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 الذاتية السيرة                                

 دعالء خلف حيدر محم االسم الرباعي :

 12/7/2771 تاريخ الوالدة:

 1121 تاريخ الحصول عليها : /          الدكتوراه  الشهادة :   

لتدريب الرياضي/ فسيولوجيا ا التخصص الدقيق : /التربية البدنية    التخصص العام :

 معاقين/العاب القوى
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 سنة 24 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 ال يوجد  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 alaakh.sport@yahoo.gom        البريد االلكتروني :

alaakh.sport@gmail.com 

alaakhalaf@sport.uodiyala.edu.iq 

 جامعة ديالىلوريوس :االجهة المانحة للشهادة البك

 1114تاريخ الحصول عليها : 

 جامعة ديالى الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 1117تاريخ الحصول عليها : 

 جامعة القادسية  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 1121تاريخ الحصول عليها : 

 : عنوان رسالة الماجستير
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 الوظائف التي شغلها :

 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 والحد  االن 7002 الرياضة كلية التربية البدنية وعلوم تدريسي 1

مقررا الترقيات  7
 العلمية الفرعية

 7012ولغاية 7012 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

منظم وثائق  2
 الدراسات العليا

 والحد االن 7012 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عضوا لجنة  4
 االرشاد التربوي

 والحد االن 7012 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

رئيس لجنة  2
 الترقيات الفرعية 

 والحد االن7070 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

 

 دريس فيهاقام بالتتي او المعاهد ال جامعاتال

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها

 

 

 

 المالحظات الى –الفترة من  الجهة ) الجامعة / الكلية / المعهد ( ت

جامعة ديالى/كلية التربية البدنية وعلوم   1
 الرياضة

  ولغاية االن 7002

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
العاب   التربية البدنية ديالى 1

 الفردية
 و لغاية االن7002 العاب القوى

العلوم  التربية البدنية ديالى 7
 النظرية

 ولغاية االن 7017 رياضة الخواص

الدراسات  ية البدنيةالترب ديالى 2
 العليا

رياضة الخواص 
 )اختياري(

7012 

 
4 

الدراسات  التربية البدنية ديالى
 العليا

رياضة الخواص 
 )اختياري(

7012 

الدراسات  التربية البدنية ديالى 
 العليا

رياضة الخواص 
 )اختياري(

7012 

الدراسات  التربية البدنية ديالى 2
 العليا

رياضة الخواص 
 )اختياري(

7012 

الدراسات  التربية البدنية ديالى 2
 العليا

رياضة الخواص 
 )اختياري(

7071 
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 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 

 

 على الرسائل واالطاريح  األشراف

 

 

 

 

 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

العلوم  التربية البدنية ديالى 1
 النظرية

 7017 رياضة الخواص

العلوم  بدنيةالتربية ال ديالى 7
 النظرية

 7012 رياضة الخواص

العلوم  التربية البدنية ديالى 2
 النظرية

 7012 رياضة الخواص

العلوم  التربية البدنية ديالى 4
 النظرية

 7070 رياضة الخواص

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 7012 اسات العلياالدر التربية البدنية ديالى 1

 عنوان  الرسالة 

   

االستجابة الحاصلة لكل من الكرياتين كاينز واالحماض  الدهنية وحركة 
 البوتاسيوم والطاقة المصروفة بعد ممارسة الترين المتقطع عالي الكثافة

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 1122 الدراسات العليا التربية البدنية ديالى 7

      نوان  الرسالة ع

  

تاثير تمرينات باستخدام جهاز اللكم المتعدد المقترح في تطوير اللياقة 
العضلية العصبية وبعض المتغيرات الميكانيكية للكمة المستقيمة لفئة 

 الناشئين

 1127 الدراسات العليا التربية البدنية ديالى 2

      عنوان  الرسالة 

  

ي مقترح في تطوير يعض القدرات البدنية استخدام جهاز تدريبتاثير 
 م للعدائيين الشباب211الخاصة وانجاز فعالية 

 1128 الدراسات العليا التربية البدنية ديالى 4

       االطروحةعنوان 

  

تاثير منهج تعليمي مقترح باستخدام وسائل سمعية مساعدة على بعض 
 ة القدمالمهارات االساسية واالداء الخططي للمكفوفين بكر

