
 

 

 السٌرة الذاتٌة

 :بسمة نعيم محسن صويح الكعبي. -االسم الرباعي 

 : 1/4791/ 41-تاريخ الوالدة 

 :التحرير. –بعقوبة  –ديالى  -العنوان 

 

 :97/49/9242الدكتوراه / تاريخ الحصول عليها :  -الشهادة 
  ة.البدنية وعلوم الرياضالتربية  -العام:التخصص 
 .التخصص الدقيق: التعلم الحركي / الكرة الطائرة 
  9/42/9242اللقب العلمي: أستاذ دكتور / تاريخ الحصول عليه. 
 ( : ةسن92عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي). 
 :ًالبرٌد االلكترون- basma.naeem@uodiyala.edu.iq 

 :االهتمامات البحثٌة-  
 )التعلم الحركي, الكرة الطائرة, التطور الحركي, التربية الحركية(

 :  جامعةةةةةة ب/ةةةةداد / كليةةةةةة التربيةةةةةة  الجهةةةةة المانحةةةةةة لكةةةةهادة البكةةةةةالورٌو

 2/9/4771البدنية وعلوم الرياضة. 
 : جامعةةةة ب/ةةةداد / كليةةةة التربيةةةة البدنيةةةة  الجهةةةة المانحةةةة لكةةةهادة الماجسةةةتٌر

 4/49/9224وعلوم الرياضة. 
 :  جامعةةةة ب/ةةةداد / كليةةةة التربيةةةة البدنيةةةة  الجهةةةة المانحةةةة لكةةةهادة الةةةدكتورا

 97/49/9242وعلوم الرياضة للبنات. 
 :تةةةة مير منهةةةةاف مقتةةةةر  فةةةةي التربيةةةةة الحركيةةةةة  عنةةةةواا رسةةةةالة الماجسةةةةتٌر

طةةةةةوير بعةةةةة  المهةةةةةارات الحركيةةةةةة ا ساسةةةةةية ل ط ةةةةةال مةةةةةا قبةةةةةل سةةةةةن لت

 سنوات. 2-1المدرسة ب عمار 
 : تةة مير التعلةةيم علةةى وفةةق اسةةتراتيجية المعرفةةة مةةا  عنةةواا رسةةالة الةةدكتورا

وراء االدراكيةةةة لةةةةذوز المجابفةةةةة مقابةةةةل الحةةةةذر فةةةةي تعلةةةةم واحت ةةةةا  بعةةةة  

 المهارات االساسية بالكرة الطائرة.

 

 

 

 

mailto:basma.naeem@uodiyala.edu.iq


 

 

 

 اطروحة الدكتورا .ملخص 

ت مير التعليم وفق ستراتيجية المعرفة ما وراء االدراكية لذوز المجابفة مقابل 
 الحذر 

 في تعلم واحت ا  بع  المهارات االساسية بالكرة الطائرة
 

 بسمه نعيم محسن الكعبياالستاذ الدكتور 
 

التعميمية الحديثة ومن أىم تعد ستراتيجية المعرفة ما وراء االدراكية أحد الستراتيجيات 
عوامل التعمم الناجح، فيي تساعد المتعممين عمى التعمم الذاتي ورفع مستوى الوعي لدييم الى 
الحد الذي يؤدي الى بموغ اليدف، ويتحقق ذلك من خالل مجموعة من االجراءات التي يقوم بيا 

خدم قبل وأثناء وبعد عممية التعمم، المتعمم، كالمعرفة والوعي باالنشطة والعمميات الذىنيو التي تست
وتشتمل ىذه العمميات عمى الوعي بالمبادئ االساسية لممادة التعميمية، والتخطيط لمميمة التعميمية 
التي سوف يؤدييا المتعمم، ومن ثم مراقبة ومراجعة وتعديل ىذه العمميات التمام الميمة التعميمية 

 باالتجاه الصحيح.
سااتراتيجيات الااتعمم واالساااليب المعرفيااة ، إذ تعااد ىااذه االساااليب  وان ىناااك صاامة وثيقااة بااين

من المفاىيم الحديثاة نسابيًا فاي مجاال الدراساات المرتبطاة بالعممياات العقمياة وتطبيقاتياا فاي مجاال 
الفروق الفردية، وان التعرف عمى ىذه االساليب وتحديدىا لدى المتعمماين يسااىم بدرجاة كبيارة فاي 

أفضااال، عااان طرياااق معرفاااة اسااااليبيم فاااي معالجاااة المعموماااات النياااا تعاااد  تاااوفير فاااروف تعميمياااة
الطريقااة الممياازة لممتعممااين فااي الفياام واالدراك والتااذكر وتخاازين المعمومااات وترجمتيااا واسااتخداميا 
لألنتفاااان منياااا، وباااذلك تعاااد معرفاااة ىاااذه االسااااليب عااااماًل مسااااعدًا لممدرساااين فاااي تحدياااد الطريقاااة 

التعاماال مااع المعمومااات والصااعوبات التااي يمكاان ان تواجااو المتعممااين أثناااء التعميميااة المناساابة فااي 
 عممية التعمم .

