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الشيادة

رقم وتاريخ األمر الخاص

نوعيا

تاريخ الحصول عمييا

الجية المانحة لمشيادة

بكالوريوس

2002

كمية التربية الرياضية – جامعة القادسية

 5452في 2002/7/9

ماجستير

2005

كمية التربية الرياضية – جامعة القادسية

 1732في 2005/3/14

دكتوراه

2008

كمية التربية الرياضية – جامعة بابل

 -9تاريخ األلقاب العممية :
المقب العممي

تاريخ منح المقب

رقم وتاريخ األمر الجامعي واألمر اإلداري الخاص بالترقية

مدرس مساعد

2005 /3/14

2005/4/28

مدرس

2008/9 /10

 10054في 2008/9/15

أستاذ مساعد

2011/9/11

عدد  3537في 2012/3/6

أستاذ
-01

االختصاص العممي  -:البايوميكانيك/تحميل حركي – الكرة الطائرة

-00

المقب العممي الحالي  -:استاذ مساعد

بمنح الشيادة

14843في

2008/9/10

عنوان الرسالة واألطروحة

-02

العناوين

ت
رسالة الماجستير

أطروحة الدكتوراه

-03
ت

بعض المتغيرات البايوكينماتيكية إليجاد أفضل وضع لوقفة االستعداد لبعض الميارات
الدفاعية وعالقتيا بدقة األداء في الكرة الطائرة
تأثير تمرينات خاصة وفق بعض المتغيرات البيوميكانيكية في تطوير أداء ميارة الضرب
الساحق المواجو (األمامي والخمفي) بالكرة الطائرة لمشباب
البحوث المنشورة -:
عنوان البحث

العدد والتاريخ

جية النشر

تأثير المنيج التعميمي لخماسي كرة القدم عمى تطوير بعض الميارات االساسية

253م في

مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية-جامعة

لطالبات المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية

2006/5/24

القادسية

2

التىافك العصثً العضلً ودلح أسالٍة اإلرسال الساحك وعاللته تترتٍة فرق
الذوري الممتاز لالعثً الكرج الطائرج لمىطمح الفراخ األوسظ

2007

3

االستجاتح االوفعالٍح وعاللتها تمفهىم التماسك لالعثً الكرج الطائرج للمتمذمٍه

1

 39م في

2009/4/22

مساىمة االقتراب والوثبة األخيرة ميكانيكيا في تحقيق أعمى ارتفاع لضرب الكرة

 86في

5

اثر فترة اإلعداد الخاص في المكونات المناعية لمجسم لدى الرياضيين

2010

6

أثر مٍكاوٍكٍح االلتراب تالتماطع والذوران للىصىل إلى أسرع وأعلى ومطح عىذ
أداء مهارج حائظ الصذ تالكرج الطائرج

7

تأثٍر تمرٌىاخ خاصح لتطىٌر مٍكاوٍكٍح المذرج االوفجارٌح لإلطراف السفلى فً
األداء المهاري للضرب الساحك الخلفً تالكرج الطائرج

4

8
9

10
11
12
13
14
15
16

لميارة الضرب الساحق األمام ( القطري – المستقيم ) بالكرة الطائرة

2010/5/11

مجمة عموم التربية الرياضية – جامعة بابل
مجمة دراسات وبحوث كمية التربية الرياضية-
جامعة البصرة

2011/4/21
 182في
2011/8/16

دراسة تحميمية لمستوى االداء الدفاعي لالعب الحر وأثره في ترتيب فرق الدوري
الخصائص البايوميكانيكية لمقياسات االنثروبومترية لإلطراف العميا وأثرىا

