاضٌة  -1

 دورة الطباعة بالسكرٌٌن   -2

دورة تدرٌبٌة فً الفحص والتشخٌص والتمٌم النفسً المحوسب  -3

 باستخدام منظومة اختبارات فٌٌنا .

دورة التخطٌط فً كٌفٌة التعامل مع المصاب ووسائل العالج والتأهٌل  -4

 لبعض االصابات.

 الملك النفسً فً المجال الرٌاضً. -5

 دورة ادارة الولت  -6

 دورة سالمة اللغة العربٌة -7

 الحدٌثة للكشف عن االثاردورة التمنٌات  -8

كلٌة التمرٌض  –ورشة الهندسة النفسٌة وانعكاساتها على حٌاة االنسان  -9

 .جامعة الموصل–

 

 المؤتمرات 

كلٌة الحلة الجامعة االهلٌة  –المؤتمر العلمً االول لعلوم الرٌاضة  -1

 بالتعاون مع مؤسسة النهضة المالٌزٌة .

 –اضٌة والتنمٌة المستدامة المؤتمر الدولً الخامس لكٌة التربٌة الرٌ -2

 مسمط .

 جامعة بابل  –المؤتمر العلمً الدولً الرابع لعلوم الرٌاضة  -3

جامعة  –المؤتمر العلمً االول للدراسات الصرفة واالنسانٌة  -4

 الحمدانٌة.

العلمً الثامن عشر لكلٌات التربٌة  الرٌاضٌة  المشاركة فً المؤتمر -5

 العراق. -ابوالمؤتمر الدولً الثانً للباحثٌن الشب

 مصر. -مؤتمر الرٌاضة والمرأةالمشاركة فً  -6



اتحاد االكادمٌٌن العرب  – تحدٌات المرأة المتمٌزة فً العالم العربً -7

جامعة النهرٌن كلٌة التصادٌات  –( pillerبالتعاون مع مركز)

كلٌة التربٌة للبنات الجامعة  –االعمال ومركز البحوث والدراسات 

 العرالٌة.

المشاركة فً المؤتمر الدولً الثانً لعلوم الرٌاضة والنشاط البدنً  -8

 )مستمبل الرٌاضة خالل  األوبئة واالزمات (

 عصر كورونا الفرص والتحدٌات(المؤتمر االفتراضً الدولً االول ) -9

المؤتمر الدولً الرابع الذي نظمته الجمعٌة العرالٌة الرٌاضٌة  -11

 تدرٌب الرٌاضً(.)البالتعاون مع جامعة واسط ومٌسان 

)التنمٌة المستدامة وتمدم المؤتمر العلمً الدولً الرابع  -11

ً –المجتمعات   دراسات فً فاعلٌة اثر المرأة عربٌاً واللٌمٌاً ودولٌا

(الذي نظمته االكادٌمٌة االمرٌكٌة الدولٌة للتعلٌم العالً والتدرٌب 

 ومعهد المرأة الدولً للعلوم واالدب والفنون.

الول )تطبٌمات علوم وتكنولوجٌا الرٌاضة فً امؤتمر الدولً  -12

الذي الامه مخبر التطبٌمات  النفسٌة  ظل المستجدات العالمٌة(

 والتربوٌة واالكادٌمٌة البرٌطانٌة لعلوم وتكنلوجٌا الرٌاضة .

المؤتمر العلمً الدولً االول الذي الامته كلٌة التربٌة  -31

 -من اجل طلبتنا)نرتمً بوعٌنا جامعة دٌالى الموسوم  –االساسٌة 

 رؤى علمٌة لتحدٌات والعٌة(

–مؤتمر العلمً الدولً الذي الامته جامعة زٌان عاشور  -31

)العنف فً كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة الموسوم –الجفلة 

 المجتمع التداعٌات والعالج (

)االزٌاء  واالنسجة ومكمالتها لحضارة المؤتمر الدولً االول  -31

 وادي الرافدٌن(

نحو رؤٌة موحدة للجامعات العربٌة لتحمٌك مر مؤتمر المؤت -16

 .  2030اهداف التنمٌة المستدامة 

المرأة فً بناء االوطان وأفاق المؤتمر الدولً العلمً الثالث  -31

 المستمبل.

 

 الندوات 

 ندوة كلٌة االداب فً جامعة الموصل الموسومة  -1
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