
 (C.Vالسيرة العلمية )                                                      
           جامعة القادسية       

     للبنات     كلية التربية 

 البدنية وعلوم الرياضةالتربية قسم 

 نبيل حسين عباس مهدي / السالمي االسم الرباعي واللقب : -1

 1969 ديوانية / محل وتاريخ الوالدة   : -2

 عراقيةالجنسية :                          عربية القومية :                             مسلمالديانة :     -3

 4 عدد االطفال:      ربة بيت   الزوجة :  أوعمل الزوج                  متزوجالحالة الزوجية :   -4

  8/2/2006تاريخها :  886297 جنسية :رقم شهادة ال  7/2/2006تاريخها :   258472  المدنية : األحوالرقم هوية  -5

 07827274924 رقم الموبايل :اتف : رقم اله  الوقف الشيعي/  العذاريةحالي واقرب نقطة دالة  :ديوانية / حي عنوان السكن ال -6

 2014/10/29ب : رقم وتاريخ المباشرة بالمنص                                       معاون اداري المنصب الحالي : -7

 5/8/2003وجد  :  أنتعيين بالوظيفة  أولتاريخ  -8

 19/8/2003في  236رقم وتاريخ المباشرة :                           5/8/2003تعيين بالجامعة :  أولتاريخ  -9

 nabilalsalamy@gmail.comالبريد االلكتروني:  -10

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

 

 

 

 الشهادة 

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

 الشهادة 

    دبلوم

 تأييد تخرج 2/5/2005في  1784 كلية التربية الرياضية/بغدادجامعة  1991/1992 بكالوريوس

 10/5/2009في  5963 ية/كلية التربية الرياضيةجامعة القادس 2009 -2008 ماجستير 

 11/2/2014في  2452 جامعة القادسية/كلية التربية الرياضية 2014 -2013 دكتوراه 

 

 عناويين الرسائل واالطاريح التي حصل عليها:   -12

 

عنوان رسالة 

 الماجستير

بة واقع نظام الدوري العراقي لفرق المقدمة بكرة القدم وأثره في تطور اللع
 . 2002 – 1974ونشرها من 

 رقم وتاريخ 

 األمر الجامعي

5363-

10/5/2009 

عنوووووووووووووووووووان 

أطروحووووووووووووووة 

 الدكتوراه

دراسة تحليلية لواقع االحتراف لالعبي كرة القدم في دوري النخبة العراقي للموسم 
2011- 2012. 

 رقم وتاريخ 

 األمر الجامعي

2452-

11/2/2014 

         

 

 تاريخ االلقاب العلمية : -13

 

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

  5/8/2003 مدرب ألعاب رياضية

 10/2009 /21في  4409 ----- 15/10/2009في  12238 15/10/2009 مدرس مساعد

 19/3/2014في  1315 -------  11/3/2014في  4505 11/2/2014 مدرس

   اعداستاذ مس

   استاذ 

        

 ادارة وتنظيم / كرة القدم -االختصاص العلمي : -14

 مدرس دكتور  -اللقب العلمي الحالي : -15

الى( دون ترك فترة زمنية تحديد  –شغله المنصب الحالي للفترة ) من  ةلغايعناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين  -16

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

 

 تاريخ المباشرة العنوان الوظيفي أسم الدائرة أسم الوزارة

 2005-2003 الرياضة  الوحدةمسؤول    العلومجامعة القادسية/كلية  التعليم العالي والبحث العلمي

 20/2/2012 مسؤول الوحدة الرياضة  البيطريلية الطب جامعة القادسية/ك التعليم العالي والبحث العلمي

 29/10/2014 للشؤون االداريةمعاون العميد ا جامعة القادسية/كلية التربية للبنات التعليم العالي والبحث العلمي

    

   

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



الداريي االندية الرياضية أهمية بعض المهارات القيادية  
 لمحافظات الفرات االوسط من وجهة نظرهم

 
2016 

 
 مجلة المثنى لعلوم التربية الرياضية   

 العراق

 

 -البحوث المقبولة للنشر : -17
قيااااال االحتاااراف لالعباااي كااارة القااادم مااان خاااال  التشاااريعات  1

