
                                                             
 م بسم هللا  الرحمن الرحي 

 االســم : د.سعد فاضل عبد القادر محمد الحمداني       
 موصل 1957التـــولد :      
 الدرجة العلمية : أستاذ       
 (07719642284ن: موصل / ،موبايل)  العنوا      
           prosaadfathil@gmail.com                   روني  البريد االلكت       
 المؤهالت األكاديمية :       

،ضـمن  1982حاصل على شهادة البكالوريوس ،التربيـة الرياضـية ،جامعـة الموصـل، -
 العشرة األوائل في الكلية .

 . 1992حاصل على شهادة الماجستير ، علوم التربية الرياضية ،جامعة البصرة ، -
اصل على شهادة الدكتوراه فلسفة التربية الرياضية ،قيـاس وققـويم ،جامعـة الموصـل ح -

،2001 . 

 األكاديمية والتدريسية :  الخدمة
 . 1984عين مدرب العاب رياضية في كلية التربية الرياضية جامعة البصرة  -
 , 1992منح لقب مدرس مساعد  في كلية التربية الرياضية جامعة البصرة  -
 .1995عة الموصل كلية التربية األساسية / قسم التربية الرياضية نقل إلى جام -

 . 1998رقي إلى مرقبة مدرس  -

 .2002رقي إلى مرقبة أستاذ مساعد  -

 . 2013رقي الى مرقبة استاذ  -

 الخبرة اإلدارية والعلمية :
 . 1995-1994مقرر قسم األلعاب الفرقبة كلية التربية الرياضية جامعة البصرة  -
 . 1995-1994طات الطالبية في جامعة البصرة مسؤول النشا -
 . 1995عضو اللجنة المركزية في وزارة التعليم العالي لألنشطة الرياضية  -

 . 2005-2002مسؤول المرحلة األولى /الفرع العام  -



 . 2011- 2005رئيس قسم التربية الرياضية  -

 . 2008معاون العميد للشؤون العلمية وكالة  -

 .2016 -2012لعلمية معاون العميد للشؤون ا -

  2016- 2012وكيل العميد من  -

 2018رئيس لجنة الترفيات العلمية في الكليه من عام  -

 2020-2019رئيس قسم رياض االطفال  -

 للجان العلمية :
 . 2006-2002عضو لجنة الترقيات العلمية في الكلية  -
 . 2009-1999عضو اللجنة العلمية في قسم التربية الرياضية  -
 عادة المسروقات في الكلية بعد أحداث االحتالل .عضو لجنة إ  -

 . 2006-2003عضو لجنة قأهيل و أعمار الكلية -

 عضو اللجنة األمتحانية لعدد من المرات ولسنوات مختلفة . -

--2009عضو لجنة ضمان الجودة واألداء الجامعي المركزية في جامعة الموصـل  -
2014 

-                      2011لرياضية رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم التربية ا -
ــة       ــية ،جامعـ ــة األساسـ ــة التربيـ ــيرية للمـــؤقمر العلمـــي األول  لكليـ ــة التحضـ عضـــو اللجنـ

 .2007/ 5/ 24-23الموصل ،كلية التربية األساسية  

 عضو اللجنة التحضيرية المؤقمر العلمي الثاقث لكلية التربية األساسية ،جامعة   -
  .  2009/ 9/ 30-29ة التربية األساسية  الموصل كلي           

 عضولجنة مناقشة بحوث التربية الرياضية )قياس وققويم(في المؤقمر الدولي الثامن   -         
 الثاني للباحثين  المؤقمر الدوليعشر لكليات واقسام التربية الرياضية في العراق و            

  2012ايار  8-6للمدة من الشباب           
 -2012كلية التربية االساسية من لجنة ضمان الجودة واألداء الجامعي في رئيس -         
 – 2013االستراقيجية في الكلية رئيس لجنة  -         
 لكلية  السادسالمؤقمر العلمي و رئيس اللجنة العلمية  عضو اللجنة التحضيرية  -         

 . 2013/ 5/ 9-7وصل كلية التربية األساسية  التربية األساسية ،جامعة الم           
 لكلية التربية األساسية السابع ،الدولي الثالث المؤقمر العلمي   لعلميةعضو اللجنة ا       

