
 

 

 

 

 

 

 

 

 انسْشه انزاذْو
 

 

 

 

 عهِ أحًذ نعْة انعٌادُ:   ـى ـــــــــاالســ

  4691 : الد ــذاسّخ انًْـ

 يرزًض انحانح انزًظْح :

 يسهى :   انذّـــــــــــانح

  عالظْح ًفسٌْنٌظْا انشّاضح    :صــــــانرـخـص

  ذذسّسِ : وــــــــــــانٌظْف

 أسرار يساعذ  انذسظح انعهًْح :

    شعثح اننشاطاخ انطالتْح –كهْح انرشتْح :     عنٌاٌ انعًم

 alialawady64@gmail.com :كرشًنِ انثشّذ إالن

 

 

 

 أًالً : انًؤىالخ انعهًْح

 

ذالتاريخذةذـــالكلوذاجلامعةذالدرجةذالعلموة

 بكالوريوس

 

ذ1989ذالرتبوةذالرياضوةذالبصرة

ذ2007ذالرتبوةذالرياضوةذالريموكذاالردنوةذ املاجستري

 هالدكتورا

 

ذ2012ذالرتبوةذالرياضوةذذالقاددوة

ذ1984ذقدمذالرتبوةذالرياضوةذمعهدذاملعلمنيذاملركزيذ/ذمودان أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهًْحشانْاً : 

 

 

 

 : انًقشساخ انذساسْح انرَ قًد ترذسّسيا شانصا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

ذ2019-2013 الرتبوةذالرياضوةذالكومواءذ،ذاالنكلوزيذالرياضواتذ1

ذ2012ذ-ذ2009 الرتبوةذالرياضوةذعلومذاحلواةذ،ذالتاريخذذ2

 

 :انرِ أششف عهْيا( انشسائم  ،االطاسّح  ): ساتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

ذ-ذ-ذ-ذ1

ذ-ذ-ذ-ذ2

 

 انرِ شاسك فْياانعهًْح ًاننذًاخ انًؤذًشاخ : خايسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

ذرباءةذاخرتاعباحثذمشاركذبذاجلامعةذاالمريكوةذالدلومانوةذ2019ذالورينذلرباءاتذاالخرتاعاملؤمترذذ1 ) حبث / بودرت حضور(

ذباحثذذدلطنةذعمانذجامعةذالدلطانذ2018ذاملؤمترذالدوليذلعلومذالرياضةذذ2

املؤمترذالعامليذللعلومذالصحوةذذ3

ذوالدواحة

ذباحثذالوابانذمركزذتوذيذالعلميذ2017

ذباحثذذجامعةذجلبجةذالدلومانوةذ2016ذالرياضةاملؤمترذالدوليذلعلومذذ4

ذباحثذجامعةذالكوفةذذ2015ذاملؤمترذالدوليذلعلومذالرياضةذ5

ذحماضرذندوةذعلموةذكلوةذالرتبوةذجامعةذالقاددوةذ2019ذخماررذادتخدامذاالجهزةذااللكرتونوةذ6

 تارٌخ الحصول على اللقب  اللقب العلمً  ت

 2112/  9/ 2 مساعد استاذ 1

 2112/  9/ 2 مدرس 2



 

 

 

 

 

 

 

 

  االخشٍ: األنشطح انعهًْح  سادسا" 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

ذحماضرذدورةذتطويرذمدرديذومعلميذتربوةذحمافظةذالديوانوةذعضوةذجلنةذااليفاداتذ

ذقومذمنهجذرالبةذدكتوراهذمنذجامعةذالدلطانذقابوسذيفذعمانذحماضرذدوراتذيفذامراضذقلةذاحلركةذ

ذقومذاحباثذترقوةذعلموةذمنذمدرسذاىلذادتاذذمداعدذذحماضرذيفذورذاتذالعملذالدتخدامذاالجهزةذالطبوةذالرياضوة

ذقومذاحباثذجملةذعلومذالرياضةذيفذجامعةذالقاددوةذمدؤولذذجلنةذالربنامجذاحلكوميذلكلوةذالرتبوة

 

 ً شياداخ انرقذّش. انعٌائز كرة انشكش ، : "ساتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 9102 الجامعة االمٌركٌة فً السلٌمانٌة  منح وسام برونزي ذ1

 9102 جامعة القادسٌة  شهادة تقدٌرٌة لالبداع العلمً ذ2

 9102 كلٌة التربٌة  شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة التربٌة ذ3

 9102 الجامعة التقنٌة الوسطى شكر وتقدٌرمن رئٌس الجامعة التقنٌة الوسطىذ4

 9102 تربٌة محافظة الدٌوانٌة مدٌر عام تربٌة الدٌوانٌةشكر وتقدٌر من ذ5

 9102 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة من عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة شهادة تقدٌرٌةذ6

 9102 كلٌة التربٌة شكر وتقدٌر من مؤتمر جامعة السلطان قابوس ذ7

 

 انثحٌز انعهًْح :شاينا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

1 Computation of Climate and Physiological Impact on  Weight by 

Usin Recreational sport g  Recreational sport  

Computation of Climate and Physiological Impact on Weight by 

Using Recreational sport 

Journal of Computational and Theoretical Nanoscience  

 

Computation of Climate and Physiological Impact on Weight by 

9112 

9 The relationship of sports flannel on skin contact allergy, white 

blood cells and distance achievement of weight-throwing players  

  

 

9112 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 TheEffect of Sports and Diets Programs on Weight, Blood 

Pressure, and Biochemical Parameters of Tissue Oxygen in Aged 

Men 

9112 

4 The Effect of Using Sport Bike and Bicycles on Some Physiological 

Variables of the Fourth Year Students 

9112 

5 Running on the Treadmill Using Artificial and Natural Air and its 

Effect on the Pulse, Blood Pressure and Tissues Oxygen for Female 

Students  

 

 

 

9112 

 

 انكرة انًؤنفح أً انًرشظًح.:"ذاسعا

 سنح اننشش أسى انكراب خ

 9146 نراظاخ ذطثْقْح فِ خذيح انًعرًع ظزء شانس  4

9 Recreational Sports, Walking, Noise, Sports Equipment ( Scientific 

products in the service of society   

 

9142 

انيٌائِ ًضغط انذو  نراظاخ ذطثْقْح فِ خذيح انًعرًع  ظزء شانِ  انثشنايط انشّاضِ 3

 انًشذفع

9142 

 ًضغط انذو انًشذفع نراظاخ ذطثْقْح فِ خذيح انًعرًع انعزء األًل انغزاء ًانسًنح 1

 

9142 

اشاساخ ًيْـكانْكْح  كشج انسهح  كـهًـاخ ً يصطـهـحاخ ، ذعـذّـالخ قـانٌٌ،      / ذشظًح 5

 انرحـكْـى

9143 

 

 اخ .ــ:انهغ "عاششا

 ًعرب             

 انكلٍزي           

 


