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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 أ.د عبدالهادي حميد مهدي التميمي  االسـم: 
   3/4/4694تاريخ الميـالد:

 متزوج  الحالة الزوجية:
 4 :عدد األوالد

  مسلم انة:الدي
 مبارزة  -التـخـصــص: تدريب رياضي

 تدريسي  :الوظيفة
  استاذ  الدرجة العلمية:
        بدنية وعلوم الرياضة الكلية التربية  -جامعة بغداد عنوان العمل:

  العمل: هاتف
 70077096703 :الهاتف النقال

 had_1964@yahoo.com  :أاللكترونيالبريد 
 

 العلمية.المؤهالت  أوالً: 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 4600 الرياضية كلية التربية  بغداد بكالوريوس تربية رياضية  4
 7774 اآلدابكلية  بغداد زية بكالوريوس لغة انكلي 7
 4664 الرياضيةكلية التربية  بغداد  ماجستير  3
 7774 الرياضيةكلية التربية  بغداد دكتوراه 4
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 7774-7777 الرياضيةكلية التربية  مدرس مساعد  1

 7770-7774 ية الرياضيةكلية الترب  دكتورمدرس  2

 7747-7770 كلية التربية الرياضية دكتور استاذ مساعد 3

 ولحد االن 7747 كلية التربية الرياضية دكتور استاذ  4

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 1881-1899 محاضر -المستنصرية  االدارة واالقتصاد كلية  1
 2222-1884 محاضر -بغداد الرياضيةكلية التربية  2
 2222-1888 ديالى الرياضيةكلية التربية  3
 2219-2222 بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 4

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 7740لغاية 7777 بارزةالم االلعاب الفردية 1

 7779-7772-7774-7773 اللغة االنكليزية العلوم النظرية  2
7743-7744-7749-7740-7740 

 7779-7777 علم التدريب الرياضي العلوم النظرية 3
7744-7749 

 7779-7774 رفع االثقال االلعاب الفردية 4

 7774-7773 اللغة االنكليزية الدراسات العليا  5

 7740-7770 السمنار سات العلياالدرا 2

 7749-7744 علم التدريب الرياضي الدراسات العليا 7

 7740-7742 تدريب الناشئين  الدراسات العليا 9
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح األ )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
حركية الخاصة أساسًا النتقاء الناشئين في القيمة التنبئية لبعض القدرات ال 1

 7770 الدراسات العليا ( سنة49دون  -43رياضة المبارزة بأعمار )

تمرينات الفارتلك المقنن في تطوير السرعة وتحمل السرعة وعالقتهما  تأثير 2
 7747 الدراسات العليا سنة 49-44 بأعمارببعض المهارات االساسية لالعبي كرة القدم للناشئين 

سيف   حتدريبات خاصة في سرعة ودقة اللمس على الرجلين بسال تأثير 3
 7749 الدراسات العليا سنة 40-49المبارزة للشباب 

 7740 الدراسات العليا طالبة دكتوراه  4
 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 ث / بوستر حضور() بح

 حضور بغداد 4666 المؤتمر العلمي العاشر ألقسام وكليات التربية الرياضية 4

 بحث الموصل 7777 ألقسام وكليات التربية الرياضية الثاني عشر المؤتمر العلمي 7

 بحث ديالى 7777 المؤتمر العلمي الثالث عشر ألقسام وكليات التربية الرياضية 3

 بحث المستنصرية 7772 األساسيةلكلية التربية عشر الحادي  المؤتمر العلمي 4

 عضو لجنة تقييم البحوث وزارة الشباب والرياضة 7770 المؤتمر األول للدراسات الخاصة لتطوير رياضة المعاقين 2

المؤتمر العلمي الدولي الدوري الثامن عشر لكليات واقسام التربية  9
 الرياضية

 بحث الموصل 7747

 بحث بغداد 7747 تمر العلمي الدولي االول لعلوم الرياضةالمؤ  0

0 
الندوة لعلمية " نحو رؤية مستقبلية للشباب العراقي... كيف يفكر الشباب 

قسم البحوث  –دائرة التنسيق والمتابعة  –"وزارة الشباب والرياضة 
 والدراسات

 بحث وزارة الشباب والرياضة 7747

الستشهاد االمام موسى بن  4727لث )الذكرى الثا الدولي المؤتمر السنوي 6
 جعفر عليهما السالم(

