
abeb  خايعت دٌانى -كهٍت انتزبٍت انبذٍَت وعهىو انزٌاضت  –انسٍزة انذاتٍت 

 2021--2020 –جايعت دياني  -كهيت انتزبيت انبذَيت وعهوو انزياضت  –اتيت انسيزة انذ

  السٌرة الذاتٌة                                 

 

 

 يحًىد باسم عبذانستاراحًذ :االسم الرباعً

 44/2/4166 تارٌخ الوالدة:

 (55/5/2152) تارٌخ الحصول علٌها : /            الدكتوراه  الشهادة :    -

 

                                                                                             االصابات الرٌاضٌة وتأهٌلها: التخصص الدقٌق /        التربٌة الرٌاضٌة :  التخصص العام

 (21/44/2222) تارٌخ الحصول علٌه : /استاذ               اللقب العلمً : 

 (ةسن46) عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً :

 اشهر( 1سنة / 41)  وات الخدمة خارج التعلٌم العالً :عدد سن

 basil.abdulsattar@gmail.com البرٌد االلكترونً :

 جامعة بغداد  الجهة المانحة للشهادة البكلورٌوس :

 (2222—4111تارٌخ الحصول علٌها : )

 بغدادجامعة   الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :

 (2225) تارٌخ الحصول علٌها : 

 جامعة بغداد  لجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :ا

 (2242) تارٌخ الحصول علٌها : 

  

 

 

 

 

 

 

 



abeb  خايعت دٌانى -كهٍت انتزبٍت انبذٍَت وعهىو انزٌاضت  –انسٍزة انذاتٍت 

 2021--2020 –جايعت دياني  -كهيت انتزبيت انبذَيت وعهوو انزياضت  –اتيت انسيزة انذ

 

 

 

 

 تأثٍز يُهح بانزٌاضت انعالخٍت نتأهٍم يزضى  )): عُواٌ رسانت انًاجستيز

 ((.انالَسقٍت انقهبٍت االونٍت

 

 

 

بحث تجرٌبً على عٌنة من مرضى القلب للفئة احتىث انزسانت خًس
 ( سنة للرجال41-42العمرٌة )

 

 

 رسالة تقدم بيا 
 باسل عبد الستار احمد الياشمي

 قسم الدراسات العميا 
 ةجة الماجستير في التربية الرياضيوىي جزء من متطمبات  در 

 

 إشزاف 

 

 انٍاسزيأ.و.د. حايذ طانح                                                         أ.و. د. وساو عبذ انغًُ انشٍخهً      
 

 

 م4002هـ                                                                5241

  

 

 

 

 



abeb  خايعت دٌانى -كهٍت انتزبٍت انبذٍَت وعهىو انزٌاضت  –انسٍزة انذاتٍت 

 2021--2020 –جايعت دياني  -كهيت انتزبيت انبذَيت وعهوو انزياضت  –اتيت انسيزة انذ

 

 

 

 

 

 بسى هللا انزحًٍ انزحٍى 

 يهخض انزسانت 

 

 الفصل االول : التعرٌف بالبحث 
اشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث اساسٌة واستهله الباحث بـ ) مقدمة  البحث  

ها شرحاً حول التطور الحاصل فً العلوم الرٌاضٌة الحدٌثة وعالقته بالعلوم واهمٌته( إذ قدم فٌ

االخرى وخاصة الطب الرٌاضً والفسلجة كما اشار الى ان هناك عالقة مباشرة بٌن التدرٌب 

الرٌاضً والقلب، وان الحقٌقة التً واجهت االطباء ومصمموا برامج التدرٌب الرٌاضً هو 

وائد التدرٌب الرٌاضً . واخذت المنظمات العالمٌة على عاتقها كٌفٌة اقناع مرضى القلب بف

هذا االمر بجدٌة واشارت الى اهمٌة تحدٌد الهدف العام العادة التأهٌل بإعادة مرضى القلب 

الى وضعهم الطبٌعً فً المجتمع باستخدام االنشطة والتمارٌن البدنٌة التً ٌحتاجونها . 

زاٌد من القطاعات الصحٌة كافة وخاصة منظمات القلب وحظً هذا المجال الجدٌد باهتمام مت

العالمٌة التً اكدت ممارسة التمارٌن البدنٌة وعدتها وسائل شفاء للمصابٌن بامراض القلب. 

