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 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت

  4591/4590 اعدادية كربالء للبنين تربية كربالء المقدسة البكالوريا 1

 4596/4599 كلية التربية الرياضية بغداد البكالوريوس 2

 4589 التربية الرياضيةكلية  بغداد الماجستير 3

 4559 كلية التربية الرياضية بغداد الدكتوراه 4

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

1 
 45/44/4599 تربية كربالء المقدسة مدرس تربية رياضة

 4589لغاية

 4585لغاية 4589 معهد المعلمين تربية كربالء مدرس 2

3 
علمين المركزي تربية بغداد معهد الم مدرس

 الرصافة

 4550لغاية4585

4 
- 4585محاضر من  جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية محاضر

4550 

 4559لغاية 4551 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية مدرس مساعد 5

 4558لغاية 4559 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية مدرس دكتور 6

 0221لغاية 4558 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية كتوراستاذ مساعد د 7

 0221لغاية  0221 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية معاون العميد للدراسات العليا 8

 للوقت الحاضر 0221 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية استاذ دكتور 9

 الوقت الحاضر -4555 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  مشرف مختبر البيوميكانيك 11

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 4588-4589 وزارة التربية كربالء المقدسة -معهد اعداد المعلمين 1

 4554-4585 =      = بغداد –معهد المعلمين المركزي  2

 4550-4585 جامعة بغداد ياضيةمحاضر في كلية التربية الر 3

 للوقت الحاضر 4550 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية)اولية( 4

 للوقت الحاضر 4558 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية)دكتوراه وماجستير( 5

 0220-4558 جامعة بابل اجستير(مكلية التربية الرياضية)محاضرات  6

 0229-0221 جامعة ديالى ات ماجستير(كلية التربية الرياضية)محاضر 7

8 
كلية التربية الرياضية)محاضرات ماجستير 

 ودكتوراه(

 0242-0229 جامعة السليمانية

9 
كلية التربية الرياضية)محاضرات دكتوراه 

 وماجستير(

 0240 - 0221 جامعة كويه

11 
كلية التربية الرياضية)محاضرات ماجستير 

 ودكتوراه(

جامعة صالح الدين 

 ربيلا

0222-0220 

11 
كلية الهندسة قسم الهندسة الطبية)محاضرات 

 اولية بيوميكانيك(

 0222-4555 جامعة النهرين
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12 
جامعة بغداد  –كلية التربية الرياضية للبنات 

 )محاضرات دكتوراه وماجستير(

 0240 – 0221 جامعة بغداد

13 
كلية الهندسة قسم االطراف والمساند 

 ة بيوميكانيك(الطبية)محاضرات اولي

 0249-0246 جامعة النهرين

14 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 )ماجستير  تحليل حركي(

 0249-0246 جامعة الكوفة

15 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 ) ماجستير بايوميكانيك(

 0249-0246 جامعة واسط

16 
 بنات  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 هزة مختبرية() اج

 0249-0246 جامعة بغداد

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 4554-4588 مختلف علوم الرياضة تدريس طلبة معاهد المعلمين  .1

 للوقت الحاضر 4550 العاب  قوى لطلبة الدراسة االولية التدريس  .2

 للوقت الحاضر 4558 البيوميكانيك سة االوليةلطلبة الدرا التدريس  .3

 للوقت الحاضر 4558 البيوميكانيك وعلم الحركة )دكتوراه وماجستير(الدراسات العليا  .4

5.  
االشراف على التطبيق العملي لطلبة 

 الدراسات االولية

 للوقت الحاضر 4558 طرق تدريس

6.  
االشراف على مشاريع البحث العلمي 

 يةلطلبة الدراسات المنته

 للوقت الحاضر 4558 مشروع بحث علمي

 0226 - 0221 البيوميكانيك وزارة التربية–الكلية المفتوحة   .7

8.  
 0222-4555 البيوميكانيك جامعة النهرين –الهندسة

 والفترة

0246-0249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

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

 السنــة القســـم نوعها ةعنوان األطروحة  أو  الرسال ت

1 

تاثير التغذية الراجعه على وفق اهم 

المتغيرات الكينماتيكية في اداء وانجاز رمي 

 الرمح للمبتدئين

 )عمار مكي علي(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 جامعة بابل

 

0229 

2 

تاثير التدريب باسلوب المقاومة باالطاله 

 العضلية على المدى الحركي ومكونات

 متر 422الخطوة واالنجاز بركض 

 )عمر عماد احمد(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 جامعة بغداد

0221 

3 
اثر منهج تدريبي مقترح على وفق بعض 

 المتغيرات الكينماتيكية في انجاز رمي الرمح

 )محمد جاسم محمد(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 جامعة بابل

0224 

4 

ت البيوميكانيكية دراسة بعض المتغيرا

لمرحلة النهوض وعالقتها باالنجاز في 

 القفز العالي) فوسبري فلوب(

 )حامد يوسف محمد(

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 جامعة  بغداد

0224 

5 

تحليل بعض المتغيرات البيوميكانيكية 

لمرحلتي النهوض وعبور العارضه 

 وعالقتها بانجاز القفز بالعصا

 الصاحب()حيدر مهدي عبد 

 -كلية التربية الرياضية  اطروحة

 جامعة البصرة

0221 

6 

تقنين برنامج تأهيلي وفق بعض المؤشرات 

البيوميكانيكية لتأهيل اصابة التمزق الجزئي 

 للرباط الوحشي واالنسي في مفصل الركبه

 )هيثم يشوع شرف(

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 جامعة بغداد

0229 

7 

ت االسترخاء الذاتي والتخيلي تاثير تمرينا

في االستثارة االنفعالية وبعض المتغيرات 

الكينماتيكية من البدء الى اجتياز الحاجز 

 متر 442االول في عدو 

 )محمد حسين حميدي(

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 جامعة البصرة

0229 

8 

استخدام تدريبات مقاومة الماء في تطوير 

الثالثية وتاثيره على  القوة الخاصه لواثبات

 االداء والمستوى الرقمي

 )اسماء حميد كمبش(

-كلية التربية الرياضية للبنات اطروحة

 جامعة بغداد

0229 

9 

 -تاثير تدريبات مقترحه لالدراك ) الحس

حركي( في تطوير كينمتيكية الخطوة ماقبل 

االخيره واثرها على خطوة النهوض 

 واالنجاز في القفز العالي

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 جامعة بغداد

0229 
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 عبد الكريم غضبان()حكمت 
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11 

 

التنبؤ بدقة التصويب المحتسب بثالث نقاط 

من القفز في كرة السلة بداللة بعض 

المتغيرات البيوكينماتيكية والقياسات 

 الجسمية والصفات البدنية

 )ليث فارس جميل(

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 ة بغدادجامع

0229 

11 

تاثير تدريبات الهرولة المنتظمة بوزن 

الجسم وبوزن مضاف على مرضى ضغط 

 الدم العالي

 )زياد طارق لفته(

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 جامعة بغداد

0224 

12 

تصميم بطارية اختبار لقياس مستوى اللياقة 

البدنية والوظيفيه لكليات التربية الرياضية 

 في العراق

 )عمار عباس عطية(

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 جامعة بغداد

0224 

13 

أساليب تدريب القوة السريعة وإثرها على 

بعض المتغيرات البيوميبكانيكية أثناء 

 مرحلة النهوض واإلنجاز بالوثب العالي

 )قاسم محمد حسن(

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 جامعة  بغداد

0224 

14 

تخدام بعض االدوات المساعدة في تاثير اس

تعليم وتطوير مستوى االداء وبعض الثفات 

 م  422البدنية الخاصة ونتيجة ركض 

 )اسيل جليل كاطع(

جامعة   -كلية التربية الرياضية اطروحة

 بغداد

0224 

15 

تطوير األداء الفني لمهارة األرسال الساحق 

المتموج بتنمية القدرة العضلية وفق بعض 

 ات البيوميكانيكية والوظيفيةالمتغير

 )دانية رياض نجم(

-كلية التربية الرياضية للبنات اطروحة

 جامعة بغداد

0221 

16 

أستعمال جهاز السير المتحرك وإعتماداً 

القدرة  –على جدول أستراند وبداللة النبض 

ومؤشر كتلة الجسم في تقدير الحد األقصى 

 الستهالك األوكسجين والتنبؤ به

 حمد حسين()اسامة ا

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 جامعة بغداد

0226 

17 
العالقة بين بعض القدرات الحس حركية 

 والقدرات البدنية وانجاز رمي القرص

 )سيروان عبد الكريم(

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 جامعة صالح الدين اربيل

0221 

18 

 تاثير بعض الصفات البدنية الخاصة لتنمية

طاقة الحيوية وانعكاسها على الطاقة ال

 متر 422الحركية وانجاز 

 )محمد عبد الواحد علي(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 جامعة بغداد

