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  والعلميةالسيرة الذاتية

 (الكترونٌة)رسمٌة

 فخز٘ انذٍٚ قبسى صبنح قذٔر٘ انُقبش     : ٔانهقتاالسى انزثبػٙ- 

 1964/ 9/ 18الكاظمٌة / بغداد : تبرٚخ انٕالدحيحم ٔ-   

 1978- 1977  (ابتدائٌة الفرزدق  :  ) اسى انًذرسخ االثتذائٛخ ٔتبرٚخ انتخزج يُٓب  

 1982-1981 (متوسطة الكاظمٌة :  ) منها اسى انًذرسخ انًتٕسطخ ٔتبرٚخ انتخزج

 1985 -1984  (اعدادٌة الكاظمٌة   ) :         اسى انًذرسخ االػذادٚخ ٔتبرٚخ انتخزج

التدرٌب :   التربٌة الرٌاضٌة    المسم : بغداد   الكلٌة: الجامعة:    انجٓخ انًبَحخ نشٓبدح انجكبنٕرٕٚص

  1990-1989: الرٌاضً              السنة

التدرٌب : التربٌة الرٌاضٌة   المسم : بغداد       الكلٌة: الجامعة:    انجٓخ انًبَحخ نشٓبدح انًبجستٛز

 2001: الرٌاضً          السنة

التدرٌب : التربٌة الرٌاضٌة   المسم:  بغداد      الكلٌة:   الجامعة:    انجٓخ انًبَحخ نشٓبدح انذكتٕراِ

 2005: الرٌاضً          السنة

منهج تدرٌبً ممترح لتطوٌرتحمل السرعه وتاثٌرها فً الضربتٌن     ): عنوان رسالة الماجستٌر -

. (االمامٌة والخلفٌة بلعبة االسكواش

أستخدام وسلٌة التثمٌل لتطوٌر الصفات البدنٌة الخاصة وأثرها فً دلة  ):عنوان اطروحة الدكتوراه- 

. (االداء لبعض المهارات االساسٌة بلعبة االسكواش

  تربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة :انتخصص انؼبو -

علم التدرٌب الرٌاضً  : التخصص الدلٌك- 

 2005:-          تارٌخ الحصول على لمب مدرس 

 2011:-   تارٌخ الحصول على لمب استاذ مساعد

 2016:-            تارٌخ الحصول على لمب استاذ

 24/11/2016 :تارٌخ الحصول على اللمب                   استاذ -: انحبنٙانهقت انؼهًٙ -

 تسعة عشر سنة       ػذد سُٕاد انخذيخ فٙ انتؼهٛى انؼبنٙ -

 الٌوجد-  : ػذد سُٕاد انخذيخ خبرج انتؼهٛى انؼبنٙ -
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  fakhrialdin.qasim@uodiyala.edu.iq-: انجزٚذ اإلنكتزَٔٙ -

 - :انٕظبئف انتٙ شغهٓب      

 إنٗ- انفتزح يٍ يكبٌ انؼًم انٕظٛفخ د

  2010  - 2008 كلٌة التربٌة وعلوم الرٌاضة رئٌس فرع االلعاب الفرلٌة 1

 2013 – 2011 كلٌة التربٌة وعلوم الرٌاضة رئٌس شعبة البعثات 2

 2020- 2019 كلٌه التربٌه وعلوم الرٌاضهرئٌس شعبة الترلٌاة العلمٌة  3

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 انجبيؼبد أ انًؼبْذ انتٙ درص فٛٓب-

 يالحظبد إنٗ- انفتزح يٍ المعهد/الجامعة د

 الٌوجد   1

2    

3        

4    
5    
6    

 

 

 

. انًقزراد انذراسٛخ انتٙ قبو ثتذرٚسٓب-

 انسُخ انذراسٛخ انًبدح انقسى انكهٛخ انجبيؼخ د

 2021- 2008 علم التدرٌب الرٌاضً          النظري كلٌة التربٌة وعلوم الرٌاضة جبيؼخ دٚبنٗ 1

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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. انًقزراد انذراسٛخ انتٙ قبو ثتطٕٚزْب أٔ انًسبًْخ فٙ تطٕٚزْب-

