
 

 1 

 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 ياسر نجاح حسين عوني العبيدي   : االسـم
 81/1/8691    تاريخ الميـالد:

 متزوج    الحالة الزوجية:

 2       :عدد األوالد
 مسلم      انة:الدي

 الجمناستك -البايوميكانيك الرياضي   ص:ــالتـخـص
 تدريسي     :الوظيفة

 أستاذ        الدرجة العلمية:

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

 01106697770  :الهاتف النقال
 yasserhosin@cope.uobaghdad.edu.iq   :أاللكترونيالبريد 

yasserhosin@yahoo.com 
yasserhosin@gmail.com 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1111-1191 التربية الرياضية بغداد بكلوريوس 1
 1111-1111 التربية الرياضية بغداد ماجستير 2
 2111-2111 التربية الرياضية بغداد دكتوراه 1

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2111-2111 جامعة بغداد مدرس 1
 2112-2111 جامعة بغداد استاذ مساعد 2
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 1112-1111 بغداد كلية التربية الرياضية 1
 2111-1111 االنبار قسم التربية الرياضية 2
 2112-2111 بغداد النشاط الرياضيقسم  1
 2119-2112 الحديدة كلية التربية الرياضية 1
 ما زلت مستمر-2119 بغداد كلية التربية الرياضية 5

 

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 1111 الجمناستك التدريب 1
 1111 الجمناستك التربية الرياضية 2
 1111 المبارزة التربية الرياضية 1
 1111 المصارعة التربية الرياضية 1
 1111 العاب مضرب التربية الرياضية 5
 2111 التحليل الحركي الدرسات العليا 2
 2112 العاب مضرب التدريب 2
 2112 المصارعة التدريب 9
 2112 المالكمة التدريب 1
 2112 كرة السلة التدريب 11
 2119 الجمناستك التدريب 11
 2119 البايوميكانيك التدريب 12
 2119 الحاسبات التدريب 11
 2111 التحليل الحركي التدريب 11
 2111 االجهزة المختبرية الدرسات العليا 15
 2112 التحليل الحركي الدراسات العليا 12
 2111 الحاسوب الدرسات العليا 12
 2115 البايوميكانيك الدرسات العليا 19
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح األ )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
 2112 الدراسات العليا التحليل الحركي لبعض مراحل األداء الفني بالوثب العالي للشباب والتنبؤ باإلنجاز 1

المتطورة ونتائج المباريات بين المنتخبين دراسة تحليلية مقارنة ألحدى المهارات  2

 العراقي والمصري في البطولة العربية للشباب باألسكواش
 2111 الدراسات العليا

تحديد مناطق ظهور التغيير واالنتظام في السرعة بداللة طول الخطوة وزمنها  1

 متر011وعالقتها بإنجاز ركض 
 2111 الدراسات العليا

 وعالقتها الجسمية والقياسات الكينماتيكية المتغيرات لبعض مقارنة تحليلية دراسة 1

 للمتقدمين فراشة م50 سباحة بإنجاز
 2115 الدراسات العليا

ديناميكية ترتيب إنجاز بطالت العالم على جهاز المتوازي المختلف المسببات ال 5

 (6102)قطر  العالمبطولة سلسلة اإلرتفاع في 
 2112 الدراسات العليا

2 
اثر متغيرات القوة باستخدام قفاز القوة المصمم وبعض المؤشرات الكينماتيكية 

والنشاط العضلي الكهربائي بدقة وسرعة االرسالين الساحق والمتموج بالكرة 

 ةالطائر

 2112 الدراسات العليا

 2112 الدراسات العليا  2
 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

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

المؤتمر العلمي االول للتربية الرياضية   8
كلية التربية الرياضية  2007 للبنات

 بحث جامعة بغداد –للبنات 

 2009 المؤتمر العلمي لعلوم التربية الرياضية 2
 –كلية التربية الرياضية

 بحث جامعة بغداد

 –كلية التربية الرياضية 2001 للتربية الرياضيةالمؤتمر العلمي االول  3
 جامعة الحديدة

