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 ( :3227عنوان رسالة الماجستير )

 الناشئين النتياء أساسا   الخاصة الحركية اليدرات بعض بداللة التصويب بدقة التنبؤ

 المبارزة رياضة في

 ص الرسالة مخستم
التنبؤ بدقة التصويب بداللة بعض القدرات الحركية ))

 (( مبارزةالخاصة أساسًا النتقاء الناشئين في رياضة ال
 

 : أبواباحتوت الرسالة خمسة 
 

 الباب األول
 * التعريف بالبحث :

المقدمة واهمية البحث وقدد تدم التطدرل الدم اهميدة اسدتخدام  باحتوى هذا البا     
التنبؤ في المجال الرياضدي لمكشدف  دن مسدتقبل  مميدة انتقداء الل بدين لممارسدة 

 اتهم وقدراتهم .م امكانوالتي تلئ نوع معين من النشاطات الرياضية
وفدل القددرات الحركيدة اما مشكمة البحث فهناك  شوائية فدي اختيدار الناشدئين      

ة يددالتنبئمعددادالت ال مميددة صددحيحة مددن خددلل ايجدداد  ألسددسال تخضدد  الخاصددة    
 لبعض القدرات الحركية الخاصة لمناشئين .

 ف البحث :اهدا* 
القدرات الحركيدة الخاصدة لددى ناشدئي  التعرف  مم دقة التصويب بداللة بعض -1

 المبارزة.
ايجدداد العلقددة االرتباطيددة بددين اختبددار الدقددة وبعددض اختبددارات القدددرات الحركيددة  -2

 الخاصة أساسًا النتقاء الناشئين في رياضة المبارزة.
استنباط معادالت تنبئيدة لدقدة التصدويب بداللدة بعدض القددرات الحركيدة الخاصدة -3

 الناشئين في رياضة المبارزة.أساسًا النتقاء 
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التعرف  مم اكثر القدرات مساهمة في دقة التصويب من حركة الطعدن لناشدئي  -4
 المبارزة.

 * مجاالت البحث :
 المجال البشري : -

 16دون  بأ مددارلمناشددئين فددي رياضددة المبددارزة  ال بددو المركددزين التدددريبيين      
 سنة.

 ديالم ( .-ضمن محافظتي ) بغداد       
 المجال الزماني : -

 . 2006/  31/12ولغاية   2006/ 12/4من لممدة    
 المجال المكاني : -
القا ددات الخاصددة بتدددريب فريددل الناشددئين فددي رياضددة المبددارزة لممركددز التدددريبي   

   لمحافظة بغداد 
 وهي )مدرسة المبارزة في الحبيبية (.   

ة المبدارزة ئين فدي رياضدفريدل الناشدالساحات والقا ات الخاصة بتددريب  فضًل  ن
المعممدين فدي  إ ددادلممركز التدريبي لمحافظة ديالم وهي) قا ة المبارزة في معهدد 

 بعقوبة(.

 الباب الثاني
اشددددتممت  إذاحتددددوى هددددذا البدددداب الدراسددددات النظريددددة والدراسددددات المشددددابهة        

 الدراسات النظرية  مم :
وهدي ) الدقدة  القددرات الحركيدة فدي المجدال الرياضدي و نبدؤ فدي المجدال الرياضدي الت

ة االنتقددداء فدددي المجدددال ماهيدددو   الرشدداقة (و  واالسدددتجابة الحركيدددة التوافددل  التدددوازن
االختبدددارات والقيددداس  ندددد  أهميدددة وأنوا دددم ومراحمدددم   االنتقددداء أهددددافو  الرياضدددي
اختيدددار و  ضدددة الناشدددئين فدددي المبدددارزةريا و       لقدددة االنتقددداء بدددالتنبؤاالنتقددداء

 الناشئين في المبارزة.
 الباب الثالث
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وسدددائل جمددد  و   يندددة البحدددثو  دماحتدددوى هدددذا البددداب مدددنهت البحدددث المسدددتخ     
 لقددرات الحركيدة الخاصدةتحديد اهم اختبدارات او تحديد متغيرات الدراسة عمومات و الم
 ات المرشحة ) ثبات االختبداراتار باالسس العممية للختو       التجربة االستطل يةو 
 طريقة تنفيذ اختبارات القدرات الحركيدةو  موضو ية االختبارات (و  صدل االختباراتو 

 الوسائل اإلحصائية .و وتجانس العينة  الخاصة
 

 الباب الراب 
 رض البيانات وتحميل النتائت ومناقشتها اذ تم التوصل الدم احتوى هذا الباب      

 تحقيل اهداف البحث .
 
 

 الباب الخامس
صل اليها الباحث من خلل دراستم تو وتوصيات احتوى هذا الباب  دة استنتاجات 

 -هي:
امكانيددة تحديددد  دددد مددن التنبددؤات لمقدددرات الحركيددة الخاصددة بداللددة الدقددة  -1

 أساسًا النتقاء الناشئين في رياضة المبارزة.

الناشدئين فدي إن الدقة تمعب دور بدارز فدي تحسدين القددرة الحركيدة لل بدين  -2
 المبارزة.

لمتوافددل اهميددة كبيدددرة فددي تطدددوير القدددرات الحركيددة لل بدددين الناشددئين فدددي  -3
 المبارزة.

