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Dhiaa  Hamood  Mawlood  AL  Hassan      

 حسٍانضٍبء حًٕد يٕنٕد   : االسى انرببعً -

 دكتٕرانهقب انعهًً :    استبر يسبعذ  - 

  35/23/2691    : تبرٌخ انٕالدة -

 33/1/3124  :  تبرٌخ انحصٕل عهٍٓب  - دكتٕراِ:     انشٓبدة -

 كرة انقذو -عهى انتذرٌب         :  انتخصص انذقٍق           تربٍت انبذٍَت ٔعهٕو انرٌبضت  :   انعبوانتخصص  -

   3129-1 -33                          : تبرٌخ انحصٕل عهٍّ         استبر يسبعذ دكتٕر  : انهقب انعهًً -

 ثالثت عشر سُت                                                              عذد سُٕاث انخذيت فً انتعهٍى انعبنً:  -

 diaa.hammoud@uodiyala.edu.iq          انبرٌذ االنكترًَٔ: -
 كهٍت انتربٍت انبذٍَت ٔعهٕو انرٌبضت                         -جبيعت بغذاد  : نٕرٌٕسبانجٓت انًبَحت نهشٓبدة انبك -

 2662 -2661  : انشٓبدةتبرٌخ يُح 

   كهٍت انتربٍت انبذٍَت ٔعهٕو انرٌبضت                          -جبيعت دٌبنى  : انجٓت انًبَحت نشٓبدة انًبجستٍر -

 3112  : تبرٌخ يُح انشٓبدة

                   كهٍت انتربٍت االسبسٍت                           -جبيعت دٌبنى   : انجٓت انًبَحت نشٓبدة انذكتٕراِ -

  3124  : تبرٌخ يُح انشٓبدة

 -عُٕاٌ رسبنت انًبجستٍر: -

 (ٔاالسبسٍت نهُبشئٍٍ بكرة انقذو تأثٍر انتًرٌُبث انًركبت فً تطٌٕر بعض انًٓبراث انعقهٍت) 

 - انذكتٕراِ: عُٕاٌ اطرٔحت -

تأثٌر تنظٌم الحمل التدرٌبً على وفق المسافة وعدد الخطوات والسعرات المستهلكة لمراكز الالعبٌن فً بعض )

 (المتغٌرات الفسلحٌة  والبدنٌة الخاصة بكرة القدم

 

 

 

 

 

 الصورة



 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  /  مقرر فرع االلعاب الفردٌة  
 جامعة دٌالى 

8002 -8002 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  /  مدٌر شعبة المكتبة والمجانٌة  
 جامعة دٌالى

8005- 8006 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  /  لس الكلٌة امٌن مج 
 جامعة دٌالى

8006-8002 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  /  الفردٌةرئٌس فرع االلعاب  
 جامعة دٌالى

8002- 8002 

    

    

 

  

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

الى  8000من محاضر  الى االن - 8002من  جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  
8002 

    

    

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنٌة  دٌالى 0
 وعلوم الرٌاضة

 الى االن 8000 كرة قدم االلعاب الفرقٌة

التربٌة البدنٌة  دٌالى 8
 وعلوم الرٌاضة

 الى االن -8002 علم التدرٌب العلوم النظرٌة

      

      

      

      

      

 

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 

 



 -ائل و االطروحة:االشراف على الرس -

السنة  االطروحةعنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 الدراسٌة

التربٌة البدنٌة  دٌالى 0
 وعلوم الرٌاضة 

االلعاب 
 الفرقٌة 

تأأير التدتأأ ا هلتد الأأكلتدلي أأويل أأكلت أأو ال
بيأأأأأدلتد أأأأأ اتالتدب   أأأأأ لتد   أأأأأ لد  أأأأأات ل
ولسأأأأأأأتو لتف ت لتدس أأأأأأأكلد لسأأأأأأأ  الد  بأأأأأأأكل

لتدجو ولتدشب هل

8002 

التربٌة البدنٌة  دٌالى  8
 وعلوم الرٌاضة 

االلعاب 
 الفرقٌة

تأأير التلا  أأ الت   أأالتتجأأ بلتد أأا لبوسأأ   ل
ت ا ب  لح  ر ل كلت و السا  لتفستج ب ل
تدحا   لوبيأدلتدلت  أاتالتدب  ول       أ ل

 دحاتيلتدلالىلب ا لتد  ملتدشب ه
 

8002 

التربٌة البدنٌة  دٌالى  3
 وعلوم الرٌاضة 

االلعاب 
 الفرقٌة 

مقترحة فً اثر تمرٌنات خاصة بوسائل 
بعض القدرات الحركٌة المركبة وتعلم 

مهارة المناولة والتهدٌف بكرة القدم 
 للصاالت

8080 

      

      

 

 -: العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

     

     

     

     

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

    

    

    

    

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجالفً  البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

    

 
 
 

   



