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.أواًل : السؤىالت العمسية    

  

 ثانيًا : التجرج الؽظيفي . 

 

 ثالثًا : التجريذ الجامعي . 

)السعهد / الكمية(  الجهة ت الى -مؼ الفترة   الجامعة   
التربية البدنية وعمؽم الرياضةكمية  1 1012 – 1025 جامعة ذي قار   
1012 - 1028 جامعة العيؼ كمية التربية البدنية وعمؽم الرياضة 3  
 

 

الدرجة 
 العمسية

 التاريخ الكميـــة الجامعة
 بكالؽريؽس

 

1021 -1022 التربية البدنية وعمؽم الرياضة ذي قار  
1022 - 1023 التربية البدنية وعمؽم الرياضة ذي قار الساجدتيخ  
هالجكتؽرا  

 

 

 

 

 

1021 - 1028 التربية البدنية وعمؽم الرياضة ذي قار  

الى -الفترة مؼ  الجهة الؽظيفة ت  
قدػ الشذاطات الطالبية مدير 2 1012 – 1022 جامعة العيؼ   
1021-1028 كمية التربية البدنية / جامعة العيؼ تدريدي 1  
اإلداريةمعاون عسيد كمية التربية البدنية لمذؤون  3  

 

1010 - 1021 كمية التربية البدنية / جامعة العيؼ  
التربية البدنية / جامعة العيؼكمية  عسيد كمية التربية البدنية وعمؽم الرياضة/ وكالة 2  1021 – 1010  
 معاون عسيد كمية التربية البدنية لمذؤون العمسية 5

 

1012 -1010 كمية التربية البدنية / جامعة العيؼ  



 
 

 رابعًا : السقخرات الجراسية التى قست بتجريديا. 

ػـــالقد ت ادةـــــالس  ةـــــالدش   
/ جامعة ذي قارالتربية البدنية  .1 الفشي جسشاستغال   1025- 1010  
1021 -1028 حقؽق األندان التربية البدنية/ جامعة العيؼ  .2  

 

 

 

/ جامعة العيؼالتربية البدنية  .3 1021 -1028 الداحة والسيدان   
ذي قار/ جامعة التربية البدنية  .4 1012 - 1021 كرة القدم   
1012 – 1021 طرائق تدريس التربية البدنية / جامعة العيؼ  .5  
جامعة العيؼ التربية البدنية /  .6 1012 - 1010 التعمػ الحركي   

 

التي شارك فييا.العمسية والشجوات والجورات السؤتسخات : خامدا    

عشؽانال ت ةــالدش  انعقادىامكان    نؽع السذاركة  
) بحث / بؽستخ 

 حزؽر(
 االتحاد الفرعي لكرة 1025 دورة تدريبية تطؽيرية لكرة القدم  .1

القدم القدم  
 مذارك

التحكيسية الخاصة بمعبة الكرة العابرةالدورة   .2 السجمس األولسبي  1020 
 لمرياضة العراقية

 مذارك
ذي قارجامعة  1022 الدورة التطؽيرية والتأهيل التربؽي واألكاديسي  .3  مذارك 
 مذارك جامعة ذي قار 1022 الدورة التطؽيرية لمغة العربية  .4

 
ا .5

 ل
لسؽظفي الدورة التخررية عمى أعسال الدفاع السدني 

 دوائر الدولة
 مذارك مديرية الدفاع السدني 1028

ا .6
ال
 ل

لتربية / ذي ا مديرية 1028 السؤتسر العمسي الثالث لحسمة الذهادات العميا
 قار

 مذارك
عزؽ لجشة  جامعة العيؼ 1021 السؤتسر العمسي الدولي األول لجامعة العيؼ  .7

تحزيرية 
 تتحزيرية

الذهادات العمياالسؤتسر العمسي الرابع لحسمة   .8 مديرية التربية / ذي  1021 
 قار

 مذارك
و  .9

ر 
ش
 ة

 مذارك جامعة العيؼ 1021 ورشة عسل الطب الرياضي
 مقرر لجشة مشاقذة جامعة العيؼ 1010 السؤتسر العمسي الدولي الثاني لجامعة العيؼ  .10

 

 

الدورة التحكيسية لالتحاد العراقي السركزي لتشس كرة   .11
 القدم

العيؼ جامعة 1010  مذارك 
 مذارك جامعة العيؼ 1010 الدورة التدريبية لالتحاد العراقي السركزي لتشس كرة القدم  .12

 



 
 

. تطؽيخ التعميػ ولسذخوعات البحثية فى مجال التخرص : اسادسا  

الشذخ محل أسػ البحث ت  الدشة 

تأثيخ تسخيشات ترحيحية لسخحمة االرتقاء بجاللة مؤشخات  3
جياز ماسح القجم لتعميػ قفدة اليجيؼ األمامية عمى مشرة 

