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 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1996 للبنات الرياضية التربيةكلية       جامعه بغداد     

 2002 للبنات الرياضية التربيةكلية  جامعه بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2007 للبنات الرياضية التربيةكلية  جامعه بغداد

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 الرياضية التربيةكلية  األلعابمدربة  1

 للبنات

1996-2000 

 الرياضية التربيةكلية  مدرس مساعد 2

 للبنات

2002-2007 

 الرياضية التربيةكلية  مدرس 3

 للبنات

2007-2010 

 الرياضية التربيةكلية  مساعد أستاذ 4

 للبنات

2010  

 الرياضية التربيةكلية  أستاذ 5

 للبنات

2015 

 المؤهالت العلمية // أوالا 

 

ا   التدرج الوظيفي //ثانيا

 



 

 إلى -الفترة من  المكان المنصب ت

  2016-2013 للبنات الرياضية التربيةكلية  األلعاب ألفرقيهمقرر القسم  1

 التربيةكلية جامعه بغداد/  معاون عميد للشؤون اإلدارية 2

 للبنات الرياضية

2016 --2020 

التربية البدنية عميد كلية  3

بامر وعلوم الرياضيه للنات /

      وزاري  

جامعه بغداد/كلية التربية  

 الرياضية للبنات

2018-2019 

مدير تحرير مجلة الرياضة  4

 المعاصرة

 للبنات الرياضية التربيةكلية 

 جامعه بغداد

 ولحد اآلن  2010

سكرتير تحرير المجلة  5

 لعلوم الرياضة األوربية

 واألمينتصدر من القاهرة 

 بالعراق  العام 

 لحد االن 2012

 International Journal   تحرير ة ئعضو هي 6

of Advanced Sport 

Sciences Research 

 

 

 لحد االن  2018

 

 

 

 إلى -الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

للبنات  كليه التربية الرياضية  1

 للبناتللبنات

 ولحد اآلن1996 جامعه بغداد

 

 التدريس الجامعي //  رابعا    

 

ا// المناصب التي شغلتهاثا  لثا

 

http://www.sign-ific-ance.co.uk/index.php/assr
http://www.sign-ific-ance.co.uk/index.php/assr


 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 ولحد اآلن1996 الطائرةمادة تدريس  الفرقيه فرع االلعاب 1

 2015ولحد 2005 الحاسباتتدريس مادة  النظري فرع العلوم 2

تدريس علم التدريب  النظري فرع العلوم 3

 الرياضي 

 

تدريس ماده الكرة  العليا  تالدارسا 4

 الطائرة

2013 

 ولحد اآلن2015 الرياضي تدريب العليا تالدراسا 5

 

 

 السنــة القســـم الرسالةاسم األطروحة  أو   ت

لمتغيرات المقاومة على وفق بعض اتدريبات  تأثير 1

(وانجاز سباق السرعة –ه في مطاوله )القوه يالبايوكينماتيك

 للدراجين الساعةفردي ضد 

 2015 الدراسات العليا

 واإليقاعالتفاعلي  الفيديوباستخدام  تعليميةتمرينات  2

بالكرة  يةساسرات األبعض المها أداءفي  وتأثيرهاالموسيقي 

 الطائرة

 2013 الدراسات العليا

تأثير األلعاب الصغيرة لخفض  تشتت االنتباه وفرط  3

 الحركة واالندفاعية لتالميذ بطئ التعلم
 2014 الدراسات العليا

تأثير التدريب المتباين لتطوير بعض القدرات الخاصة  4

 ومستوى أداء الدفاعي لالعب الحر بالكرة الطائرة 
 2014 سات العليااالدر

تأثير إستراتجية التفكير السابر في تعلم بعض المهارات  5

 األساسية بالكرة الطائرة 
 2015 الدراسات العليا

ا   قمت بتدريسها التيالمقررات الدراسية  //خامسا

 

ا   الرسائل واالطاريح التي كلفت بمناقشتها // سادسا

 

 



