
 (C.Vالسيرة الذاتية والعلمية واإلدارية )

 

 كلية التربية الرياضية                    جامعة القادسية      

 الفتالوي  علي بديوي طابور محمد  االسم الرباعي واللقب : -1
 1/1980/ 19ديوانية     محل وتاريخ الوالدة   : -2

 عراقي  الجنسية :                         عربي  القومية :                   مسلم         الديانة :  -3
 موظفة  عمل الزوجة :      متزوج        الحالة الزوجية : -4
 2006/  7/6   تاريخها :  00344700   رقم هوية األحوال المدنية : -5

 1982  /8 /10 تاريخها :               887587  رقم شهادة الجنسية :

 مدرسة رقية / قرب  2-الصدر ديوانية / حي  عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  : -6
 07702830011أو  07808203038 رقم الموبايل :

 9/2014/ 21 في 2713رقم وتاريخ المباشرة بالمنصب :     امين مجلس   المنصب الحالي : -7
 16/10/2011في  2509 رقم وتأر يخ :            مسؤول قاعدة البيانات

 2002/   11/  24           تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد  : -8
 2002/   11/  24رقم وتاريخ المباشرة :       2002/  11/   24في    9948  تاريخ أول تعيين بالجامعة : -9

 التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح :  -10

 

 

 الشهادة

 الجهة المانحة للشهادة  تاريخ الحصول عليها نوعها
رقم وتاريخ  األمر الخاص  

 بمنح الشهادة

    دبلوم

 2002/ 7  /9في    5452 كلية التربية الرياضية -جامعة القادسية -العراق  2002/  7 /9 بكالوريوس: تربية رياضية

 7/2005/  12في    4903 كلية التربية الرياضية -جامعة القادسية -العراق  2005/  7/ 12 ماجستير : تربية رياضية 

 5/2011/ 26  في  7469 كلية التربية الرياضية -جامعة القادسية -العراق  2011/ 26/5 دكتوراه 

 

 تاريخ األلقاب العلمية :  -11
 

 بالترقية رقم وتاريخ األمر الجامعي واألمر اإلداري الخاص  تاريخ منح اللقب اللقب العلمي 

مدرس 

 مساعد
 49االمر االداري   2005/   9/   20في   6990األمر الجامعي   2005/    9/   20

 2011/    5/   26 مدرس
في    14413، األمر اإلداري  2011/  26/5في  7469األمر الجامعي  

2/10 /2011 

 15/12/2014في  18645االمر الجامعي  27/5/2014 أستاذ مساعد

   أستاذ

 

 

 



 طب رياضي تربية رياضية /   -االختصاص العلمي : -12
 استاذ مساعد    -اللقب العلمي الحالي : -13
إلى( دون ترك  – عناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ أول تعيين لغاية شغله المنصب الحالي للفترة ) من  -14

بمنصب يذكر فيما إذا كان تكليفه  فترة زمنية تحديد الوظيفة والجهة التي كان يعمل فيها ) في حالة تكليفه 
 أصالة أو وكالة ( 

15-  

 الجهة )الدائرة أو الوزارة (  إلى من عنوان الوظيفة 

 2014 29/12/2011 مسؤول النشرة االلكترونية
كلية التربية الرياضية /  

 جامعة القادسية 

 الى االن  16/10/2011 / تكليف   مسؤول قاعدة البيانات
الرياضية /  كلية التربية 

 جامعة القادسية 

 الى االن 2014/ 21/9 امين المجلس
كلية التربية الرياضية /  

 جامعة القادسية 

 

 -الكتب المؤلفة : -16

 عنوان الكتاب  ت
تاريخ 

 النشر
 عدد الصفحات البلد جهة النشر

    قيد النشر  سؤال وجواب في فهم البحث العلمي 1

      

 - البحوث المنشورة : -17

 والمكان السنةا جهة النشر تفاصيل عنوان البحث  ت

 المجلد السابع العدد االول الضغوط النفسية لدى بعض مدربي المالكمة في القطر العراقي  1

مجلة القادسية  

لعلوم التربية  

جامعة   \الرياضية 

 القادسية

 

  العراق 2007

 القادسية

2 
البيوكنيماتيكية بين المستوى العالي والعراقي في مهارة  مقارنة بعض المتغيرات 

 الوقوف على اليدين ضغطاَ على جهاز  المتوازي 

مؤتمر جامعة القادسية للعلوم  

المجلد الثامن / العدد   االنسانية

 الثاني

 10/3م  15

مجلة القادسية  

التربية   لعلوم

جامعة   \الرياضية 

 القادسية

  2008 العراق

 القادسية

3 

اثر وسيلة مساعدة )بكرات اسفنجية (لتعليم مهارة قفزة اليدين الخلفية لالعبي 

 الجمناستك

 

