
 

 3102كلية التربية الرياضية  –جامعة ديالى  –ة السيرة الذاتي

 

 
 

                  السيرة الذاتية                       

 

 ماهر عبد اللطيف عارف حكمت :االسم الرباعي 

 3/9/0991 : تاريخ الوالدة

 0999 :تاريخ الحصول عليها  /          دكتوراه           :  الشهادة 

 ياضيفسلجة تدريب ر:التخصص الدقيق  /      رياضية بيةتر: لتخصص العام ا

  :تاريخ الحصول عليه  /   استاذ مساعد دكتور: اللقب العلمي 

 سنوات 9 :عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي 

 سنة 10 :عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي 

 dr.maheraref@yahoo.com :البريد االلكتروني 

 ة الرياضيةكلية التربي -جامعة بغداد :الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس 

 0991 :تاريخ الحصول عليها 

 الرياضية التربية كلية -بغداد جامعة :الجهة المانحة لشهادة الماجستير 

 0990 :تاريخ الحصول عليها 

 الرياضية التربية كلية -بغداد جامعة :الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه 

 0999 :تاريخ الحصول عليها 
 

 برنامج تدريبي مقترح في تطوير بعض المتغيرات تاثير  :عنوان رسالة الماجستير 

 الفسيولوجية                              

 دراسة التكيف الوظيفي لالعبي المنتخبات الوطنية العراقية  :عنوان رسالة الدكتوراه 

 للقلب الكهربائي التخطيط باستخدام                              

 

 

 



 

 3102كلية التربية الرياضية  –جامعة ديالى  –ة السيرة الذاتي

 

 

 :الوظائف التي شغلها 

 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 09/2/1119 -0/01/1112 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى  تدريسي 1

 0/9/1100 -01/2/1119 الرياضية التربية كلية/ ديالى جامعة عميد كلية 2

 لحد االن -1/9/1100 الرياضية التربية كلية/ ديالى جامعة تدريسي 3

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيها دريسلتقام باالجامعات او المعاهد التي 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها

 المالحظات الى –الفترة من  (المعهد / الكلية / الجامعة ) هة الج ت

  2222-2222 كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية 

  لحد االن – 2222 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى  

 تنسيب 2222 -2222 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد  

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2222/2222 التشريح العلوم النظرية التربية الرياضية ديالى  .1

 2222/2222 الطب الرياضي التدريب التربية الرياضية بغداد 

 2222/2222 السباحة التدريب الرياضية التربية بغداد 

الرياضية التربية بغداد  الرياضي الطب التدريب   2222/2222  

 2222/2222 السباحة التدريب الرياضية التربية بغداد 

 2222/2229 الفسلجة النظرية العلوم الرياضية التربية ديالى 

 2229/2212 الفسلجة النظرية العلوم الرياضية التربية ديالى 

 2212/2211 الفسلجة النظرية مالعلو الرياضية التربية ديالى 

 2211/2212 الفسلجة النظرية العلوم الرياضية التربية ديالى 

 2212/2213 الفسلجة النظرية العلوم الرياضية التربية ديالى 

 2229/2212 الفسلجة الدراسات العليا الرياضية التربية ديالى 

 2229/2212 الطب الرياضي العليا الدراسات الرياضية التربية ديالى 
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 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 

 

 اف على الرسائل واالطاريح االشر
 

 

 2212/2211 الفسلجة العليا الدراسات الرياضية التربية ديالى 

 2212/2211 الطب الرياضي العليا الدراسات الرياضية التربية ديالى 

 2211/2212 الفسلجة العليا الدراسات الرياضية التربية ديالى 

 2211/2212 الطب الرياضي العليا الدراسات الرياضية التربية ديالى 

 2212/2213 الفسلجة العليا الدراسات الرياضية التربية ديالى 

 2212/2213 الطب الرياضي العليا الدراسات الرياضية التربية ديالى 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

      

      

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 1
 الرياضية

 2222 

    عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

تأثير تمرينات التصور العقلي المصاحب لالداء المهاري 
في تكوين تركيز االنتباه ومهارة االرسال الساحق 

 الطائرةواالحتفاظ بها في الكرة 
 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 2
 الرياضية

 2222 

       عنوان  الرسالة
 او   االطروحة  

تأثير منهج تدريبي باستخدام تدريبات التحكم بالتنفس 

 9Sمتر سباحة حرة للمعاقين فئة  122في تطوير انجاز 
 ةالسنة الدراسي القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 3
 الرياضية

