
أ.د جمال محمد شعيب محمود

السيرة العلمية

المواليد : 19 / 3 / 1969 

محل السكن : بعقوبة , دياىل 

اللقب العلمي : أستاذ دكتور ( بروفيسور )

الموبايل : 07707108256 

حصل على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية عام ( 1993 ) من كلية التربية الرياضية, جامعة بغداد� 
 

حصل على شهادة الماجستير في التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية,جامعة ديالى حسب األمر الجامعي
المرقم ( 2302 ) في 22/ 3/ 2008 اختصاص علم التدريب الرياضي / مصارعة وبتقدير جيد جداً�

 
حصل على شهادة الدكتوراه في التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية,جامعة بغداد حسب األمر الجامعي

المرقم ( دع / 4411) في 9/ 9/ 2012 اختصاص فسلجة التدريب الرياضي/مصارعة وبتقدير جيد جداً�
 

حصل على لقب استاذ مساعد دكتور عام 2015 من جامعة ديالى� 
 

حصل على لقب استاذ دكتور( بروفيسور )عام 2020 من جامعة ديالى�
 

درس مادة علم التدريب للمرحلة الثانية و الرابعة منذ عام 2008 ولغاية 2015. 
 

درس مادة الفسلجة للمرحلة الثالثة من العام الدراسي 2016 ولحد االن�
 

درس مادة المصارعة للمرحلة الثالثة منذ عام 2008 و مستمر لحد االن� 
 

درس مادة فسيولوجيا التدريب الرياضي والتغذية الرياضية لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير لسنوات
عديدة .

 
رئيس اللجنة العلمية لمادة المصارعة منذ عام 2008. 

 
اشرف على مجموعة من طالب الدراسات العليا / الدكتوراه�

 
اشرف على مجموعة من طالب الدراسات العليا / الماجستير�

 
شارك في رئاسة وعضوية أكثر من 30 لجنة مناقشة لطلبة الماجستير والدكتوراه في كثير من الجامعات العراقية�

 
شارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية داخل وخارج العراق�

مكان العمل : كلية التربية البدنية و علوم الرياضة , 
                         جامعة دياىل 



السيرة الرياضية
مارس لعبة المصارعة من عام 1981 وكان أحد أبطال المصارعة السابقين على مستوى المحافظة والجامعات والعراق�

 
عمل مساعد مدرب مصارعة من عام 1986 ولغاية عام 1988.

 
عمل مدرباً لمنتخب محافظة ديالى من عام 1988 ولغاية عام 1991 وحصل على المركز الثالث فرقياً في بطولة العراق

لفئة األحداث عام 1989.
 

حصل على شهادة تدريبية دولية عام 1990.
 

يشغل حالياً منصب رئيس اتحاد المصارعة فرع ديالى من عام 2003.
 

شغل منصب عضو هيئة إدارية لنادي بعقوبة الرياضي للفترة من ( 2008 – 2012 ).
 

شغل امين سر في الهيئة اإلدارية وحالياً نائب رئيس نادي بعقوبة الرياضي للفترة من ( 2012 -  ولحد األن ).
 

شغل منصب عضو هيئة إدارية التحاد المصارعة العراقي المركزي للفترة من 9 / 3 / 2013 ولغاية 9 / 1 / 2014.
 

شغل منصب األمين المالي في الهيئة اإلدارية التحاد المصارعة العراقي المركزي للفترة من 9 / 1 / 2014 ولغاية 2018.
 

رئيس الهيئة التأسيسية واإلدارية ألكاديمية الكأس لأللعاب الرياضية�
 

رئيس الهيئة التأسيسية واإلدارية لمؤسسة الكأس للتنمية الشبابية وهي واحدة من منظمات المجتمع المدني�

المشاركات الرياضية الدولية
ترأس وفد المنتخب الوطني العراقي للمصارعة في العديد من بطوالت أسيا وكذلك بطوالت العرب وغرب أسيا وبعض

البطوالت الدولية وكذلك في المعسكرات الدولية�
 

شارك في عضوية وفد المنتخب الوطني العراقي للمصارعة في العديد من بطوالت أسيا وكذلك بطوالت العرب وغرب
أسيا وبعض البطوالت الدولية وكذلك في المعسكرات الدولية�

المشاركات الدولية
شارك ضمن وفد المنتخب الوطني العراقي في المعسكر التدريبي وبصفة إداري  والذي أقيم في دولة إيران عام ( 2004 ).

 
شارك ضمن وفد المنتخب الوطني العراقي في بطولة تختي الدولية وبصفة إداري  والتي أقيمت في إيران حسب األمر

اإلداري المرقم ( 151 ) في 3 / 3 / 2009 والصادر من اللجنة االولمبية الوطنية العراقية ( األمانة العامة ).
 

