
                                      (V Cالسيرة العلمية )                                                      
           جامعة القادسية       

     للبنات     كلية التربية 

 قسم 

 ليافراح رحمان كاظم عبد الوائ االسم الرباعي واللقب : -1

 2/1/1985ديوانية/القادسية       محل وتاريخ الوالدة   : -2

 عراقيةالجنسية :                           عربيةالقومية :                                 الديانة :  مسلمة -3

 الطفال:عدد ا                       تدريسيعمل الزوج:                         متزوجةالحالة الزوجية :   -4

 31/8/1996تاريخها :   466936 جنسية :رقم شهادة ال  16/7/2012تاريخها :      00466464 المدنية : األحوالرقم هوية  -5

 07810226433 رقم الموبايل :  -اتف :رقم اله      الشرطة الخامسة-بغداد/البياع  عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  :  -6

 رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب :                                                                 المنصب الحالي :  -7

 وجد  :  أنتعيين بالوظيفة  أولتاريخ  -8

 رقم وتاريخ المباشرة :                                14/3/2007 تعيين بالجامعة :  أولتاريخ  -9

 afrahsport@yahoo.comالبريد االلكتروني:  -10

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

 

 

 

 الشهادة 

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

 الشهادة 

    دبلوم

 30/7/2006     5855 كلية التربية الرياضية/جامعة القادسية 30/7/2006 بكالوريوس

 20/2/2012      2693 كلية التربية الرياضية/جامعة القادسية 20/2/2012 ماجستير 

    دكتوراه 

 

 عناويين الرسائل واالطاريح التي حصل عليها:   -12

 

عنوان رسالة 

 الماجستير

مقارنة مكونات عنصري القوة والسرعة لعضالت الرجلين على وفق بعض 

 التربية الرياضية في الفرات األوسط فصائل الدم لطالب كليات

 

 رقم وتاريخ 

 األمر الجامعي

 

2693  

20/2/2012 

عنوووووووووووووووووووان 

أطروحووووووووووووووة 

 الدكتوراه

 
 رقم وتاريخ 

 األمر الجامعي

 

         

 

 تاريخ االلقاب العلمية : -13

 

 رقم وتاريخ االمر الجامعي واالمر االداري الخاص بالترقية  تاريخ منح اللقب  اللقب العلمي 

 14/3/2007   2111 14/3/2007 درب ألعاب رياضيةم

 3/7/2012   1041 3/7/2012      مدرس مساعد

   مدرس

   استاذ مساعد

   استاذ 

        

  -االختصاص العلمي : -14

 مدرس مساعد -اللقب العلمي الحالي : -15

الى( دون ترك فترة زمنية تحديد  –ترة ) من شغله المنصب الحالي للف ةلغايعناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين  -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

    

    

    

    

    

    

    

   

 -البحوث المنشورة : -17
 البلد جهة النشر  تاريخ النشر  عنوان البحث ت

لعضووالت الوورجلين علووى وفووق بعووض ارنووة مكونووات القوووة مق 1
فصووائل الوودم لطووالب كليووات التربيووة الرياضووية فووي الفوورات 

 األوسط
   

السرعة لعضالت الرجلين على وفق بعوض مقارنة مكونات  2
فصووائل الوودم لطووالب كليووات التربيووة الرياضووية فووي الفوورات 

 وسطاأل
11/9/

2014 
 دبي المجلس الدولي لمنطقة الشرق األوسط 

3     

     

     

     

     

     

     

 

 -البحوث المقبولة للنشر : -17

     

     

     

     

     

     

 

  -االشراف المنجز على الدراسات العليا :-18

 -الماجستير : -أ

 األشراف المنجز على )الماجستير(

 رقم وتاريخ أمر المناقشة لرسالةعنوان ا الطالب أسم ت
جهة 

 المناقشة

المشرفون 

 المشاركون

      

      

  
 

   

  -الدكتوراه :-ب

 األشراف المنجز على )الدكتوراه(
 المشرفون المشاركون  جهة المناقشةرقم وتاريخ أمر  عنوان األطروحة أسم الطالب ت



 

 

 

 المناقشة

      

      

      

 
 

 

  -المناقشات العلمية: -19

 -الماجستير : -أ

 

  -الدكتوراه : -ب 

 

 

 

