
                     

  لسیرة الذاتیةا             

  
  

  

  

  ٢٣/٢/١٩٩١تاریخ المیالد:                   محمد رافد مھدي قدوريأسم التدریسي: 
  ماجستیر الشھادة:                               ١٦/٢/٢٠١٧ تاریخ التعیین:
  كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضةموقع العمل:                                         مدرس اللقب العلمي:

  یةدااللعاب الفر القسم:                   تنس -علم التدریب الریاضي :التخصص
  mohamed.rafed@uodiyala.edu.iq: البرید االلكتروني 

  
  معلومات عن الشھادة                                               

  االختصاص الدقیق               االختصاص العام        تاریخ الحصول      الجامعة        الشھادة 
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  البحوث المنجزة

  
  
  
  
  
  

  اسم المجلةتاریخ النشر  الشھادة  عنوان البحث
  تأثیر استخدام الخرائط الذھنیة وفق التغذیة الراجعة 

  لالعبي األساسیة  في تعلم بعض المھارات(اللفظیة والمكتوبة)
  المدرسة التخصصیة بالتنس

  المجلة السویدیة    ٢٠١٧  ماجستیر 

  تأثیر التغذیة الراجعة الخارجیة الموجھة في تطویر دقة الضربتین 
  نادي الصید الریاضيلمنتخب  األرضیتین األمامیة  والخلفیة بالتنس

  نةس) ١٦- ١٤(لألعمار 
  مجلة علوم الریاضة  ٢٠١٧  ماجستیر 

  تعلم بناء  في تأثیر بعض التمارین المھاریة والخططیة الھجومیة
  مجلة جامعة العلوم والتكنلوجیا  ٢٠١٨  ماجستیر   بكرة القدم التھدیف وتطویر مھارةالھجمة 

  وھران -محمد بوضیاف 
  تطویر مستوى  حركي ) وأثره في -منھج تدریبي لإلدراك ( الحس 

  مجلة جامعة العلوم والتكنلوجیا  ٢٠١٨  ماجستیر   لصد بالكرة الطائرةامھارتي استقبال االرسال وحائط أداء 
  وھران -محمد بوضیاف 

  تأثیر استخدام العرض الفیدیوي (البطيء واالعتیادي) في  تحسین 
  دقة الضربتین االرضیتین االمامیة والخلفیة بالتنس لالعبي

  نادي الصید الریاضي
  مجلة علوم الریاضة  ٢٠١٨  ماجستیر 

  تأثیر اسلوبي الثابت والمتغیر باستخدام كرات
)Adidas Smart Ball ( الركلة الحرة في تحسین دقة تھدیف  

  المباشرة بكرة القدم
  مجلة المستنصریة لعلوم الریاضة  ٢٠١٨  ماجستیر 

  )  Wilson xتأثیر التغذیة الراجعة الخارجیة باستخدام كرات ( 
 Public Health Research  ٢٠١٨  ماجستیر   تحسین دقة التصویب من القفز بكرة السلةفي 

& Development 
  )  في Rebound Netباستخدام جھاز (تأثیر تمرینات خاصة 

  الثقافة الریاضیةمجلة   ٢٠١٨  ماجستیر   بالكرة الطائرة تطویر دقة أداء مھارة الضرب الساحق القطري
  تأثیر تمرینات خاصة بمقاومات ووسائل مساعدة في تطویر 

  الصد ودقة الضرب الساحق المستقیم لالعبي منتخب  حائطمھارتي 
  الطائرةالكرة بجامعة دیالى 

  مجلة علوم الریاضة  ٢٠١٨  ماجستیر 

  استخدام تدریبات البالیومترك في تطویر القوة االنفجاریة للذراعین 
  مجلة علوم الریاضة  ٢٠٢٠  ماجستیر   لمواجھاوالرجلین وأثرھا في دقة الضرب الساحق 



  
  تفاصیل الكتب المؤلفة

  رقم النشر  مؤلف ، مترجم   اسم المطبعة  اسم الكتاب

  ٣٢٧٧  مؤلف  مكتبة الیمامة للطبع والنشر  أساسیات التدریب الریاضي

  ٨٩٥  مؤلف  مكتبة الیمامة للطبع والنشر  التعلم الحركي (اساسیات ومفاھیم )

  ٩٢٥  مترجم  مكتبة الیمامة للطبع والنشر ITFقانون االتحاد الدولي للتنس 

  ٣٧٢٩  مؤلف  مكتبة الیمامة للطبع والنشر  قواعد اللعب في التنس

  ٣٥٧٦  مؤلف  مكتبة الیمامة للطبع والنشر  (اساسیات ومفاھیم )علم النفس الریاضي 

  ٣٥٧٥  مؤلف  مكتبة الیمامة للطبع والنشر  مبادئ علم النفس الریاضي
  
  

  التي شارك بھا التدریسيالدولیة المؤتمرات 
  تاریخ      الدولة     الجھة المنضمة      الموضوع                    

  االیفاد   
 بعض التمارین المھاریة والخططیة الھجومیةتأثیر 

 في تعلم بناء الھجمة وتطویر مھارة التھدیف
  بكرة القدم

  جامعة العلوم والتكنلوجیا
  ٢٠١٧  الجزائر  وھران -محمد بوضیاف 

  تأثیر استخدام العرض الفیدیوي (البطيء واالعتیادي) 
  في  تحسین دقة الضربتین االرضیتین االمامیة 

  بالتنس لالعبي نادي الصید الریاضيوالخلفیة 
  ٢٠١٨  العراق   جامعة دیالى 

  استخدام تدریبات البالیومترك في تطویر
  القوة االنفجاریة للذراعین والرجلین وأثرھا في 

  دقة الضرب الساحق المواجھ
  ٢٠٢٠  العراق   جامعة دیالى

  
  كتب الشكر التي حصل علیھا التدریسي

 
  عمید الكلیة  رئیس الجامعةمساعد   رئیس الجامعة  الوزیر

١٦  ١٠  ٥     ٤  