المنحرف لتطوير  –التدريب الهرمي )المتقابل  تأثير 6

القدرة العضلية والنشاط الكهربائي لمهارتي الضربة 

 األمامية واإلرسال بالريشة الطائرة 

 2016 الدراسات العليا

تأثير مواقف اللعب التنافسية في بعض القدرات الفعلية ) 7

( المهارات الهجومية بالكرة الطائرة أداءومستوى 

 جامعة بغداد

 2010 الدراسات العليا

االغتراب النفسي  وعالقته بالتوجيه التنافسي ونتائج ) 8

 ( جامعة بغدادمباريات كرة الطائرة
 2011 الدراسات العليا

االنجاز  – األداءدراسة مقارنة في متالزمة ) 9

لالختبارات الموضوعية المهارية بكرة السلة وحسب 

 ( جامعة الموصلمستوى الممارسة

 2011 الدراسات العليا

نفسي في السلوك االجتماعي  إرشاديأثر برنامج ) 10

لتطوير الروح الرياضية لدى العبي الكرة الطائرة 

 بابل ( جامعةالمتقدمين

 2012 الدراسات العليا

التطبيقات التدريبية على وفق المؤشرات الزمنية ) 11

لتطوير بعض القدرات البدنية والمهارية واستراتيجيات 

 جامعة بغداد األرضي(  التنسالفردي لالعبي   األداء

 2012 الدراسات العليا

القياسات الجسمية والقدرات البدنية الخاصة كمؤشر ) 12

 ( جامعة ديالىالنتقاء الموهوبين بكرة اليد
 2012 الدراسات العليا

في  اإلفراطالالهوائية لتفادي   وفقتأثير التدريب على ) 13

التدريب وتطوير بعض القدرات البدنية والمتغيرات 

 ( جامعة بغدادبكرة السلة الشبابالوظيفية   لالعبي   

 2013 الدراسات العليا

تأثير تمرينات خاصة في تطوير بعض مدركات المحيط ) 14

الساحق والضرب  اإلرسالوالتحمل النفسي و لمهارتي 

 ( جامعة بابلالساحق بالكرة الطائرة

 2013 الدراسات العليا

باستخدام تمرينات اليوغا الفنية   تأهليتأثير منهج ) 15

الظهر  أسفلوالمجال المغناطيسي في تخفيف اآلم 

 ( جامعة بغدادومرونة عضالت العمود الفقري

 2014 الدراسات العليا

دراسة تحليلية مقارنة لبعض الواجبات التكتيكية ) 16

المنتخبين الوطني العراقي الهجومية لمباريات 

 (والياباني المشاركين بالتصفيات المؤهلة

 2014 الدراسات العليا

في تطوير  مثيليةالت األنظمة) تأثير تمرينات خاصة على وفق  17

 جامعة ديالى (بالتنس الناشئين  األساسيةبعض المهارات 
 2014 الدراسات العليا

مهارية في تطوير سرعة  –)تأثير تمرينات توافقية  18

 األساسيةاالستجابة الحركية ودقة أداء بعض المهارات 

 جامعة ديالى بالكرة الطائرة( اإلبداعوعالقتها بمستوى 

 2014 الدراسات العليا

في تعليم بعض  رالتفكير الساب إستراتيجية)أثر  19

 جامعة بغداد بالكرة الطائرة( األساسيةالمهارات 
 2015 الدراسات العليا

التعاونية بأسلوبي التمرين المتسلسل  إستراتيجية)تأثير  20

 األسفلمن  واإلرسالوالعشوائي في تعلم مهارتي التمرير 

 جامعة بغداد بالكرة الطائرة(

 2015 الدراسات العليا



تأثير التدريب البالستي والباليومترك  في تطوير أهم ) 21

البدنية والحركية والمهارية الخاصة بالالعبين القدرات 

 الشباب في كرة السلة(الجامعة المستنصرية

 2011 الدراسات العليا

)تأثير التدريب الفعلي المصاحب للمنهج التدريبي  22

المقترح في الصالبة الفعلية وبعض القدرات البدنية 

 جامعة ديالى والمهارية لالعبي كرة الطائرة (

 2016 العلياالدراسات 

المنحرف  –)تأثير التدريب الهرمي بأسلوبي المقابل  23

لتطوير القدرة الفعلية وبعض المتغيرات الوظيفية 

والنشاط الكهربائي للعضالت العاملة لمهارتي الضربة  

 لالعبي الريشة الطائرة ( األمامية واألبعاد

 2016 الدراسات العليا

مقترح لتطوير بعض استخدام تمرينات وفق جهاز ) 24

( الجامعة م كاباك500القدرات البدنية وانجاز 

 المستنصرية

 2016 الدراسات العليا

بيئية قياسية في  أوساط باستعمالتأثير تمرينات ) 25

م 50تطوير بعض القدرات البدنية والحركية وانجاز 

 ( جامعة بغداد(سنة10-9سباحة حرة بأعمار )

