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 لوب اإلدخال )التضمين( في تعلم بعض المهارات األساسيةأس آثر) : ن رسالة الماجستيرواعن

 (. بكرة اليد لطالب المرحلة المتوسطة

 

 سنان عباس علي الباحث:

 زام صبر ل  قاسمأ. م. د.                                        نان جواد خلفعدأ. د.  :نافرشملا

 

 ألول  وقد تضمن الباب ا أبواب،احتوت الرسالة خمسة 

الب     هذا  اتضمن  وأهمية  المقدمة  والتعليم  لدراب  التعلم  عمليات  إلى  فيها  التطرق  تم  إذ  اسة، 

ومن  الدرس،  إثناء  تحدث  رئيسة  لمتغيرات  معالجات  على  تشتمل  التي  التدريسية  واألساليب 

 ن دور فاعلعليمية، كما تم التطرق إلى أساليب التدريس وما لها م المستفيد األول من العملية الت

ل )التضمين( في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة اليد  م، وأهمية أسلوب اإلدخاالتعل لية  عم  في

 لطلبة المرحلة المتوسطة.

)التضم      اإلدخال  أسلوب  تأثير  لمعرفة  محاولة  كونها  من خالل  فتأتي  الدراسة  أهمية  ين(  أما 

بعض المهارات  تعلم  في    صعب ال  السهل إلى  ومجموعة التمارين المختارة والمتمثلة بتدرجها من

 ة اليد.األساسية بكر

 البحث: مشكلة 

ال      بها  يقوم  التي  التقليدية  الطريقة  بكون  التمرين،   تنحصر  أو  الحركة  بشرح وعرض  مدرس 

يجد لديه القدرة على أداء الواجب الحركي   فهي تحرم الطالب من اتخاذ القرارات بنفسه، والتي قد 

اً لقدراته البدنية، وهذا ما يجده  بالواجب الذي يراه مناسب  ءالبد أو    صعب ال  ن السهل إلىبالتدرج م 

روق الفردية ويسهل ويسرع عملية التعلم وبالتالي  في أسلوب اإلدخال )التضمين( الذي يظهر الف

 ركي.يساعد جميع الطلبة على تأدية الواجب الح

 البحث:هدفا 

رات األساسية بكرة اليد لطلبة  المها  بعض  تعلمفي    ال )التضمين(معرفة تأثير أسلوب اإلدخ-1     

 المرحلة المتوسطة. 

باألسلوب -2      )التضمين(  المهارات األساسية    مقارنة أسلوب اإلدخال  تعلم بعض  األمري في 

 بكرة اليد.

 فرضا البحث:

داللة-1     ذات  فروق  القب  وجود  االختبار  بين  للمجموعتينمعنوية  والبعدي  التجريبية    لي 

 ح االختبار البعدي.لصال طة ولضابوا

التجريبية و-2     البعديين للمجموعتين  الضابطة  وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين 

 ولصالح المجموعة التجريبية.

 :مجاالت البحث

 حلة المتوسطة. األولى المر طالب الصفوف -البشري:  المجال  1-5-1    

 2005/    4/   20ولغاية      2005  /  3/   1  ن للمدة م -الزماني:  المجال  1-5-2    

 ساحة مدرسة متوسطة الشهداء للبنين.  -المكاني:  المجال  1-5-3    
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 ب الثاني :البا

عنوان البحث، احتوى على الدراسات النظرية والسابقة اْذ تضمن مفردات مختارة لتعزيز         

ومفهو التدريس،  طرائق  إلى  التطرق  التد وتم  األسلوب  وأساليرم  التدريسية، سي،  موستن  يب 

)  وشروط اإلدخال  أسلوب  ومفهوم  األسلوب،  وايجا  التضمين(اختيار  وأهدافه،  ات  بيومضمونه 

االمري   األسلوب  إلى  التطرق  تم  كما  وسلبياته،  وأهدافه  )التقليدياألسلوب  صفاته  هي  وما   )

 ومميزاته وعيوبه.

رات األساسية بكرة اليد قيد البحث لمهاها، والمتعالحركية ومراحل  وتم التطرق إلى المهارة        

ات السابقة التي عرضت  والتي شملت مهارات المناولة والطبطبة والتصويب، فضالً عن الدراس

 بشكل موجز لغرض دعم الرسالة من الناحية العلمية. 

 الباب الثالث:

 وإجراءاته الميدانية:  البحثمنهج 

عتين المتكافئتين لمالئمته لطبيعة المشكلة، م المجموتصميوبي  حث المنهج التجريب استخدم البا      

بمتو األول  الصف  طلبة  من  البحث  عينة  اختيار  تم  بعقوبة  وقد  قضاء  في  للبنين  الشهداء  سطة 

مجموعتين ضا  –المركز   إلى  البحث  عينة  وقسمت  ديالى،  بواقعبطة  محافظة  (  27)   وتجريبية 

مجموعة ًب  لكل  ) طالباً  من  عي كذل  ة. سن(  13-12أعمار  تكافؤ  الباب  هذا  تضمن  البحث ك  نة 

 واالختبارات المستخدمة ونسبة اتفاق الخبراء.

(  12االستطالعية والهدف من أجرائها والتي طبقت على ) ةالتجريبي ضيح كما احتوى على تو      

في البحث، وعدد    ، وتم توضيح تمارين األسلوب التعليمي المستخدمةطالباً من خارج عينة البحث 

 لتعليمية. دات اوحال

عالقة        لها  التي  اإلحصائية  المعالجات  وأسلوب  والبعدية  القبلية  االختبارات  توضيح  تم  كما 

 بعمل الباحث. 

