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 الشهادة

 منح الشهادة تأريخ   تاريخ الحصول عليها      نوعها 

الرياضية   1967-1966 بكالوريوس  التربية  جامعة    -  كلية 

 بغداد

1967 

سبرغ يتجامعة ب  –كلية التربية الرياضية    1984 ماجستير 

 االمريكية 

 1984\3\ 26في  803

 5/10/1998في  106 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  1997 دكتوراه 

 التي حصل عليها :  عناوين رسالة الماجستير واطروحة الدكتوراه .11

عنوان  

رسالة  

 الماجستير 

Behaviors of professional player- 

coaches at youth soccer comps 

رقم وتاريخ االمر 

 الجامعي 

في    803

16\3\1984 

عنوان  

أطروحة 

 الدكتوراه

الدوري   أندية  لمدربي  التدريبي  السلوك  تقويم 

الممتاز والدرجة االولى لكرة القدم في العراق  

 1996-1995للموسم 

رقم وتاريخ االمر 

 الجامعي 

في    106

5\1\1998 

 

 تاريخ االلقاب العلمية:  .12

اللقب  

 العلمي 

بمنح   تاريخ منح اللقب  اللقب  االداري  االمر  وتاريخ  رقم 

 اللقب 

  1967 مدرب العاب رياضية 

 1984\5\8في  12956 1984 مدرس مساعد 

 1995\1\8في      117  1994\7\4اعتبارا من  مدرس

 1998\ 11\22في    440 1998\8\2اعتبارا من  استاذ مساعد 

 2005\5\25في  3460 2003\8\10اعتبارا من  أستاذ

                  2016/  4/  6في  4974                  2016/  4/  6 أستاذ متمرس                

             

 



 التدريب الرياضي والتعلم الحركي. يحمله: االختصاص العلمي الذي  .13
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 تاريخ المباشرة  العنوان الوظيفي اسم الدائرة اسم الوزارة

 1967\ 11\19 مدرس مديرية تربية الديوانية  وزارة التربية

 1980 – 1970 الرياضي مدير النشاط  مديرية تربية الديوانية  وزارة التربية

 1992 – 1988 مدير وحدة الرياضة الجامعية  جامعة القادسية  وزارة التعليم العالي 

 1994 -1992 مقرر قسم التربية الرياضية جامعة القادسية  وزارة التعليم العالي 

 1997  -1994 رئيس قسم التربية الرياضية جامعة القادسية  وزارة التعليم العالي 

التربية   جامعة القادسية  التعليم العالي  وزارة كلية  عميد  معاون 

 الرياضية 

 1997- 2003 

 2013 – 2003 كلية التربية الرياضيةعميد  جامعة القادسية  وزارة التعليم العالي 
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مكان   جهة النشر  تاريخ النشر عنوان الكتاب  ت 

 النشر

 بغداد مطبعة النجف  2004 االسس العلمية للتدريب الرياضي 1

 الديوانية  مطبعة الطيف  2006 أساسيات التعليم الحركي  2

واالطاريح 3 الرسائل  التربية   هيكلية  كليات  في 

 الرياضية 

 الديوانية  مجموعة مؤيد الفنية  2007

 النجف مطبعة الضياء  2010 التدريب الرياضي لطلبة كليات التربية الرياضية  4

 الديوانية  مطبعة العراق  2012 تخطيط \خطط\ تدريب\كرة القدم. تعلم   5

 النجف مطبعة جامعة الكوفة  2018 تقنيات التعليم الحركي  6

 بابل   مطبعة الجامعة  2018 مبادئ التدريب الرياضي  7
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  55:  تيرـــــــالماجس  أ        
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   وأطاريح الدكتوراهالمناقشات العلمية لرسائل الماجستير  .19

 78   تير :ــــالماجس –أ       
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 ) الخبرات (   التطويرية والتدريبيةبعض الدورات . 21

 التقييم  مكانها  مدتها  اسم الدورة

 جيد جدا  بغداد ايام 7 ة الخشبية )الكشافة( الشار

 جيد جدا  دولة قطر ايام 10 اعداد قادة الكشافة

 جيد جدا  بابل  ايام 5 تدريب كرة القدم 

 جيد جدا  بغداد ايام 10 تدريب كرة القدم 

 جيد جدا  أمريكا ايام 10 تدريب كرة القدم 

 جيد جدا  امريكا ايام 10 تدريب كرة القدم 

 جيد جدا  الديوانية  ايام 10 تدريب كرة القدم  

 جيد جدا  الديوانية  ايام 7 التأهيل التربوي 

 جيد جدا  بغداد ايام 7 تحكيمية كرة القدم

 جيد جدا  بغداد ايام 7 تحكيمية بالكرة الطائرة 

 جيد جدا  جامعة القادسية  يوم 15 طرائق التدريس

 جيد جدا  بغداد ايام 7 اعداد قادة الشباب 

 جيد جدا  بورصا )تركيا(  يوم 12 تدريب كرة القدم 

 

 -بعض التشكرات والتكريم : .  22

 تشكرا  10السادة الوزراء : تشكرات :  أ.    

