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 الدكتوراه من كلية التربية الرياضية\جامعة بغداد \فلسفة التربية الرياضية \التاهيل الرياضي .2002 الماجستير من كلية التربية الرياضية \جامعة بغداد \فلسفة التربية الرياضية \التاهيل الرياضي .1996 البكالوريوس من كلية التربية الرياضية للبنات\جامعه بغداد \االولى على دفعة  1991بدرجة امتياز.التدرج الوظيفي :
 أستاذ مساعد قسم التربية الرياضية  -كلية التربية الرياضية والعالالج الطبيعالي  -جامعالة البحالرين منالذ العالام.2004
 مدرس بكلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة بغداد 2002 مدرس مساعد بذات الكلية 1996 معيدة بذات الكلية 1992\4\16عضوية الجمعيات والمنظمات :
 عضال ال الالو داجال ال الالم للمجلال ال الالت الال ال الالدولي للصال ال الالحة والتربيال ال الالة والتال ال الالروي والرياضال ال الالة والتعبيال ال الالر الحركال ال الالي منال ال الالذ 2008ICHPER-SD
 -عضو المجلت الدولي للصحة والتربية والتروي والرياضة والتعبيالر الحركالي منالذ 2006

ICHPER-

SD
 -عضو جمعية السكري البحرينية منذ العام 2010
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 عضو جمعية العمل التطوعي البحرينية 2015جواجز علمية وكتب شكر
 العبة المنتخب الوطني العراقي بالعاب القوى منذ العام 1986ولغاية العام .1998 العب ال ال ال ال ال ال ال ال الالة منتخ ال ال ال ال ال ال ال ال الالب ش ال ال ال ال ال ال ال ال الالباب العال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ار بكال ال ال ال ال ال ال ال ال الرة الي ال ال ال ال ال ال ال ال الالد ع ال ال ال ال ال ال ال ال الالام  1988ولغاي ال ال ال ال ال ال ال ال الالة . 1990بطلة الع ار والجامعات العراقية بالقفز العالي والحواجز لألعوام من  1988ولغاية العام.1998
 بطلة االندية العراقية بالقفز العالي والوثب الطويل لالعوام من 1986ولغاية العام .1996 العديد من البطوالت المحلية والدولية داخل الع ار في العاب القوى.-