 الباب الرابع:

من      عليها  الحصول  تم  والتي  البحث  نتائج  تم عرض  الباب  هذا  الوسائل    في  استخدام  خالل 

مناقشتها بأسلوب ول وأشكال بيانية وقد تمت  جدا  فيج  د وضعت تلك النتائ اإلحصائية المالئمة. وق

 ة. علمي دقيق ودعمت بالمصادر العلمية الرصين

 الباب الخامس:

تمكن          البحث  لعينة  والبعدية  القبلية  لالختبارات  النتائج  ومناقشة  وتحليل  عرض  خالل  من 

 اآلتية:  احث من التوصل إلى االستنتاجات الب

ا اإلدخستخد إن  أسلوب  االم  التضمين()  الام  المهارات  واألسلوب  بعض  تعلم  في  تأثير  له  ري 

 األساسية بكرة اليد لطلبة المرحلة المتوسطة. 

ن إشراك جميع التالميذ في أداء التمارين كل حسب مستواه ومراعاة الفروق الفردية ساهم في إ

 ية التعلم. تحسن عمل

اإلدخال   أسلوب  مه  التضمين()إن  وتأثير  فاعلية  أكثر  بعض ألسلوان  و  تطور  في  االمري  ب 

 المهارات األساسية بكرة اليد لطلبة المرحلة المتوسطة. 

 ساعد على سرعة تعلم الطلبة.  التضمين()مراعاة الفروق الفردية في أسلوب اإلدخال 

 -الباحث ما يأتي:يوصي  وفي ضوء ما تم التوصل إليه من استنتاجات 
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أس تطبيق  اإلدخال  ضرورة  التربرد   يف  التضمين()لوب  نتائج  س  لتحقيق  وذلك  الرياضية  ية 

 ايجابية في تطوير بعض المهارات األساسية بكرة اليد.

األخرى   الدراسية  للمراحل  الرياضية  التربية  درس  في  البحث  قيد  األسلوب  استخدام  ضرورة 

 عى الفروق الفردية بينهم. عن قدراتهم بشكل جماعي والذي را   عبيروذلك لمنح فرصة للطلبة للت 

لمنح ختسا إلى الصعب وذلك  السهل  والتدرج من  البدنية  التمارين  تطبيق  التدرج في  دام أسلوب 

 الطالب الفرصة في التعبير عن قدراته البدنية والمهارية واكتشاف قابلياته وإمكانياته.
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س للطالب  يرت التدراها بكر في تطوير متأثير التدريس المصغر الم))  الدكتوراه:ن رسالة  واعن

    ((جامعة ديالىالمطبقين في كلية التربية الرياضية 

 الباحث: سنان عباس علي

 بإشراف 

 . محمود داود سلمان الربيعي ا.د

 م 2012هـ                               1432

 

إعددادهم اعتمادهدا علدى نتدائج البحدوث والدراسدات ت تددريب المدرسدين وإنَّ من أبرز مميزا   

تددريب المدرسدين الحديثدة تعمدل علدى   ذه البرامج ، فبرامجسين هحوت  ويرساس لتطكأ  التربوية،

تشجيع إجراء الدراسات والبحوث العلميدة، مدن أجدل إجدراء التطدويرات والتحسدينات علدى هدذه 

من العناصر التي يبندى عليهدا البرندامج التددريبي. لدذا إرتدأى البرامج التي تعد عنصرا أساساً ض

ات التددريس لددى طدالب كليدة أثيره في تطدوير مهداركر وتبالمغر يس المصالتدر  دراسة  الباحث 

 التربية الرياضية / جامعة ديالى.

 وجاءت أهداف البحث بما يلي :

 ية الرياضية/ جامعة ديالى.بناء مقياس لمهارات التدريس للطالب المطبقين في كلية الترب -1

 الرياضية. التربية ةيكلي المطبقين ف مبكر للطالب إعداد منهج للتدريس المصغر ال -2

التعددرف علددى تددأثير التدددريس المصددغر المبكددر فددي تطددوير مهددارات التدددريس للطددالب  -3

 المطبقين في كلية التربية الرياضية.

 :وفي ضوء أهداف البحث يفترض الباحث ما يأتي     

ة بيدب كليدة الترلتدريس لطالللتدريس المصغر المبكر تأثير إيجابي في تطوير مهارات ا -1

 رياضية.لا

الستخدام التدريس المصغر المبكر افضدلية فدي تطدوير مهدارات التددريس لطدالب كليدة  -2

 التربية الرياضية.

مفهدوم بحدث ومنهدا وكذلك تناول الباحث المواضيع النظريدة التدي لددها عدددددددددالقه بموضدوع ال

 قويم.، والتلتنفيذ وا يط،متمثلة بالتخطومهارات التدريس ال التدريس، والتدريس المصغر وأنواعه،

ديدالى للعدام   الرياضدية جامعدةتكون مجتمع البحث من طالب المرحلدة الرابعدة كليدة التربيدة      

ياً علدى شدعبتي )أ، ( طالباً، ووقع االختيدار عشدوائ190والبالغ عددهم )  2012  -2011الدراسي  

 نسدبة  مثلدونيلدب  طا  (32ي وبواقدع )لتجريبيدة وعلدى التدوالب( لتكون المجموعتان الضابطة وا

 %( من مجتمع البحث موزعين بالتساوي على المجموعتين.16.842)

واستعمل الباحث المدنهج الوصدفي بأسدلوب المسدح لبنداء مقيداس مهدارات التددريس والمدنهج     

طالب المطبقين فدي ج التدريس المصغر المبكر لتطوير مهارات التدريس للالتجريبي لتطبيق منه

لى. إذ تم إجدراء خطدوات بنداء مقيداس مهدارات التددريس بعدد ة دياجامع  /ية  ياضة التربية الركلي

إعداد فقرات المقياس ومعالجتها إحصدائياً باالتسداق الدداخلي والقدوة التميزيدة للفقدرات والتحليدل 

 ( فقرة.55لذي أصبح جاهزاً بفقراته        لد )العاملي للمقياس ا

واالنحددراف المعيدداري ومعامددل سددابي ط الحسددالوال حصددائيا باسددتعموقددد عولجددت البيانددات إ   

 االرتباط البسيط والمتعدد واختبارات لعينتين مستقلتين .

