
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزاذيح انسيشج
 

 

 

 

 يحسٍ انعاَي ذانجثاس سعيعثذ :  انصالشي و انهقة  ـىـــــــــاالســ

 انشياضحوعهىو  انثذَيح انرشتيحانكهيـــــــــــــــح : 

  1591-7-1: الد ــذاسيخ انًيـ

 يرزوض انحانح انزوجيح :

 ذسية سياضيذ :    صــــــانرـخـص

 اسرارانهقة انعهًي : 

  ذسيسيذ: حــــــــــانىظيف

 انشياضحهىو عو انثذَيح انرشتيحكهيح  -انقادسيحجايعح :        عُىاٌ انعًم

 jabar_53_2005@yahoo.com  االنكرشوَي انشسًي انثشيذ 

 

 انىظائف انري شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

ذذ3991-3991ذؿدقرذاؾرقاضهذاجلاؿعقه  1

ذذ3991-3991ذرئقسذؼدمذاؾرتبقهذاؾرقاضقه 2

ذذ1001-1003ذرئقسذػرعذاؾعؾومذاؾـظرقه 3

ذذ10031-1002ذاؾثؼاػقهؿدؤولذوحدةذاؾبعثاتذواؾعالؼاتذ 4

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؤهالخ انعهًيح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

ذ3920ذؽؾقةذاؾرتبقهذاؾرقاضقهذبغدادذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ3921ذقهـاؽادميقةذاؾرتبقهذاؾبدذبوؾـدا-وارذوذذذذذذذذذذذذذذذذ املاجستري

 هالدكتورا

 

ذ3929ذذذذذذذذاؽادميقةذاؾرتبقهذاؾبدـقهذبوؾـدا-ػروتدوافذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذ أخرى

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهًيح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهًيح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

 3991ذاالجتؿاعقهذعؾىذاؾرقاضهذاؾـدوقهذيفذحماػظةذاؾؼاددقهتاثريذاؾعواؿلذ 3

 3991 اؾتحؾقلذاحلرؽيذؾؾرؿقهذاحلرهذبؽرةذاؾدؾه 1

 1039 تاثريذؿفارةذاؾطبطبهذعؾىذدرعةذاؾؾعبذبؽرةذاؾدؾهذ1

 3999 اؾؼاددقه-ؾطاؾباتذؽؾقةذاؾرتبقهذاؾرقاضقهذتاثريذاؾدروسذاؾعؿؾقهذعؾىذتطوقرذصػةذاؾتوازنذ1

 3999 درادةذؿقولذورغباتذراؾباتذادلدارسذادلتودطهذواالعداقهذيفذؿرؽزذحماػظةذاؾؼاددقهذ1

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

  مدرس مساعد 1

 1991-11-9 مدرس 2

 1995-2-15 استاذ مساعد 3

 2005-6-1 استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 1000 اؾرذاؼهذوعالؼتفاذباؾؼقاداتذاجلدؿقهذ1

 1003 اؾؼوهذواثرفاذعؾىذؿفارةذاؾتفدقفذبؽرةذاؾدؾهذ7

 1031 اؾؼاددقهاثرذاؾرتبقهذاؾعؾؿقهذذعؾىذاالعدادذادلفينذؾطؾبةذؽؾقةذاؾرتبقهذاؾرقاضقهذيفذجاؿعةذذ2

 3991 اداءذرؿقةذاؾتفدقفذبؽرةذاؾدؾهذاؾؼدرهذاحلرؽقهذؾؾتواػقذؿابنيذاؾذراعذواؾـظرذاثـاءذ9

 1039 محلذاؾؽرهذعؾىذػاعؾقةذؿفارةذاؾؼػزذبؽرةذاؾدؾهذتأثريذ30

 3997 ادلروـهذوعالؼتفاذباؾؼقاداتذاجلدؿقهذؾطاؾباتذؼدمذاؾرتبقهذاؾرقاضقهذيفذجاؿعةذاؾؼاددقهذ33

 1001 اؾؼدرهذاؾعضؾقهذوعالؼتفاذباؾؼقاداتذاجلدؿقهذؾالعيبذؽرةذاؾدؾهذ31

 1003 ؽؾقةذاؾرتبقهذاؾرقاضقهذيفذجاؿعةذاؾؼاددقهذقمذاالداءذادلفاريذبؽرةذاؾدؾهذؾطالبتؼوذ31