52م في

باالنجاز لفعالية رمي الرمح لممعاقين لفئات طبية مختمفة بالنساء

2013/4/7

دراسة تحميمية الىم المتغيرات البيوكينماتيكية والفسيولوجية في تحمل االداء

 64فب

لميارتي الضرب الساحق االمامي والخمفي بالكرة الطائرة

2013/4/16

المتغيرات البيوميكانيكية لمجاالت منحنى عدو 200م ونسبة مساىمتيا في

123في

اثر التحميل البيوميكانيكي لتزايد السرعة وفق القوة الطاردة لمجاالت مختمفة

-18

الخصائص البيوميكانيكية لبعض اشكال القوى المتجية وفق انواعيا في

4102

بإنجاز منحنى عدو 200م

القادسية

القادسية

August
01, 2011

االنجاز

مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية-جامعة

 85في

أثر االستجابة الميكانيكية في التحكم بخطوات المرحمة االولى ومستوى االداء

العراقي بالكرة الطائرة

القادسية

مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية-جامعة

 58في

لبعض الميارات الدفاعية لالعب الحر بالكرة الطائرة

مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية-جامعة

2011/7/10

2013/7/21
2014/10/20

البمد
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق

مجمة عموم التربية الرياضية – جامعة بابل

العراق

مجمة عموم التربية الرياضية-جامعة بغداد

العراق

المؤتمر العممي لجامعة صالح الدين

العراق

المؤتمر العممي الثالث لمبايوميكانيك

العراق

المؤتمر العممي الثالث لمبايوميكانيك

العراق

مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية-جامعة
القادسية

المؤتمر العممي الدولي -جامعة بابل

العراق
العراق

الميارات اليجوميو بالكره الطائرة
االسس الميكانيكيو لبناء النماذج الحركية وتأثيرىا في تقويم التحصيل الحركي

4102

والمياري لبعض الميارات االساسية لكرة الطائرة
النشاط الكيربائي لمعضالت ( )EMGوداللة بعض المتغيرات البيوميكانيكية
في تحديد تأىيل االالم الرقبة

مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية-جامعة
القادسية

4102

المؤتمر العممي الدولي -جامعة بابل

العراق
العراق
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األول – جامعة البصرة  -مؤتمر البايوميكانيك العممي الثاني (جامعة القادسية) مؤتمر اربيل  -المؤتمر العممي الدولي -جامعة بابل.

خارج العراق  :مؤتمر االردن

 -20الدورات التدريبية :

اسم الدورة

مدتيا

مكانيا

التقييم

دورة تحكمية بالكرة الطائرة

 5أيام

كمية التربية الرياضية -جامعة القادسية

اجتياز الدورة

دورة تطويرية في برنامج االكسل

من  3لغاية 2012/6/5

كمية التربية الرياضية -جامعة القادسية

اجتياز الدورة

النوذج المثالي في الميارات الرياضية

من 7لغاية 2012/6/8

كمية التربية الرياضية -جامعة القادسية

اجتياز الدورة

كمية التربية الرياضية -جامعة القادسية

اجتياز الدورة

كمية التربية الرياضية -جامعة القادسية

اجتياز الدورة

كمية التربية الرياضية -جامعة القادسية

اجتياز الدورة

من  12لغاية

االخطاء المغوية

2012/6/13

المغة العربية ىوية وحضارة

من 14لغاية 2012/6/15

كتابة وترجمة خالصة البحوثالتربية

من  20لغاية

الرياضية بالمغة االنكميزية

2012/6/21

 -22التشكرات والتكريم -:
رقم وتاريخ الكتاب

الجية المانحة لمكتاب ( الوزير -رئيس جامعة – عميد )

