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حاصل عمى

شيادة البكموريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة القادسية كمية
التربية الرياضية  .تخصص تدريب رياضي /العاب الساحة والميدان
كان بطل شباب العراق بألعاب الساحة والميدان لممسافات القصيرة (011م و 011م ) واحد
أبطال الجامعات العراقية لممسافات القصيرة كذلك احد أبطال العراق لممسافات القصيرة فئة
المتقدمين .
درب منتخب جامعة القادسية بألعاب العاب القوى منذ عام  0112ولحد اآلن واعد العديد من
أبطال العراق ومنيم أصحاب األرقام القياسية العراقية لممسافات القصيرة  .مدرب منتخب العراقي
بألعاب العاب القوى لذو االحتياجات الخاصة والمرشحين ألولمبياد لندن  0100واعد الكثير من
االبطال أصحاب األرقام القياسية العراقية واالسيوية وما زال اشرف عمى تدريب المنتخب الوطني
العراقي لذو االحتياجات الخاصة المشارك في دورة االلعاب االسوية كوااللمبور (ماليزا) 0102
واحرز العبوه عدد من المداليات الذىبية والفضية والبرونزية .
تاريخ اول تعين في و ازرة التعميم العالي 0110/00/00:
المقب العممي  :أستاذ مساعد تاريخ الحصول عميو 0100/7/00:
المناصباالدارية  :رئيسفرعااللعابالفرديةلعام 0100
عضوفيالعديدمنالمجانومنيا :
-0

لجنةالترجمة

-0

لجنةالدراساتالعميا

-2

عضومجمسكميةالتربيةالرياضية

شارك في اكثر من  6مؤتمرات وندوات عممية دولية واكثر من 10مؤتمرات محمية ومنيا :
 -0المؤتمر العممي السادس عشر لبحوث التربية الرياضية لكميات واقسام التربية الرياضية
جامعة بابل . 0117
 -0مؤتمر جامعة القادسية كمية التربية الرياضية لعام . 0118
 -2المؤتمر القطري العممي األول لعموم التدريب والفسمجة الرياضية كمية التربية الرياضية
جامعة البصرة لعام . 0101
 -0المؤتمر العممي األولممبايوميكانيك لكميات واقسام التربية الرياضية في العراق في رحاب
كمية التربية الرياضية جامعة القادسية . 0119
 -5لمؤتمر العممي الثاني لعموم التدريب والفسمجة جامعة البصرة كمية التربية الرياضية
. 0101
 -6المؤتمر العممي الثاني لمبايوميكانيك كميات واقسام التربية الرياضية في العراق في جامعة
القادسية . 0101
 -7المؤتمر العممي الثالث لمبايوميكانيك كمية التربية الرياضية /جامعة القادسية
 -8المؤتمر العممي الدوري الثامن عشر لكميات واقسام التربية الرياضية في جامعة الموصل
. 0100
 -9المؤتمر الدولي االول في جامعة الكوفة كمية التربية لمبنات قسم التربية البدنيو عموم
الرياضة . 0106
المؤتمرات والندوات العممية الدولية .
 -0المؤتمر العممي الدولي األول /كمية التربية الرياضية جامعة بغداد 0100/
 -0المؤتمر العممي الرياضي الثامن والثاني لألبداع الرياضي كمية التربية الرياضية في
الجامعة األردنية لعام . 0100

 -2الممتقى العممي الدولي األول بجامعة العقيد اكمي محند اول حاج في الجزائر (البويرة
) . 0100
 -0المؤتمر العممي المشترك األول (بنشر دولي ومحمي لقسم تدريب مسابقات الميدان
والمضمار ) كمية التربية الرياضية لمبنات جامعة حموان  0100جميورية مصر
العربية .
 -5المؤتمر العممي الرياضي لكميات التربية الرياضية في الجامعات األردنية والخامس
لألبداع الرياضي لعام . 0102
 -6المؤتمر الدولي في تونس .0100
 -7الندوة العممية (الرياضة لمجنسين ) انقرة  /تركيا  -الرياضة لمجنسين  0100في
جامعة ىاجتبة .
 -8المؤتمر الدولي في تايمند لعموم التربية البدنية . 0105
 -9الندوة العممية لتفعيل الفتاة والمرأة في الرياضة الجميورية االسالمية االيرانية /طيران
 0105 /00/ 05-00جامعة الزىراء .
واشرف عمى اعداد عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه لو اكثر من  07بحث منشور داخل
وخارج العراق منيا .
 -0الضغوط النفسية لدى بعض مدربي المالكمة في القطر العراقي .

 -0استخدام نسب مختمفة من فوسفات الكرياتين وأثره عمى انجاز المسافات القصيرة
(011,011,011م)

 -2تناول الكرياتين وأثره عمى بعض القياسات الالنثروبومترية والسرعة والكتمة العضمية .
 -0تماسك فرق البريد ( ) 011×0و ( ) 011×0وعالقتو بإنجاز وترتيب الفرق .

