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 ةالذاتي السيرة

 

 
 

 د. أسامة أحمد حسين علي الطائي.أ : االسـم
 4791 -كركوك  –العراق  تاريخ الميـالد:

 متزوج الحالة الزوجية:

 التخصص العام: التربية الرياضية
 االختبارات الوظيفية –فسيولوجيا الجهد البدني  :الدقيق صــالتـخـص
 أستاذ جامعي :الوظيفة

 (14/8/3141تاريخ الحصول على اللقب ) – ذأستاالدرجة العلمية: 

 كلية التربية الرياضية  –جامعة بغداد  –العراق  عنوان العمل:
 359داخلي      7784430 – 01 – 00964العمل:  هاتف

 07905565483 - 00964 07702303737 – 00964 /  :الهاتف النقال

 drusama@cope.uobaghdad.edu.iq          :أاللكترونيالبريد 
                                               drusamaaltay@yahoo.com  

 :: المؤهالت العلميةأوالا 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1991 التربية الرياضية موصلجامعة ال البكالوريوس 1
 1999 التربية الرياضية جامعة بغداد الماجستير 2
 2002 التربية الرياضية جامعة بغداد الدكتوراه 3

من الكلية األمريكية للطب  (Health Fitness Specialist) التحضير للحصول على شهادة 4
 .الرياضي
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 عنوان رسالة الماجستير: 
 .تأهيل المنطقة العنقية بعد بعض اإلصابات المزمنة أثر برنامج معد في

 عنوان أطروحة الدكتوراه:
القدرة ومؤشر كتلة الجسم في تقدير -على جدول استراند وبداللة النبض استعمال جهاز السير المتحرك اعتماداا 

 .الحد األقصى الستهالك األوكسجين والتنبؤ به
 

 األلقاب العلمية:ثانياا: 
 التاريخ الكلية الجامعة يةالدرجة العلم ت
 21/8/2001 التربية الرياضية بغداد مدرس مساعد 1
 28/2/2002 التربية الرياضية بغداد مدرس 2
 28/2/2008 التربية الرياضية بغداد أستاذ مساعد 3
 31/8/2013 التربية الرياضية بغداد أستاذ 4

 
 :يالتدرج الوظيف: ثالثاا 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 ولحد اآلن -2001 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية أستاذ جامعي  .1
 2002-2000 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية مدير مكتب العميد  .2
 2002-2001 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية مدير مسبح كلية التربية الرياضية  .3
 2008-2004 الرياضية جامعة بغداد/كلية التربية مدير مختبر الفسلجة  .4
 2011-2008 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية مقرر قسم الصحة والترويح   .2

2.  
، وقد حصلت مدير شعبة ضمان الجودة وتقويم األداء

-3141 للسنوات الدراسيةالكلية على المركز األول 
 3141-3143و  3143-3144و   3144

 2013 -2009 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية

 مقرر لجنة عمداء كليات التربية   .1
 اآلنلحد  - 2013  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرياضية في العراق

- 11/12/2013 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية رئيس فرع العلوم النظرية  .8
2014 
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 :عي: التدريس الجامرابعاا 

 إلى –ن مالفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 ولحد اآلن – 2001 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية  .1

  :قمت بتدريسها التي: المقررات الدراسية خامساا 
 الدراسات األولية:

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2002-2001 التربية الصحية الصحة والترويح  .1
 2003-2002 الطب الرياضي التدريب  .2
 2004-2001 علم التشريح التدريس  .3
 2002-2001 كرة القدم الصحة والترويح  .4
 2006-2005 اإلحصائي SPSSتطبيقات برنامج  الكلية التقنية الصحية والطبية  .2
 2009-2001 علم الحركة )كنسيولوجي( الصحة والترويح  .2
 2009-2001 التغذية الرياضية الصحة والترويح  .1
 2009-2002 علم التشريح الصحة والترويح  .8
 2012-2010 علم التشريح ع العلوم النظريةفر   .9

 2012-2014 الطب الرياضي فرع العلوم النظرية  .10
 الدراسات العليا:

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2011-2010 عضو لجنة السمنار الدراسات العليا )الدكتوراه(  .1
 2012-2011 عضو لجنة السمنار الدراسات العليا )الماجستير(  .2
 2013-2012 عضو لجنة السمنار سات العليا )الماجستير(الدرا  .3
 2014-2013 عضو لجنة السمنار الدراسات العليا )الماجستير(  .4
 2012-2011 تدريس مادة تكنولوجيا األجهزة المختبرية الدراسات العليا )الماجستير(  .2
 2014-2013 الفسيولوجيةتدريس مادة االختبارات  الدراسات العليا )الدكتوراه(  .2
 2014-2013 االشراف على الدراسات الخاصة الدراسات العليا )الدكتوراه(  .1
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 2012-2014 تدريس مادة االختبارات الفسيولوجية الدراسات العليا )الدكتوراه(  .8
 :( التي أشرف عليهاطاريح، الرسائلاال): سادساا 

 السنــة القســـم المستوى أسم الباحث اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

4.  
دراسة مستويات السمنة والنسبة المئوية للشحوم وبعض 

( سنة في مدينة 43-44القدرات البدنية للتالميذ بعمر )
 بغداد )المركز( 

مصطفى عبدالزهرة 
 الدراسات العليا الماجستير عبود الالمي

 3144-3117 جامعة بغداد

3.  
قبل  دراسة الوظائف القلبية لدى عدائي المسافات الطويلة

 Physio) وبعده بداللة جهاز   ثناءهألبدني وفي الجهد ا

Flow Enduro) 

