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 نينوى 16/1/1977 : تاريخ الميالد

 dhamiaa.aliabdullah@yahoo.com البريد االلكتروني:

 نةس (18):  مدة الخدمة

 الشهادات الحاصل عليها:

 دراسيةالشهادات ال 

o  1998 تربية رياضيةبكالوريوس  

o  2/1/2001علم التدريب(  –تربية رياضية )كرة يد ماجستير 

ين منهاج تدريبي مقترح بطريقة التدريب الدائري باستخدام التمار تأثير"

 " الخاصة في تطوير بعض الصفات الهيئية والمهارات الحركية بكرة اليد

o 30/5/2006 علم التدريب( –تربية رياضية )كرة يد دكتوراه فلسفة ال 

-قصيرأثير منهجين تدريبيين مقترحين للتدريب الفتري بأسلوبي القصير والت"

 " ليدافي بعض المتغيرات البدنية والمهارية والوظيفية الخاصة بكرة  قصيرال

 

 شهادات الدورات التدريبية 

o  شهادة اجتياز دورة طرائق التدريس 

o 23/7/1998لبنات شهادة كفاءة باللغة االنكليزية / جامعة بغداد/ كلية التربية ل 

o كلية  داد/، جامعة بغشهادة دورة تأهيلية لتعليم الحاسوب لطلبة الدراسات العليا

 25/7/1999-3التربية ابن الهيثم/ قسم علوم الحاسبات 

o ( ( للتدريسيين الجدد ودورة اللغة العربية )35دورة التأهيل التربوي )التاسعة

ركز تطوير طرائق جامعة بغداد / م 22/11/2001 – 27/10/2001من 

 التدريس والتدريب الجامعي.

o  12/7/2007دورة تدريبية في طرائق التحليل باستخدام الحاسوب 

o  حث في الب لمرأةاشهادة تقديرية، كلية التربية للبنات، الندوة العلمية الثانية، دور

 3/4/2008العلمي والنتاج الفكري )السعة الحيوية( 

o  بة العلمية، جامعة الموصل / مركز الحاسشهادة في الحاسوب ألجل الترقية

 االلكترونية.

o  10/6/2010مناقشة طالب الماجستير غزوان حازم يونس بتاريخ 

o  29/9/2010-27شهادة مشاركة في دورة دليلك في الحج والعمرة 

o  28/9/2011-26شهادة مشاركة في دورة تعلم كيف تحج وتعتمر 
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 األلقاب العلمية

 2001 مدرس مساعد 
  2/1/2004مدرس 
  28/4/2009أستاذ مساعد 
  28/6/2016أستاذ 

 الخبرات العلمية

 2001-1999للبنات من الرياضية في كلية التربية حاضرة العمل كم  

  2006-2001كرة اليد في كلية التربية الرياضية للبنات منذ تدريس مادة  

  2000المشاركة في المخيم الكشفي في كلية التربية الرياضية للبنات  

 6/7/2002مساعد مدرب لفريق كرة اليد في بطولة الجامعات في محافظة ديالى عمل ك 

  ولحد اآلن2007منذ قسم التربية الرياضية كرة اليد في كلية التربية للبنات تدريس مادة 

  2008-2007في كلية التربية للبنات الكشافة تدريس مادة 

  2014-2007منذ  في كلية التربية للبناتعلم التدريب الرياضي تدريس مادة. 

  نولحد اآل2007في كلية التربية للبنات منذالسباحة للمرحلة األولى تدريس مادة 

  2014لحد و2008العاب الماء للمرحلة الرابعة في كلية التربية للبنات منذتدريس مادة 

 لموصل معة امشاركتي بالندوة العلمية الثانية التي أقامتها كلية التربية للبنات في جا

 .  السعة الحيويةعن  بدراسة

 ومناقشتها  على بحوث التخرج للمرحلة الرابعة اإلشراف. 

 . االشراف على طالبات المرحلتين الرابعة والثالثة عند تطبيقهم في المدارس 

  2008إقامة دورة اللياقة البدنية لمنتسبي الجامعة في كلية التربية للبنات 

  التدريب البالستي بعنوانحلقة نقاشية إلقاء   

  التدريب االهتزازإلقاء حلقة نقاشية بعنوان 

  التدريب الفتريإلقاء حلقة نقاشية بعنوان 

  تدريب الهيبوكسكإلقاء حلقة نقاشية بعنوان 

 إلقاء حلقة نقاشية بعنوان التوازن الحركي 

 إلقاء حلقة نقاشية بعنوان الحقيبة   التدريبية 

  2011ة للبنات علم التدريب الرياضي في كلية التربيتدريس مادة 

  معة ت في جاللبنا كلية التربيةقسم التربية الرياضية /مشاركتي بالندوة العلمية التي أقامها

 .  الترويح الرياضيالموصل بدراسة عن 

  إلقاء حلقة نقاشية بعنوان االفراط في التدريب. 