رجيسة اتحاد طلبة كلية التربية الرياضية للبنات \لالعوام  1988ولغاية .1991

 عضو الهيئة االدارية لنادي االعظمية الرياضي \بغداد 1990 مدربالالة فريالالي كليالالة التربيالالة الرياضالالية للبنالالات \جامعالالة بغالالداد \والحالالاجز علالالى عالالدد مالالن بط الوالت الجامعالالةلالعوام .2002 - 1997 - 1993
 األشراف على فريي الطالبات المشارك في ركضة تتابع الضالايية والحالاجز علالى المرتبالة الةالةالة ضالمنفعاليات العيد الوطبي لمملكة البحرين .2009\ 2007
 أع الالداد وقي الالادة فري الالي كلي الالة التربي الالة الرياض الالية والع الالالج الطبيع الالي الح الالاجز عل الالى المرك الالز االول عل الالى فئ الالةالمدارس والكليات في مارثون البحرين  .2013والمركز الرابع عشر للعموم.
 أع الالداد وقي الالادة فري الالي كلي الالة التربي الالة الرياض الالية والع الالالج الطبيع الالي الح الالاجز عل الالى المرك الالز االول عل الالى فئ الالةالمدارس والكليات في مارثون البحرين  2014والمركز الةامن للعموم.
 شمول تكريم المتفوقات االواجل لحصولي على المرتبة االولى بدرجة امتياز\جامعة بغداد \ للعام 19912017
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 كتاب شكر مقدم من عميد كلية التربية لحضالور ورشالة عمالل معالايير الجالودة  QAAومناقشالة تقريرهالا يالولبرنامج دبلوم التربية الرياضية في التدريت .فبراير 2007
 شهادة شكر مقالدم مالن عميالد كليالة التربيالة لالشالراف علالى سالبا المالارثون الالذي اقامتهالا ادارة الطيالران المالدنيديسمبر 2009
 كتاب شكرمقدم من االتحاد العراقي للرياضة النسوية للمساهمة تنظيم المؤتمر الدولي االول \ بغداد 2002 كتالالاب شالالكر مقالالدم مالالن داج الرة لالالحة نينالالوى للمشالالاركة الفعالالالة فالالي المالالؤتمر العلمالالي الةالالاني للطالالب الرياضالالي \نينوى 2000
 كتاب شكر ومكافاة نقدية لمساهمة كلية التربية الرياضية بايتفاالت يوم بغداد \ 1997 شهادة شكر وتقدير مقدمة من رجيت جامعة البحرين للمساهمة الفعالية فالي تنفيالذ البرنالامج التالدريبي ل دبلالومتاهيلي في رياض االطفال ) من الفترة نوفمبر  - 2010مارس 2011
 كتالاب شالالكر وتقالالدير مقدمالالة مالالن رجالاليت قسالالم التربيالالة الرياضالالية \ جامعالالة البحالرين لتنظالاليم بطولالالة العيالالد الالالوطنياللعاب القوى \ 2004
 كتالالاب شالالكر وتقالالدير مقالالدم مالالن عميالالد كليالالة التربيالالة \ جامعالالة البحالرين \ لمناسالالبة انتهالالاب برنالالامج لجنالالة االنشالالطةاالكاديمية \ 2009
 كتاب شكر وتقدير مقدم من قبل داجالرة العالقالات الجامعيالة للمشالاركة فالي برنالامج الزيالارات المدرسالة \ جامعالةالبحرين \ الفصل الدراسي الةاني 2013
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 كتاب شكر وتقدير مقدم من عميدة كلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي لحضور عرض د ارسالة ل تحلياللنظم التقويم الطالبي في ضوب نتاجج االمتحانات بجامعة البحرين ) \ جامعة البحرين نوفمبر 2012
 كتاب شكر وتقدير مقدم من عمادة شؤون الطلبة للمشالاركة فالي فعاليالات برنالامج يالوم التهيئالة للطلبالة الجالدد \جامعة البحرين \ 2013
 شهادة شكر وتقدير مقدمة من اللجنة االولمبية البحرينية للمشاركة في المؤتمر االول للرياضة والبيئالة لالدولمجلت التعاون \ البحرين \ اكتوبر 2012
 كتاب شكر وتقالدير مالن قبالل عميالدة كليالة التربيالة الرياضالية والعالالج الطبيعالي للمشالاركة فالي ورشالة ل عمليالاتضمان الجودة ) \ جامعة البحرين \فبراير 2012
 كتاب شر وتقدير مقدم من داجالرة العالقالات العامالة واالعالالم للمشالاركة فالي برنالامج زيالارة المالدارس الةانويالة \جامعة البحرين \ مايو 2012
 كتالالاب شالالكر وتقالالدير مقالالدم مالن عميالالدة كليالالة التربيالالة الرياضالالية والعالالالج الطبيعالالي للمشالالاركة فالالي ورشالالة ل قيالالاسمخرجات المقررات ) \ جامعة البحرين \ مايو 2012
 شهادة شكر وتقدير مقدمة من رجيت جامعة البحرين للمساهمة الفعالية فالي تنفيالذ البرنالامج التالدريبي ل دبلالومتاهيلي في رياض االطفال ) من الفترة اكتوبر  - 2011ابريل 2012
