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 احتىخ انرسانح خًسح أتىاب ، وقذ تضًٍ انثاب األول 

 -مقدمة البحث وأهميته : 

إن التطووورات العلمٌووة والتكنولوجٌووة الكبٌوورة التووً شووهدرا المجووال الرٌاضووً     

فرضووت افاقووا جدٌوودة ال حوودود لهووا فووً جمٌووا المجوواالت ومنهووا العلوووم الرٌاضووٌة 

كالتعلم الحركً الذي ٌشهد تطورا واسعا وخاصة بعود ههوور الحاسووب والشوبكة 

منهوا  افوادالمعلومات التوً العالمٌة )االنترنٌت( إذ اسهمت وبشكل واسا فً تدفق 

 العدٌد من الباحثٌن والمختصٌن إلحداث رذا التطور .

إن الوصول إلى تحقٌق افضل النتائج ٌكون من خالل إتباع األسالٌب العلمٌوة      

الدقٌقووة والموضوووعٌة وبشووكل سوولٌم ومخطووط لووه ومنهووا اسووتخدام اسووالٌب تعلٌمٌووة 

عون انتقوال بعور قورارات السولو  تراعً الفروق الفردٌوة بوٌن المتعلموٌن فضوال 

فً عملٌة التعلم من المعلم إلى المتعلم مما ٌساعد على إبورا  بعور مون قودراتهم 

مهمووا فووً فهووم شخصووٌة المتعلمووٌن لتهٌئووة  اثوورا  إن للمعلووم  ووسووماتهم الشخصووٌة   

الهروف التعلٌمٌة المناسوبة إلٌصوال المعلوموات إلوى المتعلموٌن   لوذا فوان اختٌوار 

لٌب التعلٌمٌوة التوً توصول إلوى تحقٌوق األروداف موا مراعواة الفوروق افضل األسا

(  Cognitive Stylesالفردٌة ٌتطلب االرتمام باألسالٌب المعرفٌوة اإلدراكٌوة )

والتً تعنً كمفهوم ٌشٌر إلى "طرٌقة او اسلوب الفرد فً التعامل ما المعلومات 



موون حٌووث اسوولوبه فووً التفكٌوور وطرٌقتووه فووً الفهووم والتووذكر وتوورتبط بووالحكم علووى 

ن التعاموول مووا المعلومووات ٌعتموود علووى اانهووا توضوو  إذ األشووٌاو وحوول المشووكالت 

ٌلها وخ نهوا واسوتدعائها عنود صٌغ عدٌدة منها تصنٌف المعلومات وتركٌبها وتحل

 . (1) " الضرورة 

لقد ههرت مسواع عدٌودة إلٌجواد بودائل تعلٌمٌوة لوتعلم المهوارات الحركٌوة مون      

قبوول العدٌوود موون البوواحثٌن تخووتص فووً توطٌوود العالقووة بووٌن الووتعلم والتعلووٌم وبمووا إن 

ردف الدرس رو تعلم وتطووٌر مسوتوا األداو واللعوب مون خوالل إعوداد وتصومٌم 

مرٌنات خططٌة للودفاع والهجووم مشوابهة إلوى حواالت اللعوب . وتعود لعبوة الكورة ت

الطائرة من األلعاب التنافسٌة   فضال عن كونها توثثرت كسوائر األلعواب األخورا 

بالتطورات الحاصلة فً اسالٌب التعلم   لوذا فوان اسوتخدام اللعوب المباشور  ٌمكون 

 ساسٌة وإتقانها .مهاراتها االكبٌر فً تعلم  اثرا  ان ٌكون له 

ومن خالل ما تقدم فان ارمٌة البحوث تكمون فوً التعورف علوى توثثٌر اللعوب        

المباشر فً المتعلمٌن على وفق األسلوب المعرفوً تفضوٌل النمذجوة الحسوٌة  فوً 

مسووتوا األداو واللعووب لمهووارتً الضوورب السوواحق وحووائط الصوود بووالكرة الطووائرة 

التعلٌموً األنسوب لهوم وفقوا ألسولوبهم المعرفووً واالحتفواه بهوا   لتحدٌود األسولوب 

وتثثٌر ذل  فً نجاح عملٌة التعلم  فضال عن معرفة تثثٌر األسالٌب التعلٌمٌوة فوً 

 احتفاه او تغٌر المتعلم ألسلوبه المعرفً .