 1111 الدراسات العليا التربية البدنية ديالى 2

       الرسالةعنوان 

  

استخدام االوكسجين النقي كوسيلة استشفائية بداللة بعض المتغيرات 
م حرة لفئة 811التنفسي لدى العبي ركض –الوظيفية للجهاز الدوري 

 الشباب
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 فيها المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك 

 72/17/7010-72المؤتمر العلمي الثاني في البايوميكانيك للفترة   العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7010 باحث        التربية البدنية جامعة القادسية 1

 رياضة المستقبل بالكفاءات العلمية والتكنولوجيا واالستثمار تزدهر العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7017 باحث          جامعة بغداد 7

المؤتمر العلمي الدوري الثامن عشر لكليات واقسام التربية الرياضية والمؤتمر الثاني للباحثين  العنوان 

 ايار  2-2الشباب للمدة 

 

 ت
 

 نعقادمكان اال
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

جامعة  2
 الموصل

 7017 باحث        

 املؤمتر العلمي الدولي اخلامس)لعلوم التدريب والفسلجة الرياضة(  يف اذار  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

جامعة  4
 البصرة

 7014 باحث 

 THE UNIVERSITY AND ITS ROLE IN HUMAN DEVEL OPMNT AT KURDISTAN العنوان 

REGION 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

جامعة  2
كرميان/سل

 يمانية

 7014 باحث         

 الوطن العربي الرياضة المدرسية وتحديات التغيير في العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

مصر جامعة  2
 حلوان

 7012 باحث         

  العنوان 
70/10/7014-12علوم التربية الرياضية من اجل مجتمع افضل للفترة   

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 نة الدراسيةالس
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 7014 باحث          جامعة بابل 2
 العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7012 باحث          جامعة الكوفة 2
 لعلوم الرياضية وحاجة سوق العمل()االتجاهات الحديثة في االمؤتمر العلمي الدولي االول العنوان 

 72/2/7012-74للفترة 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7012 باحث          جامعة حلبجة 2
-12اليوبيل الذهبي لعلم النفس الرياضي في مصر والدول العربية للفترة العنوان 

70/11/7012 
 

 ت
 

 نعقادمكان اال
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

مصر/جامعة  10
 حلوان

 7012 باحث         

 العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

ويت/جامعة الك 11
 الكويت

 7012 باحث         

 العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7012 باحث          جامعة بغداد 17
 العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7012 باحث          جامعة البصرة 12
 العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية
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 7002 باحث          جامعة ديالى 14
 العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

جامعة  12
 السليمانية

 7012 باحث         
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

جامعة  
 السلمانية

 7012 باحث         

 2/4/7012-4بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر االمم للمدة من   العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7012 باحث        التربية البدنية جامعة ديالى 12

 12/2/7012-14بالمعرفة نتطور وبالرياضة نكتسب الصحة للفترة من   العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7012 باحث        التربية البدنية جامعة السليمانية 12

 12/11/7012-14بحث العلمي دعامة اساسية لبناء وتطوير علوم  التربية البدنية والرياضة للفترة من ال  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7012 باحث        التربية البدنية جامعة الكوفة 12

 17/7/7012-11كم  التربية والتعليم المعاصر للفترة منالعلوم االنسانية والصرفة رؤية ب  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7012 باحث        التربية البدنية جامعة دهوك 12

 72/7/7012-72عملية للمدةمن في اعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع لعلوم الرياضة وتطبيقاتها العلمية وال  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7012 باحث        التربية البدنية جامعة البصرة 70

 72/2/7012-72التحديات والفرص للفترة من  -رياضة المراة العربية  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 ركةنوع المشا القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7012 باحث        التربية البدنية جمهورية مصر العربية 71

 7012نسيان  12-14بالعلم والمعرفة والتخطيط نرتقي بالرياضة والمجتمع للفترة من   العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7012 باحث        التربية البدنية جامعة ديالى 77
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 7070تشرين الثاني72-72التطور الرياضي في ظل التعليم االلكتروني وسرعاته في االلفية الثالثة للفترة من   العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7070 باحث        نيةالتربية البد جامعة ديالى 72

