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07807349499 ىتاٌل:رقن امل  

Mobile    : 

 Academic certificate الشهاداخ الذراضٍح /  

 

 

 

 University اجلاهعح /   
 

faculty/  الكلٍح  
 

Deprtment / القطن    Graduation year/ ضنح التخرد   
 

 1996-1995  الرتتٍح الرٌاضٍح القادضٍح تكلىرٌىش

 2008  الرتتٍح الرٌاضٍح القادضٍح هاجطتري

 2011  الرتتٍح الرٌاضٍح قادضٍح  دكتىراه

                                      هذرش      scientific titleاللقة العلوً/ 

  علن النفص الرٌاضً  Specific  specialization التخصص الذقٍق   ترتٍح رٌاضٍح General specialization التخصص العام          

 فضلجح ,اختثاراخ ,رياضح الوعاقيي ,مرج صلح , مرج يذ  ص املهتن هبا /   جماالخ التخص

 املهام اإلداري
Adminished paper 

 خ
No: 

 املهوح
  Actvity 

 هي تارٌخ 
 Feom Date 

 

 لغاٌح تارٌخ 
To Date 

 

 هضؤوه وحذج الترتيح الرياضيح /مليح الطة الثيطري  1 
 

3004 5002 



 

 5022 3006 ح الرياضيح /مليح القاًىى هضؤوه وحذج الترتي 2 

 5022 3022   مليح القاًىى أهاًح هجلش  3 

 ولحد الن  3025 هذير قضن الوتاتعح الجاهعيح  4 

 الثحىث العلوٍح املنشىرج 
Published paper 

 خ
No: 

 العنىاى 
Research title 

 اضن اجمللح 
journal 

 اجمللذ
Voiume 

 العذد
no 

 الطنح
year 

 

/لصفحةا

   page 

 

دراصح هقارًح لالصتجاتح الٌفعاليح لالعثي االلعاب الجواعيح والفرديح لوٌتخة  1 هٌشىر

 362 3022 الثالث  الحادي عشر  هجلح القادصيح لعلىم الترتيح الثذًيح جاهعح ري قار 
موؤشر لتطىير ظرتح االرصاه الوضتقين تتٌش  هيناًينيحثيىاهن الوتغيراخ ال 2 هٌشىر

 227 3022 الراتع  الراتع  هجلح الحلح العلىم الترتيح الرياضيح  رضي اال

دراصح هقارًح في الضلىك العذواًي لذي الرياضييي الوحروهيي وغير الوحروهيي  3 هنشىر 

 332 3024 الثاًي الثاهي لعلىم الترتيح الرياضيحلحلح هجلح ا هي االتاء 

عالقتها تثعض الضواخ الشخصيح الضائذج لذي هذرتي الوهاراخ العقليح الويزج و 4 هٌشىر

 36 3024 الراتع  الضادس  هجلح القادصيح لعلىم الترتيح الرياضيح االلعاب الرياضيح  
 29 3025 الراتع  الضاتع  الترتيح الرياضيح/ الحلح لعلىم هجلح  اتخار القراراخ وعالقتها تجىدج االداء لذي هذرتي االلعاب الرياضيح   5 هٌشىر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 15       

 16       

 17       

        

 18       

        

        

 خ/ Books الكتة العلوٍح املؤلف /

No: 
 Book titie العنىاى/  

 

 year الطنح / publisher دار ًشر /

 1    

 الثحىث امللقاج يف املؤمتراخ 

Participation in 

conferences 

 خ
No: 

 عنىاى الثحج
Paper title  

 عنىاى املؤمتر 
Conference title 

 اجلهح املنظوح  للوؤمتر 
Qrganized By 

 الطنح 
             year 

 1     

 2     

 3 
أثر هٌهج تعليوي تأصلىب التعلن التعاوًي في تعض الوتغيراخ النيٌواتينيح لحرمح 

 اًي للثايىهيناًيلالوؤتور العلوي الث الطعي تضالح الشيش
 3020 مليح الترتيح الرياضيح/القادصيح جاهعح

 4     

 5     

 6     

 الطنح  اجلاهعح  اضن الطالة  عنىاى الرضالح او االطروحح  خ االشراف على الذراضاخ العلٍا



 

 

Supervised  on 

postgraduate studies 

No: Thesis title  Student name  University year 

 طالة هاجضتير
1 

 طالة هاجضتير
2 

 طالة هاجضتير
3 

 4 
    

 / اجلىائس العلوٍح والشهاداخ  التقذٌرٌح
AWARDS 

 خ
No: 

 اضن اجلائسج او الشهادج 
Award Title  

 اجلهح املاحنح 
organizer 

 الطنح
  year 

 1 
 2225 .هذيريح الترتيح الرياضيح  شهادج تقذيريح

 2 
 2229 القاًىى /جاهعح القادصيح مليح  شهادج تقذيريح

 3 
 2229 ./جاهعح القادصيحالقاًىى مليح  شهادج تقذيريح

 4 
 2212 الذفاع عي حقىق الصحفييي  شهادج تقذيريح

 5 
 2212 جامعة القادسيةكمية القانون /  شهادج تقذيريح

 6 
 2211 كمية القانون /جامعة القادسية  شهادج تقذيريح

 7 
 2211 مية القانون /جامعة القادسيةك شهادج تقذيريح

 8 
 2212 كمية القانون /جامعة القادسية شهادج تقذيريح

 9 
 2213 كمية القانون /جامعة القادسية شهادج تقذيريح

 10 
 2213 كمية القانون /جامعة القادسية شهادج تقذيريح

     


