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 عبِؼخ اٌمبدع١خ                و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ         

     
  ٘شبَ ٕ٘ذاٚٞ ٠ٛ٘ذٞ ػجٛد اٌغجٛسٞ االعُ اٌشثبػٟ ٚاٌٍمت : -1
 1725 - 12  - 22د٠ٛا١ٔخ     ِؾً ٚربس٠خ اٌٛالدح   : -2

  ػشالٟ اٌغٕغ١خ :                         ػشثٟ اٌم١ِٛخ :                   ِغٍُ        اٌذ٠بٔخ :  -3

  سثذ ث١ذ اٌضٚعخ : ػًّ      ِزضٚط       اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ : -4

  2442/ 12/4  ربس٠خٙب :  44246246   اٌّذ١ٔخ : األؽٛايسلُ ٠ٛ٘خ  -5

 1722/ 12/ 16 ربس٠خٙب :               516321  غٕغ١خ :سلُ شٙبدح اٌ 

                                                                       ِذسعخ أٛاس اٌفشادلشة /  ؽٟ اٌفشاد د٠ٛا١ٔخ /  ػٕٛاْ اٌغىٓ اٌؾبٌٟ ٚالشة ٔمطخ داٌخ  : -6

  42214432421 سلُ اٌّٛثب٠ً :                                

 14/2/2413  سلُ ٚربس٠خ اٌّجبششح ثبٌّٕصت :        ػ١ّذ اٌى١ٍخ  اٌؾبٌٟ : إٌّصت

                                                                 ٚعذ  : أْرؼ١١ٓ ثبٌٛظ١فخ  أٚيربس٠خ  -2

            2443-14-22 سلُ ٚربس٠خ اٌّجبششح :           2443-14-22  رؼ١١ٓ ثبٌغبِؼخ : أٚيربس٠خ  -2

 بِؼخ ٚاٌجٍذ اٌّبٔؼ ٚعٕخ إٌّؼ :اٌزؾص١ً اٌؼٍّٟ ٚاٌشٙبداد اٌزٟ ؽصً ػ١ٍٙب ِغ روش اٌغ  -7

 

 

 اٌشٙبدح

 اٌغٙخ اٌّبٔؾخ ٌٍشٙبدح ربس٠خ اٌؾصٛي ػ١ٍٙب ٔٛػٙب
اٌخبص  األِش٠خ  سسلُ ٚرب

 ثّٕؼ اٌشٙبدح

 1772/ 2/ 17فٟ  2772 ث١خ اٌش٠بض١خو١ٍخ اٌزش -عبِؼخ اٌمبدع١خ -اٌؼشاق  1772/ 2/ 17 : رشث١خ س٠بض١خثىبٌٛس٠ٛط

 2441/  2/ 12فٟ 1527 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ -ثبثًعبِؼخ  -اٌؼشاق  2441/  2/ 12 : رشث١خ س٠بض١خِبعغز١ش 

 2447/  12/ 23 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ-عبِؼخ اٌمبدع١خ-اٌؼشاق 2447/  12/ 23 رشث١خ س٠بض١خ -دوزٛساٖ

  

 :اٌؼ١ٍّخ  األٌمبةربس٠خ   -14

 

 اٌخبص ثبٌزشل١خ  اإلداسٞ ٚاألِشاٌغبِؼٟ  األِشسلُ ٚربس٠خ  ربس٠خ ِٕؼ اٌٍمت  اٌٍمت اٌؼٍّٟ 

 2443/  14/  22فٟ   6264األِش اٌغبِؼٟ  2443-14-22   ِذسط ِغبػذ

  16/2/2442فٟ  1542، األِش اإلداسٞ  2442/ 11/2ط ف146ٟاألِش اٌغبِؼٟ  2445/   2/  24 ِذسط

 16/3/2411فٟ  1424، األِش اإلداسٞ 2/3/2411ط فٟ 223األِش اٌغبِؼٟ 2411/  3/ 16 ِغبػذ أعزبر

  22/6/2416فٟ  2552االِش اٌغبِؼٟ ،  13/6/2416فٟ  1725االِش اٌٛصاسٞ  12/2/2415 أعزبر 

 ثب١ِٛ٠ىب١ٔهخ س٠بض١خ / ١رشث  -االخزصبص اٌؼٍّٟ : -11

 أعزبر    -اٌٍمت اٌؼٍّٟ اٌؾبٌٟ :  -12

( دْٚ رشن فزشح ص١ِٕخ رؾذ٠ذ إٌٝ –شغٍٗ إٌّصت اٌؾبٌٟ ٌٍفزشح ) ِٓ  خرؼ١١ٓ ٌغب٠ أٚياٌزٟ شغٍٙب ِٕز ربس٠خ ػٕب٠ٚٓ اٌٛظبئف   -13