ويمثاال االسااموب المعرفااي زالمجازفااة مقاباال الحااذرك الطريقااة االكثاار تفضااياًل لاادى الفاارد فااي 
االدراك والتفكياار، وفااي تناااول معالجتيااا، واسااترجاعيا فااي المواقااف المختمفااة والتااي تميااز الشااخ  

بميماااول الاااى المفاااامرة فاااي اتخااااذ القااارارات، وثقاااة عالياااة فاااي الااانفس فاااي تحااادي المجياااول المجاااازف 
وتخطااي الحااواجز، وبعكسااو االفااراد الحااذرين الااذين اليفضاامون اتخاااذ القاارارات السااريعة أو تخطااي 

 الحواجز، ويفضمون المواقف المألوفة والتقميدية والواقعية.



 

 

جية المعرفة ما وراء االدراكية لذوي المجازفاة وألجل ذلك عمدت الباحثة الى استخدام ستراتي
مقابل الحذر في تعمم ميارة زاالرسال المواجو من االسفل، االرسال المواجو مان االعماى، اساتقبال 
االرسااال ماان االساافل، االعااداد ماان امااام الاارأس لألمااامك وذلااك لتناطميااا وفاعميتيااا لمتطبيقااات التااي 

تعممااين، فضاااًل عاان فاعميتيااا فااي أثااارة عقاال المااتعمم ممااا تعنااى فااي مجااال الفااروق الفرديااة بااين الم
 يساعد عمى سيولة أكتساب المعمومات وتخزينيا واسترجاعيا.

وبذلك تنبثق مشكمة البحث، في أن المناىج التعميمية المتبعة في تدريس مادة الكرة الطائرة 
ليا عنصرًا حيويًا وفاعاًل ال تحمل بين طياتيا تمك الستراتيجية الميمة والتي يكون المتعمم من خال

في العممية التعميمية، إذ يتم اعتماد اساليب التعمم التقميدية المستندة عمى ضخ المعمومات بطريقة 
القائية من قبل المدرس، والتي تفتقر الى المحفزات التي تثير أىتمام المتعممين فضاًل عن التمكؤ 

عرفية التي تعنى بالفروق الفردية لممتعممين وال وعدم المتابعة حول أىتمام المدرس باالساليب الم
سيما االسموب المعرفي زالمجازفة مقابل الحذرك وعميو ووفق ىذه المعطيات تم استخدام 
ستراتيجية المعرفة ما وراء االدراكية لذوي المجازفة مقابل الحذر لألسيام في أنجاح وتطوير 

 العممية التعميمية.
 -وقد هدفت الدراسة إلى :

ميم أختبااااااارات مياريااااااة لقياااااااس االداء الفنااااااي زالتكنيااااااكك لاااااابع  تصاااااا .1
 الميارات االساسية بالكرة الطائرة.

تصااميم تمااارين مياريااة تعميميااة لااتعمم بعاا  الميااارات االساسااية بااالكرة  .2
 الطائرة .

 تصميم ادوات مساعدة لتعمم بع  الميارات االساسية بالكرة الطائرة . .3

 –راتيجية المعرفاة ماا وراء االدراكياة التعرف عمى تأثير التعميم وفق سات .4
والمنياج المتبع لاذوي المجازفاة مقابال الحاذر فاي تعمام بعا  المياارات 

 االساسية بالكرة الطائرة.
 –التعرف عمى تأثير التعميم وفق ساتراتيجية المعرفاة ماا وراء االدراكياة  .5

والمنيااااااج المتباااااع لاااااذوي المجازفاااااة مقابااااال الحاااااذر فاااااي احتفااااااف بعااااا  
 االساسية بالكرة الطائرة.الميارات 

 
 

 -وللتحقق من أهداف البحث أفترضت الباحمة ما ي تي :

ىنااااك فاااروق ذات داللاااة احصاااائية فاااي تاااأثير التعمااايم وفاااق ساااتراتيجية .1
والمنيااااج المتباااع لاااذوي المجازفاااة مقابااال  –المعرفاااة ماااا وراء االدراكياااة 



 

 

الميااااارات الحااااذر بااااين االختبااااارات القبميااااة والبعديااااة فااااي تعماااام بعاااا  
 االساسية بالكرة الطائرة .

ىنااااك فاااروق ذات داللاااة احصاااائية باااين تاااأثير التعمااايم وفاااق ساااتراتيجية .2
والمنيااااج المتباااع لاااذوي المجازفاااة مقابااال  –المعرفاااة ماااا وراء االدراكياااة 

الحذر في االختبارات البعدية في تعمم بع  الميارات االساسية باالكرة 
 الطائرة.

ائية باااين تاااأثير التعمااايم وفاااق ساااتراتيجية ىنااااك فاااروق ذات داللاااة احصااا.3
والمنيااااج المتباااع لاااذوي المجازفاااة مقابااال  –المعرفاااة ماااا وراء االدراكياااة 

الحاااااذر فاااااي اختباااااارات االحتفااااااف لااااابع  المياااااارات االساساااااية باااااالكرة 
 الطائرة.