 في ري تطوير المعلمات بإلقاء محاضرة بعنوان تأثير التدريب الدائة ردواركة بمشال

 .تنمية عناصر اللياقة البدنية 

 هر فل الظااللم اسفل الظهر بإلقاء محاضرة بعنوان طرق عالج االلم اسة ردواركة بمشال

 .بالتمارين البدنية 

  2013/ 28/10حضور مؤتمر في تركيا بتاريخ. 
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 الوظائف التي مارسها :و المناصب -4

  لىإ  -  من                            عمل فيها الجهة التي                  عنوان الوظيفة      

 

 كتب الشكر والتقدير

 26 من عميد 

 6 رئيس الجامعة 
  

 عضوية اللجان في الكلية : 

 كلية التربية للبنات التربية الرياضية اللجنة العلمية في قسمرئيس 

 كلية التربية للبنات االمتحانية  اللجنةرئيس 

 لية التربية للبناتك عضو لجنة القبول المباشر

 كلية التربية للبنات عضو لجنة الترقيات العلمية

 كلية التربية للبنات عضو لجنة متابعة مشاريع التخرج

 كلية التربية للبنات عضو لجنة المشاهدة والتطبيق

 كلية التربية للبنات الحماية الذاتية عضو لجنة

 كلية التربية للبنات انضباط الطلبة عضو لجنة

 

 2005-2006 كلية التربية الرياضية للبنات مقرر قسم االلعاب الفرقية 

 2007-2011 كلية التربية للبنات رئيس قسم التربية الرياضية 

 2 018ولغاية 2013 كلية التربية للبنات رئيس وحدة الرياضة الجامعية

 2019 – 2013 كلية التربية للبنات لرياضية رئيس قسم التربية ا

 االنلحد  – 2019 لية التربية للبناتك كليةالعميد 
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 البحوث المنشورة

 بلد النشر سنة النشر جهة النشر عنوان البحث ت

تاثير منهاج تدريبي مقترح لتطوير  1
 يدالتصويب البعيد من الخط الخلفي بكرة ال

جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية 
 للبنات / مجلة الرياضة المعاصرة

المجلد الثاني / العدد 
 2003الثاني/

 العراق

مقارنة بين سمات الشخصية لالعبات  2
ولالعبين في اختصاصات اليد والسلة 

 والطائرة 

جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية 
 للبنات / مجلة الرياضة المعاصرة 

المجلد الرابع / العدد 
 2005الرابع/

 العراق

تاثير برنامج للتدريب الباليستي على  3
ة بعض المتغيرات البدنية والمهاري

 لالعبي كرة اليد 

جامعة الزقازيق / المؤت مر 
 الدولي العلمي الثاني

 مصر 2007

تاثير منهجين تدريبيين لتطوير بعض  4
 الصفات البدنية الخاصة بكرة اليد

جامعة بابل / كلية التربية الرياضية 
 مجلة علوم التربية الرياضية        /

العدد السابع/       
      المجلد األول/         

2008 

 العراق

العالقة بين ثالثة طرق تدريبية لقياس  5
 القابلية القصوى على استهالك األوكسجين

جامعة بابل / كلية التربية الرياضية 
 مجلة علوم التربية الرياضية        /

العدد التاسع /         
 2008المجلد األول

 العراق

تاثير برنامج مقترح اللعب في  6
ير بعض القدرات المحطات لتطو

الحركية والنمو الحركي لدى تالميذ 
 الصف االول االبتدائي

 العراق 2008 مجلة الفتح / جامعة  ديالى 

عالقة التوازن الحركي ببعض  7
الصفات البدنية ومستوى اداء 

 التصويب من القفز عالياً بكرة اليد 

11- international sport 
sciences congress 

 ركيات 10-12/11/2010

بالسلوك  اإلبداعي التخيل عالقة 8
 قبل ما أطفال لدى االستكشافي

 المدرسة

 الثامن الرياضي العلمي المؤتمر
 لكلية

 األردنية بالجامعة الرياضية التربية

 العراق 2011

 لتحسين كاداة االستراتيجي التخطيط 9
 لبعض االداري جودة االداء

 محافظة الرياضية في المنظمات
 نينوى

 لكليات الدولي العلمي تمرالمؤ
 الموصل بجامعة التربية الرياضية

 العراق 2012

حدة االنتباه وعالقته باالستجابة  10
 الحركية بكرة اليد

The second 
international science 

culture and sport 
conference 

30/10-
1/11/2013 

 تركيا
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 بلد النشر سنة النشر جهة النشر عنوان البحث ت