االمانة العامة للعتبة  7747
 الكاظمية المقدسة 

 حضور

 حضور الوزيرية -بغداد 7743 المؤتمر العلمي الدولي االول لعلوم الرياضة 47

 حضور  بغداد 7743 المقدسةالكاظمية المؤتمر السنوي الدولي الرابع / االمانة العامة للعتبة  44

 حضور  بغداد 7744 مقدسةالكاظمية المؤتمر السنوي الدولي الخامس / االمانة العامة للعتبة  47

 حضور بغداد 7744 النفسيةالمؤتمر السنوي الدولي الثامن عشر للعلوم  43

 بحث بابل 7744 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية 44

 بحث بغداد 7742 الدولي الثاني لعلوم الرياضةالمؤتمر العلمي  42

 محاضر االتحاد االسيوي للمبارزة 7742 دورة التطوير االداري والفني االسيوية 49
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 7742 المؤتمر السنوي الرابع للبحوث والدراسات 40
 الخاصة لمزار االمانة 

 حضور سلمان المحمدي )ع(

 بحث الكوفة 7749 ياضيةالمؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الر  40

 حضور  بغداد 7749 االول لعلوم الصحة والتربية الرياضيةالمؤتمر العلمي  46

 حضور بغداد 7749 ندوة الترقيات العلمية 77

 بحث بغداد 7740 لعلوم التربية الرياضيةالثالث المؤتمر العلمي الدولي  74
 بحث بابل 7740 رياضيةلعلوم التربية ال الثاني المؤتمر العلمي الدولي 77

 حضور بغداد 7740 ندوة الترقيات العلمية  73

 
  األخرى.األنشطة العلمية  سابعا: 

 خارج الكلية داخل الكلية
 المبارزة -المشرف العلمي لمركز رعاية الموهوبين دراسات عليا –عضو لجان السمنار 

 حاد العراقي للمبارزةلالت تجنة البحوث واالختبارال عضو لجان مناقشة بحوث تخرج 
 ودكتوراه مناقشة رسائل ماجستير عضو لجان علمية اقرار موضوع 

 تقويم علمي لرسائل واطاريح وبحوث علمية  رئيس لجنة التعضيد 
 المبارزة -مدير مركز رعاية الموهبة الرياضية  مقوم علمي لرسائل واطاريح 
 لة دراسات علوم الرياضةعضو هيئة تحرير مج مقرر لجنة الترقيات العلمية 

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

 السنة محل النشر اسم البحث ت
 7777 اضة الرافدين لعلوم الري مقارنة بعض المتغيرات الوظيفية في لعبة المبارزة ) الشيش, سيف المبارزة , السيف العربي( 4
 7777 مجلة جامعة بابل بعض اآلالم الشائعة لدى الموظف اإلداري 7
 7777 مجلة ديالى الرياضية استخدام العصي الخشبية في تعليم بعض المهارات الدفاعية والهجومية بالمبارزة 3
 7773 ى الرياضيةمجلة ديال دراسة عالقة التردد النفسي بمتغيرات نوع السالح والخبرة في لعبة المبارزة 4
 7772 مجلة التربية الراضية  م4609ولغاية عام  4609تطور الحركة الرياضية في لعبة المبارزة في القطر العراقي منذ عام  2
 7772 كلية التربية االساسية  متر 077استخدام تدريبات القوة االنفجارية لتطوير القوة المميزة بالسرعة وتأثيرها في إنجاز ركض  9
 7772 مجلة ديالى الرياضية تحديد أنظمة الطاقة العاملة في لعبة المبارزة 0
 7772 مجلة ديالى الرياضية التعرف على العوامل والمسببات التي تؤدي إلى تذبذب مستوى العبي المبارزة 0
 7772 مجلة ديالى الرياضية تصميم اختبار لقياس الرشاقة في رياضة المبارزة  6
 7772 مجلة كلية التربية الرياضية الجادرية م 4660و لغاية عام 4600نذ عاممالمبارزة في العراق رياضة  تتبع مسيرة 47
 7779 مجلة الفتح  تصميم اختبار لقياس مطاولة السرعة الخاصة في المبارزة لطالب كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى 44
 7779 مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية ض المهارات األساسية في رياضة المبارزةتأثير استخدام األسلوب التنافسي لتعليم بع 47