  ٚوبٌخ ( أٚ أصبٌخوبْ رى١ٍفٗ  إرااٌٛظ١فخ ٚاٌغٙخ اٌزٟ وبْ ٠ؼًّ ف١ٙب ) فٟ ؽبٌخ رى١ٍفٗ ثّٕصت ٠زوش ف١ّب 
14-  

 اٌٛصاسح ( أٚاٌغٙخ )اٌذائشح  إٌٝ ِٓ ػٕٛاْ اٌٛظ١فخ

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ 2447-12-4 2442-6-5 ٚؽذح االٔزشٔذِذ٠ش 

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ 2411-2-12 2447-12-6 شؼجخ اٌزغغ١ًِذ٠ش 

-14-15 ٚؽذح اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّشِذ٠ش 

2412 

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌؾذ االْ

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ 14/2/2413 2447-2-24 ِّضً ٔمبثخ اٌّؼ١ٍّٓ

 عبِؼخ اٌمبدع١خ   ئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍشؤْٚ اإلداس٠خ/ٚو١ًِغبػذ س

 عبِؼخ اٌمبدع١خ   ِغبػذ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍشؤْٚ اإلداس٠خ/ٚو١ً

 عبِؼخ اٌمبدع١خ   ِغبػذ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍشؤْٚ اٌؼ١ٍّخ/ٚو١ً

 عبِؼخ اٌمبدع١خ   ِغبػذ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍشؤْٚ اٌؼ١ٍّخ/ٚو١ً

 عبِؼخ اٌمبدع١خ   /ٚو١ًِغبػذ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍشؤْٚ اٌؼ١ٍّخ

و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ  ٌؾذ االْ 14/2/2413 ػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بضخ/عبِؼخ اٌمبدع١خ

 اٌش٠بضخ

 

  -اٌىزت اٌّؤٌفخ :-15

 

 

 



 

 

 ػذد اٌصفؾبد  اٌجٍذ عٙخ إٌشش  ربس٠خ إٌشش  ػٕٛاْ اٌىزبة د

 264 اٌؼشاق ٕغفاٌ-داس اٌض١بء 2411 االؽصبء اٌزؾ١ٍٍٟ 1

   ل١ذ إٌشش 2413 اؽصبء اٌّمب١٠ظ 

 

 

 

 

 

 -اٌجؾٛس إٌّشٛسح :

 اٌؼٕٛاْ 

 

 اعُ اٌّغٍخ 

 

 اٌّغٍذ

 

 اٌؼذد

. 

 اٌغٕخ 

 

 اٌصفؾخ 

 

في  بناء معايير لبعض اختبارات المياقة البدنية لبعض مدرسات التربية الرياضية
 محافظة القادسية

ِغٍخ اٌمبدع١خ ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ 

 خاٌش٠بض١
 25-63 2444 اٌضبٟٔ اٌغبثغ

بعض القدرات العقمية واثرها عمى مستوى االداء في الهجوم البسيط بسالح 
 136-122 2445 اٌغبدط اٌضبٌش ِغٍخ ٚاعظ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ الشيش

التردد النفسي لدى العبي الجمناستك عند أداء مهارة القفزة األمامية عمى 
 حصان القفز

١خ ِغٍخ ثبثً ػٍَٛ اٌزشث

 اٌش٠بض١خ
 46-22 2445 اٌضبٟٔ اٌشاثغ

مقارنة بعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارة الوقوف عمى اليدين ضغطا عمى 
      جهاز المتوازي بين المستويين العراقي والعالمي

 عالقة االستجابة االنفعالية باألداء المهاري لالعبي الكرة الطائرة
 22-66 2442 ٌشاثغا اٌضبٌش ِغٍخ ٚاعظ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

العالقة بين بعض الفعاليات الفرقية عمى ضوء القدرات المهارية المحددة 
 في لعبة التنس االرضي لممستوى

ِغٍخ اٌمبدع١خ ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ
 132-114 2442 االٚي اٌضبِٓ

ِغٍخ اٌمبدع١خ فٟ االداة  واقع الثقافة البيئية لطمبة جامعة القادسية

 ث٠ٛخٚاٌؼٍَٛ اٌزش
 214-127 2447 اٌضبٌش اٌضبِٓ

بناء وتقنين اختبار لمرشاقة الخاصة في لعبة تنس الطاولة وعالقتها ببعض 
 الدفاع بأسموب القطع الخمفي المتغيرات الكينماتيكية في مهارة

