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  السٌرة الذاتٌة                             

 

 مهند كامل شاكر احمد  االسم الرباعي :

 7711 تاريخ الوالدة:

 62/1/6072 تاريخ الحصول عليها : /                 الدكتوراهالشهادة :   

 تدريب السباحة التخصص الدقيق : /            التربية الرياضيةلتخصص العام : ا

تاريخ الحصول عليه  /                استاذ مساعد دكتور قب العلمي : الل

:62/1/6072 

 سنوات 71 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 ال يوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

   mohannd.kamel@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني :

 كلية التربية الرياضية -جامعة بغداد: البكالوريوسالجهة المانحة للشهادة 

 6000 - 7777 تاريخ الحصول عليها :

 كلية التربية الرياضية –جامعة ديالى  الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 6076 تاريخ الحصول عليها :

 جامعة ديالى _ كلية التربية االساسيةالجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 6072تاريخ الحصول عليها :
 

توظيف جهاز معدل لقياس القوة الدافعة داخل الماء وعالقتها  عنوان رسالة الماجستير :

 م سباحة حرة 00لسباحي  باإلنجاز

 

تاثير تمرينات بجهاز مقترح في بعض القدارات البدنية عنوان رسالة الدكتوراه :

 سباحة 700-00وعالقتها بانجاز سباق

 

 

 

 

 الصورة

 الشخصية
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 الوظائف التً شغلها :

 

 الى –الفترة من  كان العملم الوظٌفة ت

 2009-2007 / دٌالىالتربٌة الرٌاضٌة مكتبة  مسؤول 1

 2009 -2008 /دٌالىالتربٌة الرٌاضٌةكلٌة مجلة  مسؤول   2

مقرر الترقٌات  3
 العلمٌة

 2014 - 2012 / دٌالىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

مسوؤل مختبر  4
 الفسلجة

البدنٌة وعلوم  التربٌة كلٌة
 لى/ دٌاالرٌاضٌة

2013-2018 

مسوؤل شعبة  5
 االعالم

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضٌة/دٌالى

2020-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌهاف درٌسقام بالتالجامعات او المعاهد التً 

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها

 

 

 

 

 

 

 

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

 البدنٌة وعلوم كلٌة التربٌة 
 /دٌالىالرٌاضٌة

2006 – 2021  

    

    

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2007 السباحة الفردٌة الرٌاضٌة دٌالى 1

تدرٌب  النظرٌة الرٌاضٌة دٌالى 2
 رٌاضً

2019 
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 المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

 

 

 

  األشراف عمى الرسائل واالطاريح 

 

  المؤتمرات والندوات العممية والورش التي شارك فيها 

 

 

 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2013 السباحة الفردٌة الرٌاضٌة دٌالى 1

      

      

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 1
التربٌة 
 الرٌاضٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2020- 2021 

 عنوان  الرسالة
 االطروحة   أو

بجهاز مقترح فً تعلم مراحل اجتٌاز  تٌر تمرٌناتاث

 حواجز 110الحاجز وعالقته بمستوى التحصٌل لفعالٌة 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 2
موغلً 
 التركٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2020 - 2021 

 عنوان  الرسالة
 او   األطروحة

التصوٌب لدى العبً كرة اثر جهاز مقترح فً تطوٌر دقة 
 الٌد

 المؤتمر الدولي االول جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2012 -         التربٌة الرٌاضٌة جامعة بغداد   1

 2013 -         التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى 2

 2012 -         التربٌة الرٌاضٌة جامعة دٌالى 

 2020 -         التربٌة الرٌاضٌة  جامعة دٌالى 
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها

 

 

 

 معرض الكتاب الرٌاضً العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 المشاركةنوع  القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2010  - الرٌاضٌة جامعة دٌالى 
 مؤتمر االبداع الرٌاضً العنوان 

 

 ت1
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2013 +         جامعة الملك  االردن             
 كتبة االفتراضٌة فً جامعة بغدادترشٌح لدورة الم  العنوان 

 

2 
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2010 -          جامعة بغداد        

     
3 

 

  عنوان الدورة 
  المشاركةالدورة التحكٌمٌة الدولٌة للسباحة فً االردن

السنة /  االردن مكان االنعقاد

2011 

4 
 

  عنوان الدورة 
  المشاركة فً الدورة التدرٌبٌة الدولٌة لرٌاضة السباحة

السنة /  العراق مكان االنعقاد

2013 

5 
 

  عنوان الدورة 
  اقامة دورة تحكٌمٌة للسباحة              

السنة /  اقلٌم كردستان مكان االنعقاد

2013 
 ت

 
 عنوان الدورة 

 
  دورة العربٌة للسباحةتحكٌم بطولة ال      

 2011السنة / الجزائر                        مكان االنعقاد

 ت
 

 تحكٌم بطولة الدورة العربٌة للسباحة           عنوان الدورة 
  

 2013السنة /  االردن مكان االنعقاد
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 التعلٌم المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 2013 العراق تصمٌم جهاز لقٌاس القوة للسباحٌن داخل الماء 1

