
 (C.Vالسٌرة الذاتٌة والعلمٌة واإلدارٌة )

 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                 جامعة القادسٌة      

 الفتالوي علً بدٌوي طابور محمد االسم الرباعً واللقب : -1
 19/1/1981دٌوانٌة     محل وتارٌخ الوالدة   : -2

 عراقً الجنسٌة :                          عربًالقومٌة :                   مسلم        الدٌانة :  -3
 موظفة عمل الزوجة :      متزوج       الحالة الزوجٌة : -4
 2116/ 7/6  تارٌخها :  11344711   رقم هوٌة األحوال المدنٌة : -5

 1982/ 8/ 11 تارٌخها :               887587  رقم شهادة الجنسٌة :

 مدرسة رقٌة/ قرب  2-الصدر دٌوانٌة / حً  عنوان السكن الحالً واقرب نقطة دالة  : -6
 17712831111أو  17818213138 رقم الموباٌل :

 29/12/2111 ف3357ًرقم وتارٌخ المباشرة بالمنصب :     مسؤول النشرة االلكترونٌة  المنصب الحالً : -7
 61/65/7566في  7052 رقم وتأر ٌخ :            مسؤول قاعدة البٌانات

 2112/  11/  24          بالوظٌفة أن وجد  :تارٌخ أول تعٌٌن  -8
 2112/  8/  24  رقم وتارٌخ المباشرة :      2112/  11/  24فً   9948  تارٌخ أول تعٌٌن بالجامعة : -9

 التحصٌل العلمً والشهادات التً حصل علٌها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح : -11

 

 

 الشهادة

 جهة المانحة للشهادةال تارٌخ الحصول علٌها نوعها
رقم وتارٌخ  األمر الخاص 

 بمنح الشهادة

    دبلوم

 2112/ 7/ 9فً  5452 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -جامعة القادسٌة -العراق  2112/ 7/ 9 بكالورٌوس: تربٌة رٌاضٌة

 7/2115/ 12فً  4913 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -جامعة القادسٌة -العراق  2115/  7/ 12 ماجستٌر : تربٌة رٌاضٌة

 26/5/2111 فً 7469 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -جامعة القادسٌة -العراق  26/5/2111 دكتوراه

 

 تارٌخ األلقاب العلمٌة : -11

 

 رقم وتارٌخ األمر الجامعً واألمر اإلداري الخاص بالترقٌة تارٌخ منح اللقب اللقب العلمً

 49االمر االداري  2115/  9/  21فً   6991األمر الجامعً  2115/   9/  21 مدرس مساعد

 2111/   5/  26 مدرس
فً  14413، األمر اإلداري  2111/ 26/5فً  7469األمر الجامعً 

2/11/2111 

 أستاذ مساعد
  

   أستاذ

 

 

 



 طب رٌاضًتربٌة رٌاضٌة /   -االختصاص العلمً : -12
 مدرس   -اللقب العلمً الحالً : -13
إلى( دون ترك  –نذ تارٌخ أول تعٌٌن لغاٌة شغله المنصب الحالً للفترة ) من عناوٌن الوظائف التً شغلها م -14

فترة زمنٌة تحدٌد الوظٌفة والجهة التً كان ٌعمل فٌها ) فً حالة تكلٌفه بمنصب ٌذكر فٌما إذا كان تكلٌفه 
 أصالة أو وكالة (

15-  

 الجهة )الدائرة أو الوزارة ( إلى من عنوان الوظٌفة

 الى االن 29/12/2111 ترونٌةمسؤول النشرة االلك
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / 

 جامعة القادسٌة

 الى االن 16/11/2111 / تكلٌف  مسؤول قاعدة البٌانات
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / 

 جامعة القادسٌة

 

 -الكتب المؤلفة : -16

 عنوان الكتاب ت
تارٌخ 

 النشر
 عدد الصفحات البلد جهة النشر

 قٌد النشر العلمً سؤال وجواب فً فهم البحث 6
   

      

 -البحوث المنشورة : -17

 والمكان السنةا جهة النشر تفاصٌل عنوان البحث ت

 المجلد السابع العدد االول الضغوط النفسٌة لدى بعض مدربً المالكمة فً القطر العراقً 1

مجلة القادسٌة 

لعلوم التربٌة 

جامعة  \الرٌاضٌة 

 القادسٌة

 