وعلى الرغم من تطور البلدان المتقدمة فً علم التأهٌل باستخدام االنشطة البدنٌة إال ان قطرنا 

 ذا المجال .العزٌز ما زال فً مرحلة التنقٌب عن ه

ثم انتقل الى المبحث الثاني) مشكمة البحث( ليستكمل البحث ما تم عرضو في المبحث  
االول إذ تطرق الى اسموب تأىيل مرضى القمب وخص بذلك حالة الالنسقية القمبية إذ ال توجدد 
برامج لمتدريب البدني تستخدم الرياضدة العالجيدة تحديدداخ تخدص مرضدى القمدب التدي لدو وجددت 

انت ىذه البرامج مشتركة  بين اخصائي القمب واخصدائي التأىيدل العالجدي الدذث يمثدل جاندب لك
اختصاص تنفيذ واعداد البرامج الرياضية وباشرافيما تحت رعاية طبية مباشرة. عمماخ ان الكثيدر 
من الدول اعدت وحدات تأىيمية تخص مرضى القمب داخدل المستشدفيات . امدا المبحدث الثالدث 

 اف البحث وتتمخص في :تتمثل باىد

 اعداد منيج بالرياضة العالجية لتأىيل مرضى الالنسقية القمبية . 10
 معرفة تأثير المنيج التأىيمي العالجي في مرضى الالنسقية القمبية . 10

 وبعدىا قدم الباحث فرضية البحث ضمن المبحث الرابع وىي :
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مرضى الالنسقية القمبية  لممنيج العالجي التأىيمي تأثير ايجابي ذو داللة احصائية في -
. 

اما المبحث الخامس ) مجاالت البحث( فتطرق الى المجال البشرث الدذث يمثدل مرضدى 
حالددة الالنسددقية القمبيددة بمسددتوع عمددرث معددين لفئددة الرجددال الددذث تحقددق المجددال المكدداني فددي 

 مستشفى الكاظمية التعميمي وعمى وفق المدة الزمنية المحددة في المجال الزماني .

 

 الفصل الثاني: الدراسات النظرية والمشابية 

تطرق الباحث فً هذا الفصل الى الدراسات النظرٌة والمشابهة إذ شملت الدراسات  

فسٌولوجٌا العضلة  -النظرٌة  سبعة مباحث رئٌسة وهً القلـب ) توضٌـح المعـنى العام( 

فً الالنسقً) الالنظمً( وامراض الخلل الوظٌ -وجهاز التوصٌل الكهربائً للقلب  -القلبٌة 

والرٌاضة العالجٌة واخٌراً  -الوقاٌة منها  -آثارها  –اسبابها  –والالنسقٌة القلبٌة  -للقلب 

 التأهٌل القلبً بالنشاط الرٌاضً .

 اما فيما يتعمق بالدراسات المشابية فقد قدم البحث خمسة ممخصات دراسية مشابية . 

 الفصل الثالث :

( مرضى ٌعانون 6هج التجرٌبً وكانت عٌنة البحث مكونة من )استخدم الباحث المن 

من حالة الالنسقٌة القلبٌة االولٌة، أما فٌما ٌتعلق باجراءات الدراسة فقد احتوت على الجانب 

التطبٌقً للبحث داخل المستشفى والمراحل العلمٌة والعملٌة التً قام بها الباحث الختٌار عٌنة 

المتخصص بحٌث ٌكونون بمستوى حالة خطورة ادنى باالضافة  البحث بمساعدة الكادر الطبً

الى تقسٌم العٌنة المرضٌة الى مجموعتٌن بطرٌقة التطوع االختٌاري والقرعة الى ضابطة 

وتجرٌبٌة لخدمة اهداف الدراسة. وتطرق البحث الى االدوات واالجهزة  التً استخدمت خالل 

ت من االطباء والخبراء والمرضى باسالٌب البحث وتطرق الباحث الى اسلوب جمع المعلوما

 علمٌة متعددة .