تاثير منهاج تدريبي مقترح بالتدريب  11
الشدة في بعض متغيرات  الفتري منخفض

 دهون الدم 

المؤتمر العلمي السنوي السادس 
  ية)الدولي الثاني( لكلية التربية االساس

 المجلد الثالث

 7-8/5/2013 

 العراق

تأثير منهاج تدريبي مقترح في الحد  12
االقصى الستهالك االوكسجين ومتغيرات 

 التهوية الرئوية

 ية /جامعة الموصل/ كلية التربية الرياض
 مجلة الرافدين للعلوم الرياضية

 1112العدد /

 17/11/2013التاريخ

 العراق

عالقة دقة االداء وبعض انواع القوة  13
 العضلية بالمهارات الهجومية بكرة اليد

 جامعة بابل / كلية التربية الرياضية /
 مجلة علوم التربية الرياضية 

العدد الثالث  9المجلد 
 30/6/2016التاريخ 

اقالعر  

دراسة مقارنة بعض أوجه القوة العضلية  14
 بدقة التصويب بكرة اليد بين الطالب ذوي

 اإلعاقة السمعية واقرأنهم العاديين

جامعة البصرة/كلية التربية 
الرياضية/مجلة دراسات وبحوث التربية 

 الرياضية

 أ655العدد /

 15/5/2016التاريخ 

 العراق

فكير دراسة مقارنة في القدرة على الت 15
 السريع بين بعض االلعاب الفرقية

جامعة تكريت / كلية التربية 
البدنية وعلوم الرياضة / مجلة 

 90الثقافة الرياضية ، العدد /

 العراق 11/2/2018

عالقة بعض القياسات الجسمية  16
والصفات البدنية بالتصويب من 

 الثبات بكرة اليد

 العراق 2018 مجلة جامعة السليمانية 

سة  مقارنة  بين العبي الرجل درا 17
اليمنى واليسرى في دقة وقوة 

 التهديف بكرة قدم الصاالت

 العراق 2018 جامعة ديالى 

اثر تدريبات تحمل القوة بتراكم  18
الالكتات وبشدد مختلفة بعض اوجه 
القوة العضلية لعضالت الذراعين 
والبطن والرجلين ومستوى االداء 
المهاري على جهاز المتوازي 
المختلف االتفاعات بالجمناستك 

 للسيدات

 العراق 2018 كلية الحلة الجامعة االهلية

الحاجات النفسية لدى طالبات قسم  19
التربية البدنية وعلوم الرياضة في 
 كلية التربية للبنات جامعة الموصل

المؤتمر الدولي الثاني لعلوم 
 الرياضة

 تركيا 2019

ي تعزيز الثقافة التنظيمية وعالقتها ف 20
المشاركة في اتخاذ القرار لتدريسيي 
التربية البدنية وعلوم الرياضة في  

 جامعة الموصل

 العراق 2019 مجلة ابحاث التربية  االساسية 
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 :الدورات 

طبيعة  الجهة المنظمة اسم الدورة ت
 المشاركة

 المدة البلد

دورة تطوير مهارات  1
درس التربية الرياضية في 

 دائيةالمرحلة االبت

 4/12/2011 العراق مدرب كلية التربية للبنات

دورة عالج وتصحيح التي  2
 تؤدي الى االم اسفل الظهر

 15/4/2012 العراق مدرب كلية التربية للبنات

الكشاف يتحدى الصعاب  3
 رغم الظروف

كلية التربية/ 
 جامعة الحمدانية

 21/4/2016 العراق مدرب

الدليل في التحليالت  4
 المرضية

 13/12/2018-12 العراق متدرب كلية التربية للبنات

كلية التربية/  الكشاف يبني العراق 5
 جامعة الحمدانية

 5/4/2017 العراق مدرب

دورة تطوير مهارات  6
درس التربية الرياضية في 

 المرحلة الثانوية

 29/11/2018-28 العراق مدرب كلية التربية للبنات

 5/1/2018-4 العراق متدرب ربية للبناتكلية الت اساسيات التفاوض 7

التخطيط في كيفية  التعامل  8
مع المصاب ووسائل 
العالج والتاهيل لعض 

 االصابات الرياضية

 27/3/2018-26 العراق مدرب كلية التربية للبنات

 