حسين عبدالهادي 
 عبيدة الجنابي

 الدراسات العليا الماجستير
 جامعة بغداد

3141-3143 

 الالهوائيةلقياس السعة  الخطوةتعديل وتقنين اختبار   .1
  ◦(71بتحديد ارتفاع الصندوق على وفق زاوية الركبة )

إياد عبود إيهاب 
 ودمحم

 الدراسات العليا الماجستير
 جامعة بغداد

341-3141 

 الدراسات العليا الماجستير أمد سرمد في مرحلة اعداد عنوان البحث  .1
 جامعة بغداد

3141-3145 

 الدراسات العليا الدكتوراه ظاهر عالء محمد في مرحلة اعداد عنوان البحث  .5
 جامعة بغداد

3141-3145 

 
 

 سابعاا: البحوث العلمية:
 حوث الترقية إلى مرتبة مدرس:ب
 السنة محل النشر الباحث )الباحثون( اسم البحث ت

إصابات الطرف السفلي الشائعة لدى طالب كلية التربية   .4
 الرياضية وأسباب حدوثها

 . أسامة أحمد حسين الطائيمم.
 عماد ناظم جاسم الدليمي. مم.

مجلة القادسية لعلوم التربية البدنية 
 3115 جامعة القادسية

العالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية والقدرة الالهوائية   .3
 القصيرة لعضالت الطرف السفلي

 . أسامة أحمد حسين الطائيمم.
 دانية رياض حامد. مم.

 3111 مجلة التربية الرياضية/ج. بغداد

األنماط الجسمية وأثرها في حدوث إصابات أربطة مفصل الركبة   .1
 3111 مجلة التربية الرياضية/ج. بغداد . أسامة أحمد حسين الطائيمم. ية الرياضيةلدى طالب كلية الترب

 حوث الترقية إلى مرتبة أستاذ مساعد:ب
 السنة محل النشر الباحث )الباحثون( اسم البحث ت

4.  

دراسة مقارنة بين نسب مساهمة وأثر بعض المتغيرات 
ات )النزول، الكينماتيكية لمراحل اختبار الوثب العمودي من الثب

الدفع، الطيران( بمرجحة الذراعين وبدون مرجحتها في القدرة 
 االنفجارية لعضالت الطرف السفلي 

 3118 مجلة التربية الرياضية/ج. بغداد م.د. أسامة أحمد حسين الطائي

 3118 مجلة التربية الرياضية/ج. بغداد م.د. أسامة أحمد حسين الطائيتأثير تمارين الباليومترك في تطوير مستوى القدرة االنفجارية   .3
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وحدة الحركية الفعالة والتحفيز العصبي الحركي ومساحة ال
 لعضالت الطرف السفلي

 كاظم خلف الربيعيمحمد  .م.د

 السنة محل النشر الباحث )الباحثون( اسم البحث ت

دراسة مقارنة بين طريقتي بروس وبالكي لتقدير الحد األقصى   .1
 3119 مجلة التربية الرياضية/ج. بغداد م.د. أسامة أحمد حسين الطائي الستهالك األوكسجين 

توظيف معادلة القدرة لقياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت   .1
 الطرف العلوي

 الطائيحسين أسامة احمد  د.م.
 مجلة دراسات / الجامعة االردنية د.أمان صالح خصاونة

/ 15المجلد 
آذار / 4العدد

3118 

 
 إلى مرتبة أستاذ:بحوث الترقية 

 السنة محل النشر الباحث )الباحثون( اسم البحث ت

كهربائية عضالت الرجلين  في السرعة والقوة تمريناتتأثير   .4
نجاز  كرة السلة لدى العبيالعمودي واألفقي  ينالقفز  وا 

 م.د. أسامة أحمد حسين الطائيأ.
 أ.م.د. وهبي علوان حسون

 م.م. تحرير علوان حسون
 3141 ة الرياضية / جامعة االنبارمجلة التربي

دراسة تباين الشدد التدريبية في النشاط الكهربائي للعضالت   .3
 3143 مجلة التربية الرياضية/ج. بغداد أسامة أحمد حسين الطائي د..م.أ العاملة والمضادة في اختبار القرفصاء الخلفي النصفي.

1.  
الزمن  دراسة تأثير التعب العضلي في النقل الحركي بداللة

واإلشارة الكهربائية للعضالت العاملة في مهارة التصويب بكرة 
 السلة.

 3141 المثنىمجلة التربية الرياضية/ج.  أسامة أحمد حسين الطائي د..م.أ

تحديد معايير ومستويات لبعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة   .1
 ( سنة في مدينة بغداد43-44بالصحة للتالميذ بعمر    )

 أسامة أحمد حسين الطائي د..م.أ
 م.م. مصطفى عبدالزهرة عبود

 3141 ميسانمجلة التربية الرياضية/ج. 

أثر منهج تأهيلي في تطوير الكفاية )الوظائف( التنفسية لذوي   .5
 المستأصلين الرئة األحادية

 أ.د. حامد صالح مهدي الياسري      
 3141 / ج.البصرةمجلة التربية الرياضية م.د. أسامة أحمد حسين الطائيأ.

6.  
استعمال اختبار السحب على العقلة لقياس السعة الالهوائية 
القصيرة لعضالت الذراعين بداللة متغيرات )الوزن،والمسافة، 

 والتكرار( على وفق معادلة القدرة

 أ.م.د. حامد صالح مهدي الياسري      
 .د. أسامة أحمد حسين الطائيأ.م.

