
 اضتًارج يعهىياخ
 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االضى انخالحٍ وانهمة: 

 ) حطة يايكتىب تاجلىاز(

Name & Surname:  

 أسعد عدنان عزيز الصافي -1

 

 انربَذ االكرتوٍَ         
 ASAAD_ADNAN2008@YAHOO.COM 

       =<8:88<<7<=8:  رلى ادلىتاَم   

Mobile    : 

 Academic certificate انشهاداخ انذراضُح /  

 

 

 

 University اجلايعح /   
 

faculty/  انكهُح  
 

Deprtment / انمطى    Graduation year/ ضنح انتخرد   
 

 تكهىرَىش   /  

 Bachelor  

 ???7 / انرتتُح انرَاظُح انمادضُح

 جطترييا

   MAster   
 8888 / انرتتُح انرَاظُح انمادضُح

 8878 / انرتتُح انرَاظُح انمادضُح phd انذكتىراه/  

 أضتار يطاعذ                                          scientific titleانهمة انعهًٍ/ 

خصص انذلُك  انت انرتتُح انرَاظُح General specialization انتخصص انعاو            Specific  specialization فطهجح تذرَة / انكرج انطائرج 

 والتصاهين البحثيت واالحصائيت  والكرة الطائرة فسيىلىجيا و الطب الرياضي و ال انتشرَح رلاالخ انتخصص ادلهتى هبا /   



 

 ادلهاو اإلدارٌ
Adminished paper 

 خ
No: 

 ادلهًح
  Actvity 

 يٍ تارَخ 
 Feom Date 

 

 نغاَح تارَخ 
To Date 

 

 20/3/2004 9/12/2002 مقرر قسم األلعاب الفرقية 1 

 2012 2010 مسؤول وحدة المخزن 2 

 2012/ 22/11 2012/ 19/1 رئيس فرع األلعاب الفرقية وكالة 3 

 22/11/2014 2012/ 22/11 رئيس فرع األلعاب الفرقية 4 

  ولحد األن  2016 ية رئيس لجنة األستالل في الكم 5 

 انثحىث انعهًُح ادلنشىرج 
Published paper 

 خ
No: 

 انعنىاٌ 
Research title 

 اضى اجملهح 
journal 

 اجملهذ
Voiume 

 انعذد
no 

 انطنح
year 

 

 /  الصفحت

page 

 

دراسة مقارنة لبعض الصفات البدنية بين الطالب  1 
األخرى  المقبولين في كمية التربية الرياضية والكميات

 في الجامعة

 8=8 :888 انطادش اجملهذي األول مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية

تحميل بعض المتغيرات الكينماتيكية وعالقتها باألداء  2 
 المهاري لمهارة األرسال الساحق بالكرة الطائرة

 ?=8 :888 انطادش اجملهذي األول مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية

تأثير تدريبات خاصة في تطوير بعض القدرات  3 
 وعالقتها في دقة مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة 

 8?8 :888 انطادش اجملهذي األول مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية

عالقة سرعة األستجابة الحركية ببعض المهارات  4 
 األساسية بالكرة الطائرة 

 8:7 :888 انطادش اجملهذي األول ة الرياضيةمجمة القادسية لعموم التربي

قياس مستوى الذكاء وعالقتة باألدراك الحس حركي  5 
 لدى تالميذ الصف األول األبتدائي 

  >888 انطاتع اجملهذ انخاٍَ مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية

 ة لعموم التربية الرياضيةمجمة القادسي الذات المهارية وعالقتها بترتيب الفرق بالكرة الطائرة  6 

 

  888=  



عالقة األستجابة األنفعالية باالداء المهاري لالعبي  7 
 الكرة الطائرة

 

 ;=8 =888 انراتع اجملهذ انخانج مجمة واسط لمعموم األنسانية

تأثير تموث الهواء الجوي في مستوى بعض المتغيرات  8 
 يةالفسيولوجية والبايوكيميائية وبعض الصفات البدن

 =77 8878 انراتع اجملهذ احانج مجمة بابل لعموم التربية البدنية

دراسة مقارنة التكيف الوظيفي لبعض المتغيرات  9 
, 400, 1500الفسيولوجية وعالقتها باألنجاز لفعاليات 

 م حرة عدو800

 ;=7 8878 نخانج اجملهذ انعاشر مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية

األنجاز الرقمي بداللة بعض المتغيرات  نسبة مساهمة 10 
 م حرة200م, 100م, 50الفسيولوجية عند سباحي 

