جامعة القادسية
كلية التربية للبنات
قسم التربية الرياضية
 -1االسم الرباعي واللقب  :صبا شاكر فرحان مطر الحسناوي
 -2محل وتاريخ الوالدة  :القادسية 1975
الجنسية  :عراقية
القومية  :عربية
مسلمه
 -3الديانة :
عدد االطفال3 :
عمل الزوج :استاذ جامعي
 -4الحالة الزوجية  :متزوجة
رقم شهادة الجنسية  9761 :تاريخها 2007/8/11 :
تاريخها 2007/7/25:
 -5رقم هوية األحوال المدنية 648383 :
 -6عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  :الديوانية/حي المعلمين رقم الهاتف  - :رقم الموبايل 07802250256 :
رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب :
 -7المنصب الحالي  :رئيس قسم التربة الرياضية
 -8تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد :
رقم وتاريخ المباشرة 1049 :في 1998/3/17
 -9تاريخ أول تعيين بالجامعة 1998/3/12 :
 -10البريد االلكترونيdr.saba_shaker@yahoo.com :
 -11التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح :

الشهادة

نوعها

تاريخ الحصول عليها

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

1997/ 1996
2001
2011

الجهة المانحة للشهادة
كلية التربية الرياضية /جامعة القادسية
كلية التربية الرياضية /جامعة القادسية
كلية التربية الرياضية /جامعة القادسية

رقم وتاريخ االمر الخاص بمنح
الشهادة
 2313في 1997/8/14
 8978في 2001/12/8
 18952في 2011/12/25

 -12عناوين الرسائل واالطاريح التي حصل عليها:
عنوان رسالة
الماجستير
عنوان
أطروحة
الدكتوراه

مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الوطنية العراقية لبعض االلعاب الفردية

رقم وتاريخ
األمر الجامعي

قلق المستقبل الرياضي لذوي الضبط الداخلي الخارجي لطلبة كليات التربية الرياضية رقم وتاريخ
وعالقته بتحقيق االهداف
األمر الجامعي

العدد 8978
في
2001/12/8
العدد 18652
في
2011/12/25

 -13تاريخ االلقاب العلمية  :ظ
اللقب العلمي
مدرب ألعاب رياضية
مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد
استاذ

تاريخ منح اللقب
1998/4/6
2001/12/12
2011/12/25

رقم وتاريخ االمر الجامعي واالمر االداري الخاص بالترقية
 1326في 1998/4/6
 454في 2001/12/12
 3449في 2012/3/5

 -14االختصاص العلمي  -:علم النفس الرياضي
 -15اللقب العلمي الحالي  -:مدرس
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 -16عناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين لغاية شغله المنصب الحالي للفترة ( من – الى) دون ترك فترة زمنية تحديد
الوظيفة والجهة التي كان يعمل فيها ( في حالة تكليفه بمنصب يذكر فيما اذا كان تكليفه اصالة او وكالة )
أسم الوزارة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أسم الدائرة
جامعة القادسية
جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية

العنوان الوظيفي
مسؤولة وحدة الرياضية الجامعية في كلية العلوم
مسؤول قسم النشاط الرياضة النسوية في مديرية
االنشطة الطالبية
مسؤول وحدة التربية الرياضية في كلية التربية
معاون مدير التربية الرياضية برئاسة الجامعة
مسؤولة وحدة الرياضة في كلية اآلداب
رئيس قسم التربية الرياضية في كلية التربية بنات
رئيس قسم التربية الفنية ف كلية التربية للبنات
معاون عميد للشؤون العلمية في كلية التربية للبنات

تاريخ المباشرة
2001/11/3
2003/10/12
2004/9/4
2004/11/21
2006/6/5
2014/10/28
2014/12/17
2016/9/4

 -17البحوث المنشورة :
1

القلق الميسر وعالقته بتحقيق النتائج المتفوقة في بعض فعاليات الساحة

2011/11/3

والميدان
2

مجلة واسط للعلوم

العراق

االنسانية

عالقة التوجه الرياضي بإنجاز بعض فعاليات الساحة والميدان لطلة المرحلة

2011/11/3

الرابعة لجامعة القادسية

مجلة واسط للعلوم

العراق

االنسانية

3
4

اسم الدورة
التأهيل التربوي
دورة االنترنيت

 -18الدورات التدريبية :
مكانها
مدتها
مركز تطوير التدريس والتدريب
من  1/2لغاية
الجامعي
2002/2/11
مركز الحاسبة االلكترونية وخدمات
2004/12/22
االنترنيت

التقييم
اجتياز الدورة
اجتياز الدورة

التدريب في المواضيع(المشاركة ،الرؤيا،
الموازنة ،المتابعة والتقييم)

2009/5/5-2

القادسية

اجتياز الدورة

التدريب في المواضيع(المشاركة ،الرؤيا،
الموازنة ،المتابعة والتقييم) المستوى المتقدم
دورة التقنيات التعليمية العشرين

2009/6/11-8

القادسية

اجتياز الدورة

 7/25لغاية
2009/8/5
 2/22لغاية
2009/2/23
2010/3/25 -22

مركز تطوير التدريس والتدريب
الجامعي
مركز تطوير التدريس والتدريب
الجامعي
القادسية

اجتياز الدورة

اجتياز الدورة

2010/7/7-4

القادسية

اجتياز الدورة

دورة التقنيات التعليمية الثانية والعشرين
تفعيل المجتمع (مهارات االتصال ،فن الخطابة
،مهارات التفاوض ،مهارات القيادة والمشتركة
تفعيل المجتمع في محافظة القادسية (صياغة
طلب المشروع والمدافعة والشفافية
والالمركزية )