 1001 ادلفاريذيفذؽرةذاؾدؾهذباألداءحجمذاؾقدذوعالؼتفاذذ31

 1032 اؾتدرقيبذواؾتبادؾيذيفذدرسذاؾرتبقهذاؾرقاضقهذدلفارتذؽرةذاؾدؾهذتاثريذتدرقسذبادؾوبيذ31

 1032 اؾصدرقهذذ-ادلـاوؾهذ-اؾتحؾقلذاحلرؽيذدلفارةذاؾتؿرقرذ31

 1031 اؾتحؾقلذاحلرؽيذدلفارةذاؾطبطبهذبؽرةذاؾدؾهذ37

بؽرةذذاثرذادتخدامذاؾتغذقهذاؾراجعهذادلتزاؿـهذواؾـفائقهذيفذتعؾمذبعضذادلفاراتذاالدادقه 32

 اؾدؾه

1037 

 1037 تاثريذاؾتغذقهذاؾراجعهذادلتزاؿـهذعؾىذتعؾمذاداءذؿفارةذاؾتفدقفذيفذؽرةذاؾدؾه 39

تاثريذبرـاؿجذتعؾؿيذبادتخدامذؿفارتذؽرةذاؾدؾهذعؾىذتطوقرذاؾؼدراتذاحلرؽقهذؾذويذ 10

 اعاؼه

1039 

 

 و انكرة انًُهجيح  انكرة انًؤنفح أو انًرشجًح

 انُششسُح  أسى انكراب خ

 5119 َفسيا-ططياخ-يهاسيا -اعذاد انشياضيييٍ تذَيا 1

 5112 انرخطيط واالَرفاء في انًجال انشياضي 5

 5117 يثاديء انثحس انعهًي 1
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 :انري أششف عهيها انشسائم واالطاسيحعذد 



 

 

 

 

 

 

 

 العدد االذراف  ت

ذذذذذذذذذذذذدبؾومذعاؾيذ3

ذ11ذذذذذذذذذذذذذذؿاجدتريذذ1

ذذذ11ذذذذذذذذذذذذذدؽتوراهذ1

 

 انري شاسك فيها و وسش انعًم  انعهًيحوانُذواخ انًؤذًشاخ 

 مشاركة (  –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

ذؿشاركذبغدادذ3993ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدابعذؾؽؾقاتذاؾرتبقهذاؾرقاضقهذ3 ) حبث / بودرت حضور(

ذؿشاركذاؾبصرهذ3991ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾثاؿنذؾؽؾقاتذاؾرتبقهذاؾرقاضقهذ1

ذؿشاركذبغدادذ3991ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾتادعذؾؽؾقاتذاؾرتبقهذاؾرقاضقهذ1

ذؿشاركذاؾؼاددقهذ3991ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاالولذجلاؿعةذاؾؼاددقهذ1

ذؿشاركذاؾؽوػهذ3991ذادلؤمترذاؾعؾؿيذجلاؿعةذاؾؽوػهذ1

ذؿشاركذاؾؼاددقهذ3997ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾثاـيذجلاؿعةذاؾؼاددقهذ1

ذؿشاركذبغدادذ3997ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾعاذرذؾؽؾقاتذاؾرتبقهذاؾرقاضقهذ7

ذؿشاركذاؾؼاددقهذ3999ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾثاؾثذجلاؿعةذاؾؼاددقهذ2

ذؿشاركذاؾؼاددقهذ1003ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾرابعذجلاؿعةذاؾؼاددقهذ9

ذؿشاركذاالردن-عؿانذ1001ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاخلاؿسذؾعؾومذاؾرقاضهذ30

ذؿشاركذبغدادذ1031ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاالولذؾعؾومذاؾرقاضهذ11

ذؿشاركذؾبـانذ-ررابؾسذ1031ذادلؤمترذاالؼؾقؿيذحولذؿؤدداتذاؾتعؾقمذاؾعاؾيذ31

ذؿشاركذاالؿاراتذ-دبيذ1031ذؿؤمترذاجملؾسذاؾدوؾيذؾؾصحهذواؾرتبقهذاؾبدـقهذ31

ذؿشاركذاجلزائر-ؿدقؾهذ1031ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذذؾؾعؾومذاؾرقاضهذ31