 :78 8877 انخانج رلهذ انطنح انخانخح مجمة ميسان لعموم التربية البدنية

أثر تمرينات مقترحة بطريقة التحمل الالكتيكي عمى  11 
بعض المتغيرات الفسيولوجية والبايوكيميائية لسباحة 

 م حرة200

مجمة المؤتمر القطري العممي الثاني لعموم 
التدريب والفسمجة الرياضية في جامعة 

 البصرة

مجمد المؤتمر القطري 
العممي الثاني لعموم التدريب 

 والفسمجة الرياضية 

 :78 8878 االول

التنبؤ بمكان سقوط الكرة عمى وفق المتغيرات  12 
لمناطق  الكينماتيكية لإلرسال التنسي المتموج من القفز
 المعب المختمفة في الكرة الطائرة

مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية عدد 
 المؤتمر العممي الثاني لمبايوميكانيك خاص ب

 8;: 8878 األول اجملهذ احلادٌ عشر

تأثير تمرينات خاصة لعالج أصابة خشونة الركبة  13 
         المبكرة

ربية المؤتمرالعممي الدولي لعموم التمجمة 
 في جامعة بابل الرياضية

مجمة بابل لعموم التربية 
عدد خاص   البدنية

المؤتمرالعممي الدولي لعموم ب
 التربية الرياضية 

  8877 األول

دراسة مقارنة أستخدام الحكم األضافي عمى قرارات  14 
الحكام لبطولتي أسيا والدوري القطري لممحترفين لمعام 

 لكرة القدم 2011-2012

  8878 انخانج اجملهذ احلادٌ عشر لقادسية لعموم التربية الرياضيةمجمة ا

نسبة مساهمة القياسات الجسمية بأداء بعض المهارات  15 
 الدفاعية لالعب الحر في الكرة الطائرة 

 777 8878 األول اجملهذ انخاٍَ عشر مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية

  8877 انخاٍَ  مجمة القادسية لعموم التربية الرياضيةفسية والتقييم الذاتي عالقة أستخبارات المهارات الن 16 



 بنتائج المباريات عند العبي الكرة الطائرة
 
 

 اجملهذ احلادٌ عشر

تأثير جهد المنافسة عمى بعض المتغيرات الوظيفية  17 
 لدى العبي الكرة الطائرة من وضع الجموس 

 89 8878 انخاٍَ اجملهذ انخاٍَ عشر ضيةمجمة القادسية لعموم التربية الريا

دراسة تحميمية ألهم المتغيرات البايوكينماتيكية  18 
والفسيولوجية في تحمل األداء لمهارتي الضرب الساحق 

 األمامي والخمفي بالكرة الطائرة

 مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية
 عدد خاص بمؤتمر البايوميكانيك

 

 98:-?7: 2013 2لعدد ا 13المجمد 

أثر أسموب التدريب) الفتري المنخفض الشدة والدائري(  19 
م عمى العبي 3000في تطوير تحمل االداء وانجاز 
 سنة(. 18-16منتدى شباب عفك بأعمار )

  8879   مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية

التنبؤ بمستوى جهد بدني مهاري مقترح بداللة عدد من  20 
ايوكيميائية والوظيفية لدى العبي الكرة المتغيرات الب

 الطائرة من وضع الجموس

المؤتمر العممي الدولي األول لعموم مجمة 
كمية التربية //جامعة بغداد التربية الرياضية

 الرياضية
 

 >:-;8 8879 انعذد انخانج  اجملهذ االول

دراسة مقارنة تحمل األداء في بعض المتغيرات  21 
قتها باألداء المهاري لمضرب الساحق البايوكيميائية وعال

 الخمفي بالكرة الطائرة

المؤتمر العممي الدولي األول مجمة  هجلت 
/جامعة دهوك /كمية لعموم التربية الرياضية

 التربية الرياضية

  8879 انعذد االول اجملهذ انطادش عشر

تأثير جهد الصراع عمى تركيز حامض الالكتيك في  22 
 سان لممصارعة الحرة الدم لمنتخب شباب مي

  8879 انعذد اخلايص اجملهذ األول  هجلت كربالء لعلىم التربيت الرياضيت 

أستخدام المنشطات وعالقتها ببعض المتغيرات  23 
 البايوكيميائية ونسبة العقم عند العبي كمال األجسام

لعموم الدولي الخامس المؤتمر  هجلت 
رة /جاهعت البص التدريب والفسمجة الرياضية

 /كليت التربيت الرياضيت 

  :887 انعذد االول اجملهذ اخلايص 

تحديد مستوى النزاهة األخالقية إلدارة الفرق لدى مدربي  24 
 الكرة الطائرة من وجهة نظر الالعبين 