 -5انتقاء وتصنيف طالب المدارس المتوسطة وفقا لعناصر المياقة البدنية لممارسة العاب
الساحة والميدان .

 -6عالقة االستجابة االنفعالية بق اررات حكام كرة القدم الدرجة الثانية محافظة الديوانية

 -7اثر برنامج حركي قائم عمى اإلبداع لتقميل النشاط الحركي الزائد لدى األطفال بأعمار
( )6-0سنة .

 -8نسبة مساىمة أشكال مختمفة من السرعة في انجاز عدو 011م .

 -9موقع االنجاز العراقي لفعاليات العاب القوى لعام  0118بالنسبة لألرقام العالمية .
-01

اثر كسر حاجز االنجاز لرامي الثقل لذوي االحنياجات الخاصة (فئة  ) 50في

-00

نسبة مساىمة المتغيرات الكينماتيكية خالل المسافات التحميمية في االنجاز عدو

-00

تصميم اختباري لإلحساس بالمسافة واإلحساس بالزمن لعدو 011م شباب .

محافظة القادسية .

011م لمرجال

وعالقتو بانجا011م لممكفوفين فئة (t ) b13,b12

-02

تصميم وبناء وتطبيق مقياس لتقييم تنظيم بطوالت العاب القوى .

-00

تأثير التدريب وفق ثابت السباق بأسموبين مختمفين لتدريب مطاولة السرعة

وبعض المتغيرات الفسيولوجية واالنجاز لدى عدائين 011م الشباب .

-05

دراسة االكتئاب النفسي وتنظيم اف ارزات الغدة الكضرية لذو االحنياجات الخاصة

الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الرياضي (العاب القوى ) باختالف نوع العوق
-06

عالقة بعض المتغيرات الكينماتيكيةبانجاز رمي الرمح لذو االحتياجات الخاصة

فئة  01ابطال العالم .

-07

انتقاءوتصنيفطالبالمدارسأالبتدائيةوفقالمعناصرالبدنيةوالحركيةوبعضالقياسات

االنثربومتريةلممارسةالعابالقوى .

-08

اثر منيج تاىيمي الستدارة الكتفين في بعض المتغيرات الكينماتيكية واالنجاز

-09

عالقة بعض المتغيرات الكينماتيكية بإنجاز رمي الرمح لذو االحتياجات الخاصة

-01

اثر منيج تدريبي مقترح بإجياز مبتكر في بعض المتغيرات الكينماتيكية الجتياز

-00

نسبة مساىمة بعض المتغيرات الكينماتيكية بإنجاز مراحل الوثب الطويل .

-00

Relationship of some Kinematic variables of disabled

لدى عدائين السرعو .

فئة . short man 01

العارضة واالنجاز القفز العالي بطريق فسبري فموب .

.players , (37) category for an 100 m running of youth

-02

عالقة القوة العضمية لمعضالت العاممة والمضادة بإنجاز المراحل الفنية لدى

عدائي منتخب جامعة القادسية بسباق عدو  011متر .

24-THE IMPACTOF A TRAINING CURRICULUM BY ADDI- TIONAL WEIGHTS IN
THE DEVELOPMENT OF BEARING SPEED AND STRENGTH AND SOME
KINEMATICAL VARIA- BLES AND COMPLESION OF 1.500 METERS – YOUTH.
الف كتاب بالمغة االنكميزية وصدر عن دار نشر سكمور برس االلمانية وىو دار يقوم بنشر الكتب بسبعة لغات
وىو منشور حاليا االلكتورني .
The Training and the Analysis of kinematik for Ran Middle Distance
كذلك كتاب

التحميل الفني والبايوميكانيكي لاللعاب العشرية لمرجال والسباعية لمنساء وطرائق تدريبيما ,دار نيبور لمطباعة

والنشر . 610: ,

حاصل عمى شيادة القيادات االدارية جامعة القادسية

حاصل عمى الدورة االسيوية فئة ( سي ) بكرة القدم

حاصل عمى الدورة المياقة البدنية من قبل المنظمة السويدية
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لتدريب مطاولة السرعة وبعض المتغيرات الفسيولوجية

واالنجاز لدى عدائي 011م شباب .
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نسبة مساىمة بعض القياسات الجسمية والقدرات البدنية
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الطمبة الذين اشرف عمييم في دراسة الدكتوراه والماجستير
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السنة

ت

االسم
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0

حارث عبد اإللو

ماجستير
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0

محمد طالب موسى

ماجستير

0100

2

أيمن حميد محسن

ماجستير

0105

0

وائل عبد اهلل الالمي

ماجستير

0105

5

لقاء قابل

ماجستير

0106
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أياد

دكتوراه

0106
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يوسف
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0106
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ارشد ظافر
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حيدر حميد
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0106

