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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 احمد خميس راضي السوداني : االسـم
 24/6/1981  تاريخ الميـالد:

 متزوج الحالة الزوجية:

 3 :عدد األوالد
 مسلم  انة:الدي

 كرة يد/ تدريب رياضي ص:ــالتـخـص
 تدريسي :الوظيفة

 استاذ دكتور  الدرجة العلمية:

      -جامعة بغداد– ضةالبدنية وعلوم الرياكلية التربية    عنوان العمل:
  العمل: هاتف

 009647700779828 :الهاتف النقال
 ahmedalsodany@yahoo.com  :أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 2003 التربية الرياضية بغداد البكالوريوس 1
 2005 ةالتربية الرياضي بغداد الماجستير 2
 2009 التربية الرياضية بغداد الدكتوراه 3

 اليبزك االلمانية بكرة اليد دبلوم عالي 4
كلية العلوم 
 الرياضية

2014 
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2009-2006 جامعة بغداد مدرس مساعد 1
 2012-2009 جامعة بغداد مدرس 2
 2017-2012 جامعة بغداد اعداستاذ مس 3
 2017 جامعة بغداد استاذ 4

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 23/3/2008-7/1/2006 جامعة ديالى كلية التربية الرياضية 1
 7/8/2008-23/3/2008 جامعة بغداد النشاط الرياضي 2
 ولحد اآلن 7/8/2008 جامعة بغداد رياضيةكلية التربية ال 3
4    

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2008 كرة يد الصحة والترويح 1
 2009-2008 تطبيق الصحة والترويح 2
 2009 كرة يد قسم التدريب 3
 2010 طرائق تدريس الصحة والترويح 4
 ولحد االن 2011 كرة يد اللعاب الفرقيةا 5
6    

 
 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح األ )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 
نسبة األساسية و  تأثير تمرينات القدرات التوافقية في تطوير بعض المهارات

باعمار  لمدرسة التخصصيةا اداء التحركات الهجومية بكرة اليد لالعبينجاح 
 ( سنة14-15)

 2015 

 2018  دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الفسيولوجية باستخدام جهاز 2
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 (Polar Beat H7 والقدرات البدنية لمراكز اللعب  لالعبي دوري النخبة )
 العراقي بكرة القدم

3 
بة في سرعة االستجاhandball R.T) )تأثير تمرينات خاصة باستخدام جهاز 
المركز الوطني لرعاية لالعبي  الفردية الحركية وبعض المهارات الدفاعية

 ( سنة16-15كرة اليد بأعمار )الموهوبين ب
 2020 

4 
تاثير استراتيجية الجدول الذاتي باستخدام التعلم التعاوني والتبادلي 
والتنافسي على التحصيل المعرفي واداء بعض المهارات االساسية 

 يدللطالب بكرة ال
 2020 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 ) بحث / بوستر حضور(

 2012 المؤتمر الدولي االول 1
 كلية التربية الرياضية

 جامعة بغداد
 بحث

2 
 ندوة علمية

اكتشاف المواهب واالعداد على االمد 
 درسة االلمانيةالطويل في الم

 بحث وزارة الشباب والرياضة 2014

 ندوة علمية 3
 كلية العلوم الرياضية 2013 يوم الرياضة العالمي

 بوستر حضور جامعة اليبزك

 ندوة علمية 4
المدرسة التخصصية لكرة  2014 القدرات التوافقية

 بحث اليد

5 
 ندوة علمية

اكتشاف المواهب واالعداد على االمد 
 المدرسة االلمانيةالطويل في 

2014 
 كلية التربية الرياضية

 بحث جامعة القادسية

ندوة عن التعديالت االخيرة لقانون كرة  6
كلية التربية البدنية وعلوم  2017 اليد

 ندوة علمية الرياضة جامعة بغداد

كلية التربية البدنية وعلوم  2018 تحديث المناهج بكرة اليد 7
 علميةندوة  الرياضة جامعة بغداد

تعديالت االتحاد الدولي واثرها على  8
 استراتيجيات اللعب بكرة اليد

كلية التربية البدنية وعلوم  2019
 الرياضة جامعة بغداد

 ندوة علمية

 

 .  األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية
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 رئيس لجنة كرة اليد في اختبارات الطلبة الجدد 
رات العلمية في وزارة عضو لجنة االختبا

 الشباب والرياضة للكشف عن الموهوبين.

 عضو لجنة االرشاد والتوجيه
عضو اللجنة الفنية في االتحاد المركزي 

 العراقي لكرة اليد.