 لسر ة االستجابة اهمية كبيرة في تطوير القدرات الحركية. -4

لمهارة الطعن بالمبارزة دور بارز في تحديد دقة التصويب لل بين الناشدئين  -5
 في المبارزة.
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 -اما التوصات هي:
الباحث بضرورة التركيز  مم مهارة الدقدة فدي انتقداء ال بدي المبدارزة يوصي  .1

الناشئين لما لها من دور بارز فدي  مميدة التنبدؤ بداللدة هدذد القددرة لممهدارة 
 الحركية المطموبة من الل ب الناشئ بالمبارزة في مرحمة الناشئين .

ارز فددي يوصددي الباحددث باالهتمددام بمهددارة الطعددن بالمبددارزة لمددا لهددا دور بدد .2
تحديددد مهددارة الدقددة مددن خددلل التكددرار و ميددم فمددن الضددروري االهتمددام بهددذد 

 المهارة الحركية والتي تعّد من المهارات االساسية في لعبة المبارزة .

يوصي الباحث بإجراء بحوث ودراسات أخرى تنبئيدة بددالالت أخدرى لمتغيدرات  .3
أو القياسدددات  لدددم يتطدددّرل اليهدددا الباحدددث فدددي بحثدددم مثدددل: الصدددفات البدنيدددة

 الجسمية والقدرات العقمية .

يوصي الباحث بتعمديم نتدائت هدذا البحدث لمعداممين فدي حقدل تددريب المبدارزة  .4
لل بين الناشئين في القطر العراقي للستفادة منها في تحديد العلقات التي 
ظهددرت فددي هددذد الدراسددة لمتنبددؤ باختبددار ال بددين ناشددئين يعددّول  مدديهم فددي 

 الحركية  ن طريل التدريب  مم هذد المهارات . تطوير مهاراتهم

يوصدي الباحدث بدأن القددرات التدي لدم تظهدر لهدا  لقدة ارتبداط بمهدارة الدقددة  .5
ممكن ا تمادها في دراسات أخرى بدالالت أخرى غير مهدارة الدقدة ممكدن ان 

 تظهر فيما بينها  لقات تنبئية تفيد العاممين في هذا المجال.

المعادلة التي توصل اليها لمتنبؤ بدقة التصويب أساسًا يوصي الباحث بأ تماد 
 سنة 16النتقاء الناشئين في رياضة المبارزة بأ مار دون 
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 ( :3277عنوان اطروحة الدكتوراه )

 وبعض االستعداد وضع وأداء العلمية المعرفة في -إجرائه وقت بحسب -التيويم أثر

 المبارزة رياضة في األساسية المهارات

 ممخص األطروحة بالمغة العربية
وض  االستعداد عرفة العممية وأداء في الم -بحسب وقت إجرائم -التقويم  أثر

 المبارزةساسية في رياضة بعض المهارات األو 
المشرف:أ.د.محمد  شهاب                               الب الباحث:بشار غ

 محمد  جاسم
 وحة عمى خمسة أبواب،وىي كما يأتي:شتممت األطر أ

كمتو التي تبمورت ضال عن مشمقدمة البحث وأىميتو ف األول عمى احتوى الباب     
ا عمى المعرفة استخدام أنواع مختمفة من االختبارات التقويمية ومعرفة أثرى في قمة

تحميل  لطمبة ودقةعمى الرغم من أىميتيا في زيادة تحصيل ا العممية لدى الطالب
المواقف المختمفة،وانتقاء أفضل االختيارات والحمول لمواجية متطمبات ىذه 

 تنفيذىا خالل الدرس.المواقف،واإلسراع في 
 :أما أىداف البحث فانحصرت في اآلتي

 فيالميارات األساسية لوضع االستعداد وبعض  المعرفة العممية في بناء مقياس -1
 .جامعة ديالى–لطالب السنة الثالثة في كمية التربية الرياضية  المبارزة رياضة
الميارات األساسية  بعضوضع االستعداد و ل المعرفة العممية مستوى مىع لتعرفا-2
جامعة ديالى  –كمية التربية الرياضية  –الثالثة  سنةطالب اللدى  المبارزة رياضة في
 . 
العممية  معرفةالفي  –حسب وقت أجرائو ب –أنواع التقويم  ثرالتعرف عمى أ-3
 مطالب .ل بعض الميارات األساسية في المبارزةوضع االستعداد و ل
 في أداء أفراد عينة البحث -بحسب وقت إجرائو –قويم التعرف عمى اثر أنواع الت-4

 لميارات األساسية في رياضة المبارزة.لوضع االستعداد وبعض ا
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في المعرفة  -بحسب وقت إجرائو -التعرف عمى فروق التأثير ألنواع التقويم-5
 لميارات األساسية فيالوضع االستعداد وبعض العممية لدى عينة البحث وأدائيم 

 مبارزة.ال رياضة
الثالثة  ل المجال البشري عمى طالب السنةوفيما يتعمق بمجاالت البحث،فأشتم     

والبالغ  2011-2010جامعة ديالى لمعام الدراسي -في كمية التربية الرياضية
ولغاية  9/5/2010فترة لزماني من الطالب،واستغرق المجال ا( 100عددىم)

المبارزة والقاعات الدراسية في كمية  ما المجال المكاني فتضمن قاعة،أ 1/8/2011
 لتربية الرياضية المشمولة بالبحثا