أمااا فيمااا يخاا  الدراسااات النفريااة فقااد تطرقاات الباحثااة إلااى عاادة مباحااث تتعمااق بسااتراتيجية 
وراء االدراكياااة واالسااااليب المعرفياااة واالحتفااااف ، كماااا تااام عااار  الدراساااات المشاااابية  المعرفاااة ماااا

 والسابقة لموضون البحث.
 -وقد أتبعت الباحمة الخطوات االتية في إجراءات الدراسة :

تم أساتخدام المانيج التجريباي ذي التصاميم العااممي الثناائي  -
 ك.2×2ز
أجااااري البحااااث عمااااى عينااااة ماااان طااااالب المرحمااااة الدراسااااية  -

الثانية في قسم الصحة والترويح فاي كمياة التربياة الرياضاية 
-2002جامعاااااة بفاااااداد لمعاااااام الدراساااااي               ز –

 ك طالب.30ك والبالغ عددىم ز2010

 -لقد تطمب البحث أستعمال اختبارين ىما : -
  مقيااااس االساااموب المعرفاااي زالمجازفاااة

 الحذرك .مقابل 
 . االختبارات الميارية 

بعااااد تطبيااااق مقياااااس االسااااموب المعرفااااي زالمجازفااااة مقاباااال  -
الحذرك، تام تقسايم كال مان العيناة التجريبياة والضاابطة الاى 

 الحذرينك. -فئتين ىما زالمجازفين 

بعاااد اجاااراء االختباااارات الميارياااة القبيماااة تااام تنفياااذ المنيااااج  -
ميميااة لكاال ماان ك وحاادة تع24التعميمااي الااذي اشااتمل عمااى ز

ك وحاااااادات 3المجمااااااوعتين التجريبيااااااة والضااااااابطة وبواقااااااع ز



 

 

ك 20تعميمياااة فاااي االسااابون، وكاااان زمااان الوحااادة التعميمياااة ز
 دقيقة.

تاااام اجااااراء االختبااااارات البعديااااة واختبااااارات االحتفاااااف لعينااااة  -
 البحث بعد االنتياء من تنفيذ المنياج التعميمي.

حصةةائية المةئمةةة تةةم التوصةةل الةةى العديةةد مةةن وبعةةد تحليةةل البيانةةات ب سةةتخدام الوسةةائل اال
 -االستنتاجات كان من أهمها ما ي تي :

إن المناااىج التعميميااة زسااتراتيجية المعرفااة مااا وراء االدراكيااة والمنياااج  .1
المتبااااع فااااي الكميااااةك مناااااىج فاعمااااة فااااي تعماااام الميااااارات االساسااااية قيااااد 

 البحث وبنسب مختمفة .
سااااااتراتيجية المعرفااااااة مااااااا وراء إن المنياااااااج التعميمااااااي المصاااااامم وفااااااق  .2

االدراكيااة أثباات أىميتااوه وأثااره الفاعاال لااذوي المجازفااة مقاباال الحااذر فااي 
تعمام واحتفااف بعا  المياارات االساسااية باالكرة الطاائرة وبشاكل أفضاال 

 من المنياج المتبع في الكمية.

مالئماااة المنيااااج التعميماااي المصااامم وفاااق ساااتراتيجية المعرفاااة ماااا وراء  .3
لمطااالب المجااازفين والحااذرين، فقااد حقااق نتااائج إيجابيااة فااي االدراكيااة 

 تعمم واحتفاف بع  الميارات االساسية بالكرة الطائرة .
 -واستكماالً لمتطلبات البحث تقدمت الباحمة بمجموعة من التوصيات كانت أهمها :

اسااتخدام المنياااج التعميمااي المصاامم وفااق سااتراتيجية المعرفااة مااا وراء  .1
م المياااارات االساساااية باااالكرة الطاااائرة لطمباااة المرحماااة االدراكياااة فاااي تعمااا

الثانياة فااي كميااات التربيااة الرياضااية فاي الجامعااات العراقيااة لمااا لااوه ماان 
دور فاعاااااال فااااااي رفااااااع مسااااااتوى االداء المياااااااري لممتعممااااااين ماااااان ذوي 

 االسموب المعرفي المجازفة مقابل الحذر.

العااالي ماان نتااائج  امكانيااة إفااادة المؤسسااات التعميميااة فااي وزارة التعماايم .2
البحث الحالي فاي بنااء بارامج التعمايم وفاق ساتراتيجية المعرفاة ماا وراء 
 االدراكية لألرتقاء بمستوى الطمبة الجامعيين الى مستوى أفضل .

ضااارورة إلماااام المدرساااين فاااي كمياااات التربياااة الرياضاااية فاااي الجامعاااات  .3
ماان أىميااة  العراقيااة باالساااليب المعرفيااة التااي يمتمكيااا الطااالب لمااا ليااا
 في تحقيق نتائج أفضل في التعمم المياري لاللعاب الرياضية.

 
 



 

 

 

ممخص االطروحة بالمغة االنكميزية.   

The Effect Of Learning According To  

Para – Perceptive Cognition In Risk Students 

Vs. Careful Students In Learning And Retaining 

Some Basic Skills In Volleyball 

By 

Basma Naim Muhsen Al Kaabi 

The Effect Of Learning According To Para – Perceptive 

Cognition In Risk Students Vs. Careful Students In 

Learning And Retaining Some Basic Skills In Volleyball 

  
Para perceptive strategy is considered one of the modern teaching 

strategies and is the most important factor for successful learning. This 

strategy helps students to learn by themselves and to uplift their level of 

awareness to the extent that allows them to achieve their aims. These 

strategies include a series of activities and cognitive procedures that can 

be used before and after learning.  

The importance of the study lies in using para perceptive cognition 

strategy in risky vs. careful students in learning underarm serving, upper 

arm serving, forward setting and float under serve and float upper serve. 