 شالالهادة شالالكر وتقالالدير مقدمالالة مالالن عمالالادة شالالؤون الطلبالالة تقالالدي ار للجهالالود فالالي تحكالاليم طبالالي فالالي يالالب الالالوطن فالاليايتفاالت الجامعة بالعيد الوطني لمملكة البحرين \ 2012 - 2011
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 شهادة شكر وتقدير مقدمة من رجيت جامعة البحرين للمساهمة الفعالية فالي تنفيالذ البرنالامج التالدريبي ل دبلالومتاهيلي في رياض االطفال ) من الفترة اكتوبر  - 2012ابريل 2012
 شالهادة شالالكر وتقالالدير مقدمالالة مالالن مجلالالة العلالالوم التربويالالة والنفسالالية للجهالالود المبذولالالة كعضالالو فالالي لجنالالة التنسالالييواالشراف ضمن ايتفالية كلية التربية بذكرى مرور  10سنوات على الدار المجلة \ جامعة البحرين \ مارس
2010
 كتالاب شالكر وتقالالدير مقالدم مالالن عميالدة كليالالة التربيالة الرياضالالية والعالالج الطبيعالالي علالى يضالالور اللقالاب التعريفالاليالخاص باهداف زيارة فريي هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب  \ QAAETجامعة البحرين \ نوفمبر 2010
 كتالالاب شالالكر مقالالدم مالالن عميالالد شالالؤون الطلبالالة وذلالالب النجالالا مسالالابقة طب الي فالالي يالالب الالالوطن ضالالمن ايتفالالاالتجامعة البحرين بالعيد الوطني المجيد \ ديسمبر 2011
 شهادة شكر وتقدير مقدمة من قبل ادارة مدرسة المستقبل االبتداجية للبنات على تقالديم ورشالة عمالل بعنالوان لانا وابنتي نحو قوام رشيي )
 كتاب شكر وتقالدير مقالدم مالن رجيسالة قسالم التربيالة الرياضالية للجهالود المبذولالة طالوال العالام الد ارسالي - 2013 \ 2014جامعة البحرين \ 2014
 كتالالاب شالالكر وتقالالدير مقالالدم مالالن داج الرة االعالالالم والعالقالالات الجامعيالالة للمشالالاركة فالالي برنالالامج الزيالالارات المدرسالالة \جامعة البحرين \ مايو 2014
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 كتالالاب شالالكر وتقالالدير علالالى القالالاب محاضالرة ضالالمن بالرامج تنميالالة شخصالالية الطالالالب الجالالامعي التالالي تنظمهالالا داجالرةالتوجيه واالرشاد بعنوان ل مهارات الحياه ) \ جامعة البحرين \ مارس 2014
 شهادة شالكر وتقالدير مقدمالة مالن مدرسالة المسالتقبل االبتداجيالة للبنالات للمشالاركة الفاعلالة فالي مهرجالان لسالالمتيولحتي ضمان مستقبلي ) \ البحرين \ مايو 2014
 االشراف على مضمار العاب القوى \ جامعة البحرين 2005 االشراف على مختبر الفسلجة \ كلية التربية الرياضية \ جامعة بغداد 2001  -أعالالداد وقيالالادة فريالالي كليالالة التربيالالة الرياضالالية والعالالالج الطبيعالالي الحالالاجز علالالى المركالالز االول علالالى فئالالةالمدارس والكليات في مارثون البحرين  2015والمركز السادس للعموم.
 أع الالداد وقي الالادة فري الالي كلي الالة التربي الالة الرياض الالية والع الالالج الطبيع الالي الح الالاجز عل الالى المرك الالز االول عل الالى فئ الالةالمدارس والكليات في مارثون البحرين  2016والمركز الةامن للعموم.
دورات علمية يصلت عليها البايةة :
 الدورة العلمية السابعة للطب الرياضي .1999 دورة التاهيل التربوي الخالة بالتدريسيين.1996 دورة تدريبية بكرة اليد .1993 دورة تحكيمية بالعاب القوى .1990 -الندوة الطبية ودورة الحاسوب .2000
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 الالالدورة التدريبيالالة لتالالدريب المالالدربين واعالالداد الحقيبالالة التدريبيالالة ) \ برنالالامج تطالالوير اعضالالاب هيئالالة التالالدريت\2009
 الدورة التدريبية لاساليب التقويم الحديةة وبناب االختبارات في التعليم الجامعي )2009 الدورة التدريبية ل اثر استخدام برنامج  DIRECTORفي تصميم برمجية تعليمية محوسبة ) 2009 المنتدى العلمي للبحث العلمي التربوي االول \ جامعة البحرين 2009 مؤتمر البحث العلمي السنوي االول ل نحو بحث علمي متميز بجامعة البحرين ) ابريل 2005 المالالؤتمر العلمالالي الالالدولي االول :ل رياضالالة الهالالوكي بالالين الواقالالع والمالالامول ) \ كليالالة التربيالالة الرياضالالية \جامعة الزقازيي \ ابريل 2004
 دورة االسعافات االولية \ كلية العلوم الصحية \ البحرين 2013 ورشة عمل يول ل التقييم التكويني والختامي للطلبة ) \ جامعة البحرين \ مايو 2013 -ورشالة

