
 

 ةالذاتي السيرة
 

      .شيرزاد محمد جارو محمد المزوريد. م.أ.: االسـم
 .(1978/  07/  01) كربالء تاريخ الميـالد:محل و 

 متزوج. الحالة الزوجية:

 .(2) إثنان :طفالعدد األ
 .مسلم انة:الدي

 القومية: كردية.
 .كرة السلة_  فسلجة التدريب الرياضي _التربية الرياضية  ص:ــالتـخـص
  .كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _ جامعة بغداد _أستاذ جامعي : الوظيفة

     .مساعد أستاذ الدرجة العلمية:

            .بدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد / كلية التربية ال/ الجادرية بغداد عنوان العمل:  
 (.عراقنا) 7901578801-00964/  (آسيا) 7702708040-00964: الهاتف النقال

 shirzad78@yahoo.com  :أاللكترونيالبريد 
dr.shirzad78@cope.uobaghdad.edu.iq 

 

 أواًل : المؤهالت العلمية . 
 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 2000_2001 التربية الرياضية بغداد بكالوريوس 1
 2004_2003 التربية الرياضية بغداد الماجستير 2
 2012_2011 التربية الرياضية بغداد كتوراهالد 3
 2015 التربية الرياضية بغداد مساعد أستاذ 4
 

 ثانيًا : التدرج الوظيفي . 
 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2006/  1/  15 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مدرس مساعد 1
 2012 / 2/  23 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية مدرس 2

البدنية كلية التربية  جامعة بغداد/ استاذ مساعد 3
 2015/  8/  31 وعلوم الرياضة

 



 

 : التدريس الجامعي .ثالثاً  
 إلى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 ولحد أالن _ 2006/  1/  15 جامعة بغداد البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  1

 

 قمت بتدريسها. التيت الدراسية : المقررارابعاً  
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2011_ 2006 كرة السلة التدريس  1
 _ ولحد أالن 2011 كرة السلة فرع األلعاب الفرقية 2
 2015_  2014 )الماجستير( السيمنار الدراسات العليا 3
 2016_  2015 )الدكتوراه( السيمنار الدراسات العليا 4

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح األ )سًا: خام 
 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
 اليوجد اليوجد  اليوجد  1
 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسًا:  

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 
 حضور(

 مشارك طهران _ إيران 2001 وما(شهادة المشاركة )دبل 1
 مشارك جامعة بغداد 2001 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 2
 مشارك جامعة بغداد 2001 دورة كفاءة الحاسوب 3
 مشارك جامعة بغداد 2008 103الدورة التأهيلية التربوية  4
 مشارك جامعة بغداد 2008 للتدريسيين 77دورة اللغة العربية  5
 مشارك مركز الحاسبة األلكترونية 2008 قيات العلميةدورة التر  6

 2012 المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم الرياضة 7
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 مشارك _ جامعة بغداد

 2015 المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة 8
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 اركمش _ جامعة بغداد

 مشارك وزارة الشباب والرياضة 2015 الدورة التطويرية لمدربي المراكز التخصصية 9



 

10 
الندوة التثقيفية لمدربي المراكز التخصصية 
لرعاية الموهبة الرياضية في مركز الطب 

 الرياضي عن مخاطر ومضار الوشم
 حضور مركز الطب الرياضي 2015

 حضور األتحاد العراقي لكرة السلة 2015 ةالدورة التطويرية لمدربي كرة السل 11
 مشارك وزارة الشباب والرياضة 2015 (2ورش عمل عدد ) 12
 مشارك وزارة الشباب والرياضة 2015 (2محاضرة نوعية عدد ) 13

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  2015 (2ورش عمل عدد ) 14
 مشارك _ جامعة بغداد

لية التربية البدنية وعلوم الرياضة ك 2015 (3ورش عمل عدد ) 15
 مشارك _ جامعة بغداد

 مشارك وزارة الشباب والرياضة 2016 (2ورش عمل عدد ) 16
 مشارك وزارة الشباب والرياضة 2016 (2محاضرة نوعية عدد ) 

 

 . األخرى والعملية : األنشطة العلمية سابعاً  
 خارج الكلية داخل الكلية
 (2009حاصل على شهادة تدريبية دولية بكرة السلة ) (2007لسلة )الدورة التحكيمية بكرة ا

 (2011حاصل على شهادة تدريبية دولية بكرة السلة ) (2012الدورة التحكيمية بكرة السلة )
 (2013حاصل على شهادة تدريبية دولية بكرة السلة ) 
 (2013) ةبكرة السل (The First Level) حاصل على شهادة تدريبية آسيوية دولية 

 
حاصل على شهادة المشاركة )دبلوما( في مهرجان كرة السلة المصغرة الذي أقيم في 

 2001إيران سنة 
 2001مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة المصغرة  
 2013المدرب المساعد للمنتخب الوطني للشباب بكرة السلة  
 2016المدرب المساعد للمنتخب الوطني للشباب بكرة السلة  
 ولحد اآلن 2011مدرب في المركز الوطني لرعاية الموهبة لكرة السلة منذ عام  
 مدرب في المركز الوطني لرعاية الموهبة لكرة السلة الفائز بالعديد من البطوالت 

ولحد اآلن لجميع الفئات العمرية  1997مدرب نادي األعظمية لكرة السلة منذ سنة  
 والفائز بالعديد من البطوالت

