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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 خليل ستار محمد هادي الشمري :االسـم
 21/3/1980 تاريخ الميـالد:

 متزوج الحالة الزوجية:

  ثالثة 3:عدد األوالد
 مسلم انة:الدي

 وقياس/الكرة الطائرة تص: اختباراالتـخـصــ
 ي: تدريسالوظيفة

 مدرس  الدرجة العلمية:

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

 07902382712 :الهاتف النقال

 shmeszz@yahoo.com starkhly@ gmil.com :اإللكترونيالبريد 

 

 العلمية.: المؤهالت أولا  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت

 بغداد تربية رياضية سبكالوريو  1
كلية التربية البدنية 

 –وعلوم الرياضة 
 جامعة بغداد             

2002-2003 

 بغداد ماجستير 2
كلية التربية البدنية 

 –وعلوم الرياضة 
 جامعة بغداد             
16/8/2012 

 بغداد دكتوراه 
كلية التربية البدنية 

 –وعلوم الرياضة 
 جامعة بغداد             
14/6/2018 
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 ثانياا : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 15/6/2005 بغدادجامعة  مدرب العاب 1
 16/8/2012 بغدادجامعة  مدرس مساعد 2
 31/8/2015 بغدادجامعة  مدرس 3

 

 ثالثاا : التدريس الجامعي . 

 إلى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 لغاية اآلن -2012 بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 1

 

 قمت بتدريسها. التيالمقررات الدراسية  رابعاا : 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2010لغاية  2005 الكرة الطائرة التدريب 1
 لغاية االن 2011 الكرة الطائرة األلعاب الفرقية 2

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

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
1    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساا:  

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

المؤتمر العلمي الدولي االول لعلوم  1
 الرياضة

 حضور بغداد  2012

لعلوم  الثانيالمؤتمر العلمي الدولي  2
 الرياضة

 بحث بغداد  2015

لعلوم  الثانيالمؤتمر العلمي الدولي  3
 الرياضة

 عضو لجنة بغداد  2015

لعلوم  الثالثالمؤتمر العلمي الدولي  4
 عضو لجنة بغداد  2017 الرياضة

 بحث بغداد  2017لعلوم  الثالثالمؤتمر العلمي الدولي  5
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 الرياضة
 
 

 .  األخرىاألنشطة العلمية سابعا: 

 خارج الكلية داخل الكلية
 2012عام  الرياضةمشارك في المؤتمر الدولي لعلوم 

 الرياضة/جامعة يغداد البدنية وعلوم في كلية التربية
 

 2015عام  الرياضةمشارك في المؤتمر الدولي لعلوم 
 الرياضة/جامعة يغداد البدنية وعلوم في كلية التربية

 

 2017عام  الرياضةمشارك في المؤتمر الدولي لعلوم 
 الرياضة/جامعة يغداد البدنية وعلوم في كلية التربية

 

عضو اللجان الخاصة بالمؤتمر الدولي الثالث لعلوم 
  2017في  209الرياضة م خ/

 

  عضو لجان الصيانة والمشتريات لعدة سنوات
الخاصة باختبارات الطلبة عضو لجنة المتابعة 

  21/9/2014في  0028ذ/  المتقدمين للكلية

 عضو لجنة االختبارات العملية للطلبة المتقدمين للكلية
  2017في 

  تقديم االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليا واالولية
فحص التجهيزات الخاصة بالكلية ومدى عضو لجنة 

في  مالئمتها من ناحية الجودة ومدى صالحيتها
2016 

 

  2017في  640م خ/ عضو لجنة غيابات الطلبة
  2017في  1821ذ/ عضو لجنة اعداد متابعة القاعات

 676داخل فرع األلعاب الفرقية م خ/لجنة متابع عضو 
  2017في 

  2018عضو لجنة تنزيل الدرجات في 
عضو لجنة االختبارات العملية للطلبة المتقدمين للكلية 

  2018في 

  2019عضو لجنة تنزيل الدرجات في 
عضو لجان السمنار حسب االمر اإلداري ذو العدد 

 12/9/2018في  810
 

 شارك بدورة سالمة اللغة العربية حسب االمر اإلداري 
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 18/10/2018في  3051ذو العدد 
 

 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  
 )البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت

وعالقتها بترتيب تحليل مستوى فاعلية التشكيالت الخططية الدفاعية  1
 في الكرة الطائرة المنتخبات

مجلة كلية التربية 
االساسية/الجامعة 

  المستنصرية
2013 

بعض المكونات البدنية والحركية لالعب المعد وعالقتها بدقة بعض انواع  2
  االعداد بالكرة الطائرة.