 \ Greating New International Electronic Journalsمركالز النشالر العلمالي \

جامعة البحرين \ مارس 2012
 دورة تدريبيالة للتحليالل االيصالاجي باسالتخدام برنالامج  SPSSالمسالتوى االول\ برنالامج تطالوير اعضالابهيئة التدريت \ جامعة البحرين \ \2010
 دورة تدريبية للتحليل االيصاجي باسالتخدام برنالامج  \ SPSSبرنالامج تطالوير اعضالاب هيئالة التالدريت \جامعة البحرين \ فبراير 2011
 يضالالور عالالرض د ارسالالة اعالالدتها ويالالدة الد ارسالالات المؤسسالالية ودعالالم الق الرار بمكتالالب رجالاليت الجامعالالة ع الالنالتسرب الطالبي والتدني الدراسي بجامعة البحرين \ ديسمبر 2011

2017

CV

8

 ورشة استخدام نظام ادارة التعلم  \ Blackboardجامعة البحري \ مارس 2014األنتاج العلمي بعد الدكتوراه :
 -1البحوث المفردة
 مدى تطبيي معلمي التربية الرياضية لمفهوم الوعي القوامي بمدارس المريلتين االبتداجية واالعدادية بمملكالةالبحرين . 2014ل منشور )
 واقع ممارسة رياضة المشي في مملكة البحرين ل دراسة مسحية تحليلية )  .2014لمنشور) تاثير برنامج مقتر للتمارين البدنية على بعض القياسات الجسمية لدى النساب . 2010 دراسة مقارنة لمستوى إنجاز طالبات مقرر التدريب باألثقال تبعا"الختالف بيئة التدريب بكلية التربيةالرياضية والعالج الطبيعي بجامعة البحرينلمنشور) -تطبيقات علوم التربية الرياضية –كلية التربية

الرياضية – ابوقير –جامعة -االسكندرية 2015
 تحديد درجات معيارية النجاز فعاليات الرمي للطالبات بجامعة البحرين  ،المجلة العلمية لكلية التربيةالرياضية للبنات بجامعة االسكندرية 2016
 -2البحوث المشاركة
 رياضة المراة في مملكة البحرين ،الواقع  ،التحديات ،التطلعات  .مجلة العلوم التربوية والنفسية \ جامعةالبحرين
 تأثير تمرينات مشابهه للعب وفقا لبعض عادات العقل في تعلم مريلة الطيران بطريقة التعلي في فعاليةالوثب الطويل للطالبات  ،مجلة العلوم التربوية والنفسية \ جامعة البحرين
تاثيرتمرينات خالة بمهارات االدراك والتوازن الحركي على مستوى اداب الوثب العالي . 2014 تاثير تمرينات متنوعة لتطوير التحمل الخاص وبعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية ونتيجة ركض 1500م طالبات .2012
2017
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 اثر نقل التعلم بين مهارات الوثب على مستوى اداب الوثبة الةالثية .2012 دراسة مقارنة لبعض عنالر اللياقة البدنية لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات .2002 دراسة يول اهم الابات الجهاز الحركي لدى النساب غير الرياضيات .2000 ممةل كلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي في اعداد ورقة تلقيها الشيخة يياة بنت عبدالعزيز فيالمؤتمر العالمي السادس والخمسين المقام في البحرين للفترة من 20-18ديسمبر 2014
 -3او ار بحةية
* االشراف على ومناقشة الرساجل العلمية
 نوف جاسم محمد علي ل الابات الحوض لدى الرياضيين بمملكة البحرين ) 2006 ناهالالد مبالالارك العفنالالان ل تالالاثير سالواجل غذاجيالالة مركبالالة علالالى تركيالالز الجلوكالالوز واستشالالفاب يالالامض الالكتيالالب بالالالدموالمستوى الرقمي لدى متسابقي  1500م جري بمملكة البحرين ) 2005
 عضو اللجنة العلمية واقرار موضوع طالبة الدكتوراه ل بالان محمالد خلالف ) \ كليالة التربيالة الرياضالية للبنالات \جامعة بغداد \  2004ل كتابة الموضوع )
 عضو اللجنة العلميالة لمناقشالة واقالرار موضالوع طالبالة الماجسالتير ل سالعاد سالعدي ) \ كليالة التربيالة الرياضاليةللبنات \ جامعة بغداد \ 2004
 عضو اللجنة العلمية لمناقشة واقرار موضوع طالبة الماجستير ل عاليالة خضاليري الطالاجي ) \ كليالة التربيالةالرياضية للبنات \ جامعة بغداد \ 2004
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 عضالالو اللجنالالة العلميالالة لمناقشالالة واق الرار موضالالوع طالبالالة الماجسالالتير ل ف الرات غالالالب عالالودة ) \ كليالالة التربيالالةالرياضية للبنات \ جامعة بغداد \ 2004
 عضالو اللجنالالة العلميالالة لمناقشالالة واقالرار موضالالوع طالبالالة الماجسالالتير ل انتصالار مزهالالر لالالدام ) \ كليالالة التربيالالةالرياضية للبنات \ جامعة بغداد \ 2004
 -غصون ناطي  .اشراف مشترك ل

