السٌرة العلمٌة ( ) C.V
جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
االسم الرباعً واللقب  :علي مهدي هادي عبود الجمالي
 الجنس  :ذكر .1محل وتارٌخ الوالدة  :ديوانية 7391
 .2الدٌانة  :مسلم  /القومٌة  :عربي  /الرعوٌة  /:الجنسٌة  :عراقي
 .3الحالة االجتماعٌة  :متزوج
عمل الزوج  /الزوجة وعنوان العمل  :رئاسة جامعة القادسية  /مدير فني
 .4المنصب الحالً  :م  .عميد للشؤون اإلدارية
 .5عنوان السكن الحالً وأقرب نقطة دالة ورقم الهاتف أن وجد  :ديوانية  /حي الجامعة /
 .6تارٌخ أول تعٌٌن فً الوظٌفة 7331 / 9 / 71 :
رقم وتاريخ األمر الجامعي للمباشرة
 .7رقم أمر وتارٌخ النقل إلى الجامعة
 .8رقم أمر وتارٌخ التعٌن فً المنصب الحالً 0
 .9البرٌد االلكترونً الخاص Draljamuly @yahoo.com /
رقم الهاتف الجوال 01207709771 /

 .11التحصٌل العلمً والشهادات التً حصل علٌها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح :
نوعها
الشهادة

تاريخ الحصول عليها

البكالوريوس
الماجستير
الدكتوراه

1991
2002
2010

منح الشهادة

جامعة البصرة
جامعة القادسية
جامعة القادسية

 .11عناوٌن الرسائل واالطارٌح التً حصل علٌها:
عنوان
رسالة
الماجستير
عنوووووووووووووووووان
وضع مؤشرات رقمية للسوائل المفقودة جراء جهدين بدنيين
أطروحووووووووووووة
باختالف درجات الحرارة لالعبي الكرة الطائرة
الدكتوراه

اثر منهج مقترح لتطوير الصفات الحركية وعالقتها بمهارة
الضرب الساحق وحائط الصدر لدى العبي الكرة الطائرة

رقم وتاريخ 10211في
األمر الجامعي 2002 / 12 / 2
رقم وتاريخ  979في
األمر الجامعي 2010 / 1 / 24

 .12تارٌخ األلقاب العلمٌة
اللقب العلمي
الماجستير
الدكتوراه

اللقب

تاريخ منح اللقب

رقم وتاريخ األمر اإلداري بمنح اللقب

مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد

7007 / 77 / 7
7070 / 7 / 71
7071 /3/72

 70531في 7007 / 77 / 2
 313في 7070 / 7 / 71
 75119في 7071/3/72

.31االختصاص العلمً الذي ٌحمله  :فسلجة التدريب الرياضي /الكرة الطائرة
استاذ مساعد
.31اللقب العلمً :
. 31عناوٌن الوظائف التً شغلها منذ تارٌخ أول تعٌٌن لغاٌة تارٌخ شغله لمنصبه الحالً للفترة (من –إلى) دون ترك فتررة
زمنٌة دون تحدٌد للوظٌفة والجهة التً كان ٌعمل فٌها ( فً حالة تكلٌفه بمنصب ٌذكر فٌما أذا كان تكلٌفره أصرالة أو وكالرة
مع تثبٌت أسباب التكلٌف فً حالة إنهائه ) :

أسم الدائرة
جامعة القادسية /كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة
جامعة القادسية  /كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة
جامعة القادسية  /كلية الفنون
الجميلة

أسم الوزارة
التعليم العالي
التعليم العالي
التعليم العالي

العنوان الوظيفي

تاريخ المباشرة

معاون العميد للشؤون االدارية

7071 -7077/77/77

م .شعبة ضمان الجودة واالداء
الجامعي

7075/77/72

معاون العميد للشؤون العلمية

7079/70/77

 .31الكتب المؤلفة
ت

عنوان الكتاب

.1
.2

الكرة الطائرة – قانون – مهارات  -اختبارات

تاريخ
النشر
2012

االختبارات الميدانية في فعالية الكرة الطائرة

2015

جهة النشر

البلده

دار النجف للنشر
دار نيبور للطياعة
والنشر

النجف

عدد
الصفحات
140

القادسية

255

.3
.4
.5
 .31البحوث المنشورة )) 23 (( :بحثا

.31األشراف المنجز على الدراسات العلٌا-:
أ -الماجستير اثنان
ب -الدكتوراه / :

