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 8022-8002 جامعة دٌالى عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

    

    

    

    

    

 

  

 

 



 فٌهاالجامعات او المعاهد التً درس  -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  8008-8002 كلٌة التربٌة االساسٌة -الجامعة المستنصرٌة 

ولغاٌة الوقت  8005 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 الحاضر

 

    

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتدرٌسها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة  المستنصرٌة 2
 األساسٌة 

 8002/8008 الكرة الطائرة التربٌة الرٌاضٌة

التربٌة  المستنصرٌة 8
 األساسٌة 

 8002/8008 الفسلجة /الماجستٌر التربٌة الرٌاضٌة

التربٌة البدنٌة  دٌالى 3
 وعلوم الرٌاضة

 8005/8002 التشرٌح العلوم النظرٌة

التربٌة البدنٌة  دٌالى 4
 وعلوم الرٌاضة

ولغاٌة  8002 الفسلجة العلوم النظرٌة
 الوقت الحاضر

التربٌة البدنٌة  دٌالى 5
 وعلوم الرٌاضة

 8028-8002 /ماجستٌر الفسلجة الدراسات العلٌا

التربٌة البدنٌة  دٌالى 6
 وعلوم الرٌاضة

ولغٌة الوقت 8028 فسلجه التدرٌب الدراسات العلٌا
 الحاضر

 Anatomy 2018 العالج الطبٌعً   الرافدٌن الجامعة  2

 Anatomy 2018  التحلٌالت المرضٌة  الرافدٌن الجامعة 
 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

2      

      

      

      

 

 االشراف على الرسائل واالطارٌح -

 السنة الدراسٌة عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلٌة الجامعة ت

التغٌرات الحاصلة فً النشاط   الرٌاضٌة التربٌة كلٌة دٌالى  .2
الكهربائً لبعض المجموعات 

العضلٌة العاملة لدى الرباعٌن فً 
 اثناء اداء رفعة الخطف

8002 

بناء مقٌاس الضغوط النفسٌة   الرٌاضٌة كلٌة التربٌة دٌالى  .2
 لحكام كرة القدم فً العراق

8002 

التقدٌر الكمً لمساهمة اهم      .8
القدرات الحركٌة فً دقة اداء 
بعض المهارات الفنٌة لالعبً 

المنتخب الوطنً العراقً بالكرة 
 الطائرة .

8020 

بناء مقٌاس الخصخصة ودوره   الرٌاضٌة التربٌة كلٌة دٌالى  .3
لتطوٌر اداء االندٌة الرٌاضٌة 

 للمؤسسات فً العراق

8022 

بعض القدرات العقلٌة والحركٌة   الرٌاضٌة التربٌة كلٌة دٌالى  .4
وعالقتها باداء المهارات الدفاعٌة 

لالعبً اندٌة  النخبة بالكرة 

8022 



 الطائرة

تمرٌنات خاصة على بعض  تاثٌر  الرٌاضٌة التربٌة كلٌة دٌالى  .5
المتغٌرات الوظٌفٌة والمكون 

الشحمً وغٌر الشحمً للنساء 
 الحوامل

8028 

النشاط الكهربائً للعضلة الفخذٌة   الرٌاضٌة التربٌة كلٌة دٌالى 
والتؤامٌة والشغل بداللة الطاقة 

الحركٌة لمرحلة االقتراب 
وعالقتهما بقوة الدفع لحظة 
فً االرتقاء بالضرب الساحق 

 الكرة الطائرة

8028 

توظٌف جهاز معدل لقٌاس القوة   الرٌاضٌة التربٌة كلٌة دٌالى 
الدافعة داخل الماء وعالقتها 

 م حرة 50باالنجاز لسباحً 

8028 

      

 

 .فٌها شارك والورش التً العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

     

     

     

     

 

 

 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

مركز اعداد  دورة فً االدارة والتنظٌم )برنامج خطة ادارة الوقت ( 
وتطوٌر 
المالكات 
العلمٌة 
 واالدارٌة

2223 

الجامعة  العلمًوزارة التعلٌم العالً والبحث  -دورة طرائق التدرٌس  
 المستنصرٌة

8002 

مجلس  دورة تدرٌبٌة دولٌة بالسباحة االولمبٌة 
التضامن 
 االولمبً

2222 

االتحاد الدولً  دورة تحكٌمٌة دولٌة بكرة الماء 
 للسباحة

2222 

 FIMAS Business course in leader’s skills 
development 

 8005 اٌطالٌا

 8002 جامعة بغداد العلٌادورة القٌادات الجامعٌة  

دورة تدرٌبٌة فً ضمان الجودة ومتطلبات الحصول على شهادة  
 (.22085االٌزو )