  2019/ 11/4- 9،جامعة الموصل كلية التربية األساسية            
           

 :  النشاطات التدريبية



  1985 حكم درجة اولى بكرة السلة منذ عام-
 . 1987-1984مدرب منتخب جامعة البصرة بكرة السلة طالب وطالبات  -

 . 1994و 1993حاصل على المركز الثاني لجامعات القطر بكرة السلة 
 

 :  الجهود العلمية
 :البحوث المنشورة  

ــة دراســـات  -1 ــلة فـــي العـــراق ،مجلـ ــين وألـــره بتسلســـل فـــرق الـــدورق يكـــرة السـ ــاب الالعبـ معامـــل نشـ
 . 1994ربية الرياضية ، العدد الرابع ، كلية التربية الرياضية ،جامعة البصرة ،وبحوث الت

المجلـد  -الدرجات المعيارية لألداء المهارق لالعبي كرة السلة ،مجلـة الرافـدين للعلـوم الرياضـية-2
  1995العدد االول ، كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ، –االول 

عملي بكرة السلة بداللة اختبارات القبول البدنية ، مجلة الرافدين للعلوم التنبؤ بمستوى الطالب ال-3
العدد الحـادق عشـر ، ، كليـة التربيـة الرياضـية ،جامعـة الموصـل –المجلد الرابع    -الرياضية

،1998 
دراســة قحليليـــة لواقــع التهـــديل لمراكـــز اللعــب لـــدى فــرق الـــدورق الممتـــاز بكــرة الســـلة ، مجلـــة  -4

التربية الرياضية ، العدد التاسع ، كليـة التربيـة الرياضـية ،جامعـة البصـرة ، دراسات وبحوث  
1999 . 

دراسة قحليلية لالخطاء الدفاعية ضـد المهـارات الهجوميـة بكـرة السـلة ، مجلـة دراسـات وبحـوث -5
 .1999التربية الرياضية ، العدد التاسع ، كلية التربية الرياضية ،جامعة البصرة ،

المتابعــة الدفاعيــة والمتابعــة الهجوميــة لــبعد فــرق المقدمــة العراقيــة بكــرة الســلة ققيــيم مهــارقي -6
العــدد الســـادس –المجلــد االســـابع  -وحســب مراكــز اللعـــب ، مجلــة الرافـــدين للعلــوم الرياضـــية
 . 2001والعشرون ، كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ،

ــة العلــوم النفســية ،مركــز دراســة قحليليــة لواقــع الرياضــة الجماهيريــة فــي جامعــ-7 ة الموصــل ،مجل
 . 2001البحوث النفسية ،العدد الخامس ،كانون الثاني 

ققيــيم حالــة المناولــة الخاطمــة والمناولــة النهائيــة لمراكــز اللعــب لــبعد فــرق المقدمــة بكــرة الســلة -8
 .مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية،    2001-2000للموسم الرياضي 

 . 2001دد الثالث ، كلية التربية الرياضية ،جامعة القادسية ،الع– 1المجلد  
ققيـيم حالـة المناولـة الخاطمــة والمناولـة النهائيـة عنــد العبـي فـرق الــدورق الممتـاز بكـرة الســلة - -9

العــدد الرابــع ، كليــة التربيــة الرياضــية – 1،.مجلــة القادســية لعلــوم التربيــة الرياضــية، المجلــد 
 . 2002،جامعة القادسية ،



في الدم الوريدق بعد جهد الهوائي اقصـى   Lبمستوى اللبنيك   phعالقة درجة الحامضية  -10
العـدد السـادس –المجلـد االسـابع  -مجلـة الرافـدين للعلـوم الرياضـيةفي ظرف حرارق مرقفـع ، 

 . 2002والعشرون ، كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ،
ــة لالع-11 ــل العالقــــات االجتماعيــ ــة قحليــ ــدم  )دراســ ــرة القــ ــي فــــي كــ ــل الرياضــ ــادق الموصــ بــــي نــ

ــد  ــية ،المجلـ ــة االساسـ ــة التربيـ ــاث كليـ ــة ابحـ ــيومترية( ، مجلـ ــدد -2سوسـ ــة  3العـ ــة التربيـ ، كليـ
 . 2005االساسية ،جامعة الموصل ،