كما اشار الى اسلوب تنفٌذ االختبارات القبلٌة والبعدٌة موضحاً الثبات العلمً السلوب 

هذا التنفٌذ المالئم الى التجربة االستطالعٌة التً اجراها الباحث ومن خاللها تعّرف على 

 جابٌة ومالئمة تنفٌذ المنهج على العٌنة .امكانٌة الفرٌق المساعد العلمٌة ومدى اٌ

كما استخدم الباحث التمرٌنات الهوائٌة بصورة أساسٌة وبالشكل المتنوع والذي شمل 

على حركات سوٌدٌة بتكرار معٌن ضمن وقت محدد ، اضافة الى استخدام جهازي السٌر 

 الثابت والدراجة الثابتة .
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نٌة واالجهزة التً استخدمت فً وقام بتوضٌح مجموعة الفحوصات الطبٌة والبد

البحث واعتمدت علٌها نتائجه كما اشار الى وسائل التقوٌم الجهزة واختبارات البحث المتمثلة 

 فً الصدق والثبات والموضوعٌة .

ووضح الباحث اآللٌة التً استخدمها فً مراقبة المرضى فً اثناء اداء االنشطة 

تم الفصل بالوسائل االحصائٌة التً استخدمت فً البدنٌة المختلفة خالل تنفٌذ المنهج . وخ

 تفسٌر النتائج .

 

 الفصل الرابع : عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها

احتوى هذا الفصل على عرض نتائج المعالجات االحصائٌة وتبوٌبها فً مجموعة من  

ق مدعم الجداول واالشكال البٌانٌة التوضٌحٌة ومن ثم تحلٌلها ومناقشتها باسلوب علمً دقٌ

بمصادر ونتائج الدراسات المشابهة بموضوع البحث وتم التوصل من خالل المناقشة الى 

 تحقٌق اهداف البحث والتحقق من صحة فروضه .

 

 الفصل الخامس : االستنتاجات والتوصٌات 

 

احتوى الفصل على مجموعة من االستنتاجات والتوصٌات التً توصل الٌها البحث فً  

ة االحصائٌة كان ابرزهما التأثٌر االٌجابً الكبٌر للتمارٌن الهوائٌة ضوء نتائج المعالج

المنتظمة والمتدرجة بالجهد التصاعدي فً مرضى حالة الالنسقٌة )الالنظمٌة( القلبٌة باتجاه 

زوالها والعودة الى حالة النبض الطبٌعٌة للقلب كما لم ٌلحظ البحث وجود أٌة مضاعفات 

 البدنٌة ضمن اطار المنهج المعد ، وفٌما ٌأتً أبرز االستنتاجات :سلبٌة من استخدام االنشطة 

تتأثر حالة نسقٌة ) نظمٌة ( القلب اٌجابٌاً بالتمارٌن الهوائٌةة التةً تراعةً بةذلك حالةة  -4
مرضةةى القلةةب مةةن خةةالل التةةدرج المنةةتظم فةةً الجهةةد التةةً اكةةدت اعةةادة حالةةة انتظةةام 

 ضربات القلب الى الحالة الطبٌعٌة .
( دقٌقةة 45-42ت الذي اعتمده الباحةث فةً الوحةدة التدرٌبٌةة الواحةدة وهةو ) ان الوق -2

 وقت مناسب كاف لتطور عضلة قلب االنسان المرٌض خالل شهرٌن .
 بعدها اوصى الباحث بمجموعة من التوصٌات كان أهمها : 

تأكٌةةد التمارٌنةةات الهوائٌةةة فةةً تةةدرٌب مرضةةى القلةةب وخاصةةة ) الحةةاالت المشةةابهة (  -4
 للعبىء الذي ٌقع على المرٌض خالل الجهد ولتأثٌرها فً تطور عمل القلب .مراعاة 

انشاء مركز تدرٌبً تأهٌلً ٌخصةص لعةالج امةراض القلةب للحةاالت المماثلةة مةن قبةل  -2
 االطباء واالخصائٌٌن .

