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المراكز اإلداريظ والرياضيظ:
 مدرس تربية رياضية في مديرية تربية محافظة نينوى لألعوام 9199-9191 مدرس تربية رياضية في كميتي اآلداب والتربية لألعوام 9199-9199 مدرس تربية رياضية في كمية الطب لألعوام 9190-9199 -مدير وحدة الرياضة الجامعية لألعوام 9199-9190

 مدرب ومشرف عمى دورات تعميم السباحة في كمية التربية الرياضية مدرب منتخب جامعة الموصل لكرة السمة لألعوام 9199-9191 -مدرب منتخب جامعة الموصل لكرة الطائرة /طالبات 9191

 مدرب منتخب كمية التربية الرياضية وجامعة الموصل بالجمناستك لألعوام 1001-9199 حاصل عمى شيادات تحكيمية وتدريبية درجة أولى من خالل عممو في االختصاصات التالية:المبارزة ,السيام ,كرة السمة ,كرة الطائرة ,كرة القدم ,كرة اليد ,التنس ,باإلضافة إلى اختصاصو.

 معاون عميد لمشؤون اإلدارية والمالية في كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل منذ عام 1001ولغاية .1091

 -عميد كمية التربية الرياضية منذ عام  1091ولحد االن

السيرة الطلميظ:
 .9نشر( )11بحثًا في مجال اختصاصو وعموم التربية الرياضية.
 .1تدريس مادة الجمناستك لمدراسات األولية

 .1تدريس مادة طرائق التدريس لمدراسات األولية والعميا /الماجستير والدكتوراه
 .9مناقش ألكثر من ( )11طالب ماجستير ودكتوراه

 .1اشرف عمى ( )1طالب ماجستير و( )9طالب دكتوراه
 .1رئيس المجان االمتحانية لمدراسات األولية لعدة سنوات

 .9مشارك في الكثير من الندوات والمؤتمرات العممية التي أقيمت داخل القطر وخارج القطر
 .9عضو المجنة العممية المركزية في الكمية لعدة سنوات

 .1عضو لجنة الدراسات العميا والترقيات العممية في الكمية لعدة سنوات

 .90رئيس المجنة التخصصية لطرائق التدريس وتحديث المفردات في الكمية
 .99عضو لجنة تحديث مفردات لعبة الجمناستك في الكمية

 .91مشارك في كتابة المقاالت الرياضية في صحف ومجالت الجامعة
 .91عضو لجنة المقابمة الشخصية في االختبارات البدنية والميارية لمطمبة الجدد
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 .99المراقب العام عمى لجان المراقبة لالمتحانات االولية

 .91عضو المجنة المركزية لالعتراضات عمى الترقيات العممية في الجامعة

 .91رئيس لجنة االستيراد لممعدات واالجيزة المختبرية في الكمية من  1001ولغاية 1091
 .99عضو لجنة التعاون العممي مع الجامعات الفرنسية في جامعة الموصل
 .99مقرر مجمس كمية التربية الرياضية لمفترة من  1001ولغاية 1091
 .91المشرف العام عمى لجان االختبارات والقبول في الكمية
 .10عضو مجمس جامعة الموصل

اإلشراف صلى رسائل الماجستير والدكتوراه:
 .9رسالة الماجستير الموسومة بـ( اثر استخدام التعميم المبرمج في تعميم بعض ميارات كرة اليد) محمد
خميل محمد.9111,

 .1رسالة الماجستير الموسومة بـ(تأثير العمل البدني اليوائي والالىوائي عمى استجابة ىرموني الثيرونين
ثالثي اليود والكورتيزول في بالزما الدم لدى رياضيي المستويات العالية) عالء كمال عبد الرحمن,

.1000

 .1رسالة الماجستير الموسومة بـ( اثر استخدام بعض األساليب في تنظيم محتوى منيج مادة المصارعة
عمى تحقيق بعض األىداف التعميمية) سموان خالد محمود.1001 ,

 .9أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ( اثر استخدام برنامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية والمختمفة
في تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر ( )1-1سنوات) نبراس يونس محمد آل

مراد.1001 ,

 .1رسالة الماجستير الموسومة بـ( اثر استخدام استراتيجية تدريس الرفاق في التحصيل واالحتفاظ لمادة
طرائق التدريس لدى طالب كمية التربية الرياضية) عبد السالم عبد الجبار.1001 ,

 .1رسالة الماجستير الموسومة بـ( تأثير استخدام التعمم التعاوني من اجل التمكن في مستوى األداء
واالحتفاظ لبعض ميا ارت الحركات األرضية) عمر محي الدين .1001

 .9رسالة الماجستير الموسومة بـ(استخدام االسموب التبادلي الثالثي والعصف الذىني واثرىما في
االكتساب واالحتفاظ ببعض ميارات الجمناستك) اية خالد .1091

التأليف:
كتاب جمناستك االجيزة لمرجال قيد االنجاز
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التشكرات
حاصل عمى ( )91شكر وتقدير من مصادر كثيرة منيا الممحق الثقافي في واشنطن ووزير التعميم

العالي والبحث العممي وعدد من رؤساء الجامعات العراقية وعمداء كميات التربية الرياضية في القطر.