ــة -12 ــة التربيـ ــي كليـ ــبة فـ ــة الرياضـ ــة قســـم التربيـ ــلة لطلبـ ــرة السـ ــة بكـ ــة القانونيـ ــاس المعرفـ ينـــاء مسيـ
العـدد الرابـع ، كليـة التربيـة -ابحاث كلية التربية االساسية ،المجلد الخامس  االساسية ، مجلة

 . 2007االساسية ،جامعة الموصل ،
ــارات االساســـية لـــدى قالميـــذ -13 ــتعلم التعـــاوني فـــي خفـــد الســـلوا العـــدواني وقنميـــة المهـ الـــر الـ

، كليـة  3د العـد -2الصف الخامس االبتدائي ، مجلة ابحاث كلية التربيـة االساسـية ،المجلـد 
 . 2005التربية االساسية ،جامعة الموصل ،

الــر التــدريب العقلـــي فــي مســتوى االداء الفنـــي وقنميــة بعــد المهـــارات النفســية لالعبــي كـــرة -14
 2009ايلـول  30-29السلة ،وقائع المؤقمر العلمي السنوق الثالـث لكليـة التربيـة االساسـية ،

 ،المجلد الثاني .
النفسي للمعاقين حركيا نحو ممارسة االنشطة الرياضية ، مجلـة ابحـاث بناء مسياس االقجاه   -15

العدد االول ، كلية التربية االساسية ،جامعة الموصـل -كلية التربية االساسية ،المجلد التاسع
،2009 . 

ــة -16 ــة التربيـ ــاث كليـ ــة أبحـ ــائرة ، مجلـ ــة الطـ ــي الريشـ ــة لالعبـ ــة خاصـ ــارات بدنيـ ــين اختبـ ــاء وققنـ بنـ
  2011، كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل ، 1العدد -11د األساسية ،المجل

بنــاء بطاريــة اختبــارات مهاريــة لالعبــي خماســي كــرة القــدم للمتقــدمين ، مجلــة الرافــدين للعلــوم -17
 . 2011، كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ، 57العدد – 17المجلد  -الرياضية

دمين لبعد األلعـاب المختلفـة فـي محافنـة نينـوى ،المـؤقمر ققييم المزاج عند الالعبين المتق  -18
 .  2011ديسمير  22-19لعلوم الرياضة و الترويح ،الذق عقد في القاهرة للفترة من 

وضــع درجــات معياريــة لختبــارات القبــول بكــرة اليــد فــي كليــة التربيــة االساســية /قســم التربيــة  -19
 ، مقبول للنشر التربية االساسيةمجلة ابحاث كلية  ، الرياضية بجامعة الموصل 

دراســة مقارنــة فــي الســمات المزاجيــة عنــد الالعبــين المتقــدمين لــبعد األلعــاب المختلفــة فــي -20
مجلة أبحاث كلية التربية األساسية  ، مجلة ابحاث كلية التربية االساسية  محافنة نينوى ، ،

  2013،، كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل  3العدد -12،المجلد  



ــ   -21 ــنيل وفـــ ــدم للمتقــــــدمين التصـــ ــة المرشــــــحة لالعبـــــي خماســـــي كــــــرة القـــ المتغيــــــرات المهاريـــ
 ،مجلةالقادسية للعلوم الرياضية ، جامعة القادسية كلية التربية الرياضية مقبول 

دراســة مقارنــة فــي بعــد القــدرات العقليــة لــدى لعبــي كــرة الســلة النديــة الدرجــة االولــى فـــي  -22
كليـــة التربيـــة األساســـية ل المـــؤقمر العلمـــي الســـنوق الســـادس )الـــدولي الثـــاني( وقـــائع العـــراق ،
 . 2013،جامعة الموصل ،5،المجلد  

 وقــائع بعـد المجـددات الجسـمية للتنبــؤ بمسـتوى المهـارات الهجوميـة لكــرة الطـائرة للشـباب ، -23
،جامعــة 3مجلــد كليــة التربيــة األساســية ،الل (لــث )الــدولي الثا بعالمــؤقمر العلمــي الســنوق الســا

 . 2019الموصل ،
دراسة فاعلية االداء لالعبي اندية الدورق العراقي الممناز بكرة القـدم للصـاالت ، مجلـة علـوم -24