 3118 ادمجلة التربية الرياضية/ج. بغد

 
 البحوث األخرى:

 السنة محل النشر الباحث )الباحثون( اسم البحث ت

9.  
دراسة مقارنة لتحديد االرتفاع المثالي لصندوق تدريب القفز 
العميق على وفق مؤشري زمن االرتكاز ومعادلة القدرة 

 الالهوائية )القمة(

 أ.م.د.أسامة أحمد حسين الطائي
 هاشم حسين علوان               

 باسم كاظم بشيـر

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية 
  (4( الجزء )4( العدد )44المجلد )

 )المؤتمر الثاني للبايوميكانيك(
3144 

8.  
في ترجيح  (تقنية تخمين درجة االتساق الذاتيدراسة تحليلية )

الطريقة المثلى من بين طرائق مختلفة لنوعي التدوير )المتعامد 
  .ث الدراسات العاملية للتربية الرياضيةوالمائل( في بحو 

 أ.د. عبد الخالق عبد الجبار النقيب
 أ.م.د. فارس سامي يوسف شابا
 أ.م.د. أسامة أحمد حسين الطائي

 48وقائع المؤتمر العلمي الدوري 
 لكليات التربية الرياضية ج.الموصل

3143 
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ي من التحليل الحركي والكهربائي الختباري القفز العمودي واألفق  .7
 الثبات لقياس القوة االنفجارية.

 أسامة أحمد حسين الطائي د..م.أ
 ريهام علي عمر

 48وقائع المؤتمر العلمي الدوري 
 2012 لكليات التربية الرياضية ج.الموصل

 السنة محل النشر الباحث )الباحثون( اسم البحث ت

41.  
 (EMG)عالقة مؤشر النقل الحركي مع متوسط كهربائية 

ستقيمة الفخذية وذات الرأسين الفخذية في مرحلتي للعضلة الم
 الحجلة والخطوة واالنجاز للوثبة الثالثية

 م.د. أسامة أحمد حسين الطائيأ.
 أ.م.د. وهبي علوان حسون

لكليات وأقسام التربية  49المؤتمر 
 3141 الرياضية/ج. تكريت

تأثير درجات الحرارة البيئية المتفاوتة في بعض المتغيرات   .44
 يفية لدى العبي كرة القدمالوظ

 أ.م. ماهر أحمد البياتي
 م.م. فريق فائق قاسم

 . أسامة أحمد حسين الطائيمم.

مجلة علوم التربية الرياضية/ جامعة 
 3115 بابل

43.  
دراسة مقارنة لمقدار القوة المسلطة على األرض وزمن الدفع 
في اختباري الوثب العمودي واألفقي من الثبات باستعمال جهاز 

 .(Foot Scanسح القدم )ما
  %411غير منشور/ نسبة االنجاز  م.د. أسامة أحمد حسين الطائيأ.

41.  
شارتها الكهربائية  دراسة مقارنة بين الشدد التدريبية المختلفة وا 

للعضلة المستقيمة الفخذية في تمرين القرفصاء الخلفي لدى 
 العبي رفع األثقال

  %411ر/ نسبة االنجاز غير منشو  م.د. أسامة أحمد حسين الطائيأ.

 
 

 ( التي ناقشها:طاريح ، الرسائل: )األثامناا 

 السنــة الجامعة المستوى أسم الباحث رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

4.  
تصميم جهاز الكتشاف بعض تشوهات قوام وفقاا لبعض 

 44-7المدارس بعمر المتغيرات البايوميكانيكية لدى تالميذ 
 سنة.

 9/9/3141 بغداد اجستيرالم حازم ناظم عبير

3.  
استخدام تمرينات خاصة لتطوير بعض القدرات البدنية 
والوظيفية وتأثيرها في مستوى أداء حكام كرة القدم لدوري 

 النخبة في محافظة بغداد
 41/43/3141 بغداد الماجستير جبر شنيتمحمد 

تاثير برنامج تأهيلي للمصابين باالنزالق الغضروفي القطني   .1
 48/9/3141 بغداد الماجستير حسين سعد علي للتداخل الجراحيالخاضعين 

1.  
تأثير تخفيض الحمل التدريبي باستخدام شدد مختلفة ثم 
انقطاعه في بعض المتغيرات الوظيفية والبدنية لألطفال بعمر 

 ( سنة41-41)

نظام  محمود
 محمود البارودي

التربية /الموصل الماجستير
 األساسية

3143 

5.  
ليوغا والنشاط البدني في تنظيم الموجات تأثير تمارين ا

الدماغية وبعض المتغيرات الفسيولوجية والكيميوحيوية لدى 
 المصابين بالقولون العصبي.

 41/43/3143 صالح الدين الدكتوراه آسو محمد رضا

دراسة بعض القياسات الجسمية والنشاط الكهربائي للعضالت   .6
 31/7/3143 بغداد الدكتوراهصفاء عبدالوهاب ها في مسار الثقل والمتغيرات البيوكينماتيكية ونسبة إسهام
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 31-48في أداء رفعتي الخطف والنتر للرباعين بأعمار 
 سنة.

 اسماعيل

 السنــة الجامعة المستوى أسم الباحث رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

9.  
تأثير برنامج للمشي والحمية الغذائية في بعض المتغيرات 

ثرويومترية لمرضى ضغط الدم العالي الفسيولوجية واالن
ناث دار مسنين الديوانية  لذكور وا 

 41/9/3143 جامعة القادسية الدكتوراه علي أحمد نجيب

دراسة واقع التخطيط االستراتيجي في كليات التربية الرياضية   .8
 49/7/3143 جامعة بغداد الماجستير صبا قيس غضبان في العراق على وفق معايير الجودة.