 

 

 

 

 



abeb  خايعت دٌانى -كهٍت انتزبٍت انبذٍَت وعهىو انزٌاضت  –انسٍزة انذاتٍت 

 2021--2020 –جايعت دياني  -كهيت انتزبيت انبذَيت وعهوو انزياضت  –اتيت انسيزة انذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثٌر منهج تأهٌلً فً بعض المتغٌرات الوظٌفٌة لمرضى  (( عنوان رسالة الدكتوراه :

 ((( سنة للذكور55-52ور الشراٌٌن التاجٌة بعد التروٌة القلبٌة لعمر )قص

 

 اطروحة تقدم بيا:

 باسل عبد الستار احمد الياشمي

 كمية التربية الرياضية/جامعة بغداد

 شراف : ا.د. حامد صالح الياسرث                     ا.د. قاسم محمد الدورثإب

 

  

 الباب االول )التعريف بالبحث(:

اشتممت االطروحة عمى خمسة ابواب اساسية استيميا الباحث بد)مقدمة البحث  
واىميتو( اذ قدم فييا شرحاخ في التطور الحاصل في المجتمع البشرث الذث حمف ورائو اثاراخ 
سمبية عمى صحة االنسان والسيما الجياز الدورث والجياز التنفسي، وىذا ما جعل عناية 

بيذه المشكمة الخطيرة ومحاولة ايجاد الحمول المالئمو ليا وذلك  الكثير من المنظمات الصحية
باستخدام الجراحة واالدوية لمعالجتيا، وقد اخذت في االونة االخيرة طرائق عالج مرضى القمب 
وذلك باستخدام المجال الرياضي العادة تأىيل مرضى القمب بعد ان برزت اىمية ىذا المجال 
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زة الوظيفية االخرع في الجسم، وىذا ما اشارت اليو منظمة الكبير عمى صحة القمب واالجي
الصحة العالمية، وىذا ما جعل الكثير من المختصين في تقنين المناىج التأىيمية كالخ بحسب 
اىدافو ومستوع االصابة واالضرار الممحقة بالقمب، اال ان واقعنا الحالي في بمدنا جعل التردد 

نة النتائج ويكتنفيا الكثير من الصعوبات من حيث مصاحب لمباحثين لكونيا غير مضمو 
االجراءات االدارية او استخدام االجيزة او التعامل مع المرضى، لذلك قام الباحث بخوض غمار 
ىذا المجال باستخدام تمارين تاىيمية شممت تمرينات تنفسية واوكسجينية متنوعة لتاىيل 

ن التاجية، ثم انتقل الى المبحث الثاني شريحة من المجتمع المتمثمة بمرضى قصور الشرايي
)مشكمة البحث( ليستكمل البحث ما تم عرضو في المبحث االول اذ تطرق الى مواقع المجتمع 
وما الت اليو من ازمات كثيرة خمفت ورائيا اثاراخ سمبية باالتجاىات الصحية والنفسية وظيور 

من االطباء والمختصين بتوجيو امراض كثيرة في مقدمتيا امراض القمب الذث جعل الكثير 
المرضى الى مزاولة النشاط الرياضي كجزء من العالج، وىذا ما يسعى اليو الباحثون 
والدارسون الى تصميم مناىج تخص تاىيل مرضى القمب اال ان اغمبيا كانت ال تخضع لواقع 

ذا ما دفع المريض النفسية واالقتصادية وانيا تكون محددة داخل المصحات والمستشفيات، وى
الباحث الى اعداد منيج تاىيمي مناسب لحالة المريض وشمل التطبيق ضمن امكانيتو وواقعو 

 الحياتي ومن ىنا تكون اىداف البحث والتي تمخصت بد:

اعداد منيج لتأىيل مرضى القمب المصدابين بقصدور الشدرايين التاجيدة بعدد الترويدة القمبيدة  .5
 ( سنة.00-01لدع الذكور )

تددأثير المددنيج المعددد فددي المرحمددة االولددى )تمرينددات التنفسددية( عمددى  بعددض التعددرف عمددى  .2
المصددابين بقصددور الشددرايين التاجيددة بعددد الترويددة  مرضددى القمددب المؤشددرات الوظيفيددة لدددع

 القمبية.

التعددرف عمدددى تدددأثير المدددنيج المعددد فدددي المرحمدددة الثانيدددة )تمددارين متنوعدددة( عمدددى  بعدددض  .3
المصددابين بقصددور الشددرايين التاجيددة بعددد الترويددة ب مرضددى القمددالمؤشددرات الوظيفيددة لدددع 

 القمبية.

