االسم الثالثي و اللقب :أ.د حمدي داود سلمان الخزرجي

محل وتاريخ الوالدة  :بغداد 1953
المؤهالت :

 .1بكلوريوس علوم االحصاء الجامعة المستنصرية بغداد .1976
 .2ماجستير تطبيقات الحاسب االلي الجامعة التكنلوجيا بغداد .1978
 .3دكتوراه في تقنيات الحاسب االلي كلية العلوم والتقانة امدرمان
.2005

الدرجة العلمية  :أستاذ

الخبرات العملية:

 -1عملت في مجال تدريس تطبيقات االحصاء والحاسب اآللي في الجامعة التكنولوجية من  1978ولغاية .1998
 -2أستاذ االحصاء الرياضي وتطبيقات الحاسب االلي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة طرابلس
من  1998و لحد االن.
البحوث المنشورة:
 .1أداره قواعد البيانات المنتشرة Distributed Data Base Management System
 .2اإلجراءات اإلحصائية للقياس النفسي في المجال الرياضي.
 .3استخدام شبكة المعلومات العالمية "اإلنترنت" ودورها في تعزيز البحث العلمي لدى أعضاء هيئة
التدريس في كلية التربية البدنية جامعة طرابلس.
 .4استخدام تقنيات الحاسوب واالنترنت في العملية التعليمية وفي المجال الرياضي.
 .5طرق تعامل عضو هيئة التدريس كما يدركها الطالب.
 .6الوضع االجتماعي والتحصيل العلمي وعالقتهما بمستوى ممارسة األنشطة الترويحية لذوي
االحتياجات الخاصة.
 .7اهتمامات طالب كليات التربية البدنية بليبيا نحو الحياة وعالقتها بالنجاح الدراسي.
 .8تأثير استخدام تكنولوجية التعليم علي تعلم بعض المهارات األساسية لكرة القدم بدرس التربية البدنية.
 .9ترتيب األبناء في األسرة وعالقة باالتجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي لدى تالميذ المرحلة
اإلعدادية بمدينة طرابلس.

 .10تقويم فاعلية برامج كلية التربية البدنية من خالل مساهمة التكنولوجيا الحديثة من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس مؤتمر الكلية األول.

 .11تقييم فاعلية برامج كلية التربية البدنية من خالل مساهمة التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة المؤتمر العلمي
الخامس لإلبداع الرياضي لكليات التربية الرياضية بالجامعات األردنية .2013

 .12تقويم استخدام التقنيات التعليمية في تدريس مقدرات مناهج األقسام بكلية التربية البدنية والعلوم الرياضية
تونس.

 .13تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي دراسة ميدانية ألعضاء هيئة التدريس في
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -جامعة طرابلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المؤتمر العلمي

الثاني .

 .14دور تقنيات المعلومات في رفع المستوى العلمي للتعليم الجامعي  ,دراسة ميدانية ألعضاء هيئة التدريس
جامعة طرابلس  ,المؤتمر الدولي العلمي الثالث في علوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرياضية المرصد

الوطني للرياضة -تونس.2017 -

 .15المهارات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس وقياس
مستواها في ضوء معايير الجودة الشاملة

 .16دور تقنية االتصاالت الحديثة في التوافق االجتماعي لدى طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة
طرابلس  ,جامعة زيان عاشور بالجلفة  ,مجلة المحترف العدد  3المجلد5

 .17تأثير تدريس مادة اإلحصاء الرياضي باستخدام تقنية المعلومات على تحصيل طالب كلية التربية البدنية
جامعة طرابلس  ,كلية التربية أبو عيسى المؤتمر العلمي التربوي الخامس .

اإلشراف والمساهمات العلمية -:
 -1اإلشراف على عدد من مشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس .
 -2اإلشراف على عدت رسائل ماجستير في جامعة طرابلس.

 -3ساهمت في مناقشة رسائل ماجستير في التخصصات ذات العالقة .

 -4إلقاء العديد من المحاضرات على المشاركين في الدورات التطويرية للمركز القومي للحاسبات .
بعض المسؤوليات العلمية واإلدارية:

 .1المدير التنفيذ لعدة مراكز للحاسبات العراق  /بغداد .

 .2منسق الدراسة واالمتحانات في قسم التدريس كلية التربية البدنية جامعة طرابلس.
 .3المشرف على موقع االلكتروني لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
E-Mail : hamdisalman@yahoo.com
h.alkhzraji@uot.edu.ly