0220 

19 
  مرحلة العضلي في–تاثير التكيف العصبي 

 م 422السرعة القصوى في انجاز 

 )حيدر جمعة العلي(

جامعة  -كلية التربية الرياضية رسالة

 بابل

0222 
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21 

تاثير استخدام زوايا النظر المختلفة في تعلم 

 المراحل الفنية للوثب الطويل للمبتدئين

 )محمد جاسم محمد الحلي(

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 بابل جامعة

0226 

21 

تحليل بعض المتغيرات الكينماتيكية 

وعالقتها باداء الضرب الساحق من االرتكاز 

 للريشة الطائرة

 محمود جاسم( )غادة

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 البصرة جامعة

0221 

22 
تاثير تدريب المقاومة المتغيرة في تطوير 

 الوثب واالنجاز بالوثبة الثالثية

 )علي خضير(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 البصرة جامعة

0221 

23 

تقويم مستوى تحمل السرعة الخاصة 

ينماتيكية وعالقته ببعض المتغيرات الك

 م حواجز122 –م 442لعدائي ركض 

 ) وليد جليل ابراهيم(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 ديالىة جامع

0221 

24 

تحديد مستويات معيارية لبعض القدرات 

البدنية والحركية مؤشرا الختيار االشبال 

لفعاليات القفز والوثب في العاب الساحة 

 والميدان(

 )عبد الجبار كريم علو(

 –كلية التربية الرياضية  سالةر

 ديالى جامعة

0229 

25 

بعض المتغيرات البيوميكانيكية للتصويب 

بالقفز من مواقع مختلفة وعالقتها بالدقة 

 بكرة السلة

 )هدى حميد عبد الحسين(

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 بغداد  جامعة

0220 

26 

تأثير تدريبات الوثب على  وفق  عزوم  

لذاتي في تطوير القوة الخاصة القصور ا

 والمستوى الرقمي للوثبة الثالثية للمبتدئين

 )ايهاب داخل حسن(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 بغداد جامعة

0221 

27 
تاثير استخدام التمرين المتداخل في تعلم 

 نوعين من انواع السباحة

 )سالم محمد حسين الخطاط(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 بغداد معةجا

4555 

28 

العالقة بين متغيرات الطاقة الحركية 

والطاقة الحيوية وبعض المؤشرات 

 متر 92البيوميكانيكية وانجاز سباحة 

 )والء طارق(

-كلية التربية الرياضية بنات  اطروحة

 جامعة بغداد

0226 

29 

تحديد األرتفاع المناسب ميكانيكيا بأستخدام 

ير قدرة القفز في تدريبات القفز العميق لتطو

مهارة الضرب الساحق العالي بالكرة 

 الطائرة

 )احمد امين محمد عكور(

 –كلية التربية الرياضية  =

 بغداد جامعة

0221 
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31 

التحليل البيوميكانيكي لتقويم بعض مهارات 

 المتطلبات الخاصة على جهاز الحلق

 )حسن رمضان احمد ورفلي(

 –كلية التربية الرياضية  =

 بغداد جامعة

0224 

31 

)) تأثيرمنهج تدريبي مقترح لتطوير أهم 

القدرات البدنية الخاصة على وفق بعض 

المتغيرات  الكينماتيكية وتأثيره على أنجاز 

 مترحواجز 122فعالية 

 )اياد عبد رحمن مخيف(

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 بغداد جامعة

0221 

32 

اهر تأثير التدريب الذهني المصاحب للمظ

الكينماتيكية في تطوير األداء الحركي 

المهاري ودقة االرسال المواجه من االعلى 

 )التنس( في الكرة الطائرة

 )سعيد غني نوري(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 بغداد جامعة

0229 

33 

تاثير تنفيذ التغذية الراجعة االضافية مع 

تغير وزن االداة في تطوير بعض متغيرات 

ومستوى االداء الفني برمي  االنطالق

 القرص

 )عقيل سهيل علي (

 –كلية التربية الرياضية  =

 بغداد جامعة

0221 

34 

االستثارة االنفعالية والسمات الشخصية 

لدى الالعبين الشباب والمتقدمين في العاب 

 الساحة والميدان

 )زينب حسن فليح(

 –كلية التربية الرياضية  =

 جامعة بابل

0222 

35 

مساهمة بعض زوايا االداء الحركي نسبة 

لالعبي المبارزة وعالقتها بدقة الطعن لدى 

 العبي سالح الشيش

 )نهاد قادر(

 –كلية التربية الرياضية  =

 جامعة كويه

0226 

36 

دراسة تحليليه لبعض المتغيرات 

الكينماتيكية وعالقتها ببعض الصفات 

 متر موانع 442البدنية واالنجاز  لفعالية 

 صادق حسين()احالم 

–كلية التربية الرياضية بنات  رسالة

 جامعة بغداد

0224 

37 

تاثير تدريب المقاومات المتباينة في تطوير 

الصفات البدنية والوظيفية والميكانيكية 

 م022واالنجاز لعدائى 

 )احالم صادق حسين(

-كلية التربية الرياضية بنات اطروحة

 جامعة بغداد

 

0229 

38 

لمباراة في بعض المتغيرات تاثير اشواط ا

الفسيولوجية والميكانيكية لالعبي التنس 

 االرضي المتقدمين

 )حسناء ستار(

 –كلية التربية الرياضية  =

 بغداد جامعة

 

0228 
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39 

تأثير تمرينات القوة المطلقة والنسبية على 

بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية 

ق والميكانيكية ألداء مهارة الضرب الساح

 من الخط الخلفي بالكرة الطائرة

 )هوشيار عبد الرحمن محمد(

 –كلية التربية الرياضية  =

 كويه جامعة

0229 

41 

تأثير التدريب  وفق الزمن المستهدف على 

تطوير خصائص الخطوة وبعض المتغيرات 

 م 004البدنية والميكانيكية  لراكضي 

 المبتدئين

 )طارق احمد ميرزا(

 –ياضية كلية التربية الر =

 السليمانية جامعة

0225 

41 

استخدام وسائل تدريبية مساعدة لتطوير 

بعض المتغيرات الكينماتيكية ودقة التهديف 

 لدى ناشئي كرة القدم

 )ناظم جبار(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 كوية جامعة

0226 

42 

تأثير  التدريب بوسط مائي كوسيلة مساعدة 

ي بعض القدرات وفق قانون القوة المعيقة ف

البدنية و)الفسيولوجية( واالنجاز لالعبي 

 اندية السليمانية الشباب بالوثبة الثالثية

 احمد بهاء الدين()

