
 .جمال محمد شعيب محمود د .  االسم :  
 .بعقوبة  1969المواليد : 

 أستاذ دكتور .اللقب العلمي : 
 جامعة ديالى . –الرياضية   البدنية وعلوم  مكان العمل : كلية التربية

 :السيرة العلمية أواًل :  
 .   2008/  8/  6( في  6749تعين حسب األمر الجامعي المرقم )  •
  2008/   8/  11جامعة ديالى بتاريخ  –باشررررر في كلية التربية الرياضررررية   •

 .   2008/   8/   12( في  1677حسب األمر اإلداري المرقم ) 
( من  1993حصرررل على شرررلادة البكالوريول في التربية الرياضرررية عام )  •

 .    جامعة بغداد  –اضية  كلية التربية الري
جامعة    –في كلية التربية الرياضررررية   بول دراسررررة الماجسررررتيرحصررررل على ق •

 . 2005/  10/  9( في  6632 ديالى  حسب األمر الجامعي المرقم )
من كلية التربية    في التربية الرياضررررررريةحصرررررررل على شرررررررلادة الماجسرررررررتير   •

   ( في  2302 )ديالى حسرررررررررب األمر الجامعي المرقم   جامعة  –الرياضرررررررررية 
علم التدريب الرياضرررري / مصررررارعة وبتقد ر  اختصررررا    2008/   3/   22

 . جيد جدًا 
جامعة بغداد   –في كلية التربية الرياضرية   بول دراسرة الدكتورا حصرل على ق  •

   . 2009/   10/   27 ( في / د. ع 3607 حسب األمر الجامعي المرقم )
حصرل على شرلادة الدكتورا  في التربية الرياضرية من كلية التربية الرياضرية   •

  9( في           4411جامعة بغداد حسب األمر الجامعي المرقم ) دع /  –
وبتقد ر جيد    اختصرا  فسرلجة التدريب الرياضري / مصرارعة 2012/   9  /

 .  جداً 
( في       6األمر اإلداري المرقم ) اجتاز اختبار صررررررررررحية التدري  حسرررررررررب    •

 والصادر من لجنة صرحية التدري  في جامعة ديالى .  2008/   7/   9
ل ( في   609اجتاز اختبار سررررررررمة اللغة حسرررررررب األمر اإلداري المرقم )  •

 والصادر من أمانة مجل  الجامعة في جامعة ديالى .  2008/   7/    28



  23( في   885اجتاز اختبار طرائق التدري  حسب األمر اإلداري المرقم )  •
ي والصرررادر من وحدة تروير طرائق التدري  والتدريب الجامع 2008/   4  /
 كلية التربية في جامعة ديالى .   /
   الرابعة . و  الثانية درل مادة علم التدريب للمرحلة •
 درل مادة فسولوجيا التدريب الرياضي للمرحلة الثالثة .    •
 درل مادة المصارعة للمرحلة الثالثة . •
  .  2008 ذ عاممن رئي  اللجنة العلمية لمادة المصارعة •
التدريب الرياضرري والتغذية الرياضررية لرلبة الدراسررا  درل مادة فسرريولوجيا   •

العليرا ) الردكتورا  ( في كليرة التربيرة البردنيرة وعلوم الريراضررررررررررة في جرامعرة    
 ديالى .

درل مادة فسريولوجيا التدريب الرياضري لرلبة الدراسرا  العليا ) الماجسرتير(   •
 في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة ديالى .

 اشرف على مجموعة من طرب المرحلة الرابعة / بحوث تخرج . •
 اشرف على مجموعة من طرب المرحلة الرابعة / تربيق مدارل . •
  عمل ضمن لجان مناقشة بحوث التخرج للمرحلة الرابعة . •
عمل كعضو مناقش ضمن لجان مناقشة طرب الدراسا  العليا             )   •

كليا  التربية البدنية وعلوم الرياضررررة في   الماجسررررتير ( وألكثر من كلية من
 الجامعا  العراقية .

