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 ةالذاجي السيزة
 

 

 

 خميل ستار دمحم هادي الذسري  :االسـم
 21/3/1981 تاريخ السيـالد:

 متزوج الحالة الزوجية:

  ثالثة 3:األوالدعدد 
 مدمم انة:الدي

 وقياس/الكرة الظائرة تص: اختباراالتـخـرــ
 ي: تدريدالهعيفة

  أستاذ مداعد الدرجة العمسية:

       جامعة بغداد        –كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة  عشهان العسل:
  العسل: هاتف

 09702322912 :الهاتف الشقال

                                                           :اإللكترونيالبريد 

hdad.edu.iqKhalee.Mohammed@cope.uobg 
 

 العلمية.: المؤهالت أولا  

 التاريخ الكمية الجامعة الدرجة العممية ت

 بغداد تربية رياضية سبكالهريه  1
كمية التربية البدنية وعمهم 

 جامعة بغداد              –الرياضة 
2002-2003 

كمية التربية البدنية وعمهم  بغداد ماجستير 2
 جامعة بغداد              –الرياضة 

16/8/2012 

 بغداد دكتهراه  
كمية التربية البدنية وعمهم 

 14/6/2018 جامعة بغداد              –الرياضة 
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ا : الحدرج الىظيفي .   ثانيا

 إلى -الفترة من  الجهة الهظيفة ت
 15/6/2005 بغدادجامعة  مدرب العاب 1
 16/8/2012 بغدادجامعة  مدرس مساعد 2
 31/8/2015 بغدادجامعة  مدرس 3
 23/1/2020 جامعة بغداد أستاذ مساعد 4

 

ا : الحدريس الجامعي .   ثالثا

 إلى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكمية(  الجهة ت
 لغاية اآلن -2012 بغداد كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة 1

 

ا :   قمث بحدريسها. الحيالمقزرات الدراسية  رابعا

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

 
ا:    :الحي أشزف عليها( الزسائل  ،طاريح األ )خامسا

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
1    

 

ا:    الحي شارك فيها.العلمية والندوات المؤجمزات سادسا

 نهع السذاركة  انعقادهامكان  الدشــة العشهان ت
 ) بحث / بهستر حزهر(

لعمهم السؤتسر العمسي الدولي االول  1
 الرياضة

 حزهر بغداد  2112

لعمهم  الثانيالسؤتسر العمسي الدولي  2
 الرياضة

 بحث بغداد  2115

3 
لعمهم  الثانيالسؤتسر العمسي الدولي 
 الرياضة

 عزه لجشة بغداد  2115

لعمهم  الثالثالسؤتسر العمسي الدولي  4
 عزه لجشة بغداد  2117 الرياضة
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لعمهم  الثالثالسؤتسر العمسي الدولي  5
 الرياضة

 بحث بغداد  2117

 .  األخرىاألنشطة العلموة سابعا: 

 خارج الكمية داخل الكمية
 2112عام  الرياضةمذارك في السؤتسر الدولي لعمهم 

 الرياضة/جامعة يغداد البدنية وعمهم في كمية التربية
ولحد  2119عزه لجشة تظهير الكرة الظائرة من عام 

 االن
 2115عام  الرياضةمذارك في السؤتسر الدولي لعمهم 

  الرياضة/جامعة يغداد البدنية وعمهم في كمية التربية

 2117عام  الرياضةمذارك في السؤتسر الدولي لعمهم 
  الرياضة/جامعة يغداد البدنية وعمهم في كمية التربية

عزه المجان الخاصة بالسؤتسر الدولي الثالث لعمهم 
   2117في  219الرياضة م خ/

  عزه لجان الريانة والسذتريات لعدة سشهات
الخاصة باختبارات الظمبة عزه لجشة الستابعة 

  21/9/2114في  1128ذ/  الستقدمين لمكمية

 عزه لجشة االختبارات العسمية لمظمبة الستقدمين لمكمية
  2117في 

  تقديم االستذارات العمسية لظمبة الدراسات العميا واالولية
فحص التجهيزات الخاصة بالكمية ومدى عزه لجشة 

