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 حامد صالح مهديــــــــم  :   األســـــــ

 1963الموالٌــــــــــــد :    

 .دكتوراه  فسلجة التدرٌب اللٌاقة البدنٌة لمً:    التحصٌل الع

 ( Full Professorاستاذ دكتور ) اللقب العلمً    :    

 hamedsalih59@yahoo.com االٌمٌــــــــــــــل :       

  009647702911199       الهاتــــــــــــــف :

 تدرٌسً  العمل الوظٌفً:

 4991  التعٌٌن جامعة بغداد / سنة -كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة    مكان العمل :

 سنة 42الخدمة الجامعٌة : 

  

 التً حصل علٌها: العلمٌة الشهادات

 م7891جامعة بغداد ....  –تربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  بكلورٌوس

 م7881....  بغداد جامعة – الرٌاضة وعلوم البدنٌة تربٌةماجستٌر 

 م4222....  بغداد جامعة – الرٌاضة وعلوم البدنٌة تربٌةدكتوراه 

 

 :اللقاب العلمٌة

 4229/ 77/ 42فً  1932أ /  7االمر الجامعً االستاذٌة   

 3/72/4224فً  42144االمر الجامعً أستاذ مساعد 

 9/72/7889فً  77982االمر الجامعً مدرس  

 74/4/7882فً   22/7843االمر الجامعً مباشره   

 

 



 المقررات الدراسٌة التً قمت بتدرٌسها.

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 7889 -7882 لٌاقة بدنٌة  -فسلجة التدرٌب التدرٌس 7

 4221 -7889 لٌاقة بدنٌة -فسلجة التدرٌب الصحة والتروٌح 4

 4279 -4229 لٌاقة بدنٌة -فسلجة تدٌب  التدرٌب 1

 4279 -4272 فسلجة التدرٌب العلوم النظرٌة 2

 4271 -4228 فسلجة التدرٌب دراسات علٌا 3

 

 . األخرى األنشطة العلمٌة 

 البدنٌةرئٌس المجموعة العلمٌة اللٌاقة 

 محاضرة تخصصٌة لالهداف اللٌاقة البدنٌة

 عضو لجنة دراسات علٌا

 عضو لجنة ترقٌات علمٌة

 

 التً حصل علٌها: التدرٌبٌة الشهادات

 

 4227البحرٌن -مشارك فً الدورة االسٌوٌة اللٌاقة البدنٌة

 4224البحرٌن -مشارك فً الدورة االسٌوٌة لكرة القدم للصاالت

 4221مالٌزٌا –اللٌاقة البدنٌة  سٌوٌةمشارك فً دورة األ

 4271تركٌا –معاٌشة مع نادي بولو الرٌاضً 

 4272تركٌا  -مشارك فً دورة تدرٌبٌة دولٌة 

  4274دورة معاٌشة تدرٌبٌة باالتحاد القطري لكرة القدم 

 4271مالٌزٌا –مشارك فً دورة اآلسٌوٌة اللٌاقة البدنٌة 

 للفئات العمرٌة اللٌاقة البدنٌة فً مدرسة عموبابا الكروٌة فنً خبٌرحالٌاً أعمل 



 البحوث المنشورة

 والسباحٌن االثقال رفع العبً بٌن التنفسً للجهاز المزمن الوظٌفً التكٌف مقارنة 

 القوة مطاولة تطوٌر على البطن لتمارٌن مختلفة أوضاع تأثٌر 

 االثقال رافعً لدى التنفسً لجهاز الوظٌفً التكٌف دراسة 

 الدم مكونات بعض على بالساونة السوائل فقدان أثر ... 

 القفزالعمودي مستوى تطوٌر فً وأثرها العضلٌة القوة تمرٌنات بعض تباٌن 

 األثقال رافعً لدى البدنٌة القابلٌات على االوكسجٌنٌة المطاولة تدرٌب أثر  

 للعضلة المركزٌة القوة تطوٌر فً  القصوى فوق الالمركزٌة للقوة التدرٌبٌة الشدة تباٌن تأثٌر 

 القوة تطوٌر أثر على الفخذٌة والعضلة االمامٌة العضدٌة العضلة بٌن الوظٌفً التكٌف تباٌن 

 القصوى

 المبتدٌئات النساء لدى العضلٌة القوة تطوٌر على والمؤثرة الجسم بوزن القصوٌة التكرارات عالقة 

 القوة بتمرٌنات

 بداللة الذراعٌن لعضالت القصٌرة الالهوائٌة السعة لقٌاس العقلة على السحب أختبار أستعمال 

 القدرة معادلة وفق على(  التكرار ، المسافة ، الوزن)  متغٌرات

 األحادٌة الرئة المستاصلٌن لذوي التنفسٌة(  الوظائف)  الكفاٌة تطوٌر فً تأهٌلً منهج أثر .... 

 للصاالت القدم كرة فً االهداف تسجٌل فرص زٌادة فً دفاعٌا المقٌدٌن الالعبٌن أعتماد أثر  ... 