ويم أداء تدريسي كليتي التربية الرياضية جامعة بغداد وفقاا تق  .7
 4/9/3143 جامعة بغداد الماجستير ثامر حماد رجه لمعايير الجودة الشاملة.

41.  
على بيروكسدة الدهون وبعض مضادات  Eتأثير فيتامين 

األكسدة والمتغيرات الكميوحيوية بعد جهد هوائي لدى العبي 
 كرة القم.

جامعة صالح  الماجستير بان رزكار قاقوز
 11/41/3144 الدين

44.  
منهج تدريبي مقترح وفق منظومة الكفاءة البدنية لتطوير 
بعض القدرات البدنية والمهارات األساسية في خماسي كرة 

 القدم لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة
 8/43/3144 جامعة بغداد الماجستير علي شاكر عبيد

والمعقدة( وتأثيرها في بعض اإلمداد بالسكريات )األحادية   .43
 39/43/3141 جامعة بغداد الماجستير أحمد طه سالم المتغيرات البيوكيميائية وفاعلية األداء لدى العبي كرة السلة

41.  
التنفسي  –تأثير تمارين التحمل في تناغم الجهاز الدوري 

وعالقته ببعض القدرات الهوائية والالهوائية لالعبي كرة القدم 
 الشباب

 34/7/3141 جامعة القادسية الدكتوراه خزعل عبد أمين

41.  
تأثير التمارين الهوائية المستمرة االيروبك المصاحب 
للموسيقى في قوة بعض العضالت الهيكلية والمؤشرات 

 الوظيفية
 43/43/3117 جامعة كوية الدكتوراه نازك كاظم مناتي

مطاولة القوة( -المميزة بالسرعة-تدريب القوة )القصوى  .45
 9/7/3117 جامعة بغداد الماجستير تيسير أحمد سعيد ببعضهاالت الرجلين وتأثيرها باالتجاهات المتداخلة لعض

 

 :الرسائل والبحوث( التي قومها علمياا طاريح و اال): تاسعاا 

 السنــة الجامعة المستوى أسم الباحث رسالة أو البحثالاألطروحة أو  اسم ت

4.  
باستخدام بعض تقييم مستوى التطبع الفيسيولوجي 

متغيرات الدم والعمل العضلي في فترة المنافسات لدى 
 العبي كرة اليد.

آمنة أياد 
 جامعة بغداد الماجستير سلمان

 3141 الرياضيةكلية التربية

التدليك بالنقاط  متأثير منهجين استشفائيين باستخدا  .3
جامعة بغداد/التربية  الماجستير مريم احمداالنعكاسية والمصاحبة للتمرينات االسترخائية لتخفيف 

 3141 الرياضية للبنات
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لمتغيرات البدنية والبيوكيميائية لراكضي التعب وبعض وا
 متر.  811

 السنــة الجامعة المستوى أسم الباحث رسالة أو البحثالاألطروحة أو  اسم ت

1.  
دراسة مقارنة في بعض متغيرات التهوية الرئوية في 

وائي بوسطين مختلفين استعادة الشفاء من جهد ال ه
 مائي وأرضي.

 3141 جامعة الموصل نشر بحث -----

دراسة تحليلية لبعض اإلصابات الرياضية لدى العبي   .1
 3143 جامعة الموصل نشر بحث ديمن فرج الكرة الطائرة الممتازة.

أثر برنامج للتمارين العالجية في تخفيف األلم الناتج   .5
 عن سوفان وخشونة مفصل الركبة

ب عبداهلل مني
 3143 جامعة الموصل نشر بحث فتحي

سنة في مدينة  31-5الوزن والسلوك الغذائي لألعمار   .6
 بغداد.

د.أيمان 
 حسين
د.جنان 
 سلمان

 3143 جامعة الموصل نشر بحث

تأثير تمرينات خاصة على نسبة الشحوم والمكون   .9
 العضلي وبعض مؤشرات التنفس للنساء الحوامل. 

هبة قاسم 
 3143 جامعة ديالى ريماجستال حمادي 

مقارنة بعض المؤشرات الوظيفية والبيوكيميائية   .8
 المصاحبة لمرحلة اإلعداد الخاص لرافعي األثقال

حسين 
 3143 جامعة بغداد الماجستير خميس

7.  
في تقويم البرامج   (Fitmate Proاستخدام جهاز )

التدريبية بداللة مؤشر الحد األقصى الستهالك 
 األوكسجين

. غسان م.م
/مجلة جامعة بغداد نشر بحث بحري شمخي

 1/9/3143 التربية الرياضية

 3143 المثنىجامعة  ترقية علمية    .41

أثر تمرين الوثب بالحبل في بعض صور الدهون لدى   .44
 البدينات المشاركات في برامج اللياقة البدنية الصحة

د. وسن 
 سعيد رشيد

 41/41/3144 جامعة بغداد ترقية علمية

الجهد الهوائي في بعض وظائف الكلية لدى راكبي  اثر  .43
 الدراجات الهوائية

د. وسن 
 41/41/3144 جامعة بغداد ترقية علمية سعيد رشيد

41.  
تأثير التوقف عن ممارسة النشاط الرياضي في بعض 
المتغيرات الوظيفية وأوجه القوة العضلية لعضالت 