 2016 الدراسات العليا

)بناء مقياس قوة التحمل النفسي لالعبي الكرة الطائرة  26

 ديالىجلوس( جامعة 
 2017 الدراسات العليا

)تأثير األسلوب المتشعب في التحصيل المعرفي  27

وتحسين تعلم بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة 

 لدى العبي المدرسة التخصصيه( جامعة االنبار

 2017 الدراسات العليا

خل البصري )تأثير تمرينات خاصة في تطوير التدا 28

ية البصرية ودقة الضرب واالنتباه المركز والرؤ

 الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة( جامعة بغداد

 2017 الدراسات العليا

)تقييم أداء الحكام بداللة مهارتهم العقلية واالجتماعية  29

 للكرة الطائرة في العراق( جامعة بابل
 2017 الدراسات العليا

تقييم المناهج التدريبه وفقا لبعض المتغيرات البدنيه  30

 والوظيفة الندية الدرجه األولى بالكرة الطائرة 

 

 

 2018 الدراسات العليا

تاثير تمرينات خططية خاصة تبعا لنظام  الطاقة  31

الالهوائي في تطوير بعض القدرات البدنيه والمهارات 

 الكرة الطائرةالفنية لالعبي 

 2018 الدراسات العليا

تاثير تدريبات السوبر سيت في بعض القدرات البدنية  32

 م متقدمين 100والفسواوجية وإنجاز ركض 

 

 2018 الدراسات العليا

في القدرة   verti maxتاثير تمرينات بجهاز  33

االنفجارية والمميزة بالسرعة والسلوك المنتدفق ودقة 

 الضرب السحق وحائط الصد بالكرة الطائرة 

 

 2018 الدراسات العليا

تاثير تمرينات خاصة باستخدام مقاومات متنوعة  34

لتطوير القدرة العضلية على وفق النشاط الكهربائي 

الهم العضالت العاملة ودقة المهارات الهجومية بالكرة 

 الطائرة 

 

 

 2018 رسات العليادال



تاثير  منهج تاهيلي بمقاومات مختلفة مصاحبة للتحفيز  35

الكهربائي  في تحسين المدى الحركي والقوة العضلية 

 في بعض إصابات الكسور حول مفصل المرفق 

 2018 الدراسات العليا

تاثير تمرينات خاصة باستخدام جهاز مقترح في تطوير  26

دقة وقوة الضربة االرسال المواجة من األعلى بالكرة 

 الطائرة 

 2018 الدراسات العليا

تاثير تمرينات باستعمال قناع التحكم بالهايبوكسك في  27

تجسين القدرة االنفجارية وبعض الموشرات 

 الفسيولوجية والمهارية بالكرة الطائرة 

 2019 الدراسات العليا

تاثير ميدان تعليمي للسيطرة الحركية والهارية بالكرة  28

 الطائر  لطالب المرحلة المتوسطة 
 2019 الدراسات العليا

تاثير استخدام نظم تدريبية مختلفة في عدد من القدرات  29

البنية الخاصة والكفاءة الوظيفية والكيموالحيوية 

 حرةم 50واالنجاز في سباخة 

 2019 الدراسات العليا

اليقظة  العقلية ومستوى اللياقة البدنية وعالقتهما  30

بالحكمة والثقة االنفعالية لدى حكام الدرجة األولى  

 اليد  –السلة 

 2019 الدرسات العليا

تاثير تدريبات المقاومات بأسلوب المحطات في القدرة  31

الالهوائية وبعض المؤشرات البيوكيمائية ومؤشر الدقة 

 الضرب الساحق بالكرة الطائرة 

 2019 الدرسات العليا

    

 

 

 

 



 

