السيرة الذاتية
حسن حيدر داود

الجامعة المستنصرية – كلية التربية البدنية و علوم الرياضة
M obile: +9647704001709
Email: hassanalbaiaty89@gmail.com
ملخص تعريفي :مدرس مساعد فً كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة/الجامعة المستنصرٌة
الشهادات الدراسية :
 شهادة الماجستٌر من كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة/الجامعة المستنصرٌة فً سنة  8102و بتسلسل
(األول) على الدفعة و بتقدٌر (جٌد جدا).
 شهادة البكلورٌوس من كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة/الجامعة المستنصرٌة فً العام الدراسً
 8108/8100و بتسلسل (األول) على الدفعة و بتقدٌر (جٌد جدا).
الجوائز والتكريم األكاديمي :











براءة اختراع فً جهاز تطوٌر القفز العمودي فً الكرة الطائرة فً سنة 8102
بطولة رئٌس الجامعة للطالب بالكرة الطائرة فً العام الدراسً  8102/8102بصفة العب
بطولة رئٌس الجامعة للطالب بالكرة الطائرة فً العام الدراسً  8109/8102بصفة مساعد مدرب
بطولة رئٌس الجامعة للطالبات بالكرة الطائرة فً العام الدراسً  8109/8102بصفة مساعد مدرب
بطولة رئٌس الجامعة لالساتذة بكرة القدم خماسً فً العام الدراسً  8109/8102بصفة العب
شهادة مشاركة فً المؤتمر العلم ً الدولً االول لكلٌات التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة/جامعة الكوفة
شهادة مشاركة فً الورشة الدولٌة االولى(تكنولوجٌا التعلٌم و المناهج و طرائق التدرٌس) كلٌة التربٌة البدنٌة و
علوم الرٌاضة/الجامعة المستنصرٌة
شهادة مشاركة فً الندوة العلمٌة االولى (الرٌاضة و دورها فً صحة الفرد) كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم
الرٌاضة /الجامعة المستنصرٌة بالتعاون مع وحدة بحوث السمنة/كلٌة طب الكندي
شهادة تدرٌبٌة معتمدة من قبل االتحاد العراقً المركزي بالكرة الطائرة فً سنة 8109
شهادة تحكيميت معتمدة من قبل االتحاد العراقي المركزي بالكرة الطائرة في سنت 8102

الخبرة األكاديمية والتدريس:
 علم التدرٌب الرٌاضً
 الكرة الطائرة
المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
الدراسات العليا
/

الدراسات األولية
المهارا ت فً الكرة الطائرة للمرحلة الثانٌة(صباحً+مسائً)
القانون فً الكرة الطائرة للمرحلة الثالثة(صباحً)
الخطط فً الكرة الطائرة للمرحلة الرابعة(صباحً)

األنتساب المهني او الجمعيات:
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-8
-3
-4
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-2

لجان :
رئٌس لجنة المواصفات و النوعٌة
عضو فً لجنة اختبارات الطلبة
عضو فً لجنة تنزٌل الدرجات المتحانات الدور األول
عضو فً لجنة تنزٌل الدرجات المتحانات الدور الثانً
عضو فً لجنة غٌابات الطلبة
عضو فً لجنة المشترٌات
عضو فً لجنة الكرة الطائرة
رئٌس لجنة كشف االنجاز

المنشورات العلمية
 بحث بعنوان (تأثٌر تمرٌنات مركبة بجهاز مصنع  vertimaxفً تطوٌر القدرة االنفجارٌة و دقة أداء مهارة
حائط الصد الهجومً لالعبً الشباب بالكرة الطائرة).
 بحث بعنوان (تأثٌر تمرٌنات باستخدام وسائل متعددة لتطوٌر سرعة االستجابة الحركٌة لالعبً الكرة الطائرة من
وضع الجلوس).
 بحث بعنوان (تأثٌر تمرٌنات مركبة بجهاز  VertiMaxفً تطوٌر القدرة االنفجارٌة و السرعة الحركٌة للرجلٌن
ودقة أداء مهارة الدفاع عن الملعب لالعبً الكرة الطائرة).
 بحث بعنوان (تأثٌر تمرٌنات خاصة باستخدام جهاز الفٌرتكل ماكس لتطوٌر القوة الممٌزة بالسرعة وانجاز عدو
011م ناشئٌن)
 بحث بعنوان (تأثٌر تمرٌنات مركبة باستعمال جهاز  VertiMaxفً تطوٌر السرعة الحركٌة للرجلٌن ودقة أداء
مهارة الدفاع عن الملعب لالعبً الكرة الطائرة الشاطئٌة)
تطوير المهارات:
 مشارك فً دورة تحكٌمٌة بالكرة الطائرة فً االتحاد العراقً المركزي للكرة الطائرة.
 مشارك فً ورش العمل االتٌة :
 -1االختبارات المٌدانٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة .
 -2إدارة الصف .
 -3التثقٌف على نظام المقررات الدراسً.
 -4تعلٌمات الترقٌات العلمٌة الجدٌدة ( )062لسنة 8102م .
 -5الضغوط و االسترخاء و عالقتهما بالجانب الرٌاضً.
 -6الوصف الوظٌفً.
 -7االثار السلبٌة للهواتف الذكٌة و األجهزة اللوحٌة و عالقتهما بباٌومٌكانٌكٌة الرقبة و العمود الفقري.
 -8تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة و الحضارة اإلنسانٌة فً بالد ما بٌن النهرٌن و مصر قدٌما.
 -9المهارات األساسٌة لطلبة الدراسات العلٌا.
 -11التبادل الثقافً للقٌادات الشابة ()IYLEP
 -11المتطلبات األساسٌة لبحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة.
 -12دراسة تحلٌلٌة ثالثٌة االبعاد ألهم المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة و عالقتها بإنجاز بطل العالم قصار القامة فئة ()01
فً رفع الثقل.