 2/4/7071افاق وتحديات للفترة  -القانون والتنمية االقتصادية بالعراق  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7071 حضور        كلية القنون جامعة ذي قار 74

-70للفترة من  االلكتروني وسرعاته في االلفية الثالثةالتطور الرياضي في ظل التعليم   العنوان 

72/11/7070 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 7070 باحث       التربية البدنية جامعة ديالى 72

 11/7070/-72-72معا لمكافته العنف ضد المراة للفترة من  -رياضة المراة العربية  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

جمهوية مصر  72
 العربية

 7070 حضور       جامعة حلوان

 12/1/7071-11التدريب الرياضي هدفنا  للتميز والالبداء في ظل جائجة كورنا للفترة من   العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 المشاركة نوع القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

جامعتي واسط  72
 وميسان

 7071   حضور     التدريب الرياضي

 2/7071/ 72-17الرياضة للجميع للفترة من   العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

عراقية الجمعية الرياضية ال دولة ارمينيا 72
 العلمية

 7071 باحث      

 للفترة من العالي المستوى رياضي أداء تحليل وتكنولوجيا البدني التحضير  العنوان 
10/4/7071  

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

- مهيدي بن العربي جامعة الجزائر  72
 علوم معهد- البواقي أم

 و البدنية النشاطات توتقنيا
 الرياضية

 7071 باحث      

   العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية
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 بها والتي اقامها  الدورات التي شارك

 

 

 التي شارك بها والتي اقامها  ورش

           

   العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

           

 ت
 

 12/2/7012-12الدورة التحكيمية والتدريبية التاهيلية للفترة من  عنوان الدورة 

1 

 مشارك جامعة ديالى/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مكان االنعقاد

 ت
 

 الدورة التحكيمية بكرة السلة عنوان الدورة 

7 

ديالى وبالتعاون مع كلية -السلةاالتحاد الفرعي لكرة  مكان االنعقاد
-12التربية البدنية وعلوم الرياضة للفترة من 

71/17/7012 

 مشارك

 ت
 

 عنوان الدورة 
 

2 

   مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 

4 

   مكان االنعقاد

 ت
 

عنوان 
 الورشة

بين التفوق الرياضي والتفوق تجربة اسباير الرائدة في المزاوجة 
 1 10/7012/ 20االكاديمي  ليوم 

دولة الكويت/ التي اقيمت على هامش المؤتمر العلمي  مكان االنعقاد
 الدولي الثاني لعلوم الرياضة

 مشارك

 ت
 

عنوان 
 الورشة

تحليل السلوك العدواني والعنف والتعصب والشغب في الرياضة 
 7 10/7012/ 72واسترتيجات المواجهة

دولة الكويت/ التي اقيمت على هامش المؤتمر العلمي  مكان االنعقاد
 الدولي الثاني لعلوم الرياضة

 مشارك

 ت
 

عنوان 
 الورشة

 التقنيات المعاصرة في االعداد النفسي والتدريب العقلي للرياضيين
72 /10/7012 2 

ر العلمي دولة الكويت/ التي اقيمت على هامش المؤتم مكان االنعقاد
 الدولي الثاني لعلوم الرياضة

 مشارك
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 ت
 

عنوان 
 الورشة

 معايير المجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والرياضة الترويح
للجودة واالعتماد االكاديمي لكليات  واقسام وبرامج التربية 

 10/7012/ 72 الرياضية في الجامعات العربية
4 

اقيمت على هامش المؤتمر العلمي  دولة الكويت/ التي مكان االنعقاد
 الدولي الثاني لعلوم الرياضة

 مشارك

 ت
 

 االصابات الرياضية  مفصل الركبة الدورةعنوان 

2 

 محاضر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة–جامعة ديالى  مكان االنعقاد

 ت
 

عنوان 
 الورشة

 تاهيل المعاقين

2 

 محاضر التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية–جامعة ديالى  مكان االنعقاد

 ت
 

عنوان 
 الورشة

 12/17/7012بتاريخ  القيد الحركي

2 

 محاضر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة–جامعة ديالى  مكان االنعقاد

 ت
 

عنوان 
 الورشة

 2/2/7012اصابات العمود الفقري

2 

 محاضر ية وعلوم الرياضةكلية التربية البدن–جامعة ديالى  مكان االنعقاد

 ت
 

عنوان 
 الورشة

 2/2/7012بتاريخ  الية تطبيق نظام المقررات الدارسية

2 

 مشارك جامعة ذي قار/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مكان االنعقاد