 . 2019الرياضة ،العدد العاشر ،.كلية النتربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة ديالى ،
 ي الممناز بكرة القدم للصاالت .بناء مسياس الذات المهارية لالعبي اندية الدورق العراق -25
مجلة أبحـاث كليـة التربيـة األساسـية  ، 1/10/019مقبول للنشرفي الجلسة السابعة عشر في      

 2019،جامعة الموصل ،
 

 األشراف العلمي للدراسات العليا:
الطالب حسن خضر محمد )الر التعلم التعاوني في خفـد السـلوا العـدواني وقنميـة المهـارات -1

 . 2006سية لدى قالميذ الصف الخامس االبتدائي( ، اشراف مشترا ،االسا
الطالب قحسين عبد الرحمن المفتي )بناء مسياس االقجاه النفسي للمعاقين حركيا نحـو ممارسـة -2

 .2008االنشطة الرياضية( 
انمــار عبــد المــنعم يــونس العــزاوق )بنــاء بطاريــة اختبــارات مهاريــة لالعبــي خماســي كــرة القــدم  -3

 . 2009لمتقدمين ( ل
بســام علــي محمــد امــين المفتــي )بنــاء وققنــين اختبــارات لسيــاس بعــد عناصــر اللياقــة البدنيــة -4

 الخاصة لالعبي الريشة الطائرة المتقدمين في المنطقة الشمالية( .
 2010مقارنـة( (-مقلد طه الوقار )المزاج عند الالعبين المتقدمين في محافنة نينـوى) بنـاء    -5

. 
ر هـــــاني مصـــــطفى ) الصـــــدق التنبـــــؤق لبطـــــاريتي االختبـــــارات المعتمـــــدة والمقترحـــــة فـــــي عمـــــ -6

التحصــيل العلمــي لطــالب المرحلــة االولــى فــي كليــة التربيــة األساسية/قســم التربيــة الرياضــية ( 
2012 . 



ــة التربيــــة  -7 ــة بكــــرة اليــــد للقبــــول فــــي كليــ ــارات مهاريــ ــاء بطاريــــة اختبــ ــد حســــون ) بنــ ياســــر احمــ
 . 2012األساسية/قسم التربية الرياضية ( 

 زياد قاسم ) بناء مسياس التصرف الخططي بكرة السلة وعالقتة ببعد القدرات العقلية( -8
لالعبـي كـرة اليـد  األداء وعالقتة ببعد القـدرات التوافسيـة والعقليـة  فاعليةزين العابدين نايل )  -9

 (ااشمالية للمنطقة 
المحــددات الجسـمية والبدنيــة للتنبـؤ بمســتوى المهـارات الهجوميــة ســعيد ) بعـد  مـروان سـمير-10

 لالعبي كرة الطائرة الشباب( . 
) التنبــــؤ بداللــــة بعــــد المتغيــــرات البدنيــــة والجســــمية لالعبــــي كــــرة قــــدم خالــــد  اشــــرف ماجــــد  -11

 الصاالت  ( .
مراكــز حســام علــي )عالقــة بعــد منــاهر االنتبــاه بــاالداء الفعلــي لالعبــي كــرة الســلة وحســب -12

 اللعب( .
حســـاب لبـــات عـــدد مـــن الصـــفات الحركيـــة علـــى وفـــ  االيقـــاع الحيـــوق للـــدورة محمـــد طـــالل )-13

 . ( البدنية
احمد طارق باهر ) بنـاء مسيـاس الضـغوطات االداريـة وعالقتهـا بمسـتوى اداء معلمـي التربيـة -14

 البدنية في محافنة نينوى ( .
 

 عضوية لجان المناقشة :
 ه :مناقشة طلبة دكتورا

طالب الدكتوراه وليد خالد رجب الحمـداني )الصـدق العـاملي لالختبـارات المهاريـة المقترحـة فـي -1
 . 2005اختبار القبول في كلية التربية الرياضية ( كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ،

اعمــار طالــب الــدكتوراه عبــد المــنعم احمــد جاســم )حقيبــة اختبــارات النتقــاء العبــي كــرة القــدم ب -2
 . 2007سنة وف  عدد من المحددات ( كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ، 10-12

ــو -3 ــرات النمـ ــة ومؤشـ ــة الحركيـ ــة اللياقـ ــين بطاريـ ــاء وققنـ ــن )بنـ ــد حسـ ــهاب احمـ ــدكتوراه شـ ــب الـ طالـ
 . 2008الجسمي للتالميذ بطئ التعلم  ( كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ،