43 
 -43القيمة التنبؤية لمؤشرات بعض القدرات الحركية الخاصة النتقاء الالعبين الناشئين في رياضة المبارزة بأعمار) 

 7779 مجلة ديالى الرياضية سنة ( 49دون 

 7770 مجلة كلية التربية الرياضية الجادرية اللمسة األولى باإلنجاز في رياضة المبارزة على الكراسيعالقة طول الذراع المسلحة و  44
 7770 مجلة كلية التربية الرياضية الجادرية 7770ولغاية 4607في القطر العراقي منذ عامللمبارزة على الكراسي تطور الحركة الرياضية  42

49 
تجابة الحركية للطعن والسرعة الحركية للذراع المسلحة  لالعبي المبارزة على تمرينات مقترحة لتطوير سرعة االس

 7770 مجلة كلية التربية الرياضية الجادرية الكراسي

تأثير تمرينات الفار تلك المقنن في تطوير السرعة وتحمل السرعة وعالقتهما ببعض المهارات االساسية لالعبي كرة  40
 7747 مجلة كلية التربية الرياضية الجادرية سنة 49-44القدم للناشئين بأعمار 
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 7747 مجلة االنبار للعلوم البدنية والرياضية تمرينات مقترحة لتطوير القدرات البدنية لدى مدربي رياضة المبارزة 40

زة فئة تاثير تمرينات مقترحة في تطوير االداء الفني وسرعة االستجابة الحركية لمهارة السهم لسالح سيف المبار  46
 الشباب 

 7747 مجلة الموصل

عالقة دقة حركة الطعن ببعض المهارات الهجومية والدفاعية وسرعة االستجابة الحركية والتوازن لالعبي لالعبي سالح  77
 الشيش الناشئين

 7747 مجلة كلية التربية الرياضية الجادرية

74 
جامعة -تحديد درجات ومستويات معيارية لمهارتي التقدم والتقهقر في رياضة المبارزة لطالب كلية التربية الرياضية

 بغداد.
 المؤتمر العلمي الدولي االول 

 لعلوم الرياضة
 49-40/47/7747 

 كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد
 

7747 
 الثالث رنة بين العبي المنتخبات الوطنية للمبارزة في االسلحةعالقة بعض المتغيرات البدنية بالحركية للمقا 77

)الشيش والسيف(/نساء  مقارنة حركات التحضير المستخدمة للجمل الحركية الناجحة في مباريات مسابقة سالحي 73
 7770الدورة االولمبية بكين 

والنسبة المئوية لإلنجاز في منافسات سيف  عالقة طول الذراع المسلحة باالنتصارات المستحصلة باللمسة االولى 74
 7744المبارزة للشباب 

 7743 مجلة كلية التربية الرياضية الجادرية عالقة الطول والوزن بدقة وسرعة االستجابة الحركية لمهارة الطعن بسالح السيف العربي للشباب 72
 7744 مجلة جامعة بابل الوطني للمبارزة االسوياء والمعاقينمقارنة بعض المتغيرات البدنية والمهارية بين العبي المنتخب  79
المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية  تأثير استخدام بعض الوسائل المساعدة في تعليم مهارات التحكيم في رياضة المبارزة 70

 بابل -الرياضية 
7744 

 اضة المبارزةوالهجومية بري النفسية المهارات ببعض وعالقته الحركي التوافق 70

 عالقة التوافق العصبي العضلي بدقة الطعن لالعبي سالح الشيش الناشئين 76
المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم 

 7742 الرياضة

تعليم مهارات التحكيم في رياضة المبارزة باستخدام بعض الوسائل المساعدة باألسلوبين االمري والتعاوني لطالبات  37
 لعلوماالول المؤتمر العلمي الدولي  ة  المرحلة الثالث

 7749 جامعة الكوفة  -ةيالرياض التربية 
تحديد درجات ومستويات معيارية لبعض انواع السرعة في رياضة المبارزة لطالبات كلية التربية البدنية وعلوم  34

 جامعة كربالء -الرياضة

البدنية وعلوم الرياضة مجلة كلية التربية  سفلي لالعبي سالح سيف المبارزة الشباب عالقة سرعة االستجابة ودقة اصابة الهدف العلوي بال 37
 جامعة بغداد

7749 

33 
استخدام التمرينات التوافقية والرشاقة وتأثيرهما في تحسين التقييم العملي بالمبارزة لطالب المرحلة الثالثة الفصل 