 –كلية التربية الرياضية  =

 كويه جامعة

0228 

43 

العالقة بين القدرات البدنية والحركية 

واالستجابة االنفعالية والمتغيرات 

ء على البيوكيتماتيكية ومستوى االدا

 عارضة التوازن

 )زينة عبد السالم العزاوي(

–كلية التربية الرياضية بنات  اطروحة

 جامعة بغداد

 

0228 

تأثير تدريب القوة الخاصة في بعض  11

المتغيرات البايوكينماتيكية واألداء الفني 

لمهارة القلبة الهوائية األمامية المكورة 

 على عارضة التوازن للناشئات

 )فردوس مجيد(

–كلية التربية الرياضية بنات  =

 جامعة بغداد

 

0228 

تأثير منهج تدريبي بأحمال مضافة على   19

منحدرات مختلفة  في تطوير بعض 

المتغيرات البيوكينماتيكية والقدرات الحس 

 حركية واالنجاز في االركاض القصيرة –

 )اميره محمد ادهام(

 –كلية التربية الرياضية  =

 كويه جامعة

0225 

منهج تدريبي باالطالة باالنقباض بالمقاومة  16

لالطراف السفلى وتاثيره على بعض 

القدرات البدنية والمتغيرات البيوميكانيكية 

 واالنجاز بالوثب الطويل

 )عاصي فاتح ويس(

 –كلية التربية الرياضية  =

 السيمانية جامعة

0228 
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تأثير تمرينات باستخدام الكرة المطاطية  19

القوام بعد الوالدة للنساء( لتأهيل 

 سنة(19-09بأعمار)

 )اواز حمه نوري(

 –كلية التربية الرياضية  =

 كويه جامعة

0225 

بلوتوث لقياس  EMGاستخدام جهاز  18

مؤشرات النشاط الكهربائي لعضالت 

الرجلين وعالقته ببعض المتغيرات 

البيوكينيماتيكية لمراحل اداء الوثبة الثالثية 

 واالنجاز

 ي علوان حسون()وهب

 –كلية التربية الرياضية  =

 بغداد جامعة

0225 

تأثير منهج تدريبي وفق بعض المتغيرات  15

الكينماتيكية لتطويرالدقة ألنواع اإلرسال 

 لالعبي المنتخب الوطني بالتنس

 )عبد الكريم جبار ناصر(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 بغداد جامعة

0242 

هاز مقترح وتأثيرهما منهج تأهيلي وج 92

بتقويم بعض المتغيرات البيوميكانيكية 

الخاصة بطبيعية المشي للمعاقين ببتور فوق 

 وتحت الركبة

 )اشرف علي كاظم(

 –كلية التربية الرياضية  اطروحة

 بغداد جامعة

0242 

تاثير ارتفاعات مختلفة من الحواجز في  94

تطوير بعض مظاهر الحركة وفقا للمؤشرات 

 442كانيكية واالداء الفني لركض البيومي

 متر حواجز للمبتدئين

 )حيدر نوار حسين(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 بغداد جامعة

 

 

0242 

تأثير تدريبات بدنية وفق عتبة اإلعياء  90

العضلي باستخدام مؤشر التعجيل لتطوير 

 122بعض القدرات الخاصة وانجاز ركض 

 متر حرة

 )انتصار مزهر صدام(

–كلية التربية الرياضية بنات  اطروحة

 جامعة بغداد

 

0242 

تأثير تدريبات السرعة الخاصة لتطوير  91

السرعة النسبية  والهوائية و بعض 

القدرات البدنية والمتغيرات البيوكينماتيكية 

والمهارات األساسية لالعبي كرة القدم 

 الشباب

 )احمد ريسان خلف(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 بغداد جامعة

0242 

تاثير استخدام بعض الوسائل التدريبية  91

المساعدة في تطوير القوة الخاصة للمعاقين 

على الكراسي المتحركة وانجاز رمي 

 53القرص فئة 

 )كريم عبيس محمد(

 جامعة-كلية التربية الرياضية  رسالة

 ديالى

0229 
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مقارنة بعض القدرات البدنية والوظيفية  99

شرات البيوميكانيكية لمهارتي الضرب والمؤ

الساحق وحائط الصد لالعبي الكرة الطائرة 

 الشاطئية والقاعات المغلقة

 )فاتن اسماعيل محمد(

 جامعة-كلية التربية الرياضية  اطروحة

 بغداد

0228 

تاثير تدريبات مركبة خاصة  لتطوير القدرة  96

االنفجارية ومظاهرالحركة وبعض 

ميكانيكية لمهارة الضرب المتغيرات البايو

 الساحق الخلفي  لالعبي الكرة الطائرة

 )نهاد ايوب قادر(

 جامعة-كلية التربية الرياضية  اطروحة

 كويه

0244 

تاثير تدريبات بدنية وفق الجمل الخططية  99

لتطوير القوة والسرعة )المطلقة والنسبية( 

وبعض المتغيرات البيوميكانيكية لدقة 

 الحركة بكرة القدم التهديف البعيد من

 )ناظم جبار(

 جامعة-كلية التربية الرياضية  =

 كويه

= 

تأثير تدريبات خاصة لتطوير القدرة والعزوم  98

وكهربائية بعض العضالت لدقة مهارة 

الضرب الساحق لذوي اإلصابات المتكررة 

 في مفصل الكتف

 )منى طه ادريس(

–كلية التربية الرياضية بنات  =

 جامعة بغداد

 

2012 

تاثير تدريبات المقاومات المختلفة لتطوير  95

بعض القدرات البدنية والمظاهر الحركية 

الداء الوثبة الثالثية وفق بعض المؤشرات 

 البيوميكانيكية

 )االء فؤاد صالح(

–كلية التربية الرياضية بنات  =

 جامعة بغداد

 

0240 

نسبة مساهمة مظاهر الحركة وبعض  62

انيكية لمهارة الضرب المتغيرات البيوميك

 الساحق بالكرة الطائرة

 (عطية  )احمد سبع

 جامعة-كلية التربية الرياضية  =

 بغداد

= 

تاثير تدريبات بالمقاومات الخارجية وفق  64

االداء الفني لتطوير بعض القدرات البدنية و 

المتغيرات البايوميكانيكية واالنجاز لالعبي 

 متر حواجز للناشئين 122

 ب()فراس جاس

 جامعة-كلية التربية الرياضية  رسالة

 بغداد

0244 

تاثير تدريبات الحد االقصى للركض  60

والسحب في تطوير بعض القدرات البدنية 

الخاصة ومراحل االداء وانجاز الوثب 

 الطويل لشباب

 )جميلة نجم عبد الرضا(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 جامعة بغداد

0241 
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وفق السرعة الحرجة والزمن تدريبات على  61

المستهدف في تطوير بعض القدرات 

 م4922الخاصة وانجاز ركض 

 ) عصام كاظم حسون(

جامعة  -كلية التربية الرياضية رسالة

 بغداد

0241 

وير تاثير التدريبات بمقاومات مختلفة لتط 61

جاز رمي بعض المتغيرات الميكانيكية وان

 القرص

 )عمر عبد االله سالمة(

جامعة   -كلية التربية الرياضية رسالة

  ديالى

0241 

تدريبات كسر حاجز السرعة وتأثيرها في  69

بعض المتغيرات البدنية الخاصة و 

البايوميكانيكية وانجاز الوثب الطويل 

 للشباب

 )جميلة نجم عبد الرضا(

جامعة  -كلية التربية الرياضية رسالة

 بغداد

0241 

النشاط  تأثير تدريبات العزوم بدالله 66

الكهربائي للعضالت العامله لمرحلة الرمي 

في بعض القدرات البدنية والمتغيرات 

 البايوميكانيكية وانجاز رمي القرص

 علي احمد( ل)بال

جامعة  -كلية التربية الرياضية رسالة

 بغداد

0241 

تدريبات خاصة وفقاً لقانون القدرة في  69

تطوير بعض المتغيرات البايو ميكانيكية 

 122وة الحاجز ومراحل وانجاز ركض لخط

 متر حواجز للشباب

 نين قاسم كاظم(ح)