ر حسين عبد االميـر )الـر ققنـين انسباضـات عضـلية لالحمـاء فـي قحصـيل طالب الدكتوراه نص-4
القــوة الســريعة ودقــة ادأء بعــد المهــارات لالعبــين الشــباب بكــرة الســلة( كليــة التربيــة الرياضــية 

 . 2010،جامعة بابل ،



ــذكاء الشخصــــــــي -5 ــه بالــــــ ــذات وعالقتــــــ ــيم الــــــ ــد ) ققيــــــ ــين عويــــــ ــة حســــــ ــدكتوراه فاطمــــــ ــة الــــــ طالبــــــ
ــذاقيجاالجتماعي( ــدى مدرســـي ومدرســـات  )الـ ــد المتغيـــرات لـ ــارات االجتماعيـــة فـــي بعـ والمهـ

 2012، كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصلالموصل (  
ــي بعـــد  -6 ــدريبي مقتـــر  فـ ــنه  قـ ــألير مـ ــؤذني )قـ ــه المـ ــدهللا طـ ــدين عبـ ــدكتوراه عـــالء الـ طالـــب الـ

ليـة التربيـة الرياضـية كمتغيرات القلـب الوظيييـة والبدنيـة والمهاريـة لالعبـي اشـباب بكـرة السـلة( 
 . 2013، االنبار،جامعة 

طالب الدكتوراه جمعة اسماعيل جمعـة )بنـاء اختبـارات لسـرعة ودفـة بعـد المهـارات الهجوميـة -7
جلـوس وفــ  برنــام  قعقـب الكــرة المصــمم ( كليـة التربيــة البدنيــة وعلــوم –لالعبـي الكــرة الطــائرة 
 . 2019الرياضة جامعة قكريت 

 
 جستير :مناقشة طلبة الما

إيـالف احمـد محمـد عيسـى الشـمرق )بنـاء بطاريــة اختبـار مهاريـة لالعبـي كـرة السـلة المصــغرة -1
 . 2004في العراق( كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ،

ــة -2 ــة التربيـ ــدم( كليـ ــرة القـ ــي كـ ــذكاء لالعبـ ــتوى الـ ــه بمسـ ــي وعالقتـ ــر الخططـ ــين )التفكيـ ــي حسـ علـ
 . 2005الرياضية ،جامعة الموصل ،

ــتعلم لــبعد -3 فــراس محمــود علــي )االنتقــاء وفــ  المســتوى البــدني واالقجــاه النفســي والــره فــي ال
 . 2005المهارات االساسية بكرة اليد ( كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل،

ــية  -4 ــات األساسـ ــغيرة فـــي بعـــد الحركـ ــاب الصـ ــر  لأللعـ ــام  مقتـ ــر برنـ ــونس علـــي ) ألـ ــائ  يـ فـ
ــدى  ــة لـ ــة والمتغيـــرات الوظيييـ ــية ،جامعـ ــة األساسـ ــة التربيـ ــدائي ( كليـ ــاني االبتـ ــذ الصـــف الثـ قلميـ

 . 2006الموصل ،
حســــن خضــــر محمــــد )الــــر الــــتعلم التعــــاوني فــــي خفــــد الســــلوا العــــدواني وقنميــــة المهــــارات -5

األساســـية لـــدى قالميـــذ الصـــف الخـــامس االبتـــدائي( كليـــة التربيـــة األساســـية ،جامعـــة الموصـــل 
،2006 . 

ــ--6 ــود عمـ ــي محمـ ــاد علـ ــة ايـ ــي الريشـ ــزة لالعبـ ــمية المميـ ــة والجسـ ــة والمهاريـ ــفات البدنيـ ر) المواصـ
 . 2007الطائرة( كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ،

دحـام محمــد شــيت )دراســة مقارنــة فــي األنمـاب والسياســات الجســمية وفــ  شــبكة الشــكل الجــانبي -7
الرياضـــية ،جامعـــة الموصـــل  لـــألوزان المختلفـــة فـــي المصـــارعة الحـــرة والرومانيـــة( كليـــة التربيـــة

،2008 . 



