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  : السيرة الذاتية

 

  الزهيري غسان بحري شمخي حسين :واللقباالسم الرباعي 

 4/12/1975:  تاريخ الوالدة 

 : 3/9/2012تاريخ الحصول عليها :      .الدكتوراه الشهادة 

 فسلجة التدريب. :التخصص الدقيق  .فلسفة التربية الرياضية: التخصص العام 

 : 28/2/2016 تاريخ الحصول عليه :        استاذ مساعد اللقب العلمي 

 : سنة 16 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي 

 : اليوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي 

 : البريد االلكتروني ghassan.bahri@uodiyala.edu.iq 

 : جامعة بغداد  الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس 

 : جامعة ديالى    الجهة المانحة لشهادة الماجستير 

 : جامعة بغداد     الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه 

  تاثير التباين بدرجة حرارة المحيط في بعض  :عنوان رسالة الماجستير

 انتاج الطاقة. المؤشرات الوظيفية على وفق انظمة

 : تقويم الحالة التدريبية على وفق الطاقة المصروفة  عنوان رسالة الدكتوراه

وبداللة بعض المؤشرات الوظيفية وانجاز  (fitmate pro)باستخدام جهاز 

 متر للمتقدمين . 5000ركض 

 

 : الوظائف التي شغلها 

 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

مسؤول وحدة  1
 االعالم

 2008 - 2006 كلية التربية الرياضية

مسؤول البعثات  2
 والعالقات

 2009 - 2008 كلية التربية الرياضية

مدير شعبة  3
 النتاجات العلمية

 2016-2015 رئاسة جامعة ديالى

مسؤول مختبر  4
 الفسلجة

 2021-2016 كلية التربية البدنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة 

 الشخصية
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   الجامعات او المعاهد التي درس فيها: 

 

 

 للدراسات االولية المقررات الدراسية التي قام بتدريسها: 

 

 للدراسات العليا: المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 

 

 :المناقشات العلمية للدراسات العليا- 

 6الماجستير : 

  7الدكتوراه :  

 

 

 المالحظات الى –الفترة من  المعهد ( /الكلية  /الجهة ) الجامعة  ت

  2021  -  2006 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية 1

    

    

 الدراسيةالسنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت

العلوم  التربية الرياضية ديالى 1
 النظرية

 -2008-2007- 2006 الفسلجة

2013- 2016 -2017-

2018-2020-2021 

العلوم  التربية الرياضية ديالى 2
 النظرية

 2007 - 2006 عالجيةال

العلوم  التربية الرياضية ديالى 3
 التطبيقية

-2009-2007-2006 كرة السلة

2010-2011 

العلوم  التربية الرياضية ديالى 4
 التطبيقية

 2016 – 2012 الساحة والميدان

 

العلوم  التربية البدنية  ديالى 5
 النظرية

 التشريح
 التاهيل 

2015-2016 

2016-2017-2019- 

االلعاب  التربية البدنية ديالى 
 الفردية

 2021-2016 العاب قوى

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

العلوم  التربية الرياضية ديالى 1
 النظرية

 الفسلجة
 /ماجستير

2017 /2018 
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  المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها: 

 

 االشراف على الرسائل واالطاريح : 

 

  المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها: 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

العلوم  التربية الرياضية ديالى 
 النظرية

 2008 – 2007 الفسلجة

العلوم  التربية الرياضية ديالى 
 التطبيقية

 2014 – 2012 الساحة والميدان

العلوم  التربية الرياضية ديالى 
 النظرية

 الفسلجة
 والتشريح

2014-2020 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 2017-2016  ةيعلوم الرياضال جامعة ايلز العالمية 
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 دراسة اسباب اصابة مفصل المرفق )الكوع(لالعبي كرة اليد

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 2020-2018  التربية البدنية ديالىجامعة  
 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

 

 الرياضية .المؤتمر العلمي االول الختصاصات التربية  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (–) بحث 

 

 السنة الدراسية

 2008 -  قاعة كلية العلوم 1
 . المراة والرياضةندوة بعنوان :  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (–) بحث 

 

 السنة الدراسية

 2006 -  النادي الثقافي النفطي 2
 2015المؤتمر العلمي الثاني لالتحاد العراقي للطب الرياضي  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (–) بحث 

 

 السنة الدراسية

 2015 -  قاعدة فندق فلسطين 3
 بغداد-المؤتمر العلمي الدولي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  العنوان 

*

ب

o

k 
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 : ( محلي2)/  ( دولي5العدد ) البحوث المنشورة. 

 

العبي االركاض الطويلة وبعض العبي االلعاب دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الوظيفية بين  -1
 (. Fitmate Proالفرقية باستخدام جهاز)

بداللة العتبة الالوكسجينية  استخدام برنامج تدريبي لتطوير القابلية الوظيفية  -2
 المتوسطة للرجال.الالكتيكية وبعض المتغيرات الوظيفية لعدائي االركاض 

دراسة مقارنة الختبار الجهد وتاثيرها في تطوير العتبة الفارقة وبعض مؤشرات  -3
 الجهاز التنفسي لعدائي ركض المسافات الطويلة.

 سرعةالب وعالقتهما العضدية والثنائية الثالثية للعضلة الكهربائي النشاط قمة-4
 األرضي التنس في المستقيم لألرسال الضاربة للذراع المحيطية

 

 

 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (–) بحث 

 

 السنة الدراسية

 جامعة بغداد 4
 كلية التربية البدنية

 2015 -بحث  

ورشة عن استخدام االجهزة  5
 الحديثة في تاهيل العمود الفقري

جامعة اليبزك 
 االلمانية

 2016 دورة

ورشة عمل لتقييم المختبرات  6
 المختبريةوعملية ترميز االجهزة 

رئاسة جامعة 
 ديالى

 2016 

فندق المنصور  ندوة علمية التحاد الطب الرياضي  7
 ميليا

 2017 ندوة ومحاضرات

 2017 مشاركة بحث جامعة بغداد مؤتمر علمي دولي 8

محاضرة نوعية على طلبة  9
 الدراسات العليا

جامعة 
 كربالء

 2017 محاضر
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5-Evaluating a training program in terms of the lactic 

differential threshold and some respiratory indicators for hurdle 

youth runners in 3000 meters race 

6- The effect of a dietary training special program on improving 

functional situation and achievement in terms of muscular 

fatigue and some functional indicators for the men runners of 

(1500) meters race 

7- The use of a special nutritional training program to improve 

the muscular activity of the muscles of the lower extremities and 

the achievement in the long jump 

8-The effectof muscular protraction exercises (PNF) to develop 

the flexibility and its relationship with achievement for throw of 

disk player 

 للغات التي يجيدها ا: 

 اللغة االنكليزية ..  1

  نشاطات اخرى: 

 . ديالى طب الرياضي /امين سر االتحاد العراقي للطب  . 1

 التصوير . –هواياتي : الصيد البري  . 2