مجلة كلية التربية البدنية 
 2014 وعلوم الرياضة/جامعة بغداد

 السمات الشخصية لدى العبي الكرة الطائرة على وفق تخصصاتهممقارنة  3
مجلة كلية التربية 
االساسية/الجامعة 

 المستنصرية
2014 

دراسة مقارنة لمستوى بعض القدرات البدنية لالعبي الكرة الطائرة على وفق  4
 تخصصهم

المؤتمر العلمي الدولي 
 لعلوم الرياضة الثاني

2015 

الحركية بين العبي أندية النخبة في الكرة الطائرة مقارنة بعض القدرات  5
 على وفق تخصصهم

مجلة كلية التربية البدنية 
 2015 وعلوم الرياضة/جامعة بغداد

دراسة تحليلية ألنواع االعداد وعالقتها بفاعلية الضرب الساحق وترتيب  6
 المنتخبات بالكرة الطائرة

مجلة كلية التربية 
االساسية/الجامعة 

 المستنصرية
2016 

7 

التدريب الهرمي الصاعد باستخدام  أسلوبوفق  تمرينات مقترحه تأثير
بالكرة للرجلين ودقة مهارة الضرب الساحق  االنفجارية لتطوير القوة االثقال

 الطائرة
 

مجلة كلية التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة/جامعة بغداد

2016 

نسبة مساهمة بعض القدرات البدنية والحركية والصالبة العقلية في دقة  8
 مهارة االعداد بالكرة الطائرة أداء

 الدولي المؤتمر العلمي
 2017 الثالث لعلوم الرياضة

بناء اختبارات مركبة )حركية مهارية( لبعض المهارات الفنية بالكرة الطائرة  9
 لالعبي دوري النخبة

التربية البدنية مجلة كلية 
 وعلوم الرياضة/جامعة بغداد

2018 

10 
حركية( مهارية لبعض المهارات الفنية بالكرة -تقنين اختبارات مركبة )بدنية

 الطائرة لالعبي دوري النخبة
مجلة كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة/جامعة بغداد

2018 

مجلة كلية التربية البدنية  القدممساهمة الصالبة العقلية بمستوى أداء الحكام بكرة  11
 وعلوم الرياضة/جامعة بغداد

2018 
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 مقارنة الصالبة العقلية بين الحكام والحكام المساعدين بكرة القدم 12
مجلة كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة/جامعة بغداد

2018 

13 
لالعبي تأثير استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في تطوير األداء المهاري 

 االشبال 
مجلة كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة/جامعة بغداد

2018 

 عالقة التحصيل المعرفي باألداء المهاري لالعبي االشبال 14
مجلة كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة/جامعة بغداد

2018 

 الثقة بالنفس وعالقتها بتحمل األداء المهاري ومقارنتها لالعبي الكرة 15
 الطائرة ألندية النخبة على وفق تخصصهم

مجلة كربالء لعلوم التربية 
 الرياضية

2018 

16 
التفكير اإلبداعي وعالقته بمستوى التحصيل النظري والعملي بمادة الكرة 

 الطائرة لطالب المرحلة الرابعة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
علوم التربية مجلة 

 الرياضية/جامعة بابل
2018 

17 
التحليل النوعي لمهارتي االرسال والهجوم وعالقتهما بنتائج الدوري العراقي 

 بالكرة الطائرة للنساء
مجلة حلوان كلية التربية 

 الرياضية
2018 

18 
تحديد مستويات معيارية للرضا الحركي والذات الجسمية لدى العبي الكرة 

 الطائرة المتقدمين

مجلة كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 

 للبنات/جامعة بغداد

2019 

19 
البناء العاملي للقياسات الجسمية ومساهمتها بتحمل االداء لالعبي الكرة 

 الطائرة على وفق تخصصهم

مجلة كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة /جامعة 

 ديالى

2019 

20 
 بناء وتقنين مقياس مستوى األداء الخططي لدى العبي الكرة الطائرة

 المتقدمين
Journal of physical 

Education And 

Sport 
2019 

 
 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   
  
  
  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 2014 رئيس جامعة 301/د/6/7كتاب شكر  1
 2014 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 220م.خ/ كتاب شكر 2
 2015 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 265كتاب شكر م/خ/ 
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 2016 االتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة بالكرة الطائرة الشاطئية ةشهادة تدريبي 3
 2017 الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم  344م م/ كتاب شكر 4
 2017 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 616كتاب شكر م خ / 

شهادة مشاركة في دورة التحليل االحصائي  5
Spss 

 2017 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عضو لجنة تطوير الكرة الطائرة باالتحاد  6
 االنولحد -2018 االتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة العراقي

 

 ات .ــاللغ :ثاني عشر 

       .العربية       

       .االنكليزية       


