
 

 

 

 

 علي ضياء مجيد علي الطالبد.  :  االســــــــــــم

 . ( 1977المواليد : من مواليد مدينة الموصل عام ) 

 : مدرس   اللقب العلمي

قسم التربية البدنية وعلوم    \التربية االساسية  في كلية  : تدريسي  العنوان الوظيفي 

 جامعة الموصل.  \  الرياضة

 الشهادات :  

الب • شهادة  على  عام  حصل  الموصل  جامعة  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  كلية  من  كالوريوس 
(2002 .) 

ال • التربية  قسم  االساسية  التربية  كلية  من  الماجستير  شهادة  على  الرياضة حصل  وعلوم    بدنية 
 (.  2007جامعة الموصل عام )

الرياضة • وعلوم  البدنية  التربية  كلية  من  الدكتوراه  شهادة  على  الموصل    حصل  عام    جامعة 
(2015 .)   

 
 التربية البدنية وعلوم الرياضة فلسفة  : االختصاص العام

 التدريب الرياضي علم  : االختصاص الدقيق 

 ( بحوث منشورة  3ثالث ) :  البحوث

 

 :  الخبرات االكاديمية 

والى   2008منذ عام   بدنية وعلوم الرياضةقسم التربية ال \ التربية االساسيةتدريسي في كلية  •
 . 2019 االن

 

 .   2019 والى االن  2008عام  تدريب منتخب الكلية أللعاب القوى منذ  •
 

 . العديد من كتب الشكر والتقدير لنشاطاته في الكلية  كتب الشكر :

 

 

The Republic of Iraq 

Mosul University College 

 

 للباحثاستمارة السيرة الذاتية 

 

 جمهورية العراق

 جامعة الموصل



 

 

 

 :   العضويات

االمتحانية   اللجنة  اآلنعضو  والى  سنوات  ألربع  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  لجنة  رئيس    \  لقسم 

قسم    لطلبةرئيس لجنة القبول    \  لعامين متتاليين  البدنية وعلوم الرياضةلتربية  قسم ا بة  لفحص الطبي لطال

الرياضةالتربية   وعلوم  لجنة    \  البدنية  قس  االختباراتعضو  في  للقبول  وعلوم  البدنية  البدنية  التربية  م 

 عضو لجنة الدراسات العليا في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة.  \  الرياضة

   

   : كتروني المؤسسي البريد االل

    Ali altaleb@uomosul.edu.iq 

 البطوالت الحاصل عليها :  

 حقق الباحث االنجازات الرياضية التالية في فعالية القفز بالعصا )الزانة(:  

 (. 1993بطل العراق للناشئين عام )  •

 لعراق. ( وبطل شباب ا1994بطل الدورة الرياضية المدرسية المقامة في محافظة التأميم عام ) •

 ( وبطل شباب العراق. 1995بطل الدورة الرياضية المدرسية المقامة في محافظة االنبار عام ) •

 ( وبطل شباب العراق. 1996بطل الدورة الرياضية المدرسية المقامة في محافظة ديالى عام ) •

 ( وبطل شباب العراق. 1997بطل الدورة الرياضية المدرسية المقامة في محافظة نينوى عام ) •

 (. 2002،  2001، 2000، 1999،  1998طل العراق والجمهورية للمتقدمين لألعوام )ب •

 بطل جامعات القطر وبمشاركة عدد من الجامعات العربية لمدة أربع سنوات متتالية وهي:   •

(1999 ،2000 ،2001 ،2002 .) 

(  11( أي لمدة )2003( ولغاية )1993بطل العراق للفئات المختلفة )ناشئين، شباب، متقدمين( للفترة من ) •

 ( بطولة حقق فيها المركز األول 21سنة متتالية شارك خاللها في ) 

 (. 2001ولغاية عام  1994مثل صفوف المنتخب الوطني العراقي منذ عام ) •

   



 

 

 

 

 

Name: Dr. Ali Dia Majeed Ali Altalib 

Birth date: 1977. 

Birth place: Iraq/ Mosul 

Scientific Title: Teacher 

Work place:  College of  Basic Education/ Department of Physical Education and 

Sports Science/ University of Mosul. 

Certificates : B. A. in Physical Education and Sports Science 2002. 

                      M. A. in Physical Education and Sports Science 2007. 

                      Ph. D. in Physical Education and Sports Science 2015.   

Specialty: Philosophy of  Physical Education and Sports Science. 

Field of specialty: Science of  Sports Training. 

Published Researches : (3).   

Academic Experiences:  

• Teaching in the Faculty of  Basic Education \ Department of Physical Education and 

Sports Science  from 2008 till now . 

•Training of the College Team for Athletics from 2008 till 2019. 

Letters of Thanks : 

 Many books of thanks and appreciation for his activities in the college 

Memberships: 

 Member of  the  Examination Committee of the Department of Physical Education 

and Sport Sciences for four years and now \ Chairman of the  Medical  Examination 

Committee  for students  of  the Department of Physical Education and Sport 

Curriculum Vitae    

 

 جمهورية العراق

 جامعة الموصل

 Republic of Iraq 

Mosul University  

 

 



Sciences for two consecutive years \ Chairman of the  Admission Committee  for 

students  of  the Department of Physical Education and Sport Sciences \ Member of 

the Committee of Physical  tests for  Admission to the Department of Physical 

Education and Sport Sciences member of the department's graduate 

studiescommittee. 

Institutional Email: Ali altaleb@uomosul.edu.iq   

  Championships: 

The Researcher achieved the following Mathematical achievements in the Event of 

Jumping Stick (Pole): 

• Champion of Iraq for young people (1993). 

• Champion of the School Sports course held in the province of Tamim (1994) and 

Champion of Iraqi youth. 

• Champion of the School Sports course held in the Anbar province in (1995) and 

Champion of Iraqi youth. 

• Champion of the School Sports course held in the Diyala province in (1996) and 

Champion of Iraqi youth. 

• Champion of the School Sports course held in the province of Nineveh (1997) and 

Champion of Iraqi youth. 

• Champion of Iraq and the Republic for applicants for the years (1998, 1999, 2000, 

2001, 2002). 

• Champion of the Universities of Country and the participation of a number of Arab 

Universities for four consecutive years, namely: 

(1999, 2000, 2001, 2002) 

• Champion of Iraq for different categories (Y0uth, Y0uth People, Advanced) for the 

period (1993) until (2003), for a period of (11) consecutive years during which he 

participated in (21) championships in which he achieved first place. 

• Represented the Iraqi national team from (1994) to (2001). 

 

 

 



 


