
 ألسيرة ألذاتية والعلمية لمدرس ألتربية ألرياضية

 ) زهرة جميل صالح (

 

                                                                  السيرة ألذاتية: -

 االسم الكامل: زهرة جميل صالح يوسف. -

 .15/7/1971المواليــد:  -

 التولـــد: العراق/ نينوى. -

 الزوجية: متزوجة ولدي طفلين.الحالة  -

 الشهادة: حاصل على شهادة الماجستير/ تربية رياضية. -

 موقع العمل: جامعةدهوك/ كلية التربية ألرياضية/. -

 . 2000/ 11/ 21تاريخ التعيين:  -

 قياس وتقويم.اللقب العلمي واالختصاص: مدرس /  - -

 للطالبات. صفتها في الكلية : مدرسة لمادة السباحة والجمناستك  -

 البريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد أاللكتروندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي:  -

 Zahra_gamel@yahoo.com\zahgamel2007@yahoo.com 

 . 07504799880 / 07701645692رقم ألهاتف: -

 السيرة ألعلمية: -
حصلت على شهادة ألبكالوريوس من كلية ألتربية ألرياضية/ جامعة ألموصل وكان  -

-1994( للعام ألدراسي 78,44)ترتيبي ألخامس على ألكلية وبتقدير )جيد( وبمعدل 

1995. 

حصلت على شهادة ألماجستير من كلية ألتربية ألرياضية/ جامعة ألموصل وبتقدير )جيد  -

 .2006-2005( للعام ألدراسي 81.66جدا( وبمعدل )

 االيرانية) متوسط(   –االنكليزية ) متوسط(  –العربية  –اللغات التي يتقنها : الكوردية   -

 .  الوورد ،  ، باور بوينت (خبرة بالحاسوب )  -

 
 .2002حصلت على شهادة للحاسوب  من مركز الحاسبة من جامعة دهوك عام  -



 2007دورة االعداد التربوي وطرائق التدريس لمدرسي جامعة دهوك   -

 .2002حصلت على شهادة الكفاءة االنكليزية من جامعة دهوك عام  -

 .2007جامعة دهوك عام حصت على شهادة الكفاءة االنكليزية من  -

ساعة  من المركز الثقافي في جامعة  160حصلت على شهادة الكفاءة بالغة أالنكليزية -

  .2014دهوك عام 

 المناصب االدارية التي شغلها في الجامعة والكلية :

  2007الدراسات العليا في كلية التربية الرياضية  عضوة في لجنة -1

 .2015 - 2011 للفحص الطبيلجنة القبول  عضوة في  -2

  .2014_2013ام اللجنة االمتحانية في السكول لع عضوة -3         
 2013عضوة في مركز البحوث والدراسات في جامعة دهوك للعام الدراسي  --4        

 . 2015- 2014عضو لجنة جودة التعليم في الكلية  -5

 .2015-2014رئيسة لجنة )االنضباط ( في السكول لعام  -6

 الرياضية  :المؤهالت   

 .1995-1994بة منتخب العراق لكرة اليد الع -1

 .1995العبة منتخب العراق للساحة والميدان لطفر الموانع للموسم  -2

 . 1995-1991العبة نادي الموصل الرياضي للساحة والميدان والضاحية  -3

العبة نادي الفتاة الرياضي لكافة االلعاب الرياضية في محافظة الموصل  -4

 .1996-1992للموسم 

العبة  االلعاب السباعية  في بطولة الساحة والميدان في بطولة العرش الملكي  -5

 1993-1992للملك الراحل ملك حسين في االردن للعام 

 2010-2008العبة نادي الفتاة الرياضي في محافظة دهوك للموسم  -6

 2010-2009للتنس االرضي   للموسم العب نادي دهوك الرياضي  -7

 

 -التي حققتها: االنجازات الرياضية

هدافة البطولة لبطولة اندية الفتاة العراقية في محافظة الموصل للموسم  -1

1993-1994. 



 .2009لقب افضل حارسة مرمى لكرة القدم للبنات في اربيل للموسم  -2

 -1993بطلة الساحة والميدان لبطوالت اندية الفتاة العراقية للموسم  -3

1996. 

 مؤسسات الرياضية:المناصب االدارية التي شغلها في ال

في االتحاد المركزي الكوردستاني في أربيل  للمبارزة اربيلفي  المركزيممثل االتحاد ا -1

 . 2013 – 2000للموسم 

 .  2010_2009سكرتيرة نادي الفتاة الرياضي في دهوك  -2

 . 2016ولغاية  2014محافظة دهوك من  مسؤولة المكتب النسوي في -3

 

 ( بحوث منشورة وكاألتي: 1لدي )  -  

مشترك مقارنة في التفكير أالبتكاري بين التالميذ الممارسين للنشاط الرياضي  (  1ألبحث )   -

 ".بين مركز قضاء الموصل وخارجها

مهارة االنصال لدى مدربي كرة السلة في البطولة العاشرة لغرب اسيا منفرد  ( 2البحث )  -

 .نمن وجهة نظر الالعبي بكرة السلة

 ( كتاب شكر وتقدير في وكاألتي: 3حصلت على )  -

 ( كتاب شكر وتقدير من محافظ دهوك. 1)  -

 ( كتاب شكر وتقدير من نادي زيرفاني الرياضي. 1)  -

للمشاركة في المؤتمر الدولي للتربية  من عميدة كلية التربية الرياضية ( كتاب شكر وتقدير1) -

 .2013الرياضية جامعة دهوك 

 المشاركات والدورات االخرى :

 من قبل االتحاد المركزي  2009( شهادة مشاركة في دورة التحكيم للسباحة  عام  1) -

 الكوردستاني للسباحة . 

االمريكية للتعايش السلمي بين كافة االديان افتتحت  IRD( كتاب مشاركة من منظمة  1)  - 

 بطولة فوتسال للبنات بين كافة االديان في محافظة دهوك.

 المشاركة في المؤتمرات العلمية  : 



 4/ 4-2جامعة دهوك بتأريخ  –المؤتمر العلمي الدولي االول لسكول التربية الرياضية  -1

/2013 . 

 

 كاألتي:أللجان ألتي شاركت بها وكانت  -

-2007عضو في لجنة أالختبارات لقبول ألطالب في كلية ألتربية ألرياضية للعام ألدراسي  -

2016. 

 . 2007عضوة في لجنة الدراسات  لطالب الدكتوراه في كلية ألتربية ألرياضية للعام  -

 2013عضوة في مركز البحوث والدراسات في جامعة دهوك للعام الدراسي  -

  2015-2014التحقيق لطالب كلية التربية الرياضية للعام الدراسي رئيسة لجنة - -

  2015عضو لجنة جودة التعليم في الكلية التربية الرياضية جامعة دهوك   -

 2014-2013عضوة في اللجنة االمتحانية للعام الدراسي  -

 

 

 النشاطات خارج الجامعة

افتتحت العديد من بطوالت التنس االرضي ,كرة المنضدة , الريشة , كرة القدم ) فوتسال (   -
 (2014للبنات لالعوام ) 

 . 2015تتحت بطولة المحافظة لكرة القدم للصاالت للبنات اف -

االمريكية افتتحت بطولة فوتسال  كرة القدم للصاالت للبنات   IRDبالتنسيق مع منظمة  -
2015. 

 .2015محافظة دهوك للتنس االرضي للبنات  بطولة  -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


