
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ارــــــــــــامعة ذي قــــــــــــج  

 كلية االدارة واالقتصاد
 
 
 

 (  C.V   السيرة الذاتية )

 الذاتٌة السٌرة



 

 
 

مالك صالححسام                
 

            Husam malik saleh  
 

2891 -7-12ذي لار _   
 

العربٌة              
 

      استاذ مساعد              
 

          التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 

      كشافة –االدارة والتنظٌم 
 

        Husam8412@gmail.com 
 

 

 : العلمٌةالمؤهالت 

 الشهادة الكلٌة المتخرج منها / الجامعة

 جامعة البصرة _ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 البكالورٌوس

 الماجستٌر  جامعة البصرة _ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 التوجد
 الدكتوراه

 
 

 لمت بتدرٌسها ( المواد التً)السٌرة العلمٌة

 :المادة اسم :المرحلة : المؤلفاسم 

محاضرات من العدٌد من المصادر    التربٌة الكشفٌة االولى 

 حموق االنسان االولى محاضرات من العدٌد من المصادر

 ادارة وتعلٌم ثانوي الثالثة محاضرات من العدٌد من المصادر

تدرٌسطرائك  الثالثة محاضرات من العدٌد من المصادر  

 التصادٌات موارد بشرٌة الثانٌة محاضرات من العدٌد من المصادر

 اسالٌب واخاللٌات البحث العلمً الرابعة محاضرات من العدٌد من المصادر

   محاضرات من العدٌد من المصادر
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 ()السٌرة العلمٌة

 : والمخططه الممبولة المنشورةالبحوث 

 عنوان االنجاز نسبة
 :البحث

 

 منشور
تمٌٌم والع تطبٌك المبادئ اإلدارٌة لهنري فاٌول فً المؤسسات الرٌاضٌة فً 

 1 مدٌنة الناصرٌة

 منشور
دراسة تحلٌلٌة لنظم المعلومات واتخاذ المرارات وعاللتها بمسمً النشاط 

 2 الرٌاضً والمدرسً والنشاطات الطالبٌة

 منشور
التربٌة الرٌاضٌة فًدراسة والع التعلم الذاتً والمركزي لمعلمً   

لار محافظة ذي   
3 

 منشور
عاللة بعض المؤشرات الوظٌفٌة بدلة الضربتٌن األرضٌتٌن األمامٌة والخلفٌة 

 4 فً التنس

 منشور
لٌاس الرضا الوظٌفً وعاللته بمستوى اداء العاملٌن فً السام وشعب النشاطات 

 الطالبٌة  فً جامعات محافظة

 ذي لار

5 

 منشور
التربٌة الرٌاضٌة فً المدارس المتوسطة واالعدادٌة فً محافظة ذي تنظٌم درس 

 6 لار بٌن الوالع والطموح

 منشور
 7 المعولات اإلدارٌة والمالٌة لعدم ممارسة لعبة كرة التنس فً محافظة ذي لار

 منشور
والع ادارة وتنظٌم النشاطات الطالبٌة ودورها فً العملٌة التربوٌة من وجهة 

فً لسم وشعب النشاطات الطالبٌة فً جامعة ذي لار نظر العاملٌن  8 

 منشور
دراسة والع ادارة المخٌمات الكشفٌة فً مدٌنة الناصرٌة من وجهة نظر 

 9 المدرسٌن

 منشور
تمٌٌم والع تنظٌم العروض الرٌاضٌة فً المهرجانات المدرسٌة فً مدٌنة 

1 الناصرٌة
0 

 
 

 ()السٌرة العلمٌة

 :والطالبٌة  العلمٌة النشاطات

 :النشاط اسم تارٌخه

 المشاركة في ثالثة مؤتمرات دولية 2020-2021
لجان منالشة لطلبة الماجستٌر 3عضوا فً  2021-2022  

 تمٌٌم ترلٌة علمٌة الى مرتبة مدرس 2021

 رئٌس لجنة نشاطات فنٌة وثمافٌة طالبٌة 2022

 
 

 ()السٌرة االدارٌة



 : بها المكلف ،واللجان المهام ، المناصب

 : التكلٌف عنوان تارٌخه

مدير شعبة النشاطات الطالبية   2015  

ممرر لسم االلتصاد   2018  

2017-2018-2019-

2020 

 عضوا فً اللجان االمتحانٌة

مسؤل الشعبة الكشفٌة فً لسم النشاطات الطالبٌة جامعة ذي لار    2015  

 
 

 ()السٌرة الوظٌفٌة

 الوظٌفً التدرج تارٌخه

 مدرس مساعد 2014

مدرس  2017  

استاذ مساعد   2020  

 
 