 

 العددالثالث 10المجلد 

 12/ 8م في 93

مجلة القادسية  

لعلوم التربية  

جامعة   \الرياضية 

 القادسية

العراق   2010

 القادسية



4 
المهارات األساسية بكرة القدم  الوزن النسبي لبعض أجزاء الجسم وعالقته بأداء 

 لالعبين الشباب 

المؤتمر  العلمي الثاني  

 للبايوميكانك 

 العدد االول 11في المجلد 

 21/2م  38

كلية التربية  

جامعة   \الرياضية 

 القادسية

 

 2011العراق 

 القادسية

 دراسة تحليلية لالصابات الرياضية لالعبي الجمناتك في العراق 5

العلمي الرابع لكليات المؤتمر  

التربية الرياضية بجامعة  

اليرموك / الثاني للجمعية  

 العربية

كلية التربية  

جامعة   \الرياضية 

 اليرموك

 2011االردن 

 بعض متغيرات الكرة وعالقتها بدقة تصويب الرمية الحرة بكرة السلة  6
 المجلد االول العدد األول

 7/3/2012في  6

 مجلة المثنى

التربية  لعلوم 

 الرياضية

العراق/   2012

 المثنى

7 
عالقة القوة الخاصة في بعض المتغيرات البايوكينماتيكية واالنجاز في رمي  

 F54القرص للمعاقات بدنيا لفئة 

المؤتمر العلمي التخصصي  

الثالث قي البايوميكانيك والتحليل 

 الحركي

 2العدد  13الجلد 

كلية التربية  

جامعة   \الرياضية 

 القادسية

العراق   2012

 القادسية

8 
في بعض (  Round shoulders)تأهيلي الستدارة الكتفين  منهج تدريبياثر 

 لدى عدائي المسافات القصيرة واالنجاز المتغيرات الكينماتيكية 

وم  المؤتمر الدولي االول لعل

 المجلد 18/12-16 الرياضة

 1الثاني العدد 

كلية التربية  

جامعة   \الرياضية 

 بغداد

العراق   2012

 بغداد

 303-286ص

 عبي كرة القدملدى الحدد مفصل الركبة المصابين بتلتأهيل إلعادة  جهاز ابتكار  9
 م   1العدد  13المجلد 

 230-215صفحات 

مجلة القادسية  

لعلوم التربية  

جامعة   \الرياضية 

 القادسية

2013 

 2014 مجلة المثنى   تأهيل بعض اصابات الضهراستخدام التحفيز الكهربائي وثره في اعدة  10

11 
دراسة ميدانية الصابات الطرف السفلي للزائر في المسيرة الحسينية وفقا للمسافة  

 المقطوعة ومؤشر كتلة الجسم  
 2015 مجلة الكفيل  مؤتمر العتبة  

 اثر الممارسة الرياضية وعدم الممارسة على االستشفاء القلبي   12
المؤتمر الدولي الثاني للطب  

 الرياضي
 2015 

13 
دراسة تحليلية لالصابات الرياضية في بداية الفصل الدراسي االول لطالب كلية  

 التربية الرياضية . 
 المؤتمر الدولي االول  

ة التربية بنات  كلي

 جامعة الكوفة  \
2016 

14 

 

على بعض التشوهات القوامية والقدرة الحركية  (flat foot)اثر تفلطح القدمين 

 لدى الممارسين للرياضة . 
 المؤتمر الدولي االول  

ة التربية بنات  كلي

 جامعة الكوفة  \
2016 

 -البحوث المقبولة للنشر :



 اإلشراف المنجز على الدراسات العليا :  -17

 الماجستير -ا

 - الدكتوراه :  -ب

 -المناقشات العلمية: -18



 التقييم مكانها  مدتها اسم الدورة 

 الحاسبات التأهيلية

ساعة   80بواقع 

بتأريخ 

27/1 /2004 

 استيفاء  مركز الحاسبة وخدمات االنترنيت في رئاسة جامعة القادسية 

 التأهيل التربوي
12-

27/2 /2006 
 استيفاء  رئاسة جامعة القادسية مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي في 

 دورة  تدريبية في الجمناستك 
22-

25/3 /2006 
 اساسية القاعة الرياضية في نادي الصناعة 

دورة تدريبية وتحكيمية في  

 الجناستك
 جيد جدا   النجف العراقي المركزي فرع مفر اتحاد  2007/ 8-12/5

 دورة كرة السلة 
28-

30/5 /2009 
 اساسية الجنابي ومركز شباب النهروانقاعة المرحوم رحيم 

 التقنيات التعليمية
19-

31/7 /2011 

مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي  في رئاسة جامعة  

 القادسية
 استيفاء 

 االخطاء اللغوية
12 -

13/6 /2012 
 استيفاء  قاعات كلية التربية الرياضية في جامعة القادسية 

وحضارة  دورة في اللغة العربية 

 اللغة

14 -  

15/6 /2012 
 استيفاء  قاعات كلية التربية الرياضية في جامعة القادسية 

النموذج المثالي في المهارات  

 الرياضية
 استيفاء  قاعة الحاسبات االنترنيت في جامعة القادسية كلية التربية الرياضية  7-8/6/2012