 انسُخ انذراسٛخ انًبدح انقسى انكهٛخ انجبيؼخ د
 2021- 2011 علم التدرٌب الرٌاضً النظري كلٌة التربٌة وعلوم الرٌاضة دٌالى 1
2      
3      
4      
5      

6      

 ػُٕاٌ انزسبنخ أ انقسى انكهٛخ انجبيؼخ د
 األطزٔحخ

 انسُخ انذراسٛخ

سرعة رد الفعل وعاللتها /ماستر النظري اا كلٌةالتربٌة وعلوم الرٌاضة دٌالى 1
بدلة االداء المهاري والخططً 

 لالعبً االرتكاز بكرة المدم

2008 

تؤثٌر منهج تدرٌبً ممترح /ماستر ========== ============= دٌالى 2  
بؤسلوب التدرٌب لمركب فً بعض 
المدرات البدنٌة والنشاط الكهربائً 

ألهم العضالت العاملة فً لوة 
 التصوٌب لالعبً كرة الٌدللشباب

2012 

3  ==
 

 

تؤثٌر تناول الكارنتٌن /ماستر ========= ============
المصاحب للتمرٌنات الهوائٌة فً 

تركٌب الجسم ودهون الدم ألصحاب 
 .الوزن الزائد

2013 
 

4 ======== ======================   ==
     == 

م  ام  
تؤثٌر تناول نبات /مماسترما   ماستر

الحسن المصاحب لتمرٌنات الموة 
الخاصة فً بعض المإشرات 

البٌوككٌمٌائٌة والوظٌفٌة وانجاز 
. رفعة النتر للرباعٌٌن الشباب 

 

 

 

2014 

5 ===================
 ====
==== 

=================== ==========
= 

تؤثٌر تدرٌبات /ما  ماسترماستر

بؤستخدام جهاز المماومات المتعدد 
فً تطوٌر بعض  المدرات البدنٌة 

والبٌومٌكانٌكٌة والمستوى الرلمً 
 .لرمً المطرلة  لفئة الشباب

             2015 

6  ============              
 

تؤثٌر وسائل /ماستر                            === ==================              
-مساعدة فً تطوٌر االدران الحس

الحركً وسرعة ودلة مهارة 
الرفسة النصف دائربة بالكاراتٌة 

 . للناشئٌن

               2016 

7 =============               ===================== ==========
= 

تؤثٌر تمرٌنات /ماسترماس     

خاصة للعضالت العاملة فً تطوٌر 
بعض المدرات البدنٌة والمتغٌرات 
الباٌومٌكانكٌة لمهارتً الضربتٌن 

االرضٌتٌن االمامٌة والخلفٌة 
 .بالتنس

               2017 

تؤثٌر /اطروحة              ========== ====================                ============ 8

فً crossfitتمرٌناتخاصة باسلوب 

تطوٌر الموة الخاصة للمالكمٌن 
. الشباب

              2017 

9 ============                ==========      ==========
= 

تاثٌر تمرٌنات /اطروحة              
خاصة وفمآلزاوٌا االداء فً انتاج 

              2017                                                                     
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. األشزاف ػهٗ انزسبئم ٔاألطبرٚح-

 

. انًؤتًزاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ ٔانٕرش انتٙ شبرك ثٓب-

الموة المصوى وبعض المتغٌرات 
البٌوكٌمٌائٌة واالنجاز لالعبً الموة 

 .البدنٌة

10 =====    2 
11      
12      
13 13     
14      
15      
16      
17      

18      
19      
20  20    

 َٕع انًشبركخ يكبٌ االَؼقبد انؼُٕاٌ د
 (حضٕر- ثحث) 

 انسُخ

تؤثٌر بالتمارٌن التصحٌحٌة وفك              1
المتغٌرات البٌوكٌنماتٌكٌة لتطوٌر الضربة االرضٌة 