 يةالذراعين والرجلين لدى طالبات كلية التربية الرياض

د. وسن 
 41/41/3144 جامعة بغداد ترقية علمية سعيد رشيد

أثر بعض الملوثات البيئية في مستوى الكفاءة البدنية   .41
 تعضيد ------ وبعض المتغيرات الفسلجية والنفسية للتالميذ

 جامعة القادسية
كلية التربية 
 الرياضية

49/3/3144 

 1/44/3118كلية /  جامعة بغداد الماجستيرأحسان قاسم أثر برنامج مقترح لتأهيل إصابة مفصل التنس لدى   .45
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التربية الرياضية  الطائي العبي كرة اليد ألندية الدرجة الممتازة في بغداد
 للبنات

 السنــة الجامعة المستوى أسم الباحث رسالة أو البحثالاألطروحة أو  اسم ت

46.  

رات األنثروبومترية والتركيب الجسماني في قياس المؤش
( 11-14إيجاد األنموذج الواقعي للمرأة العراقية لعمر )

سنة مقارنة بنظيراتها في بعض البلدان العربية 
 واألوربية

أنوار عبد 
الحسين 
 علوان

 الماجستير
كلية /  جامعة بغداد

التربية الرياضية 
 للبنات

1/44/3117 

ي في بعض القدرات البدنية تأثير التدليك االنعكاس  .49
 الدكتوراه سوزان خليفة والمتغيرات الوظيفية لدى العبات كرة اليد

كلية /  جامعة بغداد
التربية الرياضية 

 للبنات
47/8/3117 

48.  
تأثير منهج تدريبي وفق القوة النسبية على حجم 
العضلة ونسبة الدهون وانجاز الوثب الطويل ألعمار 

 سنة 45-46

نصيف  أمجد
 مجاس

 الماجستير
 جامعة بغداد
كلية التربية 
 الرياضية

3117 

47.  

تأثير تدريب الفارتلك المقنن باستخدام المقاومة 
)التروس( وفق معدل ضربات القلب لتطوير التحمل 
الخاص لعضالت الرجلين والمستوى الرقمي لمتسابقي 

 الدراجات الهوائية سباقات الطريق/ الفرقي للشباب

معن غريب 
 تيرالماجس خضير

 جامعة بغداد
كلية التربية 
 الرياضية

3117 

الرياضة عند العرب والمسلمين وعالقتها بالطب   .31
 الرياضي

أسير هادي 
 الماجستير جاري

 جامعة بغداد
كلية التربية 
 الرياضية

3118 

34.  
جهاز سحب وتقوية عضالت الباسطة المحيطة 
بالفقرات القطنية والبطن واأللياف الرابطة للنتوءات 

 ةالشوكي
 براءة اختراع -----

وزارة 
التخطيط/االتقييس 
 والسيطرة النوعية

3144 

 
 عضوية اللجان العلمية التي إلقرار مشاريع االطاريح والرسائل:: عاشراا 

 السنة الجامعة المستوى اسم الطالب أو البحث الرسالة أواسم االطروحة  ت

4.  
ت األساسية اثر التمرينات المركبة الخاصة في دقة أداء بعض الحركا

وعالقتها بنشاط الجهد العضلي للعضالت العاملة لالعبي المواي تاي 
 المتقدمين

 جامعة بغداد الماجستير إبراهيم جبار شنين
 كلية التربية الرياضية

37/1/3141 
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3.  
تأثير برنامج تدريبي على بعض المتغيرات البدنية والحيازة في مباراة 

منظومة الداء البدني االليكتروني كرة القدم للدوري الممتاز باستخدام 
Ex Pedometer 

 الماجستير يحيى علوان منهل
 جامعة بغداد

 كلية التربية الرياضية
41/1/3141 

اإلمداد بالماء الممغنط وتأثيره في بعض القدرات البدنية والمؤشرت   .1
 ( سنة48-49الوظيفية لدى العبي كرة السلة الشباب بأعمار )

شيرزاد محمد 
 جارو 

 جامعة بغداد كتوراهالد
 كلية التربية الرياضية

3/5/3141 

 السنة الجامعة المستوى اسم الطالب أو البحث الرسالة أواسم االطروحة  ت

تحديد درجات ومستويات معيارية للقدرة االوكسجينية باختبار الخطوة   .1
 بداللة مؤشر النبض وطول الرجل مختلفةعلى وفق ارتفاعات 

سماح نورالدين 
 عيسى

 الدكتوراه
 جامعة بغداد

 كلية التربية الرياضية
49/3/3117 

تأثير منهج تدريبي تأهيلي مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية   .5
 والمهارية بالكرة الطائرة للمعاقين عقلياا 

 جامعة بغداد الدكتوراه حمد عفات رشيد
 كلية التربية الرياضية

36/1/3117 

6.  
هاز ميكانيكي مقترح لتحسين تأثير تمرينات عالجية باستخدام ج

تشوه القدم وتطوير بعض القدرات الخاصة لالعبي الفئات العمرية 
 للمراكز الكروية

 جامعة بغداد الدكتوراه حسن هادي عطية
 كلية التربية الرياضية

31/3/3117 

9.  
تأثير التحفيز الكهربائي والتمارين العالجية في استجابة العضالت 

سي المصاب وعالقتهما ببعض القدرات العاملة على المرفق التن
 البدنية وبمستوى األداء المهاري في لعبة التنس

