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 الخالدي رافد حبيب قدوري شكر االسم الرباعي :
 

 ناحية السعدية / قضاء خانقين / محافظة ديالى    2013/   1/   18  : تاريخ الوالدة
 

 2021/   3/  15 تاريخ الحصول عليها :  / الدكتوراهالشهادة : 
 

 الكرة الطائرة - البايوميكانيكيق :دقالالتخصص   / التربية الرياضيةالتخصص العام : 
 

 2020/  8/  20 تاريخ الحصول عليه :  / مساعد أستاذاللقب العلمي : 
 

 سنة (    15)   عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :
 

 اليوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :
 

 @qedu.irafid.habib@uodiyala. /gmail.comrafidhabeb:البريد االلكتروني 
 

 عة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجام   الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس :
 

 الرياضة وعلوم  البدنية التربية كليةجامعة ديالى /   الجهة المانحة لشهادة الماجستير :
 

والشغل    للعضلة المستقيمة الفخذية والتوأميةالنشاط الكهربائي    :  عنوان رسالة الماجستير

لمرحلة  بداللة   الحركية  لحظة    االقترابالطاقة  الدفع  بقوة  بالضرب    االرتقاءوعالقتهما 

 . الساحق في الكرة الطائرة
 

الم :الجهة  الدكتوراه  لشهادة  وعلوم    انحة  البدنية  التربية  كلية  المستنصرية/  الجامعة 

 الرياضة 
 

بإنجاز    وعالقتها   بعض المتغيرات البيوديناميكية والوظيفية :    الدكتوراه  أطروحة  عنوان

 . الكرة الطائرة لالعبيالضرب الساحق العالي 
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 : الوظائف التي شغلها
 

 الى  –الفترة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

 2011-2008 البدنية وعلوم الرياضة التربية كلية االدارة / شؤون التدريسين  1

 2014- 2013 البدنية وعلوم الرياضة التربية كلية التطوير والتعليم المستمر   شعبة مسؤول  2

 2015 - 2014 البدنية وعلوم الرياضة   التربية كلية مسؤول شعبة ضمان الجودة   3

 2017-2015 البدنية وعلوم الرياضة التربية كلية مقرر فرع العلوم النظرية  4

 2021-2020 البدنية وعلوم الرياضة التربية كلية كتروني اللع اموقحدة المسؤول و 5

لغاية  - 2019 البدنية وعلوم الرياضة التربية كلية التطوير والتعليم المستمر   شعبة مسؤول  6

 االن 
 

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 

 

 

 

 

 

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

  ولحد االن   – 2006 ضة لوم الريا لبدنية وعكلية التربية ا –جامعة ديالى  1

 السنة الدراسية  المادة القسم  الكلية  الجامعة  ت 

  البدنية التربية ديالى 1
 الرياضة  وعلوم

  األلعاب
 الفرقية

 الكرة الطائرة 
للمرحلة  
الثانية  
 والرابعة 

2006-2016 

  البدنية التربية ديالى 2
 الرياضة  وعلوم

  األلعاب
 الفرقية

 الكرة الطائرة 
للمرحلة  

 لثة الثا

 لحد االن-2017

التربية البدنية   ديالى 3
 وعلوم الرياضة 

لغاية  -2021 البايوميكانيك  العلوم النظرية 

 االن
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 العلمية  البحوث

1 

 رة بعض المظاهر الحركية لدى العبي الكرة الطائ التنبؤ بدقة أداء مهارة الضرب الساحق بداللة عنوان

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –جامعة بابل  –مجلة علوم التربية الرياضة  جهة النشر 

      2016العدد الرابع  بابل / 10/2014/  20-18  لعلوم التربية الرياضية العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي  العدد والتاريخ

 

2 

 

 عنوان

وفقًا لمسافة سقوط الكرة لنهائي التحليل البايوميكنيكي لحسم نقطة االرسال والضربات المتبادلة 
  التنس األرضي بين العبتينبطولة استراليا المفتوحة ب

(Serena Williams – Maria Sharapova ) 
 لرياضةكلية التربية البدنية وعلوم ا –جامعة ديالى  –مجلة علوم الرياضة  جهة النشر 

 2016ايلول  26المجلد الثامن العدد  العدد والتاريخ

 
3 

 An analytical study of the speed and distance of touching the ball with the عنوان

playing field for the points of transmission and mutual strikes for the final 

of the Australian Open tennis tournament between the two players (Serena 

Williams - Maria Sharapova) 2015 

 
 International Journal of Psychosocial Rehabilitation جهة النشر 

    Vol 24 العدد والتاريخ

Issue 08 

5    /5    /2020 
 
4 

مهارتي حائط الصد والضرب الساحق  دراسة تحليلية كينماتيكية للفروق الزمنية لحظة االرتقاء في اداء عنوان
 السريع وعالقته بدقة حائط الصد الفردي بالكرة الطائرة 

 ديالى جامعة – الرياضة وعلوم  دنيةالب التربية  كلية الرياضة مجلة علوم جهة النشر 
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 2020حزيران   41لعدد  ا -  ملحق بالمجلد الثاني عشر - السادس عشر االلكتروني  العدد والتاريخ

 

 
5 

نسبة مساهمة بعض المتغيرات الكينماتيكية وقوة التركيز البصري في دقة مهارة الضرب الساحق  عنوان
 لالعبات الكرة الطائرة 

 ديالى جامعة – الرياضة وعلوم  دنيةالب التربية  كلية الرياضة مجلة علوم جهة النشر 

 2018يلول / ا -  34العدد   -المجلد العاشر   العدد والتاريخ

 
6 

 د يبكرة ال بوالتصوي  الطبطبة مهارتيتأثر استخدام التعلم االتقاني في تعلم  نعنوا

 بغداد   جامعة –  الرياضة للبنات وعلوم البدنية  التربية كلية الرياضة المعاصرة مجلة جهة النشر 

 2017 - العدد الثاني -المجلد السادس عشر  العدد والتاريخ

 

 

 اللغات التي يجيدها

 . اللغة التركمانية  2                     ة. اللغة العربي 1

 

 نشاطات اخرى  

 ين المالي التحاد الريشة الطائرة فرع ديالى     شغلت منصب االم . 1

 .  2012 ولغاية 2004 للفترة من      

  2004عضو الهيئة االدارية لنادي شهربان الرياضة للفترة من  . 2

 .  2012ولغاية     

  2010ة للفترة من الرياضي بالكرة الطائرمدرب نادي شهربان  . 3

 .  2012ولغاية     
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-2016. مدرب نادي ديالى الرياضي بالكرة الطائرة للنساء موسم    4

2017  . 

موسم   5 للنساء  الطائرة  بالكرة  الرياضي  شهربان  نادي  مدرب   .

2017-2018 

ساء سنه الدراسية . مدرب منتخب جامعة ديالى بالكرة الطائرة للن  6

2018-2019. 

في    بالكرة الطائرة  . حاصل على مركز الثاني كمدرب لفريق النساء  7

ال وزارة  موسم  بطولة  والرياضة  نادي   2018-2017شباب  مع 

 شهربان الرياضي . 

الثالث    8 مركز  على  كمدرب  .حاصل  العراق  جامعات  بطولة  في 

جامعة ديالى مع  2019-2018خب الجامعة للنساء بالكرة الطائرة منتل

. 

بالكرة  دوري العراقي  الفي بطوله  كمدرب  حاصل على مركز رابع    .  9

   نادي شهربان الرياضي . مع   2018-2017الطائرة للنساء 