ورذا ما دعا الباحث إلى القٌوام ببحثوه التجرٌبوً روذا إسوهاما منوه فوً مسواعدة     

مٌووة ناجحووة لووتعلم بعوور المهووارات األساسووٌة بووالكرة الموودرس إلٌجوواد طرائووق تعلٌ

 الطائرة واالحتفاه بها .

 

 -مشكلة البحث :   

إن الهودف األساسوً للعملٌوة التعلٌمٌوة رووو تعلوم المهوارات الحركٌوة وذلو  موون     

خوالل ضوبط األداو المهواري والخططوً سووٌة لغورر الوصوول إلوى تعلوم مو ثر 

                                                           

 .  15(  ص 1991: )القاهرة ،مكتبة االجنلو املصرية ،األساليب املعرفية يف حبوث علم النفس العربية وتطبيقها يف الرتبية ( .أنور الشرقاوي ؛  1)   



علم إلووى اختٌووار األسوولوب المناسووب لتحقٌووق وفعووال   لووذا تسووتند معهووم اسووالٌب الووت

 األرداف التً ٌحاول كل مدرس ان ٌصل إلٌها  .

ن األسووالٌب التعلٌمٌووة المتبعووة  تتطلووب تغٌوورا لمواكبووة اوانطالقووا موون حقٌقووة     

متطلبووات العملٌووة التعلٌمٌووة فووً وقتنووا الحاضوور   لووذا ٌسووعى القووائمون بالعملٌووة 

لم المتبعة و ٌادة التفاعل بوٌن المودرس والطالوب التعلٌمٌة إلى تحسٌن اسالٌب التع

 وتمشٌا ما االتجارات التربوٌة الحدٌثة وانطالقا مون التوصوٌات التوً تودعو إلوى 

التجدٌوود فووً األسووالٌب المسووتخدمة تووثتً الدراسووة الحالٌووة لتجرٌووب بوودائل تعلٌمٌووة 

 جدٌدة  .

لهجومٌوووة ومووون المالحوووه فوووً دروس تعلوووم الكووورة الطوووائرة ذات المهوووارات ا    

بالطرٌقووة  ن المووادة التعلٌمٌووة تعطووى او تقوودم لجمٌووا الطووالب اوالدفاعٌووة المتعووددة 

وبثسوولوب محوودد متبووا فووً كوول المواقووف التعلٌمٌووة موون دون مراعوواة مووا بووٌن ذاتهووا 

كثورة  فضوال  عون  الطالب من فروق فردٌة فً المسوتوا المعرفوً )اإلدراكوً(  

عدد الطالب فً الصف  األمر الذي ٌ دي إلى شعور الطالب بالملول مموا ٌو دي 

إلى بذل جهد كبٌور وضوٌاع وقوت كثٌور مون الودرس فوً محاولوة الوتعلم وتصوحٌ  

األخطواو التوً ٌقوا بهووا الطوالب   وروذه تعوود مشوكلة البود موون الوقووف عنودرا مووا 

تعلم المهوارات األساسوٌة إمكانٌة تجاو را من خالل صوٌغ وبودائل علمٌوة حدٌثوة لو

بووالكرة الطووائرة عوون طرٌووق ممارسووة اللعووب بتمرٌنووات تطبٌقٌووة خططٌووة لتعرٌووف 