جامعة  -كلية التربية الرياضية رسالة

 بغداد

0241 

تأثير آستخدام األدوات المساعدة )التعليمية  68

 التدريبية( لتحسين بعض القدرات البدنية –

الخاصة والمتغيرات الميكانيكية إلنجاز القفز 

 بالعصا للناشئين

 )محمد عبد الرضا فليح(

جامعة  -كلية التربية الرياضية رسالة

 بغداد

0241 

استخدام تدريبات مركبة خاصة على وفق  65

سرعة السباق في تطوير بعض القدرات 

البدنية والمؤشرات الفسيولوجية والتقارب 

م  واالنجاز 122بين زمن جزئي  سباق 

 للناشئين

 عادل عواد

 –ياضية كلية التربية الر اطروحة

 االنبار

0241 

 0241 فرنسا –جامعة تولون  اطروحة عدي مهدي هادي الخفاجي 92

94 

تأثير تمرينات خاصة وفقاً لمعدل ضربات 

القلب على تركيز االستيل كولين وفاعلية 

إنزيميه وبعض المتغيرات البيوكينماتكية 

 م.122والمستوى الرقمي لراكضي 

 الكبيسي وليد احمد

 –لتربية الرياضية كلية ا اطروحة

 االنبار

0241 
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90 

تاثير تدريبات خاصة وفقا للتحليل الحركي 

التتبعي في بعض القدرات البدنية 

والمتغيرات البايوميكانيكية وانجاز الوثب 

 الطويل للشباب

 )اشراق صبحي علوان(

 –كلية التربية الرياضية  رسالة

 ديالى

0241 

91 

تدريبات القوة اللحظية المنفصله 

والمستمرة للرجلين وتاثيرها في بعض 

المتغيرات البيوميكانيكية للخطوة االخيره 

  وإنجاز رمي الرمح

 ناصر حسين علي

 0246 بغداد–كلية التربية الرياضية  اطروحة

91 

تدريبات القوة الخاصة بالتوافق العصبــي 

العضلي وتاثيرها في بعض المتغيرات 

ي( البيوميكانيكية واالدراك )الحس حرك

 المهاري لضارب الكرة في البيسبول

 بشار صالح

 0249 بغداد –كلية التربية الرياضية  رسالة

99 

تمرينات خاصة بحواجز مصممة ووسائل 

مساعدة وتاثيرها فيبعض القدرت البدنية 

م  442وميكانيكية خطوة الحاجز لسباق 

 حواجز

 منى زيدان  ) بعقوبة(

كلية البدنية وعلوم الرياضة  اطروحة

 بعقوبةجامعة 

0249 

96 

تاثير  تمرينات تأهيلية بجهاز مصمم في 

بعض المتغيرات البيوميكانيكية والبدنية 

للمصابين الرياضيين للرباط الصليبي 

 محمد عبد هللا جنجون

كلية التربية البدنية وعلوم   اطروحة

 بغداد جامعة -الرياضة 

0249 

99 

بمقاومات واحمال متباينة التدريب 

ا في التكيف العصبي العضلي وتاثيره

والقوة وبعض المتغيرات المتغيرات 

البيوميكانيكية وانجاز دفع الثقل بطريقة 

 سنة 02الدوران للرماة دون سنة 

 ل علي احمدبال

لوم كلية التربية البدنية وع  ةحاطرو

 بغدادجامعة -الرياضية 

0249 

98  

تاثير تدريبات القوة المطلقة الجزاء الجسم 

ز العصبي في تطوير المتغيرات والتحفي

الكينتيكية وزوايا االداء المهاري وانجاز 

 رمي القرص للشباب

 يحيى غضبان برج علي

كلية التربية البدنية وعلوم  اطروحة

 جامعة ديالى-الرياضة  

0249 

95 

تدريبات القوة السريعه باستخدام مؤشرات 

جهاز ماسح القدم وتاثيرها على عدد 

درات البدنية وانجاز الخطوات وبعض الق

 م للناشئين422ركض 

 يسرى مجيد الشيخلي

كلية التربية البدنية وعلوم   رسالة

 بغدادجامعة -الرياضية 

0249 
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82 

تدريبات وفق القوة اللحظية في تطوير بعض 

المتغيرات البايوميكانيكية لمراحل  اداء 

 م شباب  422وانجاز ركض 

 يوسف بدر جحيل

ة البدنية وعلوم كلية التربي اطروحة

 جانعة بغداد -الرياضة

0248 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور(

4 
المؤتمر العلمي الرابع لكليات 

 التربية الرياضية

كلية التربية  -بغداد 4588

 الرياضية

 باحث

0 
ؤتمر العلمي السادس لكليات الم

 التربية الرياضية

كلية التربية  -بغداد 4552

 الرياضية

 باحث

1 
=  = السابع لكليات التربية 

 الرياضية

كلية التربية  -بغداد 4550

 الرياضية

 باحث

1 
=   = التاسع لكليات واقسام 

 التربية الرياضية

 باحث بغداد 4551

9 
=  = العاشر لكليات التربية 

 ياضيةالر

 باحث بغداد 4559

 باحث البصرة 4558 = = الحادي عشر  =  =   = 6

 باحث بابل 4555 = =  الثاني عشر =   =    = 9

8 
=   = الثالث عشر لكليات 

 التربية الرياضية

 باحث ديالى 0220

5 
المؤتمر العلمي الدولي للتربية 

 الرياضية

 باحث بلغاريا 0242

42 
لكليات الموتر = السابع عشر 

 التربية الرياضية

 مشارك تكريت 0242

44 
المؤتمر الخامس للتنمية 

 ورياضة االنجاز

 باحث الدوحة 0242

40 
المؤتمر العلمي االول 

 للبيوميكانيك

كلية التربية -الديوانية 0225

 الرياضية

 باحث ورئيس لجنة

41 
المؤتمر العلمي الثاني 

 للبيوميكانيك

ة كلية التربي-الديوانية 0242

 الرياضية

 باحث ورئيس لجنة

41 
كليةالتربية -بابل 0244 المؤتمر العلمي الدولي االول

 الرياضية

 رئيس لجنة

49 
المؤتمر العلمي االول للتدريب 

 البدني

مديرية التدريب البدني  4551

 وزارة الدفاع–

 باحث

46 
االتحاد العراقي للطب  0244 ندوة الطب الرياضي

 الرياضي

 محاضر
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49 

مؤتمر العلمي الثامن ال

عشر الدولي لكليات 

 التربية الرياضية

كلية التربية  0240

جامعة –الرياضية 

 الموصل

 باحث ومناقش

48 

المؤتمر العلمي الثاني 

 للفسلجة الرياضية

كلية التربية  0240

جامعة  -الرياضية

 البصرة

 باحث

45 

المؤتمر العلمي الثالث 

 للبيوميكانيك

كلية التربية  0240

جامعة  –رياضية ال

 القادسية

 باحث ورئيس لجنة مناقشة

02 

المؤتمر العلمي الدولي 

االول لكليات التربية 

 الرياضية

كلية التربية  0240

جامعة  –الرياضية 

 بغداد

 باحث ورئيس لجنة مناقشة

04 

المؤتمر الدولي االول 

 للتربية الرياضية

سكول التربية  0241

جامعة  –الرياضية 

 دهوك

 باحث ورئيس لجنة

00 

المؤتمر الدولي االول 

 للتربية الرياضية

التربية  كلية 0241

جامعة  –الرياضية 

 بابل

 باحث ورئيس لجنة

01 

المؤتمر الدولي الثاني 

 للتربية الرياضية

التربية  كلية 0241

جامعة  –الرياضية 

 بابل

 باحث ورئيس لجنة

01 
المؤتمر الدولي الثاني 

 اضية كلية التربية الري

 = بغدادجامعة  0249

09 
المؤتمر الدولي للتربية 

 االول  الرياضية 

 رئيس لجنة –محاضرة  جامعة الحمدانية 0246

06 
المؤتمر الدولي للتربية 

 =االول   الرياضية 

 رئيس لجنة وباحث جامعة حلبجة 0246 

