
 

 1 

 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 هدى حميد عبد الحسين كاظم   : االسـم
 05/9/1966    تاريخ الميـالد:

 ةمتزوج    الحالة الزوجية:

 2       :عدد األوالد
 مسلم      انة:الدي

 كرة السلة –البايوميكانيك الرياضي   ص:ــالتـخـص
 تدريسي     :الوظيفة

 أستاذ مساعد       الدرجة العلمية:

 جامعة بغداد -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة         عنوان العمل:
  العمل: هاتف

 07703975642  :الهاتف النقال
 dr.hudahameed@cope.uobaghdad.edu.iq   :أاللكترونيالبريد 

dr.hudahameed@gmail.com 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1988-1987 التربية الرياضية بغداد بكلوريوس 1
 1995-1994 التربية الرياضية بغداد ماجستير 2
 2004-2003 التربية الرياضية بغداد دكتوراه 3

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 1995-1988 جامعة بغداد مدرب العاب 1
 2003-1995 جامعة بغداد مدرس مساعد 2
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 2009-2003 جامعة بغداد مدرس 3
 2017-2009 جامعة بغداد استاذ مساعد 4
 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 2006-1988 بغداد كلية التربية الرياضية للبنات 3
 2008-2006 الحديدة كلية التربية الرياضية 4
 ما زلت مستمر-2008 بغداد كلية التربية الرياضية 5

 

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 1989 -1988 الكرة الطائرة + لياقة بدنية التربية الرياضية 1
 2004 - 1989 كرة السلة + لياقة بدنية التربية الرياضية 2
 2006 - 2004 كرة السلة بايوميكانيك + التربية الرياضية 4

 كرة اليد+ + طرق التدريس+كرة السلة+ الجمناستك التدريب 5
 الكرة الطائرة + البايوميكانيك+ اللغة االنكليزية

2006 - 2008 

 2012 – 2008 بايوميكانيك + كرة السلة التدريب 13
 لحد االن – 2012 التحليل الحركي + كرة السلة التدريب 14
 

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

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
تمرينات خاصة بأستخدام وسائل مساعدة وفق بعض المتغيرات البايوميكانيكية  1

 وتأثيرها بأداء التصويب بالكبس بكرة السلة للشباب
 2014 الدراسات العليا

البايوميكانيكية والفسيولوجية وعالقتها بانجاز دراسة تحليلية لبعض المتغيرات  2

 م ظهر للشباب100سباحة 
 2015 الدراسات العليا

التحليل الدلينموغرافي لبعض المتغيرات البايومكانيكية للمهارات الهجومية ودقتها  3

 وسرعتها لدى العبي الكرة الطائرة
 2016 الدراسات العليا

بعض المتغيرات الكينمانيكية ودقة التصويب تاثير تمرينات بوسائل مساعدة على  4

 للرمية الحرة بكرة السلة للناشئين
 2017 الدراسات العليا
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

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

 المؤتمر العلمي االول للتربية الرياضية  1
 للبنات

جامعة  –كلية التربية الرياضية للبنات  2005
 بغداد

 بحث

 عضو لجنة جامعة الحديدة –كلية التربية الرياضية 2007 للتربية الرياضيةالمؤتمر العلمي االول  2

المؤتمر العلمي االول للبايوميكانيك  3
جامعة  –كلية التربية الرياضية 2009 الرياضي

 بحث القادسية

العلمي الثاني للبايوميكانيك المؤتمر  4
جامعة  –كلية التربية الرياضية 2011 الرياضي

 بحث القادسية

المؤتمر الدولي االول لعلوم التربية  5
 بحث جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية 2012 الرياضية

المؤتمر العلمي الثالث للبايوميكانيك  6
جامعة  –كلية التربية الرياضية 2013 الرياضي

 بحث القادسية

المؤتمر الدولي الثاني لعلوم التربية  7
 بحث جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية 2014 الرياضية

 
 

 .  األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية
 محاضر في دورة التحليل الحركي في جامعة السليمانية  ورشة عمل حول استخدامات االجهزة المختبرية

محاضر في ندوة علمية حول استخدام تقنية االجهزة 
 والتكنلوجية الحديثة في البحوث

 ( بكرة السلةCالدورة التدريبية االسيوية فئة ) مدير

 لبايوميكانيكتطوير مختبر االمشاركة واالسهام في 
في دورة الستخدام منظومة التحليل الحركي ثالثي االبعاد في  مشارك

 جامعة صالح الدين

 محاضر في ندوة للتحليل الحركي الرياضي
محاضر في ندوة علمية للمتغيرات البايوميكانيكية في البحوث على 

 طلبة الدراسات العليا في جامعة االنبار
 محاضر في ندوة الساسيات البحث المتميز على طلبة