اجتياز الدورة

 -23التشكرات والتكريم -:
اسباب المنح
الجهة المانحة للكتاب
رقم وتاريخ الكتاب
( الوزير -رئيس جامعة – عميد )
اختيار الجامعة كأفضل جامعة اقليمية
رئيس الجامعة
ق.ب  21267في 2013/12/31
اعداد المؤتمر التربوي برعاية مجلس المحافظة
مجلس محافظة الديوانية
 3071في 2008/7/7
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ق.ب  5219في 2016/4/11
 701في 2016/3/29

انجاز االعمال المكلفين بها
المشاركة الفاعلة في االحتفال الذي اقيم في الكلية بمناسبة
يوم الجامعة

رئيس جامعة
عميدة الكلية
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University of Qadisiya

College of Education for Girls
Department of Physical Education

1-Full name and surname: Saba Shakir Farhan rain Hasnawi
2-Place and date of birth: 1975 Qadisiyah

3-Religion: betrayed nationalism: Arab Nationality: Iraqi

4-Marital Status: Married to husband's work: university professor Number of children: 3
5-identification number of civil cases: 648 383 history: 25/07/2007 citizenship certificate
number: 9761 history: 08/11/2007

6-The present residential address and the nearest point of a function: Diwaniya / district
teachers Phone number: - Mobile number: 07802250256

7-Current position: President of the Sports Department of Soil direct number and the date of
the job:

8-The first date of the appointment of the job that he found:
9-The first date of the appointment of the university: 12/03/1998 number of direct and
history: in 1049 17/03/1998

10-E-mail: dr.saba_shaker@yahoo.com
11-educational attainment and certificates obtained with the said university and the donor
country and the year of grants:

Certificate kind obtained by the donor for the certificate number and date of your birth
certificate granting it
diploma

BS 1996/1997 Faculty of Physical Education / University of Qadisiya in 2313 08/14/1997
MA 2001 Faculty of Physical Education / University of Qadisiya in 8978 8/12/2001

PhD 2011 Faculty of Physical Education / University of Qadisiyah 18952 on 25/12/2011
12-messaging addresses and Alatarih obtained:

Title of Master's message of self-concept of the players of the Iraqi national team for some
individual games number and date
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University is number 8978 on 8/12/2001
Doctoral thesis concerns the future of the sport with internal control for external students of

Physical Education Colleges and its relationship to the achievement of the targets number and
date of title

University which number 18,652 in 25/12/2011
13-Date of scientific titles: J

Scientific title of the date of granting the title number and date of the private university it
upgraded administrative matter

Coach sports in 1326 06/04/1998 06/04/1998
12/12/2001assistant teacher in 454 12/12/2001
25/12/20115/3/2102teacher in 3449
15-Current scientific title: - Teacher

16-Positions since the date first set up his job current position for a period of addresses (from

- to) without leaving a period of time to determine the function and where he worked (in the
case assigned to the post of mention whether the assigned person or by proxy)
The ministry name circle career title name the date of commencement

The Ministry of Higher Education and Scientific Research, the University of Qadisiyah
responsible sporting and academic unit in the College of Science, 3/11/2001

The Ministry of Higher Education and Scientific Research Department of the University of
Qadisiyah official women's sports activity in the student activities Directorate 12/10/2003

The Ministry of Higher Education and Scientific Research and the University of Qadisiyah unit
of Physical Education official in the College of Education 09/04/2004

The Ministry of Higher Education and Scientific Research, the University of Qadisiyah
Associate Director of Physical Education, headed by the university 21/11/2004

The Ministry of Higher Education and Scientific Research and the University of Qadisiyah
responsible unit of sport in the College of Arts 5/6/2006

The Ministry of Higher Education and Scientific Research, the University of Qadisiyah Head of
the Department of Physical Education at the College of Education Girls 28/10/2014

The Ministry of Higher Education and Scientific Research, the University of Qadisiyah Head of
the Department of Art Education in the College of Education for Girls 17/12/2014

The Ministry of Higher Education and Scientific Research Qadisiyah University Associate
Dean of Academic Affairs at the College of Education for Girls 09/04/2016
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17-Training:
Duration of the session name place Rating

Educational qualification from 2/1 up to 11.2.2002 develop teaching and training of university
center pass session

Internet 22/12/2004 cycle the electronic calculator and Internet services center pass session

Training in subjects (Quote, vision, balance, follow-up and evaluation) 2-5 / 5/2009
Qadisiyah pass session

Training in subjects (Quote, vision, balance, follow-up and evaluation) Advanced Level 8-11 /
6/2009 Qadisiyah pass session

Educational techniques twentieth 25/7 cycle until 5/8/2009 develop teaching and training of
university center pass session

Twenty-second 22/2 educational technology cycle up to 23/2/2009 the development of
teaching and training of university center pass session

Activate society (communication skills, public speaking, negotiation skills, leadership skills and
shared 22. 25/3/2010 Qadisiyah pass session

Activation of society in Qadisiyah province (the formulation of the project request and
advocacy, transparency and decentralization) 4-7 / 7/2010 Qadisiyah pass session
18-Alckrat and honors- :

Number and date of the book of the donor of the book
(Wazzar- university president - Dean) grants reasons

Q.b 21,267 at 31/12/2013 Rector choose the best regional university University
7/7/2008Council 3071 in the province of Diwaniyah prepare educational conference
sponsored by the Provincial Council

Q.b in 5219 11/04/2016 university president in charge of business with the completion of
701 on 29/3/2016 dean of the university actively participate in the celebration, which was
held at the college on the occasion of the university

6

