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 .c.vالسرية الذاتية 

 

 

 

 علي كاظم سـم: حسيناأل

 الديانة: مسلم

 بدنية وعلوم الرياضةلا تربيةال :العامختصاص اال

  الرياضي كالبايوميكانيالتخصص الدقيق: 

 دكتوراه العلمية:الدرجة 

  جامعة ذي قار –كلية التربية للبنات  العمل:جهة 

 alsaeedi@utq.edu.iq – 07816015088 :والبريد االلكتروني الهاتف النقال

 4/3/1991التــــــــــــــــــــــولد: 

 االجتماعية: متزوجالحالة 

  :المؤهالت العلمية أواًل:

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت

 2009 أعدادية الغراف للبنينالسادس اإلعدادي من  مديرية تربية ذي قار البكالوريا 1

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الطالب األول ذي قار البكالوريوس 2
 2014 (82.118وبمعدل قدره )على الدورة 

ل الطالب االو ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ذي قار الماجستير 3
 2017 (85.989على الدورة وبمعدل قدره )

 ذي قار الدكتوراه 4
ل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، الطالب األو

 2020 86.5على الدورة وبمعدل 
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 :والدكتوراه والماجستيرعناوين مشاريع التخرج في البكالوريوس  ثانيا:

 

 

 

 في التخصص الدقيق المؤلفةالكتب  ثالثا:

 

 

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

 السنة الدرجة اسم البحث ت

يمن واألعسر للعضلة الفخذية المستقيمة لالعب األ( EMG)الكهربائية دراسة مقارنه مقدار اإلشارة  1
 عند أداء تمرين الكيل للساقين

 2014 البكالوريوس

2 
ت تأثير تدريبات تحمل االداء الخاص المطلق والنسبي في مؤشر التعب وقيم بعض المتغيرا

 2017 الماجستير البيوميكانيكية ومظاهر الحركة للضرب الساحق العالي بالكرة الطائرة للشباب

3 
لمـتغيرات العضلي وبعض اتأثير تدريبات بيالتيس في تقويـم االنحرافات القـواميـــة والتوازن 

 2020 الدكتوراه ( سنة18 - 15البايوميكانيـكيـة ألنـواع الدفع للرياضيين بأعمار )

 سنة النشر مدينة النشر دار النشر أسم الكتاب ت

 2017 مانع -االردن  دار الوضاح للنشر تطبيقات الميكانيكا الحيوية في الكرة الطائرة 1

 2018 مانع -االردن  دار الوضاح للنشر البايوميكانيك الرياضي نظريات وتطبيقات 2

 2019 مانع -االردن  دار دجلة فسيولوجيا القوة العضلية وميكانيكية االداء الحركي 3

 2019 مانع -االردن  دار دجلة ائرةالمستويات والمعايير البايوميكانيكية لمهارات الكرة الط 4

 2022 األردن دجلةمكتبة  لرياض االطفالالحركية والبدنية التربية  5

 السنة محل النشر اسم البحث ت

ماتيكية قيم بعض المتغيرات البيوكينتأثير تدريبات تحمل االداء الخاص في  1
 2017 مجلة جامعة ذي قار لمهارة الضرب الساحق العالي بالكرة الطائرة للشباب )مشترك(
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 : المؤتمرات شاركت فيها : خامسا

 

 

 

 

رات تأثير تدريبات تحمل االداء الخاص في مؤشر التعب وقيم بعض المتغي 2
 شترك(مالبيوميكانيكية لمهارة االرسال الساحق بالكرة الطائرة للشباب ) 

علوم التربية الرياضية مجلة 
 جامعة بغداد

2017 

3 
يم تأثير تدريبات سرعة االداء الخاص بأستخدام الحبال المطاطية في ق

ائرة بعض المتغيرات البيوميكانيكية لمهارة االرسال الساحق بالكرة الط
 للشباب

جامعة فارونيش الحكومية مجلة 
 2018 التربية البدنية والصحة )روسيا(

4 
تطوير تأثير تدريبات القوة الخاصة بأستخدام مقاومات مختلفة في تعليم و 
ئرة قيم بعض المتغيرات البيوميكانيكية لمهارة حائط الصد بالكرة الطا

 للشباب

الرياضية مجلة علوم التربية 
 2018 بابل جامعة

5 

The Effect of Pilates Exercises in the Repair of the 
Aberration and Balance of the Muscles of Shoulder 