09 

 السادسالمؤتمر العلمي 

كلية التربية  –الدولي 

 ضة البدنية وعلوم الريا

محاضرة نوعية  عضو لجنة استشاريه و جامعة البصرة 0249

 وباحث -

08 

المؤتمر العلمي الدولي 

 الثالث

كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

 محاضرة نوعية)سمنار( وباحث جامعة بغداد 0249

05 
 –المؤتمر الدولي االول 

 كلية التربية الرياضية

 وباحث - محاضرة نوعية جامعة السيمانية 0249

12 

المؤتمر العلمي الودلي 

لالتحاد العربي للرياضة 

 للجميع

االتحاد العربي  0249

-للرياضة للجميع 

جامعة الدول 

 العربية

 مشاركة بحث
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14 
المؤتمر العلمي الدولي 

 االول لعلوم الرياضة

كلية التربية للبنات  0246

 جامعة الكوفة-

 ورئيس لجنة وباحث –محاضرة نوعية 

11 
ؤتمر الوطني للتعليم الم

 الجامعي االهلي

كلية االسراء  0249

 الجامعة

 مشارك

11 

المؤتمر العلمي الدولي 

السادس للرياضة 

وتطبيقاتها العلمية 

 والعملية

كلية -جامعة البصرة 0249

التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

عضو لجنة استشارية وباحث ورئيس 

 لجنة ومحاضر

19 

 المؤتمر العلمي الدولي

 االول لعلوم الرياضة

كلية -جامعة الكوفه 0246

قسم -التربية 

التربية الرياضية 

 للبنات

 محاضر وباحث ومناقش

16 

المؤتمر الدولي االول 

 للتربية الرياضية

-جامعة السليمانية 0249

كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

عضو لجنة استشارية وباحث ورئيس 

 لجنة ومحاضر

19 

كلية -جامعة بابل  0249 ولي الرابع لعلوم الرياضةالمؤتمر الد

التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

عضو لجنة 

استشارية وباحث 

ورئيس لجنة 

 ومحاضر

18 

 -جامعة بغداد  0249 المؤتمر الدولي الثالث لعلوم الرياضة

كلية التربية 

البدنية وعلوم 

 الرياضة

باحث ورئيس لجنة 

 ومحاضر

15 

-جامعة حلبجة  0249 الول للتربية الرياضةالمؤتمر الدولي ا

قسم  -كلية التربية 

البدنية وعلوم 

 الرياضة

باحث ورئيس لجنة 

 ومحاضر

 باحث ماليزيا 0249 المؤتمر الدولي للرياضة 12

 باحث تونس 0249 المؤتمر الدولي لرياضة المستويات 14

10 
لمعهد العالي للرياضة المؤتمر الدولي ل

 والتربية البدنية

-جامعة منوية  0248

 تونس

 باحث
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  األخرىبعا : األنشطة العلمية اس 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

رئيس اللجنة العلمية للبيوميكانيك في كلية 

 التربية الرياضية

عضو لجنة فرعية للتربية البدنية والرياضية 

في  054بوزارة الشباب بموجب االمر الوزاري

02/40/0225 

 40خب الكلية وجامعة بغداد الكثر من مدرب منت

 ةسن

عضو لجنة وضع االسئلة الوزارية  لكليات 

 4555التربية الرياضية في العراق

عضو لجنة وضع االسئلة الخاصة للمتفوقين في  0222امين مالي التحاد الرياضة الجامعية عام 

 0222كليات التربية الرياضية عام 

يك في كلية مدير المختبر العلمي للبيوميكان

 جامعة بغداد–التربية الرياضية 

عضو اللجنة العلمية لمشروع المدارس 

 0244التخصصية لوزارة الشباب

عضو مجلس فرع العلوم النظرية في كلية 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة

الخبير الفني لمدرسة البطل االولمبي التابعة 

 0242-0229للجنة االولمبية العراقية 

مناقشة بحوث مشاريع البحوث  عضو لجنة

المتميزة لطلبة الدراسة االولية في كلية التربية 

 البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد

عضو مؤسس في االكاديمية الرياضة العراقية 

 على شبكة المعلومات الدولية

اقامة ورشة عمل الستاذة البيوميكانيك في بغداد 

 والمحافظات عن االجهزة المختبرية

 شار علمي لرابطة مدربي والعبي العراقمست

للمرحلة  0249ورشة اللغة االنكليزية الثالثة 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  –الثانية 

 جامعة بغداد

3
rd

 Annual English for All 

Workshop 

 

المشرف الفني لمركز رعاية الموهوبين الوطني 

 وزارة الشباب بالعاب القوى

 022ان مناقشة  الكثر من رئيس وعضو لج

اطروحة ورسالة بتخصص التربية الرياضية 

 داخل وخارج الكلية

مدير مركز الموهبة بألعاب القوى التابع لوزارة 

 الشباب

رئيس وعضو لجان الحلقات النقاشية )السمنار( 

 لطلبة الدكتوراه

رئيس لجنة االختبارات والتقويم لمشروع 

ضية التابع المراكز الوطنية للموهبة الريا

 لوزارة الشباب

مقوم علمي لبحوث الترقيات العلمية التخصصية 

 من قبل لجان الترقية بالوزارة والجامعات

رئيس لجنة المدربين الدائمة وباللجنة االولمبية 

 العراقية

مقوم علمي للعديد من البحوث للترخيص 

 بنشرها بالمجالت العلمية

تحادات عضو لجنة مناقشة المناهج السنوية لال

 الرياضية في اللجنة االولمبية الوطنية العراقية

رئيس لجان اقرار البحوث للدكتوراه 

 مشروع    92والماجستيرالكثر من 

عضو لجنة خاصة باعداد تعليمات مسودة 

 وزارة الشباب -انتخابات االندية الرياضية 

-رئيس المجلس العلمي العالمي لعلوم الرياضة  

 Global Council Of Sport السويد

Science 

 مقوم علمي لبعض مشاريع براءات االختراع 
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 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  
  (الحديثة والمحاضرات النوعية )البحوث المنشورة

 السنة محل النشر اسم البحث ت

ريب الرياضي  والتعلم تطبيقات القوانين الميكانيكية في التد 1

 الحركي

المؤتمر العلمي االول 

 المجلد االول–للبيومكانيك 

0225 

استخدام القوانين الميكانيكية في تشخيص االصابات  2

 الرياضية المحتملة من خالل االداء الحركي

المؤتمر العلمي الثاني 

 القادسية -للبيوميكانيك

0242 

 البيوميكانيكىمفهوم النقل الحركي من وجهة النظر  3

 وفق حركة كتل اجزاء الجسم وسرعتها

المؤتمر العلمي الثالث 

 القادسية -للبيوميكانيك

0240 

محاضرة  02)اكثر من محاضرات علمية  تطبيقية منشورة  4
 علمية (

 الموقع االليكتروني

iraqacad.org 

0229-

0244 

محاضرة نوعية عن تطبيق المفاهيم الميكانيكية في التدريب  5
 الرياضي وااللعاب

 المؤتمر العلمي الثاني

 جامعة بابل

0241 

6 

تسلسل النقل الحركي الصحيح بين اجزاء الجسم لمهارة 
الضرب الساحق بداللة النشاط الكهربائي العضلي 