ِغٍخ اٌمبدع١خ ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ
 244-174 2447 اٌضبٟٔ اٌؼبشش

فات البدنية والحركية كمؤشر لدقة الهجوم بعض المتغيرات الكينماتيكية والص
 بالضربة القوسية الخمفية بتنس الطاولة

اٌجصشح/ ِغٍخ دساعبد 

 ٚثؾٛس اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ
 111-26 2414 22 اٌشاثغ

بعض المتغيرات البدنية والحركية وعالقتها ببعض المتغيرات الكينماتيكية  في 
 رب الخمفي بتنس الطاولةمهارة الهجــوم  بالضربة المولبية بوجه المض

ِغٍخ ثبثً ػٍَٛ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ
 52-32 2447 اٌضبٟٔ اٌضبٌش

ِغٍخ ثبثً ػٍَٛ اٌزشث١خ  تقييم واقع بطولة الجمهورية بتنس الطاولة

 اٌش٠بض١خ
 143-122 2414 اٌضبٌش اٌضبٌش

التنبؤ بمكان سقوط الكرات من ركالت الزاويـــة بكرة القدم في ضوء المتغيرات 
 بايوكينماتيكية ال

ِغٍخ اٌمبدع١خ ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ
    

 دراسة تحميمية لإلصابات الرياضية لـالعبي  الـجمناستك في القطـر العـراقي
     

التنبؤ بمكان سقوط الكرة عمى وفق المتغيرات الكينماتيكية لإلرسال التنسي 
 ائرةالمتموج من القفز لمناطق المعب المختمفة في الكرة الط

ِغٍخ اٌمبدع١خ ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ
    

أثر منهج تعميمي بأسموب التعمم التعاوني في بعض المتغيرات الكينماتيكية 
 لحركة الطعن بسالح الشيش

ِغٍخ اٌمبدع١خ ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ
    

 استخدام برامجيات التحميل الحركي في تطوير تعمم بعض المهارات الرياضية
     



وتحمل القوة  السرعة الحركيةفي تطوير اثر التدريب الممنهج وغير الممنهج 
      ( كغم06لمذراعين وعالقتهما باألداء المهاري لمالكمي اندية الديوانية بوزن )

بعض القدرات الحركية الخاصة وعالقتها ببعض بالخصائــص الديناميكية لمذراع 
 وسية األمامية بتنس الطاولةالضاربة في مهارة الهجــوم بالضربة الق

     

 تأثير تمرينات باستخدام اإلثقال في تطوير بعض المتغيرات الكينماتيكية 
 ودقة ضربة الجزاء في خماسي كرة القدم 

ِغٍخ اٌمبدع١خ ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ
    

تأثير التدريبات البصرية في مستوى أداء بعض مهارات التنس االرضي 
      اميكيوالتوازن الدين

أثر منهج تدريبي في تطوير ضربة اإلرسال المستقيم بالتنس األرضي عمى وفق 
      بعض المتغيرات البايوميكانيكية

أهم المتغيرات الوظيفية والبدنية والحركية والعقمية والقياسات االنثربومترية 
      كمؤشر لممستوى المهاري بالتنس األرضي

القتها ببعض القدرات الحركية الخاصة لدى العبي بعض المهارات النفسية وع
 تنس الطاولة

     

بعض العمميات العقمية والصفات البدنية والحركية كمؤشر لدقة الهجوم بالضربة 
      القوسية الخمفية بتنس الطاولة

بناء وتقنين اختبار رد الفعل بالمالكمة وعالقته ببعض المتغيرات البيوميكانيكية 
      ستقيمة لمكمات الم

في المساهمة نموذج لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية أالعالقة السببية في بناء 
      بالتنس لخمفيةأداء الضربة األرضية ا

محددات مواءمة األداء وفق بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمضربة األرضية 
      األمامية بالتنس

تصحيح اداء الضربة االرضية االمامية اثر تغذية راجعة بايوميكانيكية في 
 العالية لالعب المنتخب الوطني العراقي بالتنس

     

اثر وسيمة تعميمية في تعمم الضربة االمامية االرضية وفق المؤشرات 
      البايوكينماتيكية بالتنس

التصرف الحركي وعالقته باداء بعض المهارات الهجومية لدى العبي تنس 
      الطاولة 

Diparate training and its impact on the development of 
speed-strenght of the arms and its relationship of 
performance skills of boxes clubs Dewaniyah weight 
(56)kg 

     

التفكير الجانبي وعالقته باداء بعض المهارات الهجومية لدى العبي تنس 
 الطاولة

     