 العراق 2117

 القادسٌة

2 
مقارنة بعض المتغٌرات البٌوكنٌماتٌكٌة بٌن المستوى العالً والعراقً فً مهارة 

 الوقوف على الٌدٌن ضغطاَ على جهاز  المتوازي

مؤتمر جامعة القادسٌة للعلوم 

المجلد الثامن / العدد  االنسانٌة

 الثانً

 11/3م  15

مجلة القادسٌة 

التربٌة  لعلوم

جامعة  \الرٌاضٌة 

 القادسٌة

 2008 العراق

 القادسٌة

3 

اثر وسٌلة مساعدة )بكرات اسفنجٌة (لتعلٌم مهارة قفزة الٌدٌن الخلفٌة لالعبً 

 الجمناستك

 

 

 العددالثالث 11المجلد 

 8/12م فً 93

مجلة القادسٌة 

لعلوم التربٌة 

جامعة  \الرٌاضٌة 

 القادسٌة

العراق  2111

 القادسٌة

4 
ء المهارات األساسٌة بكرة القدم الوزن النسبً لبعض أجزاء الجسم وعالقته بأدا

 لالعبٌن الشباب

المؤتمر  العلمً الثانً 

 للباٌومٌكانك

كلٌة التربٌة 

جامعة  \الرٌاضٌة 

 القادسٌة

 2111العراق 

 القادسٌة



 العدد االول 11فً المجلد 

 21/2م  38

 

 دراسة تحلٌلٌة لالصابات الرٌاضٌة لالعبً الجمناتك فً العراق 5

لرابع لكلٌات المؤتمر  العلمً ا

التربٌة الرٌاضٌة بجامعة 

الٌرموك / الثانً للجمعٌة 

 العربٌة

كلٌة التربٌة 

جامعة  \الرٌاضٌة 

 الٌرموك

 2011االردن 

 بعض متغٌرات الكرة وعالقتها بدقة تصوٌب الرمٌة الحرة بكرة السلة 6
 المجلد االول العدد األول

 7/3/2112فً  6

 مجلة المثنى

لعلوم التربٌة 

 ٌةالرٌاض

العراق/  2112

 المثنى

7 
عالقة القوة الخاصة فً بعض المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة واالنجاز فً رمً 

 F54القرص للمعاقات بدنٌا لفئة 

المؤتمر العلمً التخصصً 

الثالث قً الباٌومٌكانٌك والتحلٌل 

 الحركً

كلٌة التربٌة 

جامعة  \الرٌاضٌة 

 القادسٌة

العراق  2112

 القادسٌة

8 
فً بعض (  Round shoulders)تأهٌلً الستدارة الكتفٌن  نهج تدرٌبًماثر 

 لدى عدائً المسافات القصٌرةواالنجاز المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة 

وم المؤتمر الدولً االول لعل

 18/12-16 الرٌاضة

كلٌة التربٌة 

جامعة  \الرٌاضٌة 

 بغداد

العراق  2112

 بغداد

 عبً كرة القدملدى الحدد مفصل الركبة بتالمصابٌن لتأهٌل إلعادة جهاز ابتكار  9
 م  1العدد  13المجلد 

 231-215صفحات 

مجلة القادسٌة 

لعلوم التربٌة 

جامعة  \الرٌاضٌة 

 القادسٌة

2113 

   منجز قٌد النشر تضٌق زاوٌة الرؤٌا وعالقته بأنجاز بعض المسافات القصٌرة فً الساحة والمٌدان 11

 -البحوث المقبولة للنشر :