  -المؤتمرات العلمية : -20

 1 داخل العراق  :

 

 

 2خارج العراق :

 

 التقويم العلمي البحوث والرسائل واالطاريح :  -21

 

 

 الدورات التدريبية : -22

 التقييم مكانها مدتها اسم الدورة

اجتياز  مركز الحاسبة األلكترونية 25/5/2008-11 دورة الحاسبات التدريبية

األمتحان 

 بنجاح

اجتياز  كلية األداب 30/3/2011-22 الدورة المتقدمة في برنامج الورد

األمتحان 

 بنجاح

اجتياز  مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي 27/10/2011-2 دورة التأهيل التربوي

األمتحان 

 بنجاح

اجتياز  مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي 17/10/2011-3 دورة التقنيات التعليمية

األمتحان 

 بنجاح

اجتياز  وحدة التعليم المستمر 17/4/2012-16 دورة المكتبة األفتراضية

األمتحان 

 بنجاح

اجتياز  وحدة التعليم المستمر 31/5/2013-26 دورة البرامج الرياضية والعالجية

تحان األم

 بنجاح

 

  -التشكرات والتكريم : -23

 الجهة المانحة للكتاب  رقم وتاريخ الكتاب 

 عميد (                      –رئيس جامعة  -) الوزير

 اسباب المنح

 األنجازات التي حصلت عليها الكلية من خالل المشاركة في الفعاليات الرياضية العميد 30/4/2008    784

 المهرجان الرياضي الثاني لبطولة الساحة والميداناللجان المشاركة في  العميد 26/4/2009     724

 األعمال المكلفين بها وحضور حفل التخرج العميد 23/7/2009    1921

 األنجازات التي حصلت عليها الكلية من خالل المشاركة في الفعاليات الرياضية العميد               15/3/2012       366

 التعاون العميد 27/3/2013     4671



 الجهود المبذولة في تأدية الواجبات المكلفة بها العميد 19/6/2013   10214

 األعمال المكلفين بها وحضور حفل التخرج العميد 9/10/2013    14670

 م والتعليمألختيار جامعتنا كأفضل جامعة اقليمية في ملتقى قادة العلو رئيس جامعة 31/12/2013   21291

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 العربية واألنكليزية -اللغات التي يجيدها : -24

 

 

 

  -اية معلومات او مالحظات اخرى : -25

 



 

c.v 
AL-Qadisiya University 

College of Education for Girls 

1-Name and Surname : AfrahRahmanKadhmAbd AL-Waeely 

2-Place and date of birth : AL-Qadisiy 2-1-1985 

3-Religion : muslim            Nationality : Arabic        

4-Marital Status : Married      Husband work : Studentsnumber of children : 0 

5-ID Number : 00466464Date of ID : 16/7/2012 

Number of nationality certificate : 466936   It's date : 31-8-1996 

6-Home Address : Baghdad-ALbyaa   Phone Number : 07810226433 

7-Present Position :       Number and date of the direct: 

8-Date of first set in the job if found : 

9-Date of first set in University : 14-3-2007       Number of direct : 

afrahsport@yahoo.com:  mail-E-10 

  11-Educational attainment and certificates obtained : 

 

 

 

Number of 

Certificate 

Direct of 

Donor 

Date 

Obtained 

Type  

 

 

 

Certificate 

 

   Diploma 

5855 Physical 

.Ed-Qadisiy. 

Un. 

30-7-2006 B.A              

    

2693 Physical 

.Ed-Qadisiy. 

Un. 

20-2-2012 Master 

   Doctorate 

 

12-ResearchesTitles obtained : 

2693 20-

2-2012 

Date and 

number of 

university 

order  

Comparative of The elements 

Constituted The power and The 

speed for The legs muscles  

according to some of The Blood 

groups  for The students The sport 

education College in The middle 

Euphrates 

Research 

titles of 

Master 

 Date and 

number of 

university 

 Research 

titles of 

Doctorate 

mailto:afrahsport@yahoo.com


order 

 

13-Date of Scientific titles : 

Date and number of 

university order 

Date of titles Scientific title 

2111 14-3-2007 Coach of sports games 

1041 3-7-2012 Assistant teacher 

  Teacher 

  Assistant Professor 

  Professor 

 

14-ScientificSpecialization : 

15-Present Scientific title : Teacher 

 
 