 
 

  :887   مجمة بابل لعموم التربية البدنية



 25 Effect the abuse of steroidal androgenic 

hormone (Testosterone , FSH, LH)and the 

proportion of infertility in bodybuilders 

 هجلت السىيد الدوليت للبحث العلوي

IF 0.0584 
  :887 انعذد اخلايص اجملهذ األول 

تأثير جهد المنافسة في تراكيز أهم األمالح المعدنية  26 
سهامها النسبي بدقة بعض المهارات لالعبين  الكبرى وا 

 الريشة الطائرةالشباب ب

المؤتمرالعممي الدولي لعموم التربية مجمة 
 في جامعة بابل الرياضية

  887;  

بعض المؤشرات الفسيولوجية وعالقتها بتحمل االداء  27 
لدى العبي الضرب الساحق العالي  والالعب الميبرو 

 في الكرة الطائرة  

 د األولانعذ اجملهذ انخايٍ الرياضيت مجمة بابل لعموم التربية 

 

887;  

دراسة مقارنه لبعض المتغيرات الفسيولوجية  28 
والبايوكيميائية بعد الجهد بين مراكز اللعب المختلفة 

 في الكرة الطائرة
  ;887 انعذد انخاٍَ  اجملهذ انخايٍ  لعموم التربية الرياضيةبابل مجمة 

التمارين المصاحبة لألسكيميا والهيبريميا لعالج أصابة  29 
واء مفصل الكاحل وأثرها في أهم المؤشرات الت

 الكيميائية ودرجة األلم لمرياضيين

 انعذد األول  اجملهذ انطادش عشر رياضيةلعموم التربية ال القادسيةمجمة 

 اجلسء انخاٍَ

887<  

 30 Effect of exercises accompanying with 

Alascemia and Alhiberemia to treat ankls 

sprain injury in the hormone GH and 

CPK enzyme and the degree of pain for 

athletes 

International Journal of 

Advanced Sport Sciencs 

Research-ASSR 

Malaysia 

  887<  

أثر منهج تدريبي لمناطق الشدد الخمس في كفاءة عمل  31 
المنظمات الحيوية الكيميائية لدى العبي المصارعة 

 لشبابالحرة ا

  ;887   لعموم التربية البدنية المثنىمجمة 

تأثير نقص التروية والتروية عمى بعض المتغيرات  32 
الكيميوحيوية بعد الجهد الالهوائي لدى العبي الكرة 

 الطائرة 

العممي الثاني لعموم  الدولي مجمة المؤتمر 
 بغدادفي جامعة  الرياضة 

  887;  

أثر ممارسة تمرينات خاصة معتدلة الشدة عمى بعض  33 
المتغيرات الكيميائية لممرضى المصابين بأرتفاع الدهون 

 الثالثية 
 

 االول  انطادش عشر  مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية 

 اجلسء االول

887<  



تأثير منهج تدريبي لمناطق الشدد الخمس في تحمل  34 
كتيك في الدم لدى العبي األداء وتركيز حامض الال

 المصارعة الحرة الشباب

  ;887   واسط لمعموم األنسانيةمجمة 

تأثير جهد تحمل األداء حسب تخصص المعب عمى  35 
بعض المنظمات الحيوية ومؤشرات التعب الكيميائية 

 لدى العبي الكرة الطائرة 

  >887   لعموم التربية الرياضية بابلمجمة 

ستشفائية مختمفة عمى تركيز حامض تأثير وسائل أ 36 
 الالكتيك وتحمل األداء لالعبي الكرة الطائرة 

  >887   لعموم التربية الرياضية بابل مجمة 

أثر تمارين خاصة بأسموب األسكيميا والهيبريميا لتأهيل  37 
وعالج إصابة إلتواء مفصل الكاحل وفق بعض 

 المتغيرات الكيميائية لمرياضيين

  >887   اهعت حلبجت / السليوانيت هجلت هؤتور ج

تأثير الجهد البدني الالهوائي وفق اختالف نسب جين   38 
mct1  انزيم ( فيLDH) 

نجاز )   م ( سباحة حرة200وا 

  >887   هجلت الوثنى لعلىم التربيت البدنيت

أندروفين -تأثير التدريب التخصصي عمى هرمون بيتا 39 
وتحمل االداء لمركز  وبعض متغيرات الدم الكيميائية 