 بعد الحصول على نتائج البحث تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية :      

فدي  الباحث قادراً على قياس المهدارات التدريسدية للطدالب المطبقدين  الذي اعده  المقياس -1

 ة.لرياضية اربيكليات الت
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حققت المجموعة التجريبية التي استخدمت ألية التدريس المصغر المبكر نتائج ايجابية في  -2

 تطوير مهارات التدريس للطالب المطبقين.

فدي تقديم اداء الطدالب المطبقدين ة الضدابطة  لدى المجموعدتفوق المجموعدة التجريبيدة ع -3

 لمهاراتهم التدريسية.

ي تطدوير مهدارات التددريس للطدالب أثيراً ايجابيداً فدلمبكدر تدا  صغرس المج التدريلمنها -4

 المطبقين مقارنة بالطريقة المتبعة.

 ويوصي الباحث بما يأتي :

اكتسداب وتطدوير ض الوقوف على مددى  ضرورة استخدام مقياس مهارات التدريس لغر -1

 المطبقين(. )للطالب رات التدريس مها

يددد مسددتويات لدددرجات مقيدداس وتحد  تقنددينلين احثهة مددن لدددن البدداجددراء دراسددات مشدداب -2

 مهارات التدريس.  

 امكانية تطبيق التدريس المصغر في دروس طرائق التدريس. -3

و ير مهدارات الطدالب اطرائدق التددريس لتطدوامكانية زيادة عدد الساعات العملية لمادة   -4

 جعلها في ثالث مراحل بدل من مرحلتين.

 تربية الرياضية في القطر. يات واقسام الفي كل صغرالم برات التدريستوفير مخت -5

استخدام التدريس المصغر في برامج اعداد مدرسدي التربيدة الرياضدية لتحسدين برندامج  -6

 مهنيا.اعدادهم 

التربيدة الرياضدية باسدتخدام البدرامج يسية لددى طلبدة كليدة  نمية المهارات التدرإمكانية ت -7

 .لتدريس المصغرالتدريبية وفق ا

 

 

 : هاالتي شغل الوظائف  ❖

 الى –الفترة من   مكان العمل الوظيفة  ت 

 2004 -1988 تربية ديالى  مدرس للتربية الرياضية  1

2 
كلية التربية البدنية وعلوم   الطلبة  لشؤون العميد معاون

 الرياضة 
2007-2008 

3 
م  كلية التربية البدنية وعلو الرياضية التربية كلية مجلس امين

 الرياضة 
2007 -2008 

4 
التربية البدنية وعلوم  كلية  النظرية  العلوم رر فرعقم

 الرياضة 
2008 - 2009 

5 
كلية التربية البدنية وعلوم   الطالبية االنشطة وحدة مسؤول

 الرياضة 
2008 - 2009 

6 
كلية التربية البدنية وعلوم   الرياضة  علوم مجلة سكرتير

 الرياضة 
2010- 2012 

7 
 التربية ةلكلي يةبطاللا األنشطة دةحو ممثل

 الرياضية 
التربية البدنية وعلوم  كلية 

 الرياضة 
2008- 2009 

8 
  طرائق لمادة العلمية المجموعة رئيس

 التدريس 

كلية التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة 

2008 - 2015 

9 
كلية التربية البدنية وعلوم   حرير مجلة علوم الرياضة ر تمدي

 الرياضة 

2013 -2018 
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10 
لة الرياضة حرير مج ت يئةعضو ه

 رة المعاص

التربية البدنية وعلوم  كلية 

 بنات -الرياضة 

2015 

 2016  عضو منصة اريد العلمية 11

12 
  طرائق لمادة العلمية المجموعة رئيس

 التدريس 

ة وعلوم  كلية التربية البدني

 الرياضة 

 ولحد االن-2017

13 
  وموعلدنية ربية البكلية الت رئيس فرع العلوم النظرية  

 ة الرياض

 االن  دولح – 2018

14 
كلية التربية البدنية وعلوم   علوم الرياضة مجلةهيئة عضو 

 الرياضة 

 االن  دولح – 2018

 

 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها ❖
 

 
 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها  ❖

 المالحظات الى  –لفترة من ا المعهد (  عة / الكلية /الجهة ) الجام ت

 طرائق تدريس  2014 ( لرياضيةاتربية ال قسم)االساسية  التربية  كلية-ديالى  1

 لوجيا التعليم تكن 2015 ( لرياضيةاية ترب ال قسم)ية  االساس التربية  كلية-ديالى 2

 اتجاهات حديثة  2017 ( لرياضيةاتربية ال قسم)االساسية  التربية  كلية-ديالى 3

 م التعليلوجيا تكن 2018 ( لرياضيةاتربية ال قسم)االساسية  التربية  كلية-ديالى 4

 دراسيةة الالسن المادة سم الق الكلية الجامعة ت 

 االن  د ولح -2006 طرائق تدريس  العلوم النظرية  التربية الرياضية  ديالى  1

 2017 -2006 الكشافة العلوم النظرية  رياضية ية الالترب ديالى  2

 2013- 2012 الكشافة ظرية العلوم الن التربية الرياضية  ديالى  3

 

4 
 2016 -2013 طرائق التدريس  العلوم النظرية  التربية الرياضية  ديالى 

5 
  –طرائق التدريس  العلوم النظرية  التربية الرياضية  ديالى 

 الكشافة
2016-2017 

6 
  –طرائق التدريس  العلوم النظرية  التربية الرياضية  ديالى 

 الكشافة
 2017-2018 
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 بتطويرها او ساهم في تطويرها   اسية التي قامالمقررات الدر  ❖

 على الرسائل واالطاريح   األشراف ❖

 ة يالدراسالسنة  المادة القسم  الكلية  الجامعة  ت 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 السنة الدراسية  القسم  الكلية معةالجا ت 

 ديالى  1
البدنية  التربية 

 وعلوم الرياضة 
دنية وعلوم  التربية الب

 الرياضة 
2013-2014 

 عنوان الرسالة 
 

ة  مهارات األساسيفي تعلم بعض ال بأسلوب المحطات  هاريالتداخل الم إثر

            بكرة القدم

 السنة الدراسية  القسم  الكلية الجامعة ت 

 الى يد  2
البدنية  التربية 

 وعلوم الرياضة 
التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة 
2014-2015 