.31المناقشات

العلمٌة :المرفقة طيا

أ -الماجستير 1 :مناقشة
ب -الدكتوراه :ثالثة مناقشة

 .20المؤتمرات العلمٌة:
داخل العراق  10 :مؤتمرات
خارج العراق  3 :مؤتمر

 .23التقوٌم العلمً البحوث والرسائل واألطارٌح:
 -3عنــــــوان البحث  -:مهنج تعلميي مبعض امليارات ا ألساس ية ابمكـــرة امطائرة نلمصابني ابمسكر

( امنوع ا ألول ) وتأأجريه عىل بعض امعمليات امعللية واملتغريات اموظيفية .
 -2عنـــوان امبحث  -:كلق املنافسة امرايضية وعالكتو ببعض املتغريات امفسلجية دلى العيب كرة
امسةل نلفرق املضاركة يف تربيات امعراق نلمدارس االإعدادية .
 -3اتجري تدريبات تطبيلية يف تطوير امفاعلية اذلاتية والاداء احلريك نلرضب امساحق املواجو مناص يئ امكرة امطائرة .
 -4دراسة ملارنة يف صفة امتوازن املتحرك وبعض املياسات اجلسمية دلى العيب بعض الامعاب امفركية ابس تخدام هجاز
مصنع مربمج ابحلاسوب ,
 -5اتجري مهنج تعلميي ابس تعامل مترينات الاس تجابة امبرصية بوكتني خمتلفني يف تعمل همارة جدار حائط امصد ابمكرة امطائرة .
 -6تصممي وتلنني اختبارات امتازر امبرصي احلريك(ادليسرباكس يا) ابس تخدام حمااكة احلاسوب .

 -7دراسة ملارنة مبعض املياسات وامصفات احلركية بني تالميذ امريف واملدينة يف حمافةة امبرصة بعمر ( ) 02-01س نة
.
 -8اس تخدام برانجمني متاىيل اصابة متزق رسغ اميد واثرىا يف بعض املدرات امبدنية واحلركية نلباعيب سالح امضيش
ابملبارزة املتلدمني

.22الدورات التدرٌبٌة :
أسم الدورة

 -1الدورة التطويرية لألساتذة
الجامعات
 -2الدورة التدريبية الدولية بالكرة
الطائرة
 -3الدورة التحكيمية لالتحاد
العراقي للكرة الطائرة
 -4الدورة التدريبية بكرة القدم
 -5الدورة التحكيمية بكرة المنضدة
 -6الدورة التحكيمية بالكرة الطائرة
 -7الدورة التدريبية بالكرة الطائرة

مدتها

مكانها

 30يوم

روسيا االتحادية

 20يوم

اربيل

 10يوم

بابل

جيد جدا

 10يوم
 5ايام
 5ايام
 5ايام

جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية

جيد جدا
جيد جدا
جيد جدا
جيد جدا

 .21التشكرات والتكرٌم -:
.3تشكرات السادة الوزراء :كتاب شكر واحد  1720في 7071 / 1 / 71
.2تشكرات السادة روؤساء الجامعات) 75( :
( ) 15
.1تشكرات السادة العمداء:
 .21اللغات التً ٌجٌدها :
.21أٌة معلومات أو مالحظات أخرى :