المؤشرات البدنية والحركية  ؤ الخطوي باالداء المهاري بالتنس عمى وفقالتنب
      والعقمية والمورفولوجية

دائري عمى الحصان ذو التمويح المهارة  ميفي تعمأثر استخدام وسائل مساعدة 
      المقابض في الجمناستك

لضربة بمهارة ا ةنمذجة  العالقات السببية  ألهم المتغيرات  البيوميكانيكي
      المستقيمة في التنس األرضية األمامية



أثر استخدام تمرينات خاصة وفقا لبعض المتغيرات البايوميكانيكية في تطوير 
      دقة اإلرسال عالي الدوران بالتنس

 نسبة مساهمة بعض المتغيرات البايوميكانيكية باالنجاز في فعالية رمي القرص
     

 كرة القدم في العراقالتسويق الرياضي لالعبي 
     

الزمن وعالقته ببعض المتغيرات الكينماتيكية عند اداء -خصائص منحنى القوة
      مهارة الدفاع عن الممعب بالطيران في الكرة الطائرة 

عالقة المتغيرات الكينيتيكية بالمسار الحركي وبعض المظاهر الحركية عند اداء 
      في الكرة الطائرة مهارة الدفاع عن الممعب بالطيران 

 

 اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزبس٠خ ِىبْ اٌّؤرّش اعُ اٌّؤرّش البحثاسم 

مقارنة بعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارة الوقوف عمى اليدين ضغطا 
 عمى جهاز المتوازي بين المستويين العراقي والعالمي

اإلٔغب١ٔخِؤرّش عبِؼخ اٌمبدع١خ ٌٍؼٍَٛ   
خ عبِؼخ اٌمبدع١خ/و١ٍ

 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ
2442 

تأثير تمرينات باستخدام اإلثقال في تطوير بعض المتغيرات 
 الكينماتيكية ودقة ضربة الجزاء في خماسي كرة القدم

 اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ االٚي ٌٍج١ِٛ١ىب١ٔه
عبِؼخ اٌمبدع١خ/و١ٍخ 

 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ
2447 

التنس . تأثير التدريبات البصرية في مستوى أداء بعض مهارات 
 االرضي والتوازن الديناميكي

اٌّؤرّش اٌمطشٞ اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ٌؼٍَٛ اٌزذس٠ت 

 ٚاٌفغٍغخ اٌش٠بض١خ

عبِؼخ اٌجصشح/و١ٍخ 

 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ
2414 

. التنبؤ بمكان سقوط الكرات من ركالت الزاويـــة بكرة القدم في ضوء 
 المتغيرات البايوكينماتيكية

ىب١ٔهاٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ٌٍج١ِٛ١  
عبِؼخ اٌمبدع١خ/و١ٍخ 

 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ
2411 

التنبؤ بمكان سقوط الكرة عمى وفق المتغيرات الكينماتيكية لإلرسال 
 التنسي المتموج من القفز لمناطق المعب المختمفة في الكرة الطائرة

 اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ٌٍج١ِٛ١ىب١ٔه
عبِؼخ اٌمبدع١خ/و١ٍخ 

 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ
2411 

منهج تعميمي بأسموب التعمم التعاوني في بعض المتغيرات  أثر
 الكينماتيكية لحركة الطعن بسالح الشيش

 اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ٌٍج١ِٛ١ىب١ٔه
عبِؼخ اٌمبدع١خ/و١ٍخ 

 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ
2411 

. أثر منهج تدريبي في تطوير ضربة اإلرسال المستقيم بالتنس 
 ايوميكانيكيةاألرضي عمى وفق بعض المتغيرات الب

 اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ٌٍج١ِٛ١ىب١ٔه
عبِؼخ اٌمبدع١خ/و١ٍخ 

 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ
2411 

أهم المتغيرات الوظيفية والبدنية والحركية والعقمية والقياسات 
 اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ االنثربومترية كمؤشر لممستوى المهاري بالتنس األرضي

عبِؼخ ثبثً/و١ٍخ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ
2411 

دراسة تحميمية لإلصابات الرياضية لـالعبي  الـجمناستك في القطـر 
ا١ٌشِٛن –اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ  العـراقي  2411 عبِؼخ ا١ٌشِٛن 

 2412 اٌغضائش -عبِؼخ اٌج٠ٛشح  ِؤرّش اٌج٠ٛشح التسويق الرياضي لالعبي كرة القدم في العراق

عض المهارات استخدام برامجيات التحميل الحركي في تطوير تعمم ب
 2412 ِب١ٌض٠ب  الرياضية

