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ملخص تعريفي:
المهنة :أستاذ جامعي ومدرب كرة سلة.
مكان العمل :الجامعة المستنصرية /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 0
اللقب العلمي :أستاذ مساعد 0
االختصاص :علم التدريب الرياضي  /كرة سلة.
اللغات األجنبية :الروسية – اإلنكليزية.
محل وتأريخ الوالدة :العراق /بابل 1979 /12/1-
الحالة االجتماعية :متزوج ولدي إبنتان.
المنصب الذي يشغله :معاون العميد للشؤون العلمية

الشهادات الدراسية:
 حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بابل كلية التربية الرياضية سنة .2006 -حاصل على شهادة اللغة الروسية من جامعة سانت بطرسبورغ في روسيا االتحادية سنة .2007

 -حاصللل على شهههادة الماجسههتير في مادة علم التدريب الرياضللي ركرة الةلللة من الجامعة الوطنية الحكومية

للتربية البدنية والرياضة والصحة للعالم ب .ف .ليزغافت ،مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا االتحادية سنة .2009
 -حاصل على شهادة الدكتوراه في مادة علم التدريب الرياضي ركرة الةلة من الجامعة الوطنية الحكومية للتربية

البدنية والرياضة والصحة للعالم ب .ف .ليزغافت ،مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا االتحادية سنة .2012

الجوائز و التكريم األكاديمي:
 حاصل على ثالث كتب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلميو العديد من كتب الشكر و التقدير من السيد رئيس الجامعة.
 حاصل على المركز األول لبطولة الجامعة المةتنصرية بكرة الةلة ثالث مراتمتتالية بصفة مدرب للعام الدراسي  2016-2015و 2017-2016و.2019- 2018
 حاصل على المركز األول لبطولة الجامعات العراقية بكرة الةلة مرتين بصفة مدربلمنتخب الجامعة المةتنصرية للعام الدراسي  2016-2015و.2018-2017
 حاصل على التصنيف الدولي (المستوى األول) للمدربين من االتحاد الدولي بكرةالةلة عام .2018

الخبرة األكاديمية و التدريس:
 أستاذ مادتي علم التدريب الرياضي وكرة الةلة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/الجامعة المةتنصرية.
 شاركت في المؤتمر العلمي العال مي السنوي تحت شعار (الرياضة من أجل النسان)في الجامعة الوطنية الحكومية للتربية البدنية و الرياضة و الصحة للعالم ب .ف .ليزغافت ,مدينة

سانت بطرسبورغ للسنوات (.)2012 ,2011 ,2010

 أشرفت على مشاريع بحث التخرج ألكثر من عشرين طالبا ً في الدراسة األولية وطالبانفي الدراسات العليا (الماجستير) لحد اآلن.
 ناقشت أكثر من عشرين طالبا ً في الدراسة األولية و عشرة طالب في الدراسات العليا( )7طالب في الماجستير و( )3طالب في الدكتوراه لحد اآلن.
 عملت في لجنة الدراسات العليا لمدة سنتين. عملت في الكثير من اللجان العلمية ولجان االستالل واللجان االمتحانية في الدراساتالعليا والدراسة األولية.
 عملت في لجنة الدرجات للدراسات العليا والدراسة األولية. -عملت في لجنة الترقيات العلمية في الكلية.

ا

لمقررات الدراسية التي تم تدريسها:
الدراسات األولية

الدراسات العليا

علم التدريب الرياضي  /كرة سلة.

اإلنتساب المهني أو الجمعيات:
 مثلت فريق نادي الحلة المشارك في الدوري الممتاز العراقي بكرة الةلة كالعب منسنة .2005-1994
 -مارست عملي كمدرب في روسيا االتحادية مع منتخب الجامعة الوطنية الحكومية للتربية

البدنية و الرياضة و الصحة للعالم ب .ف .ليزغافت ,مدينة سانت بطرسبورغ لكرة الةلة من
سنة .2012-2010
 -مدرب معتمد لدى االتحاد العراقي بكرة الةلة.

 محلل رياضي في قناة العراقية الرياضية والقنوات األخرى لمباريات الدوري العراقيالممتاز بكرة الةلة و المباريات الدولية.
 مدرب منتخب كلية التربية البدنية و علوم الرياضة في الجامعة المةتنصرية بكرةالةلة منذ عام  2015و لحد اآلن.
 مدرب منتخب الجامعة المةتنصرية بكرة الةلة منذ عام  2015و لحد اآلن. مدرب في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة الةلة عام  2017و 2018أحرزت معه المركز الرابع على القطر في فئة الناشئين و المركز األول على القطر في
دوري الشباب في نفس الةنة.
مدرب فريق نادي الخطوط الجوية العراقية بكرة الةلة المشارك في الدوري العراقي
الممتاز بكرة الةلة للموسم .2019-2018

المنشورات العلمية:
 داخل العراق: -1تأثير استخدام وسيلة مةاعدة في زيادة دقة التصويب بالقفز و من الثبات بكرة الةلة لالعبين الناشئين
بعمر ر 16-15سنة.
 -2منهج تدريبي مقترح باأل سلوب الباليومتري و تأثيره في تطوير القوة االنفجارية للرجلين و مهارة التهديف
بالقفز من تحت الةلة لفئة الشباب بأعمار  18-16سنة.
 -3تصميم أداة مةاعدة وتأثيرها في تطوير بعض أنواع التهديف بكرة الةلة.
 -4منهج تدريبي مقترح باألسلوب االيزوتوني و تأثيره في تطوير القدرة العضلية للرجلين و مهارة المتابعة
الدفاعية (سحب الكرة) بكرة السلة لفئة الشباب بأعمار  18-16سنة.