The problem of the study was that traditional volleyball teaching 

program does not contain the important strategies that give the student an 

active role in the learning process. The traditional style relays heavily on 



 

 

spoon feeding information to students without paying attention to their 

individual differences especially in cognitive style risky vs. careful 

students.   

 

Aims of The  Study: 

1. Designing skill tests to measure the level of artistic performance 

(technique) for some basic skills in volleyball. 

2. Designing skill exercise to teach some basic skills in volleyball. 

3. Designing aiding tools to teach some basic skills in volleyball. 

4. Identifying the effect of learning according to para perceptive 

cognition strategy and the proposed program for risk vs. 

carefulness in learning basic skills of volleyball. 

5. Identifying the effect of learning according to para perceptive 

cognition strategy and the proposed program for risk vs. 

carefulness in retaining the basic skills of volleyball. 

Hypotheses of the Study: 

1. There are statistical differences in the effect of learning according 

to para perceptive cognition strategy and the proposed program for 

risk vs. carefulness between pre and posttest in learning basic skills 

of volleyball. 

2. There are statistical differences in the effect of learning according 

to para perceptive cognition strategy and the proposed program for 

risk vs. carefulness in posttest in learning basic skills of volleyball. 

3. There are statistical differences in the effect of learning according 

to para perceptive cognition strategy and the proposed program for 

risk vs. carefulness in retention test in learning basic skills of 

volleyball. 

 

 



 

 

  

The Procedures: 

The researcher used the experimental method. The study was 

conducted on (30) second year college of physical education 

students/health and recreation department/ university of Baghdad of the 

academic year 2009 – 2010. The researcher conducted two tests cognitive 

style scale (risk vs. carefulness and skill tests. After applying cognitive 

style scale the subjects were divided into two groups; experimental and 

controlling (risky and careful). After the pretests the teaching program 

was applied. It included (24) teaching session for each group with (3) 

teaching sessions per week. Each session lasted for (90) minutes. 

Posttests and retention tests were conducted after the completion of the 

teaching program.  

 

Conclusions: 

1. The teaching programs (Para perceptive cognition strategy and 

the traditional program in the college) were effective in teaching 

the basic skills in volleyball. 

2. The proposed teaching program according to Para perceptive 

cognition strategy proved its importance and effect in students 

with risk vs. careful students in learning and retaining some 

basic skills in volleyball compared to the traditional program 

followed by the college. 

3. The proposed teaching program according to Para perceptive 

cognition strategy for risky and careful students is appropriate 

due to its positive effect on learning and retaining some basic 

skills in volleyball.  

 

 



 

 

 

Recommendations : 

1. Using the proposed a teaching program according to para 

perceptive cognition strategy in learning the basic skills of 

volleyball to second year college students of the physical education 

colleges in all Iraqi universities. 

2. The possibilities of teaching institutions in the ministry of higher 

education benefiting from this study to build teaching programs 

according to Para perceptive cognitive strategy to uplift the level 

of university students. 

3. The necessity of teachers from all colleges of physical education in 

Iraqi universities mastering all cognitive styles that the students 

possess due to their great importance in achieving the best results 

in teaching basic volleyball skills.  

     

 

 الوظائف التً كغلها :

 

 الى –الفترة ما  مكاا العمل الوظٌفة ت

 32/9/3112الى 32/9/3113 ةكلٌة التربٌة وعلوم الرٌاض رئٌ  لجنة الترقٌات 1

 3112ولغاٌة  12/13/3112 ةكلٌة التربٌة وعلوم الرٌاض رئٌ  فرع العلوم النظرٌة 3

  2/2/3131 ةكلٌة التربٌة وعلوم الرٌاض رئٌ  اللجنة العلمٌة 2

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها

 

 االكراف على الرسائل واالطارٌح 

 

 

 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 3112-3112 الكرة الطائرة العلوم التطبٌقٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة  دٌالى 1

 3112-3113 التعلم الحركً العلوم النظرٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة دٌالى 3

 3112-3112 التطور الحركً ماجستٌر -الدراسات العلٌا  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة دٌالى 2

 3119 -3112 التربٌة الحركٌة ماجستٌر -الدراسات العلٌا  وعلوم الرٌاضةالتربٌة البدنٌة  دٌالى 4

 3131-3119 التعلم الحركً ماجستٌر -الدراسات العلٌا  ةبدنٌة وعلوم الرٌاضالتربٌة ال دٌالى 4

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 3112 - 3112 الدراسات العلٌا ةوعلوم الرٌاضبدنٌة التربٌة ال دٌالى 1

 عنواا  الرسالة 
 او   االطروحة  

حركً لبعض المهارات الهجومٌة لالعبً  –بناء وتقنٌا اختبارات االدراك الح  
 المركز الوطنً لرعاٌة الموهبة الرٌاضٌة بكرة السلة

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 3112 - 3112 الدراسات العلٌا ةبدنٌة وعلوم الرٌاضالتربٌة ال دٌالى 3

 عنواا  الرسالة 
 او   االطروحة  

تأثٌر تمرٌنات نوعٌة فً اهم القدرات البدنٌة والحركٌة ومستوى اداء اللعب بالكرة 
 الطائرة لالعبً المركز الوطنً لرعاٌة الموهوبٌا

