
 السرية الذاتية والعلمية 
 

 المعلومات الشخصية 

 ثائر غانم حمدون مال علو د.أ. االسم 

 نينوى   -الموصل محل الوالدة 1963-2-28 تاريخ الميالد 

 2 عدد االوالد  متزوج  الحالة الزوجية 

 عراقية  الجنسية 

 اللقب العلمي وتاريخ الحصول عليه 

  1993-9-25 مدرس مساعد 

  2002-1-23 مدرس 

  2006-1-26 استاذ مساعد

 20-2-2014 استاذ
 سنة  26 عدد سنوات الخدمة 

 thaeeralo@yahoo.com عنوان البريد االلكتروني 

 الشهادات 

 الجامعة سنة الحصول عليها  التخصص  الشهادة

 الموصل 1988 تربية رياضية عام  البكالوريوس 

 الموصل 1993-3-4 طرق تدريس التربية الرياضية  الماجستير 

 الموصل 2006-10-26 البايوميكانيك الرياضي  الدكتوراه

 البيانات العلمية 

  الدراسات العليا  الدراسات االولية 

 مخترع عدة اجهزة رياضية  النشاطات العلمية 

 14 اإلشراف على طلبة الماجستير

 ال يوجد  اإلشراف على طلبة الدكتوراه

 25 مناقشات الرسائل الجامعية 

 رة البحوث المنشو
 9 المجالت المحلية 

 3 المجالت العالمية 

 
 المؤلفات والشهادات والمؤتمرات 

 واحد  الكتب المؤلفة عدد 

 ال يوجد  براءات االختراع 

 10 الندوات والمؤتمرات المشارك فيها عدد 

 3 الدورات و ورش العملعدد 

 الشهادات التقديرية والجوائز العلمية 

مكتوم التشجيعية لبحوث االبداع  حاصل على جائزة محمد بن راشد ال
مواطن   —الرياضي ضمن ابحاث مؤتمر االبداع الرياضي الثالث في عمان 

 7/2012/  5-4االبداع في المؤسسات الرياضية من 

حاصل على جائزة الفنون االبداعية التي تقيمها جامعة الموصل للعام 
  اصالمكز الثاني على مستوى اساتذة الجامعة في جميع االختص 2014

 2015  حاصل على جائزة دراسا لعلوم الرياضة الدورة االولى
حاصل على جائزة الفنون االبداعية التي تقيمها جامعة الموصل للعام 

  على مستوى اساتذة الجامعة في جميع االختصاص ني المكز الثا 2017



حاصل على جائزة الفنون االبداعية التي تقيمها جامعة الموصل للعام  
  على مستوى اساتذة الجامعة في جميع االختصاص   لث الثاالمكز  2018

 30اكثر من  كتب الشكر 

 
 المناصب

 رئيس لجنة النشاطات الطالبية في الكلية  المناصب اإلدارية التي تقلدها 

 الجمعية العربية للبايوميكانيك عضوية الجمعيات العلمية والمهنية 
 جمعية الباراسيكولوجي في الموصل

 ال يوجد  اللجان  الوزارية  عضوية 

 
 النشاطات الرياضة 

البطوالت  
 المحلية 

شارك في الدورة الرياضية المدرسية الرابعة والثالثون للبنين وأحرز المركز األول في سباق القفز العالي   -

 ( .  10( ) ملحق    1.87بارتفاع )  

، وكان ترتيبه في جميع   1989 –  1986شارك في عدة بطوالت داخل القطر للمتقدمين للفترة من  -

 ( .  2.07الدورات األول على القطر وأعلى ارتفاع حققه فيها ) 

 م (على ملعب الشعب الدولي .  2القفز العالي المركز األول االرتفاع )  1986أ . عام 

 م ( على ملعب جامعة بغداد  .  2.03القفز العالي المركز األول االرتفاع )  1987عام  

القفز العالي المركز األول وتمكن من تسجيل رقم للجامعات العراقية لمرتين في هذا السباق   1988عام  

 م (على ملعب جامعة الموصل.  2.09باالرتفاع ) 

 ( وعلى ملعب جامعة الموصل .  14.06الطفر الثالثي المركز الثاني ولمسافة )  1988عام  

 م ( على ملعب الكشافة .  1.95)  القفز العالي المركز األول االرتفاع 1989عام  

 البطوالت 
 الدولية 

م   1.90المركز الثامن باالرتفاع )   –البطولة العربية للشباب والشابات التي أقيمت في المغرب  1984عام  

 ( على ملعب محمد الخامس.

  2.05الرتفاع ) مركز الثالث ) ميدالية نحاسية ( با  –بطولة صدام الدولية التي أقيمت في العراق  1987عام  

 م( على ملعب جامعة الموصل .

  2.03مركز األول ) ميدالية ذهبية ( باالرتفاع )   –بطولة صدام الدولية التي أقيمت في العراق  1988عام  

 م( على ملعب جامعة الموصل .

  2.05فاع )  مركز الثاني ) ميدالية فضية ( باالرت  –بطولة صدام الدولية التي أقيمت في العراق  1990عام  

 م( على ملعب جامعة الموصل .

المركز األول ) ميدالية ذهبية ( باالرتفاع )  –بطولة جلوس الملكي التي أقيمت في األردن   1992أب عام  

 م( على ملعب جامعة اليرموك في محافظة اريد.  2

 


