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 السرية الذاتية

 

 احمد ولهان حميد هادي االسم الرباعي:
 8/7/1981 تأريخ الميالد:

 24/1/2019 تاريخ الحصول عليها: دكتوراه الشهادة:
فسلجة تدريب/ الكرة  التخصص الدقيق: تربية بدنية وعلوم الرياضة التخصص العام:

 الطائرة
 24/1/2019 تأريخ الحصول عليها: مدرس اللقب العلمي:

 سنة 13 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:
 ال يوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي:

 Ahmed.walhan.@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني:

 جامعة ديالى كلية التربية الرياضية الجهة المانحة لشهادة البكالوريوس:
 2005 تأريخ الحصول عليها:

 لية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى ك الجهة المانحة لشهادة الماجستير:
 2012 تأريخ الحصول عليها:

 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه:
 2018 تأريخ الحصول عليها:
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 عنوان رسالة املاجستري 
عالقتها بدقة عالقتها بدقة التدريب الباليستي يف تطوير بعض القدرات البدنية اخلاصة والتدريب الباليستي يف تطوير بعض القدرات البدنية اخلاصة وتأثري تأثري 

  مهارة الضرب الساحق لالعبني الشباب بالكرة الطائرةمهارة الضرب الساحق لالعبني الشباب بالكرة الطائرة
  
  

  الدكتوراه : اطروحةعنوان 
القدرة العضلية على وفق القدرة العضلية على وفق   تطويرتطويرمتارين خاصة باستخدام مقاومات متنوعة يف متارين خاصة باستخدام مقاومات متنوعة يف تأثري تأثري 

  الكهربائي الهم العضالت العاملة ودقة الكهربائي الهم العضالت العاملة ودقة النشاط النشاط 
  للشبابللشباب  اهلجومية بالكرة الطائرةاهلجومية بالكرة الطائرة  املهاراتاملهارات

 المشرف 
 أ.د مجـــــاهــــــــد حمـــــــــيد رشــــــيد

 م2018

 الباحث
 مــــــــيداحمــــــــــد ولـــــــهان ح

 

 المشرف
 لــــــيث ابراهــــــيم جاســــــمأ.د 

 ه 1440
 خمسة ابواب : االطروحة علىاحتوت 

 تضمن الباب األول المقدمة وأهمية البحث:
ومننننننند انمفاننننننند اد لخاص نننننننر ااداا ان نننننننخ   ص  نننننننر اننننننن   ان نننننننخ      ننننننندد  لننننننن  

خصنننننر  خنص  نننننر اننهخ نننننر مونننننالوق و ننننند  اان  نننننخم ان تنننننص   ننننن   اداا انمهنننننخ ا  ان 
وانالنننن   مانننند اد  اننننود منننند الننننت ملخل لنننننخ  نننند  انونننن خا  ان صنننن  ر انواصننننصر انننننن  
ان تننننننننصر ان خمصننننننننر  نننننننن   اداا انمهننننننننخ   وانالنننننننن  منننننننند انممانننننننند اوننننننننال دات انال  نننننننن   

( ن ونننننننالدا  اصننننننن  امننننننن  ان تننننننن     ننننننننخا ا داا نصمهنننننننخ ا  E.M.Gاناه  نننننننخ    
د وجننننننننود   اننننننننر ولننننننننشا  مانننننننند و خونننننننن   نننننننندو  انم صو ننننننننر نش طد اننلننننننننخ  ان تننننننننص  ا

  مفلننننننن  صننننننن    نصمال  ننننننن ا  ان  نننننننخ    النننننننخر  نننننننن  طداا ان  انننننننخ   واو  نننننننر ن   ننننننن
 ان تص ر .

 خصننننننر  خوننننننال دات انم خومننننننخ   الم  نننننننخ والامنننننند طلم ننننننر ان  نننننن  لنننننن   اننننننداد 
 وااننننن  انال نننننو  ان خصننننن  لننننن  الننننند    انف نننننخ  ان م  نننننر   أونننننصو انم الصفنننننر وانمالننننننو  

خومنننننننخ  مالنوانننننننر لننننننن  م خوننننننننر ن لننننننن  ن ا ننننننن د انلننننننن خ   نننننننخنا   ان نننننننخ    ولننننننن   م 
منننننند ا داا   اصنننننطر و خنالنننننخن  ان صنننننو  اصنننننن  مونننننالوق ان خ ص نننننخ  ان دن نننننر نهنننننش  انف نننننن
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لتنننننننن  انننننننند وننننننننو  و نننننننند  اان  ننننننننخم  ،شي  ننننننننن ا  اصنننننننن  ان خ ص ننننننننخ  انمهخ  ننننننننراننننننننن
مهننننننخ ا  ن  ننننننر  طدااانمال صنننننن  منننننند اننلننننننخ  اناه  ننننننخ   نص تنننننن   ان خمصننننننر  نننننن   

 ا   ان خ   .
 :دراسة إلىال هدفتو

نال ننننننننو   ان نننننننند     خوننننننننال دات م خومننننننننخ  مالنواننننننننر  خصننننننننر  اننننننننداد الم  نننننننننخ  .1
ان تنننننص ر النننننت ان تننننن   ودونننننر اداا انمهنننننخ ا  انهجوم نننننر  نننننخنا   ان نننننخ    

 نصل خ .