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 3131 - 3119 الدراسات العلٌا ةبدنٌة وعلوم الرٌاضالتربٌة ال دٌالى 2

 عنواا  الرسالة 
 او   االطروحة  

فاعلٌة منهج تعلٌمً وفق نظرٌة التعلم المتناغم مع الدماغ فً تنمٌة التفكٌر الحاذق 
 وتعلم بعض المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة لطالب السنة الدراسٌة الثانٌة

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

  3112 الدراسات العلٌا ةبدنٌة وعلوم الرٌاضالتربٌة ال دٌالى 4

 عنواا  الرسالة 
 او   االطروحة  

تأثٌر منهج تعلٌمً على وفق استراتٌجٌة معالجة المعلومات لذوي البرمجة اللغوٌة 
 الطائرة للطالبالعصبٌة فً تعلم واحتفاظ بعض المهارات االساسٌة بالكرة 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 3112 الدراسات العلٌا ةبدنٌة وعلوم الرٌاضالتربٌة ال دٌالى 2

 عنواا  الرسالة 
 او   االطروحة  

تأثٌر تمرٌنات خاصة باستخدام مثٌرات بصرٌة فً تطوٌر قوة التركٌز ودقة بعض 
 الطائرةالمهارات الهجومٌة لالعبات الكرة 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 3112 الدراسات العلٌا ةبدنٌة وعلوم الرٌاضالتربٌة ال دٌالى 2

 عنواا  الرسالة 
 او   االطروحة  

تأثٌر االلعاب الصغٌرة فً تطوٌر بعض القدرات البدنٌة والحركٌة والتحصٌل المعرفً 
 الثالث االبتدائًفً اللغة االنكلٌزٌة لتالمٌذ الصف 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 3131 -3131 الدراسات العلٌا ةبدنٌة وعلوم الرٌاضالتربٌة ال دٌالى 2

 عنواا  الرسالة 
 او   االطروحة  

تأثٌر تمرٌنات خاصة باستخدام جهاز المثٌرات البصرٌة لتطوٌر زما االستجابة 
 انواع االعداد بالكرة الطائرة الحركٌة واالداء المهارى لبعض



 

 

  المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً كارك فٌها 

 

 العنواا 
المؤتمر العلمً السنوي الساد  الدولً الثانً )تحت كعار ( نحو استثمار 

 افضل للعلوم فً بناء االنساا فً ظل التحدٌات المعاصرة 
 

 ت
 

 مكاا االنعقاد
 

 نوع المكاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

     - 3112                      جامعة الموصل 1
 

 العنواا 
المؤتمر العلمً الدولً االول لعلوم التربٌة الرٌاضٌة)تحت كعار( الرٌاضة 

 توحدنا وبها نحارب االرهاب
 

 ت
 

 مكاا االنعقاد
 

 نوع المكاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 الدراسٌةالسنة 

     - 3112                      جامعة الكوفة 1
 

 العنواا 
الرٌاضٌة)تحت كعار( علوم التربٌة  المؤتمر العلمً الدولً لعلوم  التربٌة

 الرٌاضٌة  ما اجل مجتمع افضل
 

 ت
 

 مكاا االنعقاد
 

 نوع المكاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

     - 3114                      جامعة بابل   3
 

 العنواا 
المؤتمر العلمً الرٌاضً الدولً االول)تحت كعار( االتجاهات الحدٌثة فً 

 العلوم الرٌاضٌة وحاجة سوق العمل
 

 ت
 

 مكاا االنعقاد
 

 نوع المكاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

     - 3112                      جامعة حلبجه 2
 

 العنواا 
 المؤتمر الدولً االول للجمعٌة االفرٌقٌة لعلوم الرٌاضة 

 

 ت
 

 مكاا االنعقاد
 

 نوع المكاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

     - 3112                      تون ) قصر السعٌد( 4
 

 العنواا 
الرٌاضة )تحت كعار( بالعلم والمعرفة المؤتمر العلمً الدولً الثانً  لعلوم 
 والتخطٌط نرتقً بالرٌاضة والمجتمع

 

 ت
 

 مكاا االنعقاد
 

 نوع المكاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

     - 3112                      جامعة بغداد 2
 

 العنواا 
 والفسلجة الرٌاضةالمؤتمر العلمً الدولً الخام  )تحت كعار(لعلوم التدرٌب 

 

 ت
 

 مكاا االنعقاد
 

 نوع المكاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

     - 3114                      جامعة البصرة 2



 

 

 

 

  الدورات التً كارك بها والتً اقامها 

 

 

 :عناوٌا المنكورات البحثٌة- 

 السنة محل النكر عنواا البحث ت

1 

عالقة بعض الصفات الحركٌة بدقة اداء مهارة 

 الضرب الساحق بالكرة الطائرة

كلٌة  –مجلة التربٌة الرٌاضٌة 

جامعة بغداد  –التربٌة الرٌاضٌة 

العدد  –عكرالمجلد التاسع  –

 الرابع

3112 

3 

دراسة مستوى تقدٌر الذات البدنٌة والمهارٌة 

 لدى العبً الكرة الطائرة

كلٌة  –مجلة التربٌة الرٌاضٌة 

جامعة بغداد  –التربٌة الرٌاضٌة 

العدد  – الرابع عكرالمجلد  –

 االول

3112 

2 
دراسة مقارنة فً تركٌز االنتبا  بٌا العبً 

 الٌد والكرة الطائرةكرة 

كلٌة  –مجلة دٌالى الرٌاضٌة 

جامعة دٌالى  –التربٌة الرٌاضٌة 

 العدد الثانً –المجلد الثانً –

3112 

 