البحوث الطلميظ المنشورة:
 .9البحث الموسوم بـ( تأثير األفالم التوضيحية عمى دقة تعمم دورة الكتفين األمامية عمى جياز الحمق)
منفرد ,منشور في المؤتمر العممي الرابع ,جامعة بغداد .9199

 .1البحث الموسوم بـ( رياضة الجمباز لمرجال في القطر العراقي بين الواقع والطموح) مشترك ,منشور
في المؤتمر العممي الخامس ,جامعة البصرة .9191

 .1البحث الموسوم بـ(اثر الطريقة المباشرة والطريقة الثنائية المتبادلة عمى اإلنجاز في السباحة الحرة
وسباحة الظير) مشترك ,منشور في مجمة دراسات وبحوث التربية الرياضية ,جامعة البصرة,

العدد .9191 , 9

 .9البحث الموسوم بـ( تأثير اإليقاع الموسيقي عمى تنمية بعض الصفات البدنية لمطالبات) مشترك,
منشور في وقائع المؤتمر العممي السابع ,جامعة بغداد .9119

 .1البحث الموسوم بـ( دراسة تشخيصية ألىم اإلصابات الرياضية لدى الالعبين الدوليين المتقدمين
بالجمناستك) منفرد ,منشور في وقائع المؤتمر العممي التاسع ,جامعة بغداد .9111

 .1البحث الموسوم بـ( دراسة تشخيصية ألىم اإلصابات الرياضية لدى الالعبين المتقدمين في القطر
بالجمباز) منفرد ,منشور في مجمة دراسات وبحوث التربية الرياضية ,جامعة البصرة .9119

 .9البحث الموسوم بـ(اثر استخدام الحزام المثبت عمى تطوير السرعة في السباحة الحرة لمسباحين
المبتدئين) مشترك ,منشور في وقائع المؤتمر العممي الرابع ,جامعة بغداد .9199

 .9البحث الموسوم بـ( عالقة القوة العضمية بأنواعيا والطول والوزن باألداء المياري عمى جياز
المتوازي) مشترك ,منشور في وقائع المؤتمر العممي الخامس ,جامعة البصرة .9191

 .1البحث الموسوم بـ(عالقة تركيز االنتباه بمستوى اإلنجاز عمى أجيزة جمناستك الرجال ) مشترك.
 .90البح ث الموسوم بـ(ساىمة بعض إشكال القوة العضمية في مستوى األداء المياري عمى حصان
المقابض) مشترك.

 .99البحث الموسوم بـ( اثر التدريب العضمي في تعمم ميارتي الضربة األمامية والضربة الخمفية بمعبة
كرة الريشة الطائرة ) مشترك ,منشور في مجمة العموم التربوية والنفسية ,جامعة الموصل .9119
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 .91البحث الموسوم بـ( تأثير استخدام برنامج مقترح باأللعاب الصغيرة عمى تنمية بعض الصفات
البدنية والحركية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي) منفرد ,منشور في مجمة التربية والعمم ,جامعة

الموصل ,العدد .1009 ,11

 .91البحث الموسوم بـ( تقويم محتوى المنيج اليومي لممعسكرات الرياضية في محافظة نينوى ) مشترك,
منشور في مجمة التربية والعمم ,العدد .11,1009

 .99البحث الموسم بـ( اثر التدريب الذىني في تطوير بعض الميارات األساسية لدى العبات التنس
األرضي) منفرد ,منشور في مجمة التربية والعمم.1009,

 .91البحث الموسوم بـ( اثر استخدام أسموبين تعميميين من الطريقة الجزئية في التحصيل البدني

والمياري لقفزة اليدين األمامية عمى حصان القفز) .مشترك ,منشور في مجمة الرافدين لمعموم