 المعب السريع )السنتر( في الكرة الطائرة

  >887   لعلىم التربيت البدنيتكربالء هجلت 

تأثير الجهد الالهوائي وفق نسبة التغاير في جين  40 
mct1   عمى بعض متغيرات الدم الكيميائية وانجاز

 م  سباحة حرة100

  >887   هجلت الوثنى لعلىم التربيت البدنيت
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التنبؤ بمكان سقوط الكرة عمى وفق المتغيرات  7 
الكينماتيكية لإلرسال التنسي المتموج من القفز لمناطق 

الطائرةالمعب المختمفة في الكرة   

 2010 كمية التربية الرياضية / جامعة القادسية المؤتمر العممي الثاني لمبايوميكانيك

أثر تمرينات مقترحة بطريقة التحمل الالكتيكي عمى  8 
بعض المتغيرات الفسيولوجية والبايوكيميائية لسباحة 

 م حرة200

المؤتمر القطري العممي الثاني لعموم 
 ةالتدريب والفسمجة الرياضي

 2010 كمية التربية الرياضية / جامعة البصرة

تأثير تمرينات خاصة لعالج أصابة خشونة الركبة  9 
 المبكرة

المؤتمرالعممي الدولي لعموم التربية الرياضية 
 في جامعة بابل

  2011 كمية التربية الرياضية / جامعة بابل

 2012 كمية التربية الرياضية / جامعة القادسية المؤتمر العممي الثالث لمبايوميكانيكدراسة تحميمية ألهم المتغيرات البايوكينماتيكية  4 



 

لوجية في تحمل األداء لمهارتي الضرب الساحق والفسيو 
 ألمامي والخمفي بالكرة الطائرا

التنبؤ بمستوى جهد بدني مهاري مقترح بداللة عدد من  5 
المتغيرات البايوكيميائية والوظيفية لدى العبي الكرة 

 الطائرة من وضع الجموس

المؤتمر العممي الدولي األول لعموم التربية 
 الرياضية

 

 2012 كمية التربية الرياضية / جامعة بغداد

دراسة مقارنة تحمل األداء في بعض المتغيرات  6 
البايوكيميائية وعالقتها باألداء المهاري لمضرب الساحق 

 الخمفي بالكرة الطائرة

ي األول لعموم التربية المؤتمر العممي الدول
 الرياضية

 

 2013 كمية التربية الرياضية / جامعة دهوك

أستخدام المنشطات وعالقتها ببعض المتغيرات  7 
 البايوكيميائية ونسبة العقم عند العبي كمال األجسام 

التدريب لعموم الدولي الخامس المؤتمر 
 والفسمجة الرياضية 

 

 2014 بصرة الكمية التربية الرياضية / جامعة 

تأثير جهد المنافسة في تراكيز أهم األمالح المعدنية  8 
سهامها النسبي بدقة بعض المهارات لالعبين  الكبرى وا 

 الشباب بالريشة الطائرة

المؤتمرالعممي الدولي لعموم التربية مجمة 
 في جامعة بابل الرياضية

 2015 بابلكمية التربية الرياضية / جامعة 

تروية والتروية عمى بعض المتغيرات تأثير نقص ال 9 
الكيميوحيوية بعد الجهد الالهوائي لدى العبي الكرة 

 الطائرة

المؤتمر العممي الدولي األول لعموم التربية 
 الرياضية

 

 2015 بغدادكمية التربية الرياضية / جامعة 

أثر التمارين المصاحبة لألسكيميا والهيبريميا لعالج  10 
وأنزيم   GHالكاحل في هرمون أصابة التواء مفصل 

 ودرجة األلم لمرياضيين CPKوأنزيم 

التربية لعموم الدولي األول المؤتمر 
 الرياضية 

 

 2016 الكوفة كمية التربية الرياضية / جامعة 

أثر تمارين خاصة بأسموب األسكيميا والهيبريميا لتأهيل  11 
 وعالج إصابة إلتواء مفصل الكاحل وفق بعض 

المتغيرات الكيميائية الكيميائية لمرياضيين المتغيرات 
 لمرياضيين

/ جامعة  / قسم التربية الرياضيةكمية التربية  هجلت هؤتور جاهعت حلبجت / السليوانيت 
 حمبجة

2016 

 انطنح اجلهح ادلاحنح  اضى اجلائسج او انشهادج  خاجلىائس انعهًُح وانشهاداخ  



 AWARDS No: Award Title  organizer   year / انتمذَرَح

المؤتمر العممي الثاني في شهادة تقديرية لممشاركة  7 
 لمبايوميكانيك

  2010 كمية التربية الرياضية / جامعة القادسية

المؤتمر القطري العممي شهادة تقديرية لممشاركة في  8 
 الثاني لعموم التدريب والفسمجة الرياضية