 ت
 

 مكاا االنعقاد
 

 نوع المكاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 3112 -          جامعة دٌالى 2
 ولي االول لعلوم التربية الرياضيالمؤتمر العلمي الد العنواا 

 ت
 

 دورة تحكٌمٌة بالقواعد الرسمٌة بقانوا الكرة الطائرة عنواا الدورة 
 1 

 3112السنة /  كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  -جامعة دٌالى  مكاا االنعقاد

 ت
 

 دورة تحكٌمٌة بالقواعد الرسمٌة بقانوا الكرة الطائرة          عنواا الدورة 

3 

 3112السنة /  كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات –جامعة بغداد  مكاا االنعقاد

 ت
 

 دورة تحكٌمٌة بالقواعد الرسمٌة بقانوا الكرة الطائرة عنواا الدورة 
 2 

 3112السنة /  كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  -جامعة دٌالى  مكاا االنعقاد



 

 

4 
سرعة االستجابة الحركٌة وعالقتهما بدقة 

 اداء المهارات الدفاعٌة بالكرة الطائرة

جامعة  –مجلة علوم الرٌاضة 

 –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –دٌالى 

 ( اٌار1) االولالعدد 

3112 

2 
تأثٌر التعلٌم وفق استراتٌجٌة المعرفة ما وراء 

االدراكٌة فً تعلم مهارة االعداد بالكرة 

 الطائرة

كلٌة  –مجلة الرٌاضة المعاصرة 

جامعة  –التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

العدد  –المجلد العاكر  –بغداد 

 الخام  عكر

3111 

السٌادة المخٌة التفكٌر الحاذق وفقاً لتفضٌل  2

النصفٌة وعالقته بدقة اداء المهارات الدفاعٌة 

 لالعبً الدوري الممتاز بالكرة الطائرة

كلٌة  –مجلة علوم الرٌاضة 

 – البدنٌة وعلوم الرٌاضةالتربٌة 

 )اذار( العدد االول –جامعة دٌالى 

3113 

حركً لذوي  –تأثٌر تمرٌنات االدراك الح   2

البرمجة اللغوٌة العصبٌة فً تعلم مهارتً 

 الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة

كلٌة  –مجلة علوم الرٌاضة 

جامعة دٌالى  –التربٌة الرٌاضٌة 

 )حزٌراا( ملحق العدد االول –

3113 

المعالجة المعرفٌة للمعلومات وفقاَ للسٌادة  2

المخٌة النصفٌة وعالقتهما بالتحصٌل المعرفً 

بعض المهارت الفنٌة بالكرة ودقة اداء 

 الطائرة

المؤتمر العلمً السنوي الساد  

جامعة الموصل  –الدولً الثانً 

المجلد  كلٌة التربٌة االساسٌة –

 الثالث ,العدد االول

3112 

 

9 
نة  بٌا ذوي البرمجة اللغوٌة دراسة مقار

العصبٌة فً معالجة المعلومات  ومستوى 

 اداء بعض المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة

كلٌة التربٌة  مجلة علوم الرٌاضة

البدنٌة وعلوم الرٌاضة, جامعة 

دٌالى, المجلد الساد , العدد 

 االول )اذار(

3114 

11 
ورات تمرٌنات باستخدام وسائل ود تأثٌر

تعلٌمٌة فً تطوٌر دقة اداء بعض المهارات 

 االساسٌة بالكرة الطائرة

, كلٌة مجلة الرٌاضة المعاصرة

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

للبنات, جامعة بغداد, المجلد 

 الثالث عكر, العدد الرابع

3114 

معالجة المعلومات وفقا لذوي البرمجة اللغوٌة  11

رفً واداء العصبٌة وعالقتها بالتحصٌل المع

بالكرة  مهارتً الضرب الساحق وحائط الصد

 الطائرة

مجلة كربالء لعلوم التربٌة 

جامعة كربالء, كلٌة  الرٌاضٌة

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة, 

 العدد االول

3114 

عالقة بعض القدرات الحركٌة واالدراكٌة وفقا  13

لصعوبات االداء الحركً فً االداء الفنً 

 الساحق بالكرة الطائرةلمهارة الضرب 

, جامعة مجلة علوم الرٌاضة 

دٌالى , كلٌة التربٌة البدنٌة 

وعلوم الرٌاضة المجلد التاسع, 

3112 



 

 

 ( اذار.32العدد )

تمرٌنات خاصة على وفق المثٌرات  تأثٌر 12

البصرٌة فً تطوٌر قوة التركٌز البصري ودقة 

 مهارة االعداد لالعبات الكرة الطائرة

, كلٌة التربٌة الرٌاضةمجلة علوم 

البدنٌة وعلوم الرٌاضة, جامعة 

( 32دٌالى المجلد الثاما, العدد )

 اٌلول

3112  

تاثٌر منهج تعلٌمً على وفق استراتٌجٌة  14

المعرفة ما وراء االدراكٌة فً تعلم بعض 

 المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة.

