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       الشيخليالنعيمي د. سعد منعم نافع دروش  : مــــــــــاالســ
  بغداد 21/5/1960:تاريخ الميـالد

 الحالة الزوجية : متزوج
 اليوجد : عـــــدد األوالد
 مسلم  الديـــــــــــانة:

 كرة قدم / تربية رياضية  -فسلجة تدريب رياضي  : صــالتـخـص
  النشاطات الطالبيةمسؤول وحدة  : هــــــالوظيف

  أستاذ الدرجة العلمية :
 جامعة بغداد / كليلة العلوم السياسية : عنوان العمل

 :         العمل هاتف
   07901853548  :   الهاتف النقال

 saadalsheekhly @yahoo.com : أاللكترونيالبريد 
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 أواًل : المؤهالت العلمية  
 التاريخ الكليـــة الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1985 التربية الرياضية بغداد
 1991 رياضيةالالتربية  البصرة الماجستير
 الدكتوراه

 
 2000 رياضيةالالتربية  بغداد

 2012لمدة شهر  الهند عليكارجامعة  دورة تطوير 
 ثانيًا : التدرج الوظيفي  

 

 ثالثًا : التدريس الجامعي . 
 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 1994-1986 جامعة البصرة كلية التربية الرياضية 1
 1995-1994 هيئة المعاهد الفنية معهد المسيب 2
 1996-1995 جامعة بغداد كلية القانون  3
 2016-1996 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 4
 1999-1997 جامعة بغداد كلية التربية رياضية 5
 2006-2005 سليمانية جامعة كلية التربية األساسية 6
/جامعة كرميان فكولتي التربية األساسية سكول 7

 كر
2011-2014 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 1990-1986 جامعة البصرة/ كلية التربية الرياضية مدرب العاب رياضية 1
 1993-1990 جامعة البصرة/ كلية التربية الرياضية مدرس مساعد 2
جامعة  بغداد/ كلية العلوم السياسية  مدرس 3

 االللسياسيةالسياسالسياسيةاضية
1994-1996 

 2001-1997 جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية مساعد أستاذ 4
 2016-2002 جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية أستاذ 5



 

 

 

 

 

 

 

 بكليات التربية الرياضية قمت بتدريسها التيرابعًا : المقررات الدراسية  
 الدراسات االولية: 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 1994-1986 /جامعة البصرةكلية التربية الرياضية -علم التدريب الرياضي التدريب 1
 1994-1986 /جامعة البصرةكلية التربية الرياضية -تخصص ساحة وميدان التدريب 2

 / التربية الرياضية كلية-المرحلة الرابعة -تخصص كرة قدم التدريب 3
 1998-1997 جامعة بغداد

 سكول-االوليةعلم التدريب الرياضي المرحلة الرابعة الدراسات  التربية الرياضية 4
 2013-2012 جامعة كرميان كالر )سليمانية(-التربية االساسية/فكولتي

 سكول-علم التدريب الرياضي المرحلة الرابعة الدراسات االولية التربية الرياضية 5
 2014-2013 جامعة كرميان كالر )سليمانية(-التربية االساسية/فكولتي

التربية  سكول-المرحلة الرابعة التخرج/االشراف على بحوث  التربية الرياضية 6
 2014-2012 جامعة كرميان كالر )سليمانية(-االساسية/فكولتي

7 
وحدة النشاطات 

 الطالبية
 2016-2014 ساحة وميدان المرحلة الثانية/جامعة بغداد -كرة قدم

 

 الدراسات العليا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2006-2005 سليمانية / جامعة التدريب الرياضي فسلجة الدراسات العليا 1
 2006-2005 سليمانية / جامعة الدراسات الخاصة الدراسات العليا 2

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها:خامسًا: ) 
 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 األولىدرجات ومستويات معيارية لمؤشرات ترشيح حكام الدرجة  إيجاد 1
 عزيز كريم وناس )ماجستير( بكرة كرة الى الشارة الدولية

جامعة بابل كلية 
 التربية الرياضية

2004 

بناء هيكل تنظيمي للجنة الحكام المركزية في االتحاد العراقي المركزي  2
 احمد عبد هللا )ماجستير( لكرة القدم

جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

2005 

تحديد بعض المتغيرات العقلية واالنفعالية كمؤشر الختيار حكام كرة  3
 جاسم عباس علي القدم )دكتوراة(

جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

2005 

4 
البناء العاملي البسيط لبعض المتغيرات البدنية الخاصة والمهارات 

محمد  )ماجستير(االساسية لالعبي اندية النخبة بكرة القدم الشباب 
 عدنان

جامعة ديالى كلية 
 التربية الرياضية

2011 

5 
تمرينات مقترحة بتقسيم منطقة الجزاء في تطوير بعض القدرات  تاثير

 )ماجستير(  البدنية والمهارات االساسية لحراس المرمى بكرة القدم
 حسين جبار 

جامعة ديالى كلية 
 التربية الرياضية

2012 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيهاالعلمية والندوات سادسًا: المؤتمرات  
 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 1985 المؤتمر  القطري الثامن للبحوث العلمية 1
مكتب شؤون الجامعات 