مباحث عديدة منيا  ومنيا الثاني دراسات نظرية ودراسات مشابية البابواشتمل      
)مفيوم التقويم التربوي،أنواع التقويم التربوي،مجاالت التقويم التربوي،أىمية التقويم 

 .(وي،وظائف التقويم،الخبالتر 
استخدم أما الباب الثالث فاحتوى عمى منيجية البحث وأجراءتو الميدانية،حيث      

رتباطية في بناء مقياس في باألسموب المسحي والعالقات األالباحث المنيج الوص
المعرفة العممية وذلك لمالئمتو لطبيعة المشكمة،واستخدم المنيج التجريبي بأسموب 

طوات إجراء البحث التي اثر أنواع التقويم،،وخ المجاميع المتكافئة في بحثو لتحديد
تم تنفيذ  :وثانيا،المبارزةبناء مقياس لممعرفة العممية في رياضة أوال: عمى شممت

خطوات المنيج التجريبي لمبحث،وكذلك الوسائل اإلحصائية المستخدمة بالبحث 
 لمعالجة البيانات بغية استخالص النتائج.

)تحديد مجاالت البحث وتحديد ناء المقياس وىي كاآلتيث بإجراءات بابتدأ الباح     
أىميتيا النسبية،تحديد أىمية األىداف السموكية المتمثمة بفئات المعرفة العممية 
المحددة من قبل بموم،إعداد الفقرات المتمثمة لممجاالت الخمسة المختارة والفئات 

بعدىا تم عرض الفقرات الخمسة لممعرفة والتي تم تمثيميا بجدول مواصفات يبين ذلك،
المصاغة)فقرات االختيار من متعدد( عمى الخبراء المختصين لمحكم عمى صالحيتيا 

( 137( فقرة من مجموع )134في قياس ما وضعت لقياسو،حيث قاموا باستبقاء )
 فقرة.



abeb  جامعح ديالى -كليح التزتيح الثدنيح وعلىم الزياضح  –السيزج الذاتيح 

 2020-2021 –جبيعت دٌبنى  -ت انبذٍَت وعهىو انزٌبضت كهٍت انتزبٍ –انظٍزة انذاتٍت 

بعد إجراء التجربة االستطالعية،تم إجراء التجربة الرئيسة حيث تم تنفيذ المقياس      
( 11(، حيث تم استبعاد )61البالغ مجموعيم ) جتمع البناء من الطالباد معمى أفر 

طالب لعدم صدقيم في اإلجابة،ولمقيام بتصحيح المقياس وتحميمو تم استخراج معامل 
الصعوبة والسيولة وتمييز الفقرات لممقياس وحساب األسس العممية لممقياس،حيث تم 

( فقرة تم تحميميا عامميا 113لتتبقى )( فقرة، 134( فقرة من مجموع )21استبعاد )
 ( عامل.18( فقرة بعد التحميل توزعت عمى)54حيث تم استبقاء )

تم إجراء التجانس والتكافؤ والسيطرة عمى عوامل  وفيما يتعمق بالمنيج التجريبي     
السالمة الداخمية والخارجية لممجاميع الخمسة،كذلك تم تطبيق أربعة أنواع من التقويم 

( اشتممت عمى أربعة مجاميع )التمييدي،التكويني،الختامي،تأخذ جميع األنواعوىي 
 ة ومجموعة ضابطة واحدة.تجريبي
تضمن ىذا الباب عرض  عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا -أما الباب الرابع     

 .وتحميميا ومناقشتيا لنتائج البحث
ذا الباب االستنتاجات تضمن ىاالستنتاجات والتوصيات، – ب الخامسأما البا    

 التي توصل إلييا الباحث عمى أساس النتائج ومنيا:
وضع االستعداد وبعض أسفرت عممية التحميل البيانية عن بناء مقياس معرفي ل-1

 ( مجال )عامل(.11المبارزة مكون من )الميارات األساسية في رياضة 
لمجاالت المعرفية بية في مختمف اظيور مستويات معرفية مختمفة األوزان النس-2

الميارات األساسية لدى أفراد عينة البحث من الطالب،إذ لوضع االستعداد وبعض 
الدال معنويا ،وغير الدال معنويا وذلك بسب تفاوت إتقانيم لوضع االستعداد فييا 

وبعض الميارات األساسية، مما يدلل عمى انو كانت لدييم معرفة بيذه الميارات 
 ت.أفضل من باقي الميارا

تاثيرا فعاال وحقيقا  -بحسب وقت إجرائو -تأثير أنواع التقويم أظيرت النتائج أن-3
 مياراتوضع االستعداد وبعض التحسين المعرفة العممية لبشكل ودال إحصائيا في 

كمية التربية  -السنة الثالثة لدى طالب )جميع الميارات(المبارزة األساسية في رياضة
 جامعة ديالى.–الرياضية 
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عالية لمتقويم المعني بجميع أنواعو ويعادلو في ذلك  النتائج أرجحيو أظيرت-4
 . جامعة ديالى-التقويم الختامي في المعرفة العممية لطالب كمية التربية الرياضية

( تأثير واضح ي،الختامي،جميع األنواعتبين إن ألنواع التقويم )التمييدي،التكوين-5
وضع االستعداد وبعض الميارات األساسية  اءوكبير في تحسين أداء الطالب في أد

 .في رياضة المبارزة
 وقد انتيى البحث بالتوصيات اآلتية،ومنيا:

