
 عقيل رمحن مراحالسرية الذاتية للمدرس                                  

 كلية العلوم /جامعة القادسية /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  

 عقيل رمحن مراح صباح الصاحلي /االسم الرباعي واللقب 

 حي اجلزائر  –الديوانية  41/1/4791 /تأريخ وحمل الوالدة 

  متزوج . /احلالة االجتماعية 

 3/عدد االوالد 

شارع الضغط العايل قرب الرعاية –حي اجلزائر –الديوانية   /عنوان السكن 
 االجتماعية .

 49447221171 /رقم اهلاتف 

 aqeel1011marhs@gmail.com /الربيد االلكرتوني 

 قسم البيئة . –العلوم كلية  –جامعة القادسية  /مكان العمل 

 الشهادات : 

 (.7444 -4777سنة التخرج )  – علوم الرياضة والرتبية البدنيةبكالوريوس  -4

بايو ميكانيك سنة التخرج  – علوم الرياضة والرتبية البدنيةماجستري   -7
(7444.) 

لبطلة اسيا وعالقتها باجناز  ) بعض املتغريات البايوكينماتيكية  عنوان الرسالة
 ((.12)رمي الثقل لذوي االحتياجات اخلاصة فئة 

 األلقاب العلمية :

 .3/9/7444مدرس مساعد يف  -4

mailto:aqeel1011marhs@gmail.com


 .77/4/7441مدرس يف  -7

 اخلدمة الوظيفية :

مديرة االنشطة  –يف جامعة القادسية  4/44/7443تاريخ اول يف دوائر الدولة 
 الطالبية يف رئاسة اجلامعة .

 االدارية : املناصب

 مدير شعبة االنشطة الطالبية يف كلية العلوم . -4

 البحوث املنشورة :

 : 3عددها 

دراسة مقارنة للمهارات الدفاعية وفق ختصصات اللعب )الالعب الليربو و األعداد -4
 والضرب الساحق ( بالكرة الطائرة .

تطوير القوة القصوى للعضالت االساسية يف االداء للذراع الرامية  -7
باستخدام التحفيز الكهربائي وأثرها يف االجناز لالعبي دفع الثقل 

 .الشباب

انواعها اسباب حدوثها ( لدى العبي الساحة االصابات الرياضية )  واقع -3
 وامليدان املعاقني يف القادسية .

  االجنازات الرياضية :

احلصول على املركز االول لبطولة جامعة القادسية لكرة القدم اخلماسي  -4
 . 7447 -7444تدريسني للسنة الدراسية لل

احرزت كلية العلوم التصنيف الثاني بعد كلية الرتبية البدنية وعلوم  -7
 7442 -7441الرياضية يف كافة الفعاليات الرياضية للعام الدراسي 



احلصول على املركز الثاني لبطولة جامعة القادسية لكرة القدم للتدريسيني   -3
 (.7442 -7441للسنة الدراسية ) 

احلصول على املركز الثاني يف بطولة جامعة القادسية للريشة الطائرة للسنة  -1
 (.7442 -7441الدراسية ) 

نة احلصول على املركز الثاني لبطولة جامعة القادسية لكرة السلة للس  -1
 (.7441 -7441الدراسية ) 

احلصول على املركز الثالث يف بطولة جامعة القادسية بكرة القدم اخلماسي   -2
 .(7449 -7442للطالب للعام الدراسي )

احلصول على املركز الثالث يف ركضة الضاحية ليوم اجلامعة للعام الدراسي  -9
(7442- 7449). 

 
 التشكرات

 الوزير من (4) -4

  . ( من رئيس اجلامعة1) -7

 من العميد( 9) -3

 -املشاركات:

املشاركات الفعلية لكافة االنشطة الطالبية ضمن منهاج قسم االنشطة  -4
 . الطالبية يف رئاسة اجلامعة

املشاركة يف املؤمترات البايو ميكانيك التي تقيمة كلية الرتبية  -7
 البدنية وعلوم الرياضة .

 جامعات العراق(املشاركة يف الوفود الرياضية اجلامعية )بطوالت  -3

املشاركة يف الدورات والندوات التي تقيمها كلية العلوم وباقي  -1
 الكليات .



 املشاركة ضمن اللجان اخلاصة يف الكليه . -1

املشاركة مع الوقفة التضامنية التي دعت اليها رئاسة اجلامعة لرفع  -2
 احلظر عن املالعب العراقية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biography of the teacher Aqeel Rahman Marah 
Ministry of Higher Education and Scientific Research / Qadisiyah 

University / Faculty of Science 
The fourth name and the title / Aqeel Rahman Marah Sabah al - Salhi 

Date and place of birth / 14/4/1975 Diwaniya - Algiers district 

Marital status: Married  
Number of children / 3 
Address of housing / Diwaniyah - Algeria - high pressure street near 

social welfare . 
Phone number / 07802664424 
E-mail aqeel1011marhs@gmail.com 
Place of work / University of Qadisiyah - Faculty of Science - 

Environment Department . 
Certificates: 
1-Bachelor of Science in Sport and Physical Education - Graduation 

Year (1999-2000). 
2-Master of Science in Sport and Physical Education - Bayou Mechanic 

Graduation Year (2008). 
Thesis Title (Some Biochemical Parameters of the Asian Champion 

and its Relation to Achievement of Weight Loss for People with 

Special Needs (56)) 
Scientific titles 

Assistant teacher on 3/7/2008.1- 

  2-Teacher on 22/1/2015 



 

Career Service 
The first date in the departments of the State 1/10/2003 in the 

University of Qadisiyah - Director of student activities in the 

Presidency of the University. 

Administrative Positions 
1-Director of Student Activities Division, Faculty of Science 

sPublication 
Number 3 
1-A comparative study of defensive skills according to the disciplines 

of the game (player, the Liberals and the numbers and the 

overwhelming beating) volleyball.  
2-Development of the maximum strength of the muscles in the basic 

performance of the arm designed to use electric stimulation and its 

impact on the achievement of players to pay the weight of young 

people. 

3-The reality of sports injuries (the causes of their causes) in the 

players of the arena and the field of the disabled in Qadisiyah. 

Sports Achievements 
1-Obtain the first place of the championship of the University of 

Qadisiyah for the five-year football for the academic year 2008-2009. 

2-The Faculty of Science ranked second after the Faculty of Physical 

Education and Mathematical Sciences in all sporting events for the 

academic year 2015-2016 
3-Obtain the second place for the championship of the University of 

Qadisiyah for football teachers for the academic year (2015-2016). 



4-Obtained second place in the championship of the University of Al 

Qadisiyah for the plane crash for the academic year (2015-2016). 
5-Obtained the second place of the Qadisiya Basketball 

Championship for the school year (2014-2015). 
6-Obtaining the third place in the Qadisiyah University Football 

Tournament for the academic year (2016-2017). 
7-Obtained the third place in the run of the suburb for the university 

day of the academic year (2016 – 2017). 
Thanks 

 (1 )of the Minister 1- 

(5 )from the Rector 2- 

 (7 )from the Dean 3- 

Posts 
1-Active participations for all student activities within the curriculum 

of the Department of Student Activities in the Presidency of the 

University. 
2-Participation in conferences Albayo Mechanic, which evaluates the 

Faculty of Physical Education and Sports Sciences. 
3-Participating in the university sports delegations (Iraqi universities 

tournaments) 
4-Participation in courses and seminars held by the Faculty of Science 

and other colleges. 
Participation in special committees in the college. 5- 

 6-Participating with the solidarity stand called by the university 

presidency to lift the ban on Iraqi stadiums. 
 



 

 