 والمتغيرات الميكانيكية
The correct sequence of motor transport between 

body parts to skill beating overwhelming indication 
of muscle electrical activity and mechanical variables 

–المجلة العالمية لعلوم الرياضه 
 2114 السويد

7 
التدريب على من منحدر معكوس االقطاب المغناطيسية  
لتطوير المجاالت المكانية والزمانية لخطوات الركض 

 م 022واالنجاز لركض 

جامعة  -  المؤتمر العلمي الثاني
 2114 بابل

8 
تدريب القوة باالطالة الالمركزية بوسائل مساعدة وتأثيرها 
في كفاءة دفع القوة اللحظي بداللة زاوية الطيران وتغير 

 الزخم وانجاز القفز بالعصا للناشئين

جامعة  -المؤتمر العلمي الثاني  
 2114 بابل

9 
تأثير تدريبات القوة الخاصة وفق نظرية العزوم 

ة وبعض يتطوير القدرة االنفجارية الميكانيك في
 يا الجسم لدى العبي كرة القدمازو

 –الدولي  الخامسالمؤتمر العلمي 
 2114 جامعة البصرة

تاثير تدريبات الركض وفقا اليقاع التنفس في تطوير  11
 متر للشباب 022السرعة وقدرات التحمل الخاص لركض 

 2114 المجلة العلمية لجامعة كربالء

11 
 قياس السرعة وطول وتردد الخطوة
 م 022كمؤشر لبعض القدرات البدنية في سباق 

 

جامعة  –المؤتمر العلمي الثالث 
 2113 القادسية

12 
االنفجارية والسريعة  ةوالقدر ةقياسات القو

للرجلين والذراعين وفقا للدفع والعزم اللحظي 
 منصة القوةقياس ووالتغير بالزخم 

جامعة  –الول المؤتمر الدولي ا
 2112 الموصل

13 
تدريب الركض على وفق قانون الزخم الخطي وتاثيره في 

متر  022تطويربعض المراحل الخاصة لسباق ركض 
 للشباب

 2113 رومانيا -مؤتمر علمي 

تحليل معلومات ما دون االدراك عن طريق المراقبة  14
البصرية لتطوير بعض المؤشرات البيوميكانيكية 

 2114 ماليزيا –المؤتمر العلمي 
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 للمتقدمين رقةلرمي المط
Information Analysis without cognition 

through visual observation to develop some 
indicators of biomechanical of hammer 

throw advancing throwers 

15 
تدريب الركض على وفق قانون الزخم الخطي 

احل الخاصة لسباق وتاثيره في تطوير بعض المر
 م للشباب022ركض 

جامعة -مجلة االبداع الرياضي 
 –المسيلة  –محمد بوضياف 

 الجزائر
2111 

16 
Training the momentum (power & torque)of 

the legs & arms and its impact on the 
efficiency of pushing and motor transport 

and achievement of the long jump 

The Swedish journal of 

Scientific Research 2015 

15 
تدريبات الركض بقانون القدرة لتحسين بعض القدرات 

لركض  VO2maxو والمتغيرات الميكانيكية  الالهوائية

  متر 0022
 2114 صرةب –المؤتمر الدولي الخامس 

16 
تدريب الركض على وفق قانون الزخم الخطي وتاثيره في 

متر  022راحل الخاصة لسباق ركض تطويربعض الم
 للشباب

 2114 مجلة جامعة ميسان

تدريبات وفق التغير بقوى االحتكاك في تطوير الخطوات  17
 النهائية االخيرة واالنطالق لبعض حركات القفز

المؤتمر العلمي الثاني 
 القادسية -للبيوميكانيك

2112 

18 
 قةتقييم تاثير تدريبات التحمل على وفق مستوى الطا

 لتطويرالمتوفرة  ونوع الجهد المستخدم  الحركية والحيوية

  لالعبي المسافات المتوسطةمستوى االنجاز 

 -المؤتمر العلمي الرابع الدولي
 2113 جامعة البصرة

19 
اعداد تدريبات على وفق مؤشرات ماسح القدم لتطوير 

م  002متغيرات خطوة الحاجز والقوة المسلطة لراكضي 

 مينحواجز للمتقد

المؤتمر العلمي الثاني 
 2112 القادسية -للبيوميكانيك

21 
تاثير تدريبات خاصة لتطوير قدرة االحساس بالمسافة 

 متر 200والقوة و مسافات التعجيل وانجاز 
 2113 بغداد –المؤتمر العلمي الدولي 

21  
تاثير تدريبات الدفع اللحظي بوسائل تسهيلية في تطوير 

يكية في خطوة االقتراب االخيرة والدفع المتغيرات البيوميكان
 واالنجاز بالوثب الطويل للشباب

 2114 السويد –المجلة الدولية 
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00 
تأثير تدريبات القوة الخاصة وفق نظرية العزوم في تطوير القدرة 

 يا الجسم لدى العبي كرة القدماة وبعض زوياالنفجارية الميكانيك

المؤتمر العلمي الخامس الدولي 

 عة البصرةجام –
0241 

01 
تاثير تدريبات الركض وفقا اليقاع التنفس في تطوير السرعة وقدرات 

 متر للشباب 122التحمل الخاص لركض 
 0241 المجلة العلمية لجامعة كربالء

01 

 قياس السرعة وطول وتردد الخطوة

 م 122كمؤشر لبعض القدرات البدنية في سباق 

 

جامعة  –المؤتمر العلمي الثالث 

 قادسيةال
0241 

09 
للرجلين والذراعين وفقا االنفجارية والسريعة  ةوالقدر ةقياسات القو

 منصة القوةقياس وللدفع والعزم اللحظي والتغير بالزخم 

جامعة  –المؤتمر الدولي االول 

 الموصل
0240 

26 

تحليل بعض المتغيرات الكينماتيكية لبطل العالم بالوثبة 
 كوريا الجنوبيةالثالثية لبطولة العالم في 

Information Analysis without Cognition Through 
Visual Observation to Develop some indicators of 
Biomechanical of Hammer throw for Advancing 

throwers 

لمؤتمر الدولي  للتربية ا

( في جامعة CICEبكندا )

 تورونتو، أونتاريو ، كندا

2113 

27 

العاب بعض مفردات منهاج للوجيا التعليم استخدام تكنو
 الثانية كلية التربية الرياضيةلطالب المرحلة القوى 

The use of education technology for some 
vocabulary Platform Athletics for the second phase 

students College of Physical Education 

المؤتمر الدولي للتربية 
 -الرياضة البدنية وعلوم 

 ماليزيا

2113 

28 
 ,اثير تدريبات القوة على وفق االنقباض الموجب والسالبت

في تطوير الدفع والسرعة اللحظية لالرتقاء وانجاز الوثب 
 الطويل للشباب

 -المؤتمر العلمي الدولي
 بغداد

2113 

29 
The effect of Training Relative speed at determine 

the time and place of receipt and delivery of running 
race 4 x 100 m relay for youth 

 2116 المجلة العلمية ماليزيا

31 
م  022إختبار السرعة الحرجة المعدل ألستهداف زمن 

والتدريب بقانون القدرة لتطوير بعض القابليات البدنية 
 الخاصة واإلنجاز

المجلة االوربيةلتكنولوجيا 
 السويد-الرياضة 

2117 

31 
تدريب العزوم المطلقة والنسبية الالمتزنة وتأثيرها في 
بعض المتغيرات البيوميكانيكية لالنطالق والطيران الحر 