بشكل مستمر ودائم ولكل  لالختبارات التقويمية المختمفة ضرورة إخضاع الطالب-1
، بداًل من أن تكون عمى مدى تمتاز بو من أثر في تحصيل الطالب  لما موضوع

 اسي .فصل ، أو عام در 
ي ضرورة إعداد  مدرسين التربية الرياضية بالشكل الذي يمكنيم من استعمال أ -2

ية  إقامة دورات تدريب ، وتأىيموذلك من خالل  نوع من أنواع التقويم التربوي،
عادةل أنواع التقويم  تأىيميم عمميًا في كيفية استخدام ممدرسين من أجل إعدادىم ، وا 

 المتنوعة .
ن بالعممية التعميمية المدرسين التربويين بأىمية التقويم وحث القائمي ضرورة إيمان -3

 أنواع التقويم ، كاًل من موقعو الذي يشغمو .  عمى استخدام
زيادة معرفتيم العممية ألنيا تعمل عمى تحسين عمى الطالب في ضرورة التركيز -4

 م.، وذلك من خالل التركيز عمى مادة القياس والتقويأداءىم المياري
يم نحو ودافعيتأنواع التقويم الثالثة في التدريس يزيد من أنشطة الطمبة  استخدام -5

التفكير السميم والقراءة والجد في الدرس من أجل الوصول إلى النجاح والتفوق 
وخاصة استعمال التقويم الختامي وجميع األنواع معا ألنيما يعتمدان عمى الدراسي 

عة( مما يؤدي إلى اكتساب معمومات أكثر مما يجعل التكرار والتصحيح )تغذية راج
فيميم واستقباليم لممادة بشكل أفضل وبالتالي يحققوا النجاح والتفوق في اختبار 

 .تحصيمي يجرى ليم
صيل الدراسي في لمعرفة أثر أنواع التقويم في التح لممعرفة العممية إجراء دراسة-6

جامعة ديالى ،وكميات التربية -ربية الرياضيةالتالمواد الدراسية المعتمدة في كمية باقي 
 . الرياضية في الجامعات األخرى
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 الوظائف التً شغلها: 

 انى –انفتزة يٍ  يكبٌ انعًم انىظٍفت ث

 ميرر فرع العلوم النظرية 1
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
 3271الى  3273

 ميرر فرع االلعاب الفردية 3
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 ية وعلوم الرياضةالبدن
3277-3279 

 

 
 

 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 

 

 االمقررات الدراسية التي قام بتدريسه 

 

 

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

 يببرسة  20214-2012 دٌبنى  –انكهٍت انتزبىٌت انًفتىحت   1

 كرة يد  3228-3225 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –جامعة ديالى  2

 مبارزة 2221-2225 وعلوم الرٌاضة كلٌة التربٌة البدنٌة -جامعة دٌالى  3

 اختبار وقٌاس 2218 -2212 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة - جامعة دٌالى 4

 احصاء 2221 -2212 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة -جامعة دٌالى  5

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 نحذ االٌ 2021-2012 االحصبء انعهىو انُظزٌت انتزبٍت انزٌبضٍت دٌبنى 1

 2018-2012 االختببراث انعهىو انُظزٌت انتزبٍت انزٌبضٍت دٌبنى 2

  2008-2005 كزة ٌذ االنعبة انفزقٍت انتزبٍت انزٌبضٍت دٌبنى 3

 

4 
 يببرسة  االنعبة انفزدٌت نزٌبضٍتانتزبٍت ا دٌبنى

 نحذ االٌ  2005-2021

 

 انتزبٍت انزٌبضٍت دٌبنى 5
 انذراطبث انعهٍب

 يبجظتٍز
 ونحذ االٌ – 2018 احصبء
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  المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 

 

 

 مم الرسائل واالطاريح  األشراف  

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2212 االختبارات العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 1

 2212 االحصاء  العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 2

 2225 مبارزة االلعاب الفردٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 3

 2225 كرة ٌد االلعاب الفرقٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 4

 ة الدراسٌةالسن القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 1
البدنٌة التربٌة 

وعلوم 
 الرٌاضة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2215- 2216 

 عنوان  الرسالة
 االطروحة   أو

دراسة تحلٌلٌة ألهم القدرات العقلٌة والحركٌة والمهارٌة 
لالعبً سٌف المبارزة والسٌف العربً ألندٌة بغداد 

 ودٌالى للمتقدمٌن

 السنة الدراسٌة القسم ٌةالكل الجامعة ت

 دٌالى 2
البدنٌة التربٌة 

وعلوم 
 الرٌاضة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2217 – 2218 

 عنوان  الرسالة
 األطروحةاو   

بناء وتقنٌن مقٌاس األستثمار الذاتً فً كلٌات التربٌة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً العراق
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 نة الدراسٌةالس القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 3
التربٌة البدنٌة 

وعلوم 
 الرٌاضة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2219-2222  

 عنوان  
 االطروحة  

بناء وتقنٌن مقٌاس أخالقٌات العمل االداري لمدراء 
المدارس المتوسطة من وجهة نظر مدرسً التربٌة 

 الرٌاضٌة فً محافظة دٌالى

 سنة الدراسٌةال القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 4
التربٌة البدنٌة 

وعلوم 
 الرٌاضة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2222 – 2221 

 عنوان 
 األطروحة 

تصمٌم جهاز الكترونً لقٌاس القوام وأنتقاء الالعبٌن 
وفق المواصفات الجسمٌة المناسبة لمٌكانٌكٌة بعض 

 سنة 16االلعاب الرٌاضٌة لالعمار 
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  المؤتمرات والندوات العممية والورش التي شارك فيها 

 جبيعت بغذاد / كهٍت انتزبٍت انزٌبضٍت ولانعهًً  اال انًؤتًز انذونً العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسمالكلٌة او 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2212 -         التربٌة الرٌاضٌة جامعة بغداد   1
 انثبًَ فً جبيعت بببم / كهٍت انتزبٍت انزٌبضت انعهًً انذونً انًؤتًز العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسمالكلٌة او 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2214 -         التربٌة الرٌاضٌة جامعة بابل 2
 جبيعت بغذاد / كهٍت انتزبٍت انبذٍَت وعهىو انزٌبضت انًؤتًز انعهًً انذونً انثبًَ فً العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسمالكلٌة او 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

التربٌة البدنٌة  جامعة بغداد  3
 وعلوم الرٌاضة

        - 2215 

 فً جبيعت كزيٍبٌ انًؤتًز انعهًً االول العنوان 

 

 ت
 

 عقادمكان االن
 

 نوع المشاركة القسمالكلٌة او 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2214 -         كزيٍبٌ جبيعت خبَقٍٍ   -انظهًٍبٍَت 4
 فً جامعة البصرة السادسونً انذانعهًً انًؤتًز  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسمالكلٌة او 
 

 السنة الدراسٌة

بذٍَت وعهىو انتزبٍت ان جبيعت انبصزة 5

 انزٌبضت
        - 2217 

 ًً انذونً االول فً جبيعت انظهًٍبٍَتانًؤتًز انعه العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسمالكلٌة او 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2217 -         كهٍت انتزبٍت انزٌبضٍت جبيعت انظهًٍبٍَت 6
 نعهىو انتزبٍت انزٌبضٍت االول عهًً انذونًانًؤتًز ان العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسمالكلٌة او 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2216 -          جامعة الكوفة 7
 انًؤتًز انعهًً انذونً نعهىو انتزبٍت انزٌبضٍت العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 اركةنوع المش القسمالكلٌة او 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة
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 2216 -         التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلبجة 8
 فً جامعة بغداد  نعهىو انتزبٍت انزٌبضٍت انثبًَ انًؤتًز انعهًً انذونً العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2216 -         ربٌة الرٌاضٌةالت جامعة  بغداد 9
 نعهىو انتزبٍت انزٌبضٍتانثبًَ  انًؤتًز انعهًً انذونً  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسٌة

التربٌة البدنٌة  جامعة بابل 12
 وعلوم الرٌاضة

        - 2217 

 ضٍتنعهىو انتزبٍت انزٌب االولانًؤتًز انعهًً انذونً  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

التربٌة البدنٌة   جامعة دٌالى 11
 وعلوم الرٌاضة

        - 2218 

 نُقببت االكبدًٌٍٍٍ انعزاقٍٍٍ فً دهىكاالول انًؤتًز انعهًً انذونً  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 لمشاركةنوع ا القسمالكلٌة او 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2219 -         التربٌة االساسٌة جامعة دهوك 12
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2218 -         التربٌة الرٌاضٌة البصرة 13
 بضت فً يبنٍشٌبانًؤتًز انعهًً انذونً انظبدص نعهىو انزٌ العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

المجمع العلمً العربً  كوااللمبور -مالٌزٌا  14
لعلوم الرٌاضة 

واالكادٌمٌة لتكنولوجٌا 
 الرٌاضة 

        - 2218 

 المؤتمر العلمً الدولً الثانً لعلوم الرٌاضة فً الكوٌت العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسمالكلٌة او 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2217 -         التربٌة االساسٌة الكوٌت 15
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

16           -  
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

17           -  
   العنوان

 ت
 

  عنوان الدورة 
فً جبيعت الٌبشٌغ فً جًهىرٌت انًبٍَب  Bورة انتذرٌبت انذونٍت بكزة انٍذ فئت انذ

 االتحبدٌت
 

 2217-2216 )بصفة مشارك(جامعة الٌبزٌغ  – المانٌا مكان االنعقاد

 ت
 

بالمبارزة بسالح الشٌش من قبل االتحاد   Cدورة تدرٌبٌة دولٌة فئة  عنوان الدورة 

 1 االسٌوي 

 2212 االتحاد العراقً المركزي بالمبارزة –بغداد  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة تحكٌمٌة للدرجة االولى بكرة الٌد من قبل االتحاد المركزي العراقً 

2 

 2222 رة الٌد االتحاد العراقً المركزي بك –بغداد  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 

3 

   مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 

4 

   مكان االنعقاد
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  تطوٌر أوالمشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع 
 التعميم

 السنة مجلد والعدد محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

فاعلٌة تمرٌنات التصور العقلً فً خفض 

االساسٌة قلق المنافسة وبعض المهارات 

 لالعبات كرة القدم الصاالت

وقائع المؤتمر الدولً مجلد 

 –الثانً لعوم الرٌاضة 

التربٌة كلٌة  –الكوٌت 

 االساسٌة

 2017 (3مجلد )

 

2 

التوجهههل التنافسهههً وعالقتهههل بدافعٌهههة االنجهههاز 

 والسلوك التنافسً لدى العبً المبارزة

المؤتمر العلمً االول للعلوم 

 –والرٌاضة  االنسانٌة

 ٌانكرمجامعة 

مجلد وقائع 

 – المؤتمر

خاص عدد 

 بالمؤتمر

2014 

 

3 

مقارنهههة التفضهههٌالت القرائٌهههة وفهههق الهههذكاءات 

المتعهههددة بهههٌن طلبهههة كلٌهههة التربٌهههة االساسهههٌة 

وكلٌههة التربٌهههة البدنٌهههة وعلههوم الرٌاضهههة فهههً 

 جامعة دٌالى

ً المؤتمر العلمً الدول

 –االول لعوم الرٌاضة 

كلٌة  –السلٌمانٌة جامعة 

التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

مجلد وقائع 

 المؤتمر

2017 

 

4 

تحدٌهههد المسهههتوى البهههدنً مهههن خهههالل بطلرٌهههة 

اختبارات لالعبً كرة الٌد لفئة الناشئٌن بعمر 

 سنة فً الجزائر 17-19

ً المهههههؤتمر العلمهههههً الهههههدول

 –االول لعهههههههوم الرٌاضههههههههة 

كلٌهههة  –السهههلٌمانٌة جامعهههة 

 الرٌاضةالتربٌة 

مجلد وقائع 

 المؤتمر

2017 

 –بدنٌههة  –اعههداد بطارٌههة اختبههارات )جسههمٌة  5

الختٌههههار الالعبههههٌن الناشههههئٌن فههههً  مهارٌههههة(

 رٌاضة المبارزة

علههههههههوم التربٌههههههههة مجلههههههههة 

كلٌهههة التربٌهههة  –الرٌاضهههٌة 

 بابل -الرٌاضٌة 

 ( 7مجلد )

 (3العدد )

2014 

تحدٌههد درجههات ومسههتوٌات معٌارٌههة لمهههارتً  6

التقدم والتقهقر العهادي لالعبهٌن الناشهئٌن فهً 

 رٌاضة المبارزة

علههههههههوم التربٌههههههههة مجلههههههههة 

كلٌهههة التربٌهههة  –الرٌاضهههٌة 

 بابل -الرٌاضٌة 

 ( 7مجلد )

 (1العدد )

2014 

بنهههاء اختبهههار معرفهههً لقٌهههاس مسهههتوى بعهههض  7

المهههارات االساسههٌة بكههرة السههلة لطلبههة قسههم 

العلمهههههً الهههههدولً  المهههههؤتمر

بٌههههههههههههة االول لعلههههههههههههوم التر

مجلة علوم 

 –الرٌاضة 

2014 
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 –التربٌة الرٌاضٌة فً كلٌة التربٌة االساسٌة 

 دٌالىجامعة 

خاص عدد  بابلجامعة  – الرٌاضٌة

 بالمؤتمر

مقارنهة فههً تركٌههز االنتبههاع بههٌن العبههً التههنس  8

 االرضً والمبارزة لفئتً الشباب والمتقدمٌن

كلٌة  –مجلة علوم الرٌاضة 

جامعههة  –التربٌههة الرٌاضههٌة 

 بابل

 ( 2المجلد )

 (3العدد )

2009 

دراسهههة تحلٌلٌهههة ألههههم المههههارات الهجومٌهههة  9

والدفاعٌههة لالعبههً سهههٌف المبههارزة والسهههٌف 

 العربً ألندٌة دٌالى المتقدمٌن

كلٌة  –علوم الرٌاضة مجلة 

التربٌههههههة البدنٌههههههة وعلههههههوم 

 دٌالىجامعة  –الرٌاضة 

 (1) عددال

خاص 

البحوث 

 المستلة

2016 

تحدٌههد درجههات ومسههتوٌات معٌارٌههة لمهههارتً  12

التقههدم والتقهقههر فههً رٌاضههة المبههارزة لطههالب 

 بغدادجامعة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

المهههههؤتمر العلمهههههً الهههههدولً 

كلٌة  –االول لعلوم الرٌاضة 

جامعههة  –التربٌههة الرٌاضههٌة 

 بغداد

 ( 1المجلد )

( 4العدد )

عدد خاص 

 بالمؤتمر

2012 

تقنٌن مقٌاس الحواجز النفسٌة ومدى تحققهها  11

لههدى العبههً اندٌههة الدرجههة االولههى المتقههدمٌن 

 لبعض االلعاب الفردٌة

كلٌة  –مجلة علوم الرٌاضة 

التربٌههههههة البدنٌههههههة وعلههههههوم 

 بابلجامعة  –الرٌاضة 

 ( 12المجلد )

 (6العدد )

2019 

اههههههم القهههههدرات البدنٌهههههة وعالقتهههههها بهههههبعض  12

المههههارات االساسهههٌة فهههً الجمناسهههتك الفنهههً 

 للناشئٌن

كلٌة  –مجلة علوم الرٌاضة 

جامعههة  –التربٌههة الرٌاضههٌة 

 دٌالى

 2014 (2العدد )

نسههبة مسههاهمة بعههض المتغٌههرات الكٌنماتٌكٌههة  13

لمؤشهههر النقهههل الحركهههً المٌكهههانٌكً ومرحلهههة 

النهههوض فههً اداء مهههارة المتابعههة الدفاعٌههة 

 لالعبً كرة السلة الشباب

المهههههؤتمر العلمهههههً الهههههدولً 

 –السهههابع لعلهههوم الرٌاضهههة 

التربٌهة البدنٌهة وعلهوم كلٌة 

 البصرةجامعة  –الرٌاضة 

مجلد خاص 

بوقائع 

 تمر المؤ

2019 

اسههتخدام تمرٌنههات البالٌههومترك لتطههوٌر القههوة  14

االنفجارٌههههة وتهثٌرههههها فههههً سههههرعة الركضههههة 

التقرٌبٌههة وانجههاز فعالٌههة الوثههب الطوٌههل علههى 

 سنة 14-12العبات بهعمار 

التربٌهة كلٌهة  –مجلهة الفهت  

 دٌالىجامعة  –االساسٌة 

 2008 (33العدد )

مقارنة فً مظاهر االنتباع بٌن العبً المبارزة  15

 والتنس االرضً من ذوي االعاقة الحركٌة

المهههههؤتمر العلمهههههً الهههههدولً 

االول لنقابههههههة االاكههههههدٌمٌٌن 

التربٌهههة كلٌهههة  –العهههراقٌٌن 

مجلد خاص 

 بالمؤتمر

2109 
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 دهوكجامعة  –االساسٌة 

ارنة لبعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة دراسة مق 16

متهههههر  3000متهههههر و  800بهههههٌن عهههههدائٌٌن 

 وعالقتها باالنجاز

ؤتمر العلمهههههً الهههههدولً المههههه

 –السههادس لعلههوم الرٌاضههة 

 -كوااللمبهههههههور  –مالٌزٌههههههها 

العلمهههههً العربهههههً المجمهههههع 

  -لعلوم الرٌاضة فً السوٌد 

مجلد خاص 

 بالمؤتمر 

2018 

التقههوٌم الموضههوعً ألهههم القٌاسههات الجسههمٌة  17

 والقدرات البدنٌة والمهارٌة لالعبً كرة القدم

كلٌة  –مجلة علوم الرٌاضة 

التربٌههههههة البدنٌههههههة وعلههههههوم 

 الرٌاضة

 2019 

انمههههههوذا للقٌاسههههههات الجسههههههمٌة والقههههههدرات  18

 المهارٌة النتقاء صانع االلعاب بكرة السلة

مجلههة المثنههى لعلههوم التربٌههة 

الترٌههههة كلٌههههة  –الرٌاضههههٌة 

 –البدنٌههة وعلههوم الرٌاضههة 

 المثنىجامعة 

 ( 3المجلد )

( 1العدد )

 (1الجزء )

2019 

اسهههتراتٌجٌة الهههتعلم التعهههاونً وفهههق تمرٌنهههات  19

خاصة لفعالٌتً المالكمة والمصارعة فً تعلم 

رفعهههة النتهههر برفهههع االثقهههال لهههدى طهههالب كلٌهههة 

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

المهههههؤتمر العلمهههههً الهههههدولً 

لسههههههههههههههادس للرٌاضههههههههههههههة ا

والعملٌهة  وتطبٌقاتها العلمٌة

التربٌههههههة البدنٌههههههة كلٌههههههة  –

معهههة جا –وعلهههوم الرٌاضهههة 

 البصرة

( 11العدد )

مجلد خاص 

 بالمؤتمر

2017 

تقنههٌن مقٌههاس اخالقٌههات العمههل االدراي اتجههاع  22

درس التربٌهههة الرٌضهههاٌة لمهههدراس المهههدارس 

المتوسهههطة مهههن وجههههة نظهههر مدرسهههٌهم فهههً 

 محافظة دٌالى

كلٌة  –مجلة علوم الرٌاضة 

التربٌههههههة البدنٌههههههة وعلههههههوم 

 دٌالىجامعة  –الرٌاضة 

مجلد عدد 

( للبحوث 3)

 المستلة

2020 

بنهههههاء مقٌهههههاس الحهههههواجز النفسهههههٌة لالعبهههههً  21

 المبارزة المتقدمٌن

المجلة االوربٌهة لتكنولوجٌها 

 السوٌد –علوم الرٌاضة 

 2017 (13العدد )

عالقهههة بعهههض القهههدرات البدنٌهههة بدقهههة الطعنهههة  22

بالهجمة القاطعة لدى الالعبٌن المتقهدمٌن فهً 

 رٌاضة المبارزة

مجلهههههههة القادسهههههههٌة لعلهههههههوم 

كلٌهههة  –التربٌهههة الرٌاضهههٌة 

التربٌههههههة البدنٌههههههة وعلههههههوم 

 القادسٌة –الرٌاضة 

 (14المجلد)

 (2العدد)

 (3الجزء)

2014 

درجهههات ومسهههتوٌات معٌارٌهههة لقهههدرات تحدٌهههد  23

لهههههدى الالعبههههههٌن حركههههههً  –االدراك الحهههههس 

مجلهة كهربالء لعلهوم التربٌههة 

التربٌهههة كلٌهههة  –الرٌاضهههٌة 

 2014 ( 2المجلد )
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 (2العدد ) كربالءجامعة  –الرٌاضٌة  المتقدمٌن فً رٌاضة المبارزة