 ت
 

عنوان 
 الورشة

 72/2/7012بتاريخ  (ACL)تاهيل اصابة الرباط الصليبي االمامي

10 

جمهورية مصر العربية/ التي اقيمت على هامش  ادمكان االنعق
-المؤتمر العلمي الدولي االول) رياضة المراة العربية

 التحديات والفرص(

 مشارك

 ت
 

عنوان 
 الورشة

 72/2/7012بتاريخ  برنامج ميراش الرياضي

11 

جمهورية مصر العربية/ التي اقيمت على هامش  مكان االنعقاد
-االول) رياضة المراة العربيةالمؤتمر العلمي الدولي 

 التحديات والفرص(

 مشارك

 ت
 

عنوان 
 الورشة

فسيولوجيا رياضة المراة ) تصحيح المفاهيم الخاطئة( بتاريخ 
72/2/7012 17 

جمهورية مصر العربية/ التي اقيمت على هامش  مكان االنعقاد
-المؤتمر العلمي الدولي االول) رياضة المراة العربية

 الفرص(التحديات و

 مشارك
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 ت
 

عنوان 
 الورشة

 72/2/7012التغذية ورياضة المراة الحامل بتاريخ

12 

جمهورية مصر العربية/ التي اقيمت على هامش  مكان االنعقاد
-المؤتمر العلمي الدولي االول) رياضة المراة العربية

 التحديات والفرص(

 مشارك

 ت
 

عنوان 
 الورشة

 14/4/7012-14فترة من االصابات الرياضية والتاهيل لل

14 

العراق/ الجمعية العلمية لجودة التعليم واالعتماد   مكان االنعقاد
 االكاديمي

 مشارك

 ت
 

عنوان 
 الورشة

 الصناعية الثورة متغيرات ظل في العلمي البحث إستشرافات
 12 74/10/7070للفترة  وأقليميا عربيا   الرابعة

 مشارك ةالجامعة العراقي  مكان االنعقاد

 ت
12 

 

عنوان 
 الورشة

اذكاء الوعي حول التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة للمدة 
2/2/7071 

 مشارك فرع العاب المضرب-الجمعية العراقية الرياضية العلمية مكان االنعقاد

 ت
12 

 

عنوان 
 الورشة

 17/11/7070انواع القوة في تدريب العبي المضرب يوم السبت 

 مشارك ة دهوك/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامع مكان االنعقاد

 ت
12 

 

عنوان 
 الورشة

مقومات النجاح لشفاء االصابات الرياضية دورة التاهيل الطبي 
 2/1/7071والرياضي يوم 

 مشارك منصة الباحثين واالكاديميين قسم االنشطة مكان االنعقاد

 ت
12 

 

عنوان 
 الورشة

ة حديتة للدفع االلكتروني يوم مميزات العمالت الرقيمية كتقني
74/10/7070 

 مشارك فرع اللياقة البدنية-الجمعية العراقية الرياضية العلمية مكان االنعقاد

 ت
70 

 

عنوان 
 الورشة

تمرينات المالكمة التريحية لرفع اللياقة البدنية والصحية لمريض 
 20/17/7070الداء السكري ليوم 

 مشارك لة االماراتنادي الشارقة/ دو مكان االنعقاد

 ت
71 

 

عنوان 
 الورشة

 االعداد النفسي لالعبي رياضات ال
 77/11/7070دفاع عن النفس ليوم 

 مشارك جامعة ديالى/كلية العلوم مكان االنعقاد

 ت
77 

 

عنوان 
 الورشة

 Global Education inالمحاضرة العلمية االلكترونية الموسومة
3D  7/4/7071ليوم 

 مشارك كلية هندسة العمليات النفطية -جامعة تكريت مكان االنعقاد

 12/1/7071الصيانة الوقائية والتنبوية للمنشات الصناعية ليومعنوان  ت
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 الورشة 72

 مشارك القاهرة  مكان االنعقاد

 ت
74 

 

عنوان 
 الورشة

 72/11/7070ليوم  20كن نشطا فوق 

 مشارك لندن  مكان االنعقاد

 ت
72 

 