  2116في  مالئستها من ناحية الجهدة ومدى صالحيتها

  2117في  641م خ/ عزه لجشة غيابات الظمبة
  2117في  1821ذ/ عزه لجشة اعداد متابعة القاعات

 676داخل فرع األلعاب الفرقية م خ/لجشة متابع عزه 
  2117في 

  2118عزه لجشة تشزيل الدرجات في 
عزه لجشة االختبارات العسمية لمظمبة الستقدمين لمكمية 

  2118في 

  2119عزه لجشة تشزيل الدرجات في 
 811عزه لجان الدسشار حدب االمر اإلداري ذو العدد 

  12/9/2118في 

العربية حدب االمر اإلداري  شارك بدورة سالمة المغة
  18/11/2118في  3151ذو العدد 
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بتاريخ  62عزه ارتباط ابن سيشا بالكتاب بالعدد م خ/
27/1/2121  

 )البحوث املنشورة( أو تطوير التعلومجمال التخصص خلدمة البوئة واجملتمع  يفثامنا: املشروعات البحثوة  

 الدشة محل الشذر اسم البحث ت

مدتهى فاعمية التذكيالت الخظظية الدفاعية وعالقتها بترتيب تحميل  1
 في الكرة الظائرة السشتخبات

مجمة كمية التربية 
االساسية/الجامعة 

  السدتشررية
2113 

بعض السكهنات البدنية والحركية لالعب السعد وعالقتها بدقة بعض انهاع  2
  االعداد بالكرة الظائرة.

مجمة كمية التربية البدنية 
 2114 وعمهم الرياضة/جامعة بغداد

 مقارنة الدسات الذخرية لدى العبي الكرة الظائرة عمى وفق تخرراتهم 3
مجمة كمية التربية 
االساسية/الجامعة 

 السدتشررية
2114 

دراسة مقارنة لسدتهى بعض القدرات البدنية لالعبي الكرة الظائرة عمى وفق  4
 تخررهم

السؤتسر العمسي الدولي 
 2115 لعمهم الرياضة الثاني

مقارنة بعض القدرات الحركية بين العبي أندية الشخبة في الكرة الظائرة  5
 عمى وفق تخررهم

مجمة كمية التربية البدنية 
 2115 وعمهم الرياضة/جامعة بغداد

دراسة تحميمية ألنهاع االعداد وعالقتها بفاعمية الزرب الداحق وترتيب  6
 السشتخبات بالكرة الظائرة

مجمة كمية التربية 
االساسية/الجامعة 

 السدتشررية
2116 

7 

التدريب الهرمي الراعد باستخدام  أسمهبوفق  تسريشات مقترحه تأثير
بالكرة لمرجمين ودقة مهارة الزرب الداحق  االنفجارية لتظهير القهة االثقال

 الظائرة
 

مجمة كمية التربية البدنية 
 2116 وعمهم الرياضة/جامعة بغداد

ندبة مداهسة بعض القدرات البدنية والحركية والرالبة العقمية في دقة  8
 مهارة االعداد بالكرة الظائرة أداء

 الدولي السؤتسر العمسي
 2117 الثالث لعمهم الرياضة

بشاء اختبارات مركبة )حركية مهارية( لبعض السهارات الفشية بالكرة الظائرة  9
 لالعبي دوري الشخبة

التربية البدنية مجمة كمية 
 وعمهم الرياضة/جامعة بغداد

2118 

حركية( مهارية لبعض السهارات الفشية بالكرة -تقشين اختبارات مركبة )بدنية 11
 الظائرة لالعبي دوري الشخبة

مجمة كمية التربية البدنية 
 وعمهم الرياضة/جامعة بغداد

2118 

مجمة كمية التربية البدنية  القدممداهسة الرالبة العقمية بسدتهى أداء الحكام بكرة  11
 وعمهم الرياضة/جامعة بغداد