) \ كلية التربية الرياضية للبنات \ 2004

 قرابة اوليالةل د ارسالة مقارنالة لمريلالة انطالال الالرم والمسالتوى الرقمالي ) للحكالم علالى اهليالة البحالوث للسالير فالياج الرابات تحكيمهالالا مقدمالالة مالالن قبالالل هيئالالة تحريالالر مجلالالة العلالالوم التربويالالة والنفسالالية \ جامعالالة البح الرين \ نالالوفمبر
2011
 قرابة اوليةل العوامل المؤثرة علالى غيالاب طالالب التالوجيهي ) للحكالم علالى اهليالة البحالوث للسالير فالي اجالراباتتحكيمها مقدمة من قبل هيئة تحرير مجلة العلوم التربوية والنفسية \ جامعة البحرين \ ديسمبر 2011
 تقيالاليم د ارسالالة تحالالت عن الوانل برنالالامج التالالنفت للرياضالاليين ) والمقالالدم مالالن قبالالل ايالالدى موظفالالات اللجنالالة االولمبيالالةالبحرينية وبطلب من الرجيت التنفيذي لللجنة االولمبية البحرينية \ البحرين \مارس 2012
 عضالالو لجنالالة مناقشالالة رسالالالة ماجسالالتير للطالبالالة ل سالالؤودد فاضالالل محمالالد ) بعنالوان ل بعالالض المتغيالرات البدنيالالةوالفسيولوجية لطالب المناطي اجبلية والسهلية ) \ كلية التربية الرياضية للبنات \ جامعة بغداد \ 2002
 عضالو لجنالالة د ارسالالة التصالالور المرفالالوع مالن قسالالم علالالم الالالنفت بكليالالة االداب لبرنالامج الالالدبلوم التالالاهيلي فالالي رعايالالةكبار السن لو ازرة التنمية االجتماعية \ جامعة البحرين \ مارس 2014
 عضالو فريالي العمالل البحةالالي لد ارسالة تعاقديالة مالالع المجلالت االعلالى للمالراه وجامعالالة البحالرين بعنالوان ل رياضالالةالمراة في مملكة البحرين  :الواقع  ،التحديات  ،والتطلعات ) 2012
2017
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 عضو فريي العمل البحةي لدراسة تعاقدية بين جامعة البحرين وجمعيالة السالكري البحرينيالة بعنالوان ل المسالالصحي لطلبة جامعة البحرين ) 2014
* اللجان واالنشطة االكاديمية :
 االعداد والتحضير لاليتفال باليوم الخليجي للصحة المدرسية لليافعين والشباب \ جامعة البحرين \ اكتوبر2013
 المرشد االكاديمي لطلبة 2012 \ 2011 عضو لجنة االنشطة االكاديمية بكلية التربية \ جامعة البحرين 2006 عضالالو لجنالالة النظالالر فالالي بعالالض االحالالاالت الطالبيالالة فالالي كليالالة التربيالالة الرياضالالية والعالالالج الطبيعالالي \ جامعالالةالبحرين \ اكتوبر 2012
 عضالالو اللجنالالة المش الرفة علالالى ادارة وتنظالاليم المخالاليم الكشالالفي لطالبالالات المريلالالة الد ارسالالية الرابعالالة \ كليالالة التربيالالةالرياضية \بغداد 1997
 عضو لجنة االعتماد االكاديمي \ كلية التربية الرياضية \ جامعة البحرين 2009 عضو لجنة اختبارات القدرات \ اكاديمية التربية الرياضية \ جامعة البحرين 2009 عضو لجنة دراسة موضوع اعتماد برنامج بكالوريوس التربية الرياضية \جامعة البحرين 2008 -عضو لجنة االمتحانات النهاجية للفصل الدراسي االول 2009
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 عضو لجنة تطبيي استمارات التقويم \ اكاديمية التربية الرياضية \جامعة البحرين \ الفصل االول 2005 عضو لجنة االمتحانات النهاجية للفصل الدراسي االول 2005 عضو لجنة التربية العملية بقسم التربية الرياضية \ جامعة البحرين 2005 عضو لجنة تطبيي استمارات التقويم \ جامعة البحرين \ الفصل الةاني 2005 عضو لجنة الفحص البدني والحركي للطلبة الجدد والمحولين \ جامعة البحرين \ الفصل الةاني 2005 عضو لجنة التوعية السلوكية للطلبة والموظفين بكلية التربية \ جامعة البحرين \ الفصل االول 2004 عضو لجنة االمتحانات النهاجية \جامعة البحرين \ الفصل االول 2004 عضو لجنالة التربيالة العمليالة للنظالر بالمشالكالت التالي تواجاله الطلبالة \قسالم التربيالة الرياضالية \ جامعالة البحالرين2009
 عضو لجنة اختبارات القدرات \ قسم التربية الرياضية \ جامعة البحرين \ الفصل االول 2009 ممةل كلية التربية للتوعية بمنع انتشار مرض  HI NIفي كليات جامعة البحرين \ نوفمبر 2009 عضو اللجنة االمتحانية في كلية التربية الرياضية للبنات \ جامعة بغداد \ 2003 عضو لجنة االمتحانات النهاجية \ قسم التربية الرياضية \ جامعة البحرين \ الفصل الةاني \ 2006 لجنة تحديد موضوع ايتفالية العيد الوطني لكلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي  2013و 2017 رجيت اللجنة االجتماعية بكلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي منذ العام  2013ولحد االن2017
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 االشال الراف عل الالى الفري الالي المش الالارك ف الالي م الالارثون البحال الرين والح الالاجز عل الالى المرك الالز االول ف الالي م الالارثون البحال الريناكتوبر2018 /2017 / 2016/2015/2014/2013
 عضو لجنة مراجعة عملية التقويم في المقررات العملية في قسم التربية الرياضية \جامعة البحرين \ 2013 عضو لجنة الجودة بقسم التربية الرياضية \ جامعة البحرين \ 2013 عضو اللجنة العلمية لتطوير برامج القسم وعمليات تطوير المقررات وتقويم البرامج وبرامج التربية العملية \جامعة البحرين \2013
 رجيت لجنة االنشطة الةقافية بكلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي \ جامعة البحرين \ 2013 عضو لجنة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي بكلية التربية الرياضالية والعالالج الطبيعالي \ جامعالة البحالرين\ ابريل 2013
 رجيسالالة اللجنتالالين الةقافيالالة واالجتماعيالالة بكليالالة التربيالالة الرياضالالية والعالالالج الطبيعالالي \ جامعالالة البح الرين \ ابريالالل2013
 رجيت لجنة االمتحانات النهاجية لقسم التربية الرياضية \ جامعة البحرين \ الفصل الةاني 2013 عضالالو لجنالالة متابعالالة كتيالالب امتحالالان القالالدرات للطلبالالة الجالالدد فالالي قسالالم التربيالالة الرياضالالية \ جامعالالة البح الرين \الفصل الةاني 2013
 -عضو لجنة اختبارات القدرات البدنية لقسم التربية الرياضية \ جامعة البحرين \ الفصل االول 2013
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 عضو لجنة اختبارات القدرات البدنيالة بكليالة التربيالة الرياضالية والعالالج الطبيعالي \ جامعالة البحالرين \ سالبتمبر2012