أسباب المنح

 1704في 2009/2/18

رئيس الجامعة

أنجاح حفل التخرج

 155في 2004/2/14

عميد الكمية

أعادة نيضة بناء الكمية

 774في 2007/4/30

عميد الكمية

إحراز مراكز متقدمة في بطولة الجامعات

 912في 2008/5/29

عميد الكمية

أنجاح الميرجان السنوي لمساحة والميدان

 625في 2009/4/20

عميد الكمية

أنجاح مؤتمر البايوميكانيك

 726في 2009/4/27

عميد الكمية

حصول عمى مراكز متقدمة في بطولة لجامعات

 724في 2009/4/26

عميد الكمية

أنجاح الميرجان السنوي لمساحة والميدان الثاني

 792في 2009/5/3

عميد الكمية

عضو لجنة مطابقة الجرد السنوي

 625في 2009/4/20

عميد الكمية

المجان المشاركين في مؤتمر البايوميكانيك

 5494في 2009/5/11

مساعد رئيس الجامعة لمشؤون العممية

أنجاح مؤتمر البايوميكانيك

 1329في 2011/1/31

رئيس الجامعة

الحصول عمى مركز متقدم ببطولة الجامعات

عميد الكمية

المتابعة لالشراف

 57في 2011/1/5

عميد الكمية

أنجاح الميرجان الرياضي

 1868في 2012/7/10

عميد الكمية

المشاركة بكردوس التدريسيين

 1104في 2013/1/23

رئيس الجامعة

المركز االول لمجامعات العراقية

 411في 2013/2/4

عميد الكمية

رفد المسيرة العممية

 2144في 2013/6/27

عميد الكمية في جامعة ديالى

الجيود العممية

 2371في 2013/7/31

عميد الكمية

الدوام في العطمة الرسمية

 2607في

2011/10/26

 2/3322في
3124/2/32
 15911في

عميد الكلية في جامعة بابل

الجهود العلمية

رئيس الجامعة

الجيود المتميزة

2013/9/25
الخبرات العممية ( التقويم العممي)
ت
0

2

النوع

العنوان
تاثير ثمرينات المركبة الخاصة بتطوير القدرة االنفجارية وبعض مظاىر الحركة
والمتغيرات البيوميكانيكية لميارة الضرب الساحق الخمفي لالعبي الكرة الطائرة
تاثير تمرينات المنافسة وفق زمن االداء الفعمي وحسب التخصص في تطوير
بعض المتغيرات الوظيفية والمستوى البدني والمياري لالعبي الكرة الطائرة

اطروحة دكتوراه

اطروحة دكتوراه

العدد والتاريخ

الجية

8ن في

جامعة كوية -

2102/7/26

سميمانية

 0905في
2104/7/03

جياز االشراف
والتقويم

العممي -الو ازرة

اقرار المجان العممية:
ت

العنوان

0

التحلٌل البٌومٌكانٌكً للمحاوالت الناجحة والفاشلة لواثبً الطوٌل ابطال العراق

الباحث
حارث عبداالله
عبد الواحد

النوع
رسالة ماجستٌر

العدد والتارٌخ
8443فً
4104/00/42

الجهة
جامعة القادسٌة -
العراق

 4012فً
4102/7/3
 4083فً
4102/7/80
 78فً
4102/01/81

جامعة القادسٌة -
العراق
جامعة القادسٌة -
العراق
جامعة القادسٌة -
العراق

4
8
2
2

تصمٌم منظومة تعلٌمٌة بالوسائط المتعددة (الهٌبرمٌدٌا) لتعلم واداء بعض المهارات
االساسٌة للمبتدئٌن بالكرة الطائرة.
تصمٌم نموذج باٌومٌكانٌكً عالمً وعراقً لتقوٌم انجاز العبً الوثبة الثالثٌة (الشباب
والمتقدمٌن) وتصنٌفهم.
العجز الثنائً وتطوٌر االداء المهاري والصفات البدنٌة للمهارات الهجومٌة بالكرة الطائرة

حسام حسٌن
مطنش
مازن انهٌر المً
سلوى عبد مهدي
منٌهل

اطروحة دكتوراه
اطروحة دكتوراه
رسالة ماجستٌر

6

المناقشات:
ت

العنوان
استراتٌجٌة استخدام انواع التغذٌة الراجعة اثناء التوقفات واالوقات المستقطعة وعالقتها
فً نتائج المبارٌات بلعبة الكرة الطائرة