 وقد افترض الباحث:
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البعدددث( بتددأثير  –الوسددطية  –توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين االختبددارات )القبميددة  .5
المدددنيج التدددأىيمي المعدددد فدددي بعدددض المؤشدددرات الوظيفيدددة لمقمدددب لددددع المصدددابين بقصدددور 

 مبية.الشرايين التاجية بعد التروية الق

اما مجاالت البحث فتطرق الى المجال البشرث الذث تمثل بمرضى قصور الشرايين 
 التاجية بمستوع عمرث معين لفئة الذكور.

 الباب الثاني )الدراسات النظرية والمشابية(:

تطددرق الباحددث فددي ىددذا البدداب الددى الدراسددات النظريددة والمشددابية اذ شددممت الدراسددات  
يسة وىي )الجياز الدورث، امراض خمل الشرايين التاجيدة، االسدس ( مباحث رئ7النظرية عمى )

العامة لموقاية من امدراض القمدب، المدؤثرات الوظيفيدة لمقمدب، الترويدة القمبيدة، التاىيدل القمبدي، 
( ممخصدات 0برنامج التاىيدل القمبدي(، امدا فيمدا يتعمدق بالدراسدات المشدابية فقدد قددم الباحدث )

 دراسية مشابية.

 لث )منيج البحث واجراءاتو الميدانية(:الباب الثا

( مرضدى يعدانون 6استخدم الباحث المنيج التجريبي وكانت عيندة البحدث مكوندة مدن ) 
من قصور الشرايين التاجية بعد اجراء التروية القمبيدة ليدم، امدا فيمدا يتعمدق بداجراءات الدراسدة 

العمميدة والعمميدة التدي قدام  فقد احتوت عمى الجانب التطبيقي لمبحث داخل المستشفى والمراحدل
بيا الباحث الختيار عينة البحث بمساعدة الكادر الطبي المتخصدص داخدل المستشدفى وتطدرق 
الباحث الى االدوات واالجيزة التي استخدمت خالل البحث، كما تطرق الباحث الى اسموب جمع 

اليب عممية متعددة، المعمومات من الخبراء في المجال الرياضي والخبراء في المجال الطبي باس
البعديدة موضدحاخ الثبدات العممدي  –الوسدطية  –كما واشار الى اسدموب تنفيدذ االختبدارات القبميدة 

السددموب ىددذا التنفيددذ الددى التجربددة االسددتطالعية التددي اجراىددا الباحددث وبوسدداطتيا تعددرف عمددى 
لعيندة، واسدتخدم امكانية الفريق المساعد العمميدة ومددع ايجابيدة ومالئمدة تنفيدذ المدنيج عمدى ا

الباحث التمرينات التنظيمية بالتنفس العميق والتمارين االوكسجينية المتنوعة فضالخ عن جيداز 
السير الثابت، وقام الباحث بتوضيح مجموعة الفحوصات الطبيدة واالجيدزة التدي اسدتخدمت فدي 

مرضى اثنداء البحث واعتمدت عمييا نتائجو، ووضح الباحث االلية التي استخدميا في مراقبة ال
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تنفيددذ وحدددات المددنيج التدداىيمي، وخددتم البدداب بالوسدديمة االحصددائية التددي اسددتخدمت فددي تغييددر 
 النتائج.

 

 

 الباب الرابع )عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا(:

احتددوع ىددذا البدداب عمددى عددرض نتددائج المعالجددات االحصددائية وتبويبيددا بمجموعددة مددن  
الجداول واالشكال البيانية التوضيحية ومن ثم تحميميدا ومناقشدتيا باسدموب عممدي دقيدق مددعم 
بمصددادر وتدددم التوصددل وبوسددداطة المناقشددة الدددى تحقيددق اىدددداف البحددث والتحقدددق مددن صدددحة 

 فروضو.