 والقوانين في الدوري العراقي
 العراق لرياضيةمجلة المثنى لعلوم التربية ا 2013

افضاام مسااافة تقاادم نحااو الهاارة يتخاارها حااارال المرمااى لتقلياام  2
 فرص التهديف اثناء ركلة العشرة امتار بخماسي كرة القدم

 العراق مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية 2011

قياال االحتراف لالعبي كرة القادم مان خاال  االعاالم الرياضاي  3
 في الدوري العراقي

 العراق ة القادسية لعلوم التربية الرياضيةمجل 2013

واقاع الجااودة االداريااة فااي االنديااة الرياضااية لمحافظااات الفاارات  4
 االوسط والجنوب من وجهة نظر االداريين

 العراق مجلة كربالء لعلوم التربية الرياضية 2016

قياال االحتراف الرياضي لالعبي كرة القدم في الادوري العراقاي  5
 امين الصحي واالجتماعيمن خال  الت

 -كليااة التربيااة البدنيااة وعلااوم الرياضااة ب ااداد 2013
 سكرتارية المؤتمر

 العراق

واقاااااع المعساااااكرات الخارجياااااة لالندياااااة الممتاااااا ة بكااااارة القااااادم  6
للمنطقتااااين الوسااااطى والجنوبيااااة مااااو وجهااااة نظاااار االداريااااين 

 والمدربين

 العراق مجلة بابل لعلوم التربية الرياضية 2016

 

  -االشراف المنجز على الدراسات العليا :-18

 -الماجستير : -أ

 األشراف المنجز على )الماجستير(

 رقم وتاريخ أمر المناقشة لرسالةعنوان ا أسم الطالب ت
جهة 

 المناقشة

المشرفون 

 المشاركون

1      

  -الدكتوراه :-ب

 األشراف المنج  على )الدكتوراه(

 أسم الطالب ت

 عنوان األطروحة

 

 

 

م وتاريخ أمر رق
 المناقشة

 المشرفون المشاركون  جهة المناقشة

      

 
 

 

  -المناقشات العلمية: -19

 -الماجستير : -أ

 

  -الدكتوراه : -ب 

 

  -المؤتمرات العلمية : -20

 رياضة في جامعة بغداد.المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة الذي عقد في رحاب كلية التربية البدنية وعلوم ال داخل العراق  :

 

 

  خارج العراق :

 

 لمي البحوث والرسائل واالطاريح :التقويم الع -21

 



 

 الدورات التدريبية : -22

 مكانها مدتها اسم الدورة

 مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي 30/3/2009ولغاية  15/3/2009 التقنيات التعليمية

 مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي 17/3/2009ية ولغا 14/4/2009 دورة التاهيل التربوي

 مركز الحاسوب وخدمات االنترنيت 17/5/2015ولغاية  3/5/2015 دورة التعليم االلكتروني

 مركز الحاسوب وخدمات االنترنيت 1/4/2015ولغاية  17/3/2015 دورة القيادة واالدارة العليا

 

  -التشكرات والتكريم : -23

 الجهة المانحة للكتاب  لكتاب رقم وتاريخ ا

 عميد (                      –رئيس جامعة  -) الوزير

 اسباب المنح

  13للجهود المبذولة في االعداد والتهيئة لحفل التخرج الدورة  رئيس الجامعة 3/11/2004 في 6217

  2013 -2012فل التخرج للجهود المبذولة في االعداد والتهيئة لح رئيس الجامعة  28/11/2013في  18954

  2005 -2004مشاركة فرق الجامعة في بطوالت الجامعات العراقية  رئيس الجامعة 11/5/2005في  3127

على المركز االول بكرة والمبذولة في حصول فريق جامعتنا للجهود القيمة  رئيس الجامعة 9/4/2014في  6373

 2014 - 2013القدم 

 تثمينا للجهود القيمة المبذولة الختيار جامعتنا كافضل جامعة اقليمية  لجامعة رئيس ا 31/12/2013في  21287

في حصول منتخب الجامعة بكرة والمتمثلة تثمينا للجهود القيمة والمبذولة  رئيس الجامعة  9/3/2005في  1568

 2005 -2004على المركز االول  القدم في كربالء

نا للجهود القيمة المبذولة في حصول جامعتنا على النتائج المتميزة في تثمي  رئيس الجامعة 25/4/2006في  3051