 وإنجاز القفز بالعصا

المجلة االوربيةلتكنولوجيا 
 السويد-الرياضة 

2117 
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توضيح وتوحيد المصطلحات الرياضية للعلوم المختلفة من  32
 وجهة نظر البيوميكانيك

ندوة البيوميكانيك على 
 –هامش المؤتمر العلمي 

كلية التربية البدنية وعلوم 
 جامعة بغداد –الرياضة 

2117 

33 
تدريبات القوة اللحظية وفقا لديناميكية خطوات الركض في 
تطوير سرعة المسافات الجزئية واالنجاز لمتسابقي ركض 

 سنة 02م دون  022

 –المؤتمر العلمي الثالث 
بية البدنية وعلوم كلية التر

 بغداد-الرياضة 

حائز على 
افضل بحث 

1720 

34 
استخدام مؤشر الشغل لتحديد السعرات الحرارية المطلوبة 

للتدريب وتأثيره في تطوير بعض القدرات البدنية 
 متر شباب 022لركض  والمتغيرات الفسيولوجية واالنجاز

 –المؤتمر العلمي االول 
 كلية التربية البدنية وعلوم

 سليمانية-الرياضة 

2117 

35 
تدريبات الركض في المنحنيات بقانون القوة الطاردة 

 022لتطوير بعض القدرات البدنية الخاصة وانجاز ركض 
 م حواجز للشباب

 –المؤتمر العلمي االول 
كلية التربية البدنية وعلوم 

 سليمانية-الرياضة 

2117 

 رعةقانون  القوة اللحظية في تدريب انواع الس 36
 

 مؤتمرفي  نوعيةمحاضرة 
 .السليمانية العلمي االول

2117 

تأثير تدريبات عزوم القوة في تأهيل العضالت الرئيسة  37
 المصابة لمفصل كتف رماة الرمح

االتحاد الدولي للرياضة 
 مصر –للجميع 

2117 

38 
The Effect of training in unbalanced moments of 
some bio mechanical variables for takeoff and 
landing phases and achievement of long jump 

مقدم للمؤتمر العلمي الدولي 
 المانيا –

2117 

المكاني  -تاثير تدريبات التوافق العصبي  العضلي والبصري 39
 في بيوميكانيكية المطرقة للشباب

لكلية  لالولالعلمي المؤتمر
التربية البدنية وعلوم 

 حلبجةجامعة  –الرياضة 

2116 

41 
تأثير تدريبات القوة اللحظية على اسطح مائلة مختلفة في 
بعض المتغيرات البيوميكانيكية لالقتراب والدفع و دقة 

 االرسال الساحق بالكرة الطائرة للمتقدمين

لكلية  لالولالعلمي المؤتمر
التربية البدنية وعلوم 

 حلبجةجامعة  –الرياضة 

2116 

ت القوة المطلقة في تطوير بيوميكانيكية رمي تاثير تدريبا 41
 الثقل بطريقة الدوران واالنجاز للشباب

لكلية  لالولالعلمي المؤتمر
التربية البدنية وعلوم 

 حلبجةجامعة  –الرياضة 

2116 

تطبيقات الدفع اللحظي في تقويم االداء لتحقيق  المستوى  42
 العالي

من قبل  –محاضرة نوعية 
عالي لكلية وزارة التعليم ال

التربية البدنية وعلوم 
 بنات-الرياضة 

2117 

 مفاهيم البيوميكانيك في  43
 علوم الحركة

لكلية –محاضرة نوعية 
التربية البدنية وعلوم 

 المستنصرية –الرياضة 

2117 
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 توضيح بعض المفاهيم الميكانيكية 44
 المرتبطة بعلوم الرياضة

لكلية –محاضرة نوعية 
لوم التربية البدنية وع

 الكوفة –الرياضة 

2117 

 محاضرة 45
 البيوميكانيك والطب الرياضي 

المؤتمر العلمي لالتحاد 
 العراقي للطب الرياضي

2115 

مصطلحات الدفع والكتلة والسرعة في بعض التطبيقات  46
 العملية

الجامعة  –ندوة علمية 
 الحمدانية

2116 

 تخطيط التدريب الرياضي بكرة السلة 47
 cبين صنف  دورة المدر

 لالتحاد العراقي لكرة السلة
2116 

المصطلحات والكميات البيوميكانيكية المتداولة في التحليل  48
 وفق طبيعة الحركات االنسانية الحركي

المنتدى العلمي لكلية 
التربية البدنية وعلوم 

 جامعة بغداد –الرياضة 

2117 

ي التدريب ف تداخل القدرات البدنية والقوانين الميكانيكية 49
 الرياضي

جامعة  –ندوة علمية 
كلية التربية البدنية -الكوفه 

 وعلوم الرياضة

2118 

خصائص العمل الميكانيكي التشريحي واسس التحليل  51
 الحركي

ندوة علمية باشراف دائرة 
وزارة -البحث والتطوير 

كلية االتربية -التعليم العالي 
 الرياضية للبنات

2118 

 كانيك في مفاهيم البيومي 51
 علوم الحركة

جامعة  –ندوة علمية 
كلية التربية -المتنسصرية 

 البدنية وعلوم الرياضة

2116 

 قانون  القوة اللحظية في تدريب انواع السرعة 52
جامعة  –ندوة علمية 

كلية التربية -السليمانية 
 البدنية وعلوم الرياضة

2117 

يا التدريب المؤشرات البيوميكانيكية المتربطة بفسيولوج 53
 الرياضي

- بابلجامعة  –ندوة علمية 
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

2117 

 البيوميكانيك والطب الرياضي 54
 

للمؤتمر  العلمي لالتحاد 
 العراقي للطب الرياضي

2115 

االسس  -مشروع عراقي  مبتكر-مركز الموهبة الرياضية  55
 والتخطيط للتدريب

 دائرة –وزارة الشباب 
 البحث والتطوير والدراسات

2117 

 0221لغاية  0811بحث منشور بين الفترة  002باالضافة الكثر من 
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  .0244- 0221عضو اللجنة الفنية في االتحاد العربي  اللعاب القوى 

  . 0241رئيس لجنة المدربين باللجنة االولمبية العراقية 

            عضو لجنة مناقشة المناهج السنوية لالتحادات الرياضية التابعة للجنة االولمبية العراقية

0241 

 .0249- 0241مقوم علمي لمؤتمرات التربية الرياضية في جامعة كواالمبور 

  عضو لجنة اعداد الخطط الدراسية في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات ومعاهد المعلمين وتقويم

 .4552الدراسية في وزارة التربية عام  الكتب

   لغاية الوقت  0222جامعة بغداد من عام  -مدير مختبر البيوميكانيك في كلية التربية الرياضية

 الحاضر.

 0220لغاية  0222جامعة بغداد للدراسات العليا من  –معاون عميد كلية التربية الرياضية. 

 0228في جامعة ديالى منذ عام عضو اللجنة العلمية لمجلة التربية الرياضية 

 0228 عضو لجنة التربية الرياضية والتربية البدنية في وزارة الشباب 

 0228عضو اللجنة العلمية في اللجنة االولمبية الوطنية العراقية 

 .عضو في اللجان الدائمة للجنة االولمبية الوطنية العراقية 

 جامعة بغداد منذ عام  –لتربية الرياضية رئيس اللجنة العلمية لمادة البيوميكانيك في كلية ا

 للوقت الحاضر  0228

  الحاضرلغاية الوقت  0222عضو مؤسس و عامل في االكاديمية الرياضية العراقية منذ عام. 