  عضو اللجنة االمتحانية
  عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج
  عضو لجنة االشراف على التطبيق

  م2018-2016عضو مجلس فرع االلعاب الفرقية 
 
 

 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  
 )البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت

 الضغوط النفسية وعالقتها باداء بعض المهارات االساسية في كرة اليد 1

مجلة الرياضة 
 المعاصرة

كلية التربية الرياضية 
 للبنات

2011 

تأثير منهاج تدريبي باستخدام تمرينات تنافسية في تطوير المعرفة  2
 الخططية واداء بعض التكوينات الهجومية للشباب بكرة اليد

 مجلة علوم الرياضة
 جامعة ديالى

2011 

تأثير برنامج تدريبي في تطوير بعض القدرات البدنية واداء التطبيقات  3
 ( سنة بكرة اليد17-15ية لدى الالعبين باعمار )الهجوم

 مجلة التربية الرياضية
 جامعة بغداد

2009 

واقع بعض التطبيقات الدفاعية المستخدمة وعالقتها بنتائج الفرق  4
 بكرة اليد 2009العراقية المشاركة ببطولة االندية االسيوية  

 مجلة التربية الرياضية
 جامعة بغداد

2009 

اج تعليمي في تطوير المجال المعرفي واداء بعض المهارات تأثير منه 5
 االساسية لطالب التربية الرياضية بكرة اليد

 مجلة التربية الرياضية
 جامعة بغداد

2012 

تأثير استخدام بعض اساليب التدريس في تطوير الدافعية وأداء بعض  6
 بكرة اليد لطالبات التربية الرياضية  المهارات االساسية

 تمر الدولي االولالمؤ 
 جامعة بغداد

2012 

7 
ـــــة االداء الفنـــــي الهجـــــومي  للفـــــرق المشـــــاركة  دراســـــة تحليليـــــة لفاعلي

 م لكرة اليد2015ببطولة العالم في قطر 
 مشترك

سعد خميس 

 راضي

 فؤاد متعب حسين

 مشتركدراســـــة تحليليـــــة لـــــبعض المتغيـــــرات الهجوميـــــة للفـــــرق الحـــــائزة علـــــى  8

سعد خميس 

 راضي

 خالد شاكر حسين



 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ت العــــــالم الخمـــــــس االخيـــــــرة مـــــــن المراكــــــز الثالثـــــــة االولـــــــى لبطـــــــوال

 م بكرة اليد2007-2015

9 

 REACTIONتأثير تمرينات خاصة باستخدام كرات رد الفعل )
BALLS في بعض متغيرات الدم وسرعة االستجابة الحركية )

 ومهارات الصد لحراس المرمى بكرة اليد
 مشترك

 محمد محمود كاظم

 محمدجميل قاسم 

10 

تأثر استخدام الحبال المطاطية المصاحبة للتمرينات في بعض 

القدرات التوافقية ونسبة مساهمتها في اداء المهارات االساسية بكرة 

 اليد

مجلة كربالء لعلوم 

 الرياضة

 منفرد

 

11 
لتحليل النبض والسعرات الحرارية بين  ( polar h10استخدام جهاز )

 م2018-2017الممتاز بكرة القدم  مراكز اللعب لالعبي الدوري

 مجلة الربية الرياضية

 2018بغداد 

 30مجلد 

 3العدد 

 االمير حيدر

    

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  .عضو لجنة االختبارات العلمية في وزارة الشباب والرياضة للكشف عن الموهوبين 
  زي العراقي لكرة اليد.عضو اللجنة الفنية في االتحاد المرك 
  

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 2008 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 1
 2009 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 2
 2009 تربية الرياضية/ جامعة بغدادكلية ال كتاب شكر 3
 2010 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 4
 2010 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 5
 2011 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 6
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 2013 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 7

 كلية التربية الرياضية ةشهادة تقديري 8
 2012 جامعة بغداد

جائزة المرتبة االولى على دورة المدربين  9
 الدولية

 كلية العلوم الرياضية
 2014 جامعة اليبزك االلمانية

 جائزة المرتبة االولى 10
 دبلوم عالي بكرة اليد

 كلية العلوم الرياضية
 2014 جامعة اليبزك االلمانية

شاركة في يوم الرياضة شهادة تقديرية للم 11
 العالمي

 كلية العلوم الرياضية
 2013 جامعة اليبزك االلمانية

 2014 االتحاد االلماني لكرة اليد شهادة تقديرية 12

 كلية التربية الرياضية شهادة تقديرية 13
 2014 جامعة القادسية

 2014 وزارة الشباب والرياضة شهادة تقديرية 14
 2015 ية الرياضية/ جامعة بغدادكلية الترب كتاب شكر 15
 2015 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 
 2016 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 
 2016 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 
 2016 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 
 2017 ة الرياضية/ جامعة بغدادكلية التربي كتاب شكر 
 2017 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 
 2018 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 
 2018 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 

 2019 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد كتاب شكر 
 2017 الرياضية/ جامعة ميسان كلية التربية كتاب شكر 
 2017 كلية التربية الرياضية/ جامعة كربالء كتاب شكر 

 2017 كلية التربية الرياضية/ جامعة الكوفة كتاب شكر 

 2017 كلية التربية الرياضية/ جامعة بابل كتاب شكر 

 2019 كلية التربية الرياضية/ جامعة الكوفة كتاب شكر 

 2017 ة الرياضية/ جامعة ذي قاركلية التربي كتاب شكر 
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 موسوعة كرة اليد العالمية 1

 2018 كرة اليد الحديثة المبادئ المهارية والخططية 2

 2015 لكرة اليد 2015مجلد االحصائيات الكاملة لبطولة العالم  3

 2017 لكرة اليد 2017مجلد االحصائيات الكاملة لبطولة العالم  4

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       .العربية       

       .االنكليزية       