 2222 

        عنوان  الرسالة
 او   االطروحة  

 بناء مقياس الضغوط النفسية لحكام كرة القدم
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 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 4
 الرياضية

 2229 

      عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

الكهربائي لبعض  دراسة التغيرات في النشاط
العضالت العاملة في اثناء اداء رفعة الخطف 

 للرباعين الشباب
 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 2
 الرياضية

 2212 

     عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

التقدير الكمي لمساهمة اهم القدرات الحركية 
ة لالعبي في دقة اداء بعض المهارات الفني

 المنتخب الوطني العراقي بالكرة الطائرة
 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 2
 الرياضية

 2212 

      عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

تاثير استخدام تمارين حبال المطاط داخل 
الماء في تطوير بعض المؤشرات 

حرة لفئة متر 22الفسيولوجية وانجاز سباحة 
 سنة 14-13الناشئين 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 2
 الرياضية

 2211 

       عنوان  الرسالة
 او   االطروحة  

بعض القدرات العقلية والحركية وعالقتهما 
بأداء المهارات الدفاعية لالعبي اندية النخبة 

 بالكرة الطائرة

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 2
 الرياضية

 2211 

       عنوان  الرسالة
 او   االطروحة  

بعض القدرات العقلية والحركية وعالقتهما 
بأداء المهارات الدفاعية لالعبي اندية النخبة 

 بالكرة الطائرة
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 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 9
 ةالرياضي

 2211 

      عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

بناء مقياس الخصخصة ودوره لتطوير اداء 
 االندية الرياضية للمؤسسات في العراق

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 12
 الرياضية

 2212 

       عنوان  الرسالة
 او   االطروحة  

نافسية في بعض تأثير مواقف اللعب الت
القدرات العقلية ومستوى اداء المهارات 

 الفنية بالكرة الطائرة
 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 11
 الرياضية

 2212 

       عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

توظيف جهاز معدل لقياس القوة الدافعة 
 22حي داخل الماء وعالقتها باالنجاز لسبا

 متر حره
 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 12
 الرياضية

 2212 

       عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

تأثير تمرينات خاصة على بعض المتغيرات 
 الوظيفية والمكون الشحمي للنساء الحوامل 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 13
 الرياضية

 2212 

        عنوان  الرسالة
 او   االطروحة  

النشاط الكهربائي للعضلة المستقيمة الفخذية 
والتوامية والشغل بداللة الطاقة الحركية 

بقوة الدفع لحظة  لمرحلة االقتراب وعالقتهما
 االترتقاء بالضرب الساحق في الكرة الطائرة
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 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 

 السنة الدراسية سمالق الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 14
 الرياضية

 2212 

      عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

تأثير التدريب البالستي في تطوير بعض 
القدرات البدنية الخاصة لمهارة الضرب 

 الساحق لالعبي الشباب بالكرة الطائرة

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

ة التربي ديالى 12
 الرياضية

 2213 

       عنوان  الرسالة
 او   االطروحة  

تأثير تناول الكارانتين المصاحب للتمرينات 
الهوائية في تركيب الجسم ودهون الدم 

 الصحاب الوزن الزائد

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 12
 الرياضية

 2212 

       عنوان  الرسالة
 االطروحة   او  

تأثير تناول جرع مختلفة من الحبة السوداء 
المصاحبة للتدريب في بعض المتغيرات 

البيوكيميائية واشكال القوة لالعبي القوة 
 البدنية

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 (حضور   –بحث  ) 

 

 نة الدراسيةالس

       1119/1101  كلية التربية الرياضية/جامعة بابل 1

اثرسباحة السرعة القصوى وسباحة المطاولة في بعض المؤشرات البيوكيميائية  العنوان 
 والفسيولوجية لسباحي المنتخب العراقي

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 (حضور   –بحث  ) 

 

 السنة الدراسية

           كلية التربية الرياضية/جامعة بابل 2
- 

2212/2211 
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 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

 

 

 

 

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 (حضور   –بحث  ) 

 

 السنة الدراسية

                      الرياضية التربية كلية/بغداد جامعة 3
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 (حضور   – بحث ) 

 

 السنة الدراسية

 التربية كلية/تكريت جامعة 4
 الرياضية

         

 البايوميكانيكية المتغيرات بعض في مائلة سطوح على الباليومترك تدريبات تاثير العنوان 
 اليد كرة العبي لدى الكهربائي والنشاط