مجلة المحترف, معهد علوم 

 وتقنٌات النكاطات البدنٌة

الجمهورٌة  -والرٌاضٌة

الجزائرٌة, جامعة الجلفة العدد 

 الثاما

3112 

فاعلٌة منهج تعلٌمً وفقا للذاكرة الحسٌة فً  12

اكتساب بعض المهارات المغلقة للمبتدئٌا 

 بكرة القدم

المؤتمر العلمً الدولً فً جامعة 

 , العدد الرابعبابل

3112 

منهاج تعلٌمً على وفق استراتٌجٌة  تأثٌر 12

معالجة المعلومات لذوي البرمجة اللغوٌة 

العصبٌة فً تعلم مهارة االرسال المواجه ما 

 االعلى بالكرة الطائرة

/كلٌة التربٌة مجلة علوم الرٌاضة

الرٌاضة جامعة  مالبدنٌة وعلو

المجلد الثاما, العدد الرابع  دٌالى

 والعكروا )اذار(.

3112 

نسبة مساهمة بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة  12

فً صعوبات االداء الحركً لمهارة الضرب 

 الساحق بالكرة الطائرة 

وقائع المؤتمر العلمً الدولً 

الثانً لعلوم الرٌاضة, جامعة 

بغداد, كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة المجلد االول , العدد 

 الثالث

3112 

12 
 

التوافق النفسً االجتماعً فً نسبة مساهمة 

  .أداء المهارات األساسٌة بالكرة الطائرة

لتكنلوجٌا علوم  المجلة االوربٌة

صادرة عا األكادٌمٌة  - الرٌاضة

الدولٌة لتكنولوجٌا علوم الرٌاضة 

 ., السوٌد, العدد التاسع عكر

3112 

نسبة مساهمة بعض القدرات الحركٌة  19

مهارتً الضرب الفنً ل باألداءواالدراكٌة 

 الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة

المجلة االوربٌة لتكنولوجٌا علوم 

الرٌاضة التً تصدرها االكادٌمٌة 

الدولٌة لعلوم الرٌاضة السوٌد, 

 العدد الثانً

3112  

التنبؤ بدقة اداء مهارة الضرب الساحق بداللة  31

 بعض المظاهر الحركٌة لالعبً الكرة الطائرة.

المجلة السوٌدٌة للبحوث العلمٌة 

 العدد الثانً –المجلد الثانً 

3112 



 

 

نسبة مساهمة الذكاء المكانً البصري  31

والجسمً الحركً فً دقة المهارات الهجومٌة 

 بالكرة الطائرة

جامعة دٌالى / مجلة علوم 

 الرٌاضة

  22العدد 

3119 

نسبة مساهمة الذكاء الحركً بالوعً  33

االككال الحركٌة االساسٌة االدراكً وبعض 

( 2-4ألطفال ما قبل سا المدرسة بأعمار )

 سنوات

المجلة االوربٌة لتكنلوجٌة علوم 

 الرٌاضة

3112 

نسبة مساهمة تقدٌر الذات البدنٌة والمهارٌة  32

فً دقة اداء المهارات الدفاعٌة لدى العبات 

 الكرة الطائرة

جامعة بغداد/  مجلة الرٌاضة 

 المعاصرة

3119 

التنبؤ بدقة مهارتً الضرب الساحق وحائط  34

الصد بداللة السرعة االدراكٌة لالعبً منتخب 

 جامعة دٌالى بالكرة الطائرة

المؤتمر الدولً الثالث باألبداع 

 قً لألمم جامعة بابلتتر

3131 

هم المؤكرات تحدٌد مستوٌات معٌارٌة ال 32

فً أداء مهارة القلبة  البدنٌة والباٌومٌكانٌكٌة

مامٌة على بساط الحركات الهوائٌة اال

 األرضٌة

جامعة دٌالى / مجلة علوم 

 الرٌاضة

3131 

فاعلٌة منهج تعلمً وفق التعلم المتناغم مع  32

الدماغ فً التفكٌر الحاذق وتعلم مهارة 

الضرب الساحق لطالب المرحلة الثانٌة بالكرة 

 الطائرة 

علوم جامعة دٌالى / مجلة 

 الرٌاضة

3131 

نسبة مساهمة بعض المتغٌرات  32

الكٌنماتٌكٌة وقوة التركٌز البصري فً 

عبات دقة مهارة الضرب الساحق لال

 الكرة الطائرة

جامعة دٌالى / مجلة علوم 

 الرٌاضة

3112 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( التً قام بالنكر فٌها impact factorsالمجالت العالمٌة ومجلة ) 

 

 السنة المجلة اسم عنواا البحث ت

1 percentage of Creative Thinking 

Contribution to Meditators versus Impulse 

in Decision-making Accuracy for First-class 

Referees in Volleyball 
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Health 

February 2020 

3 The Impact of Inverse Learning Style in 

Learning Teaching Skills for Third-Year 

Students’ Faculty of Physical Education 

and Sports Sciences - Diyala University 

PSYCHOLOGY AND 

EDUCATION 

2020 

 

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة 

 نائب رئٌ  اتحاد الفرعً لكرة الطائرة فً دٌالى  اسم الهٌئة ت
1 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

       

3112                          3112 -3119 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ز جوائز / شيادات تقديرية / كتب شكرك إبداعات أو نشاطات حصل فييا عمى 
 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 