 عضو لجنة

المؤتمر العلمي االول للبايوميكانيك  7
 الرياضي

 –كلية التربية الرياضية 2006
 جامعة القادسية

 بحث

المؤتمر العلمي الثاني للبايوميكانيك  7
 الرياضي

 –كلية التربية الرياضية 2088
 جامعة القادسية

 بحث

المؤتمر الدولي االول لعلوم التربية  9
 الرياضية

 –كلية التربية الرياضية 2082
 جامعة بغداد

 عضو لجنة

المؤتمر العلمي الثالث للبايوميكانيك  1
 الرياضي

 –كلية التربية الرياضية 2083
 جامعة القادسية

 بحث

المؤتمر الدولي الثاني لعلوم التربية  1
 الرياضية

 –كلية التربية الرياضية 2087
 جامعة بغداد

 عضو لجنة
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 .  األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 

 
 
 
 

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

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

المشاركة في الدورة التدريبية السخدام جهاز ماسح القدم التي 
 ( في بلجيكاRSاقامتها الشركة المصنعة )

محاضر في دورة الستخدام منظومة التحليل الحركي ثالثي االبعاد  لبايوميكانيكتطوير مختبر االمشاركة واالسهام في 
 لدينفي جامعة صالح ا

 محاضر لدورة الستخدام جهاز ماسح القدم في جامعة صالح الدين محاضر في ندوة للتحليل الحركي الرياضي
محاضر في ندوة الساسيات البحث المتميز على طلبة 

 الدراسات العليا
 دورة في استخدام الكاميرات السريعة في 

 جامعة صالح الدين
محاضر لدورة  تدريبة في استخدام جهاز ماسح القدم 

 جامعة ذي قار -لتدريسي كلية التربية الرياضية
محاضر في ندوة خاصة الهمية التحليل الحركي لالنجاز الرياضي 

 في مركز الموهبة الرياضية لوزارة الشباب
محاضر في ندوة التحليل الحركي لطلبة الدراسات 

 جامعة ديالى -الرياضيةالعليا/ كلية التربية 
محاضر في ندوة علمية للمتغيرات البايوميكانيكية في البحوث على 

 طلبة الدراسات العليا في جامعة االنبار
محاضر في ندوة خاصة االجهزة المختبرية لطلبة 

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

 الرياضية في جامعة صالح الدين

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

ر للبايوميكانيكية في كلية التربية المشاركة واالسهام في افتتاح مختب عضو اللجان العلمية لطلبة الدرسات العليا
 الرياضية في جامعة االنبار

المشاركة واالسهام في افتتاح مختبر للبايوميكانيكية في كلية التربية  عضو لجان المناقشات العلمية لطلبة الدرسات العليا
 الرياضية للبنات في جامعة بغداد

في افتتاح مختبر للبايوميكانيكية في كلية التربية الرياضية  االسهام التقويم العلمي لبحوث طلبة الدراسات العليا
 في جامعة القادسية

المشاركة واالسهام في افتتاح مختبر للبايوميكانيكية في كلية التربية  رئيس لجنة االستالل للبحوث العلمية
 الرياضية في جامعة ذي قار

م في افتتاح مختبر للبايوميكانيكية في كلية التربية الرياضية االسها مسؤول االجهزة المختبرية في مختبر البايوميكانيك
 في جامعة البصرة

 التقويم العلمي لبحوث المجلة العلمية
محاضر في ندوة الستخدام التكنلوجية الذكية في بحوث الدراسات 

 جامعة بغداد -العليا )كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات
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 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  
   )البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت

بعض المتغيرت البايوميكانية لبعض لحركات الترك والمكسك على جهاز العقلة  8

 للرجال
 8667 جامعة بغداد

واالنتقال على جهاز حصان المقابض لالعبي  التحليل الحركي لحركات الدوران 2

 المنتخب الوطني بالجمناستك
 2008 جامعة بغداد

 2007 جامعة بغداد التحليل الحركي لمهارة )موي( على جهاز المتوازي 3

دراسة تحليلية الخطاء القياس في بعض المتغيرات الكينماتيكية المستخرجة  7

 بأستخدام تقنية التحليل الفيديوي
 2009 جامعة بغداد

 2001 جامعة بغداد دراسة تحليلية مقارنة لقانوني متوسط السرعة في الحركات الخطية 7

دراسة مقارنه لبعض المتغيرات البيوكينماتيكيه للتلويح االمامي والخلفي على  9

 جهاز حصان المقابض
 2006 جامعة القادسية

 (TKATCHEV)الكاجيفالتحليل البيوكينماتيكي لمهارة الترك والمسك  1

 على جهاز العقلة
 2006 جامعة القادسية

 (Kovacsالتحليل الحركي ألداء مهارة الترك والمسك بالقلبة الهوائية الخلفية ) 1

 2006 جامعة القادسية على جهاز العقلة

 التحليل الحركي لمهارة القفزة األمامية بدون يدين 6

(Aerial walkover fwd على جهاز عارضة )التوازن 
 2080 جامعة القادسية

حليل بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمراحل االداء وعالقتها بمستوى وصعوبة ن 80

