
 الذاتية السيرة

 

 حسين ابراهيم جليل وليد:  الرباعي االسم

 1791: الوالدة تاريخ

 8112الشهادة : الدكتوراة / تاريخ الحصول عليها : 

 8112: عليها الحصول تاريخ/  ماجستير:  الشهادة

 العاب القوى/تدريب:  الدقيق التخصص/  رياضية تربية:  العام التخصص

 8181: عليه الحصول تاريخ/  دكتورأستاذ :  العلمي اللقب

 سنة11:  العالي التعليم في الخدمة سنوات عدد

 وجدال ت:  العالي التعليم خارج الخدمة سنوات عدد

 walid.jalil@uodiyala.deu: البريد اللكتروني

 الرياضية التربية كلية/  بغداد جامعة:  البكلوريوس للشهادة المانحة الجهة

 1771: عليها الحصول تاريخ

 الرياضية التربية كلية/  ديالى جامعة:  الماجستير لشهادة المانحة الجهة

 8112: عليها الحصول تاريخ

 جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية : الدكتوراه لشهادة المانحة الجهة

 8112: عليها الحصول تاريخ

 ببعض هوعالقت الخاصة السرعة تحمل مستوى تقويم: (  الماجستير رسالة عنوان

 ). حواجز م111- م111 لعدائي الكينماتيكية المتغيرات

التدريب بوسائل مساعدة وتاثيرها في بعض القدرات البدنية  : الدكتوراه رسالة عنوان

 (c.p .35والمؤشرات الوظيفية والمستوى الرقمي لرمي القرص لذوي اإلعاقة فئة )

 : شغلها التي الوظائف

 الى – من الفترة العمل مكان الوظيفة ت

 التربية كلية/ ديالى جامعة تدريسي 1
 الرياضية

 

8111-8181 

 8112-8112 التربية كلية/ ديالى جامعة البحث مسؤول 8



 والتطوير
 والمتابعة

 

 الرياضية
 

    

    
 فيها بالتدريس قام التي المعاهد او الجامعات

/  الكلية/  الجامعة(  الجهة ت
 المعهد

 المالحظات الى – من الفترة) 

 محاضر 8112-8118 / ديالىالمعلمين اعداد معهد 1

 محاضر 8112-8111 لىديا/ الرياضية التربية كلية 8

 تدريسي الى وقت الحاضر -8111 لىديا/ الرياضية التربية كلية 2

    

 

 بتدريسها قام التي الدراسية المقررات

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية  الجامعة  ت

التربية  ديالى 1
 الرياضية

العاب  علوم فردية 
 القوى

الى  -8111
 وقت الحاضر

التربية  ديالى 8
 الرياضية

الى  -8111 تدريب علوم نظرية
8112 

التربية  ديالى  2
 الرياضية 

رياضة  علوم نظرية 
 خواص

8117-8181 

التربية  ديالى  2
 الرياضية 

 8181-8181 تدريب علوم نظرية 

 

 لطاريحوا الرسائل على لشرافا

 السنة الدراسية القسم  الكلية  الجامعة ت

كلية التربية الرياضية / رسالة  ديالى  1
 ماجستير

 8181-8117 دراسات العاليا

     
 

 

 

 فيها شارك التي والورش العلمية والندوات المؤتمرات

بعض الوسائل التدريبة المساعدة في تطوير القدرة العضلية الخاصة وإنجاز  تاثير العنوان
 (cp35رمي القرص للمعاقين فئة ) 

 السنة الدراسية نوع المشاركة  القسم  مكان االنعقاد  ت



جامعة  1
 البصرة

كلية التربية 
 الرياضية 

 8112 باحث 

 

 أقامها والتي بها شارك التي الدورات

 تدربية العاب القوىدورة  العنوان ت

 8119 السنة  بغداد الجادرية  مكان االنعقاد  1

 دورة تدربية  تحكيمية تصنيفية العاب القوى العنوان ت

بغداد الجنة  مكان االنعقاد  8

 البارالمبية 

 8119 السنة 

 دورة الدولية في التدريب الرياضي العنوان ت

جامعة ديالى كلية  مكان االنعقاد  2

التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة 

 8117 السنة 

 ورشة تخصصية بعلم التدريب الرياضي العنوان ت

 8117 السنة  البصرة  مكان االنعقاد  2

 ورشة تخصصية لعلوم الفسلجة الرياضية العنوان ت

 8117 السنة  البصرة  مكان االنعقاد  2

 الرياضي الدوليالملتقى العلمي  العنوان ت

بغداد كلية التربية  مكان االنعقاد  1

البدنية وعلوم 

 الرياضة 

 8117 السنة 

 