 لدى السفلً الطرف للعضالت الالهوائٌة القدرة قمة أختبار فً الجسمً البناء متغٌرات بعض أثر 

 البدنً للنشاط الممارسٌن

 الحركٌة القدرات بعض تطوٌر فً وتأثٌرها السفلى االطراف أجزاء على نسبٌة أوزان أستخدام 

 القدم بكرة الناشئٌن العبً لدى والعضلٌة

 بغداد ألندٌة للصاالت القدم كرة لالعبً المركبة المهارٌة االختبار لبطارٌة معٌارٌة درجات وضع 

 ...  الممتازة الدرجة

 الممتازة الدرجة بغداد الندٌة للصاالت القدم كرة لالعبً مركبة مهارٌة أختبار بطارٌة تصمٌم ... 

 مرضى لدى الوظٌفٌة المؤشرات لبعض(  بدنً –إرشادي منهج وفق على الحٌاة نمط تعدٌل تأثٌر 

  بالدم السكر

 و الرٌاضٌٌن بٌن الدموٌة واألوعٌة القلب ألمراض الخطر عوامل وبعض الحٌاة نمط بٌن مقارنة 

 الرٌاضٌٌن غٌر

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :علٌها أشرف التً  رسائل الماجستٌر  -  أطارٌح الكتوراة  

 

 تأثٌر منهج بالرٌاضة العالجٌة لتأهٌل مرضى الالنسقٌة القلبٌة االولٌة  

 4222 ماجستٌر                                      

  الزمن لخطوة الرمً لرماة الرمح المتقدمٌن وعالقتها ببعض المتغٌرات  –تحلٌل منحنى القوة

 4224 ماجستٌر          الكٌنماتٌكٌة واالنجاز

  تاثٌر التمرٌنات االوكسجٌنٌة والالوكسجٌنٌة فً الوحدة التدرٌبٌة لتطوٌر بعض القدرات الوظٌفٌة

 4221 ماجستٌر والبدنٌة لالعبً كرة القدم

  تباٌن بعض القدرات الهوائٌة والالهوائٌة وبعض متغٌرات الدم خالل االطوار الهرمونٌه لدى

 4228 رماجستٌ   ممارسات الجهد البدنً 

 تاثٌر منهج تأهٌلً فً بعض المؤشرات الوظٌفٌة لمرضى قصور الشراٌٌن التاجٌة  

 4274 دكتوراه                                       

 المتحرك( من الجزء السلٌم الى المصاب لتأهٌل العضلة -تأثٌر نقل أثر التدرٌب العضلً ) الثابت

 4274 دكتوراه           EMGالدالٌة بداللة 

  تأثٌر تمرٌنات القوه النسبٌة بأوزان محدده فً تطوٌر بعض القدرات الحركٌة والمهارٌة للبراعم بكرة

 4271 ماجستٌر                             القدم

 تصمٌم وتقنٌن بطارٌة أختبار مهارٌة مركبة لالعبً كرة القدم للصاالت ألندٌة بغداد الدرجة الممتازة

 4271 دكتوراه                                       

  ًتأثٌر تدرٌبات التحمل السرعة المشابة لألداء فً بعض الخصائص الفسٌولوجٌة لدى العب

 4271 ماجستٌر                   السكواش

 الخطورة عوامل وبعض الصحٌة اللٌاقة فً  بدنً - أرشادي َمنهج وفق على الحٌاة نمط تنظٌم 

 4278(سنة            دكتوراة              23-22بأعمار) للرجال والشراٌٌن القلب ألمراض

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :كمدرباً اللٌاقة البدنٌة التً دربها الوطنٌة المنتخبات

 . بٌاجان الٌوغسالفً للمدرب مساعد(   7889)   عام لألشبال العراق منتخب -7

 ( .4227منتخب أشبال العراق عام  ) -4

 اسٌا للناشئٌن . غرب ( والمتأهل الى ربع نهائٌات4224عام) منتخب ناشئة العراق -1

المشارك بالبطولة (  4224 - 4222)  بكرة القدم للصاالت المنتخب الوطنً العراقً -2

 .اآلسٌوٌة

 

 االندٌة التً دربها:

  ( وقد فاز معه فً 7889نادي الدفاع الجوي عام  )   -7

( الحاصل على المركز الثانً فً بطولة  4277 -4221عام )  طلبةنادي القوة ال -4

  الدوري الممتاز.

 (.  4221   عام لعربالمشارك فً بطولة  ) أبطال ا لطلبةمدرب نادي ا -1

 ( . 4221والفائز المركز الثانً فً بطولة دمشق الدولٌه )  طلبةمدرب نادي ال -2

 

 الخبرات االدارٌة:

 .رة القدم اد العراقً المركزي لكفً االتح لدائرة الفنٌة للمدٌر الفنًعضو اللجنة ا -7

االتحاد تحت معٌة  اقامه ( A, B , Cآسٌوٌة فئة )  تدرٌبٌة عدة دوراتلمحاضر  -4

 العراقً بكرة القدم.

 .محلل رٌاضً ) فً القناة الرٌاضٌة العراقٌة  ( -3

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 


