
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاركة فً المؤتمر العلمً الثالث الدولً الذي عقدته كلٌة المصطفى الجامعة وكلٌة النسور الجامعة
)االٌماع  فً البحث الموسوم 2019اذار  17-16الرافدٌن . وكلٌة الكوت الجامعة ورابطة وادي 

 لمسابمة الوثب الطوٌل( الحركً لمرحلة االلتراب وتأثٌره فً المستوى
 المشاركة فً المؤتمر العلمً االول لعلوم الرٌاضة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة

تأثٌر استراتٌجٌة )بدٌودي( فً تعلٌم :) فً البحث الموسوم 2019نٌسان  3-5صالح الدٌن/اربٌل 

 مهارة رمً واستالم الطوق فً الجمناستن االٌماعً لطالبات كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة(

 مؤتمر جامعة الكوفة وتم نشر البحث في المجلة األوربية لتكنولوجيا علوم الرياضة ,مجلة علمية محكمة
)أثر استراتٌجٌة )بدٌودي( وفك تمرٌنات خاصة ث الموسوم :والبح 2019د و عشرون ,  العدد الواح

 فً تعلٌم بعض مهارات الجمناستن على عارضة التوازن(
تأثٌر إستراتٌجٌة ) : البحث الموسوم 2العدد  3, المجلد 2021جلة المستنصرية لعلوم الرياضة ,م

 اإلٌماعً فً التحصٌل المعرفً للعبة الجمناستن(  (ES.7 دورة التعلم السباعٌة 

 للبحث الموسوم : ) تأثٌر تمرٌنات خاصة وفما  74, العدد 2021مجلة واسط للعلوم الرٌاضٌة

 السترتٌجٌة  )بدٌودي( فً تعلٌم بعض المهارات الحركٌة فً الجمناستن الفنً للنساء (
 

 

 سعادة حسنٌن عبد المنعم عبد الرضا الحكٌم

 محاضرة فً جامعة واسط / كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 تدرٌسً فً كلٌة الكوت الجامعة / قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

2013_2012 : تربٌة رٌاضٌة جامعة واسط سبكالورٌو 

 ً2016 ماجستٌر تربٌة رٌاضٌة  جامعة بغداد /اختصاص تعلم حركً/ جمناستك اٌقاع 

 /دكتوراه تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة/ الجامعة المستنصرٌة / اختصاص تعلم حركً & طرائق تدرٌس
 2020جمناستك اٌقاعً 

30/1/2021العلمً مدرس دكتور  اللقب 

 استخدام كفاءة الحاسوب 

  ًشهادة مشاركة فً دورة العالج النفس 

التعلٌم والمناهج وطرائق التدرٌس مشاركة فً الورشة الدولٌة االولى لتكنولوجٌاال 

 ً2021-2020المشاركة فً العدٌد من الورش االلكترونٌة لسنت 

دورة السالمة المهنٌة 
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 انثى -الجنس :  

 20/11/1991-: التولدتارٌخ 

 عزباء -: الحالة االجتماعٌة

 : الكزوت / حً الربٌع السكن

 عراقٌة/  الجنسٌة

 / عربٌة اللغة االم

 النص هنا

 

 اللغة العربٌة



 

Saadah hassanin Abd almunim Abd alrida  Al-hakim 

 Lecture at the University of Wasit / College of Physical Education and Sports 
Sciences 

 Instructor at Al-Kut University College / Department of Physical Education and 

Sports Sciences 

 

 BA in Physical Education, Wasit University: 2012-2013 

 MA in Physical Education, University of Baghdad / Kinetic Learning 
Specialization / Rhythmic Gymnastics 2016 

 PhD in Physical Education and Sports Sciences / Al-Mustansiriya University / 
Kinetic Learning & Teaching Methods / Rhythmic Gymnastics 2020 

 Academic title Doctor teacher 30/1/2021 

 

 Use of computer efficiency 
 Certificate of participation in a psychotherapy course 
 Participation in the first international workshop for educational technology, 

curricula and teaching methods 
 Participation in many electronic workshops for the years 2020-2021 
 Occupational Safety Course 

 Participation in the Third International Scientific Conference held by Al-Mustafa University 
College, Al-Nisour University College, Al-Kut University College and the Mesopotamia 
Association. March 16-17, 2019 in the tagged research (the kinetic rhythm of the approaching 
stage and its impact on the level of the long jump competition) 

 Participation in the first scientific conference for sports sciences in the College of Physical 
Education and Sports Sciences, University of Salah al-Din / Erbil 3-5 April 2019 in the research 
tagged: (The effect of strategy (Bioudi) in teaching the skill of throwing and receiving the hoop in 
rhythmic gymnastics for female students of the College of Physical Education and Sports 
Sciences) 

 Kufa University conference, and the research was published in the European Journal of Sports 
Science Technology, a refereed scientific journal, number twenty-one 2019 and the research 
tagged: (The effect of a strategy (Bioudi) according to special exercises in teaching some 
gymnastics skills on the balance beam) 

 Al-Mustansiriya Journal of Sports Sciences, 2021, Volume 3, Issue 2: The research labeled (the 

effect of the strategy of the seven-cycle learning cycle ES.7) on the cognitive achievement of 

rhythmic gymnastics 

 • Wasit Journal of Mathematical Sciences 2021, Issue 74 of the research tagged: (The effect of 
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