عنوان 
 الورشة

ر العلمي في المجالت العلمية) تطبيقات عملية( بتاريخ النش
74/1/7071 

 مشارك العراق/ وزارة الشباب والرياضة مكان االنعقاد

 ت
72 

 

عنوان 
 الورشة

 12/1/7071كيف احمي نفسي من الجرائم االلكترونية بتاريخ 

 مشارك جمهورية مصر العربية مكان االنعقاد

 ت
72 

 

عنوان 
 الورشة

 7070اغسطس   10-2لنفسية للرياضيين للفترة من اللياقة ا

 مشارك جمهورية مصر العربية مكان االنعقاد

 ت
72 

 

عنوان 
 الورشة

 12-12معامل التاثير العربي واسرار النشر العلمي للفترمن  
 7070اعسطس 

 مشارك جمهورية مصر العربية مكان االنعقاد

 ت
72 

 

عنوان 
 الورشة

اغسطس  74-77جال الرياضي للفترة من تاهيل االعالميين في الم
7070 

 مشارك جمهورية مصر العربية مكان االنعقاد

 ت
20 

 

عنوان 
 الورشة

 10/7070/ 2-2تصميم برامج التدريبات الهوائية للفترة 

 مشارك جمهورية مصر العربية مكان االنعقاد

 ت
21 

 

عنوان 
 الورشة

-17رة االساسية في االعداد البدني في كرة القدم للفت
14/10/7070 

 مشارك جمهورية مصر العربية مكان االنعقاد

 ت
27 

 

عنوان 
 الورشة

-72االساسية في تحليل االداء الفني في كرة القدم للفترة 
72/10/7070 

 مشارك جمهورية مصر العربية مكان االنعقاد

 ت
22 

 

عنوان 
 الورشة

 10/7070/ -17-10برامج مناهضة العنف ضد المراة للفترة 
 

 مشارك جمهورية مصر العربية مكان االنعقاد

 ت
 

 70-12االحصاء في مجال البحوث التربوية للفترة من عنوان 
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 ديالى  جامعة - الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية – الذاتية السيرة

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

تاثير تناول جرعات مقننة من الحبة السوداء فى مستوى  1

( وتحمل القوة LDHتركيز انزيم الكيت ديهايدروجينز)

الرجلين لدى العبين االركاض لعضالت الذراعين و

 م حواجز 111القصيرة 

مجلة علوم التربية 

كلية -الرياضية/جامعة بابل

 التربية الرياضية

9112 

7 

دراسة تحليلية للتعرف على مؤشر حامض الالكتيك وفقا  

 متر حرة011لتناقص السرعة  لعدائي  

مجلة القادسية لعلوم التربية  

المؤتمر العلمي /الرياضية 

اني في البايوميكانيك الث

المنعقد /جامعة القادسية/كلية 

 التربية الرياضية

 

9111 

2 
اثر البرنامج  التاهيلي باستخدم بذور الحبة السوداء في نسبة 

 تركيز بعض الدهون في بالزما الدم.

المؤتمر العلمي الدولي 

كلية  -االول /جامعة بغداد

التربية الرياضية المنعقد في 

11-11/19/9119 

9119 

تحليل األداء الفني للمنتخب العراقي بكر ة القدم المشارك في  4

 9111نهائيات أمم آسيا للشباب 

 

المؤتمر العلمي الدولي 

 -الخامس /جامعة الموصل

 كلية التربية الرياضية 

9119 

2 
تأثير التدريب المركب لتطوير بعض أنواع القوه العضلية 

 ين )الصم والبكم (متر للمعاق911على مستوى انجاز ركض 

The Swedish Journal 

of Scientific 

Research sjsr.se 

9112 

تاثير منهج تدربيبي بطريقة ليدبارد لتطوير  القدرات  2

متر حرة للمعاقين فئة)011والالاوكسجينية لدى عدائيين 

 B12-B13) 

مجلة علوم التربية 

-الرياضية/جامعة القادسية 

 كلية التربية الرياضية

9112 

 10/7070/ الورشة 24

 مشارك جمهورية مصر العربية مكان االنعقاد

 ت
22 

 