4

تصمٌم نموذج نظري باٌومٌكانٌكً للتنبؤ باالنجاز االفضل فً فعالٌة رمً القرص

8

اثر برنامج ارشادي فً تعدٌل اتجاه الالعبٌن الشباب نحو قانون الكرة الطائرة وحكامها

0

2
2
6
7
3
2
01
00
04

دراسة مقارنة الهم المتغٌرات البٌوكٌنماتٌكٌة بٌن اداء الضرب الساحق القطري والمستقٌم
والدفاع عن الملعب ضد بعض انواع الهجوم وبارتفاعات مختلفة وفق التخصص بالكرة
الطائرة
تدرٌبات المقاومات المطاطٌة المعاكسة وتاثٌرها فً تطوٌر القوة الخاصة ومؤشري
االسٌابٌة والنقل الحركً ودقة اداء مهارة الضرب الساحق العالً بالكرة الطائرة للشباب
تاثٌر اسلوبً االكتشاف الموجه وشبه الموجه فً استثمار الوقت وتعلم بعض المهارات
بالكرة الطائرة لطالب الصف الخامس االعدادي
تاثٌر التغذٌة الراجعة ومنصة قٌاس القوة فً تطوٌر بعض المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة ودقة
االرسال الساحق لالعبً المتقدمٌن فً الكرة الطائرة
تصمٌم وتجرٌب طرف تعوٌضً علوي وفقا لبعض المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة واثرها فً
متغٌرات مراحل السرعة واالنجاز لعدو 011م ()26T
تاثٌر تمرٌنات خاصة فً تطوٌر بعض مدركات المحٌط والتحمل النفسً والدقة لمهارتً
االرسال الساحق والضرب الساحق بالكرة الطائرة لالعبٌن الشباب
تاثٌر منهج باستخدام بعض االدوات المساعدة لتطوٌر دقة مهارتً االستقبال والضرب
الساحق بالكرة الطائرة للناشئٌن
حجم اثر تدرٌبات باسلوبً المختلط والقابلٌة الحركٌة فً تطوٌر القدرات البدنٌة والحركٌة
الخاصة بمهارتً االرسال الساحق والضرب الساحق للشباب بالكرة الطائرة
تقوٌم االنحراف االداري لمدربً الكرة الطائرة من وجهة نظر الالعبٌن

الباحث
وسام
محمد جاسم
سوادي حسٌن
عبٌس
مهدي صالح
زعالن
رؤى عبد هللا
صخً
حازم علً غازي
صداح ابراهٌم سٌد
ولً
محمود عباس عبد
الحسٌن
سراب اكرم لطف
هللا
عمر سعٌد صبار
رافد سعد هادي
المحنا
تحسٌن عالوي
عدٌل

النوع

العدد والتارٌخ

رسالة ماجستٌر

 380فً 4104/2/2

رسالة ماجستٌر

 4722فً
4104/01/48

رسالة ماجستٌر

 62فً 4102/7/0

اطروحة دكتوراه

 02283فً
4102/6/42

جامعة البصرة -
العراق

 206فً
4102/7/02
 8122فً
4102/01/48
 0768فً
4108/2/43
 0272فً
4108/6/07
 6/0311فً
4108/6/81
 208فً
4108/7/06
 3/4420فً
4108/3/03
 4238فً
4108/01/0

جامعة بغداد -
العراق
جامعة القادسٌة -
العراق
جامعة دٌالى -
العراق
جامعة القادسٌة -
العراق
جامعة بابل -
العراق
جامعة بغداد -
العراق
جامعة بابل -
العراق
جامعة القادسٌة -
العراق

رسالة ماجستٌر
اطروحة دكتوراه
رسالة ماجستٌر
رسالة ماجستٌر
اطروحة دكتوراه
رسالة ماجستٌر
اطروحة دكتوراه
اطروحة دكتوراه

الجهة
جامعة بغداد -
العراق
جامعة القادسٌة -
العراق
جامعة كربالء-
العراق

االشراف عمى الرسائل واالطاريح:
ت العنوان
0
2
3
4
5
6
7

الدراسة

المتغٌرات البٌو مٌكانٌكٌة لمجاالت منحنى عدو411متر
ونسبة مساهمتها فً السرعة واالنجاز
حقٌبة التعلٌم الباٌوكٌنماتٌكٌة على وفق النماذج الحركٌة وتاثٌرها فً
االداء الحركً والمهاري لبعض المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة
أثر تمرٌنات عالجٌة تاهٌلٌة بداللة بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة
فً الالم الرقبة لعٌنة من النساء بعمر ( )45-35سنة
تأثٌر تمرٌنات خاصه على وفق أهم المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة
لنموذج باستعمال جهاز مصمم فً بعض أنواع مهارة الضرب
الساحق بالكرة الطائرة
تاثٌر تمرٌنات خاصة وفق النموذج لتطوٌر بعض الضربات
الهجومٌة المتقدمة فً التنس االرضً
تأثٌر وسائل تعلٌمٌة متداخلة ( نظري _ عملً ) على وفق
المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة لتوجٌه الكرة فً تعلٌم فن االداء لبعض
المهارات الهجومٌة بالكرة الطائرة
تأثٌر تمرٌنات خاصة وفق المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة لمدٌات الحركة
لعالج وتأهٌل االصابات الشائعة فً درس التربٌة الرٌاضٌة