 عضو لجنة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي بكلية التربية الرياضالية والعالالج الطبيعالي \ جامعالة البحالرين\ ابريل 2013
 عضو لجنة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي بكلية التربية الرياضالية والعالالج الطبيعالي \ جامعالة البحالرين\ اكتوبر 2012
 عضو لجنة التربية العملية بقسم التربية الرياضية \ جامعة البحرين \سبتمبر 2012 عضو لجنة اعداد برنامج ماجستير ودكتوراه تخصص المناهج وطالر التالدريت فالي قسالم التربيالة الرياضالية \جامعة البحرين \ مارس 2012
 ممةل كلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي في مركز النشر العلمي لجامعة البحرين \ 2012 رجالاليت لجنالالة االمتحانالالات النهاجيالالة فالالي كليالالة التربيالالة الرياضالالية والعالالالج الطبيعالالي \ جامعالالة البحالرين \ الفصالاللالةاني 2012
 رجالاليت لجنالالة االمتحانالالات النهاجيالالة فالالي كليالالة التربيالالة الرياضالالية والعالالالج الطبيعالالي \ جامعالالة البحالرين \ الفصالاللاالول 2012
 ممةل كلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي في برنامج يوم التهيئة للطلبالة المسالتجدين \ جامعالة البحالرين \مايو 2012
2017
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 عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي االول لمركز النشر العلمي \ جامعة البحرين \ ديسمبر 2013 ممةل كلية التربية الرياضالية والعالالج الطبيعالي فالي برنالامج زيالارة المالدارس الةانويالة \ جامعالة البحالرين \ ابريالل2012
 رجيت لجنة االمتحانات النهاجية في قسم التربية الرياضية \ جامعة البحرين \ الفصل االول 2012 عضالالو لجنالالة د ارسالالة امكانيالالة مشالالاركة كليالالة التربيالالة الرياضالالية والعالالالج الطبيعالالي فالالي مالالارثون الكليالالة الملكيالالةااليرلندية للجرايين \ البحرين \ 2011
 عضو لجنة لياغة الخطط المستحدثة لبرامج التربية الرياضالية وعلالوم الصالحة فالي قسالم التربيالة الرياضالية \جامعة البحرين \ 2010
 عضو لجنة اختبارات القدرات في قسم التربية الرياضية \ جامعة البحرين \ سبتمبر 2010 عض الالو لجن الالة متابع الالة عملي الالة النق الالل م الالن الص الالالة الرياض الالية بمدين الالة عيس الالى ل  ) 16ال الالى الص الالالة الرياض الاليةومضمار العاب القوى في الصخير \ جامعة البحرين \ ابريل 2010
 عضالالو لجنالالة االش الراف والتنسالالبي فالالي ايتفاليالالة ذكالالرى مالالرور عش الرة اع الوام علالالى الالالدار مجلالالة العلالالوم التربويالالةوالنفسية \ جامعة البحرين \ مارس 2010
 عضو لجنة النظر في تخصص برنامج الصحة الرياضية \ جامعة البحرين \ ابريل 2010 عضو لجنة تطبيي استمارات التقويم في قسم العالج الطبيعي \ جامعة البحرين \ نوفمبر 2011 رجيت لجنة االمتحانات النهاجية باكاديمية التربية الرياضية والعالج الطبيعي \ جامعة البحرين \ 2010\72017
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 عض الالو لجن الالة ض الالمان الج الالودة واالعتم الالاد االك الالاديمي باكاديمي الالة التربي الالة الرياض الالية والع الالالج الطبيع الالي \ يولي الالو2011
 ممةل كلية التربية ببرنامج يوم التهيئة للطلبة المستجدين والمقبولين \ جامعة البحرين \ يونيو 2011 عضو لجنة اجراب المقابالت الشخصية للطلبة المقبولين في تخصص العالالج الطبيعالي \ جامعالة البحالرين \سبتمبر 2011
 عضو لجنة تحكيم فعالية طبي في يب الوطن ضمن ايتفاالت الجامعة بالعيد الوطني المجيد \ البحرين \نوفمبر 2011
 منسقة لجنة رلد وتجميالع االنتالاج العلمالي فالي كليالة التربيالة الرياضالية والعالالج الطبيعالي \ جامعالة البحالرين \ديسمبر 2011
 رجيت لجنة االمتحانات النهاجية في قسم التربية الرياضية \ جامعة البحرين \ الفصل الةاني 2014 عضالالو لجنالالة االمتحانالالات النظريالالة للمقالالررات العمليالالة فالالي قسالالم التربيالالة الرياضالالية \ جامعالالة البح الرين \ الفصالاللالةاني 2014
 عضو لجنة دراسة الحاالت الطالبية للتحقيي في السلوك السلبي للطلبة في قسم التربيالة الرياضالية \ جامعالةالبحرين \ الفصل الةاني 2014
 عضو لجنة اختبارات القدرات البدنية للطلبة المحولين الى قسم التربية الرياضية \ جامعة البحرين \ الفصلالةاني 2014
2017
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 ممةلالالة كليالالة التربيالالة الرياضالالية والعالالالج الطبيعالالي فالالي برنالالامج يالالوم التهيئالالة للطلبالالة المسالالتجدين للعالالام الد ارسالالي \ 2015 - 2014جامعة البحرين \ يونيو 2014
 عضالو لجنالالة د ارسالالة التصالالور المرفالالوع مالن قسالالم علالالم الالالنفت بكليالالة االداب لبرنالامج الالالدبلوم التالالاهيلي فالالي رعايالالةكبار السن لو ازرة التنمية االجتماعية \ جامعة البحرين \ مارس 2014
 عضو لجنة المقابالت للطلبة المستجدين في جامعة البحرين للعام الدراسي 2015\2014 عضو لجنة تطوير برنامج بكالوريوس التربية الرياضية \ قسم التربية الرياضية \ جامعة البحرين 2015 عضو لجنة البحث العلمي بكلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي \ جامعة البحرين 2015* التدريت الجامعي :
 تدريت مقرر  PHEDU 163الصحة والرياضة .2008 - 2004 تدريت مقرر العاب القوى منذ العام  2004ولحد االن . تدريت مقرر االعداد البدني لالعوام  2011-2006-2005 -2004ولحد االن. تدريت مقرر كرة اليد لالعوام  2006ولغاية .2010 تدريت مقرر التغذية لالعوام .2012- 2010 تدريت مقرر علم النفت الرياضية لفصل وايد فقط. تدريت مقرر القوام والتمرينات العالجية لالعوام  2011 -2009ولحد االن .2017
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 اول مدرسة تقوم بتدريت مقرر التدريب باالثقال المطرو يديةا للطالبات بجامعة البحرين  2012ولحداالن.
* المهام االدارية :
 امين سر مجلت قسم التربية الرياضية 2009 امين سر مجلت كلية التربية الرياضية امين سر مجلت كلية التربية الرياضية امين سر مجلت كلية التربية الرياضية امين سر مجلت كلية التربية الرياضية امين سر مجلت قسم التربية الرياضية* االنشطة الطالبية :
 -محاضرة تةقيفية لمنع انتشار مرض