طالب جاسم 
 محسن

 جامعة بغداد الدكتوراه
 كلية التربية الرياضية

33/1/3117 

8.  
المتحرك( من الجزء السليم الى  -تأثير نقل التدريب العضلي )الثابت 

 EMGالكهربائي المصاب لتأهيل العضلة الدالية بداللة النشاط 
 والمدى الحركي للرياضيين

عارف عبدالجبار 
 حسين

 جامعة بغداد الدكتوراه
 كلية التربية الرياضية

45/1/3144  

دراسة واقع التخطيط االستراتيجي في كليات التربية الرياضية وفق   .7
 معايير الجودة

 جامعة بغداد الماجستير صبا قيس غضبان
 كلية التربية الرياضية

33/4/3143 

41.  
تأثير تدريبات هوائية وال هوائية في بعض المتغيرات اإلنزيمية 
المضادة لألكسدة وتحليل الدهون والمكون الجسمي لدى ممارسات 

 ( سنة11اللياقة البدنية بعمر )
 جامعة بغداد الماجستير زهاد فوزي ناجي

 كلية التربية الرياضية
37/4/3143 

44.   
يونس حسن 

 الماجستير حسين
 دجامعة بغدا

 46/3/3143 كلية التربية الرياضية

43.  
تأثير منهج تدريبي بأسلوب الباليومترك على بعض المتغيرات 
البيوكيميائية والقدرات البدنية الخاصة ودقة مهارة التهديف من القفز 

 عالياا بكرة اليد. 
 جامعة األنبار الدكتوراه عبداهلل بحر فّياض

 7/1/3143 كلية التربية الرياضية

41.  
ام بعض المكمالت الغذائية الخاصة بالقوة العضلية وتأثرها في استخد

 411تطوير أهم المؤشرات الفيسيولوجية والقدرات البدنية وانجاز 
 متر حرة شباب.

 جامعة بغداد الماجستير محمد خلف محمد
 7/3/3141 كلية التربية الرياضية

41.  
عض تأثير تناول الماء وبعض السوائل المضافة قبل االداء على ب

المتغيرات الفسولوجية وذروة تجمع حامض الالكتيك لدى العبي 
 الدوري الممتاز بكرة القدم.

 الماجستير أحمد عليوي زغير
 جامعة بغداد

 1/3/3141 كلية التربية الرياضية

 7/3/3141 جامعة بغداد الماجستير زينب شاكر حمودتصميم مقياس لجودة الرياضة المدرسية للدراسة المتوسطة في   .45
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 كلية التربية الرياضية مديرية تربية بغداد

 
 
 
 

 التي شارك فيها:وورش العمل والمحاضرات العلمية والندوات : المؤتمرات أحد عشر
 

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 ) بحث / حضور(

 مشاركة القاهرة 3141 دورة اعداد االدة الرياضيين  .4

لبحوث تخرج طلبة كليات التربية المؤتمر الطالبي األول   .3
 3141 الرياضية في بغداد

 /للبنات كلية التربية الرياضية
 جامعة بغداد

عضو لجنة 
 مناقشة

العمليات االنتحارية في العراق : منظور المؤتمر الدولي حول   .1
 حضور بغداد / فندق الرشيد 3141 نفسي واجتماعي

ربية الرياضية/جامعة كلية الت 3141 محاضرة نوعية حول المتفجرات  .1
 إدارة المحاضرة بغداد

األكاديمية العراقية لمكافحة  3141 إطار عام في إدارة الجودة  .5
 محاضر الفساد

 إدارة الندوة جامعة بغداد 3141 الوعي األمني ودوره في انحسار الجريمة  .6

المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم الرياضة/عضو اللجنة   .9
رئيس سكرتارية  عة بغدادجام 3143 التحضيرية

 المؤتمر 
 حضور جامعة بغداد 3143 المؤتمر العلمي الخامس لمنظمة النخب والكفاءات العراقية   .8

ندوة الطب الرياضي / الجهات المانحة لشهادات الطب   .7
 ورقة عمل وزارة الشباب والرياضة 3143 الرياضي

في لكليات وأقسام التربية الرياضية  48المؤتمر العلمي   .41
 بحثين جامعة الموصل 3143 العراق

 حضور جامعة الموصل 3143 المؤتمر الدولي الثاني لبحوث الطلبة والشباب  .44
 بحث جامعة البصرة 3141 المؤتمر العلمي التخصصي لعوم الفسلجة والتدريب األول  .43

لكليات وأقسام التربية الرياضية في  49المؤتمر العلمي   .41
 حثب جامعة تكريت 3141 العراق

 حضور جامعة القادسية 3141 المؤتمر العلمي التخصصي للبايوميكانيك األول  .41
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 بحث جامعة القادسية 3144 الثانيالمؤتمر العلمي التخصصي للبايوميكانيك   .45

المؤتمر العلمي لكليات التربية الرياضية ومتطلبات سوق   .46
 جامعة اليرموك/اربد 3144 العمل

 بحث األردن

 حضور جامعة بغداد/وزارة الشباب والرياضة 3141 لرياضية العراقيةمؤتمر الكفاءات ا  .49
 حضور اللجنة االولمبية 3117 المؤتمر العلمي األول لألكاديمية االولمبية الوطنية العراقية  .48