اثر تغذية راجعة بايوميكانيكية في تحسين اداء الضربة االرضية 
 2412 اٌمبدع١خ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٌش االمامية العالية بالتنس
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 إٌّغض ػٍٝ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب : اإلششاف -12

 خّغخ -اٌّبعغز١ش : -ا         

 عزخ -ذوزٛساٖ :اٌ -ة  

   -إٌّبلشبد اٌؼ١ٍّخ: -12

   12 -اٌّبعغز١ش : -أ

 2  -اٌذوزٛساٖ : -ة 

  -اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ : -17

  ِؤرّشاد عزخ   داخً اٌؼشاق  :

  ٚٚاؽذ فٟ اٌغضائش ٚٚاؽذ فٟ ِب١ٌض٠ب فٟ االسدْ  اصٕبْ:   اسثؼخ خبسط اٌؼشاق :

  ( ثؾش16رم٠ُٛ ) ٠ؼ :االطبس اٌزم٠ُٛ اٌؼٍّٟ اٌجؾٛس ٚاٌشعبئً ٚ -24
 

 

 اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ : -21

 اٌزم١١ُ ِىبٔٙب ِذرٙب اعُ اٌذٚسح

 اعز١فبء فٟ سئبعخ عبِؼخ اٌمبدع١خ ِشوض اٌؾبعجخ ٚخذِبد االٔزش١ٔذ ٠َٛ 15 اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ

 عز١فبءا  فٟ سئبعخ عبِؼخ اٌمبدع١خ ِشوض رط٠ٛش اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت اٌغبِؼٟ ٠َٛ  34 اٌزأ١ً٘ اٌزشثٛٞ 

 اعز١فبء فٟ سئبعخ عبِؼخ اٌمبدع١خ ِشوض اٌؾبعجخ ٚخذِبد االٔزش١ٔذ ٠َٛ 15 اٌؾبعجبد اٌزأ١ٍ١٘خ 

 اعز١فبء فٟ سئبعخ عبِؼخ اٌمبدع١خ ِشوض اٌؾبعجخ ٚخذِبد االٔزش١ٔذ ٠َٛ 15 االٔزش١ٔذ

 اعز١فبء بدع١خفٟ سئبعخ عبِؼخ اٌم ِشوض اٌؾبعجخ ٚخذِبد االٔزش١ٔذ ٠َٛ 15 دٚسح فٟ ثشٔبِظ االوغً 

 اعز١فبء  شجىخ اٌخجشاء اٌؼشال١١ٓ ٌٍزفبٚض أ٠بَ 15 ٚسشز١ٓ فٟ ِٙبساد اٌزفبٚض ٚاداسح إٌضاع

 اعز١فبء ِٕظّبد ؽمٛق االٔغبْ ٠َٛ 1 دٚسح فٟ ؽمٛق االٔغبْ

 اعز١فبء و١ٍخ ػٍَٛ اٌؾبعٛة ٚاٌش٠بض١بد ٠َٛ ICDL 2دٚسح 

 اعز١فبء ٚخذِبد االٔزشٔذِشوض اٌؾبعٛة  ٠َٛ 2 دٚسح اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

 اعز١فبء ِشوض اٌزٛفً شٙشاْ رؼٍُ اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ

 اعز١فبء و١ٍخ ػٍَٛ اٌؾبعٛة ٚاٌش٠بض١بد ٠َٛ 14 دٚسح ٌٍم١بداد االداس٠خ

 اعز١فبء و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بضخ ٠َٛ 4 دٚسح رذس٠ج١خ فٟ اٌىشح اٌطبئشح

 اعز١فبء ا٠شاْ –عبِؼخ اٌشاصٞ / وشِٕشبٖ  ٠َٛ 3 دٚسح رذس٠ج١خ فٟ رٕظ اٌطبٌٚخ 

 

  -اٌزشىشاد ٚاٌزىش٠ُ : -22

اٌغٙخ اٌّبٔؾخ ٌٍىزبة  سلُ ٚربس٠خ اٌىزبة  د

سئ١ظ  - اٌٛص٠ش )

 ػ١ّذ ( –عبِؼخ 

 أعجبة إٌّؼ

 ص٠بدح ػٍٝ إٌصبة أٌمبء ِؾبضشاد ِغب١ٔخ  اٌٛص٠ش 22/3/2446فٟ  2432  .1

 اٌى١ٍخ ػٍٝ اٌّشوض اٌضبٌش فٟ رم١١ُ االداء اٌغبِؼٟ ؽصٛي  اٌٛص٠ش 2411/ 6/2فٟ  573د د /   .2