 ة الرسالعنوان 
 

للعب بالكرة  وى اتأثير التدريس المصغر المبكر في التحصيل المعرفي ومست
 جامعة ديالى   –كلية التربية الرياضية  –حلة الثالثة ائرة لطالب المر الط

 اسية الدر السنة القسم  الكلية الجامعة ت 

 ديالى  3
البدنية  التربية 

 وعلوم الرياضة 
التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة 
2014-2015 

 عنوان   
 االطروحة   

ي  التحصيل المعرف المبادرة( في – علمياألسلوب األكثر فاعلية )البحث ال
وتعلم بعض المهارات األساسية بالكلة السلة لطالب المرحلة األولى  

 )أطروحة دكتوراه( 

 السنة الدراسية  القسم  الكلية الجامعة ت 

 ديالى  4
البدنية  التربية 

 وعلوم الرياضة 
ة البدنية وعلوم  ربيالت

 الرياضة 
2015-2016 

 عنوان  
 لرسالة ا 

  وتعلم التحكم مركز في( الزوجي) مقارنوال تيالذا التنافس بيأسلو تأثير

   الرياضة وعلوم نية بد ال التربية كلية/  الثانية المرحلة لطالب  الثالثية الوثبة
 السنة الدراسية  القسم  الكلية الجامعة ت 
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 سية ساالالتربية ا ديالى  5
التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة 
2016-2017 

 عنوان   
 الرسالة

رياضية في ضوء الكفايات التدريسية من وجهة نظر  بية القويم معلمي التر ت
 المشرفين في محافظة ديالى  

 السنة الدراسية  م قسال الكلية الجامعة ت 

 التربية الرياضية  ديالى  6
التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة 
2016-2017 

 عنوان الرسالة 
 

رية  ية وبصسائل مساعدة سمع تأثير استراتيجية التعليم المعكوس باستعمال و
 ط في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة لطالب الصف األول متوس

 السنة الدراسية  القسم  الكلية الجامعة ت 

 التربية الرياضية  ديالى  7
التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة 
2016-2017 

 عنوان الرسالة 
 

  وبصرية ل مساعدة سمعية  تأثير استراتيجية التعليم المعكوس باستعمال وسائ
 في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة لطالب الصف األول متوسط 

 ة الدراسية سنال القسم  الكلية الجامعة ت 

 ديالى  8
البدنية  التربية 

 وعلوم الرياضة 
التربية البدنية وعلوم  

 ة الرياض
2013-2014 

 عنوان الرسالة 
 

  لم بعض شارك( في تع –ج زاو –اثر تمرينات المحطات بنظام )فكر 
نية كلية التربية  المهارات األساسية بالكرة الطائرة لطالب المرحلة الثا

 البدنية وعلوم الرياضة 

 السنة الدراسية  القسم  الكلية الجامعة ت 

 التربية االساسية  ديالى  9
وعلوم   التربية البدنية 

 الرياضة 
2019-2020 

 عنوان الرسالة 
ة وتعلم بعض  لمعرفة القانوني ل المشكالت في اأثر منهج تعليمي بأسلوب ح

 المهارات االساسية بكرة السلة للطالب 
 اسية السنة الدر القسم  الكلية الجامعة ت 

 ديالى  10
البدنية  التربية 

 وعلوم الرياضة 
التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة 
2020-2021 

 طروحة اال عنوان 
كشفية  بعض المهارات التأثير منهج تعليمي في التحصيل المعرفي وتعلم 

 ة التربية البدنية وعلوم الرياضة لطالب كلي
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 يها  وات العلمية والورش التي شارك فالندالمؤتمرات و  ❖
 االساسية التربية  لكلية الرابع المؤتمر العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 اركة المشنوع  القسم 
 حضور (  –  )بحث

 

 ية السنة الدراس

 2011 -         التربية الرياضية  ابل جامعة ب  1
 االساسية  التربية لكلية الخامس الدولي المؤتمر العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 

 

 مشاركة ال نوع القسم 
 حضور (  –  )بحث

 

 ية السنة الدراس

 2012 -          التربية الرياضية  ابل جامعة ب  2
 الرياضية  التربية لفاوكلتي سكول االول الدولي المؤتمر العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 (  حضور –بحث )

 

 السنة الدراسية 

  ةالتربي  سكول فاكولتي جامعة دهوك  3

 الرياضية 
        - 2013 

 العلمية  والبحوث البدنية للتربية المؤتمر الدولي نوان  الع

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 ة السنة الدراسي

 2014 -          ماليزيا/ كواللمبور  4
 كرميان جامعة -األولالمؤتمر العلمي  العنوان  

 

 ت 
 

 عقاد مكان االن
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  – ) بحث 

 

 السنة الدراسية 

 2014 -         كرميان جامعة  قينخان السليمانية/ 5
 ن الجنسينالمؤتمر الدولي الرياضي للمساواة بي العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –بحث  ) 

 

 السنة الدراسية 

 2014 -         به عة حاجه تاانقرة/ جام كياتر 6
 الرياضية ي لعلوم التربية المؤتمر العلمي الدول العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 ة السنة الدراسي

 2014 -         التربية الرياضية  بابل جامعة   7
 لبحوث تخرج طلبة كلية الطب المؤتمر العلمي  العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 ة نوع المشارك  القسم 
 حضور (  –بحث  ) 

 

 ة نة الدراسيالس

 2014 -         كلية الطب  ديالىمعة جا 8
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 طيطالمؤتمر العلمي االول لمجلس التخ العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 ركة نوع المشا القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2015 -         لثقافي االملتقى  ديالى جامعة   9
 ارة الرياضية المؤتمر العلمي الدولي لإلد العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 ركة نوع المشا القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2015 -         جامعة اليبزك  االماني 10
 المؤتمر العلمي الدولي لحضارات الشرق األدنى القديم العنوان  

