
                        السيرة الذاتية والعلمية
 

 احمد ثامر محسند. األسم : 
 الجنسية : عراقي

 9191 –بغداد  –مكان وتاريخ الميالد : العراق 
 مسلم  الديانة:

 طفالن –الحالة األجتماعية : متزوج 
 جامعة بغداد  –الجادرية  –بغداد  –العراق العنوان الحالي : 

 (96091) ص . ب –كلية التربية الرياضية                     
 +199 6109191096موبايل : 

 ahmedthamir69@hotmail.com: البريد األلكتروني 

 

 المؤهالت العلمية  :
 

وبتقووودير امتيووواز  8001عوووام  –جامعوووة بغوووداد  –دكتوووورار تربيوووة رياضوووية  .9
ترتيب االول على الكليوة . عنووان االطروحوة ادراسوة مقارنوة ( وب19.98)

لووبعا المتغيوورات البايوميكانيكيووة المووؤثرة اووي حركووة الووذراعين وعالقت ووا 
متوور حرة)زحوو ( ا وقوود تووم تعضوويد االطروحووة موون قبوول  10بأنجوواز سووباحة 
 لجنة المناقشة..

بتقوودير جيوود جوودا  9119عووام  –جامعووة بغووداد  –ماجسووتير تربيووة رياضووية  .8
% ( و بترتيب األول على الكلية . عنوان الرسالة ادراسوة 11,10عالي ) 

مقارنة لمعدل طول الضربة ومعدل تكرارها بين ابطال العراق وابطال العالم 
 متر حرة)زح ( ا  10اي سباحة 

 بتقدير جيد جدا    9119عام  –جامعة بغداد  –بكالوريوس تربية رياضية  .0
 الثاني على الكلية –قسم التدريب الرياضي  % ( بترتيب األول على 18,9)  
 
 

 الخبرات العلمية  :
سوة االوليوة اوي كليوة امدرس لموادتي التحليول البايوميكوانيكي والسوباحة للدر .9

 8096ولغاية االن  8009جامعة بغداد للفترة من  –التربية الرياضية 
التحليووول الحركوووي وتحليووول تقنيوووات االج وووزة مووودرس لموووواد البايوميكانيووو  و .8

 8099مون المختبرية الحديثة لعلوم الرياضة للدراسات العليا ولالعووام 
  8096ولغاية االن 
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اوي  جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية -مشر  على طلبة الدراسات العليا .0
 اختصاص البايوميكاني  الرياضي.

   مناقشة طلبة الدراسات العليا )الماجستير(لجان لعضو  .9
مجووالت و ورة اووي مووؤتمرات دوليووة ومحليووة اكثوور موون ثمانيووة بحووو  منشوو .1

 علمية.
ا يودرس لطلبوة المرحلوة الرياضوي كتاب من جوي بعنووان ا التحليول الحركوي .9

  جامعة بغداد -ية التربية الرياضيةلاي كوالماجستير الرابعة 
جامعة بغداد  -رئيس اللجنة العلمية لمادة السباحة اي كلية التربية الرياضية .6

 8099ة االن ولغاي 8090للفترة من 
 كلية التربية البدنية            – البايوميكاني  الرياضي والسباحةمدرس لمادتي  .1
 م  . 9119 – 11جامعة سب ا ) ليبيا ( وللعام الدراسي     
       كليوووة  – والسوووباحة مووودرس لموووواد البايوميكانيووو  الرياضوووي وعلوووم الحركوووة .1

   9116-19عووامين الدراسوويين جامعووة الفوواتل ) ليبيووا ( ولل –التربيووة البدنيووة 
  .م 9111-16و
لعراقيوة منوذ مسؤول التحليول البايوميكوانيكي اوي اللجنوة االولمبيوة الوطنيوة ا -9

 8001ولغاية  8009عام 
مختبوووور  –القسوووم الرياضوووي  – خبيووور اوووي االكاديميوووة االولمبيوووة العراقيوووة -1

 .8099ولغاية  8001منذ عام  البايوميكاني 
ولغايووة االن  8091االولمبيووة الوطنيووة العراقيووة منووذ عووام خبيوور اووي اللجنووة  -9

8096 
 

 الخبرات األدارية  :  
 –اي كليوة التربيوة الرياضوية  والدراسات العاليا معاون العميد للشؤون العلمية -9   

 ولغاية االن 8099جامعة بغداد للفترة من عام 
جامعة بغداد للفترة مون  –العلوم النظرية اي كلية التربية الرياضية  قسمرئيس  -9

 8099ولغاية  8099عام 
 ولغاية االن 8099الرياضية للفترة من  عضو مجلس كلية التربية -8
عضووو اللجنووة العليووا للقبووول المركووزة لطووالب كليووة التربيووة الرياضووية لالعوووام  -0

-8099و  8099 -8090و  8090 -8098و  8098 -8099الدراسووووووووووووووووية 
 8099 -8091و  8091