 جهة النشر اسم الباحث ت

اثر استخدام تدريبات الرمال على بعض المتغيرات  1 

 الوظيفية والبدنية الخاصة بالكره الطائرة

جامعه ميسان /مجلة ميسان لعلوم التربية  

  2010البدنية 

اثر تمرينات المقاومة على الساللم في تطوير بعض  2 

المتغيرات الوظيفية وعالقتها بمستوى دقة أداء مهارتي 

 حائط الصد والضرب الساحق

 2010جامعه ديالى /مجلة علوم الرياضة 

تأثير بعض تمرينات االطاله الثابتة على مستوى تنميه  3 

 مرونة العمود الفقري بالكرة الطائرة

 2012جامعه ديالى /مجلة علوم الرياضة 

تأثير استخدام أسلوب التدريب المتباين باختالف فترات  4 

بعض القدرات البدنية والوظيفية بالكرة الراحة في تطوير 

 الطائرة

 2013جامعه ديالى /مجلة علوم الرياضة 

دراسة مقارنة لتأثير الجهد البدني دون القصوى في  5 

استجابات بعض وظائف القلب والضغط الدموي لالعبي 

 الكرة الطائرة والساحة والميدان

جامعة االنبار / كلية التربية البدنية وعلوم 

 2013الرياضة مجله الرياضة المعاصرة 

قصير لتطوير ال التدريب المركب والفتري تأثير أسلوب 6 

ودقه أداء مهارتي اإلرسال  مطاوله القوة والسرعة

 الساحق والدفاع عن الملعب بالكرة الطائرة

2013-جامعه بابل   مجلة التربية /  

 الرياضة

األوزان المضافة( تأثير التدريب )الوثب بالحبل وبعض  7 

في تطوير بعض القدرات البدنية والوظيفية بالكرة 

 الطائرة

جامعه االنبار / مجلة جامعه االنبار لعلوم 

 2012التربية البدنية  والرياضة  

دراسة مقارنة لردود الفعل الفسلجية الناتجة عن انقطاع  8 

 التدريب بين العبي أندية  الكرة الطائرة وكرة اليد

تكريت / مجلة الثقافة والرياضة  جامعه 

2013 

استخدام تدريبات الوثب الساقط العميق وأثرها في تطوير  9 

بعض القدرات البدنية للعضالت العاملة للرجلين لمهارة 

 الضرب الساحق بالكرة الطائرة

 2012مجلة ميسان لعلوم التربية البدنية 

 جامعه ميسان /

استخدام تمرينات المطاط وتأثيرها في تطوير أصابع  10 

 ساسية بالكرة الطائرةالمهارات األاليدين وبعض 

ة  يتمر البصرة الدولي /كلية التربية الرياضمؤ

2011 

مقارنه تأثير التدريب بالثقال الحرة ووزن الجسم على  11 

ساسية ومستوى القدرة االنفجارية بعض المهرات األ أداء

 الكرة الطائرهلالعبي 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 

 2009مجله الرياضة المعاصرة  

ية  استخدام التدريب المتبادل في تطوير القوة لفاع 12 

االنفجارية والمميزة بالسرعة وأثرة على أداء الضربة 

 الساحقة بالكرو الطائرة

جامعه بغداد /كلية التربية البدنية وعلوم 

ة للبنات مجله الرياضة المعاصرة الرياض

2012 

دراسة مقارنه لتأثير منهج  تدريبي مقترح لتطوير بعض  13 

القدرات البدنية والوظيفية لتفادي  ظاهرة اإلفراط  في 

 التدريب لالعبات الكرة الطائرة والساحة والميدان

جامعه بغداد /كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة المعاصرة  الرياضة للبنات مجله 

2013 

ا  مجال التخصص لخدمة  فيالمشروعات البحثية  //ثامنا

 البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم

 



ت تنمية القوة العضلية والكثافة العظمية باستخدام تدريبا  14

المطاط وأثرها على مستوى أداء بعض المهارات 

 األساسية بالكرة الطائرة

ساسية األ صريه /مجله التربيةنجامعه ألمست 

2015 

–تأثير برامج تدريبيه مختلفة في تطوير مطاوله )القوه  15 

 السرعة (وكفاءة األداء البدني بالكرة الطائرة 

جامعه بغداد /كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة للبنات مجله الرياضة المعاصرة 

2014 

اطعة تأثير تدريبات االرتداد الجانبي والوثبة الواسعة المتق 16 

لتطوير القوة القصوى واالنفجارية والكفاءة البدنية 

 لالعبي الشباب بالكرة الطائرة 

 2014جامعه ديالى /مجله علوم الرياضة  

المقارنة االستداللية بين الالعب األعسر واأليمن  17 

زة القوه االنفجارية المميباستخدام وسيلة التثقيل لتطوير 

بالسرعة وكهربائية بعض عضالت الطرف العلوي 

 لمهارة االرسال الساحق بالكرة الطائرة

 2014-دوليه   امجله في ماليزي

في تحسين المدى الحركي والقوة  puffتأثير تمرينات  18 

 العضلية لالعبي الكرة الطائرة المصابين بالتمزق الجزئي

 لالربطه الجانبية لمفصل الركبة 

جامعه تكريت / مجله الثقافة والرياضة 

2014 

تالي الموحد ، المت)  االتجاه متباينة بمجموعات التدريب استخدام اثر 19 
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