 

 ت 
 

 االنعقاد  مكان
 

 نوع المشاركة  القسم 
 (ضور ح  –) بحث  

 

 ية السنة الدراس

 2016 -         ة الزقازيق جامع مصر  11
 الرياضية األول لعلوم التربية  الدولي العلمي المؤتمر العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2016 -         ة التربية للبناتكلي جامعة الكوفة  12
 وم التربية الرياضية األول لعل لدوليا العلمي المؤتمر العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 نة الدراسية الس

 2016 -         جامعة حلبجة  السليمانية  13
 ر العربي المؤتمر الدولي الثاني لمعامل التأثي العنوان  

 

 ت 
 

 د مكان االنعقا
 

 نوع المشاركة  القسم 
 ور (حض  –) بحث  

 

 راسية السنة الد

 2017 -         جامعة زويل  مصر  14
 لعلوم الرياضة المؤتمر العلمي الدولي الرابع العنوان  

 

 ت 
 

 كان االنعقاد م
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2017 -         التربية الرياضية  بل جامعة با 15
 الرياضة  وعلوم  البدنية التربية ليةلك األول الدولي العلمي المؤتمر العنوان  

 

 ت 
 

 قاد مكان االنع
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

 2018 -         التربية الرياضية  جامعة ديالى 16
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 والتي اقامها   الدورات التي شارك بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت 
 

  لدورة عنوان ا
 1 العلمي والبحث العالي ليمالتع وزارة امتهاق الذي الكشفين القادة دورة

 2010 دوكان  –السليمانية  االنعقاد كان م

 ت 
 

 لدورة عنوان ا
 الكوفة  جامعة في اقيم الكشفي الذي المخيم

2 

 2011 لنجف االشرف / الكوفةا مكان االنعقاد 

 ت 
 

 روشة عمل الطب الرياضي  ان الدورة عنو
3 

 2014 / كواللمبور   ماليزيا مكان االنعقاد 

 الدورة الدولية للطب الرياضي  عنوان الدورة ت 

4 

 2015 عة اليبزك المانيا / جام مكان االنعقاد 

 ت 
 

 عنوان الدورة 
 سلةة الدورة تحكمية في كر

5 

 2017 ديالى -العراق  مكان االنعقاد 

 ت 
 

 عنوان الدورة 
 دورة تحكمية في كرة اليد

6 

 2017 ديالى -لعراق ا مكان االنعقاد 
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 تطوير التعليم أومع مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتالمشروعات البحثية في  ❖
 السنة  محل النشر  عنوان البحث  ت 

 

1 
بعض   تطوير  في  الخططية  المركبات  تأثير 

ال بالكرة المهارات  الشباب  لالعبين  عقلية 

 الطائرة

/جامعة  الرياضة  علوم    مجلة 
 ديالى

2008 

 

2 
تأثير اسـتخدام اسـلوبي المكثـف والمـوزع فـي 

 المناولة والتصويب بكرة اليدتعلم مهارتي 
 2009 مجلة الفتح / جامعة ديالى 

 

3 
بعض القياسات الجسمية وعالقتها بمهارة صد 

 رةالضرب الساحق في الكرة الطائ
مجلة علوم الرياضة /جامعة  

 ديالى
2009 

 

4 
ي فـي تعلـم الـتعلم االتقـان  اثر اسـتخدام اسـلوب

ــارة  ــى مهـ ــا إلـ ــل أثرهـ ــة ونقـ ــارة المناولـ مهـ

 التصويب بكرة اليد

 /ة الرياضـيةمجلة علـوم التربيـ
 جامعة ديالى

2010 

بعض مظاهر االنتبـاه وعالقتـه بدقـة التهـديف  5

 من الحاالت الثابتة

ــة  ــة مجل ــة األساســية كلي التربي

 / جامعة بابل للعلوم التربوية

2012 

لوك االيثاري لالعبي كرة ام وعالقته بالسااللتز 6

 القدم لبعض أندية محافظة ديالى لفئة الناشئين

ــؤتمر العل ــدولي األول الم ــي ال م

ــية  ــة الرياضـ ــكول التربيـ -لسـ

 دهوك جامعة

2013 

ــوير  7 ــي تط ــر ف ــدريس المصــغر المبك ــأثير الت ت

ــارة ــي  مه ــين ف ــالب المطبق ــدرس للط ــذ ال تنفي

 كليات التربية الرياضية

ــؤت ــدولالم ــي ال ي األول مر العلم

ــية  ــة الرياضـ ــكول التربيـ -لسـ

 دهوك جامعة

2013 

ي تعلم مهـارتي المجمعات التعليمية وتأثيرها ف 8

الطبطبــة العاليــة والتصــويب مــن الثبــات بكــرة 

 السلة

 /مجلة علـوم التربيـة الرياضـية
 جامعة ديالى

2013 

في تعلم بعض   قانيتأثير استراتيجية التعلم اإلت 9

 ب بكرة القدماألساسية للطال المهارات

ــة  ــة األساســية مجل ــة التربي كلي

 /للعلـــوم التربويـــة والنفســـية

 جامعة بابل

2013 

تقويم االبداع بالكفايات التدريسية لدى مدرسي  10

مــادة طرائــق التــدريس مــن وجهــة نظــر طلبــة 

 جامعة ديالى –رياضية كلية التربية ال

مجلةةة علةةوم الرياضةةة /جامعةةة 
 ديالى

2014 

 مهــارتي تعلــم فــي وتــأثيره المحطــات اســلوب 11

 الصـف  لطـالب  القـدم  بكرة  والتهديف  الدحرجة

 المتوسط الثاني

ة علةةوم الرياضةةة /جامعةةة مجلةة
 ديالى

2014 

ــادلي واالكتشــاف  12 ــأثير اســتخدام اســلوبي التب ت

رات األساســية الموجــه فــي تعلــم بعــض المهــا

 بالكرة الطائرة

 2014 مجلة جامعة كرميان

ــأثير 13 ــى ت ــي عل ــنهج تعلم ــتراتيجية  م ــق اس وف

ــض  ــم بع ــي تعل ــة ف ــا وراء اإلدراكي ــة م المعرف

 لطائرةالمهارات األساسية بالكرة ا

 2015 مجلة المحترف/ الجزائر
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 المبكـر  المصـغر  التـدريس  وباسل  استخدام  إثر 14