 1 انجاز عمل                

 انجاز عمل عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة /                /          

 دٌالىجامعة  –
3111 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 اهداء ادوات مساعدة

3 

 اهداء ادوات مساعدة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  /                /          

 جامعة دٌالى –

3113 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 اهداء كتاب

2 

 اهداء كتاب عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  /                /          

 جامعة دٌالى –
3113 

 



 

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 انجاز اعمال

4 

 جهود متمٌزة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

 3112 رئاسة جامعة دٌالى /                /          

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 انجاز اعمال

2 

 جهود متمٌزة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

مساعد رئٌ  جامعة دٌالى  /                /          

 االدارٌةللكؤوا 

3112 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 حضور مؤتمر

2 

 جهود مبذولة بالمؤتمر عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

 3112 كلٌة تربٌة اساسٌة –جامعة الموصل  /                /          

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 انجاز اعمال

2 

 جهود متمٌزة عنواا النكاط او االبداع 



 

 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

 3114 رئاسة جامعة دٌالى /                /          

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 اعمالانجاز 

2 

 حرص وكعور بالمسؤولٌة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى  /                /          

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

3114 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 انجاز اعمال

9 

 جهود مبذولة ومتمٌزة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

 3114 رئٌ  جامعة دٌالى /                /          

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 انجازات علمٌة

11 

 انجازات علمٌة النكاط او االبداععنواا  

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

  وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً /                /          

3114 



 

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 انجاز اعمال

11 

 جهود متمٌزة االبداععنواا النكاط او  

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

 3114 رئٌ  جامعة دٌالى /                /          

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 لجنة مناقكة

11 

 عضو لجنة مناقكة عنواا النكاط او االبداع 

 علٌهما حصل  

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

 3112 كلٌة تربٌة للبنات –جامعة الكوفة  /                /          

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 لجنة مناقكة

13 

 عضو لجنة مناقكة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر ()جائزة / 

 السنة      الجهة المانحة      

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة بابل  /                /          

 وعلوم الرٌاضة
3112 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 لجنة مناقكة

12 

 عضو لجنة مناقكة عنواا النكاط او االبداع 



 

 

 ما حصل علٌه 

 كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر ()جائزة / 

 السنة      الجهة المانحة      

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة كربالء  /                /          

 وعلوم الرٌاضة
3112 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 انجازات علمٌة

14 

 انجازات علمٌة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر ( )جائزة /

 السنة      الجهة المانحة      

 3112 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً /                /          

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 لجنة مناقكة

12 

 عضو لجنة مناقكة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 / كتاب ككر ()جائزة / كهادة تقدٌرٌة 

 السنة      الجهة المانحة      

كلٌة التربٌة وعلوم  –جامعة بغداد  /                /          

 الرٌاضة للبنات
3112 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 اعمال انجاز

12 

 جهود متمٌزة مبذولة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 تقدٌرٌة / كتاب ككر ()جائزة / كهادة 

 السنة      الجهة المانحة      

 3112 رئٌ  جامعة دٌالى /                /          

 



 

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 لجاا مناقكة

12 

 عضو لجنة مناقكة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

جامعة بغداد كلٌة التربٌة البدنٌة  /                /          

 وعلوم الرٌاضة 
3112 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 انجاز اعمال

12 

 جهود مبذولة فً انجاح فعالٌات المؤتمر عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 تقدٌرٌة / كتاب ككر ()جائزة / كهادة 

 السنة      الجهة المانحة      

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى  /                /          

 وعلوم الرٌاضة
3112 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 انجاز اعمال

19 

 جهود متمٌزة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 تقدٌرٌة / كتاب ككر ()جائزة / كهادة 

 السنة      الجهة المانحة      

 3112 رئٌ  جامعة دٌالى /                /          

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 انجاز اعمال

31 

 جهود مبذولة متمٌزة عنواا النكاط او االبداع 



 

 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

كلٌة البدنٌة وعلوم  –جامعة دٌالى  /                /          

 الرٌاضة
3119 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 لجنة مناقكة 

31 

 عضو لجنة مناقكة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة بغداد  /                /          

 وعلوم الرٌاضة
3119 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 لجنة مناقكة

33 

 عضو لجنة مناقكة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

كلٌة تربٌة البدنٌة و  –جامعة بغداد  /                /          

 علوم الرٌاضة
3131 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 انجاز اعمال

32 

 جهود متمٌزة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

 3131 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً /                /          



 

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 انجاز اكادٌمً ومهنً

34 

 انجازات علمٌة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

 3131 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً /                /          

 ت
 

 نوع االبداع  او النكاط 
 لجنة مناقكة

32 

 عضو لجنة مناقكة عنواا النكاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / كهادة تقدٌرٌة / كتاب ككر (

 السنة      الجهة المانحة      

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة الكوفة  /                /          

 وعلوم الرٌاضة
3131 

 

  التألٌف والترجمة 

 

 

 

 

 المبادئ االساسٌة لمهارات الكرة الطائرة وطرق تعلمها عنواا الكتاب ت

 3111( لسنة 3412رقم االٌداع فً دار الوثائق والكتب ) –الموال  اسم دار النكر 
 

 غٌر منهجً –    منهجً     1/ ط  عدد الطبعات 3113سنة النكر/ 



 

 

 ٌرٌةالكهادات التقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