يشــار هاشــم صــالح ) المعــايير السياديــة لر ســاء الفــرق فــي األلعــاب الجماعيــة مــن وجهــة ننــر -8
 . 2008المدربين والالعبين( كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل ،

متقـدمين ( انمار عبد المنعم يونس )بناء بطارية اختبارات مهارية لالعبـي خماسـي كـرة القـدم لل-9
 . 2009كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل 

مؤيــد فاضــل حســين ) المنــاهر النفســية الناجمــة عــن االصــايات الرياضــية فــي العبــي رفــع  -10
 . 2009االلقال(كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل، 

لعــاب المننمــة محمــد رمضــان نجــم )القــدرة التنبؤيــة للكفايــة البدنيــة فــي التحصــيل المهــارق لأل-11
  2009لطالب كلية التربية الرياضية ( كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ،

ضــــياء لــــامر مطــــر ) بعــــد القــــدرات العقليــــة والبدنيــــة وعالقتهــــا بفاعليــــة األداء الهجــــومي  -12
 . 2009لالعبي كرة السلة ( كلية التربية الرياضية ،جامعة القادسية ،

ول ) ققيــيم بعــد مهــام مراكــز األعــالم فــي المنافســات الرياضــية( عبــد الحكــيم مصــطفى رســ -13
 . 2010كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل، 

سعد ياسين سعيد ) قصميم وبناء اختبارات لسياس القابلية المهارية بكـرة السـلة( كليـة التربيـة   -14
 . 2010الرياضية ،جامعة الموصل ،

مقارنــة( (كليــة -بــين المتقــدمين فــي محافنــة نينــوى) بنــاء مقلــد طــه حامــد)المزاج عنــد الالع -15
 . 2010التربية األساسية ،جامعة الموصل ، 

  
نكتـــل ابـــراميم محمـــد )دور المشـــرف الرياضـــي فـــي االنديـــة الرياضـــية العراقيـــة فـــي المنطقـــة   -16

 . 2010الشمالية من وجهة ننر المدربين(كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل ،
ر بـازل محمــد ) بنـاء مسيـاس للصــعوبات التـي قواجــه حكـام كـرة القــدم فـي ادارة المباريــات ياسـ-17

 ، 2011الرسمية( كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل، 
عمـر طــه محمــد علي)الــر منهـاج قــدريبي باســلوب التمــارين المركبـة فــي عــدد مــن الصــفات   -18

لشباب( كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل البدنية والمهارات الهجومية لالعبي كرة السلة ل
. ، 

ــارات المعتمــــدة والمقترحــــة فــــي -19 ــدق التنبــــؤق لبطــــاريتي االختبــ ــر هــــاني مصــــطفى ) الصــ عمــ
التحصــيل العلمــي لطــالب المرحلــة االولــى فــي كليــة التربيــة األساسية/قســم التربيــة الرياضــية ( 

 . 2011كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل ، 
 دراسة ت محمد خالد احمد الدباغ ) -20
واقـــع االســتثمار والتمويـــل فــي بعـــد االنديــة الرياضـــبة دراســـة قحليليــة ل محمــد علـــي بــاقر ) -21

 .2013كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل ، العراقية )دراسة مقارنة( 



لعقلية لالعبـي كـرة فاعلية األداء وعالقتة ببعد القدرات التوافسية وازين العبدين نايل سالم )-22
 \2013كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل ،  ( اليد للمنطقة  ااشمالية

 زيــاد قاســم ) بنــاء مسيــاس التصــرف الخططــي بكــرة الســلة وعالقتــة بــبعد القــدرات العقليــة( -23
 \2013كلية التربية األساسية ،جامعة الموصل ، 

ــي واال -24 ــدور النفسـ ــونس ) الـ ــد يـ ــاذ محمـ ــي معـ ــه ا بـ ــة وعالقتـ ــاب الفرقيـ ــدربي االلعـ ــاعي لمـ جتمـ
ــمالية (  ــة الشـ ــة المنزقـ ــي انديـ ــدى العبـ ــاعي لـ ــة بالتفاعـــل االجتمـ ــية ،جامعـ ــة األساسـ ــة التربيـ كليـ

 2019الموصل ،  
محمــــود عبــــد العــــالي صــــالح محمــــد ) نســــبة مســــاهمة عــــدد مــــن المتغيــــرات الموروفولوجيــــة  -25

