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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 كمال جالل ناصر : االسـم
 3691  تاريخ الميـالد:

 مالكمة /تعلم حركي ص:ــالتـخـص
 تدريسي  :الوظيفة

 ستاذأ  الدرجة العلمية:

      جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة    عنوان العمل:
 kamal1963jalal2@gmail.com  :أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1991 التربية البدنية  بغداد  ماجستير   1
 2002 التربية البدنية بغداد دكتوراه  2

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 1991 جامعة بغداد  مدرس مساعد  1
 2002 جامعة بغداد  مدرس  2
 2002 جامعة بغداد  استاذ مساعد  2
 2010 جامعة بغداد  استاذ  4
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 الى االن  1992 بغداد  التربية البدنية وعلوم الرياضة  1

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 1992 المالكمة  االلعاب الفردية  1
 2004 تعلم حركي العلوم النظرية  2

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

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 
منهاج تعليمي لتطوير سرعة االستجابة ودقة 

 تسديد اللكمات 
 2011 دراسات العليا 

التحليل الميكانيكي لمهارة اللكمة الصاعدة  2
 بالمالكمة 

 2010 دراسات عليا 

2 
تأثير االنظمة التمثيلية في التعلم واالحتفاظ 

 2012 دراسات عليا  للكمة الجانبية والصاعدة في المالكمة 

4 
تاثير تمرينات خاصة لتطوير االستجابة 
 الحركية وعالقتها باداء الحكام بالمالكمة 

 2012 دراسات عليا 

2 

 
تاثير التدريب العقلي في القدرات الحركية 

 ومظاهر االنتباه لدى المالكمين 
 2012 دراسات عليا 

استخدام جهاز لتطوير القدرات البدنية و  6
 الحركية واالداء المهاري للمالكمين الناشئين

 2019 دراسات عليا       

 2019 دراسات عليا        تمرينات وقائية في االصابات لدى المالكمين 7

8 

تصميم جهاز بمحركات سمعية و بصرية 
لتعلم دقة اداء اللكمات االساسية للناشئين 

 بالمالكمة
 2019 دراسات عليا       
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  
 

 .  األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية
 خبير في االتحاد العراقي للمالكمة  رئيس اللجنة العلمية لمادة المالكمة 

محاظر في الدورات التدريبية والتحكيمية في اتحادات  رئيس لجنة مناقشة بحوث تخرج الدراسة االولية 
 اللجنة االولمبية 

اقامة ورش للعمل واالدوات للتعديالت الخاصة بقانون 
 المالكمة 

رئيس لجنة علمية في المؤتمر الدولي السابع جامعة 
 ديالى 

 لعراقيةفي الجامعات ا روحاتمناقشات رسائل و اط تقويم بعض البحوث والرسائل واالطاريح 
  رئيس اللجنة العلمية لمادة التعلم الحركي

 
 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  

 )البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت

استعمال قفازات مختلفة االوزان وتاثيرها في مستوى االداء المهاري  3
 6009 بغداد /مجلة التربية البدنية  للمالكمة 

 6002 بغداد /مجلة التربية البدنية تاثير منهاج تدريبي لتطوير مهارتي الغطس واللكم في المالكمة  6

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور(
     
 بحث  الكوفة  6039 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم الرياضة  3

المؤتمر العلمي الدولي لبحوث الصحة  6
 بحث  بغداد /جامعة االسراء  6039 وعلوم التربية الرياضية 

 بحث  بغداد  6039 المؤتمر العلمي السابع لتربية الرصافة  1
 بوستر  بغداد /وزارة الصحة  6039 المؤتمر العلمي الثاني لصحة االسرة  4
 بحث النجف 2017 الدولي جامعة الكوفةالمؤتمر العلمي  5

المؤتمر العلمي الثاني في جامعة  6
 بحث السليمانية 2018 السليمانية

7 
الملتقى العلمي للتعلم الحركي بين 

 بحث كربالء 2018 الممارسة و المناقشة

 بحث بغداد 2019 الملتقى العلمي الرياضي االول 8
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 6002 بابل /مجلة التربية البدنية  مقارنة بعض اساليب التغذية الراجعه في تعلم مهارة اللكمة المستقيمة  1

تاثير منهج تدريبي للقوة المميزة بالسرعة في تطوير مستوى االداء  4
 لمهارات المالكمة 

القادسية /مجلة التربية 
 6002 البدنية 

 6006 بابل / مجلة التربية البدنية  تاثير منهج تعليمي في تطوير دقة تسديد اللكمات في المالكمة  5

تاثير التدريب الذهني المضاف للتعلم المهاري في تعلم بعض مهارات  9
 6006 بغداد /مجلة التربية البدنية المالكمة 

 6030 ديالى / مجلة التربية البدنية  تاثير بعض اساليب التعلم على مستوى البدني والمهاري في المالكمة  2
 6033 وزارة الصحة  السمنه واضرارها البدنية والنفسية  2
 6036 مؤتمر صحة االسرة  استخدام بعض العقاقير الدوائية الخاصة بتخفيف الوزن واثارها السلبية  6
 6039 مؤتمر جامعة االسراء  استخدام المشي والغذاء لخفض الوزن وضغط الدم للرجال  30
 
 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   
  
  
  
 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 3669 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  3
 3662 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  6
 3662 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  1
 3666 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  4
 3666 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  5
 6000 عميد كلية التربية الرياضية  كتاب شكر  9
 6000 عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر  2
 6003 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  2
 6009 عميد كلية التربية الرياضية الموصل   كتاب شكر  6
 6002 عميد تربية الرياضية بابل  كتاب شكر  30
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 6002 عميد تربية الرياضية القادسية  كتاب شكر  33
 6006 عميد تربية الرياضية بابل كتاب شكر  36
 6036 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  31
 6031 وزير التعليم العالي   كتاب شكر  34
 6034 عميد كلية الربية الرياضية البصرة  كتاب شكر  35
 6035 عميد كلية الربية الرياضية بغداد  كتاب شكر  39
 6039 عميد كلية الربية الرياضية بغداد  كتاب شكر  32

 
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 6033 الفانون الدولي للمالكمة للهواة  3

 6035 االسس التعليمية للمهارات االساسية للمالكمة  6
 

 
 

 ات .ــعشر :اللغثاني  

       .العربية       

       .االنكليزية       