 القفد بالجسشاستغ الفشي لمخجال

 1025 مجمة جامعة ذ ي قار

تأثيخ تسخيشات ترحيحية بجاللة مؤشخات جياز ماسح القجم  7
لسيارة القفدة العخبية عمى مشرة القفد   في تعمػ االرتقاء

 بالجسشاستغ الفشي لمخجال

 1025 مجمة جامعة كربالء

تأثيخ الخخائط الحىشية في تعمػ ميارة التيجيف بكخة القجم  1
 لمطالب

 1021 جامعة بابل

4 A comparative study of the physical 
abilities of children born full and 

incomplete pregnancies of students aged 
8-9 years 

 

 

ألبحاث وتطؽير لالسجمة الهشدية 
 الرحة العامة

1021 

0 Effect of using concepts maps in learning 
the Skill scoring of football for students 

 

Indian Journal of 
Forensic Medicine & 

Toxicology Institute of 
Medico 

1010 

 

6 
The effect of palliative style rhythmic 

exercises on some physical abilities of 
the effectiveness of the long jump 

category(f46) 

Indian Journal of 
Forensic Medicine & 

Toxicology Institute of 
Medico 

1010 

2 
Analysis and Compare of Cardiac 

Functional Efficiency Level and the 
Circulatory System for Short, Middle and 

Long - Distance Runners. 

 

Indian Journal of 
Forensic Medicine & 

Toxicology Institute of 
Medico 

1010 

 

 

 

 

 



 
 

 

.األنذطة ًا:سابع   

 الدشة مكان الشذاط نؽع الشذاط ت

ذي قار في كخة القجم في السخحمة االبتجائية والستؽسطة ياتبمثل مشتخب تخ   .1 3882 -3884 ذي قار   
م في السخحمة الستؽسطة. 300مثل مشتخب تخبيات محافعة الشجف في سباق   .2  

 

 7000 الشجف
نادي الشاصخية الخياضي لفئة الشاشئيؼ مثل  .3  3880 ذي قار 
نادي الشاصخية الخياضي لفئة الذباب مثل  .4  3889 ذي قار 
مشتخب جامعة ذي قار مثل  .5 جامعة ذي  

 قار
7009 -7037 

لمسؽاىب الكخوية والتدؽيق/ فخع ذي قار مذخف عام عمى األكاديسية الجولية  .6 707037  7070 ذي قار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 اىجاف الكمية 
لذا فهي تهدف الى :  والتربؽية  كميتشا مؼ السؤسدات السعرفية  

بسا يؽاكب   والتعمػ  لمتعميػ  وتؽفير البيئة السثالية لمسسارسات الفعمية  ةيتشسية وتطؽير العسمية التعميس -2
 التطؽرات العمسية الحديثة.

البشية التحتية بالكامل . لتطؽيرتحديث نعػ وتكشمؽجيا السعمؽمات  -1  
في والبحث العمسي سؽاء   التعميػومتابعة عسميات  تطؽير كفاءة اعزاء هيئة التدريس في ادارة  -3

 العميا. والدراسات االولية ا
ذات العالقة .  ومؤسدات السجتسع  والسخرجات  تشسية االنذطة الطالبية وتفعيل روابط وثيقة بيؼ الكمية -2  
تطؽير نعػ التقؽيػ لمفاعمية التعميسية وتقييػ نؽاتج التعميػ لكل برنامج وتحديث السشاهج اساليب التقييػ  -5

 واالمتحانات 
 :ومجال العسل لخريجي كمية التربية البدنية وعمؽم الرياضة   الؽظيفي التؽصيف -6

 اعداد كؽادر تربؽية عمسية تعسل في مؤسدات الدولة.
 الذهادة التي تسشحها الكمية : بكالؽريؽس /كمية التربية البدنية وعمؽم الرياضة. -7
 

 رسالة الكمية

الغرض مشها احتياجات السجتسع  ،  السؤهمةالعمسية الكؽادر  ألعدادوالسقررات العمسية   تقدم كميتشا البرامج
  .الرياضية السختمفةالتربؽية و  في السجاالت ة والسدتجدات العمسي واإلقميسي   السحمي

 

 

  رؤيا الكمية:
التربؽية لالرتقاء   والسهارة  تتبشى كميتشا اعداد كؽادر تخررية تربؽية متقدمة يستمكؽن السعارف العمسية

.والبحثية  ةوالتربؽي  التعميسيةوالسؤسدات   بخدمة  السجتسع  


