
 جامعة دٌالى –كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  – لذاتٌةالسٌرة ا

  0202-0202 –جامعة دٌالى  –كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة –السٌرة الذاتٌة 

  اٌاد كامل شعالن دمحماالسم الرباعً : 

 02/20/2791تارٌخ الوالدة : 

 الشهادة : الماجستٌر 

 02/22/0229تارٌخ الحصول علٌها : 

 التخصص العام : التربٌة الرٌاضٌة

  النفسالتخصص الدقٌق : علم 

 مساعد اللقب العلمً : مدرس

 02/2/0202تارٌخ الحصول علٌه : 

 اشهر ( 22و) سنوات( 7عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً : )

 عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً : ) الٌوجد(

 ayad.kamel.shalan@uodiyala.edu.iqالبرٌد االلكترونً : 

 الجهة المانحة لشهادة البكالورٌوس : جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة االساسٌة 

 7/0227/ 5تارٌخ الحصول علٌها :

 الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر : جامعة دٌالى 

 02/22/0229تارٌخ الحصول علٌها : 

 عنوان رسالة الماجستٌر: 

 الخسالة مدتخمص -1
لدى الالعبين المتقدمين في االلعاب المالكمة ــ الجودو ـ التايكواندو في لصحة النفسية لبناء مقياس ) -2

 (العراق
 بإشخاف                                                 الباحث            -3

 أ.م. د االء  زهيخ مرظفى                   اياد كامل شعالن               -4
 م7201                                                         هـ              8143 -5

ان التظؾر الكبيخ والتغيخ الحي طخأ عمى مدتؾى السشافدات الخياضية السختمفـة وفـج يسيـل التخررـات      -6
خزل له الخياضيؾن اثشاء التجريب وكحلػ السشافدـة . باالضـافة الـى ومل الديادة فج الحسل التجريبج الحي ي

الزــغؾا الحياةيــة أمــبل مــؽ الزــخوري ان اتستــل الخياضــج ا وان يعــؾن عمــى مدــتؾى عــا  مــؽ الرــحة 
الشفدــية والميا ــة البجويــة والؾعيفيــة .وان اهسيــة البحــث ةكســؽ  فــج لشــاء اداة  يــاس لمرــحة الشفدــية لكــج 

mailto:ayad.kamel.shalan@uodiyala.edu.iq


االلعاب الفخدية الن الهجف مشه وضل حمؾ  لمسذعمة التج يعاوج مشها هـالالء الالعبـؾن يدتفاد مشها العبؾ 
 وةجاوز الهفؾات التج  ج اتعخضؾن اثشاء الشداالت .  

ــداالت  أمــا مذــعمة البحــث      -7 ــة  مــؽ لــال  متابعــة الباحــث لش ــة ويــج ان الحال ــخ مــؽ االلعــاب الفخدي الكثي
الشفدية الدمبية التج اتعخض لها الالعب  بل واثشاء وبعـج الشـدا  كثيـخة   مسعـؽ ان ةـالدي بـه الـى االحتـخاق 
الشفدج وبالتالج اتدبب فج اوخفاض مدتؾى الرـحة الشفدـية .و لعـجم ويـؾد اداة  يـاس لسؾضـؾة الرـحة 

ــج ال ــاب الفخديــة ف ــحا ارةــاى الباحــث الشفدــية لاللع ــخاق  ل ــجى الالعبــيؽ ع ــاس لمرــحة الشفدــية ل ــاء ماي )لش
 فج العخاق(التايعؾاوجو  -الجؾ دو   –الستاجميؽ فج االلعاب  السالكسة 

فاشتسمت عمى السجا  البذخي: العبؾ بعض االلعاب الفخدية فج االوجية الخياضية أما مجاالت البحث  -8
( والسجا  السعاوج: الااعات الخياضية 2/5/2017 -2016/  9/  4العخا ية و السجا  الدماوج:   

 الخامة لخياضيج االلعاب الفخدية لألوجية العخا ية. 
واستخجم الباحث السشهج الؾمفج السالئؼ لظبيعة البحث   والتار الباحث عيشة البحث بالظخياة       -9

جؾ دو   التايعؾاوجو ( والبالغ عجدهؼ العذؾائية وهؼ العبج اوجية العخاق بالعاب السشازالت ) السالكسة   ال
( العبا لمعبات الثالث لمسؾسؼ 1603%( مؽ مجتسل البحث األممج السعؾن مؽ  )21( وماجارها )347)

(   و ج اطمل الباحث عمى الجراسات والشغخيات الخامة بستغيخ البحث مشها 2017 –2016الخياضج )
لماياس ةتالءم وطبيعة البحث   وعخض الباحث األداة (  ثؼ  ام الباحث لبشاء أداة 2013درٍاسة )فخيق 

عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء فج مجا  عمؼ الشفذ الخياضج   وعمؼ الشفذ العام   ثؼ أيخى الباحث التجخبة 
( عمى عيشة مؽ مجتسل البحث لمتعخف عمى مالحية الفاخات 6/2/2017االستظالعية فج ةاريخ )