 المستمٌمة فً االسكواش

 كلٌة التربٌة 18مإتمر                

 فً الموصل/ الرٌاضتة 
 2012 بحث 

تؤثٌر تمارٌن ممترحةوفك مناطك                2
محددة من الملعب فً تطوٌرالدلة لبعض 

 المهارات االساسٌة فً االسكواش

جامعهة /مإتمر السادس الدولً الثانً 
 كلٌة التربٌة االساسٌة/الموصل 

 2013 بحث

دراسة ممارنةبعزم الموة لعضالت الساعد بٌن  3
 مبتدئً ومتمدمٌن لالعبً دفع الجلة

 الرٌاضً فً 16المإتمر العلمً الدولً 

 مصر/ الماهره
 2015 بحث

لالطراف السفلى PNFتؤثٌر استخدام تمارٌن  4

لتحسٌن الدوران النجاز رمً المرص للمعالٌن فئة 

35  

المإتمر العلمً الدولً االول لعلوم الرٌاضة 
 جامعة السلٌمانٌة/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /

 2017 بحث

تؤثٌر تناول جرعة منفردة من االمفٌتامٌن  5
فً مستوى اللٌالة البدنٌة والمهارٌة 

 لالعبً لالسكواش

كلٌة /المإتمر العلمً الرابع عشر 
 جامعة المستنصرٌة/التربٌة االساسٌة

 2013 بحث

6 
 

    

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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. انذٔراد انتٙ شبرك ثٓب ٔانتٙ أقبيٓب-

 انسُخ يكبٌ االَؼقبد ػُٕاٌ انذٔرح د

 2017 دٌالى/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  العالجٌة والتاهٌلٌة 1

 2011 عمان/االردن  لالسكواش/تطوٌرٌه اسٌوٌة 2

 2014 الكوٌت  لالسكواش/تطوٌرٌه دولٌة 3

 2014-2009 العراق اتحاد العرالً لالسكواش/ تطوٌرٌه  4

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 

 

 انًشزٔػبد انجحثٛخ فٙ يجبل انتخصص -

                    العدد  يحم انُشز ػُٕاٌ انجحث         د
 والمجلد

 انسُخ

تؤثٌر تناول نبات الحسن فً بعض المإشرات البٌوكٌمٌائٌة للرباعٌٌن  1
 الشباب

كلٌة التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

5-2 2014 

تؤثٌر استخدام التمرٌنات الهوائٌة فً بعض دهون الدم الصحاب  2
 الوزن الزتئد

======= 6- 2 2014 

تاثٌر تدرٌبات باستخدام جهاز المماومات فً تطوٌر المدرة االنفجارٌة  3
 وانجاز رمً المطرلة للشباب

========= 8/26 2016 

 
4 

 

فً تطوٌرسرعة  (vertmax)تؤثٌر تدرٌبات خاصة باسنخدام جهاز 

واداءالضربات االمامٌة والخلفٌة لالعبً (footwork)حركات المدمٌن

االسكواش 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 البدنٌة الرٌاضٌة

 2015 11 العدد3مجلد

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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5 

تأثٛز ٔسئم يسبػذحفٙ تطٕٚز دقخ يٓبرح انزفسخ  

 ثبنكزاتٛخ نهُبشئٍٛ(أرا يٕاشٙ كٛز٘)انُصفًقهٕثخ 
 2016 لبول نشر =======

عاللة بعض المٌاسٌات االنتبومترٌة بالموة العضلٌة ودلة التصوٌب  6
 فً الضربة االمامٌة لدى العبً االسكواش

مجلة الرٌاضٌة المعاصرة 
 الوزٌرٌة بنات/جامعة بغداد /

 2009 11العدد/ 8مجلد 

تؤثٌر منهاجتدرٌبً لتطوٌر مكونات اللٌالة البدنٌة وبعض المإشرات  7
 الوظٌفٌة لالعبً االسكواش

 2010  مجلة االنبار

تؤثٌر التدرٌب الممنن فً كفاءة االداء وبعض المإشرات الفسٌولوجٌة  8
 لالعبً االسكواش

جامعة بغداد كلٌة التربٌة 
 الرٌاضٌة 

 2010 3 العدد22مجلد 

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

. انتٙ قبو ثبنُشز فٛٓب( imapact factors)انًجالد انؼبنًٛخ ٔيجالد -

اسى                           د

 انًجهخ

 انسُخ          انؼذد انذ٘ َشز فّٛ ػُٕاٌ انجحث            انذٔنخ          
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تؤثٌر تدرٌبات مركبةعلى بعض المدرات الحركٌة ودلة اداء  السوٌد فخري الدٌن لاسم 1
 بعض المهارات الهجومٌة فً االسكواش