 ات والتوصيات(:الباب الخامس )االستنتاج

احتوع ىذا الباب عمى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات التي توصل الييدا الباحدث  
فددي ضددوء نتددائج المعالجددة االحصددائية كددان ابرزىددا التدداثير االيجددابي لوحدددات المددنيج التدداىيمي 

كل بمرحمتيو االولى والثانية عمى مرضى القمب وعودة الجسم الى اداء وظائفو الفسيولوجية بشد
طبيعي بعد التروية القمبية ولم يمحظ اث مضاعفات سمبية من جدراء اسدتخدام االنشدطة البدنيدة 

 لممنيج التاىيمي وفيما يمي ابرز االستنتاجات:

ان الوقت الدذث اعتمدده الباحدث بمرحمتيدو االولدى والثانيدة ىدو وقدت كدافل لحصدول التكيدف  .5
 ( اشير.3والتطور لمقمب خالل )

مي بالقدددرة عمددى رفددع الكفايددة القمبيددة الوعائيددة مددن خددالل مؤشددر حجددم تميددز المددنيج التددأىي .2
عمى تحمدل اعبداء وظيفيدة اعمدى فضدالخ عدن زيدادة المددة الزمنيدة فدي اثنداء  (S.V)الضربة 

 مراحل وحدات المنيج التأىيمي متدرج الشدة.

 بعدىا اوصى الباحث بمجموعة من التوصيات كان اىميا:

لمؤسسددات الطبيددة المعنيددة بمرضددى القمددب وتطبيقيددا عمددى اعتمدداد المددنيج التددأىيمي فددي ا .5
مرضددى الحدداالت المشددابية لعينددة البحددث واالىتمددام بالجانددب التددأىيمي باسددتخدام التمددارين 

 الرياضية لمرضى القمب.
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اجراء دراسات ميدانية تجريبيدة وبحدوث مسدتقبمية فدي العدالج التدأىيمي المدراض القمدب مدع  .2
 ة لدع النساء.االخذ باالعتبار حاالت االصاب

 

 

 

 الوظائف التً شغلها: 

 اني –انفتزة يٍ  يكاٌ انعًم انوظيفت ث

 مسؤول شعبة المكتبة 1
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
 2020الى  2051

 عضو لجنة الترقيات 2
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
2052-2020 

 لميةعضو اللجنة الع 3
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
 لحد االن 2020

 
 
 
 

 الجامعات او المعاىد التي قام بالتدريس فييا 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسيا 

 المالحظات الى –الفترة من  الجهة ) الجامعة / الكلٌة / المعهد ( ت

 عهى انتشزٌح 2121-2116 انبذٍَت وعهىو انزٌاضتانتزبٍت  كهٍت -دٌانى خايعت   4

 المالكمة 2226-2226   الرٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم  - كلٌة دٌالىجامعة  2

 تأهٌل اصابات لحد االن 2222 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 3

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2121-2116 انتشزٌح انعهىو انُظزٌت ٍتانتزبٍت انزٌاض دٌانى 4

 2112-2116 انًالكًت انعهىو انُظزٌت انتزبٍت انزٌاضٍت دٌانى 2

 انعهىو انُظزي انتزبٍت انزٌاضٍت دٌانى 3
تأهٍم 

 االطاباث
 نحذ االٌ 2121
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  المقررات الدراسية التي قام بتطويرىا او ساىم في تطويرىا 

 

 

 

 عمى الرسائل واالطاريح  األشراف 

 

 لسنة الدراسٌةا المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

4      

2      

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 4
التربٌة 
 الرٌاضٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2246-2247 

 عنوان  الرسالة
 االطروحة   أو

لزائد تأٌر منهج بالرٌاضة العالجٌة لتأهٌل حالة التحدب القطنً ا
المصاحب الالم اسفل الظهروفق بعض المتغٌرات االنثروبومترٌة 

 سنة 42—32والصفات البدنٌة للسٌدات عمر 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 2
التربٌة 
 الرٌاضٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2246-2241 

 عنوان  الرسالة
 األطروحةاو   

باستخدام جيازث االشعة تحت الحمراء  تأثيربرنامج تأىيمي
واالمواج فوق الصوتية لفاقدث التحدب القطني المصاحب لاللم 

 من الالعبين عمى الكرسي المتحرك )شمل االطراف السفمى(

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 3
التربٌة 
 الرٌاضٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2241 

 عنوان  
 االطروحة  

تأثٌر التدلٌك االنعكاسً والمائً فً سرعة االستشفاء وبعض 
 المؤشرات الوظٌفٌة لالعبً كرة السلة الشباب
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  المؤتمرات والندوات العممية والورش التي شارك فييا 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 4
التربٌة 
 الرٌاضٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2222 – 2224 

