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 جامعة القادسية  

       للبنات     كلية التربية 

    التربية الرياضية قسم 

  صبا شاكر فرحان مطر الحسناوي االسم الرباعي واللقب : -1

   1975القادسية  محل وتاريخ الوالدة   : -2

 عراقيةالجنسية :                          عربية القومية :                         مسلمه     الديانة :     -3

 3 عدد االطفال:                    استاذ جامعيعمل الزوج:                 متزوجةالحالة الزوجية :  -4

 11/8/2007تاريخها :     9761 جنسية :رقم شهادة ال       25/7/2007تاريخها :       648383 المدنية : األحوالرقم هوية  -5

   رقم الموبايل :  -اتف :     رقم اله     الديوانية/حي المعلمين ب نقطة دالة  : عنوان السكن الحالي واقر -6

 رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب :                                                                 رئيس قسم التربة الرياضيةالمنصب الحالي :  -7

 وجد  :  أنتعيين بالوظيفة  أولتاريخ  -8

 17/3/1998في 1049رقم وتاريخ المباشرة :                               12/3/1998تعيين بالجامعة :  أولتاريخ  -9

 dr.saba_shaker@yahoo.comالبريد االلكتروني:  -10

 التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح :   -11

 

 

 

 الشهادة

رقم وتاريخ  االمر الخاص بمنح  الجهة المانحة للشهادة عليها تاريخ الحصول نوعها

 الشهادة

    دبلوم

 14/8/1997في  2313 كلية التربيه الرياضية /جامعة القادسية 1997/ 1996 بكالوريوس

 8/12/2001في  8978 كلية التربية الرياضية /جامعة القادسية 2001 ماجستير

 25/12/2011في  18952 لرياضية /جامعة القادسيةكلية التربية ا 2011 دكتوراه

 

 عناويين الرسائل واالطاريح التي حصل عليها: -12

 

عنوان رسالة 

 الماجستير
 مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الوطنية العراقية لبعض االلعاب الفردية

 رقم وتاريخ

 األمر الجامعي

في  8978العدد 

8/12/2001 

عنوان 

أطروحة 

 الدكتوراه

ق المستقبل الرياضي لذوي الضبط الداخلي الخارجي لطلبة كليات التربية قل

 الرياضية وعالقتة بتحقيق االهداف

 رقم وتاريخ

 األمر الجامعي

 18652العدد 

في 

25/12/2011 

 

 

 ظ تاريخ االلقاب العلمية : -13

 

 لترقيةرقم وتاريخ االمر الجامعي واالمر االداري الخاص با تاريخ منح اللقب اللقب العلمي

 6/4/1998في  1326 6/4/1998 مدرب ألعاب رياضية

 12/12/2001في  454 12/12/2001 مدرس مساعد

 5/3/2012في  3449 25/12/2011 مدرس

   استاذ مساعد

   استاذ

 

 

 علم النفس الرياضي -االختصاص العلمي : -14

 مدرس  -اللقب العلمي الحالي : -15
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الى( دون ترك فترة زمنية تحديد  –شغله المنصب الحالي للفترة ) من  ةلغاياول تعيين عناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ  -16

 الوظيفة والجهة التي كان يعمل فيها ) في حالة تكليفه بمنصب يذكر فيما اذا كان تكليفه اصالة او وكالة (

 

 تاريخ المباشرة العنوان الوظيفي أسم الدائرة أسم الوزارة

وزارةالتعليم العالي 

 والبحث العلمي

 3/11/2001 في كلية العلوم الرياضية الجامعيةمسؤولة وحدة  جامعة القادسية

وزارةالتعليم العالي 

 والبحث العلمي

مسؤول قسم النشاط الرياضة النسوية في مديرية االنشطة  جامعة القادسية

 الطالبية

12/10/2003 

وزارةالتعليم العالي 

 لميوالبحث الع

 4/9/2004 مسوؤل وحدة التربية الرياضية في كلية التربية جامعة القادسية

وزارةالتعليم العالي 

 والبحث العلمي

 21/11/2004 معاون مدير التربية الرياضية برئاسة الجامعة جامعة القادسية

وزارةالتعليم العالي 

 والبحث العلمي

 5/6/2006 دابمسؤولة وحدة الرياضة في كلية اال جامعة القادسية

وزارةالتعليم العالي 

 والبحث العلمي

 28/10/2014 رئيس قسم التربية الرياضية في كلية التربية بنات جامعة القادسية

    

 

 البحوث المنشورة : -17

 

المتفوقة في بعض القلق الميسر وعالقتة بتحقيق النتائج  1
 فعاليات الساحة والميدان

3/11/

2011 
 العراق نسانيةمجلة واسط للعلوم ال 

عالقة التوجة الرياضي بانجاز بعض فعاليات الساحة  2
 والميدان لطلة المرحلة الرابعة لجامعة القادسية

3/11/

2011 
 العراق مجلة واسط للعلوم النسانية

     

     

     

     

 

 

 الدورات التدريبية : -18

 التقييم مكانها مدتها اسم الدورة

لغاية  2/1 من التأهيل التربوي

11/2/2002 

مركزتطويرالتدريس والتدريب 

 الجامعي

اجتياز 

 الدوره

مركز الحاسبة االلكترونية وخدمات  22/12/2004 دورة االنترنيت

 االنترنيت

اجتياز 

 الدورة

التدريب في 

لمواضيع)المشاركة،الرؤيا،الموازنة،المتابعة ا

 والتقيم(

اجتياز  القادسية 2-5/5/2009

 الدوره

يب في التدر

المواضيع)المشاركة،الرؤيا،الموازنة،المتابعة 

 المستوى المتقدم والتقيم(

اجتياز  القادسية 8-11/6/2009

 الدوره

لغاية   25/7 دورة التقنيات التعليمية العشرين

5/8/2009 

مركز تطوير التدريس والتدريب 

 الجامعي

اجتياز 

 الدوره

لغاية  22/2 دورة التقنيات التعليمية الثانية والعشرين

23/2/2009 

مركز تطوير التدريس والتدريب 

 الجامعي

اجتياز 

 الدوره

تفعيل المجتمع )مهارات االتصال ،فن الخطابة 

 ،مهارات التفاوض ،مهارات القيادة والمشتركة

اجتياز  القادسية 25/3/2010 -22

 الدوره

اجتياز  القادسية 7/7/2010-4تفعيل المجتمع في محافظة القادسية )صياغة 
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الشفافية والالمركزية طلب المشروع والمدافعة و

) 

 الدوره

 

 -التشكرات والتكريم : -23

 الجهة المانحة للكتاب رقم وتاريخ الكتاب

 –رئيس جامعة  -) الوزير

 عميد (

 اسباب المنح

في  21267ق.ب 

31/12/2013 

 اختيار الجامعة كأفضل جامعة اقليمية رئيس الجامعة

 اعداد المؤتمر التربوي برعاية مجلس المحافظة مجلس محافظة الديوانية 7/7/2008في  3071

   

   

   

   

 

 