 بطولة جامعات العراق

المشاركة مع اعضاء لجنة االستعراض لحفلة التخرج  للجهود المبذولة في رئيس الجامعة 19/11/2013في  18858

2012- 2013 

 2014 -2013والتهيئة لحفل التخرج للجهود المبذولة في االعداد  رئيس الجامعة 8/12/2014في  18492

 المشاركة في حفل التخرج رئيس الجامعة 6/12/2015في 16988

 انجاز االعمال المكلف بها رئيس الجامعة 11/4/2016في  5219

 المشاركة في حفل التخرج رئيس الجامعة 24/11/2016في 15147

 بتي كرة القدم والتنس االرضي للجامعات العراقيةالمركز الثاني للع مساعد رئيس الجامعة 23/12/2009في  4106

 الثاني في بطولة الجامعة بالشطرنج في كلية العلومللحصول على المركز  العميد 26/10/2004في  1461

  انجاح الندوة العلمية الثانية في كلية العلومللجهود المبذولة والمتميزة في  العميد 28/4/2005في  905

حصول كلية العلوم على المرتبة الثالثة في تقويم االداء للجهود المتميزة  العميد 30/3/2011في  851

 على كليات العلوم في جامعات العراق

في حصول كلية العلوم على المركز تثمينا للجهود المبذولة والمتمثلة  العميد 20/12/2004في  1838

 الثالث بالكرة الطائرة لبطولة الجامعة

فريق كرة القدم بالمركز االول تثمينا للجهود المبذولة والمتمثلة بحصول  العميد 14/3/2005في  394

  2005 -2004بكرة القدم 

حصول فريق الشطرنج المركز االول تثمينا للجهود المبذولة والمتميزة في  العميد 12/5/2005في  991

  والمركز الثالث بكرة القدم في كلية العلوم

بااللتزام بالدوام الرسمي رغم الظروف تثمينا للجهود المبذولة والمتمثلة  دالعمي 5/10/2005في  2165

  الصعبة

بطولة اساتذة جامعة ة بالمشاركتثمينا للجهود المبذولة والمتميزة في  العميد 16/3/2009في  956

  القادسية

لعلوم على المركز والمتمثلة في حصول فريق كلية اتثمينا للجهود المبذولة  العميد 28/3/2010في  834

 الثاني للساحة والميدان

بحصول فريق العلوم على المركز االول تثمينا للجهود المبذولة والمتمثلة  العميد 22/12/2009في  5283

 في بطولة الجامعة بكرة المضرب في كلية العلوم

 المشاركة في حفل التخرج في كلية الطب البيطري العميد 29/10/2014في  5637

 الدوام في العطل الرسمية في كلية التربية للبنات العميد 16/11/2015ي ف1994

 المشاركة في يوم الجامعة العميد 29/3/2016في 701

 المشاركة في يوم الجامعة العميد 12/2/2015في 281

 استكمال اجراءات التقديم للطلبة الجدد العميد 15/12/2016في 1983

   

 

  -اللغات التي يجيدها : -24



 

 

  -اية معلومات او مالحظات اخرى : -25

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Scientific Biography (C.V) 



 

 

 University of Al-Qadisiya 

College of Education for Girls 

Department of Physical Education and Sports Sciences 

1. Full name and surname: Nabeel Hussain Abbas Mahdi / Al-Salami 

2. Place and date of birth: Diwaniyah  / 1969 

3. Religion: Muslim                                         nationalism: Arab                     Nationality: Iraqi 

4. Marital Status: Married          spouse's job: Housewife                   Number of children: 4 

5. ID  number : 258 472   its date : 07/02/2006      citizenship certificate number: 886 297 Date : 8/2/2006 

6. The present residential address and the nearest point : Diwaniyah  / Aatharia neighborhood  / Waqaf Shiite 

Phone Number: Mobile Number: 07827274924 

7. Current position: Associate administrative              number and the date of practicing job : 10/29/2014 

8. The first date of the appointment of the job if available : 05/08/2003 

9. The first date of the appointment at  the university: 08/05/2003 number and date of starting job : 236 in 

08/19/2003 

10. E-mail: nabilalsalamy@gmail.com 

11. Educational attainment and certificates obtained with the said university and the donor country and the year 

of grants: 

  

 

Certificate  Type  Date of 

obtaining  

Granting 

body   

Date and no. of order letter of granting the cert.  