 خونننننننال دات م خومنننننننخ  مالنوانننننننر ان خصنننننننر  انالم  ننننننننخ انال ننننننن أ اصننننننن  النننننننأ     .2
اصنننننن  ولنننننن  اننلننننننخ  اناه  ننننننخ   نص تنننننن    لنننننن  ال ننننننو   ان نننننند   ان تننننننص ر

 .نصل خ  ان خ       خنا نمهخ ا  انهجوم روا ان خمصر
ش ااالمنننننند ان خ نننننن    اوننننننال دت ان خ نننننن  انمنننننننهث انالج   نننننن منننننننهث ان  نننننن  طمننننننخ 

انننننننود وشنننننننن   وننننننن   شو انمجمنننننننواال د انالج    نننننننر وانتنننننننخ  ر، انالصنننننننم ت انالج   ننننننن  
اش اخنننننن  انمجموانننننر انالج    نننننر لنننننت  لنننننشا انالصنننننم ت  نخوننننن      نننننر ملننننناصر ان  ننننن ،

اا ننننن  ننننننخدي د نننننخن  ان  ختننننن  والنننننت اللننننن    انملننننناصر اصننننن  ال ادلنننننخ ممنننننخ ج ننننن  
ان خ ننننننن    الننننننننخ  الصننننننننم ت انمجمننننننننواال د شا  اا ال نننننننخ  ان  صنننننننن  وان  نننننننندي  انتنننننننن   
انم انننننت( لتننننن   اننننند ال د ننننند مانننننخد وووننننن  انالننننند     وننننن  جننننندو   منننننن   نننننخ  

ان  ننننن  اصننننن  اا ننننن     ا ننننننرمصالنننننال  مننننند و ننننن  مد   نننننر انلننننن خ  وان  ختنننننر، و وتننننن
( 2016/2017  نصموونننننت ان  ختننننن  ننننننخدي ان نننننخن و   نننننخنا   ان نننننخ    ننننننخدي د نننننخن 
اا ننننننن د النننننننت طجننننننن اا انالجنننننننخ    ( اا نننننننخ  والنننننننت اونننننننال  خد ا   نننننننر28لت  وان نننننننخن  اننننننندد

 .رن مد ا  خن    رجخا ا ال خ  ان خ   ن  نر ان    و ااوال  ا ر اص هت، 
خ ث وال ص صهنننننننخ ومنخولنننننننالهخ  ش ونننننننخت اننننننن م اننالننننننن   اا  و نننننننر ط تنننننننخ  التنننننننمن

 ننننننن م اننالنننننننخ ث وال ص صهنننننننخ  ألننننننناخ    خن نننننننر وجنننننننداو  ومنخولنننننننالهخ  نننننننخن     ان خ ننننننن  
 ان صم ر ان د  ر.
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 :انال  الوص   ن هخ ان خ   ااوالنالخجخ  طلتطمخ 
طد نصالم  نننننننننننننخ  ا  نننننننننننن  اا جننننننننننننخ    خوننننننننننننال دات انم خومننننننننننننخ  ولنننننننننننن  اننلننننننننننننخ   .1

نفجخ  نننننننننر نصونننننننننخو د وان ننننننننند   اناه  نننننننننخ   لننننننننن  ال نننننننننو   ان ننننننننند   ان تنننننننننص ر واا
 .نصل خ  ن ا  د انل خ   خنا   ان خ   اانفجخ  ر نصش اا د 

مالنوانننننننننننننر ونننننننننننننخاد  لننننننننننننن  ال نننننننننننننو   م خومنننننننننننننخ  نصالم  ننننننننننننننخ   خونننننننننننننال دات طد  .2
دونننننننننننر اداا انمهنننننننننننخ ا  انهجوم نننننننننننر  اا ونننننننننننخ ، انتننننننننننن   انونننننننننننخ  ،  نننننننننننخ   

 انصد(  خنا   ان خ    ن ا  د انل خ .
 خومنننننننننننننننخ  لننننننننننننننن  ال نننننننننننننننو     نننننننننننننننم ونننننننننننننننخلم  انالم  ننننننننننننننننخ   خونننننننننننننننال دات انم .3

ان نننننننننند ا  ان تننننننننننص ر اصنننننننننن  ولنننننننننن  اننلننننننننننخ  اناه  ننننننننننخ   ننننننننننندق النننننننننن اد ا نننننننننننر 
 ان   .