 لطالب الطائرة لكرةبا  اللعب  مستوى  تطوير  في

 وملـوع البدنيـة التربيـة يـةلك /الثالثـة ةالمرحلـ

 الرياضة

علةةوم الرياضةةة /جامعةةة  مجلةةة
 ديالى

2016 

النضج االنفعالي وفقاً لصعوبات األداء الحركي  15

وعالقته بأداء مهارتي الضرب الساحق وحائط 

 الصد بالكرة الطائرة

مجلــة المــؤتمر العلمــي الــدولي 

 حلبجةجامعة  –األول 
2016 

ــرعة 16 ــاري األداء سـ ــب المهـ ــائي والترتيـ  النهـ

 الرابعــة العربيــة البطولــة فــرق عــضب ألشــبال

 واألسـلحة  المشاركة  الفرق  باختالف  بالمبارزة

 فيها المستعملة

وم الرياضةةة /جامعةةة مجلةةة علةة
 ديالى

2017 

 فـي  ألوزوبـل  المتقدمـة  المنظمـات  اسـلوب  أثر 17

 هـــاراتالم بعـــض وتعلـــم المعرفـــي التحصـــيل

 بسـال   بالمبـارزة  للطالب  والدفاعية  الهجومية

 الشيش

معةةة لةةوم الرياضةةة /جامجلةةة ع
 ديالى

2017 

ــر 18 ــض أثـ ــف بعـ ــية المواقـ ــتخدام التنافسـ  باسـ

 فــي المســتويات المتعــدد التطبيــق اســتراتيجية

 القــدم بكــرة والمهــاري الحركــي األداء ســرعة

 للطالب

مجلةةة علةةوم الرياضةةة /جامعةةة 
 ديالى

2017 

 في  الزوجي  المقارن  التنافس  اسلوب  أثيرت 19

  -  يةالثان  المرحلة  بلطال  الثالثي  الوثب  تعلم

   الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية

مجلةةة علةةوم الرياضةةة /جامعةةة 
 ديالى

2017 

  الجوانب   بعض  تعلم  في  المبادرة  أسلوب  تأثير 20

  طرائق   بمادة  البدنية  التمرينات  وأداء  المعرفية

 الثانية  المرحلة لطالب التدريس

الرياضـة   المعاصـرة/كلية مجلة 

علوم الرياضـة التربية البدنية و

 بنات/جامعة بغدادلل

2017 

المهارات  21 بعض  اختبارات  وتقنين  بناء 

وعلوم  البدنية  التربيّة  ُكلّية  لطالب  الكشفية 

 الرياضة

  -لدولي العلمي ا المؤتمر وقائع 
 صالح الدين جامعة 

 

2017 

اللغة   اإلبداعية  األنشطةاثر   22 لدرس  االبتكارية 

بعض   اإلنكليزية وتعلم  المعرفي  التحصيل  في 

 الجوانب الحركية لتالميذ الصف الثالث ابتدائي 

وقائع المةؤتمر العلمةي الةدولي 
 -الرابع لعلوم التربية الرياضية

 جامعة بابل

2017 

ج 23 استراتيجية  تطوير  اثر  في  التعاونية  يكسو 

الدمها تخطيط  المعرفي  وال  رسرة  تحصيل 

البدن  التربية  كلية  الرياضةيلطلبة  وعلوم  -ة 

 جامعة ديالى

لدولي  العلمي ا المؤتمر وقائع 
 جامعة دهوك  -الثاني

 

2020 

 تعلم  في  بالبحث  التعلم  اسلوب  استخدام  تأثير 24

  لطالب   السلة  بكرة  مهاراتال  انواع  بعض

  وعلوم   البدنية  التربية  كلية  االول  الصف

 الى دي جامعة الرياضة

جامعة  مجلة علوم الرياضة /
 ديالى

2018 
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في   25 المشكالت  حل  بأسلوب  تعليمي  منهج  أثر 

القانونيا المهارات لمعرفة  بعض  وتعلم  ة 

 االساسية بكرة السلة للطالب

 2020 مجلة الفتح / جامعة ديالى 

 ( التي قام بالنشر فيها  t factorsimpacالمجالت العالمية ومجلة )  ❖
 International Journal of Advanced Sport Sciences اسم المجلة ت

Research 

 Analytical study for thesis and dissertations related to عنوان البحث

teaching methods and styles which used in learning of 

sport activities for a period of 2000-2013 in Iraq 

universities 

 2015 زيا مالي الدولة 

 International Journal of Advanced Sport Sciences المجلةاسم  ت

Research 

 The impact of training exercises in different areas in the عنوان البحث

development of some aspects of mobility and skill of 

players clubs Diyala volleyball for young people 

 2014 ماليزيا  الدولة 

 International Journal of Advanced Sport Sciences اسم المجلة ت

Research 

 The impact of problem solving strategy in the عنوان البحث

development of the skills of crushing beating and the wall 

of the volleyball 

 2014 ماليزيا  الدولة 
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 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية  

 ت

 م الرياضةهيئة تحرير مجلة علو اسم الهيئة

1 

 

 محلي         دولية
 السنة انتهاء العضوية مازال عضواً /  تاريخ االنتساب 

 2010   

 ت

 ة الرياضة المعاصرةهيئة تحرير مجل  اسم الهيئة

2 

 

 محلي         دولية
 السنة انتهاء العضوية مازال عضواً /  خ االنتساب تاري

 2015   

 

 

 

 