 Diploma     

 Bachelor 

degree  

1991/1992 Baghdad 

University / 

physical 

education 

college  

1784 on 2/5/2005 

 Master 

degree  

2008/2009 Al-Qadisiya 

University  

/ physical 

education 

college 

5963 on 10/05/2009 

 Doctorate  2013/2014 Al-Qadisiya 

University  

/ physical 

education 

college 

2452 11/2/2014 

 

 

12-Thesis and researches titles that achieved : 

Master's thesis  he reality of the Iraqi league 

teams provided a system in 

football and its impact on the 

evolution of the game and 

dissemination of 1974-2002. 

Date & no. of 

university 

order letter  

5363 -10/5/2009 

Doctorate dissertation    An analytical study of the reality 

of professional football players 

in the Iraqi Elite League season 

2011-2012. 

Date & no. of 

university 

order letter 

2452- 11/02/2014 

  

 

 

 

 



 

 

13-Date of scientific titles : 

Scientific title  Date of grant  Date and no. of university order and 

admn. Order special of promotion    

Trainer of sport games 5/8/2003  

Asst. lecturer  15/10/2009 12238 on 15/10/2009 --- 4409 on 21/10/2009 

Lecturer  11/02/2014 4505 on 11/03/2014 --- 1315 on 19/03/2014 

Asst. prof.    

Prof.    

 

14-. scientific competence: - Management and Organization / Soccer 

15.  current scientific title: - Dr. lecturer  

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

without leaving a period of time to determine the function and where  worked (in the case assigned to the 

post of mention whether the assigned person or by proxy) 

 

Name of ministry  Name of office  Job title  Date of start job  

Higher Education and 

Scientific Research 

the University of 

Qadisiyah / Faculty of 

Sciences 

Responsible of sport 

unit  

2003-2005 

Higher Education and 

Scientific Research 

the University of 

Qadisiyah / College of 

Veterinary Medicine 

Responsible of sport 

unit  

20/02/2012 

Higher Education and 

Scientific Research 

the University of 

Qadisiyah / College of 

Education for Girls  

Dean associate for 

admn. Affairs  

29/10/2014 

 

1- Publications :  

No.  Research title  Date of 

publishing  

Published by  Country  

 The importance of some of 

the leadership skills of the 

administrators of sports 

clubs in the provinces of the 

Middle Euphrates from 

their point of view 

 

2016 

 

Muthanna 

magazine for 

Physical 

Education 

Sciences 

   Iraq 

 

  

 

17-Appoved researches for publishing : 

1 Measuring the professionalism of 

footballers through legislation 

and laws in the Iraqi League 

2013 Muthanna magazine for 

Physical Education Sciences 

Iraq 

2 Better progress towards the ball 

taken by the goalkeeper to reduce 

scoring opportunities during the 

kick ten meters away  with  

football fifth  

2011 Muthanna magazine for 

Physical Education Sciences 

Iraq 

3 Measuring the professionalism of 

football players through the 

sports media in the Iraqi League 

2013 Al-Qadisiya  magazine for 

Physical Education Sciences 

Iraq  

4 The reality of administrative 

quality in sports clubs in the 

provinces of the Middle 

Euphrates and the south, from 

2016 Karbala   magazine for 

Physical Education Sciences 

Iraq  



the standpoint of administrators 

5 Measuring the professionalism of 

athletic football players in the 

league through the Iraqi Health 

and Social Insurance 

2013 College of Physical 

Education and Sports 

Science BAGHDAD 

Conference Secretariat 

Iraq  

6 he reality of foreign camps 

excellent club football central and 

southern zones  viewpoint 

administrators and coaches 

2016 Babylon Magazine for  

Physical Education Sciences  

Iraq  

  

18- Achieved supervision on post-graduate : 

A- Master : 

   Supervision on Master thesis   

No.  Student name   Thesis title  Date & no. of 

discussion  

Discussion 

body  

Supervisors 

and 

participants  

1      

  

B- PhD  

C- Supervision on PhD Dissertation    

No.  Student name   Thesis title  Date & no. of 

discussion  

Discussion 

body  

Supervisors 

and 

participants  

1      

 

 

 19. Scientific Discussions: - 

A Master: - 

 

B - PhD: - 

 

20. scientific conferences: - 

Inside Iraq: The Second International Scientific Conference on Sport Sciences held at the College 

of Physical Education and Sports Science at the University of Baghdad. 