 الدراسات العليا
محاضر في ندوة الستخدام التكنلوجية الذكية في بحوث الدراسات 

 جامعة بغداد -العليا )كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات
محاضر في ندوة التحليل الحركي لطلبة الدراسات 

 جامعة ديالى -العليا/ كلية التربية الرياضية
مختبر للبايوميكانيكية في كلية التربية المشاركة واالسهام في افتتاح 

 الرياضية للبنات في جامعة بغداد
محاضر في ندوة خاصة االجهزة المختبرية لطلبة 

 جامعة ديالى -الدراسات العليا/ كلية التربية الرياضية
المشاركة واالسهام في افتتاح مختبر للبايوميكانيكية في كلية التربية 

 دينالرياضية في جامعة صالح ال

 عضو لجان السمنر لطلبة الدرسات العليا
المشاركة واالسهام في افتتاح مختبر للبايوميكانيكية في كلية التربية 

 الرياضية في جامعة االنبار
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 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  

   )البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت

االدراك الحس حركي لذراع العبي رمي الرمح الرامية على بعض متغيرات تاثير  1

 االنطالق واالنجاز
 2005 جامعة بغداد

عالقة عزم القصور الذاتي والزخم الزاوي للجذع بالتصويب المحتسب بثالث نقاط من  2

 القفز بكرة السلة
 2009 القادسيةجامعة 

 2009 جامعة بغداد والدارت فش في تحليل الحركات الرياضيةدراسة مقارنة الستخدام برنامج االوتوكاد  3

دراسة تحليلية مقارنة بين التصوير الفيديوي الثابت والمتحرك لمتغيرات المسافات  4

 2013 جامعة القادسية والزمنوالزوايا 

دراسة مقارنة لبعض المهارات االساسية بين طالبات المرحلة االولى لكليتي التربية  5

 الرياضية والتربية الرياضية بنات
 2012 جامعة بغداد

منهج تعليمي مقترح لتسريع التعليم لبعض المهارات الهجومية بكرة السلة لطالبات  6

 المرحلة االولى في كلية التربية الرياضية بغداد
 2012 جامعة بغداد

 2014 جامعة بغداد دراسة تحليلية للمحددات االساسية لمتغيرات انطالق الكرة بالرمية الحرة بكرة السلة  7

8 
دراسة تحليلية لمتغير مركز ثقل الجسم وعالقته بمهاة الرمية الحرة بكرة السلة 

 2015 جامعة بغداد لالعبي الدوري الممتاز

 2010 جامعة القادسية  9
 2010 جامعة القادسية  11
 2013 جامعة   10
 2013 جامعة القادسية  12
 2014 جامعة بغداد  13
 2015 جامعة بغداد  14
 2015 جامعة كربالء  15
 2016 جامعة بغداد  16

 
 

 عضو اللجان العلمية لطلبة الدرسات العليا
( بكرة Cمحاضر في الدورة التدريبية التاهيلية للدورة االسيوية فئة )

 السلة في بغداد

( بكرة Cمحاضر في الدورة التدريبية التاهيلية للدورة االسيوية فئة ) عضو لجان المناقشات العلمية لطلبة الدرسات العليا
 القادسيةالسلة في 

( بكرة السلة Cمدير الدورة التدريبية التاهيلية للدورة االسيوية فئة ) التقويم العلمي لبحوث طلبة الدراسات العليا
 ميسانفي 

  التقويم العلمي لبحوث المجلة العلمية
  عضو لجنة التعليم المستمر

  عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج للمرحلة الرابعة
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  جمعية البايوميكانيك الرياضي العالمية عضو 
  عضو االكاديمية الرياضية العراقية 
   بكرة السلةلالتحاد العراقي  الفنية )لجنة المدربين(عضو اللجنة 
 
 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 1994 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 1
 1999 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 2
 2003 جامعة بغداد كتاب شكر 3
 2004 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية للبنات كتاب شكر 4
 2005 جامعة بغداد كتاب شكر 5
 2009 جامعة بغداد كتاب شكر 6
 2012 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 7
 2015 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 8
 2016 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 9
 2016 وزارة التعليم العالي كتاب شكر 10
 2014 تكريتجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 11
 2003 االنبارجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 12
 2010 االنبارجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 13
 2011 بابلجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 14
 2010 القادسيةجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 15
 2013 القادسيةجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 16
 2014 القادسيةجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 17
 2013 ديالىجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 18
 2014 ديالىجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 19
 2012 السليمانيةجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 20
 2013 الدينصالح جامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 21
 2004 اللجنة االولمبية كتاب شكر 22

 
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 
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 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 
 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       .العربية       

       .االنكليزية       


