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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 د.حيدر فائق علي محسن الشماع : االسـم
 12/10/1973   تاريخ الميـالد:

 متزوج   الحالة الزوجية:

 اثنان  :عدد األوالد
 مسلم   انة:الدي

 العاب القوى - علم التدريب الرياضي  ص:ــالتـخـص
 استاذ جامعي  :الوظيفة

 دكتور أستاذ  الدرجة العلمية:

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

 07703992713    07901529436    :الهاتف النقال

 dr.hayder_alshammaa@yahoo.com  :أاللكترونيالبريد 

 

 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية        

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1996 الرياضيةالبدنية وعلوم التربية  بغداد البكالوريوس 1
 1998 الرياضيةالتربية البدنية وعلوم  بغداد الماجستير 2
 2003 التربية البدنية وعلوم الرياضية بغداد الدكتوراه 3

تدريس  عالي فيدبلوم  4
 2006 كلية العلوم الرياضية المانيا -اليبزك  وتدريب العاب القوى
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 ثانياً : التدرج الوظيفي .

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

الرياضية  البدنية وعلوم كلية التربية استاذ جامعي 1
 جامعة بغداد

 أالنوالى حد   2000 عام  من

2    
3    

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .

 إلى -من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت
 والى حد أالن  2000من عام   جامعة بغداد الرياضية البدنية وعلوم كلية التربية  1
2    
3    

 

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 والى حد أالن  2000من عام   الساحة والميدان األلعاب الفردية 1
 2005 - 2004 علم التدريب الرياضي العلوم النظرية 2
 2008 - 2005 طرائق التدريس العلوم النظرية 3
 2018 – 2017 علم التدريب الرياضي العلوم النظرية 4
5    
6    

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 3 

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

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

التدريب على االرض الرملية وتأثيره في تحمل القوة وبعض المتغيرات الفسيلوجية  1
 متر موانع للناشئين 200وانجاز ركض 

 2013 الدراسات العليا

المكاني  –) الزماني  تأثير استخدام تمرينات خاصة في تنمية االدراك الحس حركي 2
 سنة 14 -13( وتعلم فعالية الوثبة الثالثية للمبتدئين بأعمار 

 2014 الدراسات العليا

 الجسمية والبيوميكانيكيةبناء وتقنين اختبارات بدنية خاصة وفق بعض المؤشرات  3
 ( سنة14-13لتصنيف وانتقاء رياضيي فعاليات الرمي بااللعاب القوى بعمر )

 2016 الدراسات العليا

عتبة التحمل ومستوى الطموح تطوير مع االيحاء الذاتي في تأثير تمرينات التنفس  4
 ( واالنجاز لعدائي المسافات الطويلةVTS.Sمنظومة  وفق)

 2017 الدراسات العليا

5    
6    

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً: 

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

 بحث جامعة ديالى 2002 المؤتمر العلمي الثالث عشر لكليات التربية الرياضية 1
 حضور والرياضةوزارة الشباب  2008 الرياضة نالمؤتمر العلمي التخصصي لتطوير شؤو 2
 بحث الدوحة / قطر 2010 المؤتمر العلمي الدولي الثاني والخمسون 3
 حضور فندق السدير  2010 الندوة الرياضية الموسعة لالتحادات واألندية 4
 بحث جامعة بغداد / الجادرية  2012 المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم الرياضة 5
 بوستر جامعة اليرموك/ االردن 2013 لكليات التربية الرياضيةالمؤتمر العلمي الدولي الخامس  6
 حضور جامعة بغداد / الوزيرية 2013 المؤتمر العلمي التخصصي االول للبحث العلمي 7

االتحاد العراقي اللعاب  2013 الدورة التحكيمية المتقدمة للمستوى األول  8
 رمحاض القوى

 بحث جامعة الكوفة  2016 الرياضةالمؤتمر العلمي الدولي لعلوم  9
 بحث جامعة بغداد 2017 المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة 10
 بحث جامعة بابل 2017 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم الرياضة 11