عمل كعضو مناقش ضمن لجان مناقشة طرب الدراسا  العليا             )   •
الردكتورا  ( وألكثر من كليرة من كليرا  التربيرة البردنيرة وعلوم الريراضرررررررررة في 

 الجامعا  العراقية .
لماجسرررتير ( في كلية التربية  ترأل لجان مناقشرررة طرب الدراسرررا  العليا ) ا •

 البدنية وعلوم الرياضة في جامعة ديالى .
كليا  التربية   عمل كمقوم علمي لعدة مرا  لرسرررررررائل واطاريع لمجموعة من •

 البدنية وعلوم الرياضة في الجامعا  العراقية .



مجلة كلية التربية الرياضية   عمل كمقوم علمي لعدة بحوث علمية نشر  في •
  . جامعة ديالى –

في عدد من المؤتمرا  العلمية الدولية التي نضررررررمتلا مجموعة من شررررررار   •
 كليا  التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعا  العراقية داخل العراق .

أقام وشرار  في العد د من الور  العلمية التي نضرمتلا كلية التربية البدنية   •
كليرا  التربيرة البردنيرة  وعلوم الريراضرررررررررة في جرامعرة ديرالى وكرذلر  بع  من 

 وعلوم الرياضة في الجامعا  العراقية .
حصرل على مجموعة من كتب الشركر من السريد وزير التعليم العالي والبح   •

  العلمي .
حصل على مجموعة من كتب الشكر من السادة عمداء كلية التربية البدنية    •

 وعلوم الرياضة في جامعة ديالى .
كر من السررررررادة عمداء كليا  التربية  حصررررررل على مجموعة من كتب الشرررررر  •

البدنية وعلوم الرياضة في أكثر من جامعة عراقية ضمن لجان مناقشة طلبة 
 الدراسا  العليا الماجستير والدكتورا  .

عمل كمحاضررر ضررمن الدورة التدريبية األسرريوية التي أقاملا أتحاد كرة القدم  •
 فرع ديالى .

 :البحوث العلمية المنشورة ثانيًا :  
تأثير وسيلة تدريبية باستخدام الدمية في سرعة ومستوى األداء الفني لبعض .    1

    . مسكات الرمي من فوق الصدر لمصارعي الرومانية األشبال
 بح  مشتر  : 

 م . د جمال محمد شعيب 
 محمد رشيد لريف  

 .   2018عام /  ،جامعة ديالى  –المجلة العلمية : مجلة كلية التربية الرياضية  
تأثير تمرينات خاصة في تطوير بعض القدرات البدنية واللكم المضاد للمالكمين  .    2

 . الشباب
 م . د جمال محمد شعيب 



 م . م ثائر خمي  أحمد 
 .   2018عام /  .جامعة ديالى  – المجلة العلمية : مجلة كلية التربية الرياضية 

تأأثير التأدريأل اليرمي المعكوي في تطوير بعض القأدرات البأدنيأة الخأاصأأأأأة  .    3

 . لألطراف ومستوى األداء الفني للمسكات لالعبي الجودو الشباب
 م . د جمال محمد شعيب أ . 

 صالع على شرل 
   .  2018عام /  ،جامعة ديالى  – المجلة العلمية : مجلة كلية التربية الرياضية 

سرعة األداء لبعض مسكات   تأثير تمرينات خاصة لعضالت الجذع في تطوير  .  4

 . لمصارعي الرومانية الشباب الرمي من فوق الصدر ) الخطف (
 م . د جمال محمد شعيب أ .  

 عمر إبراهيم خليل 
   .  2018عام /  ،جامعة ديالى  – المجلة العلمية : مجلة كلية التربية الرياضية 

متبأاينأة الشأأأأد   بأأممأال تأدريبيأة    تأأثير مني  تأدريبي وفن نمأام الطأالأة اليوا ي.    5

 . القأأدر  الوظيفية للقأألل لمصارعي الحر  الشبابوالحجم في تطوير 
 م . د جمال محمد شعيب أ . 