كلية التربية الرياضية/جامعة  3111 المؤتمر العلمي الرياضي  .47
 بغداد

 حضور

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 لمشاركة نوع ا

 ) بحث / حضور(

كلية التربية الرياضية/جامعة  3144 ندوة أمراض القلب والنشاط البدني  .31
 بغداد

 محاضر

كلية التربية الرياضية/جامعة  3144 ندوة إصابات األسنان في الرياضة  .34
 بغداد

 تنظيم وحضور

 3143 ندوة المنشطات والمخدرات  .33
كلية التربية الرياضية/جامعة 

 وحضور تنظيم بغداد

 حضور ومناقش وزارة الشباب والرياضة 3143 ندوة المنشطات والمكمالت الغذائية  .31
 محاضر جامعة القادسية 3144 ندوة استخدام األجهزة المختبرية الحديثة  .31

كلية التربية الرياضية/جامعة  3143 ورشة عمل التسجيل في المكتبة االفتراضية  .35
 بغداد

إدارة الجلسة 
 والمناقشة

كلية التربية الرياضية/جامعة  3143 يص ومعالجة بعض األخطاء اإلحصائيةتشخ  .36
 بغداد

إدارة الجلسة 
 والمناقشة

 3143 ندوة الطب الرياضي  .39
زارة الشباب والرياضة/دائرة و 

 ورقة عمل الرياضيالطب 

كلية التربية الرياضية/جامعة  3143 الحدس في الرياضة  .38
 بغداد

إدارة الجلسة 
 والمناقشة

كلية التربية الرياضية/جامعة  3143 ة عمل استعمال األجهزة المختبرية الحديثةورش  .37
 محاضر بغداد

األكاديمية االولمبية الوطنية  3141 ندوة مناقشة انجاز العراق في دورة األلعاب في كوانزو  .11
 حضور ومناقش العراقية

التطوير  جامعة بغداد/مركز 3141 دورة إدارة الجودة وتقويم األداء الجامعي  .14
 مشارك والتعليم المستمر

 مشاركجامعة بغداد/مركز التطوير  3141وآلية  ISO1901مدخل إلى التدقيق وفق المواصفة الدولية   .13
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 والتعليم المستمر كتابة تقارير التدقيق والتقويم الذاتي

عليم جامعة بغداد/مركز التطوير والت 3144 جودة المناهج وتوصيفها ضمن المعايير العالمية  .11
 مشارك المستمر

 جامعة بغداد 3144 التقييم الذاتي في ضوء متطلبات االعتماد األكاديمي  .11
 مشارك قسم ضمان الجودة

جامعة بغداد/مركز التطوير  3118 (78دورة طرائق التدريس )  .15
 مشارك والتعليم المستمر

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 
 ) بحث / حضور(

جامعة بغداد/مركز التطوير  3118 (93اللغة العربية )دورة   .16
 مشارك والتعليم المستمر

الدورة التأهيلية لطلبة الدراسات العليا الستخدام   .19
 الجامعة المستنصرية 3111 الحاسوب

 مشارك التعليم المستمر

 السويديةSPCS شركة  3141 دورة وشهادة خبرة في استعمال الكاميرا الرقمية السريعة   .18
 مشارك دمشق / سوريا

 السويديةSPCS شركة  Fitmate  3141دورة وشهادة خبرة في استعمال جهاز   .17
 مشارك دمشق / سوريا

 األكاديمية االولمبية  3144 دورة الطب الرياضي  .11

 مشارك الوطنية العراقية

مركز الحاسبة  / جامعة بغداد 3119 دورة الترقيات العلمية الستعمال الحاسوب  .14
 مشارك رونيةاالليكت

كلية التربية الرياضية/جامعة  3118 دورة الشهيد رعد جابر بكرة السلة  .13
 بغداد

 مشارك

 جامعة الموصل 4779 شهادة كفاءة اللغة االنكليزية  .11
 التعليم المستمر

 شهادة

 
 
 
 
 



14 

 

 
 
 
 
 
 

  األخرى داخل الكلية وخارجها:: األنشطة العلمية عشر اثنا

 داخل الكلية ت
 .شارات العلمية في مجال االختصاصتقديم االست  .4
 إجراء التجارب المختبرية باستعمال األجهزة في مجال االختصاص لطلبة الدراسات العليا  .3
 .عضوية اللجان العلمية في الكلية  .1
 مشاريع بحوث دراستي الماجستير والدكتوراه إلقرارعضوية اللجان العلمية   .1
 .لمية في الكليةعقد الندوات العواإلشراف على تنظيم ال  .5
 .اإلشراف على مشاريع تخرج طلبة الدراسة األولية  .6
 (.3141-3141االشراف على المخيم الكشفي لكلية التربية الرياضية للعام الدراسي )  .9
  (www.jopebu.comالمشرف على موقع مجلة كلية التربية الرياضية االليكتروني )  .8
 سابقاا  (www.cope.uobaghdad.edu.iqالمشرف على موقع الكلية االليكتروني )  .7

 رئاسة وعضوية العديد من اللجان في الكلية )لجان المشتريات والتحقيقية والطالبية وقبول الطلبة واالحتفاالت(  .41
 3143ر العلمي الدولي األول لكلية التربية الرياضية / جامعة بغداد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتم  .44
 3143عادة النظر ودراسة ملف تقويم األداء العام للكليات إعضو لجنة   .43
 3143عضو لجنة إعداد تقويم أداء الموظفين في الجامعات العراقية )لجنة وزارية(   .41
 خارج الكلية ت
 يبية لتطوير الكفاءات التعليمية في وزارة التربيةإلقاء المحاضرات في الدورات التدر   .4
 (3141-3141)خبير في األكاديمية االولمبية العراقية   .3
 (http://www.iraqacad.orgنشر المقاالت العلمية في موقع األكاديمية الرياضية العراقية على شبكة االنترنت )  .1
 .حاضرات العلمية في األكاديمية االولمبية العراقيةإلقاء الم  .1
 عضو اللجنة الفرعية في الكليلة للمكتبة االفتراضية العراقية  .5
 (3141( ولغاية )3141لألعوام منذ ) عضو لجان االحتفال المركزي لتخرج طلبة جامعة بغداد  .6
التربية الرياضية للبنات والفنون الجميلة ومعهد رئيس إحدى لجان التقويم الذاتي للكليات في جامعة بغداد لكليات )  .9

