Vitae Curriculum

البيانات الشخصية :
أالسم  :سؤدد فاضل دمحم جمٌل
تارٌخ المٌالد 2:78 -12 -23 :
الجنسٌة  :العرالٌة
الحالة االجتماعٌة  :متزوجة
منطمة السكن  :اربٌل – حً سربستً
مكان العمل ::كلٌة التربٌة البدنٌة و العلوم الرٌاضة  -جامعة صالح الدٌن  /وزارة
التعلٌم العالً و البحث العلمً /أللٌم كوردستان العراق
رلم الجوال 18615623:16 :
البرٌد االلكترونً soudad.muhamedjamel@su.edu.krd :

المؤهالت التعليمية :
أستاذ مساعد – دكتوراه فً التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة
أالختصاص الدلٌك ( لٌالة  +فسلجة )
حصلت على شهادة دبلوم فً ( تأهيل و االصابات الرياضية ) من المجلس العالمً
للعلوم و الرٌاضة  /ممرها فً السوٌد .

شاركت فً عدٌد اللجان الجامعٌة أهمها :
 -2لجنة اشراف تطبٌك الطالب المرحلة الرابعة على مستوى الكلٌة .
 -3لجنة أشراف مشروع بحوث التخرج لطالب المرحلة الرابعة على مستوى
الكلٌة .
 -4لجنة أالجتماعٌة ( كومه الٌه تً )  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /الموارد البشرٌة
 -5لجنة العلمٌة  /على مستوى الكلٌة
 -6لجنة الصحٌة  /على مستوى الكلٌة
 -7لجنة ( السمٌنارات )  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 -8لجنة تمٌٌم االكادٌمً ( كارامه ي ئه كادٌمً )  /كلٌة التربٌة الرٌاضة
 -9لجنة تنظٌم و أستمبال المؤتمر العلمً الدولً  / 312:جامعة صالح الدٌن
 -:لجنة الجودة و النوعٌة ( ) Alumin and private sector placement
رئاسة جامعة صالح الدٌن بصفة عضوة على مستوى رئاسة الجامعة .
أهم النشاطات خارج أالقليم مشاركة اللجان العلمية :
 -2اللجنة العلمٌة  /الجمعٌة العرالٌة الرٌاضٌة العلمٌة – فرع اللٌالة البدنٌة /
وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً  /العراق
 -3لجنة أستمبال و صٌاغة الممترحات  /الجمعٌة العرالٌة الرٌاضٌة العلمٌة فرع
الرٌاضة النسوٌة
 ) IASR ( -4الرابطة الدولٌة للباحث العلمً  /عضوة فً الرابطة تحت رلم
( . ) 312:32113999
الخبرات السابقة :






العبة كرة الطائرة لمنتخب جامعة بغداد – 2:97
العبة كرة الطائرة فً نادي الشباب – بغداد 2:98
مدربة الفرق التربوٌة فً محافظة صالح الدٌن و بغداد – 2::1
مشاركة فً دورة التدرٌبٌة بالسباحة االولومبٌة فً بغداد – 3117
لدي عدٌد من البحوث المنشورة فً المجالت العلمٌة داخل العراق و خارج
العراق .

 لدي مشاركات عدٌدة فً المؤتمرات العلمٌة العالمٌة ( سورٌا -تركٌا – مصر
تونس – فرنسا ) .
 لدي عدٌد مشاركات فً المؤتمرات و الورشات  -الندوات  -السٌمٌنارات مع
الكلٌات و الجامعات العرالٌة منها :
 -2المؤتمر العلمً الدولً االول  /جامعة ذي لار 3131
 -3المؤتمر العلمً الدولً الثانً  /نمابة االكادٌمٌن العرالٌٌن 3131
 -4ألماء الورشة العلمٌة عبر منصات أكادٌمٌة البدن التعلمٌة
خبرة في أستخدام الكومبيوتر :
نظام وٌندوز ( وورد – أكسل – بوربوٌنت )
اللغات :
العربٌة – الكردٌة – االنكلٌزٌة – التركٌة

الدورات العلمية :
Practical Sports Medicine Testing Therapy Training
دورة السباحة االولومبٌة – بغداد
العضوية :
Global Council Of Sport Science
International Association Of Scientific Researcher
Badin Academic

أهم البحوث العلمية المنشورة :
ت

أسم الباحثة

أسم البحث

أسم المجلة

1

سؤدد فاضل دمحم جمٌل

تأثٌر مشً بالسرعة المتوسطة
على عدد من عناصر اللٌالة
البدنٌة و الوظٌفٌة لدى أعمار
 65سنة