 استيفاء  الحاسبات االنترنيت في جامعة القادسية كلية التربية الرياضية قاعة  5/6/2012-3 دورة تطويرية في برنامج االكسل

كتابة وترجمة خالصات البحوث  

 في التربية الرياضية 

20-

21/6 /2012 
 استيفاء  كلية التربية الرياضية في  جامعة القادسية   قاعات 

 يوم 15 دورة في قوانين التفكير ومناهجه
الديوانية بالتعاون مع أكاديمية  مركز االمام الحسن الثقافي في 

 الحكمة العقلية 
 جيد جدا

 دورة االرشاد التربوي 
13/1 -

7/2/2013 
 استيفاء  جامعة القادسية / كلية التربية الرياضية 

 استيفاء  جامعة القادسية / كلية التربية الرياضية   دورة تحكيمية في التنس االرضي 

دورة امراض السكر وأثرها على  

 االطراف

31/3 -

4/4/2013 
 استيفاء  المعهد التقني قادسية /قسم صحة المجتمع 

دورة في التدريب الشخصي  

 والتطوير القيادي 

22-

24/4 /2013 
 استيفاء  جامعة الكوفة / كلية التربية الرياضية 



 - الماجستير : -أ

 

 - الدكتوراه :  -ب 

 -المؤتمرات العلمية : -19

 مؤتمرات  خمس العراق  :داخل 

 واحد في االردن  خارج العراق :

 التقويم العلمي البحوث والرسائل و االطاريح : -20

 الدورات التدريبية : -21

 

 

 

 - التشكرات والتكريم : -22

 رقم وتاريخ الكتاب ت
الجهة المانحة للكتاب  

رئيس جامعة  -)الوزير 

 عميد (  – 
 أسباب المنح 

 تدقيق نتائج االمتحانية النهائية للدور االول العميد 7/2006/ 23في    1074 1

 متميزة في التهيئة للمهرجان الرياضي السنويجهود  العميد 29/5/2008في   912 2

 اظهار المؤتمر التقويمي الثالث بالمظهر الالئق  العميد 3/11/2008في    2141 3

 جهود متميزة في التهيئة إلنجاح المؤتمر لبايوميكانيك  العميد 20/4/2009في   625 4

 دورة تحكيمية في الجمناستك 
11-

13/11/2014 

 في ميسان  قاعة الجمناستك  

 المركزي للجمناستك بالتعاون مع التحاد الفرعي االتحاد العراقي 
 ثاني 

 مشاركة جامعة بابل / كلية التمريض   2015 دورة في الطب الرياضي   

Sport Medicine 
Sep  th19

2015 
 استيفاء  جامعة الكوفة / كلية التربية الرياضية 

 دورة  تدريبية في الجمناستك 
22-

25/3 /2006 
 اساسية القاعة الرياضية في نادي الصناعة 

 جيد جدا   العراقي المركزي فرع النجف مفر اتحاد  2007/ 12/5-8 دورة تدريبية في الجناستك



 للمهرجان الرياضي جهود متميزة في لجنة التهيئة  العميد 4/2009/ 26في     724 5

 جهود متميزة في التهيئة لمؤتمر البايوميكانيك االول  مساعد رئيس جامعة  5/2009/ 28في    6329 6

 4/1/2010في  9 7
عميد كلية التربية  

 الرياضية/ المثنى 
 انجاز االختبارات المهارية الخاصة بقبول الطلبة 

 التهيئة لمؤتمر البايوميكانيك الثاني جهود متميزة في  العميد 1/2011/  13في   126 8

 الوزير 2/2011/ 6في  593ت د /  9
حصول الكلية على المركز الثالث في تقييم االداء 

 الجامعي 

 رئيس الجامعة 2011/   14/3في    3655 10
حصول الكلية على المركز الثالث في تقييم االداء 

 الجامعي 

 العميد 2011/  5/   19في    1312 11
الكلية على المركز الثالث في تقييم االداء حصول 

 الجامعي 

 جهود متميزة في التهيئة لمهرجان الساحة والميدان العميد 2011/  5/   23في    1334 12