  0202لغاية 0220عضو اللجنة الفنية لالتحاد العربي اللعاب القوى للفترة من 

 التحاد العراقي المركزي اللعاب القوى.عضو لجنة الخبراء  وتقويم البرامج التدريبية في ا 

 مستشار علمي لرابطة مدربي والعبي العراق 

 عضو لجنة علمية لمشروع المدارس التخصصية بوزارة الشباب 

  0202رئيس اللجنة الفنية لمشروع البطل االولمبي التابع للجنة االولمبية لغاية 

 لرياضية التابع لوزارة الشباب.مراكز الموهبة ا عرئيس لجنة االختبارات والتقويم لمشرو 

  0200عضو هيئة تحرير المجلة العالمية لعلوم الرياضه 

  0200رئيس المجلس العلمي للمجلة العالمية لعلوم الرياضة. 

  0202عضو لجنة كتابة مسودة قانون انتخابات االندية الرياضية 

  سنة 00نائب رئيس االتحاد العراقي اللعاب القوى اكثر من 

 0228لغاية  0888المدربين باالتحاد العراقي للفترة من  رئيس لجنة 

  0200لغاية  0202عضو لجنة الخبراء التابعة لالتحاد العراقي اللعاب القوى 

  0202لغاية  0810مدرب المنتخب العراقي منذ عام 

 ( للمشاركات العربية واالسيوية واالولمبية بالعاب القوى. خالل  02رئيس وفد الكثر من  )وفود

 0202لغاية  0220لفترة من ا
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 محاضر للدورات التدريبية لمدربين العاب القوى في االتحاد العراقي 

 .محاضر للدورات التدريبية التاهيلية لمدربي كرة السلة في االتحاد العراقي لكرة السلة 

 محاضرات على مدربي الكرة الطائرة في بغداد والتاصرية والسليمانية 

 حاصل على عدة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بالعاب الوثب بطل دولي بالعاب القوى و

 والعشاري.

  بالوثبة الثالثية وبطل العراق ايضا  0892بطل الدورة المدرسية للعام 

 عضو االكاديمية العراقية على شبكة التواصل االليكترونية 

 .مدير المنتدى العلمي للمجمع العلمي العالمي الرياضي 

 ية لمراكز الموهبة الرياضية الوطنية التابع لوزارة الشباب.عضو اللجنة االستشار 

  جامعة بغداد –عضو لمجلس فرع العلوم النظرية  بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضية 

  0209-0202عضو لجنة مناقشة مشاريع البحوث لطلبة الرابع 

 0201ضة االول عضو اللجنة االستشارية لتنظيم فعاليات المؤتمر الدولي للسالم والريا 

  السويد –عضو المجمع العلمي  الدولي للرياضة 

 عام  02رسالة واطروحة دكتوراه على مدى 002ر من ثرئيس لجنة وعضو لجنة مناقشة الك 

 .مدير المركز التخصصي لرعاية الموهبة الرياضية بالعاب القوى 

 بعضو اللجنة االستشارية لمشروع رعاية الموهبة الرياضية بوزارة الشبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  
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 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 4589 -4595 المدير العام لتربية كربالء المقدسة (عشرة كتب شكر42) 1

المدير العام لالعداد والتدريب بوزارة  (خمسة كتب شكر9) 2

 التربية

4588-4585 

 4559 عميد كلية التربية الرياضية بغداد كتاب شكر وتقدير 3

 4555 رئيس جامعة البصرة كتاب شكر وتقدير 4

 4555 عميد كلية التربية الرياضية بغداد كتاب شكر وتقدير 5

 0221 وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير 6

 0222 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 7

 0242 عميد كلية التربية الرياضية بغداد اب شكر وتقديركت 8

رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية  كتاب شكر وتقدير 9

 العراقية

0228 

جامعة  –عميد كلية التربية الرياضية  كتاب شكر وتقدير 11

 الموصل

0242 

 0244 وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير 11

 0241 شباب والرياضةوزير ال كتاب شكر وتثمين 12

من عمداء كليات التربية الرياضية في  1كتاب شكر عدد 13

 االنبار وديالى وكربالء وكلية البنات

0241 -0241 

 0249 السليمانية-كلية التربية الرياضية  مع درع الكلية وتقدير كتاب شكر   14

من امري ومجاهدي الحشد  شهادة شكر وتقدير 14

 ءالشعبي/سرايا عاشورا

0249 

 0249 ديالى-عميد كلية التربية االساسية  0شكر وتقدير عدد  15

 0249 الكوفة -كلية التربية للبنات شكر وتقدير 16

 0249 وزير الشباب والرياضة مع درع الوزارة شكر وتقدير 17

عميدة كلية التربية البدنية وعلوم  شكر وتقدير 18

 بنات بغداد –الرياضة 

0249 

عميد كلية التربية البدنية وعلوم  ديرشكر وتق 19

 ذي قار –الرياضة 

0249 

درع كلية التربية البدنية وعلوم  21

 جامعة بغداد –الرياضة 

التربية البدنية وعلوم  عميد الكلية

 جامعة بغداد –الرياضة 

0249 

 0246 مدير النشاط الرياضي 0درع مديرية النشاط الرياضي الكرخ 21

د كلية التربية البدنية وعلوم عمي شكر وتقدير 22

 ميسان –الرياضة 

0249 

 0249 وزير الشباب والرياضة كتاب شكر وتقدير 23

 0241 مجلس محافظة كربالء كتاب تثمين وتاييد 24



 

 

 

 

 

 

 

 

26 

عميد كلية التربية البدنية وعلوم  شكر وتقدير 25

 البصرة –الرياضة 

0249 
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لوم عميد كلية التربية البدنية وع شكر وتقدير 26

 بابل –الرياضة 

0249 

عميد كلية التربية البدنية وعلوم  شكر وتقدير 27

 السليمانية –الرياضة 

0249 

 
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 0222 كتاب العاب الساحة والميدان )منهجي( 1

 0224 القانون الدولي اللعاب القوى ) مترجم( 2

 0229 ون الدولي المعدل اللعاب القوى )مترجم(القان 3

 0242 القانون الدولي اللعاب القوى التعديل الحديث)مترجم( 4

 0244 )مترجم(0240لغاية 0242القانون الدولي اللعاب القوى من 5

موسوعة التحليل الحركي: التحليل التشريحي وتطبيقاتة البيوميكانيكية  6

 والحركية

0229 

 0229 4بيوميكانيك في التدريب الرياضي واالداء الحركي ط/تطبيقات ال 7

 0242 0تطبيقات البيوميكانيك في التدريب الرياضي واالداء الحركي ط/ 8

 0242 موسوعة التحليل الحركي: التحليل النوعي في علم الحركة ) مترجم( 9

 0244 االحصاء في التربية الرياضية وعلوم الحركة 11

 0244 الحيوي الرياضي لكليات التربية الرياضية)كتاب مساعد( البيوميكانيك 11

اللعاب القوى لكليات التربية الرياضية ) كتاب  والتطبيقيه االسس النظرية 12

 مساعد(

0244 

 0241 مقدمة في التدريب الرياضي لمدربي العاب القوى )مترجم( 13

 0246 )تحت الطبع(الدليل لحركات الجهاز الحركي البشري 14

 0241 بالعاب القوى )مترجم(  0249القانون الدولية لغاية  15

 0241 العاب القوى لالطفال والمدارس ) مترجم( 16

 0241 المرشد في تدريب العاب القوى ) مترجم( 17

 0249 )تحت الطبع(موسوعة تطبيقات البيوميكانيك  في علوم الرياضة 18

 0249 ( )تحت الطبع(علم الحركة التطبيقي ) الكينسولوجيا 19

 0248 التحليل التشريحي الوظيفي وميكانيكية االلعاب الرياضية 21

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       .العربية       
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       .االنكليزية       