 ؽصٛي اٌى١ٍخ ػٍٝ اٌّشوض اٌضبٌش فٟ رم١١ُ االداء اٌغبِؼٟ سئ١ظ اٌغبِؼخ  2411/  14/3فٟ   3655  .3

 شىش ػٍٝ ا٘ذاء سئ١ظ اٌغبِؼخ 2412/  11/3فٟ 3224  .4

 اداء اٌٛاعجبد ػٍٝ اوًّ ٚعٗ سئ١ظ اٌغبِؼخ 2411/  27/12فٟ 17442  .5

 ؽصٛي ػٍٝ اٌّشوض االٚي فٟ ثطٌٛخ اٌغبِؼبد سئ١ظ اٌغبِؼخ 2412/  25/6فٟ 14227  .6

 اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ ؽفٍخ اٌزخشط سئ١ظ اٌغبِؼخ 2412/  13/2فٟ 12522  .2

سئ١ظ ِغبػذ  22/5/2447فٟ  6327  .2

 عبِؼخ

 عٙٛد ِز١ّضح فٟ اٌز١ٙئخ ٌّؤرّش اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔه 

 ح أصٕبء فزشح رمذ٠ُ اٌطٍجخ اٌغذدعٙٛد ِز١ّض اٌؼ١ّذ 13/7/2442فٟ  2415  .7

 ٌٍّٙشعبْ اٌش٠بضٟ اٌغٕٛٞ عٙٛد ِز١ّضح فٟ اٌز١ٙئخ اٌؼ١ّذ 27/5/2442فٟ  712  .14

 عٙٛد ِز١ّضح فٟ اعززجبة اٌذٚاَ ٚأضجبط اٌطٍجخ اٌؼ١ّذ 17/14/2442فٟ  2444  .11

 عٙٛد ِز١ّضح فٟ اعززجبة اٌذٚاَ ٚأضجبط اٌطٍجخ   اٌؼ١ّذ 2/3/2447فٟ  1371  .12

 عٙٛد ِز١ّضح فٟ اٌز١ٙئخ إلٔغبػ اٌّؤرّش اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔه اٌؼ١ّذ 24/4/2447فٟ  625  .13

 ٌٍّٙشعبْ اٌش٠بضٟ  عٙٛد ِز١ّضح فٟ ٌغٕخ اٌز١ٙئخ اٌؼ١ّذ 26/4/2447فٟ   224  .14

 عٙٛد ِز١ّضح أصٕبء فزشح رمذ٠ُ اٌطٍجخ اٌغذد اٌؼ١ّذ  2414/ 14/ 14فٟ  2166  .15

 ح فٟ اٌز١ٙئخ ٌّؤرّش اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔهعٙٛد ِز١ّض اٌؼ١ّذ 1/2411/ 13فٟ  126  .16



 ؽصٛي اٌى١ٍخ ػٍٝ اٌّشوض اٌضبٌش فٟ رم١١ُ االداء اٌغبِؼٟ اٌؼ١ّذ 2411/ 5/  17فٟ  1312  .12

 عٙٛد ِز١ّضح فٟ اٌز١ٙئخ ٌّٙشعبْ اٌغبؽخ ٚا١ٌّذاْ  اٌؼ١ّذ 2411/ 5/  23فٟ  1334  .12

  ػٍٝ ثؾٛس اٌطٍجخ  عٙٛد ِز١ّضح فٟ ِزبثؼخ االششاف اٌؼ١ّذ 2411/  14/ 26فٟ  2642  .17

 عٙٛد ِز١ّضح فٟ اٌز١ٙئخ ٌٍّٙشعبْ اٌش٠بضٟ   اٌؼ١ّذ 2412/ 1/  5فٟ  52  .24

 2412ِشاوض ِزمذِخ فٟ ثطٌٛخ اٌغبِؼبد  اٌؼ١ّذ 2412/  5/ 22فٟ  1424  .21

 شىش ػٍٝ ا٘ذاء اٌؼ١ّذ )وشوٛن( 2411/  14/ 5فٟ   5263  .22

 طبٌٚخِشوض اٚي فٟ وشح اٌ اٌؼ١ّذ 2411/ 12/ 27فٟ   3322  .23

 ِشوض اٚي ػٍٝ اٌغبِؼخ اٌؼ١ّذ 2412/  5/ 14فٟ   1222  .24

 ِشوض اٚي فٟ ثطٌٛخ اٌغبِؼخ اٌؼ١ّذ 2447/  4/ 22فٟ  226  .25

 اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ اػّبي اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ اٌؼ١ّذ 2444/  7/ 25فٟ  1346  .26

 اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ ٌغٕخ االخٕجبساد اٌؼ١ّذ 2444/  7/ 1فٟ  2342  .22

 اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ اػبدح ٔٙضخ ٚثٕبء اٌى١ٍخ اٌؼ١ّذ 2444/  2/ 14فٟ   154  .22

 اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ اػذاد ِخزجشٞ اٌؾبعجبد ٚاالٔزشٔذ اٌؼ١ّذ 2446/  11/ 12فٟ  2254  .27

 اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ عّغ االؽصبئ١بد ٚاصذاس د١ًٌ االسشبد ٌٍى١ٍخ اٌؼ١ّذ 2442/  3/ 31فٟ   426  .34

 اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ اؽشاص اٌّشارت اٌّزمذِخ فٟ ثطٌٛخ اٌغبِؼبد اٌؼ١ّذ 2414/  11/ 14فٟ  2642  .31

 اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ البِخ ٚسشخ ػًّ ثؼٕٛاْ رط٠ٛش ِٙبساد اٌزفٛض اٌؼ١ّذ)االداة( 5/2/2412فٟ  2415  .32

 الجهود المبذولة في لجنة التعميم المستمر العميد 13/3/3631في  123  .33
 لجان مؤتمر البايوميكانيك رئيس الجامعة 31/1/3631في  0326  .34
أجتياز الدورة األولى والثانية لمركز األرشاد والخدمات النفسية  المساعد العممي 3/0/3631في  3633  .35

 واألجتماعية في جامعتنا بدرجة أمتياز 
 اشراف عمى حفل تخرج رئيس الجامعة 33/33/3631في  32233  .36
 بدء العام الدراسي الجديد عةرئيس الجام 30/33/3631في  32301  .32
لحصول جامعتنا عمى أفضل جامعة أقميمية في ممتقة قادة العموم والتعمم  رئيس الجامعة 13/33/3631في  33300  .32

 بريطانيا-في أكسفورد
لحصول جامعتنا عمى أفضل جامعة أقميمية في ممتقة قادة العموم والتعمم  رئيس الجامعة 13/33/3631في  33306  .37

 بريطانيا-فوردفي أكس
في  32/3330م.و  .44

31/1/3630 
 لمتقدم الحاصل في الجامعة السيد الوزير

السيد محافظ  31/3/3630في  1551  .41
 الديوانية

 حصول جامعتنا عمى أفضل جامعة أقميمية

 حصول جامعتنا المركز األول ببطولة الجامعات بكرة القدم رئيس الجامعة 3/0/3630في  0111  .42
 أنجاح أحتفالية يوم الجامعة في ذكرى تأسيسها السادس والعشرون رئيس الجامعة  30/0/3630في  0523  .43
 المشاركة في التظاهرة الوطنية الرافضة لكل مايمس أمن العراق وسيادته  رئيس الجامعة 32/0/3630في  3203  .44
 ى أكمل وجهلمجهود المبذولة في أكمال أختبارات الطمبة عم رئيس الجامعة 35/36/3630في  35310  .45
أحتفالية يوم الجامعة المشاركة في أقامة معرض خاص بالكمية بمناسبة  رئيس الجامعة 2/0/3635في  0301  .46

 في ذكرى تأسيسها السادس والعشرون
 التبرع بالدم لمساندة قواتنا األمنية والحشد الشعبي  رئيس الجامعة 3/3/3635في  3011  .42
 لتحضير والتهيئة ألجتماع هيئة الرأيا رئيس الجامعة 31/3/3635في  3203  .42



 الجهود المبذولة بأداء المهام المكمفين بها عمى أكمل وجه  رئيس الجامعة 31/3/3635في  3201  .47
 لمحضور المتواصل برفد أنشطة النادي الرياضية بالعموم الرياضية نادي النجف 35/1/3635في  366  .54

 رئيس نادي أربيل 0/5/3635في  162  .51
لمتميزة في خدمة مسيرة النادي في مباريات الدوري العراقي لمجهود ا

 من نادي أربيل الرياضي –وكأس األتحاد األسيوي لكرة القدم 

 3/1/3631في  1/3350  .52
امسن السر العام 

لالتحاد العراقي لكرة 
 القدم

 في الديوانية  Cالقامة دورة تدريبية فئة 

عميد/كمية التربية  36/3/3630في  30/320  .53
 لرياضية لمبناتا

 اطار بحث

 إنجازات مميزة في العمل رئيس الجامعة 32/33/3635في  30030  .54
 جهود مميزة في إنجاح حفل تخرج رئيس الجامعة 0/33/3635في  30336  .55
 الترقية الى االستاذية رئيس الجامعة 31/2/3630في  36165  .56
 جهود متميزة رئيس الجامعة 35/3/3630في  33326  .52
 إنجاح احتفالية يوم الجامعة رئيس الجامعة 30/0/3630 في 5361  .52
 جهود مميزة  رئيس الجامعة 30/0/3630في  5363  .57
 إدارة حفل التخرج رئيس الجامعة 30/33/3630في  35301  .64