من خالل خطوط اللعوب واسوتٌعاب المعرفوة وإتقانها  المتعلم ضبط تعلم المهارات 

واستخدامها فً مواقا اللعب لتحقٌق التعلم واألداو األفضل ضمن حاالت مشوابهة 

 علم والجهد المبذول.للعب   وبهذا ٌقل  من الت

وٌعد رذا األسلوب حدٌث االستخدام فً مجال تعلم كرة الطائرة لتنفٌوذه خوالل     

الدرس والتعرف على مودا تثثٌرروا فوً مسوتوا األداو واللعوب   وروذا نوابا مون 

ضووورورة اسوووتخدام اسوووالٌب تعلٌمٌوووة تراعوووً األسوووالٌب المعرفٌوووة التوووً ٌمتلكهوووا 

م موون تحقٌووق وبووذل اكثوور مووا لدٌووه السووتٌعاب المتعلمووون بحٌووث ٌووتمكن كوول مووتعل

 متطلبات الدراسة .



 

 

  -أهداف البحث :  

 -ٌهدف البحث إلى :

التعوورف علووى تووثثٌرا للعووب المباشوور علووى وفووق تفضووٌل النمذجووة الحسووٌة فووً  – 1

 مستوا األداو واللعب لمهارتً الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة .

ا األداو واللعووب علووى وفووق األسوولوب المعرفووً  التعوورف علووى افضوولٌة مسووتو – 8

 تفضٌل النمذجة الحسٌة  لمهارتً الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة.

التعرف على تثثٌر اللعب المباشر فً تغٌٌر األسلوب المعرفوً تفضوٌل النمذجوة  – 1

 الحسٌة.

 -فروض البحث :  

االختبوارات القبلٌوة والبعدٌوة  فوً رنا  فروق معنوٌوة ذات داللوة إحصوائٌة بوٌن  – 1

مسوووتوا األداو واللعوووب لمهوووارتً الضووورب السووواحق وحوووائط الصووود بوووالكرة الطوووائرة  

 وللمجموعات التجرٌبٌة الثالث والمجموعة والضابطة  .

رنوا  فووروق معنوٌوة ذات داللووة إحصووائٌة بوٌن االختبووارات البعدٌوة فووً مسووتوا  – 8

وحائط الصد بالكرة الطوائرة  وللمجموعوات األداو واللعب لمهارتً الضرب الساحق 

 التجرٌبٌة الثالث والمجموعة الضابطة ولصال  المجموعات التجرٌبٌة .

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة  فً القدرة على المحافهة على األسولوب  – 1

 المعرفً .

 

 -مجاالت البحث :  

عٌنووة موون طووالب المرحلووة الثانٌووة / كلٌووة   -المجااال البشاار  :  1 – 5 – 1

 م ( . 8119 -م  8112التربٌة الرٌاضٌة / جامعة دٌالى /     للعام الدراسً ) 



مووووون                        لمووووودةالفصووووول الدراسوووووً الثوووووانً ل -المجاااااال أل مااااااني :   2 – 5 – 1

 م( .81/4/8119م( ولغاٌة)12/8/8119)

ملعب الكرة الطائرة / كلٌوة التربٌوة الرٌاضوٌة     -المجال المكاني :   3 – 5 – 1

 / جامعة دٌالى 

 -تحديد المصطلحات :    6 – 1

 -وردت فً متن اإلطار عدد من المصطلحات التً تحتاج إلى إٌضاح ورً : 

" وروً حالوة توجٌوه التعلوٌم المهواري بثسولوب مشوابه  -التعلم المباشار   :   – 1

تعلووٌم الطالووب اداو اللعووب والووذي ٌسووتل م الجمٌووا بووٌن لحوواالت اللعووب  والغاٌووة منووه 

 .   (1) الوعً واالستٌعاب  واإلدرا  للمعرفة الخططٌة وتنفٌذ المهارة "

وروووو اسووولوب  " -األسااالوب المعرفاااي )تفضااايل النمذجاااة الحساااية   :  – 2

ٌعكس الفروق بٌن اإلفراد فوً تووافقهم موا العوالم الخوارجً وروذا األسولوب ذو ثالثوة 