 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة المجلةاسم  ت

العراق  الرٌاضة المعاصرة 0
 بغداد -

تأثٌر استخدام الشبكة التدرٌبٌة على تعلم 
بعض المهارات االساسٌة وعالقتها بتطور 

 بعض القدرات البدنٌة بكرة القدم

 8002 

العراق  علوم الرٌاضة 8
- 

 دٌالى

لالعبٌن المتقدمٌن فً تقٌٌم الضغوط النفسٌة 
 الدوري الممتاز فً كرة القدم

 8002 

العراق  علوم التربٌة الرٌاضٌة 3
 بابل -

تجلٌل االداء المهاري الهجومً والدفاعً 
 بكرة القدم 02لالعبٌن االرتكاز فً خلٌجً 

0 8002 

العراق  علوم الرٌاضة 4
- 

 دٌالى

دراسة مقارنة لمؤشرات المسافة وعدد 
عرات المستهلكة لخطوط الخطوات والس

 اللعب فً كرة القدم

 8003 

العراق  الفتح 5
- 

 دٌالى

دراسة مقارنة لبعض المتغٌرات الفسلحٌة 
 لخطوط اللعب بكرة القدم

 
 

 8003 
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اخطبء انتقذٌر انًكبًَ ٔانزيبًَ نحبرس  

انًريى ٔتأثٍرْب عهى َتبئج انًببراة 

 .بكرة انقذو 

vol,3 no, 

1,march,525-

529   

2015 

انًجهت انذٔنٍت نهبحٕث  2

انرٌبضٍت انًتقذيت  

 )يجهت عصر(,

تأثٍر تقهٍم يذة انراحت فً تطٌٕر انعتبت  

 انفبرقت انالْٕائٍت نهًتقذيٍٍ بكرة انقذو

, 2انًجهذ 

, كبٌَٕ 01انعذد

 559-571انثبًَ,

2015 

العراق   –يجهت عهٕو انرٌبضت  2
 /دٌالى

يُٓج تذرٌبً ببستخذاو يُظٕيت االداء 

  Ex3 pedometerانبذًَ االنكترًَٔ 

نتطٌٕر بعض انقذراث انبذٍَت نالعبٍٍ 

 انًتقذيٍٍ بكرة انقذو

–انًجهذ انثبيٍ 

 حزٌراٌ 25 انعذد 

2016 

2 International 

Journal Of 

Psychosocial 

Rehabilitation 

تأثٍر يُٓج تذرٌبً ببستخذاو انًسبحبث  

انخبنٍت نتطٌٕر خطط انهعب انٓجٕيٍت 

 بكرة انقذو
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Volume 24 

Issue 09 
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JOURNAL OF 
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MEDICINE 

انكرة فً تطٕر تأثٍر تًرٌُبث سرٌعت يع  

انًرأغت ٔتغٍٍر االتجبِ نالعبٍٍ انُبشئٍٍ 

 بكرة انقذو

 

 

ISSN 2515-

8260 

Volume 07 

Issue 03 
 

2020 

00 International 

Journal Of 

Psychosocial 

Rehabilitation 
 

انتحهٍم انهحظً اثُبء سٍر انًببراة  

ٔتأثٍرِ عهى االداء انًٓبري انٓجٕيً 

انقذؤَتٍجت انفرٌق بكرة   

 

 

ISSN:1475-

7192 

Volume 24 

Issue 03 
 

2020 

انًجهت االٔربٍت  08

نتكُٕنٕجٍت عهٕو 

بعض القدرات البدنٌة الخاصة وعالقتها  
بدقة االداء المهاري والخططً الدفاعً 

 (3122) (22انعذد)



 انرٌبضت / دبً 

 

 لالعبً االرتكاز المتقدمٌن بكرة القدم

03 International 

Journal Of 

Psychosocial 

Rehabilitation 
 

تأثير تمرينات القوة المعيقة في تطوير  
بعض القدرات البدنية والمهارية لالعبين 

 الشباب بكرة القدم
 

lSSN:1475-

7192 

Volume 24 

Issue 06 

2020 

 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

      

 

 

 

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

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 

ة/ كتاب ٌتقدٌر
 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

   جامعة دٌالى شكركتاب  03  0

      

      

      

      

 

 

 والترجمةالتألٌف  -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

تنظٌم الحمل  0
التدرٌبً لمراكز 

 الالعبٌن بكرة القدم 

 غٌر منهجً  8002 نور للنشر

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة -0

 اللغة االنكلٌزٌة -8

3-   



 

 نشاطات اخرى -

 سنوات 00كثر من ً كرة القدم والساحات المكشوفة امدرب فرٌق الكلٌة لخامس .0

سنوات والحاصل على المراكز  00كثر من ً كرة القدم والساحات المكشوفة امدرب فرٌق الجامعة لخامس .8

 االول والثانً على الجامعات العراقٌة

 (CDعلى قرص )نسخة ٌتم تسلٌم نسخة ورقٌة ومالحظة/  

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 

 

 وسام عماد عبد الغنً م.م.

 مدٌر قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً


