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تاثير التداخل بين التمرين المكثف والموزع باألسلوبين  )): عنوان رسالة الماجستير
 ((.األمري والتدريبي لتعلم بعض المهارات الهجومية بكرة السلة

 

 بشائر رحيم شاللالباحث : 

 حميد  ايادم. د.                  عبدهللا المشهدانيالمشرفان : أ. د. 
 

 :  هي أبواب خمسة على الرسالة اشتملت
 الباب اأول :التعريف بالبحث 

 مقدمة البحث واهميتة:
وتمممل الت مممرا المممى اهميمممة العمليمممة  واهميمممة البحمممث مقدممممة تضممممذ هممماا البممماب علمممى

التعلميمممة لمعالامممة المواخمممف المختل مممة  ولمممال  اسممملوب التممممريذ المل مممف التعليميمممة 
ممذ اضلعماب التمي تعتممد علمى ع  ممر  السملة والمموع  باضضما ة المى الم  تعمد لمر 

 تلممممذ لو مممما محاولمممة اممماد   مممي اسمممت با  وسممما ل أهميمممة البحمممث أمممما   الممارسمممة
 و دريسمية بشملل عمالاديد  تخدل وتساهل  ي ت وير العملية التعليميمة والت تعليمية
 .بشلل خاص السلة لر  لعبة

أمممما مشمممللة البحمممث تحمممددت ممممذ خمممرل المشممماهدات المتلمممرر  للباح مممة علمممى سمممير 
عمليمممة التمممدريت وبمممالتعلل  مممي الممممدارت المتوسممم ة وا عداديمممة للب مممات علمممى واممم  
الخ مموص حيث ا عتممماد علممى ا سمماليب التقليديممة التممي تقيممد دور ال الممب وتلممل 

استقرليت  ومشارلت  ا ياابية  ي التخ ي  والت  يا والتقمويل علمى المر ل مذ دراة 
مممذ التقممدل اللبيممر اممدا  ممي  را مما واسمماليب التممدريت والممتعلل با ضمما ة الممى ا ممت 
ه مما  اسمماليب اخممر  تع ممي بت لمميل وادولممة اوخممات التمممريذ والراحممة.لل المم  ح ممع 

السممملة  مممي  بلمممر  الماوميمممة المممممارات بعممم  لمممتعلل الباح مممة  امممراة عمليمممة التمممداخل
   .المدارت المتوس ة

 الى الدراسة هد ت وخد : 
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 مممممد  تمممما ير اسممممتخدال التمممممريذ المل ممممف والممممموع  با سمممملوبيذ ا مممممر   التعممممرف
 .السلة بلر  الماومية الممارات بع  لتعلل والتدريبي

 السلة بلر  الماومية الممارات بع  التعرف على اضسلوب اض ضل لتعلل. 
 

 يأتي ما الباح ة ا ترضت البحث أهداف مذ وللتحقا : 
  لمامامي  للمما والبعدية القبلية ا ختبارات بيذ إح ا ية د لة اات  روا ه ا 

 . السلة بلر  الماومية الممارات بع  لتعلل
  ا ختبممممارات بمممميذ الماممممامي  التاريبيممممة  ممممي إح مممما ية د لممممة اات  ممممروا ه مممما 

 .السلة بلر  الماومية الممارات بع  لتعلل البعدية
 بممالتعلل  مختممار  لتععيممع ع ممواذ الحممث تتعلمما مواضممي  إلممى الباح ممة ت رخممت ولقممد

والممممتعلل الحرلممممي والعوامممممل الممممما ر  علممممى الممممتعلل الحرلممممي ومراحلمممم    وم مممممول 
التمممريذ واسمماليب ادولممة التمممريذ  لممال  الممى  را مما التممدريت واسمماليب الممتعلل 

 الماوميممة والممممارات ممار عامممةخا ممة ا سمملوب ا مممر  والتممدريبي وم مممول ال
 .بالبحث المتعلقة السابقة الدراسات عر  تل لما السلة بلر 

 ا ختبممممار اات الماموعممممات ا ربعممممة باسمممملوب التاريبممممي الممممم م  اسممممتخدال وتممممل 
 للعمال  البات ال مف ال ما ي المتوسم  مذ عي ة على واار    والبعد  القبلي

   موععيذ على ارب  ماامي . (  البة 20) عددهل والبالغ(  4002) الدراسي
      بمعمممممدل و المممممم م  ت  يمممما تمممممل   القبليمممممة ا ختبممممارات ممممممذ ا  تمممممماة وبعممممد  (

 إاممممممراة تمممممل المممممم م  ممممممذ ا  تمممممماة وبعمممممد   اضسمممممبو   مممممي(  تعليميمممممة وحمممممدتيذ
 .البعدية ا ختبارات

 عليممما ح مملت التممي بممالقيل والبعديممة القبليممة لرختبممارات ال تمما   عممر  تممل وخممد 
 البحممممث خيممممد عممممدد مممممذ الوسممما ل الح مممما ية للمت يممممرات (اسممممتخدال بعممممد الباح مممة
 .وم اخشتما وتحليلما

 وم ما ا ست تااات الى الباح ة تو لت وخد   : 
  أذ اسلوبي التمريذ ) المل ف والموع  (لاذ لمما تما ير لبيمرا  مي ح مول المتعلل

 . وال  واضح مذ خرل ت وخما  ي معلل ا ختبارات



abeb  جامعة ديالى -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 8102-8102 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 تداخل بيذ اسماليب التممريذ والمتعلل اع مت  تما   اياابيمة ال مر ممذ اذ عملية ال
 .استخدامما على و ا ا سلوب التقليد  ) ا مر (

 وأهمما التو يات الى التو ل تل ا ست تااات ضوة وعلى : 
 التعليمية الحدي ة لموضو  البحمث و يرهما لاسماليب -اعتماد ا ساليب التعليمية

 .التعليمية  ي المدارتمضا ة ومساعد   ي العملية 

 .التاليد على ااراة دراسة مشابمة لبقية الممارات الماومية بلر  السلة 
 اإلياابي الت لير وباضخص للمتعلميذ الت لير  بالاا ب ا هتمال ضرور  على التأليد

 خدرات  ويستخدل ي لر المتعلل اعل  ي تساهل تعليل واستراتيايات  مااج واستخدال
 .العقلية

أثر منهج تعليمي بأنموذج بايبي في التفكير األيجابي وتعلم  (( ن رسالة الدكتوراه :عنوا

بعض المهارات الهجومية بكرة السلة لطالب المرحلة األولى في كلية التربية البدنية 

 ((وعلوم الرياضة

 بإشراف
 رافد مهديا.د 

          

 هي : فصحل على خمس   رطرحة اشتملت األ
مقدمممة البحمث وأهميتمم  اسمتخدال أ مممواج بمايبي لمعر ممة أ مرر علممى الت ليمر ا ياممابي وتعلممل  تضمم ت

 مي أذ الم ماه  أمما مشمللة البحمث تلخ مت   لمد  ال مرب  لر  السملةب ماوميةبع  الممارات ال
 لر  السلة لل تستخدل ال مااج الحدي ة والتمي يلموذ الممتعلل مارات لعبةالتعليمية المتبعة  ي تعليل م

 ي  محورا  عا   ي العملية التعليمية  محماوليذ ا بتعماد عمذ ال ريقمة ا عتياديمة التمي تعتممد علمى 
أسلوب الشرح و قل المعلومات ب ريقة إلقا ية   والتي   ترتقمي المى ت ميمة مممارات الت ليمر وت تقمر 

ارتمأت الباح مة لماا    التعلميلالم يرات التي ت ير إهتمال المتعلميذ مما ي علت سملبا علمى مخرامات 
عتممد علمى اسممت ار  يتسملي  الضموة علمى أ مممواج بمايبي ومما يحتويمم  ممذ ت ميمة للعمليمات العقليممة اا 

سممممل  مممي اعمممل الممممتعلل اات ت ليمممر يخممد  ت ليممر الممممتعلل  حمممو اإلستلشممماف والت ليمممر بالمعلوممممات و
  .اياابي واعل عملية التعلل أسمل للمتعلميذ

 حقد هدفت الدراس  الى :
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تعلل بع  و  ستخدال إ مواج بايبي  ي الت لير اإلياابياتعليمي بالم م  الالتعرف على أ ر 
 –لر  السلة ل رب المرحلة ا ولى  ي للية التربية البد ية وعلول الرياضة بالممارات الماومية 

 اامعة ديالى.

 فترضت الباةث  ما يأتي :احللتةقق من أهداف البةث 
مقيات ه ا   روا اات د لة إح ا ية بيذ ا ختبار القبلي والبعد  لماموعتي البحث  ي  -1

 .ا ياابي الت لير
ه ا   روا اات د لة إح ا ية بيذ ا ختبارات القبلية والبعدية لماموعتي البحث  ي تعلل  -4

 . لر  السلةببع  الممارات الماومية 
مقيات البعد  بيذ ماموعتي البحث  ي ه ا   روا اات د لة إح ا ية  ي ا ختبار  -3

  .الت لير ا ياابي
ه ا   روا اات د لة إح ا ية  ي ا ختبارات البعدية بيذ ماموعتي البحث  ي تعلل بع   -2

 لر  السلة.بية مالممارات الماو 
 ماومية مواج بايبي  والت لير ا ياابي والممارات الات رخت الباح ة إلى مواضي  تتعلا بولقد 

 البحث.ب متعلقةلالر  السلة لما تل عر  الدراسات السابقة ب
سممملوب المامممموعتيذ الضممماب ة والتاريبيمممة اات ا ختبمممار القبلمممي اتمممل اسمممتخدال المممم م  التاريبمممي بح

 -اار  على عي ة مذ  رب المرحلة ا ولى  ي للية التربية البد ية وعلول الرياضمة   و والبعد  
ت لممب البحممث و  الممب (    30) لوالبمالغ عممدده(  4012 – 4010 )اامعمة ديممالى للعممال الدراسممي

 ختباريذ هما:ااستعمال 
  اإلياابيمقيات الت لير.                           
 اإلختبارات الممارية. 
( وحمد  تعليميمة للمل ممذ 11بعد ا  تماة ممذ ا ختبمارات القبليمة   تمل ت  يما المم م  وبواخم  )و      

تمممل إامممراة ممممذ المممم م  بعمممد ا  تمممماة و بمعمممدل ) وحمممدتيذ تعليميمممة (  مممي اضسمممبو     المامممموعتيذ و
 .ا ختبارات البعدية

عر  ال تا   لرختبمارات القبليمة والبعديمة بمالقيل التمي ح ملت عليمما الباح مة بعمد اسمتخدال  تل وخد
 وتحليلما وم اخشتما. خيد البحث للمت يرات(SPSS) البر ام  ا ح ا ي 

 حمنها : الى االستنتاجات  الباةث حقد تحصلت 
ياابي اا ر  مالمالللية لاذ الوحدات التعليمية المعد  و ا إ مواج بايبي واضسلوب المتب   ي  -1

 . وب روا مختل ة   تعلل ممارات خيد البحث و الت لير اإلياابي مقيات  ي
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 مي مقيمات ت وا الماموعة التاريبية التي استخدمت إ مواج بايبي على الماموعة الضاب ة  -4
 الت لير اإلياابي.

 ممارات خيد البحث.الت وا الماموعة التاريبية على الماموعة الضاب ة  ي تعلل  -3
 أهمها :ح التحصيات  تم التحصل الىحعلى ضحء االستنتاجات 

لليممة التربيممة البد يممة  -بلممر  السمملة  ماوميممةالممممارات ال مممواج بممايبي  ممي تعلممل بعمم  إوليممف ت -1
مممارات خيمد الوعلول الرياضة لقدرت  على إ ار  الت لير لديمل  باإلضا ة لمدورر ال عمال  مي تعلمل 

 البحث.

 اإلياممممابي التأليممممد علممممى ضممممرور  ا هتمممممال بالاا ممممب الت ليممممر  للمتعلممممميذ وبمممماضخص الت ليممممر -9
 تساهل  ي اعل المتعلل ي لر ويستخدل خدرات  العقلية. عليلواستخدال  مااج واستراتيايات ت

 
 ا

 الوظائف التي شغلها: 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 تدريسية 1
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
 ولحد األن – 0777

 

 

 الجامعات اح المعاهد التي قام بالتدريس فيها 
 

 

 
 

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

 كرة السة 9111-1222 البدنية وعلوم الرياضهالتربية  كلية-ديالى   1

كلية التربية البدنية وعلوم  ديالىجامعة  2
 الرياضة 

 طرائق تدريس 8118-8181   

جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم  3
 الرياضة

 تعلم حركي ولحد األن-2221

جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم  4
 الرياضة

 كرة السلة ولحد األن-2221
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 المقررات الدراسي  التي قام بتدريسها 

 

 

 

  المقررات الدراسي  التي قام بترطحيرها اح ساهم في ترطحيرها 

 

 

 

 

 

 

 

 على الرسائل حاالرطاريح  األشراف 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 التربية الرياضية ديالى 1
االلعاب 

 الفرقية
 9111-1222 كرة سلة

 الرياضيةالتربية  ديالى 2
العلوم 

 النظرية

طرائق 

 تدريس

   8118-8181 

 التربية الرياضية ديالى 3
العلوم 

 النظرية
 تعلم حركي

 ولحد األن-2221

 
4 

 التربية الرياضية ديالى
االلعاب 

 الفرقية
 كرة سلة

 ولحد األن-2221

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

1      

2      

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت
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  المؤتمرات حالندحات العلمي  حالحرش التي شارك فيها 

 
 

 

 ديالى 1
التربية 
 البدنية

التربية البدنية 
وعلوم 
 الرياضة

2219- 2222 

 عنوان  الرسالة
 االطروحة   أو

الحركي واداء بعض المهارات الهجومية تاثير العاب حركيةفي الذكاء 
 (سنةللمدرسةالتخصصيةفي ديالى9-8بكرةالسلةبأعمار)

 تاثير تمرينات البيالتس في تطوير مهارة استقبال االرسال لالعبي الكرة الطائرة جلوس العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 المشاركةنوع  القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2212 -       بحث   جامعة األسراء /بغداد -1
  العنوان 

  
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2212 -بحث         التربية الرياضية جامعة ديالى /كلية التربية األساسية -2

تاثير أستخدام التعلم التعاوني ونظرية جيسكو في تعلم رفعة النتر لدى طالب المرحلة األولى في كلية  العنوان 
 التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

3- LEIPZIG          2212-2212 حضور 
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

البدنية جامعة ديالى /كلية التربية  -4
 2218 -     ب       وعلوم الرياضة

طالب  تمرينات مهارية باستخدام التعلم التوليدي في أحتفاظ وتعلم المناولة من الكتف بكرة السلة لدىتأثير  العنوان 

 كلية التربية البدنية والعلومفي  المرحلة األولى
 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

البدنية /كلية التربية  الكوفةجامعة  -2
 2218 -     ب       وعلوم الرياضة

بكرة السلة السلمي  هديفالتوالجزئية في تعلم مهارة  ةتأثير استخدام أنموذج بلوم وفق الطريقة الكلي العنوان 
 والرضا الحركي لدى طالب المرحلة األولى
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  الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

 

 

 

 

 ت
 

عنوان 
 الدورة 

 
  تحكيمية في الجمناستكدورة تدريبة 

 2219 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  –جامعة ديالى  مكان النعقاد

 ت
 

عنوان 
 الدورة 

 للقوة البدنية دورة تدريبة

1 

 مكان
 
 االنعقاد 

 2218 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية –جامعة ديالى 

 ت
 

عنوان 
 الدورة 

 الدورة التدريبية والتحكيمية تأهيلية

2 

مكان 
 االنعقاد

 2212 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية –جامعة ديالى 

 ت
 

عنوان 
 الدورة 

 دورة تحكمية في كرة السلة

3 

مكان 
 االنعقاد

 2212 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية –جامعة ديالى 

 ت
 

عنوان 
 الدورة 

 دورة دولية في األصابات الرياضية والتأهيل

4 

مكان 
 االنعقاد

 2219 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية –جامعة ديالى 

 ت
 

عنوان 
 الدورة 

 الدولية للتربية البدنية والترفيه والصحية
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 لمشرحعات البةثي  في مجال التخصص لخدم  البيئ  حالمجتمع أح ترطحير ا
 التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

 تأثير استخدام األسلوب التنافسي لتعلم بعض المهارات

 األساسية في رياضة المبارزة 

 مجلة جامعة تكريت   

 للعلوم األنسانية 

  

    2222   

 

2 

 تأثير األسلوب التبادلي متداخال بالتمرين المتسلسل والعشوائي 

 لتعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة
 2229 مجلة الفتح

 

3 

  وفحص( االحتواء) التضمين أسلوبي استخدام تأثير

 السلة بكرة العالية والطبطبة الصدرية المناولة مهارتي لتعلم النفس

 مجلةعلوم التربية 

 الرياضية 
3/2212 

 مكان

النعقا

 د

 2212 ليبزك -المانيا

 ت
 

عنوان 
 الدورة 

 والجنسي األسري السلةوالعنف كرة لعبة لقانون التطويرية الدورة

 المخدرات تعاطي ار وأضر
 

 مكان
 االنعقاد 

 2218 الرياضية وعلوم البدنية التربية كلية – ديالى جامعة

 ت
 

عنوان 
 الدورة 

 ورشة البايوميكانيك

 

 مكان
 االنعقاد 

كلية التربية البدنية وعلوم  -الكوفة جامعة

 الرياضه

2218 

 ت
 

عنوان 
 الدورة 

 الجمناستك في تحكيمية تدريبة دورة

 

 مكان
 االنعقاد 

 وعلوم البدنية التربية كلية – ديالى جامعة

 الرياضية

2212 
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 أثر استخدام الرزم التعليميةالمبرمجة  4

 بأسلوب التنافس)الجماعي(في تعلم واحتفاظ 

 بعض المهارات األساسية بكرة اليد

   لعلوم كربالء مجلة

 2214 الرياضية التربية

2 
 االنتباه تركيز تطوير في المبرمج الكتيب وفق الذاتي التعلم أثر

 . السلة بكرة والتصويب المناولة مهارتي وتعلم العقلي والتصور 

  لعلوم كربالء مجلة

 الرياضية التربية
2214 

2 
 في الذاتي والتطبيق باألقران المستويات متعدد أسلوب دمج اثر

 .السلة بكرة األساسية المهارات بعض لتعلم المستثمر الوقت

 االوربيةةةةةةةةةةةةةة المجلةةةةةةةةةةةةةة

  علةةةةةةةةةةةةوم لتكنولوجيةةةةةةةةةةةةا

 الرياضة

2212 

2 
 بالجزء األعدادي في  تنمية الطالقة النفسية أثر األلعاب الصغيرة

 وتعلم مهارةالمناولة من فوق  مستوى الكتف بكرةاليد

  وبحوث مجلةدراسات

 الرياضية التربية
2212 

8 
 تعلم في التعليمية جيسكو ونظرية التعاوني التعلم استخدام تأثير

 األثقال برفع النتر رفعة فعالية
 2212 الرياضة علوم مجلة

9 
 المهارات بعض تعلم في بايبي أنموذج وفق تعليمي منهج أثر

 – الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية لطالب السلة بكرة االساسية

 ديالى جامعة

 ديالى جامعة مجلة
2219 

 

 

  (  المجالت العالمي  حمجلimpact factors التي قام بالنشر فيها ) 
 NNALS OF Tropical Medicine and public health اسم المجلة ت

 األمامية الضربة لمهارة األنجاز ودقة أبتداء فن أكتساب في تعليمية برامج استخدام أثر عنوان البحث

 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية طالب لدى بالتنس 

  222222 

 International journal of pharmaceutical research اسم المجلة ت

 ( في التفكير التأملي وتعلم بعض المهارات2E'sفاعلية استخدام دورة التعلم السباعية ) عنوان البحث

 الهجومية بكرة السلة لطالب المرحلة األولى. 

  2221 
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 .International journal of Pstychosocial habilitation اسم المجلة ت

المهارات الهجومية  تأثير أستخدام إستراتيجية (K.W.L.H) في التفكير األبداعي وتعلم بعض عنوان البحث

 بكرة السلة

 2222  الدولة / 

 Palarch,s journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology اسم المجلة ت

أثر استخدام تمارين األلعاب الحركية في أسلوب التعلم التعاوني في تعلم مهارة تصويب كرة  عنوان البحث

 السلة

 

 2221  الدولة / 

 Palarch,s journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology اسم المجلة ت

دراسة مقارنة بين طريقة التعلم التفاضلي والطريقة المعتمدة باستخدام التمارين المساعدة في  عنوان البحث

 تعليم مراحل أداء رفع الخطف للمبتدئين

 

 2221  الدولة / 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

 

 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 

 ت
  اسم الهيئة

 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوية تاريخ االنتساب محلي         دولية
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  / إبداعات أو  شا ات ح ل  يما على ) اوا ع / شمادات تقديرية
 لتب شلر(

  ت

 المشاركة بالجان أو النشاط نوع اإلبداع

1 

 اللجان امتحانية عنوان النشاط أو اإلبداع 

 

 ما حصل عليه

)جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 شكر (

 الجهة المانحة
 السنة

 

  
 التربية كليةجامعة ديالى/

  الرياضة وعلوم البدنية
2219 

  ت

 تنظيم عمل أو النشاط نوع اإلبداع
2 

 درس نموذجي بطرائق التدريس اإلبداععنوان النشاط او  

 

 ما حصل عليه

)جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

  
 التربية كلية/ديالى جامعة

 الرياضة وعلوم البدنية
2229 

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 لجنة علمية

 بالتطبيق الميداني علمية لجنة عنوان النشاط او اإلبداع 

 

 ما حصل عليه

)جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة
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 التربية كلية/ديالى جامعة

 الرياضة وعلوم البدنية
2212 

  ت

 انعقاد مؤتمر نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

 مشاركة بالجان المؤتمر عنوان النشاط او اإلبداع 

 

 ما حصل عليه

)جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 شكر (

 السنة الجهة المانحة

  
 التربية كلية/ديالى جامعة

 الرياضة وعلوم البدنية
2222 

  ت

 أعمال تطوعية نوع اإلبداع  أو النشاط

2 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 

 ما حصل عليه

)جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

  
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة / ديالى
2222 

  ت

 لجان امتحانية نوع اإلبداع  أو النشاط

2 

 لجان امتحانيةعضو  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 

 ما حصل عليه

)جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة
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كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة / ديالى
2212 

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط
 لجان امتحانية

2 

 عضو لجان امتحانية عنوان النشاط او اإلبداع 

 

 ما حصل عليه

)جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 شكر (

 الجهة المانحة
 السنة

 

  
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة /ديالى
2212 

  ت

 النشاطنوع اإلبداع  أو 
 تطوعية أعمال

8 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 

 ما حصل عليه

)جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 شكر (

 السنة الجهة المانحة

  
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة /ديالى
2219 

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط
 تطوعية أعمال

9 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 

 عليهما حصل 

)جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 شكر (

 الجهة المانحة
 السنة

 

كلية التربية البدنية وعلوم   

 الرياضة / ديالى
2219 
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  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط
 معرض كتاب

12 

 عضو بمعرض الكتاب عنوان النشاط او اإلبداع 

 

 ما حصل عليه

)جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 شكر (

التربية البدنية وعلوم  كلية

 الرياضة /ديالى

 السنة

2219 

    

 

 التأليف والترجمة 

 

 

 

 

 

 

 اللغات التي يجيدها 

 العربية.  1

2  . 

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع 

  أخرىنشاطات 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 

   