 اشن   وص  ان خ    مخ  ص :
تنننننننن و   ااننننننننداد انمنننننننند   د نصالم  نننننننننخ   خوننننننننال دات انم خومننننننننخ  اصنننننننن  ولنننننننن   .1

اننلنننننننخ  اناه  نننننننخ   لننننننن  ال نننننننو   ان ننننننند   ان تنننننننص ر نص تننننننن   ان خمصنننننننر لننننننن  
 انمهخ ا  انهجوم ر.

اصنننن  ولنننن  اننلننننخ  اناه  ننننخ   لنننن   خنم خومننننخ   الم  نننننخ دات انتنننن و   اوننننال  .2
 انمهخ ا  انهجوم ر.ال و   ان د ا  ان دن ر، و 

 نننننننن   لالنننننننن   انالنننننننند    انم خومننننننننخ  خوننننننننال دات   الم  نننننننننخ خن  ان نخ ننننننننرتننننننن و    .3
 اااداد  ان خت وان خ (.
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 :الوظائف التي شغلها

 الى –الفترة من  ن العملمكا الوظيفة ت

1.     

 اجلامعات او املعاهد التي قام بالتدريس فيها
 المالحظات الى –الفترة من  / المعهد ( الجهة ) الجامعة / الكلية ت

  2021-2008 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  .1

 املقررات الدراسية التي قام بتدريسها
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 ديالى  .1
التربية البدنية 
 2021-2008 الطائرةالكرة  الفرقيةااللعاب  وعلوم الرياضة

 املقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم يف تطويرها 
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

     ال يوجد  .1

 على الرسائل واالطاريح  ألشرافا
 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

     

  عنوان الرسالة:
 ال يوجد

  أو االطروحة:
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 املؤمترات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 
 المؤتمر العلمي الدولي الثاني / المشترك االول العنوان

 الكلية مكان انعقاد ت
 نوع المشاركة

 لسنة الدراسيةا
 حضور بحث

 2020  √ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة دهوك 1

 المؤتمر االفتراضي االول العنوان

 الكلية مكان انعقاد ت
 نوع المشاركة

 السنة الدراسية
 حضور بحث

 2020  √ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى 2

 شارك بها والتي اقامها  الدورات التي
 التحكيم في الكرة الطائرة عنوان الدورة

 السنة الدراسية مكان انعقاد )الجامعة/ الكلية( ت

 2018 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 1

 في الكرة الطائرةالتدريبية المهارات  عنوان الدورة

 السنة الدراسية مكان انعقاد )الجامعة/ الكلية( ت

 2016 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بغدادجامعة  2

 أوا  التخص  خلدمة البيةة واتجمتم  املشروعات البحثية يف جم
 تطوير التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1.  
باستخدام ثقاالت في بعض المتغيرات الفسيولوجية خاصة تأثير تمرينات 

ب الساحق بالكرة لتطوير القوة االنفجارية للذراعين ودقة اداء مهارة الضر 
 الطائرة لالعبين

 2020 علوم الرياضةمجلة 

2.  
تمرينات خاصة باستخدام المثقالت لتطوير بعض المتغيرات الفسيولوجية تأثير 

والقوة االنفجارية للذراعين ودقة اداء مهارة الضرب الساحق لالعبي نادي 
 المقدادية بالكرة الطائرة

 2019 علوم الرياضةمجلة 
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 ( التي قام بالنشر فيها impact factorsاتجمالت العاملية وجملة ) 
  اسم المجلة 1 ت

  عنوان البحث

 السنة  )الدولة( )الجامعة/ الكلية، أن وجدت( 

  

 عضوية اهليةات العلمية واحمللية والدولية 
 ال يوجد اسم الهيئة 1 ت

 السنة انتهاء العضوية ما رال عضوا   تأريخ االنتساب دولي محلي

      

/ شهادات تقديرية /  نشاطات حصل فيها على ) جوائز أو إبداعات
 كتب شكر(

 اللجان االمتحانيةعمل  نوع االبداع 1 ت

 عمل اللجان االمتحانيةانجاز  عنوان االبداع او النشاط

 ما حصل عليه
 السنة الجهة المانحة

 كتاب شكر شهادة تقديرية جائزة

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة عمادة  √  
 ديالى

2012-
2021 

 نشر المجاالت العالمية )سكوباكس( نوع االبداع 1 ت

 ر بحوثنش عنوان االبداع او النشاط

 ما حصل عليه
 السنة الجهة المانحة

 كتاب شكر شهادة تقديرية جائزة

 2020 رئيس جامعة ديالى √  
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 التأليف والرتمجة 
 ال يوجد عنوان الكتاب  ت

  دار النشر

 غير منهجي منهجي عدد الطبعات سنة النشر

    
 
 
 
 

 اللغات التي جييدها 

 العربية.  1

  أخرىنشاطات 
 