 الدراسي األول
 المؤتمر العلمي الدولي الثالث 

 7740 م الرياضةلعلو 

 تطور تاريخ رياضة المبارزة في محافظة ديالى  34
المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية 

 7740 بابل -الرياضية 

 

 والدولية.الهيئات العلمية المحلية عضوية  :تاسعا 
   7740-7770حكم دولي في سالحي الشيش وسيف المبارزة منذ 

  لمركزي للمبارزةالعراقي ا االتحاد -الحكام لجنة عضو 

  االتحاد العراقي المركزي للمبارزة -لجنة البحوث واالختبارات عضو 

   المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية/ المبارزة –المشرف العلمي 
   االتحاد العراقي المركزي للمبارزة –لجنة المدربين عضو 
  اتحاد غرب اسيا  –لجنة المدربين مقرر 

 المبارزة -رعاية الموهبة الرياضيةمدير المركز التخصصي ل 

  7740-7744امين سر فرع بغداد للمبارزة 

  7740-7770رئيس لجنة المسابقات منذ عام 
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت
 السنة الجهة المانحة التقدير

 4666 زة االتحاد العراقي المركزي للمبار  شكر 1
 4666 كلية التربية  -الجامعة المستنصرية شهادة تقديرية  2
 7774 كلية التربية الرياضية -جامعة ديالى  شكر  3
 7774 االتحاد العراقي المركزي للمبارزة  شهادة تقديرية  4
 7773 نادي الحرية الرياضي   شهادة تقديرية  5
 7774 اضيةكلية التربية الري -جامعة ديالى  شكر  2
 7772 كلية التربية الرياضية -جامعة ديالى  شكر  7
 7772 كلية التربية الرياضية -جامعة ديالى  شكر  9
 7772 كلية التربية الرياضية -جامعة ديالى  شكر  8
 7770 مكتب رئيس الوزراء شكر 12
 7770 االتحاد العراقي المركزي للمبارزة  شهادة تقديرية  11
 7770 تحاد العراقي  للمبارزة على الكراسي  اال  شكر 12
 7770 وزارة الشباب والرياضة شهادة تقديرية  13
 7770 االتحاد العراقي المركزي للمبارزة  شهادة تقديرية  14
 7776 االتحاد العراقي المركزي للمبارزة شهادة تقديرية 15
 7776 كلية التربية الرياضية -جامعة بغداد شكر  12
 7747 االتحاد الدولي للمبارزة شهادة تقديرية  17
 7747 االمارات العربية المتحدة –مركز اعداد القادة  شهادة تقديرية  19
 7744 كلية التربية الرياضية –جامعة بابل  شكر 18
 7744 كلية التربية الرياضية -جامعة بغداد شكر 22
 7747 كلية التربية الرياضية -جامعة بغداد شكر 21
 7747 كلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة بغداد شكر 22
 7747 االتحاد االيراني للمبارزة  شهادة تقديرية 23
 7747 كلية التربية الرياضية  –جامعة بغداد  شهادة تقديرية 24
 7747 كلية التربية الرياضية  –جامعة الموصل  شهادة تقديرية 25
 7743 جامعة تكريت  شكر 22
 7743 وزير الشباب والرياضة شكر 27
 7744 رئيس جامعة بغداد شكر 29
 7744 كلية التربية للبنات  -جامعة الكوفة  شكر 28
 7744 كلية التربية الرياضية   -جامعة القادسية  شكر 32
 7744 لرعاية الموهبة الرياضية للمالكمة يالمركز الوطن -وزارة الشباب والرياضة شكر 31
 7742 بأشراف االتحاد االسيوي االتحاد العراقي المركزي للمبارزة ة تقديريةشهاد 32
 7744 كلية التربية الرياضية –ابل جامعة ب شهادة تقديرية 33
 7742 كلية التربية الرياضية –جامعة بغداد  شهادة تقديرية 34
 7742   البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية  -الكوفة جامعة  شكر 35
 7742   البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية  - ديالى جامعة  شكر 32
 7742   البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية  -كربالء جامعة  شكر 37
 7742   البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية  -بغداد جامعة  شكر 39
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 7749   البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية  -كربالء جامعة  شكر 38
 7749   البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية  -بغداد جامعة  شكر 42
 7749 كلية التربية للبنات  -جامعة الكوفة  شهادة تقديرية 41
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