جمعية ماراثون اربيل  2018 الدورة التحكيمية المتقدمة للمستوى االول 12
 محاضر الدولي

 محاضر جامعة كرميان /خانقين 2018 التحكيمية المتقدمة للمستوى الثانيالدورة  13
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 . األخرىسابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

اداري فني دولي حاصل على أعلى شهادة تحكيمية في  رئيس لجنة الساحة والميدان الخاصة لقبول الطلبة
 العراق بألعاب القوى

عضو لجنة اإلحصاء والمعلومات في االتحاد العربي  بحوث التخرج لطلبة البكالوريوس األشراف السنوي على
 أللعاب القوى

اإلشراف على تحكيم وتنظيم بطولة الجامعات العراقية 
 سنويا" القوى بألعاب

عضو هيئة عامة في االتحاد العراقي أللعاب 
 القوى

 دورة تحكيمية للمستوى الثالث لطالب الكلية أقامت
 االشراف على تنظيم ماراثون بغداد للسالم

 الذي يقام سنويا" 
 عضو جمعية رياضة ضد العنف المدنية اقامة المهرجان السنوي بألعاب القوى للطالب والطالبات

  
 
 

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

 السنة محل النشر اسم البحث ت

دراسة تأثير تدريبات االيزوتوني ، االيزومتري ، وااليكستوني على القوة  1
 متر 100االنفجارية لمرحلة البدء والتعجيل في فعالية ركض 

مجلة المؤتمر العلمي الدولي 
 ثالعدد الثال/الخامس عشر

2006 

واالثقال على القوة السريعة وانجاز فعالية  دراسة تأثير تمرينات الباليومتركس 2
 متر حواجز 110ركض 

مجلة كلية التربية الرياضية 
 جامعة بغداد
 2/ العدد المجلد السابع عشر

2007 

دراسة تأثير التمرينات المركبة في تعلم تكنيك الوثبة الثالثية باستخدام األجزاء  3
 الصعبة

للمجلس  52المؤتمر العلمي 
والتربية الدولي للصحة 

 البدنية / قطر
2010 

 Dittmannتحليل كمي لمعدل طول الخطوة وترددها باستخدام جهاز ) 4
sport متر لفئة العموم 5000( وعالقتهما بانجاز فعالية ركض 

مجلة كلية التربية الرياضية 
 جامعة بغداد

 2العدد         14المجلد 
2012 

 باالنجاز لفعالية رمي الرمح للطالبحركي وعالقته  -دراسة اإلدراك الحس 5

 األولالمؤتمر العلمي الدولي 
لعلوم الرياضة كلية التربية 

 جامعة بغداد –الرياضية 
 2العدد        1المجلد 

2012 

 دراسة فترة تأخر معلومات ناتج الحركة عن االداء في تعلم فعالية دفع الثقل 6
مجلة الرياضة المعاصرة في 

 اضية للبناتكلية التربية الري
 20العدد      12المجلد 

2013 

تأثير أساليب تدريبية خاصة في تطوير مرحلة السرعة القصوى وانجاز فعالية  7
 متر 100ركض 

مجلة كلية التربية الرياضية 
 جامعة بغداد

 3العدد          15المجاد 
2013 

تأثير التدريب على المسطحات الرملية في تطوير القوة االنفجارية ومرحلة  8
 متر لألشبال 100التسارع األولى لجري فعالية 

 مجلة الرياضة المعاصرة
 21العدد        12المجلد 

2013 
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تأثير التدريب على االسطح الرملية في التحمل الخاص واالنجاز لفعالية ركض  9
 متر موانع للناشئين 2000

مجلة كربالء لعلوم التربية 
 الرياضية

2013 

تأثير التدريب المركب على وفق النشاط الكهربائي في القدرة الحركية  10
 متر للشباب 200لعضالت الساقين لعدائي فعالية ركض 