شهادات تقديرية /  /  ز) جوائ ت حصل فيها علىنشاطا أو إبداعات ❖
 كتب شكر( 

  ت

 النشاط  أو اإلبداعنوع 
 نشر بحوث 

1 

 ولي االول لفاكولتي سكول التربية الرياضية المؤتمر الد اإلبداع  أوان النشاط عنو 

 
 عليه  ما حصل

 شكر( )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 المانحةالجهة 

 السنة

 

 2013 رياضية كلية التربية الجامعة دهوك   
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  ت

 النشاط  أو اإلبداعنوع 
 بحث نشر 

2 

 إلبداع اعنوان النشاط او  
/   االساسية التربية لكلية الخامس الدولي ؤتمرالم

 بابل  جامعة

 
 ما حصل عليه 

 شكر( ة تقديرية / كتاب )جائزة / شهاد

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2012 ساسية بابل / كلية التربية االجامعة   

  ت

 أو النشاط ع نوع اإلبدا

 نشر بحث 

 3 

 بابل  جامعة/  االساسية التربية  ليةلك الرابع المؤتمر عنوان النشاط او اإلبداع  

 
 ما حصل عليه 

 شكر( تقديرية / كتاب ادة )جائزة / شه

 مانحةالجهة ال

 

 السنة

 

 2011 جامعة بابل / كلية التربية االساسية   

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 نشر بحث 

4 

 الرياضية  ةالمؤتمر العلمي االول الختصاصات التربي عنوان النشاط او اإلبداع  

 
 ما حصل عليه 

 شكر( دة تقديرية / كتاب )جائزة / شها
 السنة الجهة المانحة

 2008 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية   

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 ة قائد كشفي مشارك بصف 

5 

 ة وزار اقامته الذي  الكشفين القادة لدورة الكشفي المخيم عنوان النشاط او اإلبداع  
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 دوكان –  يمانيةالسل العلمي في والبحث العالي التعليم

2010 

 
 ما حصل عليه 

 شكر( ب تقديرية / كتا)جائزة / شهادة 
 السنة الجهة المانحة

 
العلمي /  وزارة التعليم العالي والبحث  

 كزية للكشافةاللجنة المر
2010 

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 كشفي  قائد بصفة مشارك

6 

 2011 الكوفة جامعة في اقيم يالكشفي الذ المخيم ن النشاط أو اإلبداع انوع 

 
 ما حصل عليه 

 شكر( شهادة تقديرية / كتاب  /)جائزة 

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
الي والبحث العلمي /  وزارة التعليم الع 

 للجنة المركزية للكشافةا
2011 

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 بحث  نشر

7 

 لنشاط او اإلبداع ا انوعن 
  البدنية التربية لكلية األول يالدول العلمي المؤتمر

 الرياضة وعلوم

 
 حصل عليه ما 

 شكر( )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 الجهة المانحة

 السنة

 

 
البدنية  يةالترب كلية /ديالى امعةج 

 الرياضية  وعلوم
2018 

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 ي كشفائد مشارك بصفة ق

8 
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 عنوان النشاط او اإلبداع  
يم الكشفي التطبيقي السنوي الخامس لكلية التربية المخ

 رياضية ال

 
 يه ل علما حص

 شكر( تاب )جائزة / شهادة تقديرية / ك 
 لسنةا الجهة المانحة

 2008 ديالىجامعة   

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 مؤتمر مشارك 

9 

 تمر وحدة االبحاث المكانية مؤ ع إلبداشاط او اعنوان الن 

 
 يه ما حصل عل

 شكر( )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 حةنالجهة الما

 السنة

 

 2008 جامعة ديالى  

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 درس نموذجي 

10 

 التربية الرياضية  درس اإلبداع عنوان النشاط او  

 
 ما حصل عليه 

 ( شكرب / كتا ديرية)جائزة / شهادة تق
 نحةالجهة الما

 السنة

 

 2009 الىجامعة دي  
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 ت

 احتفالية النشاط  أو اإلبداعنوع 

11 

 الجامعة دورة تخرج  اإلبداع  أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 شكر(  زة / شهادة تقديرية / كتاب)جائ
 المانحةالجهة 

 السنة

 

 2009 جامعة ديالى  

  ت

 النشاط  أو اعاإلبدنوع 
 االعداد واالشراف على االختبارات 

12 

 الكلية بارات الخاصة بقبول طلبة التهيئة واالعداد لالخت إلبداع اعنوان النشاط او  

 
 ما حصل عليه 

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

 2007 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   

  ت

 ط أو النشاع بدانوع اإل
 مخيم كشفي 

13 

 المخيم الكشفي االول لجوالة الكلية إلبداع عنوان النشاط او ا 

 
 عليه  ما حصل

 شكر( تقديرية / كتاب ادة )جائزة / شه
 السنة مانحةالجهة ال

 2008 الرياضة كلية التربية البدنية وعلوم   

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 مهرجان رياضي 

14 

 الخاص بالكلية الرياضي ومعرض الكتابالمهرجان  اإلبداع لنشاط او عنوان ا 
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 ما حصل عليه 

 شكر( ية / كتاب )جائزة / شهادة تقدير
 السنة الجهة المانحة

 2009 وم الرياضة كلية التربية البدنية وعل  

  ت

 النشاط  اع أواإلبدنوع 
 تصميم دليل 

15 

 ل المديرية ميم دليتص عنوان النشاط او اإلبداع  

 
 ما حصل عليه 

 شكر( ب كتا /)جائزة / شهادة تقديرية 
 السنة الجهة المانحة

 
جامعة /بية الرياضية والفنية مديرية التر  

 ديالى
2009 

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 تصليح اجهزة

16 

 تصليح اجهزة استنساخ الكلية  اط أو اإلبداع عنوان النش 

 
 ما حصل عليه 

 شكر( ة / كتاب شهادة تقديري ائزة / )ج

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2008 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 معرض كتاب 

17 

 بكلية الطمعرض الكتاب المقام في  اع ان النشاط او اإلبدعنو 

 
 ما حصل عليه 

 شكر( )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 نحةهة الماالج

 السنة

 

 2008 ديالى كلية الطب / جامعة   
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  ت