الرياضية ,المجمد السابع ,العدد .1009 ,19

 .91البحث الموسوم بـ(اثر استخدام التغذية الراجعة الفورية والمؤجمة في تعمم بعض الميارات األساسية
بالتنس األرضي) مشترك ,منشور في مجمة الرافدين لمعموم الرياضية ,المجمد السابع ,العدد ,11

.1009

 .99البحث الموسوم بـ( اثر استخدام طريقة التعمم التعاوني في التحصيل البدني والحركي لعدو من
الميارات في الحركات األرضية) مشترك ,منشور في مجمة الرافدين لمعموم الرياضية ,المجمد السابع,

العدد .1009 ,11

 .99البحث الموسوم بـ(تأثير استخدام أسموب حل المشكالت في تعمم ميارة الدحرجة الخمفية من الوقوف
إلى الوقوف عمى الذراعين) مشترك ,منشور في مؤتمر ديالى األولى ,العدد .1001 ,9

 .91البحث الموسوم بـ( فاعمية استخدام أسموبين من الطريقة الجزئية لتعمم قفزة اليدين األمامية عمى
جياز حصان القفز) منفرد  ,منشور في مؤتمر ديالى األول ,العدد.1001 ,9

 .10البحث الموسوم بـ(االتجاه النفسي بالمشاركة لممعسكرات الرياضية) مشترك ,منشور في مجمة التربية
والعمم ,جامعة الموصل.1001 ,

 .19البحث الموسوم بـ( دراسة مقارنة لمحتوى المنيج اليومي لمعامين  ) 1001-1009مشترك ,منشور
في مجمة التربية والعمم ,جامعة الموصل.1001 ,

 .11البحث الموسوم بـ( دراسة تقويمية لمفردات محتوى المنياج اليومي لتدريب الموظفات في جامعة
الموصل) مشترك ,منشور في مجمة التربية والعمم ,جامعة الموصل.1001 ,

 .11البح ث الموسوم بـ( اثر درس التربية الرياضي المطبق عمى تطور صفتي الرشاقة والتوازن لطالبات
المرحمة اإلعدادية) منفرد ,منشور في مجمة التربية والعمم ,جامعة الموصل.1000 ,

 .19البحث الموسوم بـ( سموك الطالب في درس التربية الرياضية لأللعاب الفردية والجماعية ) منفرد,
منشور في مجمة التربية والعمم ,جامعة الموصل.1009 ,
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 .11البحث الموسوم بـ( فاعمية استخدام أسموبين من الطريقة الجزئية في تعمم قفزة اليدين األمامية عمى
جياز حصان القفز) منفرد ,منشور في مجمة التربية والعمم ,جامعة الموصل.1001 ,

 .11البحث الموسوم بـ(أثر فاعمية برنامج تدريب حركي مقترح في تنمية بعض القدرات اإلدراكية والحس
حركية ألطفال ما قبل الدراسة بعمر ( )1-9سنوات) .مشترك ,منشور في مجمة الرافدين لمعموم

الرياضية ,جامعة الموصل.1001 ,

 .19البحث الموسوم بـ( تأثير استراتيجية تدريس اإلقران في التحصيل الدراسي المعرفي واالحتفاظ بمادة

طرائق التدريس لدى طالب التربية الرياضية) .مشترك ,منشور في وقائع المؤتمر العممي الدولي

الثاني ,جامعة اليرموك ,األردن.

 .19البحث الموسوم بـ( تأثير أساليب تعميمية من الطريقة الجزئية في اكتساب واحتفاظ بعض ميارات
الجمناستك عمى جياز الحمق) .مشترك ,منشور في وقائع المؤتمر العممي الدولي الثالث ,جامعة

اليرموك ,األردن.

 .11البحث الموسوم بـ( تأثير استراتيجية التعمم التعاوني من اجل التمكن في مستوى األداء واالحتفاظ

لبعض ميارات الحركات األرضية) .مشترك ,منشور في وقائع المؤتمر العممي الدولي الحادي عشر,

انطاليا ,تركيا1090
 .10البحث الموسوم بـ ( فاعمية استخدام التعميم المبرمج في اكتساب بعض ميارات كرة اليد لممرحمة
المتوسطة) .مشترك ,منشور في وقائع المؤتمر العممي الدوري الثامن عشر ,جامعة الموصل 1091

 .19البحث الموسوم بـ ( تأثير استخدام استراتيجية التعمم التعاوني من اجل التمكن في مستوى االداء

لبعض ميارات الحركات االرضية) .مشترك ,منشور وقائع المؤتمر العممي الدوري الثامن عشر,

جامعة الموصل .1091

أ.د قتيبة زكي طو التك
عميد كمية التربية الرياضية
جامعة الموصل
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