 8022 جامعة دٌالى

 

 

 البحوث المنجزة



 اسم المجلة    تاريخ النشر اللقب العلمي الشهادة  اسم البحث                 

فً نسبة تركٌز البروتٌنات  تاثٌر البرامج التاهٌلٌة
 فً البالزما LDLالدهنٌة ذات الكثافة الواطئة 

 مجلة علوم الرياضة 8002 مدرس دكتوراه
 1العدد/

 تاثٌر التمارٌن االوكسجٌنٌة على تكٌف الدفع 
 خالل الراحة C.O.Pالقلبً 

 مجلة علوم الرٌاضة 2009 مدرس دكتوراه
 1العدد/

 تمرٌنات المرتفعات والمنحدرات على توازن تاثٌر
 القوة بداللة النشاط الكهربائً لعضالت الرجلٌن 

 العاملة والمعاكسة لدى العبً القدم

مجلة الرٌاضة  8024 أستاذ مساعد دكتوراه
المعاصرة 

 4عدد  23مجلد/

    دكتوراه 

على سطوح مائلة فً بعض  تاثٌر تدرٌبات البالٌومترك
البٌومٌكانٌكٌة والنشاط الكهربائً لدى العبً المتغٌرات 

 كرة الٌد

    دكتوراه

 اثر عزم التدوٌر لمفصل الركبة خالل زواٌا عمل 
 بقمة النشاط الكهربائً للعضلة الرباعٌة مختلفة

 لرافعً االثقال

 مجلة علوم الرٌاضة 8024 أستاذ مساعد دكتوراه
 80العدد 

السرٌعة واالنجاز  دراسة العالقة االرتباطٌة بٌن القوة
 ( متر سباحة حرة200الرقمً لسباحً )

 مجلة علوم الرٌاضة 8026 دكتور أستاذ دكتوراه

دراسة مقارنة للطاقة المصروفة وبعض المؤشرات 
الوظٌفٌة اثناء الراحة لطالبات كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة المرحلة الرابعة

 حزٌران أستاذ دكتور دكتوراه
 8022 

 

 مجلة علوم الرٌاضة

تأثٌر النشاط الرٌاضً المنتظم على استجابة الهرمون 
 ( فً النساءFSHالمحفز للجرٌبات )

 بحوث االستالل أستاذ دكتور دكتوراه
2 

 مجلة علوم الرٌاضة

 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

 العدد عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
الذي نشر 

 فٌه

 السنة

مقارنة فً مقدار القوة  دراسة الجزائر مجلة المحترف .2
 الناتجة والنشاط الكهربائً لعضالت

اختبار  نٌالسفلى ب االطراف
العمودي )سٌرجنت(القفز  

 و اختبار القوة القصوى

 8026 22العدد 

 European 
Journal of 

Molecular & 
Clinical 

Medicine 
(EJMCM 

 The effect of using special 
nutritional supplements 
accompanying weight 

training exercises on the 
development of muscular 
activity of the leg muscles 

and achievement on the 
effectiveness of the triple 

jump 

NOV 
 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 . والدولٌة المحلٌة والجمعٌات العلمٌةالهٌئات  عضوٌة -



مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

امٌن عام االتحاد  .2
 العراقً للسباحة

 - - 8002-2228من  محلٌة

عضو مؤسس  .8
ومعاون فً مدرسة 

 البطل االولمبً  

 - - 8002-8006من  محلٌة

خبٌر فً المختبر  .3
والفسلجة الطبً 

الرٌاضٌة للمركز 
الوطنً لرعاٌة 

الموهبة الرٌاضٌة 
 فً العراق.

وزارة الشباب 
 والرٌاضة

 - - 8022-8025من 

      

  

 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 
تقدٌر/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط او  المانحةالجهة 
 االبداع

 السنة

      

      

      

      

      

 

 

 التالٌف والترجمة  -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 االنكلٌزٌة -2

8- 

3-    

 

 

 المجتمعمساهمات فً خدمة   -

2... 

8. 

 

 نشاطات اخرى -

2. . 



8.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 


