
 السٌرة الذاتٌة

 االسم الرباعً : باسم ابراهٌم حمٌد احمد 

  1/11/1631تارٌخ الوالدة : 

 1116الشهادة : الدكتوراه                    تارٌخ الحصول علٌها :

 التخصص العام : التربٌة الرٌاضٌة              التخصص الدلٌك : االختبار والمٌاس 

 1111مساعد                       تارٌخ الحصول علٌه :اللمب العلمً : استاذ 

 سنوات  11عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً : 

 عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً : ال ٌوجد 

 البرٌد  الاللكترونً : 

 الجهة المانحة لشهادة البكالورٌوس : جامعة بغداد 

  1651-1651تارٌخ الحصول علٌها : 

 المانحة لشهادة الماجستٌر : جامعة دٌالى الجهة 

  1111تارٌخ الحصول علٌها : 

 الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه : جامعة دٌالى 

  1116تارٌخ الحصول علٌها : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

عنوان رسالة الماجستٌر : التمدٌر الكمً لمساهمة اهم المدرات الحركٌة فً دلة ادارة بعض 
 المهارات الفنٌة لالعبً المنتخب الوطنً العرالً بالكرة الطائرة 

 الباحث : ابراهٌم باسم حمٌد العبٌدي

 المشرفان : أ .د طارق حسن رزولً 

 م. د ماهر عبداللطٌف عارف 

راه : التمدٌر الكمً لالنتباه االنتمائً والذكاء المكانً وعاللتهما بدالله عنوان رسالة الدكتو
 التحصٌل المعرفً ودلة المهارات الفنٌة بالكرة الطائرة لطالب المرحلة الرابعة 

 باشراف 

 أ.م.د دمحم ولٌد شهاب 

 الوظائف التً شغلها :

  مكان العمل  الوظٌفة  ت

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى  الرٌاضة الجامعٌة  1
 وعلوم الرٌاضة 

1111-1116  

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى  نمٌب التدرٌسٌن  1
 وعلوم الرٌاضة 

 ولحد االن  -1116

 

 الجامعات او المعاهد التً لام بالتدرٌس فٌها :

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

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى  1
 وعلوم الرٌاضة 

 الكرة الطائرة  و لحد االن  -1111

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى  1
 وعلوم الرٌاضة 

 االحصاء التطبٌمً  ولحد االن  – 1111

 

 

 



 

 الممررات الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

 السنة الدراسٌة  المادة  المسم  الكلٌة  الجامعة  ت

التربٌة البدنٌة وعلوم  دٌالى  -1
 الرٌاضة 

االلعاب 
 الفرلٌة

الكرة 
 الطائرة

1112 

 

 

 طارٌح على الرسائل واال االشراف

 السنة الدراسٌة  المسم  الكلٌة  الجامعة 

    

    

 

 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارن بها 

 المؤتمر العلمً الدولً االول لكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  العنوان 

 السنة الدراسٌة  نوع المشاركة  المسم  مكان االنعماد  ت

 1115 بحث  التربٌة الرٌاضٌة  جامعة دٌالى 1

 الدروة التدرٌبٌة بالكرة  الطائرة لطالب المرحلة الرابعة  العنوان 

 1116  ٌالى جامعة  مكان االنعماد  1

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( التً لام بالنشر فٌها   Impact factorsالمجالت العالمٌة ومجلة )

  International journal of psychosocial Rehabilitation اسم المجلة 
 The percentage of the contribution of the conceptual عنوان البحث 

fluency with the accuracy of the performance of some 
offensive technical skills in volley ball for students of the 
fourth academic year ,college of physical Education and 
sports science  

 Vol.24.lssus08.2020 الدولة 

  International journal of pharmaceutical Research اسم المجلة 

 Designing and codifying offen sivetechnical skills teats عنوان البحث 
for National  volunteer talent center players (18 years 
old )   

 Volume 13.lssue 2.Apr.jun-2021 الدولة 

 Indian journal of public health Research and اسم المجلة 
Developmcont  

 Building a cognitive test  for offensive and defensive for عنوان البحث 
mations in volley ball and codifying it for the fourth 
stage students , college of physical Education and sport 
science ,Diyala university  

 21-3-2020 

 

 

 

 

 

 



 

 اٌداعات او نشاطات حصل فٌها على ) جوائز / شهادات تمدٌرٌة / كتب شكر ( 

عنوان النشاط  نوع النشاطات واالبداع  ت
 االبداع 

 السنة  الجهة المانحة 

منالشة رسالة  تنوع النشاط واالبداع  
 ماجستٌر 

 1111 جامعة دٌالى 

 1116 جامعة دٌالى  دورة تدرٌبٌة  مسٌرة علمٌة )شكر وتمدٌر ( 

 1116 جامعة دٌالى  لجنة امتحانٌة  مسٌرة علٌمة شهادة مشاركة  

كتاب شكر وتمدٌر )رئٌس  
 الجامعة ( 

ندوى للمنتدى 
 البرلمان العرالً 

مجلس النواب 
 العرالً 

1114 

خدمة المجتمع  النهوض بالمسٌرة العلمٌة  
 المدنً 

 1112 جامعة دٌالى 

خدمة المجتمع  كتاب شكر ) رئٌس الجامعة ( 
 المدنً 

 1115 جامعة دٌالى 

المشاركة فً  كتاب شكر ) العمٌد (  
معرض االبتكار 

 االول 

 1116 جامعة دٌالى 

 1113 جامعة دٌالى  دورة تحكٌمٌة  مسٌرة علٌمة )شهادة مشاركة  

 1116 جامعة دٌالى  بطولة الجامعات  )العمٌد (كتب شكر  

 

 

 

 

 

 

 

 



 اللغات التً ٌجٌدها 

 اللغة العربٌة  – 1

1-  

1-  

 مساهمة فً خدمة المجتمع 

 رئٌس االتحاد الفرعً لكرة الطائرة محافظة دٌالى  – 1

 سكرتٌر رابطة الرٌاضٌن الرواد االولمبٌة فً العراق والعالم فرع دٌالى  -1

 عضو نمابة االكادٌمٌٌن العرالٌة فرع دٌالى  – 1

 عضو اللجنة العلمٌة لفرع االلعاب الفرلٌة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  – 1

 

 