يسات وو ت اإليابة  و ج استخخج الباحث السالشخات اإلحرائية ) والبجائل ووضؾح معشى الفاخات والتعم
الاؾة التسيدية  وعال ة الفاخة بالسجسؾة الكمج لمفاخات  وعال ة الفاخة بالسجا    وعال ة السجا  بالسجا   
وعال ة كل مجا  بالجرية الكمية  والتحميل العاممج(. وأستخجم الباحث الؾسائل اإلحرائية التج ةتالءم 

 .(spss)جف البحث مؽ لال  استخجام الحايبة اإلحرائية وه
وةؼ عخض الشتائج عمى شعل يجاو  وةحميمها ومشا ذتها وفق التبار التحميل العاممج وعخض   -10

السرفؾفات  بل التجويخ وبعجه   و ج ةؾمل الباحث الى ميغة ماياس الرحة الشفدية بذعل وهائج عمى 
خة لتمػ األبعاد الثالث. و ج ةؾمل الباحث لعجد مؽ االستشتايات مؽ ( فا14وفق ثالث أبعاد بسجسؾة)

( فاخة مؾزعة عمى ثالثة عؾامل ةايذ الرحة الشفدية 14ان الساياس الحالج ةزسؽ عمى )  -أهسها:
كحلػ ةؾمل الباحث لعجد مؽ  التايعؾاوجو(   –الجؾ دو -لالعبيؽ الستاجميؽ فج االلعاب ) السالكسة

ولامة   ضخورة اهتسام الجهات الخياضية السدالولة ووسائل اإلعالم السختمفة ا )مؽ أهسهالتؾميات 
والخياضج   الخياضية والتؾعية لجورها االيجالج لسا لها مؽ أهسية وةاثيخ مباشخ عمى شخرية الفخد عامة 

 (لامة 

 



  الوظائف التً شغلها :

 الى -الفترة من  مكان العمل  الوظٌفة ت

 2/5/0222-2/0/0220 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة –جامعة دٌالى  والتخطٌطالدراسات  شعبةمسؤول  2

الى  2/0/0222من  كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة –جامعة دٌالى  مسؤول شعبة الشؤون العلمٌة 0
2/7/0222 

 0227الى  0222 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاض –جامعة دٌالى  مسؤول شعبة االدارة 2

 2/22/0227الى  2/9/0227 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاض –جامعة دٌالى  مسؤول شعبة التعلٌم المستمر 

 لحد االن 0202 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاض –جامعة دٌالى  مسؤول وحدة العالقات الثقافٌة 

 : والندوات التً شارك فٌهاالمؤتمرات 

 -المؤتمر الدولً العلمً الرابع لعلوم التربٌة الرٌاضٌة : -2

 السنة نوع المشاركة القسم مكان االنعقاد ت

 0229 بحث التربٌة الرٌاضٌة دٌالىجامعة  2

 علمً الدولً االول لعلوم التربٌة الرٌاضٌة :المؤتمر ال -0

 السنة نوع المشاركة القسم مكان االنعقاد ت

 0202 حضور التربٌة الرٌاضٌة جامعة دٌالى 2

 

 الدورات التً شارك بها 

 السنة نوع المشاركة القسم مكان االنعقاد نوع الدورة ت

 0222 حضور التربٌة الرٌاضٌة جامعة دٌالى دورة الطب الرٌاضً 2

االتحاد العراقً دورة  0
المركزي للكٌوكوشن 

 كاي 

اللجنة 
االولمبٌة 
 الوطنٌة
 العراقٌة

 0225 مشارك لجنة القتال الخلٌط

 البحوث العلمٌة :

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

تقٌٌم مستوى جودة االرشاد النفسً المقدم لطلبة التربٌة البدنٌة  2
  وعلوم الرٌاضة فً جامعة دٌالى

كلٌة التربٌة  – دٌالىجامعة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

0222 

خاصة باستخدام جهاز اللكم الدوار فً تطوٌر تأثٌر تمرٌنات  0
  مهارة الصد بالذراع الٌسرى من الخارج للمالكمٌن الشباب

 

كلٌة  – المستنصرٌةجامعة 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
0202 

الكذف عؽ مدتؾى الزبط الجالمج والخاريج لجى  2
اواث(  –السخشحيؽ التخبؾييؽ وعال ته بستغيخ الشؾة )ذكؾر 

 لسسارسيؽ لالوذظة الخياضيةا

مجلة النشاط البدنً الرٌاضً 
 -المجتمع التربٌة والصحة 

 الجزائر
0227 

 النشر فً مجالت عالمٌة :

 السنة الدولة اسم المجلة عنوان البحث ت

لشاء وةظبيق ماياس الحيل الجفاعية  2
لالعبج مشتخبات يامعة ديالى فج االلعاب 

 الخياضية

Tropical 
medicine and 
bublic health 0202 برٌطانٌا 

دراسة تحلٌلٌة لالنعكاسات النفسٌة لدى  0
 –الالعبٌن المصابٌن لفئتً ) الشباب 

 المتقدمٌن( فً لعبة المالكمة 

Tropical 
medicine and 
bublic health 

 0202 برٌطانٌا

 


