
 ةـة والذاتيـرة العلميـالسي
 ة :ـــات الذخريـــالمعموم .أوال

     .عسر عالء الدين احسد عبد القادر الشقيب:  االسم

  قدم التربية البدنية وعلهم الرياضة/  األساسيةجامعة السهصل / كلية التربية 

 :  المقب العممي

 .35/3/3122تاريخ ب مداعد درسم -

 .9/6/3127بتاريخ  مدرس -

 2:93/:/34 –سهصل ال:  دةالوالمحل وتاريخ 

 : عراقي  الجندية

 مهصل  –: العراق  البمد ومدقط الرأس

 4 :األوالدعدد    متزوج الحالة االجتماعية:

 :  األكاديميةالمؤهالت  .ثانيا  

-:::2// السهصررررل  للبشررررين السدررررتقبل إعداديررررة/ االدبرررري/ الفررررر   اإلعداديررررةخررررريد الدراسررررة  .2

3111. 

قدررررم التربيررررة البدنيررررة وعلررررهم كليررررة التربيررررة االساسررررية/ فرررري بكررررالهريه  حاصررررل علررررا  رررر اد  ال .3

 (.الثالث( وعلا الكلية )االولعلا القدم ) كان ترتيبه.و 3114/3115في  الرياضة

فدرلجة التردريب الرياضري/ةلية  –رياضرية اد  الساجدتير في تخرر  علرهم حاصل علا    .4

 .24/2/3122فرري لسهصررلجامعررة ا /الرياضررةقدررم التربيررة البدنيررة وعلررهم  -التربيررة االساسررية

 (.جدا وبتقدير )جيد

طالررب دكتررهرا  فرري كليررة التربيررة البدنيررة وعلررهم الرياضررة/ جامعررة السهصررل بتخررر  فدررلجة  .5

 التدريب الرياضي.



 والتدريدية : األكاديميةالخبرة  .ثالثا  

 .سهصلة الجامع – األساسيةمن كلية التربية  35/3/3122مشح لقب مدر  مداعد في  .2

 جامعة السهصل. –من كلية التربية األساسية  9/6/3127مشح لقب مدر  في  .3

 : اإلداريةالخبرة  .رابعا  

 .3128 – 3122مدير التدجيل في كلية التربية االساسية مشذ  .2

 .3122رئيس لجشة السذتريات في كلية التربية االساسية في  .3

قدرم التربيررة قاعرة الداخليرة فري كليررة التربيرة االساسرية/ عزره لجشرة اال رراا والستا عرة علررا ال .4

 .البدنية وعلهم الرياضة

فري كليرة التربيرة االساسررية  عزره اللجشرة االمتحانيرة السركزيرة لتشدريب درجرات السرحلرة الرا عرة .5

 .3128-3122من 

-3122 فري كليرة التربيرة االساسرية مرنعزه لجشة السقابلة للطلبة للقبهل السركرز  والسبا رر  .6

3128. 

للعررام الدراسرري  فرري كركرره  مشدررك كليررة التربيررة االساسررية فرري السهقررم البررديل لجامعررة السهصررل .7

3127-3128. 
 

 : (المقبولة لمنذرو البحوث العممية )المنذورة  .خامدا  

 . العراق  حهث مشذهر  في داخل سبعة لد  -.
 

 النذاطات التدريبية والتدريدية : .سادسا  

في جامعة  قدم التربية البدنية وعلهم الرياضةكر  اليد في كلية التربية األساسية/ تدريس ماد   .2

 ، للسراحل األولا والثانية والثالثة. 3122السهصل مشذ عام 

فرري  قدررم التربيررة البدنيررة وعلررهم الرياضررة/ األساسرريةفرري كليررة التربيررة  الدررلةترردريس مرراد  كررر   .3

 والثانية والثالثة.، للسراحل األولا  3123جامعة السهصل 



تدريس ماد  اللياقة البدنية في كلية التربية األساسرية/ قدرم التربيرة البدنيرة وعلرهم الرياضرة فري  .4

 ، للسراحل األولا 3123جامعة السهصل 

 .3122اليد في في جامعة السهصل  كر   األساسيةكلية التربية تدريب مشتخب  .5
  

 الممارسات الرياضية : .سابعا  

 .3114، 3113، 3113كلية التربية االساسية  كر  القدم لالعهام ب مشتخب الع .2

 .3114، 3113، 3113العب مشتخب كلية التربية االساسية  كر  اليد لالعهام  .3

 .3114، 3113، 3113العب مشتخب كلية التربية االساسية  كر  الدلة لالعهام  .4

 .اليدكر  ا   اد  تحكيسية درجة ثانية في حاصل عل .5
 

 ثامنا . المذاركة في المؤتمرات العممية

  .3123كليات واقدام التربية الرياضية في العراق لالدور  الثامن عذر السؤتسر العلسي  .2

 .3123لكلية التربية / جامعة كركه   الثانيالسؤتسر العلسي  .3

 .3124 –ا/ تركيا السؤتسر العلسي الدولي الثشي للرياضة وثقافة العلهم في مديشة انطالي .4

 -الذكر والتقدير : . تاسعا  

( كتررب مقدمررة مررن قبررل رئرريس جامعررة 4)الذرركر والتقرردير العديررد مررن كتررب حاصررل علررا   -

( كتا ا مقدما من قبل عسداء كليات التربية االساسية لجامعات السهصل 33السهصل، و )

 وبابل وكركه .

 

 . رقم الهاتف والعنوان البريديعاشرا  
marsport82@gmail,como 
mar.alnakeeb1982@gmail.como 

39930330770 

 
 
 