 .1998و 1997العب المنتخب الوطني للشباب بكرة السلة للسنوات  

لجميع الفئات العمرية  2005ولحد  1991العب نادي األعظمية لكرة السلة منذ  
 والفائز بالعديد من البطوالت

 
العب منتخب كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد لكرة السلة الفائز بالمركز األول ببطولة 

 2002و 2001و 2000ت التربية الرياضية في القطر للسنوات منتخبات كليا
 2003و



 

 
العب منتخب تربية بغداد/الرصافة األولى الفائز بالمركز ببطولة التربيات في العراق التي 

 .1996أقيمت في مدينة الموصل سنة 
 2016حاصل على هوية اإلتحاد الدولي لكرة السلة  

 

جال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير م في: المشروعات البحثية ثامناً  
 .التعليم

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1  
إستخدام تمرينات منوعة لتطوير تحمل القوة وتأثيرها على بعض المهارات 

 الدفاعية لالعبين الشباب بكرة السلة
جامعة تكريت _ كلية التربية 

 2011 الرياضية

 ك العراقي المشارك فيية لنادي دهو دراسة تحليلية لبعض الخطط الهجوم  2
 م2011لألندية بكرة السلة  بطولة أسيا

جامعة بغداد_ كلية التربية 
 2012 الرياضية

لواقع مناطق التهديف بكرة السلة للمنتخب الوطني العراقي في  تحليليةدراسة   3
 2010 غرب أسيا ةبطول

جامعة بغداد_ كلية التربية 
 2012 الرياضية

 الحد األقصى ألستهالك األوكسجين اء الممغنط وتأثيره فياإلرواء بالم  4
(VO2MAX) ( سنة18_17بأعمار ) لدى العبي كرة السلة الشباب 

جامعة بغداد_ كلية التربية 
 2012 الرياضية

 لدى العبي كرةالنبض بعد الجهد  مؤشر اإلرواء بالماء الممغنط وتأثيره في  5
 ( سنة18_17بأعمار ) السلة الشباب

بغداد_ كلية التربية  جامعة
 2012 الرياضية

دراسة تحليلية للمتابعة الهجومية والدفاعية لبطولة غرب اسيا بكرة السلة   6
2010 

كلية  –الجامعة المستنصرية 
 2013 التربية االساسية

 لتطوير القوة المميزة بالسرعة تأثير تمرينات على وفق العتبة الالهوائية  7
 هارات الدفاعية للشباب بكرة السلةبعض المو  للذراعين والرجلين

جامعة ديالى _ كلية التربية 
 2014 الرياضية

تمرينات منوعة بالحبال المطاطية وتأثيرها في بعض القدرات البدنية الخاصة   8
 والتهديف بالقفز لالعبين الناشئين بكرة السلة

جامعة بغداد_ كلية التربية 
 2015 الرياضية

جامعة بغداد_ كلية التربية  لرشاقة بكرة السلة لألشبالالمعايير لبعض إختبارات ا  9
 2015 الرياضية

عالقة الرشاقة بأداء بعض المهارات الهجومية االساسية المنتهية بالتصويب   10
 بالقفز والسلمية بكرة السلة للشباب

جامعة بغداد_ كلية التربية 
 2016 الرياضية

مبذولة لعضالت الذراعين تمرينات خاصة لتطوير اإلحساس بمقدار القوة ال  11
 2017 جامعة حلوان _ مصر للشباب بعض المهارات الهجومية بكرة السلة في دقة أداء وتأثيرها والرجلين

 

 : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .تاسعاً  
   (أالنولحد  – 2010) في االتحاد العراقي المركزي لكرة السلة اإلحصاءعضو لجنة. 

   (2012المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم الرياضة ) في لعاملةا انلجالعضو. 



 

  ( و 2014_ 2013عضووووووووو لجنووووووووة مناقطووووووووة ةحوووووووووو  الت وووووووور  ل لةووووووووة المرحلووووووووة الراةعوووووووووة )
 (.2016_2015( و )2015_2014)

  ( 2016_2015( و )2015_2014عضو لجنة السيمنار ل لةة الدراسات العليا.) 

   (.2016_2015الثانية للعام الدراسي )عضو في لجنة تدقيق الدرجات للمرحلة 

  ( 2015عضوية لجنة إستالل ةحو  الترقية.) 

   عضو لجنة إ تةارات القةول في كليوة الترةيوة الةدنيوة وعلووم الرياضوة _ الجامعوة المستنصورية
(2016_2017.) 

   2016عضو لجنة مناقطة رسالة الماجستير. 

  المطاريع ال دمية للكلية.عضوية العديد من اللجان دا ل الكلية ال اصة ة 

 

 شهادات التقدير.و  الجوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  
 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 2011 كلية التربية الرياضية – تكريتجامعة  عميد الكلية –شكر وتقدير  1
 2012 ة الرياضيةكلية التربي –جامعة بغداد  رئيس الجامعة –شكر وتقدير  2
 2012 كلية التربية الرياضية –جامعة بغداد  عميد الكلية –شكر وتقدير  3
 2012 كلية التربية الرياضية –جامعة بغداد  شهادة تقدير 4
 2015 كلية التربية الرياضية –جامعة بغداد  شهادة تقدير 5
 

 

  .أو المترجمة الكتب المؤلفة عشر: حادي 
 لنشرسنة ا أسم الكتاب ت

 اليوجد اليوجد 1

 

 

 .اتــاللغ :ثاني عشر 
  .العرةية 

  .الكردية 

  .االنكليزية 