عنوان 
 الورشة

 72-70تفسير قوتعد ترقي االساتذة واالساتذة المساعدين للفترة من
/11/7070 

 مشارك  االنعقادمكان 

 ت
 

 

عنوان 
 الورشة
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 ديالى  جامعة - الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية – الذاتية السيرة

 

 مكونات بعض على السوداء الحبة وبذور تدريبي منهج أثر 2

 الثقل قذف نجاز وا   العضلية وأوجه القوة المناعي الجهاز

 التربية لعلوم القادسية مجلة 

 ) 12 ( المجلد الرياضية

  )2 ( العدد

9112 

تأثير تدريبات الباليومترك في تطوير األداء الفني واالنجاز  2

 طويل للمعاقين)الصم والبكم(لفعالية الوثب ال

 

The Swedish Journal 

of Scientific 

Research sjsr.se 

9110 

تاثير القفز بالدبني الثقيل و الخفيف في تطوير بعض  2

م المعاقين)الصم 111الصفات البدنية الخاصة وانجاز 

 والبكم( 

 

The Swedish Journal 

of Scientific 

Research sjsr.se 

9110 

ثير تمرينات خاصة في تطوير تحمل السرعة انجاز ركض تأ 10

 )البتر(A46(م لذوي اإلعاقة لفئة 911)

المؤتمر العلمي الدولي لعلوم 

 بابل( 9110الرياضية)

9110 

11 
تأثير  بذور الحبة حلوة  في بعض بروتينات المناعة 

والقدرات البدنية الخاصة لدى لالعبين  رمي القرص 

 23المعاقين فئة

ر العلمي الدولي لمؤتم

الخامس لعلوم التدريب 

والفسلجة الرياضية /جامعة 

البصرة/كلية التربية 

 الرياضية

9110 

17 
استخدام بعض الوسائل التدريبية في تطوير المهارات 

 حركية واالنجاز بالوثبة الثالثيةال

مجلة علوم الرياضية/جامعة 

كلية التربية البدنية -ديالى

 وعلوم الرياضة

9113 

12 
تأثير تناول تراكيز مختلفة من الصوديوم والكالسيوم في 

مستوى اإلنجاز لبعض فعاليات الساحة والميدان وفق أنظمة 

 الطاقة 

 

 مجلة جامعة كرميان 

عدد خاص بالمؤتمر العلمي 

االول لفاكلتي العلوم 

جامعة  -االنسانية والرياضة

 -كرميان

9113 

14 The Effact of jump squsts with heavy and 

light weights in the devel of some particular 

physical qualities and 100m achievement by 

(deaf and dumb) disbled athletes 

The Swedish Journal 

of Scientific 

Research  

2015 
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تاثير تدريبات السرعة مافوق القصوى باستخدام الحبال  12

االداء بداللة تناقص الطاقة المطاطية في تطوير كفاءة 

وزاوية االنطالق والمستوى الرقمي لالعبي القفز بالزانا 

 للشباب

المجلة الدولية للبحوث  

 2المتقدمة المجلد الرياضية 

 تشرين االول  0عددال

9111 

دراسة اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو درس التربية  12

 دادالرياضية في المدارس االبتدائية لمحافظة بغ

المجلة الدولية للبحوث  

 2الرياضية المتقدمة المجلد 

 تشرين االول  0لعددا

9111 

( Brassica oleracea var.capitaiتاثير نبات الملفوف) 12

في بعض المتغيرات الوظيفية لدى الرياضيين الرواد 

 (سنة03-01بعمر)

المؤتمر العلمي الدولي 

)اليوبيل الذهبي لعلم  11ال

في مصر  النفس الرياضي

 والدول العربية

9111 

تاثير استخدام طريقة ااالستكشاف والتجريب علي تعلم  12

  )متر للمعاقين( بطى التعلم111المراحل الفنية للعدو

المؤتمر العلمي الدولي 

)اليوبيل الذهبي لعلم  11ال

النفس الرياضي في مصر 

 والدول العربية

9111 

ي تنمية المطاولة الخاصة استخدام  الوسائط فائقة التداخل ف 12

للذراعين وبعض المتغيرات الوظيفية الداء القلبة الهوائية 

 الخلفية المكورة على بساط الحركات االرضية

الموتمر العلمي الدولي 

الثاني لعلوم الرياضة) واقع 

الرياضة العربية بين 

الممارسة والمنافسة( مجلد 

 (0االبحاث العلمية)