 إعداد تمرينات خاصة بالمقاومات المطاطية و تأثيرها في تطوير سرعة حركة القدمين الدفاعية بكرة-5
.السلة

: روسيا االتحاديةАл Тай Хусейн. Тенденции к «ролевой» ориентации в игровой деятельности
баскетболистов различной квалификации // Х. Ал Тай, Ю.М. Макаров; Нац. гос. ун-т физ.
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург) // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 8
(66). – С.56-61 (0,25/0,12).
Ал Тай, Хусейн. Типологический профиль свойств личности баскетболистов 16-18 лет в
зависимости от стиля игровой деятельности / Х. Ал Тай, Ю.М. Макаров; Нац. гос. ун-т физ.
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург) // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 3
(73). – С. 122-124 (0,13/0,6).
Ал Тай Хусейн. Совершенствование индивидуальных защитных действий баскетболистов
16-18 лет / Х. Ал Тай // Материалы итоговой научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава университета за 2009 г. / СПБ: НГУ им. П. Ф.
Лесгафта. - Санкт-Петербург, 2010. С. 59 (0,04).
Ал Тай Хусейн. Особенности темперамента у спортсменов различного уровня в
спортивных играх (статья) / Х. Ал Тай, Ю.М. Макаров // Материалы международной
научно-практической конференции: «Физическая культура и спорт в современном
обществе». – Смоленск: СГАФК, 2010. - С. 94-97 (0,16/0,08).
Ал Тай Хусейн. исследование особенностей темперамента у спортсменов-игровиков
различного уровня квалификации / Х. Ал Тай, Ю.М. Макаров // Научные исследования и
разработки в спорте ( Материалы региональной межвузовской научной конференции
молодых ученых «Человек в мире спорта» вестник аспирантуры и докторантуры / НГУ
им. П. Ф. Лесгафта, Санкт –Петербург, Выпуск 19- СПб. - 2010. – С. 145-150 (0,2/0,1).
Ал Тай Хусейн. Типологические особенности баскетболистов как фактор формирования
индивидуального стиля игры / Х. Ал Тай // Материалы итоговой научно-практической
конференции
профессорско-преподавательского
состава
Национального
государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф.
Лесгафта, Санкт-Петербург за 2010 г. / Нац. гос. Ун-т физ. Культуры, спорта и здоровья
им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – СПБ.: [б.и.], 2011. – С. 75 (0,04).

Ал Тай Хусейн. Направленность игрового стиля в зависимости от типологических
особенностей квалифицированных баскетболистов / Х. Ал Тай // Физическая культура и
здоровье студентов вузов: материалы VIII Всероссийской научно-практической
конференции, 27 января 2012 г. – СПБ.: СПБГУП, 2012. - С. 165-166 (0,08).

 المستوعبات العالمية ()Scopus1- The Effects of Skill and Physical Exercises on Developing the Explosive Power and
Agility of Youth Basketball Players Defensive Skills (2020).

تطوير المهارات:
 دخلت في معايشة تدريبية مع فريق المعهد الرياضي األولمبي لكرة الةلة في مدينةسانت بطرسبورغ ولمدة ثالث سنوات.
 دخلت في معايشة تدريبية مع الكادر التدريبي والعبي نادي سبارتاك سانت بطرسبورغلكرة الةلة المشارك في دوري المحترفين الروسي بكرة الةلة ولمدة ثالث سنوات
ر. 2012-2010
 في المدة من عام  2010حتى عام  2011حضرت الدورات التدريبية و الةمنار وبمجموع ر 200ساعة في المدرسة العليا إلعداد المدربين بكرة الةلة في مدينة سانت
بطرسبورغ في روسيا االتحادية و بأشراف االتحاد الروسي لكرة الةلة و لمدة ثالث
سنوات ر. 2012-2010

 شاركت في الدورة التدريبية العالمية التي اقيمت في العاصمة الروسية موسكو و للفترةمن  13و لغاية  15آب سنة  2011وبحضور ثالث مدربين من دوري ال )(NBA

األمريكي و بإشراف االتحاد الروسي لكرة الةلة.
 شاركت في الدورة التدريبية الدولية بكرة الةلة المقامة في موسكو للفترة من  5و لغاية2018/9/7
 شاركت في الدورة التدريبية الدولية بكرة الةلة و اللياقة البدنية المعتمدة من جمعيةاللياقة البدنية بميامي و التي نظمها اإلتحاد العراقي المركزي لكرة الةلة في بغداد للفترة
من  12و لغاية .2018/9/15
 شاركت في الدورة التدريبية الدولية بكرة الةلة المستوى األول ( )Cو التي نظمهااإلتحاد العراقي المركزي لكرة الةلة في بغداد ,و بإشراف اإلتحاد الدولي لكرة الةلة للفترة
من  23و لغاية .2018/9/29