 عنوان 
 األطروحة 

في بعض المتغيرات ية والتدليك االىتزازث فاعمية التسييالت العصب
 الفسيولوجية والبيوكيميائية لالعبي الكرة الطائرة المتقدمين

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 تكرٌت 5
التربٌة 
 الرٌاضٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

 لحداالن – 2222

 عنوان 
 األطروحة 

ب الثابت والمتحرك المتزامن مع جياز تاثير منيج تاىيمي باالسمو 
(tens في اعادة تاىيل التمزق الجزئي لعضالت الفخذ االمامية )

 لالعبي كرة القدم

 انًؤتًز انذوني االول جايعت بغذاد / كهيت انتزبيت انزياضيت العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2226 -         التربٌة الرٌاضٌة  جامعة دٌالى  4
 الختصاصاث انتزبيت انزياضيت االول  نعهًيا انًؤتًز العنوان 

 

 نوع المشاركة القسم مكان االنعقاد ت
 حضور (  –) بحث  

 السنة الدراسٌة

 2246 -         ضٌةالتربٌة الرٌا القاهرة   -مصر 2
 في يصز وانذول انعزبيت  11انًؤتًز انعهًي انذوني  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2247 -         التربٌة الرٌاضٌة جامعة بغداد  3
 نذوني انثانث نعهوو انزياضت انًؤتًز انعهًي ا العنوان 



abeb  خايعت دٌانى -كهٍت انتزبٍت انبذٍَت وعهىو انزٌاضت  –انسٍزة انذاتٍت 

 2021--2020 –جايعت دياني  -كهيت انتزبيت انبذَيت وعهوو انزياضت  –اتيت انسيزة انذ

 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2246 -         انتزبٍت انزٌاضٍت  دٌانى  4
 خايعت دٌانى–انعهًً انذونً االول انًؤتًز  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسٌة

 2246 -         انسهًٍاٍَت خايعت  انسهًٍاٍَت 5
 انثاًَ نكهٍت انتزبٍت انزٌاضٍت انًؤتًز انذونً  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2241 -         انًستقبم اندايعتكهٍت  بابم 6
 انثانث نعهىو وتكُىنىخٍا انزٌاضتانًؤتًز انعهًً انذونً  العنوان 

 

 ت
 

 عقادمكان االن
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2246 -         التربٌة البدنٌة جامعة دٌالى  7
 ورشت عًم دونٍت نالطاباث انزٌاضٍت وانتاهٍم العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

6           -  
  ن العنوا

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

1           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسٌة

42           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

44           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

42           -  

  العنوان 
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت
 

  عنوان الدورة 
 4 العالج الٌدوي والتشخٌص الحدٌث

 2245 كٌٌف–اوكرانٌا  مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 

2 

 2246 مستشفى الواسطً التعلٌمً -دائرة صحة الرصافة-بغداد مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة فً اختظاص انطب انزٌاضً

3 

 2246 مستشفى الجملة العصبٌة—دائرة صحة الرصافة-بغداد مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 اطاباث انعًىد انفقزي

4 

 2241  كلٌة الطب --المستشفى االلمانً–اوكرانٌا  ان االنعقادمك

 ت
 

 عنوان الدورة 
 انعالج انٍذوي وانتشخٍض انحذٌث نالطاباث

5 

 ت
 

 عنوان الدورة 
 الطب الرٌاضً وتقنٌة استخدام العالج الٌدوي

6 

 2222 فندق فلسطٌن—بغداد مكان االنعقاد
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  تطوير  اوعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع المشرو
 التعميم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

4 

   

 

2 

   

 

3 

   

 

4 
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  ( المجالت العالمية ومجمةimpact factors التي قام بالنشر فييا ) 
 باسسكو—انًجهت انذونيت نهتاهيم انفسيونوجي اسم المجلة ت

-71تاثير منيج تاىيمي في حالة تبديل مفصل الورك لمرجال باعمار ) عنوان البحث
 (سنة70

 22/6/2222 المملكة المتحدة الدولة / 

 سكوباس اسم المجلة ت

تاثٍز تًزٌُاث تاهٍهٍت فً حانت انخهع االيايً نًفظم انكتف انغٍز يعقذ  عنوان البحث

 سُت 51-41نهزخال باعًار 

 2222   الدولة /

 