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 (حضور   –بحث  ) 

 

 سنة الدراسيةال

 التربية كلية/الموصل جامعة 2
 الرياضية

    

  العنوان

 ت
 

  عنوان الدورة 
 1 (  الوقت ادارة خطة برنامج) والتنظيم االدارة في دورة

 وزارة – واالدارية العلمية المالكات وتطوير اعداد مركز مكان االنعقاد
 . التخطيط

 1993/ السنة 

   

 ت
 

 االولمبية بالسباحة دولية تدريبية دورة عنوان الدورة 

2 

 1992/ السنة  IOCاللجنة االولمبية الدولية  مكان االنعقاد

   

 ت
 

  عنوان الدورة 
 3 دورة تحكيمية بكرة الماء

 1999/ السنة  Finaاالتحاد الدولي للسباحة  مكان االنعقاد

 ت
 

  الدورة  عنوان

FIMAS Business course in leaders skills 
development  ) 

4 

 2222/ السنة  ايطاليا مكان االنعقاد
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 تمع او تطوير التعليمالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمج

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

    

    

 

 التي قام بالنشر فيها(  impact factors) جالت مالمجالت العالمية و

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

 /السنة  / العدد الذي نشر فيه  / الدولة 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

 /السنة  / العدد الذي نشر فيه  / الدولة 

 

 

 

 

 

 ت
 

  عنوان الدورة 
 2 العليا الجامعية القيادات دورة

 2229/ السنة  بغداد جامعة مكان االنعقاد
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 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 

 ISFاالتحاد العراقي المركزي للسباحة  اسم الهيئة ت
 

 

 محلي         دولية    
 السنة  انتهاء العضوية/ مازال عضواً  تاريخ االنتساب

  1992  2222 

 

 

 (كتب شكر/ شهادات تقديرية / جوائز ) على ابداعات او نشاطات حصل فيها 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 

1 

 جهود متميزة  عنوان النشاط او االبداع 

  ما حصل عليه 

 (كتاب شكر / شهادة تقديرية / جائزة )

 السنة      الجهة المانحة      

          /                /     2229 حث العلميوالب وزير التعليم العالي 

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 

 

 جهود متميزة عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل عليه 

 (كتاب شكر / شهادة تقديرية / جائزة )

 السنة      الجهة المانحة      

          /                /       1101 العالي التعليم وزير 
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 ت
 

 النشاط نوع االبداع  او 
 

 

 جهود متميزة عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل عليه 

 (كتاب شكر / شهادة تقديرية / جائزة )

 السنة      الجهة المانحة      

          /                /       1100 رئيس جامعة ديالى 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 

 

 د متميزةجهو عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل عليه 

 (كتاب شكر / شهادة تقديرية / جائزة )

 السنة      الجهة المانحة      

          /                /       1103 رئيس جامعة ديالى 

 

 التأليف والترجمة 

 

 

 

 

 1992- 1992القانون الدولي للسباحة للمدة من  عنوان الكتاب ت

 ولمبية الوطنية العراقيةاللجنة اال اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي           1 / عدد الطبعات 1993/ سنة النشر

 2212 -2212 من للمدة للسباحة الدولي القانون عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي           1 / عدد الطبعات / سنة النشر

 ة والنشردار الجوراء للطباع عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي           / عدد الطبعات / سنة النشر
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 اللغات التي يجيدها 

 اللغة العربية.  1

 االنكليزية.  2

3  . 

 مساهمات في خدمة المجتمع 

 تكليفه باالشراف على المركز الوطني لرعاية الموهبين في  . 1

 العراق      

 في اتحادات رياضية مختلفة رات نوعية القاء محاظ . 2

3 . 

 نشاطات اخرى 

 0991 – 0991عضو هيئة ادارية في نادي السالم الرياضي للمدة من  .0

 . 0991 – 0991االمين المالي لالتحاد العراقي المركزي للسباحة لالعوام  .3

مدددير فريددد بمدددر  نددادي الادديب الرياضددي بددالررة اللددا رة للرجددا  للمدددة مددن  .2

 3112ية بلغا 0991

 3111بلغاية  0991امين عام االتحاد العراقي المركزي للسباحة للمدة من  .4

اللاندة االبلمبيدة الوينيدة   -عضو مؤسد  بمعدابف فدي مدرسدة البلدل االبلمبدي   .5

 .العراقية 

 

 

 

 