 اإلشراف المنجز على الدراسات العلٌا : -17

 الماجستٌر -ا

 -الدكتوراه : -ب

 -المناقشات العلمٌة: -18



 التقٌٌم مكانها مدتها اسم الدورة

 الحاسبات التأهٌلٌة

ساعة  81بواقع 

بتأرٌخ 

27/1/2114 

 استٌفاء مركز الحاسبة وخدمات االنترنٌت فً رئاسة جامعة القادسٌة

 التأهٌل التربوي
12-

27/2/2116 
 استٌفاء مركز تطوٌر التدرٌس والتدرٌب الجامعً فً رئاسة جامعة القادسٌة

 دورة  تدرٌبٌة فً الجمناستك
22-

25/3/2116 
 اساسٌة القاعة الرٌاضٌة فً نادي الصناعة

دورة تدرٌبٌة وتحكٌمٌة فً 

 الجناستك
 جٌد جدا   النجفالعراقً المركزي فرع مفر اتحاد  8-12/5/2117

 دورة كرة السلة
28-

31/5/2119 
 اساسٌة قاعة المرحوم رحٌم الجنابً ومركز شباب النهروان

 التقنٌات التعلٌمٌة
19-

31/7/2111 

مركز تطوٌر التدرٌس والتدرٌب الجامعً  فً رئاسة جامعة 

 القادسٌة
 استٌفاء

 االخطاء اللغوٌة
12 -

13/6/2112 
 استٌفاء سٌةقاعات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة القاد

دورة فً اللغة العربٌة وحضارة 

 اللغة

14 - 

15/6/2112 
 استٌفاء قاعات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة القادسٌة

النموذج المثالً فً المهارات 

 الرٌاضٌة
 استٌفاء قاعة الحاسبات االنترنٌت فً جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 7-8/6/2112

 استٌفاء قاعة الحاسبات االنترنٌت فً جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 5/6/2112-3 رنامج االكسلدورة تطوٌرٌة فً ب

كتابة وترجمة خالصات البحوث 

 فً التربٌة الرٌاضٌة

21-

21/6/2112 
 استٌفاء كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً  جامعة القادسٌة  قاعات 

 ٌوم 15 دورة فً قوانٌن التفكٌر ومناهجه
ز االمام الحسن الثقافً فً الدٌوانٌة بالتعاون مع أكادٌمٌة مرك

 الحكمة العقلٌة
 جٌد جدا

 دورة االرشاد التربوي
13/1-

7/2/2113 
 استٌفاء جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 استٌفاء جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  دورة تحكٌمٌة فً التنس االرضً

كر وأثرها على دورة امراض الس

 االطراف

31/3-

4/4/2113 
 استٌفاء المعهد التقنً قادسٌة /قسم صحة المجتمع

دورة فً التدرٌب الشخصً 

 والتطوٌر القٌادي

22-

24/4/2113 
 استٌفاء جامعة الكوفة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة



 -الماجستٌر : -أ

 -الدكتوراه : -ب 

 -المؤتمرات العلمٌة : -19

 مؤتمرات مسخ داخل العراق  :

 واحد فً االردن خارج العراق :

 التقوٌم العلمً البحوث والرسائل و االطارٌح : -21

 الدورات التدرٌبٌة : -21

 

 

 

 -التشكرات والتكرٌم : -22

 رقم وتارٌخ الكتاب ت
الجهة المانحة للكتاب 

رئٌس جامعة  -)الوزٌر 

 عمٌد ( –
 أسباب المنح

 تدقٌق نتائج االمتحانٌة النهائٌة للدور االول العمٌد 23/7/2116فً  1174 1

 رجان الرٌاضً السنويجهود متمٌزة فً التهٌئة للمه العمٌد 29/5/2118فً  912 2

 اظهار المؤتمر التقوٌمً الثالث بالمظهر الالئق العمٌد 3/11/2118فً  2141 3

 جهود متمٌزة فً التهٌئة إلنجاح المؤتمر لباٌومٌكانٌك العمٌد 21/4/2119فً  625 4

 جهود متمٌزة فً لجنة التهٌئة للمهرجان الرٌاضً العمٌد 26/4/2119فً   724 5

 جهود متمٌزة فً التهٌئة لمؤتمر الباٌومٌكانٌك االول مساعد رئٌس جامعة 28/5/2119فً  6329 6

 4/1/2111فً  9 7
عمٌد كلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة/ المثنى
 انجاز االختبارات المهارٌة الخاصة بقبول الطلبة

 جهود متمٌزة فً التهٌئة لمؤتمر الباٌومٌكانٌك الثانً العمٌد 1/2111/ 13فً  126 8

 الوزٌر 6/2/2111فً  593ت د /  9
حصول الكلٌة على المركز الثالث فً تقٌٌم االداء 

 الجامعً

 دورة  تدرٌبٌة فً الجمناستك
22-

25/3/2116 
 اساسٌة القاعة الرٌاضٌة فً نادي الصناعة

 جٌد جدا   رع النجفمفر اتحاد العراقً المركزي ف 12/5/2117-8 دورة تدرٌبٌة فً الجناستك