  2010 كمية التربية الرياضية / جامعة البصرة

المؤتمرالعممي الدولي لعموم شهادة تقديرية لممشاركة في  9 
 التربية الرياضية في جامعة بابل

  2011 كمية التربية الرياضية / جامعة بابل

المؤتمر العممي الثالث شهادة تقديرية لممشاركة في  : 
 لمبايوميكانيك

  2012 كمية التربية الرياضية / جامعة القادسية

المؤتمر العممي الدولي تقديرية لممشاركة في شهادة  ; 
 الرياضية األول لعموم التربية 

 

  2012 كمية التربية الرياضية / جامعة بغداد

شهادة تقديرية لممشاركة في المؤتمر العممي الدولي  > 
 األول لعموم التربية  الرياضية

 

  2013 دهوككمية التربية الرياضية / جامعة 

مسابقة يوم العمم ألفضل لممشاركة في  شهادة تقديرية = 
 كتاب مؤلف

 

  2013 رئيس جامعة القادسية 

الدولي الخامس المؤتمر شهادة تقديرية لممشاركة في  < 
 التدريب والفسمجة الرياضية لعموم 

 

  2014 البصرة كمية التربية الرياضية / جامعة 

عموم شهادة تقديرية لممشاركة في المؤتمرالعممي الدولي ل ? 
 التربية الرياضية في جامعة بابل

  2014 كمية التربية الرياضية / جامعة بابل

 لثاني  شهادة تقديرية لممشاركة في المؤتمرالعممي الدولي 78 
 بغدادلعموم الرياضة في جامعة 

 

/  البدنية وعموم الرياضة كمية التربية 
 بغدادجامعة 

2015  



 

لعموم الدولي األول ؤتمر المشهادة تقديرية لممشاركة في  77 
   الرياضة 

 

لمبنات / قسم التربية البدنية كمية التربية 
 الكوفة / جامعة وعموم الرياضة 

2016  

لعموم الدولي األول المؤتمر شهادة تقديرية لممشاركة في  78 
 الرياضة   

 

/ قسم التربية البدنية وعموم كمية التربية 
 حمبجة/ جامعة الرياضة 

2016  

 79     

 االشراف عهً انذراضاخ انعهُا
Supervised  on 

postgraduate studies 

 خ
No: 

 عنىاٌ انرضانح او االطروحح 
Thesis title  

 اضى انطانة 
Student name  

 اجلايعح 
university 

 انطنح 
year 

دلذرتٍ انكرج انطائرج يٍ وجهح  اننساهح االخاللُح تناء وتطثُك يمُاش  7 

 ثني َظر انالع

 

  :887 انمادضُح /ياجطتري أمحذ لاضى زلًذ 

أحر انتذرَة تنطة سلتهفح دلناطك انشذد اخلًص يف حتًم األداء  8 

 دلصارعٍ احلرج انشثابوادلنظًاخ احلُىَح انكًُُائُح وحايط انالكتُك 

 

  ;887 انمادضُح كًال عُال فرَح  / دكتىراه 

ادلتغرياخ انىظُفُح و  تأحري وضائم أضتشفائُح سلتهفح عهً تعط 9 

 انثاَىكًُُائُح وحتًم االداء نالعيب انكرج انطائرج  

 

  ;887 انمادضُح / ياجطتري عهٍ عثذ انىاحذ اذلًُص

 نتىاء يفصمأضكًُُا واذلُربميُا نعالد إصاتح انتًارٍَ ادلصاحثح نإل : 

األمل وادلذي  هى ادلؤشراخ انكًُُائُح ودرجحأانكاحم وأحرها يف 

 نهرَاظُنياحلركٍ 

  >887 انمادضُح / ياجطتري شاكرعالء ضعذ 



 

 

 

 

 

 

 

 mct1 تأحري اجلهذ انثذٍَ انالهىائٍ وفك أختالف َطة جني ; 

 و ضثاحح حرج88: ,و 888عهً تعط ادلتغرياخ انفطُىنىجُح واجناز  

 

  >887 انمادضُح / ياجطتريهاٍَ راظٍ  انثذَرٌ

وانكاحم تذالنح ادلتغرياخ احر انعالد ادلائٍ يف تأهُم يفصهٍ انركثح  > 

انكًُُائُح وادلذي احلركٍ نهًصاتني            تكطر عظى انطاق 

 انثطُط نهرَاظُني

  >887 انمادضُح رَاض حطٍ صاحل / دكتىراه

      