 HI NIلطلبة كلية التربية \ جامعة البحرين \نوفمبر 2009

 القاب محاضرات وعرض فلم عن الكلية والتعريف عنها لطلبة المدارس الةانوية القادمة الى جامعة البحرين\ ابريل 2013
 -ممةل كلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي لبرنامج يوم التهيئة \ جامعة البحرين \ مايو 2013
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 القالاب محاضالرة بعنالوان لالصالالحة والغالذاب هالالرم متالوازن ) ضالالمن بالرامج تنميالالة شخصالية الطالالالب الجالامعي التالاليتنظمها داجرة التوجيه واالرشاد بعنوان ل مهارات الحياه ) \ جامعة البحرين \ مارس 2014
 عضو لجنة منظمة لفعالية عرض مشاريع الطلبة للفصل الدراسي الةاني \ جامعة البحرين 2014 القاب محاضرات وعرض فلم عن الكلية والتعريف عنها لطلبة مدرسة التضامن الةانوية للبنات القادمة الىجامعة البحرين \ نوفمبر 2012
 االشراف على فريي جامعة البحرين والحالل على المركز االول للمارثون الخيري للكلية الملكية االيرلنديةللجرايين \ البحرين \ 2012
* خدمة المجتمع والبيئة:
 القاب محاضرة ل اهمية الغذاب الصحي ) مدرسة مدينة يمد الةانوية للبنات \البحرين 2008 القاب محاضرة ل الرياضة والسمنة ) مدرسة مدينة يمد الةانوية للبنات \ البحرين 2007 القاب محاضرة ل فواجد النشاط الرياضي وتطبيقات عمليالة علالى السالمنة ) مدرسالة مدينالة يمالد الةانويالة للبنالات2005
 القاب محاضرة ل الصحة والرياضة ) مدرسة يفصة االبتداجية للبنات \ البحرين 2006 اللق الالاب التعريف الالي لمرك الالز خدم الالة المجتم الالع والتعل الاليم المس الالتمر م الالع م الالدراب ومشالالرفي الت الالدريب والتط الالوير والمال الواردالبشرية بمؤسسات القطاع العام والخاص \ جامعة البحرين \ مايو 2012
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 عضالو لجنالالة د ارسالالة التصالالور المرفالالوع مالن قسالالم علالالم الالالنفت بكليالالة االداب لبرنالامج الالالدبلوم التالالاهيلي فالالي رعايالالةكبار السن لو ازرة التنمية االجتماعية \ جامعة البحرين \ مارس 2014
 عضالالو لجنالالة التتالالويج والم ارسالالم فالالي بطولالالة مجلالالت التعالالاون الةانيالالة والعشالالرون لاللعالالاب الماجيالالة \ البح الرين \2012
 القاب محاضرة ل القوام السليم ) مدرسة زنوبيا االعدادية للبنات \ البحرين \ ابريل 2010 المشالالاركة فالالي مهرجالالان الصالالحة السالالنوي والالالذي تقيمالاله مدرسالالة المسالالتقبل االبتداجيالالة للبنالالات \ البح الرين \ ابريالالل2014
 مرشال كليالالة التربيالالة الرياضالالية للقيالام بتالالدريب الملتحقالالين بالالدورة لااليالالروبكت للسالاليدات ) والالالذي ينظمالاله االتحالالادالرياضي لالمن العام في و ازرة الداخلية \ البحرين \ مارس 2014
 ايد اعضاب قسم التربية الرياضية المرشحين كمستشارين في مسابقة الراب االكبالر لمالوظفي الجامعالة والالذيتنظمه داجرة االعالم والعالقات الجامعية \ جامعة البحرين \ مارس 2014
 محاضرة في البرنامج التدريبي ل دبلوم تاهيلي في رياض االطفال ) الفترة من  2011ولغاية 2012و 2014
 د ارسالالة تعاقديالالة مالالع المجلالالت االعلالالى للم الراه وجامعالالة البح الرين بعن الوان ل رياضالالة الم الراة فالالي مملكالالة البح الرين :الواقع  ،التحديات  ،والتطلعات ) 2012
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 د ارس الالة تعاقدي الالة ب الالين جامع الالة البحال الرين وجمعي الالة الس الالكري البحريني الالة بعنال الوان ل المسال ال الص الالحي لطلب الالة جامع الالةالبحرين ) 2014
 االشراف وتطوير ملعب العاب القوى في جامعة البحرين منذ العام  2005ولغاية االن . تطالالوير مرفالالي الكابينالالة ذي ال الرقم ل) بجامعالالة البح الرين وتحويلالاله الالالى قاعالالة تالالدريت االعالالداد البالالدني ومقالالرراتاخرى 2014
 عضو لجنة المقابالت للطلبة المستجدين في جامعة البحرين للعام الدراسي 2015\2014 محاضالرة فالالي مدينالالة شالالباب  2030والتالالي تقالالوم باعالالدادها المؤسسالالة العامالالة للشالالباب والرياضالالة وبرعايالالة كريمالالةمن سمو الشيخ نالر بن يمدال خليفة ممةل جاللة الملب لالعمالال الخيريالة ورجاليت المجلالت االعلالى للسالباب
والرياضة رجيت اللجنة االولمبية البحرينية  .يوليو 2015
 الق الالاب محاضال الرة باللياق الالة البدني الالة بقس الالم الت الالدريب ب الالادارة الش الالؤون الص الالحية واالجتماعي الالة ف الالي و ازرة الداخلي الالة \ديسمبر 2015
 مقرر جلسة بندوة الدراسات العليا والتي اقامتها عمادة الدراسات العليا بجامعة البحرين مايو \ 2015 عضو لجنة البحث العلمي بكلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي 2015 منسي لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي بقسم التربية الرياضية  2015و 2016 -مشرف ثاني لطالبة ماجستير ينان الماجد 2015
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 التشرف بلقاب سمو الشيخ خالد بن يمد ال خليفة رجيت االتحاد البحريني اللعالاب القالوى ضالمن وفالد جامعالةالبحرين للقاب سموه في  21ديسمبر 2015
 عضو لجنة تطوير برنامج بكالوريوس التربية الرياضية 2015 اع الالداد يفل الالة تكال الريم المتميال الزين م الالن طلب الالة كلي الالة التربي الالة الرياض الالية والع الالالج الطبيع الالي للع الالام الد ارس الالي 2014\2015
عضو لجنة اختبارات القدرات البدنيه للفصل الدراسي االول 2016/2017االعضو لجنة تطوير برامج التربية الرياضية 2017 رجيسة اللجنة االمتحانية للفصل الدراسي الةاني 2017/2016عضو لجنة اختبارات القدرات البدنيه للفصل الدراسي الةاني 2016/2017 شهادة شكر وتقدير مقدمة من رجيت جامعة البحرين للمساهمة الفعالية فالي تنفيالذ البرنالامج التالدريبي ل دبلالومتاهيلي في رياض االطفال ) من الفترة ابريل – مايو 2017
 عضو لجنة اجراب المقابالت الشخصية للطلبة المتقدمين للقبول في جامعة البحرين 2018 /2017 شهادة لمستوى الةالث لدوره اللغة االنكليزية من معهد highway to english2017 محاض الرة فالالي واقالالع الرياضالالة فالالي مملكالالة البح الرين ممارسالالا المشالالي نموذجالالا فالالي ورشالالة برنالالاج مخالالازن التفكيالالرمارس 2017
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 رجيسة لجنة التربية العملية في كلية التربية الرياضية 2017 رجيسة الليجنة االمتحانية للفصل الدراسي االول 2017/2016 محاضرة في التغذية والحركة ضمن فقعاليات جمعية الصداقة للمكفوفين مايو 2017 شالالكر وتقالالدير للمسالالاهمة فالالي اعالالداد التقريالالر الالالذاتي لبرنالالامج بكالالالوريوس التربيالالة الرياضالالية مقدمالالة مالالن مكتالالبالجودة في الكلية ابريل 2015
 تكليف بتجميع المادة القامه لوية داجمه داخل مبنى الكلية تعكت اعمالهاوانجازاتها طوال  30عاما نالوفمبر2016
 عضو اللجنة التنفيذية التابعة لللجنة العليا ليوم البحرين يناير 2017 عضو اللجنة االستشارية لمسابقة راقب وزنب ل )3والتي تنظمها داجرة االعالم والعالقات العامالة فالي جامعالةالبحرين 2017
 ممةل كلية التربية الرياضية ليوم التهيئة 2017/2016/2015/2014 /2013 االعداد للمشاركة بيوم المشي للكفيف  2016والذي تنظمه جمعية الصداقة للمكفوفين تدريب المشاركات من منتسبات و ازرة الداخلية لدورة االيروبكت)  2014و 2015 عضو اللجنة العليا واجنة تحكيم جاجزة السيدة محفوظة الزياني للعمل التطوعي 2015 -عضو اللجنة العليا واجنة تحكيم جاجزة السيدة محفوظة الزياني للعمل التطوعي 2016
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عضو لجنة اختبارات القدرات البدنيه للفصل الدراسي االول 2018/2017 كتاب شكر وتقدير مقدم من قبل داجالرة العالقالات الجامعيالة للمشالاركة فالي برنالامج الزيالارات المدرسالة \ جامعالةالبحرين \ الفصل الدراسي الةاني 2016
 دورة االسعافات االولية ومكافحة الحريي\ مدرسة الدفاع المدني \ البحرين 2016 محاضرة برنامج اللياقة البدنية لمنتسبي و ازرة الداخلية ديسمبر 2015 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي 2016 منسي مقرري العاب القوى واالعداد البدني 2017\2016\2015\2014 -عضو لجنة اعداد التقرير التقييم الذاتي لبرامج بكلوريوس التربية لرياضية 2017