 سكوباس اسم المجلة ت

تاثٌر استخدام تمرٌنات تاهٌلٌة باالسلوب الوقائً لتقلٌل استدارة  عنوان البحث

 الكتفٌن لذوي االحتٌاجات الخاصة )الكراسً المتحركة(

 2246-نوفمبر  القاهرة—مصر الدولة / 

 علوم الرٌاضة اسم المجلة ت

var.capitat( Brassica oleracea عنوان البحث بعض  في وففهانً تأثيز استخذاو َباث

)( سُت45-44نذى انزياضييٍ انزواد بعًز) انوظيفيتانًتغيزاث   

   الدولة / 
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  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

 

 

 

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة 

 ت
 اسم الهٌئة

 –عضوالفرٌق الطبً االوربً للعالج الٌدوي والتاهٌل 

 كٌٌف--اوكرانٌا–مستشفى الشوك وٌف 
 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 

 2245  2246 

 

 

 ت
 اوكرانٌا–كلٌة الطب االلمانٌة  –عضو رسمً  اسم الهٌئة

 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 

 2241   
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 ت
 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة—عضو اللجنة العلمٌة اسم الهٌئة

 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 

 2222   

 

 

 

 

 

 

 ا على ) جوائز / شهادات تقديرية / نشاطات حصل فيه أو إبداعات
 كتب شكر(

  ت

 النهوض بالمسٌرة العلمٌة النشاط أو اإلبداعنوع 

4 

 محاظرات اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2246 كلٌة التربٌة البدنٌة -جامعة دٌالى  

  ت

 دورات –محاضرات  النشاط أو بداعاإلنوع 
2 

 اشراف  اإلبداععنوان النشاط او  

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 دٌالى –كلٌات التربٌة البدنٌة 

 السنة

2246--

2224 
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—مناقشة رسائل ماجستٌر 

 اطارٌح دكتوراه
 

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 اعمال انجاز

 عنوان النشاط او اإلبداع 
اعادة تاهٌل غرفة ---اعادة ترمٌم مكتبة الكلٌة 

 مادة علم التشرٌح

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 السنة

2245—

2241 

 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

 / دٌالىالرٌاضة 

2247—

2241 

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط

 محاضرات

 4 وورش عمل الختصاص التاهٌل واالصابات

 دورات تطورٌة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 السنة الجهة المانحة

 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

 الرٌاضة
2247 

  ت

 رصانة المسٌرة العلمٌة اإلبداع  أو النشاطنوع 

5 

 الكفاءة البحثٌة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 السنة الجهة المانحة
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كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

 دٌالىجامعة الرٌاضة / 

2222—

2224 

  ت

 مناقشة لجان نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

 مناقش  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

جامعة –كلٌات التربٌة البدنٌة 

-بابل-السلٌمانٌة-دٌالى-بغداد

-الوزٌرٌة–المستنصرٌة 

—تكرٌت—االنبار—المستقبل

 االساسٌة دٌالى

 السنة

2246—

2224 

    

  ت

 ع اإلبداع  أو النشاطنو

 

 7 تعاون جامعً

 لجان طلبة دراسات علٌا عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

--بابل—المستنصرٌةالرٌاضة / 

 االنبار

2246—

2222 

   ت
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 النشاطنوع اإلبداع  أو  6

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 السنة الجهة المانحة

    

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط

1 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 

 السنة

 

    

  ت

  داع  أو النشاطنوع اإلب

42 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 

 السنة

 

    

 

 

 التألٌف والترجمة 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
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 غٌر منهجً –منهجً          / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  لنشراسم دار ا 
 

 غٌر منهجً –منهجً            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً            / عدد الطبعات سنة النشر/ 
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 اللغات التً ٌجٌدها 

 العربٌة.  4

 االنكلٌزٌة.  2

3  . 

 مساهمات فً خدمة المجتمع 

 وسارة انتعهيى انعاني—عضو انجًعيت انعزاقيت نالصاباث انزياضيت وانتاهيم -1

 استشارات طبية في مجال التاهيل الطبي والعالجي  -2

3-   

4-  

   أخرىنشاطات 
 