2118 

 2118مجمة كمية التربية البدنية  مقارنة الرالبة العقمية بين الحكام والحكام السداعدين بكرة القدم 12
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 وعمهم الرياضة/جامعة بغداد

تأثير استخدام استراتيجية التعمم التهليدي في تظهير األداء السهاري لالعبي  13
 االشبال 

مجمة كمية التربية البدنية 
 وعمهم الرياضة/جامعة بغداد

2118 

مجمة كمية التربية البدنية  عالقة التحريل السعرفي باألداء السهاري لالعبي االشبال 14
 وعمهم الرياضة/جامعة بغداد

2118 

الثقة بالشفس وعالقتها بتحسل األداء السهاري ومقارنتها لالعبي الكرة  15
 الظائرة ألندية الشخبة عمى وفق تخررهم

مجمة كربالء لعمهم التربية 
 الرياضية

2118 

16 
التفكير اإلبداعي وعالقته بسدتهى التحريل الشغري والعسمي بسادة الكرة 

 التربية البدنية وعمهم الرياضةالظائرة لظالب السرحمة الرابعة في كمية 
عمهم التربية مجمة 

 الرياضية/جامعة بابل
2118 

17 
التحميل الشهعي لسهارتي االرسال والهجهم وعالقتهسا بشتائج الدوري العراقي 

 بالكرة الظائرة لمشداء
مجمة حمهان كمية التربية 

 الرياضية
2118 

18 
الجدسية لدى العبي الكرة تحديد مدتهيات معيارية لمرضا الحركي والذات 

 الظائرة الستقدمين

مجمة كمية التربية البدنية 
وعمهم الرياضة لمبشات/جامعة 

 بغداد

2119 

19 
البشاء العاممي لمقياسات الجدسية ومداهستها بتحسل االداء لالعبي الكرة 

 الظائرة عمى وفق تخررهم

مجمة كمية التربية البدنية 
وعمهم الرياضة /جامعة 

 ديالى

2119 

20 
Building and codifying a scale of the level of tactical 

performance of advanced volleyball players 
Journal of physical 

Education And 

Sport 

2119 

21 
التشبؤية لبعض أنهاع االعداد بداللة االدراك حس حركي وسرعة سة يالق

 (بالكرة الظائرةاالستجابة الحركية لالعب السعد 
السجمة الجزائرية لمعمهم 

 والتكشمهجية

2121 

دراسة مقارنة لمدمهك القيادي ودافعية االنجاز لدي العبي الكرة الظائرة  22
 عمى وفق تخررهم

 الدوليالعمسي  السؤتسر
 التربيةلمكية  5252الثالث 

 الرياضةالبدنية وعمهم 
عمهم  (جامعة طرابمس 

 السجتسعودورها في  الرياضة

( 

2121 

بشاء وتقشين مقياس الرعهبات التي تهاجه مدربي األلعاب الجساعية  23
 لمشذاط الرياضي في مديريات تربيات بغداد

مجمة كمية التربية البدنية 
وعمهم الرياضة /جامعة 

 ديالى

2121 

 

 .اهلوئات العلموة احمللوة والدولوة عضوية  :تاسعا 
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 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 الدشة الجهة السانحة كتاب الذكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 2114 رئيس جامعة 311/د/6/7كتاب شكر  1
 2114 كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة 221م.خ/ كتاب شكر 2
 2115 كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة 265كتاب شكر م/خ/ 
 2116 االتحاد العراقي السركزي لمكرة الظائرة بالكرة الظائرة الذاطئية ةتدريبيشهادة  3
 2117 كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة 344م م/ كتاب شكر 4
 2117 كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة 616كتاب شكر م خ / 

شهادة مذاركة في دورة التحميل االحرائي  5
Spss 

 2117 البدنية وعمهم الرياضةكمية التربية 

عزه لجشة تظهير الكرة الظائرة باالتحاد  6
 ولحد االن-2118 االتحاد العراقي السركزي لمكرة الظائرة العراقي

 

 ات .ــاللغ :ثاني عشر 

       .العربية       

       .االنكميزية       


