
  السرية الذاتيـة

 االسم : ايمن صارم شكيب الفضلي

  ١/١٢/١٩٧٦ –محل وتاريخ الوالدة : بغداد 

  .  ٢٠٠٤/٢٠٠٥للعام  –التحصيل الدراسي : ماجستير تربية رياضية 

  .   ٢٩، د /  ٢، ز/ ٨٨٣حي الجهاد ، م/  –العنوان / بغداد 

  ٠٧٧١٤١٥٦٦٨٨هاتف المحمول : 

 aymansarem@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

  الجنسية : عراقي                                    الديانة : مسلم 

  الحالة االجتماعية  :  متزوج ولدي طفل واحد .

  ، قسم النشاط الرياضي  .  تدريسي جامعة بغداد ، كلية العلوم االسالمية العمل الحالي :

  السيرة العلمية 

   البحوث المنشورة  :

حريين) / عالقة سرعة االستجابة الحركية بمستوى اداء سباحة الحرة لالطفال : (الب عربيا 
  سنة ) ١٥- ١٢(ذوي متالزمة داون ) لالعمار (

  محليا : 
فعالية الذات وعالقتها بالعزو السببي لدى العبي المنتخب الوطني للكراسي المتحركة  .١

 بكرة السلة.
  الساسية الهجومية بكرة السلة . تأثير التدريب الذهني على تعلم بعض المهارات ا.٢
 سمات الشخصية وعالقتها بالمردود المالية لدى العبي كرة السلة ..٣
.تقنين مقياس الهوية االجتماعية (المعدل ) وعالقته بالقيادة الرياضية لمدربي فرق 4

  اندية بغداد بكرة السلة .
للرجلين والذراعيين واداء . تاثير اسلوب التدريب البالستي في تطوير القوة االنفجارية ٥

  مهارة المتابعه الدفاعية بكرة السلة للشباب . 
. تاثير استخدام بعض اللعاب الحركية والعقلية للحد من فرط الحركة وتشتت االنتباه ٦

  ) سنوات . ٧-٦لتالميذ بعمر (
  الكتب : 

 (قيد االنجاز )  /    االحتراف الرياضي بكرة السلة ...    الى اين ؟  .١

 د االنجاز )  / الموهبة الرياضية (قي .٢

  التحصيل الدراسي :

 م .  ١٩٩٩/  ١٩٩٨للعام  –جامعة بغداد –بكلوريوس تربية رياضية  -
 م .  ٢٠٠٥-٢٠٠٤-جامعة ديالى  –ماجستير تربية رياضية  -



 ) .  استاذ المساعدحاصل على لقب علمي  ( -
 نية وعلوم الرياضة حاليا طالب دكتوراه جامعة المستنصرية / كلية التربية البد -
 ) بكرة السلة .  C – Bحاصل على الشهادة االسوية تصنيف  (   -
 مدرب نادي الصيد العراقي بكرة السلة للفئات العمرية . -

  المحاضرات : 

 كلية العلوم السياسية .  –محاضر في التنمية البشرية ،  جامعة النهريين  -
قسم التعليم المستمر  –يين محاضر في البرمجة اللغوية العصبية ، جامعة النهر -

 .  
  
  
  

 
Biography Name: Ayman Sarem Shakeb Al - Fadhli  
Place and date of birth: Baghdad - 1/12/1976 Educa on: 
 Master of Physical Education - for the year 2004/2005 
.Address / Baghdad  he aljhad  ٢٩/  د ، ٢/  ز ، ٨٨٣/  م،  - 
Mobile Phone: 07714156688 Email: aymansarem@yahoo.com 
Nationality: Iraqi Religion: 
 Muslim Marital status: Married with one child. 
Current work: Teaching University of Baghdad, College of Islamic 
Sciences, Department of Sports Activity .Scientific Biography 
Published Research: Relation of motor speed response to the 
level of free swimming performance for children (with Down 
syndrome) for ages (12-15 years) 
Locally: 
١ . Self-efficacy and its relationship to the causal attribution of 

national basketball team players. 
٢ . Effect of mental training on learning some basic basketball 

offensive skills. 
٣ . Character traits and their relationship to the financial returns 

of basketball players. 
٤ . Standardization of the social identity scale (rate) and its 

relationship with the sports leadership of coaches of Baghdad 
clubs teams basketball. 
٥ . Effect of ballistic training method in developing explosive 

power of men and arms and performing the skill of defensive 
follow-up basketball for youth. 
٦ . The effect of the use of some of the games motor and mental 

to reduce hyperactivity and distraction of attention to students 
aged (6-7) years. 



Books: 
١) . in progress) / professional sports basketball ... Where؟ 
٢) . in progress) / sports talent Academic achievement  :-  

 Bachelor of Physical Education  
- University of Baghdad - for the year 1998/1999. 
- Master of Physical Education - University of Diyala - 2004-2005. 
- Holds a scientific title (Assistant Professor).- Currently a PhD 

student at Mustansiriya University 
- College of Physical Education and Sports Science 
- Holds the certificate of class (C - B) basketball. 
- Coach of the Iraqi fishing club basketball for the age 

groups.Lectures: 
- Lecturer in Human Development, University of Nahrain  
- Faculty of Political Science.- Lecturer in NLP, Nahrain University 

- Department of Continuing Education. 

  

  

  

  

  