ذؿشاركذاؾبصرهذ1031ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاخلاؿسذؾعؾومذاؾتدرقبذ31

ذؿشاركذاالردنذ-عؿانذ1031ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذؾعؾومذاؾرقاضهذ31

ذؿشاركذبغدادذ1031ذواؾرقاضهادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذؾبحوثذاؾصحهذذ37

-حؾبجهذذ1031ذادلؤمترذاؾعؾؿيذذاالولذؾؽؾقاتذاؾرتبقهذاؾرقاضقهذ32

ذدددؾقؿاـقه

ذؿشارك

ذؿشاركذاالردن-اربدذ1031ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاؾثاؿنذؾعؾومذاؾرقاضهذ39

ذؿشاركذاالردن-عؿانذ1037ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذؾعؾومذاؾرقاضهذ20

ذؿشاركذبغدادذ1037ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاؾثاؾثذؾعؾومذاؾرقاضهذ13



 

 

 

 

 

 

 

ذؿشاركذاؾدؾقؿاـقهذ1037ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاالولذؾؾرتبقهذاؾرقاضقهذ11

ادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاالولذؾؽؾقاتذاؾرتبقهذذ11

ذاؾرقاضقه

ذؿشاركذدقاىلذ1032

ادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاؾثاـيذؾؽؾقاتذاؾرتبقهذذ11

ذاؾرقاضقه

ذحضورذاؾدؾقؿاـقهذ1032

ؾؽؾقاتذاؾرتبقهذذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاالولذ11

ذاؾرقاضقه

ذؿشاركذاؾبـاتذ-بغدادذ1039

ذؿشاركذاؾبصرهذ1039ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاؾدابعذؾعؾومذاؾرقاضهذ11

ذؿشاركذاربقلذ1039ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاالولذؾعؾومذاؾرقاضهذ17

ذؿشاركذبغدادذ1031ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاؾثاـيذؾعؾومذاؾرقاضهذ12

ذؿشاركذاالردنذ-عؿانذ1031ذؿؤمترذاالبداعذاؾرقاضيذاخلاؿسذ29

 

 

 

 انهجاٌ انذائًيح و انهجاٌ انًؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

ذ3992ذدائؿقهذذجلـةذاؾرتؼباتذادلرؽزقهذ3

ذ1031-1002ذدائؿقهذذذذذذذذذذذجلـةذتؼوقمذاجملالتذاؾعؾؿقهذيفذاجلاؿعهذ1

ذ1031-1033ذدائؿقهذذذذذذذذذذذجلـةذاالعرتاضاتذادلرؽزقهذ1

ذحلدذاالن-1001ذدائؿقهذذذذذذذذذذاؾؽؾقهذيف اؾؾجـهذاؾعؾؿقهذ1

ذ1031-1030ذدائؿقهذذذذذذذذذذذقاتذاؾعؾؿقهذيفذاؾؽؾقهؼجلـةذاؾرتذ1

ذ1039ذدائؿقهذذذذذذذذذذجلـةذدرادةذواعدادذادلـافجذيفذاؾؽؾقهذ1

ذحلداالن-1031ذدائؿقهذذذذذذذذذذجلـةذذاخلطهذاالدرتاتقجقهذؾعؿلذاؾؽؾقهذ7

ذحلدذاالن-1037ذدائؿقهذذذذذذذذذذجلـةذاالقػاداتذ2

جلـةذذ9

ادلشافدهذ

ذواؾتطب

ذ1039و1001و3992ذداميقهذذذذذذذذذجلـةذادلشافدهذواؾتطبقق

ذ1001-3991ذداميقهذذذذذذذذجلـةذاالؿتحاـاتذ30

ذ1039ذداميقهذذذذذذذذذجلـةذادلؼرراتذاؾدرادقهذ33

ذ3999-3991ذؿؤؼتهذذذذذذذذذجلـةذاؾتؽاػلذاالجتؿاعيذ31

ذ3991ذؿؤؼتهذذذذذذذذجلـةذدرادةذػتحذؽؾقةذاؾرتبقهذاؾرقاضقهذيفذاجلاؿعهذ31

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  االخشياألَشطح انعهًيح 

  نوع الـشاط 

ذ10ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاحباثذعؾؿقةذتؼوقمذ

ذ1ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادلبادراتذاؾعؾؿقةذ

ذ10ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؾؾردائلذواالرارقحذتؼوقمذعؾؿيذ

