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 ٚاس يجٛذ دْش االصذ٘:   االصــــــــــــى 

  9191/  2/  8 : ذاسٚخ انًٛـــالد 

 يرزٔج  انحانح انزٔجٛح :

 يضهى  انذٚـــــــــــاَح   : 

 : انرشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو انشٚاضح   انرـخـصــــــص

 أل  يذسس جايعٙ : حانٕظٛفــــــــــــ

 اصرار يضاعذ  : انذسجح انعهًٛح

 انشٓادج : دكرٕساِ

    جايعح انقادصٛح -كهٛح انرشتٛح نهثُاخ :     عُٕاٌ انعًم

     yas.dahash@qu.edu.iq: انثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 أٔالً : انًؤْالخ انعهًٛح

 الًاروخ الكلوـــة  اجلامعة الدرجة العلموة

 بكالوريوس

 

 2004-2003 الرتبوة اليدنوة وعلوم الرواضة القادسوة

 2012 الرتبوة اليدنوة وعلوم الرواضة القادسوة املاجستري

 الدكتوراه

 

 2019 الرتبوة اليدنوة وعلوم الرواضة القادسوة 
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 ثاَٛاً : االنقاب انعهًٙ

 

 عُأٍٚ انشصائم ٔاالطاسٚح انرٙ حصم عهٛٓا ثانثاً: 

 السنـــــة الشهادة  عنوان ال ت

النًقاء العيب الًنس  أهم احملددات األنٌروبومرتوة واليدنوة واملهاروة 1

 ( سنة ألندوة املنطقة الوسطى واجلنوبوة 17-16األرضي فىة )

 2012 املاجسًري 

القومة الًنيىووة لالنًياه االنًقائي بداللة الوقظة الذهنوة باسًعمال منظومة  2

(RehaCom ) لالعيب الًنس 

 2019 الدكًوراه

 

 ً  : انًقشساخ انذساصٛح انرٗ قًد ترذسٚضٓاساتعا

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2019 _  2013 درس الرتبوة الرواضوة  الًمروض _العلوم الطيوة االساسوة  1

 2020-2019 علم النفس الرواضي/ العاب املضرب  الرتبوة للينات  -الرتبوة اليدنوة وعلوم الرواضة 2

 

 

 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2013/  1/  7 مساعدمدرس  1

 2016/  3/  1 مدرس 2

  2019/  8/ 4 استاذ مساعد  3



 خايضاً: انًٓاو انًكهف تٓا 

 تاروخ االمر االداري  رقم االمر االداري  املهمة  ت

 6/5/2013 695 كلوة الًمروض  –مسؤول الوحدة الرواضوة  9

 2/9/2013 1339 كلوة الًمروض  –مقرر فرع العلوم االساسوة  2

 26/11/2014 2503 كلوة الًمروض –معاون العمود للشؤون االداروة  3

 29/5/2014 1102 كلوة الًمروض  -ممٌل الًدروسوني  4

  2019/  8/ 4 1752 كلوة الرتبوة للينات –مقرر قسم الرتبوة اليدنوة وعلوم الرواضة  5

 

 ": كرة انشكش ، انجٕائز  ٔ شٓاداخ انرقذٚش.ادصاص

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 8002 رئيس جامعة القادسية كتاب شكر 1

 8002 الرياضيةعميد كلية التربية  كتاب شكر 2

 8002 للشؤون العلمية جامعة الرئيس مساعد  كتاب شكر 3

 8000 رئيس جامعة القادسية كتاب شكر 4

 8002 رئيس جامعة القادسية كتاب شكر 5

 8002 رئيس جامعة القادسية كتاب شكر 6

 8002 رئيس جامعة القادسية كتاب شكر 7

 8002 رئيس جامعة القادسية كتاب شكر 8

 8002 رئيس جامعة القادسية كتاب شكر 9

 8002 عميد كلية التمريض كتاب شكر 10

 8002 عميد كلية التمريض كتاب شكر 11

 8002 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  كتاب شكر 12

 8002 عميد كلية التمريض كتاب شكر  13

 8002 عميد كلية التمريض كتاب شكر 14

 8002 كلية التمريضعميد  كتاب شكر 15



 8002 عميد كلية التمريض كتاب شكر 16

 8002 عميد كلية التربية للبنات  كتاب شكر  17

 8080 عميد كلية التربية للبنات  كتاب شكر  18

 8080 عميد كلية التربية للبنات  كتاب شكر  19

 8080 وزير التعليم العالي والبحث العلمي   كتاب شكر  20

 ":انثحٕز انعهًٛح صاتعا

سنة  أسم البحث  ت

 النشر

 2013 ( سنة ألندٌة المنطقة الوسطى  والجنوبٌة ٦١-٦١اهم المحددات المهارٌة النتقاء العبً التنس األرضً فئة ) 1

 عبً كرة القدم فً اندٌة محافظة لاللصابات الرٌاضٌة االى الضغوط الناتجة من لنفعالً عتأثٌر التفرٌغ اال 2

 الدٌوانٌة 

2015 

مٌة  والخلفٌٌة بالتنس مان االرٌضٌتٌن االٌدقة الضربتٌ  ًمنهج تعلًٌٌمً باستعمال مساحات وادوات مختلفة وأثره ف 3

 للطالب

2016 

 2017 بالتنس لالعبٌن المستقٌمة والقطرٌةلقٌاس دقة الضربات االرضٌة االمامٌة والخلفٌة  تبناء وتقنٌن اختبارا 4

 2018 بناء وتقنٌن اختبارٌن لقٌاس دقة الضربة المسقطة االمامٌة والخلفٌة بالتنس االرضً لالعبٌن المتقدمٌن  5

 2018 اهم المحددات المهارٌة النتقاء العبً الرٌشة الطائرة لمنتخبات جامعات الفرات االوسط 6

( لبعض القوى الساقٌن ومستوى االداء المهاري لالعبً الرٌشة  Vertimax اثر تمرٌنات باستخدام جهاز ) 7

 الطائرة  

2019 

 2019 تأثٌر أنشطة تروٌحٌة بلعبة التنس فً التوافق النفسً لدى طالب كلٌة التمرٌض _ جامعة القادسٌة  8

 2019 قهق انًضرقثم ٔعالقرّ تانطًأَُٛح انُفضٛح نذٖ انًٕظفٍٛ انعقٕد فٙ جايعح انقادصٛح  9

تُاء إًَٔرج صثثٙ ٔفق انصفاخ انثذَٛح ٔانقذساخ انحشكٛح نألسصال انًضرقٛى تانرُش نالعثٙ يُرخثاخ كهٛاخ  10

 جايعح انقادصٛح 

 

2019 

 

 عاششا" :انهغــاخ .

             ٙعشت 

    ٘اَكهٛز    