 8098عضو اللجنة العليا للمؤتمر الدولي لكلية التربية الرياضية عام  -9
لعراقيوة معاون مدير مشورو  البطول االولمبوي التوابج للجنوة االولمبيوة الوطنيوة ا -1

 8091 ولغاية 8099منذ عام 
و  8001 -8001عضوو لجنوة القبوول للدراسوات العليوا وللعواميين الدراسسووين  -9

8001- 8090 
واووود االدارة)بصوووفة خبيووور( والمشوووار  اوووي الووودورة العربيوووة لاللعووواب عضوووو ال -6

 8099( والمقامة اي دولة قطر 98الرياضية )



 –. مدير مجموج حمود بون جاسوم ال ثواني للسوباحة اوي النوادة العربوي الرياضوي  1
   8000 ولغاية  9111الدوحة وللفترة  من   –قطر 

 الدوحة  –قطر  –عربي الرياضي . مدير مجمج الصاالت الرياضية اي النادة ال1 
   8000 ولغاية  8009وللفترة من     
 . عضو اللجنة التنظيمية لبطولة كأس العالم الثانية عشر للشباب لكرة اليد 90 

 9111قطر         
  –. عضو لجنة المالعب للبطولة االسيوية الثامنة عشر للناشئين بكرة القدم 98 

 9111 -قطر       
 8008قطر  –نة المالعب لبطولة اسيا للشباب بكرة القدم . عضو لج1 

 

 الخبرات الميدانية  : 
 

رااق بعثات المنتخبات العراقية اي مسكرات ا التدريبية اوي القواهرة وتركيوا  .9
بصووووفة خبيوووور تحليوووول  8006الحاديووووة عشوووور  اسووووتعداد للوووودورة العربيووووة

 بايوميكانيكي
برامجيوات الكومبيووتر الكثور مون قام بعمل التحليل البايوميكانيكي باسوتخدام  .8

 اي الجامعات العراقية المختلفة دكتورار او رسائل ماجستير روحةاط (80)
محاضر اوي دورة التحليول البايوميكوانيكي باسوتخدام بورامو الكومبيووتر اوي  .0

جامعووة  –وكليووة التربيووة الرياضووية  8001كليووة التربيووة الرياضووية للبنووات 
 8099الرياضية جامعة اربيل وكلية التربية  8090السليمانية

الدوحة ولألعوام  –قطر  –مدرب سباحة اي النادة العربي الرياضي  .9
9111 – 8009 

 –حكم اي البطولة الثانية عشر للسباحة لدول مجلس التعاون الخليجي  .1
 م . 8000 –قطر الدوحة 

 حكم اي العديد من بطوالت األتحاد القطرة للسباحة .9
 

 

 الش ادات األكاديمية  :
 ادة توودريب السووباحة األولمبيووة وبتقوودير جيوود جوودا موون األتحوواد العراقووي شوو .9

 للسباحة 
الش ادة الدولية لتحكيم السباحة من األتحاد القطورة للسوباحة بالتعواون موج  .8

 9111عام  ( FINA ) األتحاد الدولي للسباحة 
الشوو ادة الدوليووة المتقدمووة لتحكوويم السووباحة موون األتحوواد القطوورة للسووباحة  .0

 8000عام  ( FINA )  ون مج األتحاد الدولي للسباحة بالتعا

الشوو ادة الدوليووة لتوودريب وتحكوويم الغطووس موون األتحوواد القطوورة للسووباحة  .9

و اللجنووة األولمبيووة   ( FINA )بالتعواون مووج األتحوواد الوودولي للسووباحة 
 9111الدولية  عام 



التوي ش ادة استخدام برامو الكومبيوتر للتحليل الحركي واالنجواز الرياضوي  .1
كليووة التربيوووة البدنيووة بالتعوواون مووج الجمعيوووة  –أقامت ووا الجامعووة األردنيووة 

 8009 –الدولية للبايوميكاني  
 FootScanش ادة المشاركة اوي الودورة التدريبيوة والخاصوة بمنظوموة  .9

 اي بلجيكا 
ش ادة المشاركة اي الدورة التدريبية الخاصة بعمل الكاميرات السريعة مون  .6

 sport professional consulting Swedenقبول شوركة 
 السويدية. 

جامعووة  –كليووة اللغووات  –شوو ادة الكفووالة بلغووة اجنبيووة حيووة ) األنكليزيووة (  .1
 م  9118بغداد  عام 

 شووو ادة كفوووالة اسوووتخدام برامجيوووات الكومبيووووتر مووون قبووول المركوووز القوووومي .1
 8009بغداد  –للحاسبات 

 كتب شكر من قبل كال : .90
 وزير التعليم العالي والبح  العلمي كتابان شكر من قبل معالي  -
 كتاب شكر من وزير الرياضة والشباب -
 جامعة بغداد كتب شكر من رئيس -
 كتاب شكر من رئيس جامعة اربيل -
 جامعة بغداد –كتب شكر من عمدال كلية التربية الرياضية  -
 كتاب شكر من رئيس اللجنة االولمبية الوطنية العراقية -

 
 

 

 

   
 