شارك ضمن وفد المنتخب الوطني العراقي في بطولة العرب للشباب وبصفة المدير الفني للمنتخب والتي أقيمت في
المملكة األردنية الهاشمية حسب األمر اإلداري المرقم ( 1237 ) في 15 / 7 / 2010 والصادر من اللجنة االولمبية الوطنية

العراقية ( األمانة العامة ).



 شارك ضمن وفد المنتخب الوطني العراقي في بطولة تركيا الدولية وبصفة رئيس الوفد والتي أقيمت في دولة تركيا
حسب األمر اإلداري المرقم ( 426 ) في 23 / 10 / 2010 والصادر من االتحاد العراقي المركزي للمصارعة .

 
شارك ضمن وفد المنتخب الوطني العراقي في بطولة أسيا للشباب وبضفة إداري والتي أقيمت في دولة اندنوسيا حسب

األمر اإلداري المرقم ( 948 ) في 18 / 5 / 2011 والصادر من اللجنة االولمبية الوطنية العراقية ( األمانة العامة ) .
 

شارك في المعسكر التدريبي لمنتخب محافظة ديالى والذي أقيم في دولة تركيا عام / 2012 وبصفة رئيس الوفد�
 

شارك ضمن وفد المنتخب الوطني العراقي في بطولة العرب للشباب وبصفة رئيس الوفد والتي أقيمت في المملكة
األردنية الهاشمية حسب األمر اإلداري المرقم ( 526 ) في 3 / 4 / 2013 والصادر من اللجنة االولمبية الوطنية العراقية 

(األمانة العامة ) .
 

شارك ضمن اللجان التنظيمية في بطولة غرب أسيا للناشئين و التي أقيمت في المملكة األردنية الهاشمية حسب األمر
اإلداري المرقم ( 1434 ) في    22 / 8 / 2013 والصادر من اللجنة االولمبية الوطنية العراقية ( األمانة العامة ) وعلى نفقة

اتحاد غرب أسيا�
 

شارك ضمن اللجان التنظيمية في بطولة غرب أسيا لفئة المتقدمين والتي أقيمت في الجمهورية اللبنانية للفترة من 
8 – 13 / 3 / 2014 حسب األمر اإلداري المرقم ( 335 ) في 6 / 3 / 2014 والصادر من اللجنة االولمبية الوطنية العراقية 

( األمانة العامة ) وعلى نفقة اتحاد غرب أسيا�
 

شارك ضمن وفد المنتخب الوطني العراقي في المعسكر التدريبي وبصفة رئيس الوفد للمصارعة الحرة لفئة المتقدمين
والذي أقيم في دولة إيران للفترة من 6 – 20 / 4 / 2014 استعداداً للمشاركة في بطولة اسيا والتي ستقام في دولة
كازخستان حسب األمر اإلداري المرقم ( أ /531 ) في 3 / 4 / 2014 والصادر من اللجنة االولمبية الوطنية العراقية

 ( األمانة العامة ).
 

شارك ضمن وفد المنتخب الوطني العراقي في بطولة أسيا للمصارعة الحرة لفئة المتقدمين وبضفة رئيس الوفد والتي
أقيمت في دولة كازخستان للفترة من 21 – 25 /4 / 2014 حسب األمر اإلداري المرقم ( أ / 527 ) في 3 / 4 / 2014 والصادر

من اللجنة االولمبية الوطنية العراقية ( األمانة العامة ).
 

شارك ضمن وفد المنتخب الوطني العراقي في بطولة غرب أسيا للمصارعة الحرة لفئة الشباب وبضفة رئيس الوفد والتي
أقيمت في دولة لبنان للفترة من 5 – 10 / 11 / 2014 حسب األمر اإلداري المرقم ( أ / 2158 ) في 28 / 10 / 2014 والصادر

من اللجنة االولمبية الوطنية العراقية ( األمانة العامة ).
 

تركيا / 2015 فيزا الى الدنمارك�
 

شارك ضمن وفد المنتخب الوطني العراقي في بطولة كأس الشهداء الدولية للمصارعة الحرة والرومانية لفئة الشباب
وبضفة رئيس الوفد والتي أقيمت في دولة ايران للفترة من 27 – 31 / 10 / 2015.

 
شارك ضمن وفد المنتخب الوطني العراقي في المعسكر التدريبي وبصفة رئيس الوفد للمصارعة الحرة لفئة المتقدمين

والذي أقيم في دولة إيران / 2016.
 

شارك ضمن وفد المنتخب الوطني العراقي في بطولة أسيا للمصارعة الحرة لفئة المتقدمين وبضفة رئيس الوفد والتي
أقيمت في دولة كازخستان / 2016.