ذذبراءاتذاالخرتاعذ

ذذاؾتعاؼدذؿعذؿؤدداتذاؾدوؾةذ

 

 انًقشساخ انذساسيح انرً قًد ترذسيسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

ذتدرقبذرقاضي تدرقبذرقاضيذتدرقبذرقاضيذذذذ3

ذعؾمذاؾـػسذاؾرقاضي ررائقذتدرقسذادارهذوتـظقمذ1

ذادارهذوتـظقم ذعؾمذاؾـػسذاؾرقاضيذ1

ذررائقذتدرقس ذررائقذتدرقسذ1

ذبقوؿقؽاـقك ذذ1

ذؽرةذدؾهذذذذوؽرةذقد ذذ1

 

 انًثادساخ و االعًال انرطىعيح 

 انسُح  انًثادسج او انعًم انرطىعي  خ

 1555 فرح قسى انرشتيه انشياضيه 1

 1551 فرح كهيح انرشتيه انشياضيه 5

 5111 ذعًيى دسس انرشتيه انشياضيه في انجايعه عهً انكهياخ االخشي 1
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 .كرة انشكش ، انجىائز  و شهاداخ انرقذيش

 السـة اجلفة املاحنة الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدوركتاب  ت

 2891 المديريه العامه لتربية االنبار شكر وتقديرذ3

 2891 المديريه العامه لتربية االنبار شكر وتقديرذ1

 2889 السيد الوزير-وزارة التعليم شكر وتقديرذ1

 1003 جهازاالشراف-وزارة التعليم شكر وتقديرذ1

 1023 مكتب السيد الوزير -وزارة التعليم وتقديرشكر ذ1

 2881 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ1

 2881 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ7

 2881 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ2

 2881 رئاسة الجامعه شكروتقديرذ9

 2883 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ30

 1000 رئاسة الجامعه شكروتقديرذ33

 1022 حهاز االشراف-وزارة النعليم وتقديرشكر ذ31

 1008 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ31

 1008 رئاسة الجامعه شكروتقديرذ31

 1022 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ31

 1021 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ31

 1021 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ37

 1021 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ32

 1021 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ39

 1021 رئاسة الجامعه شكروتقديرذ10

 1021 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ13

 1001 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ11

 2889 رئاسة الجامعه شهاده تقديريهذ11

 1020 رئاسة الجامعه شهاده تقديريهذ11

 1021 رئاسة الجامعه شهاده تقديريهذ11

 1021 الجامعهرئاسة  شكر وتقديرذ11

 1022 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ17

 1022 رئاسة الجامعه شكرا وتقديرذ12

 1029 رئاسة الجامعه شكر وتقديرذ29

 2881 عمادة كلية التربيه شكر وتقديرذ30

 2882 عمادة كلية التربيه شكر وتقديرذ13

 2882 عمادة كلية التربيه شكر وتقديرذ11



 

 

 

 

 

 

 

   2882ذعؿادةذؽؾقةذاؾرتبقه شكر وتقديرذ11

 2883 عمادة كلية التربيه شكروتقديرذ11

 2883 عمادة كلية التربيه شكر وتقديرذ11

 1002 عمادة كلية التربيه الرياضيه شكر وتقديرذ11

 1001 عمادة كلية التربيه الرياضيه شكر وتقديرذ17

 1003 عمادة كللية التربيه الرياضيه شكر وتقديرذ12

 1003 عمادة كلية التربيه الرياضيه وتقديرشكر ذ19

 1002 عمادة كلية التربيه الرياضيه شكروتقدير ذ40

 1002 عمادة كلية التربيه الرياضيه شكر وتقديرذ13

 1009 عمادة كلية التربيه الرياضيه شكر وتقديرذ11

 1008 عمادة كليةالتربيه الرياضيه شكر وتقديرذ11

 1008 عمادة كلية التربيه الرياضيه شكر وتقديرذ11

 1028 عماده كلية التربيه الرياضيه شكروتقديرذ45

 1028 عمادة كلية التربيه الرياضي شكر وتقديرذ11

   ذ
   ذ

   ذ

 

 انري يجيذها  : اخ ــانهغ

 يحرشف(-يرىسط-)يثرذيءانًسرىي  انهغح  خ 

 حمرتفذعربي 1

 ؿتودط اـؽؾقزي 5

  اخرىذ 1

 