Girdle as a Beginning for the Fitness 
)Scopus( 2019 

6 
يم بعض تدريبات الشغل العضلي بداللة االنقباض االيزوتوني وتأثيرها في ق

 المؤشرات البيوميكانيكية لألرسال الساحق بالكرة الطائرة للشباب
مجلة علوم التربية الرياضية 

 2019 جامعة بابل

7 
مية تدريبات التوازن العضلي )بيالتيس( وتأثيرها في االنحرافات القوا

 (18-15للهيكل المحوري للرياضيين بأعمار )
مجلة علوم التربية الرياضية 

 2019 جامعة بابل

9 

The effect of fixed force exercises by using different 
variables  kinematics tools in the values of some Bio

to the hit/spike skill in volleyball for young people 
)Scopus( 2020 

 نوع المشاركة  مكان انعقادها السنــة العنوان ت
 (باحث / مشارك) 

المؤتمر العلمي الدولي الثالث لعلوم  1
وعلوم  التربية البدنية كلية - بغدادجامعة  2017 الرياضة

 باحث الرياضة
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 : األنشطة والدورات والشهادات العلمية األخرى : سادسا

 

  التشكرات الحاصل عليها من: سابعا:

 

 

 

 

 

 السنة مكان المشاركة الشهادة -لدورة ا –نوع النشاط  ت

 2017 امعة ذي قارج –ية نمركز الحاسبة االلكترو  حاصل على شهادة كفاء الحاسوب 1

 2017 امعة ذي قارج –ية نمركز الحاسبة االلكترو  كفاء اللغة االنكليزية شهادة حاصل على 2

 2017 امعة ذي قارج –مركز التطوير والتعليم المستمر  ( للغة العربية14حاصل على شهادة مشاركة في دورة ) 3

4 
( للتأهيل التربوي 25حاصل على شهادة مشاركة في دورة )

 2017 امعة ذي قارج –المستمر مركز التطوير والتعليم  واألكاديمي

 2017 رئاسة جامعة ذي قار أختبار صالحية التدريس اجتياز 5

 (2/2018/ 12بتاريخ ) (220/  16وزير التعليم العالي والبحث العلمي المرقم )م و 1

 (16/7/2019( في )867رئيس جامعة العين المرقم )م.ر.ج  2

 (10/4/2018( في )1/1/402الرياضة المرقم )عميد كلية التربية البدنية وعلوم  3

 (19/10/2020( في )861جامعة ذي قار المرقم ) –عميد كلية التربية للبنات  4

 (19/10/2020( في )858جامعة ذي قار المرقم ) –عميد كلية التربية للبنات  5

 (26/1/2021( في )201جامعة ذي قار المرقم ) –عميد كلية التربية للبنات  6

 (4/2/2021( في )273جامعة ذي قار المرقم ) –عميد كلية التربية للبنات  7
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 :اتاللجان التي عمل بها واألنشطة في كلية التربية للبنالمناصب اإلدارية و  ثامنا:

 

 

 :الكليات التي تم التدريس فيها :تاسعا

 

 

 ولحد االن 25/8/2020جامعة ذي قار /كلية التربية للبنات منذ  –مقرر قسم رياض األطفال  1

في  1437ري رئيس لجنة مختبر الروضة التطبيقية في كلية التربية للبنات للعمل بنظام جودة المختبرات وفق االمر اإلدا 2
23/12/2020 

في  145ري المرقم التربية للبنات وفق االمر اإلداعضو لجنة االعتراضات الطالبات لألقسام العلمية للقبول المركزي في كلية  3
18/1/2021 

 27/10/2020في  994عضو لجنة الجرد السنوي في كلية التربية للبنات وفق االمر اإلداري  4

العلوم  ة ذي قار وكليةورشة تدريبية وندوة الكترونية ضمن اطار التعاون العلمي بين كلية التربية للبنات/جامع 30إدارة اكثر من  5
 11/10/2020في  760جامعة الفلوجة وجامعة بابل كلية العلوم اإلسالمية وفق االمر اإلداري  –اإلسالمية 

 25/8/2020في  577عضو لجنة فحص وتدقيق السجالت األساس للدرجات )الماستر شيت( وفق االمر اإلداري  6

 4/2/2021في  282نات وفق االمر اإلداري عضو لجنة متابعة التعليم االلكتروني في كلية التربية للب 7

 2021-2020عضو اللجنة االمتحانية الفرعية لقسم رياض األطفال / للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي  8

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ذي قار 1

 البدنية وعلوم الرياضة / جامعة العينكلية التربية  2

 كلية التربية للبنات / جامعة ذي قار 3