كليــة التربيـة األساســية متــر حـرة (  50سـباحي والمتغيـرات البدنيـة كدالــة للتنبـؤ بمســتوى انجـاز 
 2020،جامعة الموصل ، 

 :  المشاركة في المؤتمرات العلمية-
 المؤتمرات المحلية:  

المــؤقمر العلمــي الرابــع  لكليــات التربيــة الرياضــية ،جامعــة القادســية ،كليــة التربيــة الرياضــية  -1 
،28-29 /3 /2001 . 
يات التربية الرياضية ،جامعـة ديـالى ،كليـة التربيـة الرياضـية المؤقمر العلمي الخامس  لكل     -2 

،25-26 /12 /2001 . 
المؤقمر العلمـي األول  لكليـة التربيـة األساسـية ،جامعـة الموصـل ،كليـة التربيـة األساسـية      -ا  3

23-24 /5 /2007. 
لتربيـة األساسـية  المؤقمر العلمي الثاقث لكليـة التربيـة األساسـية ،جامعـة لموصـل ،كليـة ا     -  -4

29-30 /9 /2009 . 
ــية               -5 ــة الرياضــــــ ــة التربيــــــ ــية ،كليــــــ ــة القادســــــ المــــــــؤقمر العلمــــــــي األول للبايوميكانيــــــــك ،جامعــــــ

،25  -26/3 /2009  . 
المــؤقمر العلمــي الســابع عشــر لكليــات التربيــة الرياضــية واقســام التربيــة الرياضــية ،جامعــة     -6

 . 4/2010/ 1/4-31/3ضية ،قكريت،كليات التربية الريا
 المؤقمر العلمي االول للفسلجة،جامعة البصرة،كلية التربية الرياضية ،     -7

       21-22 /12 /2010 . 
 المؤقمر العلمي الثاني للفسلجة،جامعة البصرة،كلية التربية الرياضية ،     --8

       23-24 /12 /2011 . 
             ت واقسام التربية الرياضية في العراق والمؤقمر الدوليالمؤقمر الدولي الثامن عشر لكليا -9



 2012ايار  8-6الثاني للباحثين الشباب للمدة من  
المــــــؤقمر العلمــــــي األول للبايوميكانيــــــك ،جامعــــــة القادســــــية ،كليــــــة التربيــــــة الرياضــــــية               -ج 10
 .2012كانون األول  6ج5،

ادس )الــدولي الثاني(لكليــة التربيــة االساســية ،جامعــة الموصــل المــؤقمر العلمــي الســنوق الســ -11
 . 2013أيار  7-9،

   المؤتمرات الدولية
1-11th iNTERNATIONTIONAI SPORT SCIENCE 

CONGRESS –ANTALYA-TUREY -10-12 NOVEMBER-2010 

.                                             
  2-4 th AFC CONFERENCE-SCIENCE AND FOOTBALL 

MEDICINE –KUALA LUMPUR 18-20 MARCH 2011 .                                                    
3- THE 53RD  ICHPER.SD ANNIVERSARY WORLD  CONGRESS –

EYGPT-19-22- NOVEMBER-2011.                                              
قرار اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير في العديد  العديد من اللجان العلمية إل  
 من الجامعات العراقية .

 العديد من اللجان االمتحانية للمشاركة في امتحانات طلبة الدكتوراه الشامل . 
 التدريس :

 الدراسات األولية :
،مــنه  قــدريس مــواد كــرة الســلة ،الجمناســتك ، كــرة الطــائرة ،السيــاس والتقــويم ،األحصــاء  
 .حث ب

 الدراسات العليا :  
ـــ و الـــدكتوراه و قـــدريس طلبـــة  - الماجســـتير لمـــواد السيـــاس والتقـــويم ، واإلحصـــاء التربوق،ـ

 حلقات البحث ودراسات مختارة قخصصية .
-  

 :  التشكرات   
ــر مــــن      ــن 68حاصــــل علــــى أكثــ ــدير مــ ــاب شــــكر وققــ ــيس  الــــوزير و  كتــ رئــ

لجهـــــوده  تلفـــــةداء كليـــــات فـــــي جامعــــات مخ وعمــــ تي البصـــــرة والموصـــــل جــــامع
 المتميزة .
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