 رئٌس الجامعة 2111/  14/3فً   3655 11
حصول الكلٌة على المركز الثالث فً تقٌٌم االداء 

 الجامعً

 العمٌد 2111/ 5/  19فً  1312 11
حصول الكلٌة على المركز الثالث فً تقٌٌم االداء 

 امعًالج

 جهود متمٌزة فً التهٌئة لمهرجان الساحة والمٌدان العمٌد 2111/ 5/  23فً  1334 12

 2111-2111تدقٌق نتائج امتحانات الدور االول للعام  العمٌد 19/7/2111فً  1815 13

 القاء محاضرات مجانٌة بدون مقابل العمٌد 28/9/2111فً  2316 14

 هود متمٌزة فً متابعة االشراف على اتالف الموادج العمٌد 2111/ 12/ 14فً  3212 15

 جهود متمٌزة فً التهٌئة للمهرجان الرٌاضً العمٌد 2112/ 1/  5فً  57 16

 جهود المبذولة النجاح بطولة التنس االرضً العمٌد 2112/ 5/ 3فً  1191 17

 جهود متمٌزة فً التهٌئة لحفل التخرج رئٌس الجامعة 13/8/2112فً  12527 18

 جهود متمٌزة فً انجاز اعمال مؤتمر الباٌومكانٌك رئٌس الجامعة 17/3/2113فً  4281 19

 انجاح دورة االسعاف االولً العمٌد 32/5/2113فً  1677 21

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

 

 العربٌة -اللغات التً ٌجٌدها : -23

 

 -أٌة معلومات أو مالحظات أخرى : -24

المشاركة فً الندوة العلمٌة )الطب الرٌاضً بٌن المبدأ والتطبٌق ( المقامة على قاعة المؤتمرات والندوات فً جامعة 

 15/4/2113الكوفة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بتأرٌخ 

  alibedaw@yahoo.comااللكترونً اإلٌمٌل 

mailto:الالكتروني%20alibedaw@yahoo.com


 منشورة :المقاالت 

 م الظهر وطرق الوقاٌة من اصابات الظهراال -6

 االصابات الرٌاضٌة فً الجمناستك -2

 الجهة المانحة اسم الجائزة أو الشهادة ت سبب المنح
 السنة

Year 

المشاركة فً الٌوم العالمً 

 للثالسٌمٌا

 8/5فً 

 شهادة تقدٌرٌة -1
دائرة صحة الدٌوانٌة / مركز امراض فقر الدم 

 ًالوراث
2115 

 نالمشاركة فً الدورتٌ

 التدرٌبٌة والتحكٌمٌة

 12/5-8فً 

 2117 االتحاد العراقً المركزي للجمناستك شهادة تقدٌرٌة -2

اشتراك ببطولة اندٌة 

المحافظة المفتوحة لرفع 

 االثقال

 6/11فً 

 2117 االتحاد المركزي لرفع االثقال فرع الدٌوانٌة شهادة بطولة -3

تمر المشاركة فً المؤ

 العلمً االول للباٌو مكانٌك

 26/3-25فً 

 2009 جامعة القادسٌة –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  شهادة تقدٌرٌة -4

المشاركة فً المؤتمر 

 العلمً الثانً للباٌو مكانٌك

 23/12-22فً 

 2011 جامعة القادسٌة –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  شهادة تقدٌرٌة -5

المشاركة فً المؤتمر 

انً للباٌو مكانٌك العلمً الث

-5والتحلٌل الحركً قً 

6/12 

6- 
 شهادة تقدٌرٌة

 

 جامعة القادسٌة –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 
2012 

تثمٌن مشاركة واسهام فً 

انجاح المؤتمر العلمً 

-16الدولً االول فً

18/1/12 

 2112 جامعة بغداد –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  شهادة مشاركة -7

المشاركة فً الدورة 

 لتدرٌبٌةا
 2113 االتحاد العراقً المركزي للتنس شهادة مشاركة -8

 2113 االكادٌمٌة الدولٌة للتدرٌب والتطوٌر الشخصً شهادة دولٌة -9المشاركة فً الدورة الدولٌة 



 

 للتدرٌب والتطوٌر الشخصً


