
 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 ))السيرة العلمية والذاتية (( 

  من عشيرة العبيد البو عليريان عبد الرزاق سعيد الحسو  .د الكامل :  االسم-1
 قسم التربية الرياضية / كلية التربية األساسية / جامعة الموصل  عنوان العمل :-2
  الموصل جامعةشقق نينوى / الموصل /  عنوان المسكن :-3
 .متزوج و له ثالثة أوالد :  االجتماعيةالحالة -4
 التحصيل الدراسي :  -5
  . 1982-1981/  بكالوريوس تربية رياضية/ جامعة الموصل -   
 . 1990/  ماجستير تربية رياضية / جامعة الموصل -   
 .2001 /13/11 فسلجة التدريب الرياضي/ جامعة الموصلتخصص  –دكتوراه تربية رياضية  -   
 9/1/2010منذ  فسلجة التدريب الرياضيفي أستاذ اللقب العلمي :  -6
 الخبرات العلمية : -7
منةذ فةت   األساسةيةالتربيةة  فةي كليةة والكتةوراه  الماجسةتيرالدراسةا  العليةا طلبةة  ل  عدد المواد   تدريس -

 . اآلن إلى مالدراسا  العليا في القس

قةة البدنيةةة وعلةةم والليا والطةةب الرياضةةي تشةري والفسةلجة التةةدريب الرياضةةي و  الفسةةلحة تةدريس مةةادة -
 كليةقسةةم التربيةةة ال/اصةةة/و قسةةم التربيةةة الرياضةةية  لطةةالا الدراسةةة األوليةةة فةةي التةةدريب الرياضةةي

 . جامعة الموصل / األساسيةالتربية 

 2015 -2014مدرس لمدة عام في جامعة سوران / اقليم كردستان  -
   الرابعة في القسم المرحلة اإلشراف على بحوث الت/رج لطالا  -

 

 المشاركة بالندوات و المؤتمرات : -8

 . 1995 نينوى  -العراق  مؤتمر الطب الرياضي -
 .باحثا 2007المؤتمر العلمي األول لكلية التربية األساسية جامعة الموصل  -
 .باحثا ومقرر جلسة 2009لكلية التربية األساسية جامعة الموصل  الثالث المؤتمر العلمي  -
 .2009 التأهيل الطبي لإلصابا  الرياضيةدوة ن -
 .2010دورة التمارين الرياضية في السيطرة على داء السكري  ندوة -



،   " جائحة كورونا  نظرة ومعالجة من وجهة نظر علوم الرياضةمحاضر في الندوة األلكترونية "  _ 
 2020نيسان 

 
 .2011 يا / تركيا المقام في مدينة أنطال TAFISAالمؤتمر العلمي الدولي  -

international social science in physical education &  nd2     المؤتمر العلمي الدولي     -

sport congress  2012/   2/6 - 31/5المقام في مدينة أنقرة / تركيا  من. 
 8/5 – 6/5المةةؤتمر العلمةةي الةةدولي الثةةامن عشةةر لكليةةا  واقسةةام التربيةةة الرياضةةية فةةي العةةراق مةةن -

2012 . 
 2014/ 26/4-24المؤتمر العلمي الدولي قبرص  -
 .2016األول جامعة الحمدانية )عضو لجنة علمية( المقام في اربيل علمي المؤتمر ال -
 .2019مؤتمر علمي دولي لجامعتي الموصل ودهوك في دهوك  -
 .2019المقام في مدينة أنطاليا / تركيا   TAFISAالمؤتمر العلمي الدولي  -
محافظةة المقةام فةي ة لكليةة التربيةة البدنيةة وعلةوم الرياضة  األولالعلمةي الةدولي  األلكتروني  المؤتمر_  

 2020 /24/6-22ذي قار
 
 المنشورات العلمية  : -9

 مؤلف لكتابين منهجيين هما :
 اساسيا  فسلجة التدريب الرياضي. -

  اساسيا  علم التدريب الرياضي . -
 .في مجال اإلختصاص نفردًا ومشتركًا م بحثًا منشوراً (  41)  لدي -
 
  :  كتب الشكر و التقدير -10

 .ورئيس جامعة الموصل من عمادة كليتي تقديرالشكر و الب من كت  عشرا  اللدي  -     
مةن ( أشهر 6وقدم وظيفي لمدة )مكافئة مالية لسنتين متتاليتين لدي كتاا شكر وتقدير مع     -     

المركزيةةة  االمتحانةةا  العلمةةي لحصةةولي علةةى المرتبةةة األولةةى فةةي  وزارة التعلةةيم العةةالي والبحةةث 
 .لمادتي التشري  والطب الرياضي

 من الشهادا  التقديرية المت/صصة . منحت العشرا   -    
 



 النشاطات األخرى : -11
 .في المجال  العلميةالبحوث العلمية ال/اصة بالترقية العلمية والنشر  لعشرا   مقيماً  -   
      ة مةةةةةةن قبةةةةةةل دائةةةةةةرة لمقيمةةةةةةا للعديةةةةةةد مةةةةةةن رسةةةةةةائل الماجسةةةةةةتير وأ ةةةةةةاري  الةةةةةةدكتوراه المرسةةةةةة -   