تأثيز استخذام اجهشة تذريب المقبومت   )داخل وخبرج  2

المبء(  لتطىيز القىة السزيعت للذراعين وعالقته 

 لمنتخب النبشئين متز حزة 05سببحي  بإنجبس

 2016 العراق

تخدام منهج تعميمي مقترح باستراتيجية التعمم أثر اس 3
 الفراشةالتوليدي في تعمم االداء الفني لسباحة 

تأثير تمرينات القوة القصوى لمرجمين في مقدار كمية 
الدفع لنوعي البدء )الخاطف والمضمار(  وزمن انجاز 

 .م حرة 05 سباحة

 2017 العراق 

جلين دراست مقبرنت لمقبديز القىة الذافعت للز  4

 بين انىاع السببحبث االولمبيت  
 2018 العراق

تنظيم أحمال تدريبية باستخدام جهاز تدريبي مصنع في  6

(م  077تطوير تحمل السرعة الخاص وانجاز فعالية عدو (

 .حرة شباب

 2018 العراق

ذي )أيزوكينتك(  جهاز مشابه لمحركةب تأثير تمرينات 7
 متر 05باحي لستطوير القوة السريعة مقاومات في 

 .عمى الظهر واالنجاز

 2019 العراق

دراسة تحليلية لتطور االنجاز الرقمي ال نواع السباحة  8

 6077لغاية  7770م ) للفترة من 00االولمبية ( 
 2019 العراق
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 ( التً قام بالنشر فٌها impact factors)  مجلةالمجالت العالمٌة و

 ٌةمجلة التربٌة الرٌاض اسم المجلة ت

استخدام جهاز لقٌاس اقصى قوة دافعة للذراعٌن والرجلٌن فً  عنوان البحث

 سباحة الصدر

 2013السنة / العدد الذي نشر فٌه /  االردنالدولة / 

 مجلة جامعة مؤتة للعلوم التطبٌقٌة اسم المجلة ت

 

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة 

 ةرئٌس هٌئة التحكٌم فً االتحاد العراقً المركزي للسباح اسم الهٌئة ت
1 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

-= 

+= 

2010  2014 

 وزارة التخطٌط العراقٌةمحكم لبراءاة االختراع  اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

-= 

+= 

2020  2020 

 

 finaمن االتحاد الدولً للسباحة    حكم دولً معتمد اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

2012  2015 
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 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على ) جوائز / شهادات تقدٌرٌة / كتب شكر(

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 شهادة تقدٌرٌة

 

 اقامة دورة تحكٌمٌة للسباحة عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 ةالسن      الجهة المانحة      

 2013 اقلٌم كردستان العراق /                /          

جائزة محمد بن راشد لالبداع  

 الرٌاضً

 2017 االمارات العربٌة

 2016 تونس جائزة دراسا لعلوم الرٌاضة 

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 كتاب شكر

 

 اقامة معرض الكتاب الرٌاضً عنوان النشاط او االبداع 

 حصل علٌه ما 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      الجهة المانحة      

 2010 جامعة دٌالى /                /          

 

 

 التألٌف والترجمة 

 

 اللغات التً ٌجٌدها 

 العربٌة.  1

 اختراع وابتكار االجهزة فً المجال الرٌاضً عنوان الكتاب ت

 مطبعة جامعة دٌالى اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           االولى/ عدد الطبعات 2020سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت
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 مساهمات فً خدمة المجتمع 

 ة للسباحة سنوٌاٌاقامة دورات تدرٌبٌة وتحكٌم . 1

  ل السباحة فً مسبح بعقوبة ٌن واالطفاتعلٌم المبتدئ . 2

 طوالت التً ٌقٌمها االتحاد العراقً للسباحة سنوٌاالمشاركة فً تحكٌم جمٌع الب . 3

 نشاطات اخرى 

 تصمٌم وابتكار االجهزة الرٌاضٌة . 1

 تصمٌم لوحات واعالنات مختلفة على الحاسوب . 2

 .لمجاالت المختلفةفً ارفد الكلٌة بالمصادر الحدٌثة  . 3