 اٌٍغبْ اٌّشبسن ف١ٙب   -23

 اٌؼذد ٚاٌزبس٠خ اٌٍغٕخ د
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 15/5/2413فٟ  2747 األششاف ػٍٝ ؽفً اٌزخشط  .2

 2/2/2413فٟ  2412 أخزجبساد اٌطٍجخ   .3

 24/7/2413فٟ  15242 ٌغٕخ دساعخ ثشٔبِظ ص٠بسح ِؼبٌٟ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌٝ ِؾبفظخ اٌذ٠ٛا١ٔخ   .4

 7/14/2413فٟ  16234 ٌغٕخ ِزوشح اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌغبِؼخ ٚاٌّؾبفظخ  .5

 22/1/2414فٟ  1534 ٌغٕخ أؽزفب١ٌخ ٠َٛ اٌغبِؼخ  .6
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 5/3/2415فٟ  222 ٌغبْ ِؤرّش األفك اٌّغزمج١ٍخ   .2

 12/3/2414فٟ  4642 ٌغٕخ أسشفخ ِؾبضش اٌغبِؼخ ِٕز رأع١غٙب ٌٚؾذ ا٢ْ  .7

 15/4/2414فٟ  1364 ٌغٕخ ِٕبلشخ اٌجؾٛس اٌّز١ّضح   .14

 16/4/2414فٟ  1323 ٌغٕخ دٚسح اٌفْٕٛ اٌىشف١خ ٌطبٌجبد اٌّشؽٍخ األٌٚٝ فٟ و١ٍزٕب  .11

 26/5/2414فٟ  2564 ٌغٕخ رؾم١م١خ ٌغٛء رشدٞ اٌخذِبد اٌّمذِخ فٟ األلغبَ اٌذاخ١ٍخ   .12

 4/6/2414فٟ  7472 ٌغٕخ دساعخ ِزوشح اٌزفبُ٘ ِغ د٠ٛاْ اٌٛلف اٌش١ؼٟ  .13

ٍٝ ِشاوض أعزمجبي اٌّزطٛػ١ٓ ِٓ اٌزذس٠غ١١ٓ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌطالة ٌغٕخ األششاف ػ  .14

 ٌّغبٔذح لٛارٕب اٌجبعٍخ

 12/6/2414فٟ  7272
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 اٌّغبّ٘بد االخشٜ ٚاٌخجشاد :

 ػضٛ فٟ ِؤعغخ اٌز١ّٕخ ٚاٌزط٠ٛش اٌجشش٠خ )ِٕظّخ ِغزّغ ِذٟٔ( 

 ػضٛ فٟ شجىخ خجشاء اٌزفبٚض ٚاداسح إٌضاع

 اٌمشاْ ٌٍغ١ّغػضٛ فٟ ِؤعغخ 

 ِؾبضش فٟ ِشوض االِز١بص ٌٍؾبعٛة

 اٌزذس٠ظ فٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 ٚو١ً اٌّغبػذ اإلداسٞ ٌّشر١ٓ.

 ٚو١ً اٌّغبػذ اٌؼٍّٟ ٌضالس ِشاد

 

 ّمبالد ِٕشٛسح : اٌ 

 .اٌزص١ٕف1

 ٚاعزخذاِبرٙب فٟ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ . اٌز١ّض٠خ.اٌذاٌخ 2

 

 اٌّؾبضشاد إٌٛػ١خ 

 ٌزؼٍُ.ِؾبضشح فٟ رم١ٕبد ا1

 .ِؾبضشاد فٟ رطج١مبد االؽصبء ثبعزخذاَ ثشٔبِظ االوغ2ً

 اٌّٙبساد االخشٜ

 .خج١ش فٟ شؤْٚ اٌؾبعجبد ٚاٌجشاِغ١بد اٌؼ١ٍّخ1

 .خج١ش االؽصبء ٚثشاِغ١بر2ٗ

 .ِشبسوخ فٟ اٌىض١ش ِٓ اٌّٛالغ اٌؼ١ٍّخ ٚإٌّزذ٠بد3