http://www.jopebu.com/
http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/
http://www.iraqacad.org/
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 الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية(
 مناقشة الرسائل واالطاريح في مجال االختصاص في مختلف الجامعات العراقية  .8
 عضو لجنة االختبارات في المدارس التخصصية لوزارة الشباب والرياضة.  .7

 مي األول للجودة / جامعة بغدادعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العل  .41

( بكرة السلة بصفة 6/43/3141-11/44المشاركة في بطولة الجامعات العربية في عمان/ االردن للمدة من )  .44
 اداري. والذي حصل فيها العراق على امركز الثالث طالب وطالبات.

 
 :الهيئات العلمية المحلية والدوليةعضوية  :عشر ثالث

 ةالسن الجهة الصفة ت
 -3141 جامعة بغداد عضو لجنة الترقيات العلمية كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد  .4
  - 3141 جامعة بغداد مدير تحرير مجلة كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد  .3

خبير في األكاديمية األولمبية العراقية / اللجنة الوطنية األولمبية   .1
 3141 - 3141 اللجة االولمبية العراقية 

 لحد اآلن – 3118 شبكة االنترنت عضو في األكاديمية الرياضية العراقية   .1
 3115 - 3111 اللجة االولمبية نائب رئيس االتحاد العراقي المركزي لكرة القاعدة )سابقاا(   .5
 لحد اآلن – 3141 التعليم العالي عضو المكتبة االفتراضية العلمية العراقية  .6
 لحد اآلن-3143 منظمة دولية لرياضة والتربية البدنيةعضو الجمعية االسيوية ل  .9
 ولح اآلن 3141 اللجنة األولمبية مدير إدارة االتحاد العراقي للرياضة الجامعية  .8

 
 

 وشهادات التقدير: والجوائز : كتب الشكرعشر أربع

كتب الشكر والجوائز والشهادات  ت
 السنة الجهة المانحة التقديرية

 6/3/3144 عليم العلي والبحث العلميوزير الت كتاب شكر  .4
 31/3/3144 عميد كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد كتاب شكر  .3
 47/4/3144 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  .1
 44/4/3144 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  .1
 47/9/3141 السويدية لألجهزة الرياضية (SPCEشركة ) كتاب شكر  .5
 1/5/3118 التربوي/وزارة التربيةب والتطوير عميد معهد التدري كتاب شكر  .6
 49/43/3119 عميد معهد التدريب والتطوير التربوي/وزارة التربية كتاب شكر  .9
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 1/44/3119 عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر  .8
 41/6/3115 عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر  .7

 9/1/3115 عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر  .41
 49/9/3111 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  .44
 38/1/3114 عميد كلية التربية الرياضية للبنات كتاب شكر  .43
 3141 جامعة تكريت / كلية التربية الرياضية شهادة تقديرية  .41
 3141 جامعة البصرة / كلية التربية الرياضية شهادة تقديرية  .41

 ت
كتب الشكر والجوائز والشهادات 

 التقديرية
 السنة المانحةالجهة 

 3144 جامعة القدسية / كلية التربية الرياضية شهادة تقديرية  .45
 3144 جامعة اليرموك/كلية التربية الرياضية/األردن شهادة تقديرية  .46
 3144 دورة الطب الرياضي / اللجنة األولمبية شهادة مشاركة  .49
 11/4/3143 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  .48
 3143 رياضي/وزارة الشباب والرياضةدائرة الطب ال كتاب شكر  .47

 31/6/3143 /جامعة تكرتعميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر  .31

لكليات التربية الرياضية في  48الدوري  مؤتمرال شهادة مشاركة  .34
 3143 الموصل جامعة

المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم الرياضة في  شهادة مشاركة  .33
 3143 جامعة بغداد

 4/8/3143 رئيس جامعة بغداد ركتاب شك  .31
 3141 رئيس جامعة سامراء كتاب شكر  .31
 3141 رئيس جهاز اإلشراف والتقويم العلمي كتاب شكر  .35
 3141 مدير عم دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة كتاب شكر  .36
 3141 رئيس جهاز اإلشراف والتقويم العلمي كتاب شكر  .39
 3141 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  .38
 3141 وزير التعليم العالي والبحث العلمي تاب شكرك  .37
 3141 عميد كلية التربية الرياضية للبنات كتاب شكر  .11

تهنئة بمناسبة الحصول على لقب   .14
 3141 وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذية

 3141 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهادة تقديرية  .13

 :أو المترجمةالكتب المؤلفة  :عشر خمس
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 سنة النشر أسم الكتاب ت

عداد)والتطبيق  بين المبدأاختبارات الجهد البدني  4  قيد اإلنجاز مشترك( - ترجمة وا 

 قيد اإلنجاز مشترك( -تشريح االستطالة العضلية )مترجم  3

 ات:اللغــ :عشر ست
             .العربية 

         .(38/41/3141التحديث األخير بتاريخ )                                           االنكليزية     