 2011-2010تدقيق نتائج امتحانات الدور االول للعام   العميد 7/2011/ 19في    1805 13

 مجانية بدون مقابل القاء محاضرات  العميد 9/2011/ 28في    2316 14

 جهود متميزة في متابعة االشراف على اتالف المواد  العميد 2011/ 12/  14في    3202 15

 جهود متميزة في التهيئة للمهرجان الرياضي  العميد 2012/ 1/   5في  57 16

 جهود المبذولة النجاح بطولة التنس االرضي  العميد 2012/ 5/  3في    1191 17

 جهود متميزة في التهيئة لحفل التخرج  رئيس الجامعة 13/8/2012في  12527 18

 جهود متميزة في انجاز اعمال مؤتمر البايومكانيك  رئيس الجامعة 3/2013/ 17في    4280 19

 انجاح دورة االسعاف االولي  العميد  5/2013/ 32في  1677 20

 بالمباشرة بالعام الدراسي الجديد الجهود المتميزة  رئيس الجامعة 2013/ 25/9في  15911 21

 9/10/2013في  867 22

مدير فرع جمعية  

الهالل االحمر في  

 الديوانية  

 الدعم المتواصل لنشاطات الجمعية 

 توزيع وجبة فطور على طلبة االقسام الداخلية  العميد   3/11/2013في  3380 23

24 
في   1927/ 18م و

8/12/2013 
 لجائزة سقراط ترشيح الجامعة  الوزير



25 
في   21260

31/12/2013 
 اختيار جامعتنا كأفضل جامعة اقليمية رئيس الجامعة

 الجهود المبذولة في متابعة العمل  العميد  2013/ 12/ 31في  3024 26

 الجهود القيمة الجراء االختبارات رئيس الجامعة 10/2014/ 15في 15236 27

 تثمينا  للجهود القيمة المبذولة في حفل التخرج  الجامعةرئيس  12/2014/ 8في  18494 28

    

 

 العربية  -اللغات التي يجيدها : -23

 

 -أية معلومات أو مالحظات أخرى : -24

المشاركة في الندوة العلمية )الطب الرياضي بين المبدأ والتطبيق ( المقامة على قاعة المؤتمرات والندوات في جامعة  

 15/4/2013التربية الرياضية بتأريخ الكوفة كلية 

   alibedaw@yahoo.com  االلكترونياإليميل 

  alibedaw@gmail.com 

 المقاالت منشورة : 

 اصابات الظهر م الظهر وطرق الوقاية من اال -1

 االصابات الرياضية في الجمناستك  -2

 محاضرات في الطب الرياضي  -3

 االسعافات االولية  -4

 الجهة المانحة  اسم الجائزة أو الشهادة ت سبب المنح
 السنة

Year 

المشاركة في اليوم العالمي  

 للثالسيميا 

 8/5في 

 شهادة تقديرية  -1
فقر الدم  دائرة صحة الديوانية / مركز امراض 

 الوراثي
2005 

 نالمشاركة في الدورتي

 التدريبية والتحكيمية

 12/5-8في 

 2007 االتحاد العراقي المركزي للجمناستك شهادة تقديرية  -2
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اشتراك ببطولة اندية  

المحافظة المفتوحة لرفع  

 االثقال

 6/11في 

 2007 الديوانيةاالتحاد المركزي لرفع االثقال فرع  شهادة بطولة  -3

المشاركة في المؤتمر  

 العلمي االول للبايو مكانيك 

 26/3-25في 

 2009 جامعة القادسية  – كلية التربية الرياضية   شهادة تقديرية  -4

المشاركة في المؤتمر  

 العلمي الثاني للبايو مكانيك 

 23/12-22في 

 2010 جامعة القادسية  – كلية التربية الرياضية   شهادة تقديرية  -5

المشاركة في المؤتمر  

العلمي الثاني للبايو مكانيك  

-5والتحليل الحركي قي  

6/12 

6- 
 شهادة تقديرية 

 

 جامعة القادسية  – كلية التربية الرياضية  

 
2012 

تثمين مشاركة واسهام في  

انجاح المؤتمر العلمي  

- 16في الدولي االول 

18/1 /12 

 2012 جامعة بغداد – كلية التربية الرياضية   شهادة مشاركة  -7

المشاركة في الدورة  

 التدريبية
 2013 االتحاد العراقي المركزي للتنس  شهادة مشاركة  -8

المشاركة في الدورة الدولية  

 للتدريب والتطوير الشخصي
 2013 والتطوير الشخصي االكاديمية الدولية للتدريب  شهادة دولية  -9

المشاركة في دورة االرشاد  

 التربوي 
 2013 مركز االرشاد والخدمات النفسية واالجتماعية  شهادة مشاركة  10

المشاركة في الدورة  

 التحكيمية للجمناستك  
 2014 االتحاد العراقي المركزي للجمناستك شهادة تحكيمية   11