 النشاط  اإلبداع أوع نو
 ندوة 

18 

 الندوة العلمية لكلية الطب اإلبداع عنوان النشاط او  

 
 يه ل علما حص

 شكر( تاب ادة تقديرية / ك )جائزة / شه
 السنة حةالجهة المان

 2009 ديالى كلية الطب / جامعة   

  ت

 النشاط  أو اإلبداعنوع 
 بطوالت 

19 

 البطوالت راف على االش شاط او اإلبداع عنوان الن 

 
 ما حصل عليه 

 شكر( يرية / كتاب )جائزة / شهادة تقد 
 نحةالجهة الما

 السنة

 

 2010 الرياضية والفنية مدير التربية   

  ت

 النشاط  أو اإلبداعنوع 
 يوم الجامعة 

20 

 فالية يوم الجامعة احت عنوان النشاط او اإلبداع  

 
 ما حصل عليه 

 شكر( كتاب  /ديرية )جائزة / شهادة تق
 نحةالجهة الما

 السنة

 

 2012 ية البدنية وعلوم الرياضة كلية الترب  
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  ت

 لنشاط ا اإلبداع أونوع 
 يوم الجامعة 

21 

 احتفالية يوم الجامعة  او اإلبداع عنوان النشاط  

 
 يه ل علما حص

 شكر( تاب هادة تقديرية / ك )جائزة / ش
 السنة الجهة المانحة

 2013 يالىجامع د  

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 يوم الجامعة 

22 

 احتفالية يوم الجامعة  شاط او اإلبداع عنوان الن 

 
 ما حصل عليه 

 شكر( ب )جائزة / شهادة تقديرية / كتا
 نحةالجهة الما

 السنة

 

 2014 جامعة ديالى  

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 أطروحة دكتوراه 

23 

 جامعة بابل  –مناقشة أطروحة دكتوراه   او اإلبداع عنوان النشاط  

 
 ا حصل عليه م

 شكر( ديرية / كتاب )جائزة / شهادة تق
 نحةالماالجهة 

 السنة

 

 2016 جامعة بابل   
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  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 أطروحة دكتوراه 

24 

 غداد جامعة ب –قشة أطروحة دكتوراه  منا ان النشاط او اإلبداع عنو 

 
 يه ل علحص ما

 شكر( تاب )جائزة / شهادة تقديرية / ك 
 السنة ة المانحةالجه

 2016 غداد جامعة ب  

 ت

 رسالة ماجستير  النشاط  داع أواإلبنوع 

25 

 جامعة تكريت  –مناقشة رسالة ماجستير   شاط او اإلبداع نعنوان ال 

 
 ما حصل عليه 

 شكر( ادة تقديرية / كتاب )جائزة / شه
 السنة نحةالجهة الما

 2016 جامعة تكريت   

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 رسالة ماجستير 

26 

 بغداد جامعة  –مناقشة رسالة ماجستير   داع عنوان النشاط او اإلب 

 
 صل عليه ما ح

 شكر( ديرية / كتاب )جائزة / شهادة تق
 نحةالماالجهة 

 السنة

 

 2016 بغداد جامعة   
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  ت

 نشاط ال اإلبداع أونوع 
 مؤتمر 

27 

 ر السابع لكلية التربية األساسية المؤتم  عنوان النشاط او اإلبداع  

 
 يه ل علما حص

 شكر( تاب جائزة / شهادة تقديرية / ك )
 السنة الجهة المانحة

 2016 جامعة ديالى /األساسية كلية التربية   

 ت

 رسالة ماجستير  ط النشا اإلبداع أونوع 

28 

 او اإلبداع شاط عنوان الن 
  -ساسية كلية التربية األ –  ماجستير رسالة مناقشة

 ديالى

 
 ما حصل عليه 

 شكر( ديرية / كتاب )جائزة / شهادة تق
 السنة نحةالجهة الما

 2017 جامعة ديالى /األساسية التربية  كلية  

  ت

 النشاط  بداع أواإلنوع 
 رسالة ماجستير 

29 

 الجامعة المستنصرية -األساسية التربية كلية عنوان النشاط او اإلبداع  

 
 ما حصل عليه 

 شكر( ديرية / كتاب )جائزة / شهادة تق
 السنة نحةماالجهة ال

 
الجامعة -األساسية التربية كلية 

 مستنصرية ال
2018 
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  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 نجاز اعمالا

30 

 المكلفين بهااالعمال  او اإلبداع  عنوان النشاط 

 
 يه ل علحص ما

 شكر( تاب )جائزة / شهادة تقديرية / ك 
 السنة ة المانحةالجه

 2017 محافظ ديالى  

 ت

 رسالة ماجستير  النشاط  اإلبداع أووع ن

31 

 شاط او اإلبداع نعنوان ال 
  -التربية األساسية كلية  –  ماجستير رسالة مناقشة

 ديالى

 
 ل عليه ما حص

 شكر( )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب 
 السنة نحةالجهة الما

 2017 ديالى -سية كلية التربية األسا  

  ت

 النشاط  اإلبداع أونوع 
 رسالة ماجستير 
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 عنوان النشاط او اإلبداع  
  -كلية التربية األساسية  –  ماجستير رسالة ةمناقش 

 يالىد

 
 ما حصل عليه 

 شكر( ديرية / كتاب تق )جائزة / شهادة
 سنةال نحةالجهة الما

 2018 ديالى -كلية التربية األساسية   

 

 

 

 



abeb  عة ديالى جام  -الرياضة كلية التربية البدنية وعلوم  –السيرة الذاتية 

 2021-2020 –الى جامعة دي  - تربية البدنية وعلوم الرياضةكلية ال –السيرة الذاتية  

 

 لتأليف والترجمة  ا

 

 

 اللغات التي يجيدها  

 العربية .  1

2   . 

3   . 

 

 

 ع مساهمات في خدمة المجتم

 

 

   أخرى نشاطات 

  اب عنوان الكت ت 

  م دار النشراس 
 

 غير منهجي  –نهجي         م  عدد الطبعات سنة النشر 