 أ . م . د سوزان خليفة جودي  
 . 2020سكوبال /  المجلة العلمية :

في اسأأتجابة جياا الدوراو ومسأأتوى نرموو الكورت ول    تأثير جيد المنافسأأة.   6

 . ومامض الالكتك في الدم للمصارعين المتقدمين

 م . د جمال محمد شعيب أ . 
 أ . م . د سوزان خليفة جودي  

 . 2020سكوبال /  المجلة العلمية :
تأثير برنامج غذائي رياضرري وفق منلج تدريبي في بع  المؤشرررا  الوةيفية    . 7

 .  والبيوكيميائية لمصارعي الرومانية الناشئين
 م . د جمال محمد شعيب أ . 

 أ . م . د سوزان خليفة جودي  



 . 2020سكوبال /  المجلة العلمية :
 :السيرة الرياضية  ثالثًا :   

 . 1981تاريخ االنتماء إلى لعبة المصارعة عام  •
 المحافظة والجامعا  والعراق .احد أبرال المصارعة السابقين على مستوى  •
 .  1988ولغاية عام  1986عام من عمل مساعد مدرب مصارعة  •
  1991ولغرايرة عرام    1988عرام    من  عمرل مردربرًا لمنتخرب محرافظرة ديرالى •

  1989عام  وحصل على المركز الثال  فرقيًا في برولة العراق لفئة األحداث  
. 
 .  1990حصل على شلادة تدريبية دولية عام  •
ولحد   2003من عام حاليًا منصب رئي  اتحاد المصارعة فرع ديالى  يشغل   •

 .األن
  للفترة من          )  عضو هيئة إدارية لنادي بعقوبة الرياضي شغل منصب •

2008 – 2012   )  . 
شررررررررغل امين سررررررررر في الليئة اإلدارية لنادي بعقوبة الرياضرررررررري للفترة من          •

  (2012 -      . ) 
للفترة من  عضو هيئة إدارية التحاد المصارعة العراقي المركزي  شغل منصب •

 .  2014/   1/   9ولغاية   2013/   3/   9
شرررررغل منصرررررب األمين المالي في الليئة اإلدارية التحاد المصرررررارعة العراقي  •

 .  2018ولغاية   2014/   1/   9للفترة من المركزي 
 :المشاركا  الدولية رابعًا :  
شرررررررار  ضرررررررمن وفد المنتخب الوطني العراقي في عدة معسررررررركرا  تدريبية    •

  وبصرررررررررفرة إداري وكرذلر  بصرررررررررفرة رئي  وفرد والتي أقيمر  في أكثر من دولرة
 . أجنبية

وبصررررفة   لعراقي في عدة بروال  دوليةا  الوطني  شررررار  ضررررمن وفد المنتخب •
 . أجنبية إداري وكذل  بصفة رئي  وفد والتي أقيم  في أكثر من دولة 



وبصررفة   عربيةلعراقي في عدة بروال   ا الوطني شررار  ضررمن وفد المنتخب  •
وكذل  بصرررررررررفرة رئي  وفد والتي أقيم     وكذل  المرد ر الفني للمنتخرب  إداري 

 .   عربية في أكثر من دولة
لعراقي في عدة بروال  لدول غرب أسيا  ا الوطني  شار  ضمن وفد المنتخب  •

 وبصفة رئي  وفد والتي أقيم  في أكثر من دولة عربية . 
لعراقي في عدة بروال  لقارة أسررررررريا  ا الوطني شرررررررار  ضرررررررمن وفد المنتخب •

وبصرررررررررفرة إداري وكرذلر  بصرررررررررفرة رئي  وفرد والتي أقيمر  في أكثر من دولرة  
 أجنبية .  

والتي أقيم   للناشررئين أسرريا شررار  ضررمن اللجان التنظيمية في برولة غرب •
وعلى نفقرة    2013/    8/    22  تراريخفي المملكرة األردنيرة اللراشرررررررررميرة في  

 اتحاد غرب أسيا .
والتي  لفئة المتقدمين شرررار  ضرررمن اللجان التنظيمية في برولة غرب أسررريا •

وعلى   2014/    3/    13  –  8الجملوريررة اللبنررانيررة للفترة من    أقيمرر  في
 نفقة اتحاد غرب أسيا .

    