دراسهة مقارنههة لمسههتوى الههوعً لثقههافً حههول  24

الرٌاضة للكوادر التعلٌمٌة فهً مركهز محافظهة 

 كربالء وفقا للجنس والمؤهل العلمً

المهههههؤتمر العلمهههههً الهههههدولً 

االول لعلههههههههههههوم التربٌههههههههههههة 

التربٌهههة كلٌهههة  –الرٌاضهههٌة 

التربٌههههههة قسههههههم  –للبنههههههات 

 –البدٌنههة وعلههوم الرٌاضههة 

 الكوفةجامعة 

مجلد خاص 

 بالمؤتمر

2016 

درة الجهودة الشهاملة كمها مدى تحقهق معهاٌٌر ا 25

اعضهههاء هٌئهههة التهههدرٌس فهههً جامعهههة ٌراهههها 

 القادسٌة 

 –مجلهههة الثقافهههة الرٌاضهههٌة 

 –التربٌهههة الرٌاضهههٌة كلٌهههة 

 تكرٌتجامعة 

 ( 5المجلد)

 (2العدد )

2013 

دراسهههة مقترحهههة لالسهههتثمار الرٌاضهههً داخهههل  26

 –كلٌهههات التربٌهههة البدنٌهههة وعلهههوم الرٌاضهههة 

 دٌالىجامعة 

كلٌة  –مجلة علوم الرٌاضة 

التربٌههههههة البدنٌههههههة وعلههههههوم 

 دٌالىجامعة  –الرٌاضة 

مجلد البحوث 

 المستلة

2018 
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  ( المجلت العالمية ومجمةimpact factors التي قام بالنشر فيها ) 

 السوٌد –المجلة االوربٌة لتكنولوجٌا علوم الرٌاضة  اسم المجلة ت

 بناء مقٌاس الحواجز النفسٌة لالعبً المبارزة المتقدمٌن عنوان البحث

 2217  السوٌدالدولة / 

 -كوااللمبور  –مالٌزٌا  –ؤتمر العلمً الدولً السادس لعلوم الرٌاضة الم اسم المجلة ت

 العربً لعلوم الرٌاضة فً السوٌد العلمً المجمع 

متر و  800ارنة لبعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة بٌن عدائٌٌن دراسة مق عنوان البحث

 متر وعالقتها باالنجاز 3000

 2218 السوٌد – مالٌزٌا الدولة / 

 

 lnernational  journal of psychosocial  Rehabilitation اسم المجلة ت

 Building Standards of Simulation referenced for some physical عنوان البحث

abilities as an indicator  

For choosing  specialized handball talented School- players 

Between 12 and 14 years in Iraq 

 –المملكة البرٌطانٌة المتحدة  الدولة / 

 لندن

Vol.24,lssue05,2020 

  Journal of critical reviews اسم المجلة ت

 Building and codifying: a measure of psychological rebellion and عنوان البحث

its blessed relationship to matches for football players for halls 

 

 Vol.7,lssue16,2020 جمهورٌة الهند الدولة / 
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 Journal of critical reviews اسم المجلة ت

 Building and rationing two tests for the offensive skill of basketball عنوان البحث

players on wheelchairs 

 Vol.7,lssue19,2020 جمهورٌة الهند  الدولة / 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

 

 

 

 وٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة عض

 ت
  اسم الهٌئة

 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة
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 نشاطات حصل فييا عمى ) جوائز / شيادات تقديرية /  أو إبداعات
 كتب شكر(

  ت

 رسالة ماجستٌرمناقشة  النشاط أو بداعاإلنوع 

1 

 رسالة ماجستٌر مناقشة اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل علٌل

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

  
جامعة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 للبناتبغداد 
2218 

  ت

 مناقشة رسالة ماجستٌر النشاط أو اإلبداعنوع 
2 

 مناقشة رسالة دكتوراع اإلبداععنوان النشاط او  

 
 ما حصل علٌل

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

  
التربٌة البدنٌة كلٌة  –جامعة بابل 

 وعلوم الرٌاضة
2222 

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 مناقشة رسالة ماجستٌر

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌل

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة
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 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم

 كربالءجامعة  –الرٌاضة 

 الرٌاضة / دٌالى

2222 

  ت

 مناقشة رسالة ماجستٌر نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

 مناقشة رسالة ماجستٌر عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌل

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

  
جامعة  –كلٌة التربٌة االساسٌة 

 دٌالى
2215 

  ت

 مناقشة رسالة ماجستٌر نوع اإلبداع  أو النشاط

5 

 مناقشة اطروحة دكتوراع عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌل

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

  
جامعة  –التربٌة االساسٌة  كلٌة

 دٌالى
2218 

  ت

 ةلجان مناقش نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

 مناقش  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 
 ما حصل علٌل

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة
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  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط
7 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌل

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

    

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط

8 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌل

 ر ()جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شك
 السنة الجهة المانحة
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  نوع اإلبداع  أو النشاط

9 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌل

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

    

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط
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 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 

 السنة
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 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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 مساهمات فً خدمة المجتمع 
 عضىا نجُت انتقىٌى االحصبئً.  -1

 ت.رئٍض انهجُت االحصبئٍ -2

 حكى درجت اونى بكزة انٍذ فً انهجُت االونًبٍت انعزاقٍت -3

تطىرٌت نهًذربٍٍ بكزة انٍذ فً َبدي انخبنص وَبدي دٌبنى يحبضز فً انذوراث ان -4
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  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً            / بعاتعدد الط سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً            / عدد الطبعات سنة النشر/ 