اضافات 2017
 -1تأثير تمرينات مشابهة للعب وفقاً لبعض عادات العقل في تعلم مريلة الطيران بطريقة التعلي في
فعالية الوثب الطويل للطالبات .قيد العمل بالنشر  /مجلة العلوم التربوية و النفسية – .2017
 -2دراسة تحليلية لنتاجج برنامج اللياقة البدنية لمنتسبي و ازرة الداخلية /.مشترك  /قيد التنفيذ 2017
 -3رياضة المرأة في مملكة البحرين الواقع ،التحديات /،مجلة العلوم التربوية و النفسية ،جامعة البحرين
– .2015
 -عضو لجنة المقابالت للطلبة المستجدين في جامعة البحرين للعام الدراسي 2015\2014
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 محاضرة في مدينة شباب  2030والتي تقوم باعدادها المؤسسة العامة للشباب والرياضة وبرعايةكريمة من سمو الشيخ نالر بن يمدال خليفة ممةل جاللة الملب لالعمال الخيرية ورجيت المجلت
االعلى للسباب والرياضة رجيت اللجنة االولمبية البحرينية  .يوليو 2015
 لقاب محاضرة باللياقة البدنية بقسم التدريب بادارة الشؤون الصحية واالجتماعية في و ازرة الداخلية \ديسمبر 2015
 مقرر جلسة بندوة الدراسات العليا والتي اقامتها عمادة الدراسات العليا بجامعة البحرين مايو \ 2015 عضو لجنة البحث العلمي بكلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي 2015-

منسي لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي بقسم التربية الرياضية  2015و 2016

-

مشرف مشترك لطالبة ماجستير ينان الماجد 2015

 مشرف مشترك لطالبة ماجستير ينان المعال 2017 التشرف بلقاب سمو الشيخ خالد بن يمد ال خليفة رجيت االتحاد البحريني اللعاب القوى ضمن وفدجامعة البحرين للقاب سموه في  21ديسمبر 2015
 عضو لجنة تطوير برنامج بكالوريوس التربية الرياضية 2015 عضو لجنة اختبارات القدرات البدنيه للفصل الدراسي االول 2016/2017 عضو لجنة تطوير برامج التربية الرياضية 2017 رجيسة اللجنة االمتحانية لالعوام من  2015الى  2016لكافة الفصول الدراسية. -عضو لجنة اختبارات القدرات البدنيه لالعوام من  2015الى  2016لكافة الفصول الدراسية.
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 شهادة شكر وتقدير مقدمة من رجيت جامعة البحرين للمساهمة الفعالة في تنفيذ البرنامج التدريبي لدبلوم تاهيلي في رياض االطفال ) من الفترة ابريل – مايو 2017
 عضو لجنة اجراب المقابالت الشخصية للطلبة المتقدمين للقبول في جامعة البحرين/2016 2015/2018 /2017
 شهادة لمستوى الةالث لدوره اللغة االنكليزية من معهد highway to english2017 محاضرة في واقع الرياضة في مملكة البحرين ممارسا المشي نموذجا في ورشة برناج مخازن التفكيرمارس 2017
 رجيسة لجنة التربية العملية في كلية التربية الرياضية 2017 رجيسة اللجنة االمتحانية للفصل الدراسي االول 2017/2016 محاضرة في التغذية والحركة ضمن فقعاليات جمعية الصداقة للمكفوفين مايو 2017 /2015 شكر وتقدير للمساهمة في اعداد التقرير الذاتي لبرنامج بكالوريوس التربية الرياضية مقدمة من مكتبالجودة في الكلية ابريل 2015
 تكليف بتجميع المادة القامه لوية داجمه داخل مبنى الكلية تعكت اعمالها وانجازاتها طوال  30عامانوفمبر 2016
 -عضو اللجنة التنفيذية التابعة لللجنة العليا ليوم البحرين يناير 2017
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 عضو اللجنة االستشارية لمسابقة راقب وزنب ل )3والتي تنظمها داجرة االعالم والعالقات العامة فيجامعة البحرين 2017
عضو اللجنة االستشارية لمسابقة راقب وزنب والتي تنظمها داجرة االعالم والعالقات العامة في جامعةالبحرين 2015
 ممةل كلية التربية الرياضية ليوم التهيئة 2017/2016/2015/2014 /2013 االعداد للمشاركة بيوم المشي للكفيف  2016والذي تنظمه جمعية الصداقة للمكفوفينوزرة الداخلية لدورة االيروبكت)  2014و 2015
 تدريب المشاركات من منتسبات ا عضو اللجنة العليا ولجنة تحكيم جاجزة السيدة محفوظة الزياني للعمل التطوعي 2015 عضو اللجنة العليا واجنة تحكيم جاجزة السيدة محفوظة الزياني للعمل التطوعي 2016 رجيت اللجنة االجتماعية والةقافية بكلية التربية الرياضية نذ العام 2012 امين سر مجلت قسم التربية الرياضية منذ العام 2009عضو لجنة اختبارات القدرات البدنيه للفصل الدراسي االول 2018/2017 كتاب شكر وتقدير مقدم من قبل داجرة العالقات الجامعية للمشاركة في برنامج الزيارات المدرسة \ جامعةالبحرين \ الفصل الدراسي الةاني 2016
 -محاضرة برنامج اللياقة البدنية لمنتسبي و ازرة الداخلية ديسمبر 2015
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 منسي لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي لقسم التربيه الرياضيه 2016 منسي مقرري العاب القوى واالعداد البدني 2017\2016\2015\2014 عضو لجنة اعداد التقرير التقييم الذاتي لبرامج بكلوريوس التربية لرياضية 2017 االعداد الستضافه البطل علي خميت في ندوهليب الوطن كدافع لالنجاز الرياضي) اقيمت على هامشايتفاالت المملكة بالعيد الوطني 2016
 عضو لجنه تقصي الحقاجي بكلية التربية الرياضية 2016 رجيت لجنة تحكيم جاجز السيدة محفوظة الزياني للعمل التطوعي لفئة المدارس الحكومية والخالة)النسخة الةالةه 2018
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