مقبول للنشر في مجلة التربية 
 األساسية

2014 

11 
استخدام تمرينات خاصة بطريقة التدريب التكراري على وفق تركيز حامض 

 الالكتيك في الدم وتأثيرها في تحمل السرعة الخاص وانجاز
 متر  400ركض

مجلة كلية التربية الرياضية 
 جامعة بغداد

2014 

12 
تأثير برنامج تعليمي باستخدام ادوات ووسائل مساعدة في تعلم فعالية الوثبة 

 الثالثية ودرجة االحتفاظ بها

المؤتمر العلمي الدولي لعلوم 
الرياضة جامعة بغداد / 

 الجادرية
2015 

13 
تأثير تدريبات خاصة بطريقتي التدريب الفتري والتكراري وباستخدام اوزان 

 نسبية في تطوير تحمل القوة السريعة لعداءات المسافات القصيرة 
 سنة( 20)تحت 

 

الدولي لعلوم المؤتمر العلمي 
 ة جامعة الكوفةيالرياض

2016 

14 
استخدام معادلة حسابية مقترحة لوضع ازمنة خاصة للمدربين النتقاء 

 سنه 13-15الموهوب  في الجري السريع بأعمار 
 

المؤتمر العلمي الدولي لعلوم 
الرياضة جامعة بغداد / 

 الجادرية
2017 

15 
الديناميكي منخفض ومرتفع الشدة في تطوير التحمل  تأثير تمرينات الالكتيك

 متر موانع للشباب 3000الخاص وانـجاز فعالية ركـض 

المؤتمر العلمي الدولي لعلوم 
الرياضة جامعة بغداد / 

 الجادرية
2017 

تأثير برنامج غذائي كرياتيني في تطوير السرعة الخاصة واالنجاز لفعالية  16
 متر للمتقدمين 400جري 

ؤتمر العلمي الدولي لعلوم الم
 2017 الرياضة جامعة بابل

17    
 
 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا

  لجنة اإلحصاء والمعلومات في االتحاد العربي أللعاب القوى 
   االتحاد العراقي أللعاب القوىهيئة عامة في عضو 
  عضو الجمعية العراقية الرياضية 
  رياضة ضد العنفعضو جمعية 
 
 

 الجوائز و شهادات التقدير.كتب الشكر ، عاشراً: 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 2001 جمعة بغداد –الرياضية  البدنية وعلوم كلية التربية كتاب شكر وتقدير 1
 2002 جمعة ديالى –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  كتاب شكر وتقدير 2
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 2002 جامعة بغداد –كلية الهندسة  كتاب شكر وتقدير 3
 2002 جمعة بغداد –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  كتاب شكر وتقدير 4
 2007 جمعة بغداد –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  كتاب شكر وتقدير 5
 2009 وزارة التربية –معهد التدريب والتطوير  كتاب شكر وتقدير 6
 2013 وزارة الثقافة واالعالم كتاب شكر وتقدير 7
 2012 االتحاد العراقي اللعاب القوى شهادة تقديرية 8
 1013 ديالى معةاج – االساسيةكلية التربية  كتاب شكر وتقدير 9
 2014 ديالىمعة اج – االساسيةكلية التربية  كتاب شكر وتقدير 10
 2014 الجامعة المستنصرية –كلية التربية االساسية  وتقديركتاب شكر  11
 2014 جمعة بغداد –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  كتاب شكر وتقدير 12
 2014 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 13
 2014 مدير عام وزارة البيئة كتاب شكر وتقدير 14
 1015 جمعة بغداد –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  كتاب شكر وتقدير 15
 2015 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير 16
 2016 جمعة بغداد –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  كتاب شكر وتقدير 17
 2016 الكوفةجمعة  –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  كتاب شكر وتقدير 18
 2016 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير 19
 2016 وزارة التربية –المديرية العامة للتربية الرياضية  كتاب شكر وتقدير 20
 2017 جمعة بغداد –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  كتاب شكر وتقدير 21
 2017 وزارة التربية –مدير عام التربية الرياضية  كتاب شكر وتقدير 22
 
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 القانون الدولي أللعاب القوى للمنافسات 1

 2018 القانون الدولي أللعاب القوى للمنافسات 2
3   
4   
 

 ات .ــثاني عشر :اللغ

 .العربية 

 .االنكليزية 