والكليةا  واألقسةام اإلشراف والتقييس العلمي في وزارة التعلةيم العةالي والبحةث العلمةي العراقيةة 
  .  المتناظرة

 الفرق الرياضية . تدريب  -   
 .المجال   بعض كتابة مقاال  في  -   
 جامعةةةةةةة الموصةةةةةةل للفتةةةةةةرة مةةةةةةن        /ألساسةةةةةةية التربيةةةةةةة انقابةةةةةةة المعلمةةةةةةين فةةةةةةي كليةةةةةةة ثةةةةةةل مم  -   

2003-2004.                
   . لكلية التربية األساسية / جامعةالموصل المشاركة في الممارسا  الميدانية -   

 
 اللجان :  -12

المشةةةكلة بةةةامر رج العةةراق خةةةا مةةةن الكليةةةا  العلميةةة العراقيةةةة عضةةو لجنةةةة مقابلةةةة المبتعثةةين     -
 .2014عام الوزراء  وزاري وباشراف رئاسة 

عةةام اإلحةةتالل  عضةةو لجنةةة إعةةادة وجمةةع المسةةروقا  مةةن الجامعةةة / كليةةة التربيةةة األساسةةية     -
 .2003 األمريكي للعراق

 . 2006-2004 عضو في اللجان االمتحانية المركزية في الكلية     -   
  .2006-2005سا  العليا في الكلية عضو لجنة الدرا     -   
 .2006-2005رئيس اللجنة العلمية في القسم      –    

 .في القسم   2007-2006رئيس اللجنة االمتحانية   _  
 في القسم .  2008-2009رئيس اللجنة االمتحانية    _ 

 .2012 رئيس اللجنة العلمية في القسم    –    
 .2012 -  2006لعليا في القسم رئيس لجنة الدراسا  ا    –    
  2007-2005جامعة الموصل   ابحاث كلية التربية االساسية عضو هيئة تحرير مجلة    -
 . 2014 -2012 جامعة الموصل   ابحاث كلية التربية االساسية عضو هيئة تحرير مجلة    -
 . 2009يس لجنة تدريس المواد النظرية في القسم رئ   _    
 .  2014- 2012األستيراد في الكلية  جنةيس لرئ   _   



 . 2013 - 2012ة الدراسا  العليا رئيس لجن    _   
 . 2020 - 2017رئيس لجنة الدراسا  العليا _  
 .ولحد اآلن  2020 رئيس اللجنة العلمية في القسم _  
 

 

 الوظائف والمسؤوليات التي مارسها :  -13
 الى  من الجهة التي عمل فيها  عنوان الوظيفة 

 
كلية  –قسم التربية الرياضية   رئيس

جامعةةةةةةةةةةةةةة  –التربيةةةةةةةةةةةةةة األساسةةةةةةةةةةةةةية 
 الموصل

وزارة التعليم العالي  
 والبحث العلمي 

 لحد اآلن  7/2013/ 15

 –مةةدرس مسةةةاعد فةةةي كليةةةة التربيةةةة 
 جامعة االنبار 

وزارة التعليم العالي  
 والبحث العلمي

6/1993 10 /1994 

 –مدرس في كلية التربية األساسية  
 امعة الموصل ج

وزارة التعليم العالي  
 والبحث العلمي

10 /1994 4/2002 

فةةي كليةةة التربيةةة المفتوحةةة  محاضةةر
 نينوى  –العراق  –

وزارة التعليم العالي  
 والبحث العلمي

2001 2003 

كليةة  –مقرر قسم التربية الرياضية  
جامعةةةةةةةةةةةةةة  –التربيةةةةةةةةةةةةةة األساسةةةةةةةةةةةةةية 

 الموصل
ضةةةةةةابا احتيةةةةةةا  فةةةةةةي الجةةةةةةي   -

 العراقي

ة التعليم العالي  وزار 
 والبحث العلمي 

 
 وزارة الدغاع 

1998 
 
 

1982 

2003 
 
 

1992 

    
 العلمية:واللجان الدورات  -14

 الجامع وجها  اخرى  إقامتهاالتدريبية التي و  العديد من الدورا  العلمية شارك في  -
 . ندوا  علمبة ت/صصبة ومحاضر فيوعلمية لمؤتمرا  مت/صصة تحضيرية  عضو لجان -

 االشراف على الرسائل واالطاريح والمناقشات :  -



 . وا روحة دكتوراه  ماجستير ةلرسا عشر ربعةااكثر من مشرف على  -   
 ماجستير .الل ا  أ اري  الدكتوراه ورسائعشر ل عضو مناق  -   
 .رحلة األولية لبة المبحوث رئيسا وعضوا لعشرا  الحلقا  الدراسية ل -   
فةي كليتةي التربيةة الرياضةية ه ا لعشرا  الحلقا  الدراسية لطلبة الماجستير والةدكتور رئيسا وعضوا   -   

                                             .والتربية األساسية