9111 

التدريبية بطريقة االسلوب المكثف في  استخدام الشبكة 70

 تطويربعض القدرات البدنية لمهارة القفز على الحصان

المجلة االروبية لتنكولوجيا 

علوم الرياضة) جامعة 

كلية التربية البدنية -البصرة

 وعلوم الرياضة(

9111 

71 THE EFFECT OF NIGELLA SATIVA ON 

THE EFFICIENCY OF ALT AND AST 

ENZYMES AMONG THE 100 METERS 

HANDICAP RUNNER S (DEAF AND 

MUTE) 

Global Journal of 

Engineering Science 

and Research 

Management 

9111 

 في المقترح المتعدد اللكم جهاز باستخدام تمرينات تأثير 77

 الناشئين لفئة المستقيمة العصبية للكمة العضلية اللياقة تطوير

 9111 مجلة دراسات تربوية 

تاثير تدريبات المقاومة باالثقال على القوى لعضلية وبعض  72

 الصفات الموفولوجية لطالبات المرحلة الثانية

العدد الخاص للمؤتمر 

العلمي الرياضي الدولي 

9111 
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 ديالى  جامعة - الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية – الذاتية السيرة

 االول) جامعة حلبجه

التدريب الفتري مرتفع  ةتدريبات األثقال بطريقاستخدام أثر  74

لفعالية القوة العضلية الخاصة  أوجهوالتكراري في الشدة 

 سفئة الجلو - قذف الثقل للمعوقين

 

المجلة االوربية لتكنلوجيا 

 علوم الرياضه

9111 

لالطراف السفلي لتحسين  PNFتاثيراستخدام تمارين 72

 23الدوران النجاز رمي القرص للمعاقين فئة

العدد الخاص لبحوث 

المؤتمر الدولي االول لكية 

جامعة -التربية الرياضية

السليمانية مجلة علمية 

تصدررها جامعة السليمانية 

 9111( ايار 33العدد)

9111 

 الصحية اللياقة مستوى على اوكسجيني البدني النشاط تأثير 72

 سنة (13-11) للرجال السمنة ومؤشر

المجلد الثالت )جامعة 

ديالى/كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

9111 

ب الهايبروتروفي في تطوير بعض تأثير أسلوب تدري 72

المؤشرات الفسيولوجية  لمهارتي الطبطبة والتصويب بكرة 

السلة لالعبي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية  في 

 بغداد

المجلد االول/  المؤتمر 

العلمي الدولي السابع 

للرياضة وتطبيقاتها العلمية 

والعملية )جامعة 

 البصرة/كلية التربية البدنية

 وعلوم الرياضة

 

9112 

استخدام تمرينات خاصة وتأثير ها في تطوير القدرة  72

صدر للمعاقين  31العضلية للذراعين واالنجاز سباح 

 (SB2فئة)

 

المجلد االول/  المؤتمر 

العلمي الدولي السابع 

للرياضة وتطبيقاتها العلمية 

والعملية )جامعة 

البصرة/كلية التربية البدنية 

 ةوعلوم الرياض

 

9112 

72 "The Effect of Using Nigella sativa (Black 

Caraway) on the level Erythropoietin and the 

Achievement of 1500 meters 

WheelchairRacing" 

Internationai Journai 

of Pharmaceuticai 

Research 

9112 

20 The effectiveness of using dry and wet 

cupping therapy to get rid of Osteo prominent 

in the lower heel of the Down syndrome class 

 

International Journal 

of Psychosocial 

Rehabilitation 

9191 
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21 The effect of moderate period exercises using 

multiple punching device according to 

physiological variables to qualify people with 

insulin-dependent diabetes 

International Journal 

of Psychosocial 

Rehabilitation 

9191 

27 Effect of date emulsion intake on blood 

sugars and attainment of half marathon ran on 

Wheelchairs. 

 

ndian Journal of 

Public Health 

Research & 

Development, 

9191 

22 
The effect of cross-fit exercises on the 

development of the force characteristic of 

speed for the precision skill of shooting with 

hand ball 

https://ejmcm.com/article_2739.html 

European Journal of 

Molecular & Clinical 

Medicine 
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