 التعليم تطوير او والمجتمع البيئة لخدمة التخصص مجال في البحثية المشروعات

 السنة محل النشر  عنوان البحث ت

 ةالسرع تحمل لتطوير مقترحة تدريبات استخدام تاثير 1
 الناشئين االلعبين على م 1811 ركض وانجاز الخاصة
 . سنة( 11-11( باعمار

 

 8111 الفتح مجلة

 مستوى في السوداء الحبة من مقننة جرعات تاثير 8
 القوة وتحمل ديهيدروجينز االلكتيت انزيم تركيز

 االركاض العبي لدى والرجلين الذراعين لعضالت
 . حواجز م111 القصيرة

 علوم مجلة
 التربية

 لباب/ الرياضية

8117 



 في الجسم ووزن باالثقال الذاتي التدريب تمرينات تاثير 2
 لدى الخاصة البدنية اللياقة عناصر بعض تطوير

 القرص رمي فعالية رياضيي
 

 علوم مجلة
 التربية

 لباب/ الرياضية

8117 

 السرعة تحمل تطوير في مقترح تدريبي منهج تاثير 2
 حواجز م 111 ركض بانجاز وعالقته الخاصة

 علوم مجلة
 التربية

 الرياضية
 ديالى/

8111 

 

 

 فيها بالنشر قام التي(  factors impact(  مجالتو العالمية المجالت

 المجلة اسم ت
 

 عنوان
 البحث

 

 

  السنة

 المجلة اسم ت
 

 عنوان
 البحث

 

 

  السنة

 المجلة اسم ت
 

 عنوان
 البحث

 

 

  السنة
 

 

 )شكر كتب/  تقديرية شهادات/  جوائز(  على فيها حصل نشاطات او ابداعات

 ت
 

 النشاط او االبداع نوع
 

 

 االبداع او النشاط عنوان 
 

 

 عليه حصل ما 
 كتاب/  تقديرية شهادة/  جائزة(

 شكر

 السنة السنة المانحة الجهة



 8119 وزارة التعليم شكر وتقدير وزاري 

 ت
 

 النشاط او االبداع نوع
 

 

 االبداع او النشاط عنوان 
 

 

 عليه حصل ما 
 كتاب/  تقديرية شهادة/  جائزة(

 شكر

 السنة السنة المانحة الجهة

 8181 وزارة التعليم  شكر وتقدير وزاري 

 ت
 

 النشاط او االبداع نوع
 

 

 االبداع او النشاط عنوان 
 

 ترقية العلمية الى مرتبة االستاذية

 عليه حصل ما 
 كتاب/  تقديرية شهادة/  جائزة(

 شكر

 السنة السنة المانحة الجهة

 8181 جامعة ديالى  شكر وتقدير رئيس جامعة  

 ت
 

 النشاط او االبداع نوع
 

 

 االبداع او النشاط عنوان 
 

 مناقشة رسالة

 عليه حصل ما 
 كتاب/  تقديرية شهادة/  جائزة(

 شكر

 السنة السنة المانحة الجهة

 8181 االساسية جامعة ديالى كلية التربية شكر وتقدير عميد الكلية  
 

 والترجمة التأليف

 يجيدها التي اللغات

 العربية اللغة.  1

 . اللغة اإلنكليزية نوع ما8

 المجتمع خدمة في مساهمات

 8181الى غاية  8112مدرب منتخب لجنة ديالى منذ  1.  

  8181امين سر لجنة ديالى منذ سنة  8

 موسس نادي اشنونا الرياضي  2

 

 اخرى نشاطات



 1772-1722. القوى بالعاب ديالى نادي العب.  1

 1772-1772 القوى بالعاب الشرطة نادي العب. 1

 القوى بالعاب والمتقدمين واالولمبي للشباب الوطني المنتخب العب.  2

1722-1771 

 1771-1771 القوى بالعاب بغداد جامعة منتخب عبل. 2

 الحاضر الى الوقت -8111 القوى بالعاب ديالى جامعة منتخب مدرب. 2

 الثاني المركز على والحاصل القوى بالعاب ديالى محافظة منتخب مدرب.1

 .8111 عام الجمهورية بطولة في

 في المركزاالول على الحاصل القوى بالعاب للشباب ديالى نادي مدرب.9

 8118 عام للشباب العراق بطولة

 العاب التحاد العراقية الوطنية البارالمبية اللجنة في معتمد مدرب. 2

 .للمعوقين القوى

 القوى العاب في الدوليين طالاالب من العديد تدريب على اشرف.7

 . العالمية البطوالت في والفضية الذهبية االوسمة على الحاصلين للمعاقين

 عدة وحصد 1771-1771 من للفترة العراق جامعات منتخب عبل. 11

 . متقدمة جوائز