التقييم

مشاركة
جيد جدا

األشراف المنجز عمى (الماجستير)
ت

أسم الطالب

عنوان األطروحة

.1

احمد حواس سممان

تمرينااات ىواةيااة وا ىواةيااة فاام غيااض المت ي ارات

.7

احمد ىاشم سممان

-1

امين وليم طوير

-4

حيدر زامل ميدل

رقم وتاريخ أمر

جية المناقشة

المشرفون المشاركون

المناقشة
الفسااايولوجية وىرماااون انااادروفين –غيتاااا ليعغااام

7112/1/11

جامية القادسية

///

الكرة الطاةرة

دور اليعاااااب المحتااااارف فااااام تطاااااوير المساااااتو

جامية القادسية

المياااارل لميغاااة الكااارة الطااااةرة مااان وجياااة نظااار

///

اادارين والمدرغين واليعغين اليراقين

تااارير ااباااغات الرياعااية عمااى غيااض المت ي ارات
المناعية لد الرياعيين
فم مرحمة اقرار موعوع الغحث

7111 /11/11

جامية حموان  /القاىرة

ا.د احمد نبر الدين
ا.د سيام السيد ال مرل

جامية القادسية

األشراف المنجز عمى (الدكتوراه)
ت
.1
.7
.1

أسم الطالب

عنوان األطروحة

رقم وتاريخ أمر
المناقشة

جية المناقشة

المشرفون المشاركون

الغحوث المنشورة
عنوان الغحث

الغاحرون المشاركون

جية قغول النشر

ت

ارر تمرينات خابة لتطوير القدرات الغدنية والميارية وغيض المت يرات الفسيولوجية

مفرد

مجمة جامية غاغل  /كمية الترغية الرياعية

مفرد

مجمة القادسية ليموم الترغية الرياعية

مفرد

مجمة القادسية ليموم الترغية الرياعية

مشترك

مجمة جامية الغبرة  /كمية الترغية الرياعية

مفرد

مجمة جامية اليرموك  /عمان

.6

جيد المنافسة وعيقتو غإنزيمم (  ) AS + LDAليعغم الكرة الطاةرة

مفرد

مجمة جامية الكوغان  /روسيا ااتحادية

.2

ااستجاغة اانفيالية وعيقتيا غترتيب الفرق غالكرة الطاةرة

مفرد

مجمة القادسية ليموم الترغية الرياعية

.8

قياس المجال الميرفم فم الكرة الطاةرة

مفرد

مجمة غحوث الترغية الرياعية  /جامية الغبرة

.9

قياس مستو الذكا غاإلدراك الحسم حركم لد تيميذ البف األول اغتداةم

مشترك

مجمة القادسية ليموم الترغية الرياعية

مفرد

مجمة القادسية ليموم الترغية الرياعية

.1
.7
.1
.4
.3

.11

دراسااااة مقارنااااة لااااغيض المت ياااارات الكيغوحيويااااة وعيقتيااااا وعيقتيااااا

الاااادم

لمرياعيين وغير الرياعيين فم زمن الراحة غأعمار (  ) 41 – 13سنة
دراسة تراكيز غيض االكترولينات الدم وحامض اليكتيال كمششار لمجياد الغادنم
ليعغم الكرة الطاةرة
اراار اابااطدامات المتكااررة غاااارض ارنااا المغاااراة عمااى غيااض مكونااات الاادم
ليعغم الكرة الطاةرة
غنا ميادلة لتيويض الساواةل المفقاودة وعيقتياا غانظماة الطاقاة ليعغام الكارة
الطاةرة

دراسة مقارنة لغيض المت يرات الكيموحيوية وعيقتيا غكرافة الدم لمرياعيين وغير
الرياعيين فم زمن الراحة غأعمار ( )43-13سنة

خباةص منحنيات القوة وفق منظومة التحميل لممت يرات الغايوكينماتيكية عند
ادا ميارة العرب الساحق الخمفم من مركز  6غالكرة الطاةرة
ارر تمرينات خابة لتطوير القدرات الغدنية والميارية وغيض المت يرات
17

الوظيفية لمرةة خيل فترة اإلعداد الخاص ليعغم الكرة الطاةرة

مفرد

مجمة غاغل ليموم الترغية الرياعية

مقارنة الميايير الوبفية لمساىمة الميارات والحاات فم تسجيل نقاط مغاراة
الكرة الطاةرة ااولمغية لمرجال والنسا

11

مشترك

مجمة القادسية ليموم الترغية الرياعية

تأثير اإلصاباث الرياضيت على بعض المتغيراث المناعيت (الخلطيت والخلويت ) والفسيولوجيت

14
13
16
12

لالعبي الكرة الطائرة

دراسة تحميمية لنسب مساىمة اليعب الحر (الميغرو ) ادا الميارات الدفاعياة
غحسب مناطق الميب ( )7-1-4غالكرة الطاةرة
تاارير التاادريب التخبباام عمااى ىرمااون غيتاا -اناادروفين وغيااض مت يارات الاادم
الكيماةية وتحمل اادا لمركز اليعب (السنتر ) فم الكرة الطاةرة
ارار التادريب عماى ااساطر الرممياة والبامغة عماى مت يارات النشااط()EMG
لميعيت الياممة لميارة العرب الساحق ليعغم الكرة الطاةرة

مفرد

مجمة الغبرة ليموم الترغية الرياعية

مشترك

مجمة حمغجة ليموم الترغية واليموم اانسانية

مشترك

مجمة كرغي ليموم الترغية الرياعية

مفرد

المجمة (جامية حموان* القاىرة ) اليممية لمترغية
الغدنية وعموم الرياعة

المناقشات اليممية ( الماجستير)
ت

عنوان األطروحة

أسم الطالب

.1

غركات عغد الحمزة

.2

كريمان حسين عجيل المت يرات الغايوكينماتيكية عناد ادا مياارة حااةط الباد

رقم وتاريخ األمر األدارل

جية المناقشة
القادسية

خباااةص منحنااى القااوة-الاازمن وعيقتيااا غقاايم غيااض
القادسية

من الحركة ليعب السنتر لمركزل  4-7غالكرة الطاةرة
تاااارير وسااااةل استشااافاةية مختمفاااة فااام غياااض المت يااا ار
الوظيفياااة والغايوكيماةياااة وتحمااال اادا ليعغااام الكااارة

القادسية

.3

عمم عغد الواحد

.4

عمم ستار

القادسية

.5

مبطفى عغد اهلل

القادسية

الطاةرة

.6

عمم حامد عغادل

تنفساية ليعامة
الياو
تااااريرتارير
غتمريناات تنفساااية
المبااحبغتمريناااات
اةماةمالمبااااحب
التحملالياااو
التحمااال

7116 /7116
2/1611فم2/18 /
اادورلالتنفساااام
ااادورل
ااااز ال
الجيا
ااااجز فا
الحجاااااب
 1611فم 18
ااازا الا
الجيا
كفاااااكفاةااا ة
اااجزااامفااام
الحا الحا
الحجااااب
ليعااامة

الباات
ليعغم كرة
الباات
داخلداخل
القدمالقدم
ليعغم كرة
التنفسم

الكوفة

.7

حيدر طو

الغبرة

.8

عمم جغر

القادسية

الكوفة

المناقشات اليممية ( الدكتوراه )
ت

أسم الطالب

.1

عغداهلل حميد بالر

.7

احمد جاسم كاووش

عنوان األطروحة
تمرينااات مركغااة مقترحااة غتتااالم المري ارات وتاريرىااا فاام غيااض مظاااىر
اانتغاه ورد الفيل الحركم والميارات ااساسية غميغة الكرة الطاةرة

رقم وتاريخ األمر األدارل

جية المناقشة

 918فم 7113/11/1

جامية اانغار

خبااااةص منحناااى القاااوة -الااازمن وغياااض المت يااارات الغيوميكانيكياااة
وعيقتيااا غالمسااار الحركاام وغيااض المعاااىر الحركيااة لميااارة الاادفاع
عن المميب غالطيران فم الكرة الطاةرة

 934فم 7116/4/3

جامية القادسية