 2014 7العدد/1المجلد 

2      
3      
4      
5      
6      
7      

. ػضٕٚخ انٓٛئبد انؼهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ-

 انًالحظبد         اَتٓبء انؼضٕٚخ/يبسال ػضٕاًا  تبرٚخ االَتسبة دٔنٛخ/يحهٛخ  اسى انٓٛئخ            د

1      

2      
3      
4      
5      
6      
7      

( كتت شكز/شٓبداد تقذٚزٚخ /جٕائش ) إثذاػبد أٔ َشبطبد حصم فٛٓب ػهٗ 

شٓبدح /جبئشح ) يب حصم ػهّٛ أٔ انُشبط اإلثذاع َٕع د

 (كتبة شكز/تقذٚزٚخ 
انجٓخ 

 انًبَحخ
أٔ  ػُٕاٌ انُشبط

 اإلثذاع
 انسُخ        

االتحاد  شهادة تمدٌرٌة و شكر تثمٌن     تمٌن للجهود المبذولة 1        111
العرالً 
 للكراتٌة

تطوٌر فً تصمٌم 
 اجهزه مساعدة 

2016     2016 

دولة الكوٌت  شهادة تمدٌرٌة   تمدٌر للجهود المبذولة                2             2
 لالسكواش

   2004             معسكر تدرٌبً

دولة مصر  شهادة تمدٌرٌة التفت        التفانً فً انجازالعمل 3           3
 العربٌة

 2007               معسكر تدرٌبً 

وزٌر التعلٌم  كتاب شكر الدلة فً العمل               4             4
 العالً 

 2008                دعم المسٌره العلمٌة

 
5             

5555   5 
 

وزٌر التعلٌم  كتاب شكر جهود مبذولة تمدٌر              
 العالً

التفانً واالخالص فً 
 العمل

              2009 

6              

66         6 

رئاسة  كتاب شكر  الدلة فً العمل
 الجامعة

 2010               دعم المسٌره العلمٌة

             7 
7              

7 7 

 2011                لجنة امتحانٌه رئاسة جامعه كتاب شكر التفانً بالعمل              

            8 
8                                 

رئاسة  كتاب شكر  االخ       دعم المستوى االداري
 الجامعة

 2012                  االخالص فً العمل



8 
 

 

- 

. انتأنٛف ٔانتزجًخ

 غٛز يُٓجٛخ/يُٓجٛخ  ػذد انطجؼبد سُخ انُشز اسى دار انُشز ػُٕاٌ انكتبة د
1      
2      
3      
4      
5      
6      

. انهغبد انتٙ ٚجٛذْب-

 انؼزثٛخ-1

 االنكلٌزٌة -2

. يسبًْبد فٙ خذيخ انًجتًغ -

 تهٌئة مالعب خارجٌة كرة الطائرة -1

 تصمٌم وتجهٌز مالعب كرة ٌد -2

 اعادة و تاهٌل مالعب كرة لدم -3

  صٌانة مالعب كرة السلة -4

 

 َشبطبد أخزٖ

 مشرف فنً للمنتخبات الوطنٌة لالتحاد العرالً لالسكواش .1

 عضو لجنة مدربٌن لالسكواش .2

 احد رواد لالتحاد االسكواش .3

 مدرب سابك للمنتخب الوطنً لالسكواش .4

 (محلٌة و دولٌة وعربٌة واسٌوٌة )حاصل على عدة بطوالت  .5

 2010حاصل على المرتبة الثالثة لبطولة الجامعات العربٌة فً مصر  .6

9               

99          9 

 2013نجُخ ايتحبَٛخ  عمٌد الكلٌة كتاب شكر تمدٌر الجهود المبذولة               
            

2013 

 2014               اختجبراد قجٕل طهجخ  عمٌد الكلٌة كتاب شكر جهودمبذولة\            جهو 10           
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/  يالحظة

ًَكن اضافة أٌ نشاطات أخزي نى تتضًنها انفقزات انسابقة 

كذنك ًَكن انتىسع فٍ أٌ فقزة وعدو االقتصار عهً عدد 

 يع خانص االحتزاو وانتقدَز.. انحقىل فٍ كم جدول

 


