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 المعلومات الشخصية

 الشمري ثائرة عبد الجبار صالح الثالثي واللقب  االسم

 جامعة بابل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الشهادة

  بكالوريوس

  دبلوم عالي

  ماجستير 

 نعم دكتوراه

 التربية البدنية وعلوم الرياضة العام االختصاص

 العاب قوى –بايوميكانيك  –تعلم  االختصاص الدقيق

 أستاذ مساعد أستاذ مدرس مدرس مساعد العلمية  األلقاب

  نعم   تاريخ الحصول عليه

 عراقية الجنسية

 82/3/8102 تاريخ الميالد

 متزوجة الحالة االجتماعية

 العربية , االنكليزية اللغات

 07801089634 رقم الهاتف

 Shegon_s@yahoo.com البريد االلكتروني
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 العلمية الخبرات

 عشرة بحوث 01 عدد البحوث المنشورة

 اليوجد عدد الكتب المؤلفة والمترجمة

 ستة 6 داخل العراقالمشارك بها عدد المؤتمرات العلمية 

 اثنان 8 خارج العراقالمشارك بها عدد المؤتمرات العلمية 

 خمسة 5 عدد ورش العمل المشارك بها

 ثمانية 2 عدد السيمنرات

 سبعة 7 عدد الدورات التدريبية

 

األكاديميةالمؤهالت   

 بكالوريوس -0

 ماجستير -8

 دكتوراه -3

 كفاءة انكليزي -4

5- Toffel 

6- IC3 

 دبلوما تدريب كرة قد لألطفال ) النرويج( -7

 السيرة الذاتية

 صورة شخصية



 

 

 الخبرات العملية

 

 

 مستوى اللغة االنكليزية

 متمرس متقدم عالي متقدم وسط متقدم أول متوسط مبتدئ

 
√ 

    

 

 

 / مناصب / مهارات أخرى ابقأل

كربالء , عضوة لجنة اولمبية , عضو نادي الجماهير , رابطة المرأة النسوية في وزارة الشباب  لمحافظمستشار لجنة الرياضة والشباب 

والرياضة ,ناشط مدني في جمعية مراقبة حقوق اإلنسان الدولية , مراقب في شبكة عين لالنتخابات , ممثل التدريسيين في نقابة المعلمين 

 ,عضو نقابة األكاديميين فرع كربالء المقدسة
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 أ.م.د  ثائرة عبد الجبار صالح االسم:

 

  

 00/8/8102 التاريخ:
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Personality Information 

Name Thaara Abduljabbar Salih Al Shimmary 

Certification Babylon University / College of Physical 

Education and Sport Science 
BS.c  

Higher Diploma  

MS.c  

Ph.D yes 

Generalization College of Physical Education and Sport Science 

Specialization Learn – biomechanics - Athletics 

Scientific Title Assist.Lec. Lec. Assist. Prof. Prof. 

Data Got it   √  

Nationality iraqi 

Date of Birth 28/3/1967 

Marital Status Marred 

Languages Arabic , English 

Phone No. 07801082634 

E- mail Shegon_s@yahoo.com 

Google Scholar Thaara abduljabbar 

ORCID Thaara abduljabbar 

ResearchGate Thaara abduljabbar 
Qualifications 

1- BS.c 

2- MS.c 

3- PH.D 

4- English skills 

5- IC3 

6- Toffel 

7- Diploma in Football learning for children ( Norway )  

 

Scientific Experiences 

No. of Published Reseearch 10 

Published Books / 

Conferences Inside Iraq 6 

Conferences Outside Iraq 2 

Workshops 5 

Seminars 8 

Training Courses 7 

CURRICULUM VITAE 
Personal 

Picture  
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English  Language Level 
Novice Intermediate Advance Low Advanced Mid Advanced High Superior 
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Date: 12/2/2018 

Other Titles, Biography &Skills 
 

Consulting in youth and sport affairs for  karbala Governor. , member of Olympic comity , Aljamaheer club 

member , member of Women 's Association of Women in mesentery of youth  , observer at Ain network for 

elections observation ,  civilian activist in international human rights , Representative of Kit Teachers in Association 
of Academics/karbala 

 

 

 

 

 


