
 الديرة العمسية والذاتية
 ))الديرة الذاتية((

 
 . عمي فتاح رشيد عارف العبيدي  :الرباعي والمقب االسم

 
 ( . 12/1/2011)  مدرسالسرتبة العمسية الحالية وتاريخ الحرهل عمييا :

 
 . بدنية وعمهم الرياضةاألساسية / قدم التربية ال جامعة السهصل / كمية التربيةمكان العسل : 

 
 +O فريمة الدم :          ذكرالجشس :     فقط . اربعة(  4) :  والداأل عدد        متزوجالة االجتساعية : الح

 . 1171السهصل / الهالدة : محل وتاريخ 
 عراقي الجشدية :

 . حي الرديقالسهصل / عشهان الدكن الحالي : 
 dr.ali_fattah@yahoo.comالبريد االلكتروني :

 
 (())الديرة العمسية

 سية:يكاداأل : السؤىالت  أوال
 البمد الجامعة الكمية سشة التخرج الذيادة ت
 العراق جامعة السهصل ةالرياضالبدنية وعمهم التربية  2003 البكالهريهس 1
 العراق جامعة السهصل ةالرياضالبدنية وعمهم التربية  2006 الساجدتير 2
 العراق جامعة السهصل ةضالرياالبدنية وعمهم التربية  2015 الدكتهراه 3

 
 

 والتدريدية: األكاديسية: الخبرة ثانيا 

 ( . خطط المعب،  قانهن دولي،  ميارات)  الكرة الطائرةتدريس مادة  -

 التعمم الحركي وطرائق تدريس.تدريس مادة  -

 يق.في العديد من السؤتسرات والشدوات العمسية وورش العسل الستعمقة بسجال التخرص الدق محاضر ومذارك -



 .مشاقذة بحهث الطمبة السرحمة الرابعةاالشراف و  السذاركة في -

 االشراف عمى تطبيق طمبة السرحمة الرابعة في السدارس. -

 مشاقذة بحهث الطمبة الدراسات العميا الساجدتير. السذاركة في -

 تقييم بحهث مجمة ابحاث كمية التربية االساسية. -

 تدريس مادة التعمم الحركي لطمبة الدراسات العميا. -

 االشراف عمى طمبة الدراسات العميا. -

 : اإلدارية: الخبرة ثالثا
 مدؤول شعبة التخطيط والسعمهماتية. -
 مدؤول السكتبة االلكترونية. -
 مدؤول لجشة التطبيق. -
 مدؤول لجشة البحهث لدراسة االولية في القدم. -
 .اسهبرئيس لجشة صيانة وبرمجة الح -
 رئيس المجشة االمتحانية. -
 عزه لجشة التدقيق في القدم. -
 عزه لجشة تهزيع الطمبة الجدد عمى اقدام الكمية. -
 عزه لجشة السؤتسرات التي تقيسيا الكمية. -
 لجشة القبهل السباشر في الكمية عزه -
 لجشة االختبارات لمقبهل السباشر في الكمية . عزه -
 عزه في لجشة السخيسات الكذفية. -
 في لجشة التعميم السدتسر. عزه -
 . : البحهث العمسية ) السشذهرة وغير السشذهرة (رابعا 

 .بحهث ( 10) -
 

 : الشذاطات التدريبية والتدريدية خامدا
 . بالكرة الطائرةتدريب مشتخب كمية التربية األساسية  -

 



 واإلدارية: المجان العمسية  ا سادس
 رئيس المجشة االمتحانية. -
 السباشر في الكمية . لجشة القبهل عزه -
 لجشة االختبارات لمقبهل السباشر في الكمية . عزه -

 
 : الدورات التطهيرية سابعا
 .في جامعة السهصل  االلكترونية دورة الحاسبة -
 .دورة سالمة المغة العربية -
 بالكرة الطائرة.دورة التحكيم  -

 
 : التذكرات والتقديرثامشا

 ومن جيات مختمفة . في الكمية العديد من كتب الذكر والتقدير لشذاطاتو -
 