 والمعاهد العراقية
 باحث

 مشارك البصرة 1986 المؤتمر الثاني لكليات التربية الرياضية 2

3 
المؤتمر الثامن لكليات التربية الرياضية 

 في العراق
 مشارك الموصل 1991

التاسع لكليات التربية الرياضية المؤتمر   4

 في العراق
 باحث بغداد 1993

5 
العاشر لكليات وأقسام  التربية المؤتمر  

 الرياضية في العراق
 باحث بغداد 1997

6 
الحادي عشر لكليات وأقسام   المؤتمر

 التربية الرياضية في العراق
 باحث بابل 1999

7 
الثالث عشر لكليات وأقسام   المؤتمر

 التربية الرياضية في العراق
 باحث ديالى 2002

8 
العلمي األول الختصاصات المؤتمر  

 التربية الرياضية
 ديالى 2008

– باحث

 مناقش

 2009 المؤتمر العلمي الدولي الثالث 9

جمهورية مصر 

 العربية/القاهرة 

 جامعة الزقاريق

 باحث

 باحث البصرة 2010 الثاني لعلوم التدريب والفسلجة المؤتمر 10
 

 

 

 

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / 



 

 

 

 

 

 

 

11 

الدولي الثامن عشر  الدوريالمؤتمر 

لكليات وأقسام  التربية الرياضية في 

 العراق

 الموصلجامعة  2012
رئيس – باحث

 لجنة مناقش

12 
للعلوم المؤتمر العلمي الدولي االول 

 الرياضية
 دهوكجامعة  2013

رئيس – باحث

 لجنة مناقش

13 
الثاني لعلوم المؤتمر العلمي الدولي 

  الرياضة
 باحث جامعة بغداد 2015

14 
المؤتمر العلمي الدولي الرياضي االول 

 جامعة حلبجة ل
 جامعة حلبجة 2016

عضو اللجنة 

 باحث-العلمية 

لجنة  رئيس–

 مناقش
 

 

 

 

 

 .  األخرى سابعا : األنشطة العلمية  
 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو لجنة حفلة التخرج /جامعة بغداد امتحانيهرئيس لجنة 
المشرف على فريق كرة القدم/جامعة  عضو لجنة العلمية

 بغداد
 تدريب الفرق الرياضية بكرة القدم رئيس لجنة مراقبة االمتحانات

 تدريب وتأهيل حكام كرة القدم الخبراء عضو لجنة
عضو االتحاد العراقي المركزي بكرة  

 القدم
عضو لجنة الحكام في االتحاد العراقي  

 المركزي بكرة القدم
 



 

 

 

 

 

 

 

ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة  
 والمجتمع أو تطوير التعليم .

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 
    عضو االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم 

  عضو لجنة الحكام المركزية باالتحاد العراقي المركزي 

 رئيس وعضو لجان المناقشات لطلبة التربية الرياضية في الجامعات العراقية  

 السياسية عضو لجنة الخبراء في كلية العلوم 

 رئيس الجنة االمتحانية للمرحلة الرابعة 

 رئيس لجنة المراقبة االمتحانية للدراسات االولية 

 رئيس لجنة المراقبة االمتحانية التنافسية للدراسات العليا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 شهادات التقدير.و ، الجوائز  عاشرًا: كتب الشكر 
كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير
 السنة المانحةالجهة 

 2004-2002 وزير التعليم العلي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير 2 1
 2016-1986 رؤساء الجامعات العراقية كتاب شكر وتقدير ومكافاءة 18 2
 2016-1986 مساعد رئيس جامعة كتاب شكر وتقدير ومكافاة 6 3
 2016-1986 عميد كلية كتاب شكر وتقدير ومكافاءة 76 4
 2001 رئيس اللجنة االولمبية العراقية كتاب شكر وتقدير 5
 2010-1995 ماالتحاد العراقي لكرة القد كتاب شكر وتقدير ومكافئة 4 6
 2004 االتحاد العربي لكرة القدم كتاب شكر وتقدير 7

 الكتب المؤلفة أو المترجمة.: عشر حادي 
 سنة النشر أسم الكتاب ت

 تطبيق القانون وحرة الحكم )تاليف(تحكيم كرة القدم بين  1

) 

2003 

 2004 مجموعة بحوث منشورة )تاليف( 2

 2009 عناوين رسائل واطاريح وبحوث منشورلجمهورية مصر العربية 3

 2012 تدريب كرة القدم المبادئ والتطبيقات )تاليف( 4

 2013 1ملخصات رسائل واطاريح / ج  5

 2013 2ملخصات رسائل واطاريح / ج  6

 2016 زاد النفوس في ملخصات الرسائل واالطاريح الجزء االول 7

 2016 زاد النفوس في ملخصات الرسائل واالطاريح الجزء الثاني 8

 2016 زاد النفوس في ملخصات الرسائل واالطاريح الجزء الثالث 9

 2016 زاد النفوس في ملخصات الرسائل واالطاريح الجزء الرابع 10
 



 

 

 

 

 

 

 

 :اللغــات .ثاني عشر  
       العربية 

  االنكليزية 

  

 CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


