السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :علي مالك حميد مجيد الشوك
تاريخ الميـالد 1971/1/17 :
التـخـصــص  :بايوميكانيك  -تعلم حركي – كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية
الوظيفة

 :تدريسي

الدرجة العلمية  :استاذ مساعد
عنوان العمل  :كلية العلوم السياسية
هاتف العمل :
الهاتف النقال07808297580 :
البريد إاللكتروني :

dr.alimalshook@gmail.com

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

مدرس مساعد

بغداد

كلية العلوم السياسية

2003/3/19

مدرس

بغداد

كلية العلوم السياسية

2005/5/29

استاذ مساعد

بغداد

كلية العلوم السياسية

2008/8/6

الحصول على شهادة
الكتوراه

جامعة بابل

كلية التربية الرياضية

2013/1/30

ثانياً :التدرج الوظيفي
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من – الى

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .

ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من – الى

1

كلية العلوم السياسية

بغداد

 -2003لغاية االن

رابعا ً  :المقررات الدراسية .
الدراسات االولية :
القسم

المادة

السنة

ت
.1

االنشطة الطالبية

قدم – سباحة

2008

.2

االنشطة الطالبية

.3

االنشطة الطالبية

.4

االنشطة الطالبية

.5

االنشطة الطالبية

.6

االنشطة الطالبية

.7

االنشطة الطالبية

كرة السلة – كرة الطائرة – العاب الساحة
والميدان  -كرة الريشة
كرة السلة – كرة الطائرة – العاب الساحة
والميدان  -كرة الريشة
سباحة – كرة الطائرة – كرة السلة– الساحة
والميدان  -كرة الريشة
سباحة – كرة الطائرة – كرة السلة– الساحة
والميدان -كرة الريشة
سباحة – كرة القدم – الساحة والميدان
كرة القدم  -كرة طائرة – كرة سلة – كرة
المنضدة – كرة التنس  -كرة الريشة – كرة يد
– شطرنج – العاب القوى (ساحة وميدان)

2009
2010
2011
2012
2013
-2014
لغاية االن

الدراسات العليا :

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
االشراف على طلبة الدراسات العليا
ت

عنوان الرسالة او االطروحة

اسم الطالب

الجامعة

الكلية

نوع الدراسة
ماجستير /

دكتوراه

طلبة الماجستير والدكتوراه الذين اشرف عليهم داخل وخارج العراق :
ت

عنوان الرسالة او االطروحة

اسم الطالب

الجامعة

الكلية

نوع الدراسة
ماجستير /

دكتوراه

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
المقاالت -:
.
المؤتمرات والندوات -:
العنوان

ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المؤتمر العلمي الدولي االول
لعلوم الرياضة
المؤتمر العلمي التخصصي
للتربية الرياضية
المؤتمر العلمي الدولي للتربية
الرياضية
ندوة حقوق االقليات في التراث
االسالمي
جلسة استذكارية لمتحف جامعة
بغداد للدكتور رياض عزيز هادي
ندوة للمتحدث باسم رئيس الوزراء

سعد الحديثي عن برنامج الحكومة

.7

مؤتمر بكلية التربية البدنية
وعلوم الرياضة

.8

دورة سقل اعادة معلومات
لقانون كرة السلة

.9

السنة

مكان انعقادها

نوع المشاركة

2012

كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة

حضور

2012

كلية التربية الرياضية للبنات

حضور

2013
2015
2015
2015

2015
2015

كلية التربية الرياضية
جامعة بابل
كلية العلوم السياسية  /قاعة
الحرية
كلية العلوم السياسية  /قاعة
الحرية
كلية العلوم السياسية  /قاعة
الحرية

كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة
كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة
و

باحث
حضور
حضور
حضور
حضور

دارس

مديرية االنشطة الطالبية

دورة سقل اعادة معلومات
لقانون تنس الطاولة

2016

كلية العلوم السياسية

دارس

دورة سقل اعادة معلومات
.10
لقانون كرة الطائرة

2016

كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة

دارس

و

مديرية االنشطة الطالبية

 .11مؤتمر عن المجلة االلكترونية

2016

كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة

حضور

سابعا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
البحوث -:
اسم البحث

ت

دراسة مقارنة لمستوى القلق
.1

منشور

غير

مقبول

محل النشر (اسم

منشور

للنشر

المجلة وغيرها)



مجلة التربية

لدى سباحي المسافات

الرياضية /جامعة

القصيرة وسباحي المسافات

.2

مجلة التربية



الفتري والتدريب المستمر

الرياضية /جامعة

على انجاز  100م حرة

بغداد

بعض المتغيرات البدنية

2010



والبايوميكانيكية للبدء
.3

2010

بغداد

المتوسطة
دراسة مقارنة لتاثير التدريب

التاريخ

مجلة التربية

الخاطف على منصتي

الرياضية /جامعة

االنطالق القديمة والحديثة

2013

بابل

وعالقتهما بانجاز  50م
سباحة حرة
االستجابة االنفعالية
.4

وعالقتها بانجاز  100م
سباحة حرة



مجلة التربية
البدنية وعلوم
الرياضة /جامعة
بابل

2015

ثامنا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .

تاسعا :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

الجهة المانحة

السنة

التقديرشكر
 15كتاب
كتاب شكر
شكر وتقدير
شكر وتقدير

عميد كلية العلوم السياسية

مكتب رئيس الوزراء

2015-2009
2013
2015
2016/8/22

شكر وتقدير
شكر وتقدير

مساعد رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

السيد وزير التعليم العالي والبحث

العلمي الجامعة
مساعد رئيس

2016/10/31
2014

عاشرا ً :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

أسم الكتاب

سنة النشر

احدى عشر :اللغــات .

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