 

Outside of Iraq: 

 

21. Calendar of scientific research, thesis and Dissertation :  

      22. Training courses : 

Course name  Period  Location  

Educational techniques 15/3/2009 until 30/3/2009 Center of  development of 

teaching and university training 

Educational qualification 

course  

14/4/2009 until 17/3/2009 Center of  development of 

teaching and university training 

Electronic Learning Course 03.05.2015 till 17.05.2015 Computer and Internet Services 

Center 

Leadership and senior 

management course  

17.03.2015 till 01.04.2015 Computer and Internet Services 

Center 

 

  23- Thankful & Appreciation letters : 

Date & no. of letter  Issued by ( Minister – 

university president – dean )  

Reasons for award  

6217 on  3-11-2004   President of the University  For the efforts made in the setup and 

configuration of the graduation ceremony of 

the 13th session 

18 954 on 28/11/2013 President of the University  For the efforts in the setup and 



configuration of the graduation ceremony 

2012-2013 

 

3127 on 11/5/2005 President of the University  League teams participate in tournaments 

Iraqi universities 2004-2005 

 

6373 on  09/04/2014 President of the University  For efforts exerted in value and for our 

university team for first place in football 

from 2013 to 2014 

21287 on 31/12/2013 President of the University  in appreciation for the efforts exerted to 

choose the value of our university as the best 

regional university 

1568 on  09/03/2005 President of the University  in appreciation of the efforts made and the 

value of the university team for soccer in 

Karbala for first place from 2004 to 2005 

3051on  25/04/2006 President of the University  in appreciation for the efforts exerted in 

value for our university for their 

outstanding results in Iraq's universities 

Championship 

18858 on  19/11/2013 President of the University For the efforts to engage with members of 

the Review Committee for the 2012-2013 

Graduation 

 

18492 on 08/12/2014 President of the University For the efforts in the setup and 

configuration of the graduation ceremony 

2013-2014 

 

16 988 on 12/06/2015 President of the University participate in the graduation ceremony 

In 5219 04/11/2016   

15147 on 24/11/2016 President of the University do business assigned 

4106 on 23/12/2009 President of the University  participate in the graduation ceremony 

4106 on 23/12/2009 Asst. of President of the 

University 

second place for two games  football, tennis 

Ground Iraqi universities 

  

 

1461 on  26/10/2004 Dean for second place in the league championship chess at the 

Faculty of Science 

905 on 28/4/2005 Dean For the efforts and excellence in the success of the second 

scientific symposium at the Faculty of Science 

851 on 03.30.2011 Dean for outstanding efforts for the Faculty of Science at the 

third place in the evaluation of performance on the 

science faculties in Iraq's universities 

1838 on 20/12/2004 Dean         in appreciation of the efforts of and for the Faculty 

of Science at the third place in Volleyball Championship 

League 

 

394 on 14/3/2005 Dean in appreciation of the efforts and the accession of the 

football team in first place in football from 2004 to 2005 

 

991 on 12/5/2005 Dean in appreciation of the efforts and excellence in chess for 

the first place team and the third place football at the 

Faculty of Science 

2165 on 05/10/2005 Dean in appreciation of the efforts and commitment of official 

hours, despite difficult conditions 

 

956 on 16/3/2009 Dean in appreciation of the efforts and excellence in 



participating professors championship University of 

Qadisiya 

 

34 on 28/3/2010 Dean  in appreciation of the efforts of the team for the Faculty 

of Science at the second position for the yard and field 

5283 on 22/12/2009 Dean in appreciation of the efforts and of obtaining science 

team for first place in the league championship tennis 

reel in the Faculty of Science 

5637 on 10/29/2014 Dean participate in the graduation ceremony of the Faculty of 

Veterinary Medicine 

1994 on 16/11/2015 Dean always in the public holidays in the College of Education 

for Girls 

701 on 29/3/2016 Dean participating in the University Day 

281 on 12/2/2015 Dean participating in the University Day 

1983 on 15/12/2016 Dean  complete the application process for new students  

 

 

       

 

  24. Languages fluently: - 

 

 

25. any information or observations: - 
 

 