 شكر   27ساء الجامعات : تشكرات السادة رؤب :     

 شكر 24تشكرات السادة العمداء : :   ج.    

 شكر 30تشكرات السادة المدراء العامون لتربية الديوانية : د :    

شكر وتقدير من جامعة جنوب الوادي في جمهورية مصر العربية لمشاركة جامعة القادسية ببطولة  ح :     

 الجامعات العربية بخماسي كرة القدم

 المملكة االردنية ألهدائها مؤلفاتي \ شكر وتقدير من جامعة اليرموك : ث     

 شكر وتقدير من السيد وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي :   ـه    

 هدائها مؤلفاتي كلية التربية الرياضية أل  –شكر وتقدير من جامعة السليمانية م :    

 شكر وتقدير 15التشكرات من الجامعات العراقية :  ع  :    

 

 قراءة وكتابة  \اللغات التي يجيدها: العربية واالنكليزية .  23

 

 : المهام التي قام بها  . 24

  1988مؤسس وحدة الرياضة الجامعة في جامعة القادسية عام  .أ

 1992-1991مؤسس قسم التربية الرياضية في جامعة القادسية عام   .ب

  1998-1997مؤسس كلية التربية الرياضية في جامعة القادسية عام  .ج

 ساهم في تأسيس دراسة الماجستير في كلية التربية الرياضية في جامعة القادسية  .ء

 ساهم في تأسيس مجلة علوم التربية الرياضية في جامعة القادسية . هـ



 ولد االن 2003الرياضية في جامعة القادسية منذ عام مجلة علوم التربية رئيس تحرير  .و

 2007-2006جامعة القادسية   –الدكتوراه في كلية التربية الرياضية  دراسة  فتح  .ط

 2013ولغاية  1998في الكلية منذ عام    رئيس اللجنة االمتحانية .ن

االختصاصات    .ز السادس  العلمي  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  لجامعة    2007\12\6-5  اإلنسانيةرئيس 

 القادسية 

العلمي  .س المؤتمر  والثالث  االول   رئيس  اقيمللبايو  والثاني  الذي  وعلوم    ميكانيك  البدنية  التربية  كلية  في 

 2012ولغاية  2009\3\26-25للفترة من  الرياضة

 2013 ولغاية 2007التحضيرية لتخرج الطلبة للعام الدراسي رئيس الهيئة  .ص

 . 2014ولغاية  2004عضو االتحاد العراقي المركزي للرياضة الجامعية للجامعات العراقية منذ  .ط

 .  عضو المجلس الدولي للتربية البدنية والصحة والرياضة والتعبير الحركي في امريكا .ض

 .  عضو االكاديمية التكنولوجيا الرياضية السويدية .ت

 .   عضو رابطة االكاديميين العرب العلمية للبحث والتدريب الرياضي في بريطانيا .ث

 

 األنشطة والمواقع  الرياضية . 25

 . والسبعينات الستينات  فترة  طيلة القدم  بكرة الديوانية محافظة ومنتخب  الديوانية تربية لمنتخب لعب •

 .1967-1963 القدم لكرة بغداد جامعة لمنتخب لعب •

 . القادسية وجامعة القادسية محافظة في القدم  كرة منتخبات  من الكثير تدريب على اشرف •

 .1981-1970 للمدة القادسية محافظة في القدم لكرة الفرعي االتحاد رئيس •

 الستينات والسبعينات  فترة خالل الرياضي الديوانية نادي رئيس •

 . 1980-1970 والكشفي الرياضي  النشاط مدير •

 . العراق وخارج داخل الدورات التدريبية  من العديد في شارك •

 . العراق وخارج داخل من القدم بكرة دولية  تدريبية  شهادات ثمان على حصل •

  االولية   الدراسة  لطلبة   التدريس  وطرائق   الحركي  والتعلم   الرياضي   التدريب  مواد   بتدريس  قام •

جامعة القاسية وجامعة ميسان وجامعة واسط    –  الرياضة   وعلوم   البدنية  التربية   كلية  في  العليا   والدراسات

 وكلية المستقبل األهلية . 

 رئيس قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية الكوت الجامعة حاليا  •

في    2106االمر الجامعي ذي العدد    بموجب  احيل على التقاعد بسبب السن القانوني لقانون التقاعد بتأريخ  •

 الصادر من جامعة القادسية.  2013\6\30

الجاو  • األمر  بموجب  القادسية  جامعة  مجلس  قبل  من  متمرس  أستاذ  لقب  العدد  منح  ذي  في    4975معي 

6/4/201 

 

 

 

 الدكتور المتمرس األستاذ                                                                                           

 عبدهللا حسين الالمي                                                                                               