 المهارات على منصة القفز
 2080 جامعة القادسية

استعمال تقنية التقريب البؤري لعدسة الة التصوير الفيديوية في تقليل نسبة الخطأ  88

 المتغيرات الكينماتيكية األساسيةالحاصلة في استخراج بعض 
 2088 جامعة بغداد

دراسة تحليلية مقارنة بين التصوير الفيديوي الثابت والمتحرك لمتغيرات المسافات  82

 2083 جامعة القادسية والزمنوالزوايا 

 2083 جامعة القادسية التحليل البايوكينماتيكي لمهارة الترك والمسك )بيجان( على جهاز العقلة 83

( Nick shitدراسة تحليلية مقارنة لبعض المتغيرات الكينماتيكية الداء مهاة ) 87

 بالضربة االمامية بين العبي المنتخب العراقي والمصري للشباب باالسكواش
 2087 جامعة بغداد

متر فراشة  01عالقة بعض المتغيرات الكينماتيكية بالقياسات الجسمية لسباحة  87

 2087 بغدادجامعة  للمتقدمين

بعض المتغيرات البايوميكانيكية لمرحلة االرتقاء وعالقتها بمستوى ارتفاع مركز  89

 ثقل الالعب عند اداء الحركات االكروباتيكية الخلفية في الجمناستك الفني
 2087 جامعة كربالء

العالقة البينية لبعض المتغيرات الكينماتيكية بين مرحلتي االنطالق والهبوط من  81

 6102هاز المتورازي المختلف االرتفاع في بطولة كاس التحدي العالمية قطر ج
 2089 جامعة بغداد

81 
تابلت والتنبؤ بزاوية المسك بداللة مرحلتي الترك والطيران ة التحليل الحركي لمهار

 على جهاز المتوازي

Motor analysis of Taplet skill and grip angle prediction 

using tuck and flight on parallel bar 

University of 

Leipzig 2089 

بسرعة عالقة متغيرات قوة الضربة والزخوم لالطرف العليا ونسبة مساهمتها  86

 الق الكرة في االرسال الساحق بالكرة الطائرة للمتقدمينانط
 2081 جامعة ميسان

بسرعة عالقة متغيرات قوة الضربة والزخوم لالطرف العليا ونسبة مساهمتها  20

 بالكرة الطائرة للمتقدمين المتموجالق الكرة في االرسال انط
 2081 جامعة ميسان
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  جمعية البايوميكانيك الرياضي العالمية عضو 
  عضو االكاديمية الرياضية العراقية 
  عضو مكتب البحث والتطوير التابع للجنة االولمبية العراقية 
  عضو اللجنة العلمية االستشارية التابعة لالتحاد العراقي للجمناستك 
 
 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة المانحةالجهة  كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 8667 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 8
 8666 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 2
 2003 جامعة بغداد كتاب شكر 3
 2007 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية للبنات كتاب شكر 7
 2007 جامعة بغداد كتاب شكر 7
 2006 بغدادجامعة  كتاب شكر 9
 2082 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 1
 2087 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 1
 2089 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 6
 2089 وزارة التعليم العالي كتاب شكر 80
 2087 الموصلجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 88
 2003 االنبارجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 82
 2080 االنبارجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 83
 2088 بابلجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 87
 2083 القادسيةجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 87
 2087 ديالىجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 89
 2087 ديالىجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 81
 2082 السليمانيةجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 81
 2083 صالح الدينجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 86
 2087 الدينصالح جامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 20
 2087 البصرةجامعة  -كلية التربية الرياضية كتاب شكر 28
 2007 اللجنة االولمبية كتاب شكر 22
 2087 وزارة الشباب -مركز الموهبة الرياضية كتاب شكر 23
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2087 التحليل الحركي الرياضي 8

 
 

 ات .ــعشر :اللغثاني  

       .العربية       

       .االنكليزية       