اسم الطالب
رسالة ماجستٌر
رسالة ماجستٌر
اطروحة دكتوراه

السنة

صباح مهدي صالح الموسوي

2013م

سرور جمال محمد

 4102م

نغم سلمان كرٌم التمٌمً

4102م

محمد فائز صاحب

4102م

رسالة ماجستٌر
رسالة ماجستٌر

علً رعد

4102م

لمى حمٌد عبد السٌالوي

جامعة الكوفة  4012م

رسالة ماجستٌر
رسالة ماجستٌر

كرٌمان

 4102م

تعضيد وتقويم البحوث(المجالت العممية)
ت
0
2

3

عنوان البحث
تحمل االداء وعالقتو ببعض المتغيرات الكينماتيكية لمتصويب
بالقفز عاليا من ال 9امتار لدى العبي كرة اليد لممتقدمين
عالقة بعض القياسات الجسمية ببعض عناصر المياقة البدنية
لدى الالعب الحر بالكرة الطائرة

العدد والتاريخ

2102/7/31
2102/2/20

نسبة مساىمة بعض المتغيرات البيوكينماتيكية في تحقيق اعمى

2102/3/4

ارتفاع لمفصل الورك لحظة ظرب الكرة في ميارة الضرب
الساحق الواطي االمامي بالكرة الطائرة.

4

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الكينماتيكية لنموذجين باالرسال
بالتنس االرضي

3103/7/30

تاثير استخدام تمرينات خاصة باالثقال لتطوير عزوم بعض
5

عضالت الكتف والذراع الضاربة ودقة ميارة الضرب الساحق
المستقيم في لعبة الكرة الطائرة

3103/0/8

الجية
من مجمة القادسية لعموم التربية
الرياضية-جامعة القادسية
من مجمة القادسية لعموم التربية
الرياضية-جامعة القادسية
من مجمة القادسية لعموم التربية
الرياضية-جامعة القادسية

من مجمة القادسية لعموم التربية
الرياضية-جامعة القادسية
من مجمة القادسية لعموم التربية
الرياضية-جامعة القادسية

 -23المغات التي يجيدىا  -:العربية واالنكميزية
 -:24أية معمومات او مالحظات أخرى -:

السيرة الرياضية

 – 0أنظم إلى منتخب ناشة العراق بالكرة الطائرة لعام . 0994

 -2أنظم إلى منتخب شباب العراق بالكرة الطائرة لألعوام (.)9569660997

 -3تم استدعائو لممنتخب العراقي األول بالكرة الطائرة في عام  ,0998وشارك مع المنتخب في بطوالت محمية ودولية داخل
وخارج العراق.

 -4العب منتخب تربية محافظة القادسية ألربعة أعوام بكرة الطائرة .
 -5العب منتخب الجامعات العراقية طول فترة دراسة البكالوريوس .الماجستير .الدكتوراه.

 –6العب منتخب كمية التربية الرياضية من عام  0998ولغاية  2115بالكرة الطائرة واليد والسمة .

 –7العب أندية ( الدغارة  ,الجيش  ,الصناعة ,الكرخ  ,الكوفة ,بابل  ,الشامية ,الياشمية ,البحري ,غاز الجنوب ) بالكرة
الطائرة.

 –8اشرف عمى التدريب في مراكز الشباب في محافظة القادسية بكرة الطائرة .
 –9اشرف عمى تدريب منتخب جامعة القادسية بكرة الطائرة.

 -01مدرب منتخب محافظة القادسية والفرات األوسط بالكرة الطائرة من جموس.

 -00عضو المجنة االستشارية بمراكز(المنتديات) رياضة وشباب محافظة القادسية.