مجلة ( الكوفة
لعلوم التربٌة
البدنٌة ) جامعة
الكوفة

2

سؤدد فاضل دمحم جمٌل

دراسة تحلٌلٌة لبعض عناصر
اللٌالة البدنٌة و المدرات
الوظٌفٌة لدى المراهمات فً
المرحلة المتوسطة

مجلة كربالء لعلوم
التربٌة الرٌاضٌة –
جامعة كربالء

3

سؤدد فاضل دمحم جمٌل

تأثٌر أنمطاع الدورة الشهرٌة
على مستوى اللٌالة البدنٌة
للنساء بأعمار  55-55سنة

مجلة كربالء لعلوم
التربٌة الرٌاضٌة –
جامعة كربالء

4

سؤدد فاضل دمحم جمٌل

تأثٌر تمارٌن ( الهوائٌة –
هوائٌة ) فً استجابة بعض
الهرمونات للنساء بعمر -45
 55سنة

مجلة علوم التربٌة
الرٌاضٌة – جامعة
بابل

5

سؤدد فاضل دمحم جمٌل

تأثٌر الجهد الهوائً على
بعض المتغٌرات الوظٌفٌة و
مكونات الدم و الكٌمٌوحٌوٌة
للسٌدات

مجلة علوم التربٌة
الرٌاضٌة – جامعة
بابل

6

سؤدد فاضل دمحم جمٌل

تأثٌر التمارٌن البدنٌة لالطفال
المصابٌن بالربو فً
كوردستان

مجلة المادسٌة
لعلوم التربٌة
الرٌاضٌة – جامعة
لادسٌة

7

سؤدد فاضل دمحم جمٌل

تأثٌر الجهد الهوائً على
بعض المتغٌرات الكٌمٌوحٌوبة
لمرضى المصابٌن بالمصور
الكلوي

مجلة المادسٌة
لعلوم التربٌة
الرٌاضٌة – جامعة
لادسٌة

8

سؤدد فاضل دمحم جمٌل

تأثٌر التمرٌنات الهوائٌة على
الكفاءة التنفسٌة و التهوٌة
الرئوٌة لالشخاص من ٌعانون
بالسمنة

مجلة الدراسات و
البحوث التربٌة
الرٌاضٌة  -جامعة
البصرة
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 13سؤدد فاضل دمحم جمٌل

تأثٌر تمرٌنات حركٌة
للتخلص من االرق و
تحسٌن بعض المتغٌرات
الفسٌولوجٌة للسٌدات
بأعمار  65-55سنة

 12سؤدد فاضل دمحم جمٌل

عنوان المؤتمر:
الٌوبٌل الذهبً
لعلم النفس
الرٌاضً فً
مصر و الدول
العربٌة
( جامعة حلوان )
المؤتمر الدولً
الثالث للرٌاضة
فً تونس

www.qu.edu.iq/
spojou

 11سؤدد فاضل دمحم جمٌل

دراسة ممارنة بٌن السٌدات
الممارسات آلنواع مختلفة
من النشاط الرٌاضً
آلستجابة مستوى هرمون
البروالكتٌن بالبالزما و
معدل النبض لجهد هوائً
متدرج
أثر التكٌف التدرٌبً
لالعبات كرة الطائرة على
تركٌز الالكتات فً الدم

www.iraqacad.or
g/lip/babil/babil.
htm

 15سؤدد فاضل دمحم جمٌل

تأثٌر برنامج تدرٌبً ممترح
فً مرحلة بعد العالج لدى
المرٌضات بسرطان الثدي
على بعض المتغٌرات
الهرمونٌة و الوظٌفٌة

http://www.icpe
h.com

9

سؤدد فاضل دمحم جمٌل

دراسة ممارنة فً المدرة
الالهوائٌة و مؤشر التعب و
الالكتات بعد الجهد بٌن
العبات كرة الطائرة و
طالبات كلٌة التربٌة

مجلة كلٌة التربٌة
االساسٌة
الجامعة
المستنصرٌة
كلٌة التربٌة
االساسٌة العراق
 بغدادمجلة المادسٌة
لعلوم التربٌة
الرٌاضٌة
جامعة المادسٌة
كلٌة التربٌة
البدنٌة و علوم
الرٌاضة
مجلة علوم
التربٌة الرٌاضٌة
جامعة بابل
كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة

http://ww
w.onssport.tn
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LINK

العنوان الحالي :
جامعة صالح الدٌن  -كلٌة التربٌة البدنٌة و العلوم الرٌاضة
اربٌل  /أللٌم كوردستان
العراق
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