الذي ٌدفا اإلفوراد إلوى خو ن المعلوموات  اللفضً ٌتمثل البعد األول باألسلوب   ابعاد

على شكل رمو  لفضٌة   وٌتمثل البعد الثانً باألسولوب الحركوً الوذي ٌودفا اإلفوراد 

موا البعود الثالوث فٌتمثول باألسولوب اإلى خ ن المعلوموات علوى شوكل حركوة او نشواط 

 .  (8) " علومات على شكل صورالمرئً الذي ٌدفا اإلفراد إلى خ ن الم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الوظائف التي شغلها 

 انى –انفترج يٍ  يكاٌ انعًم انٕظٍفح خ

 مقرر فرع العلوم النهرٌة  1
كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
8112 

8 
معاون العمٌد لش ون الطلبة / 

 الدراسة الصباحٌة 
كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
8111-8111 

 8111-8111  –جامعة دٌالى  عمٌد كلٌة التربٌة البنٌة  1

4 
مجلة علوم  عضو رٌئة تحرٌر
 الرٌاضة

كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 لحد االن 8111

 8118 جامعة دٌالى  عمٌد كلٌة الطب البٌطري 2

 8111 جامعة دٌالىرئاسة  الجامعةامٌن مجلس  6

 8114 – 8111 جامعة دٌالى رئاسة  مدٌر قسم البحث والتطوٌر  9

 
معاون العمٌد للش ون العلمٌة 

 والطلبة
كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
8112-8181 

 
معاون العمٌد للش ون االدارٌة 

 والمالٌة 
كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 ولحد االن-8181

 
 
 
 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 

 

 

 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 دٌانى 1
انثذٍَح ٔعهٕو انترتٍح 

 انرٌاضح 
 2228-2226 االحصاء انعهٕو انُظرٌح

 دٌانى 2
انثذٍَح ٔعهٕو انترتٍح 

 انرٌاضح
 2212-2228 االختثاراخ انعهٕو انُظرٌح

 دٌانى 3
انثذٍَح ٔعهٕو انترتٍح 

 انرٌاضح
  2218-2226 انكرج انطائرج االنعاب انفرلٍح

 
4 

 دٌانى
انثذٍَح ٔعهٕو انترتٍح 

 انرٌاضح
 انثحج انعهًً انعهٕو انُظرٌح

 ٔنحذ االٌ -2215

 

 دٌانى 5
انثذٍَح ٔعهٕو انترتٍح 

 انرٌاضح
 ٔنحذ االٌ – 2218 انثحج انعهًً انذراساخ انعهٍا



 

 

 

  المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 
 انًؤتًر انذٔنً االٔل جايعح تغذاد / كهٍح انترتٍح انرٌاضٍح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2112 -         التربية الرياضية جامعة بغداد   1
 االٔل جايعح انًٕصم / كهٍح انترتٍح االساسٍح انذٔنً انًؤتًر العنوان 

 

 ت
    

 2113 -         التربية االساسية الموصل 2
 انعهًٍح ٔانثحٕث انثذٍَح نهترتٍح انًؤتًر انذٔنً العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 الدراسيةالسنة 

 2114 -          مالي يادولة   3
 انًؤتًر انعهًً االٔل العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2114 -         كريٍاٌ جايعح خاَمٍٍ   -انسهًٍاٍَح 4
 انًؤتًر انذٔنً انرٌاضً نهًسأاج تٍٍ انجُسٍٍ العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسية

 2112 -         انثصرججايعح   انثصرج  5
 انًؤتًر انعهًً انذٔنً نعهٕو انترتٍح انرٌاضٍح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2115 -         كهٍح انترتٍح انرٌاضٍح جايعح تاتم  6
 انًؤتًر انعهًً انذٔنً نعهٕو انترتٍح انرٌاضٍح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2115 -          جامعة الكوفة 7
 انًؤتًر انعهًً انذٔنً نعهٕو انترتٍح انرٌاضٍح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2116 -         التربية الرياضية جامعة حلبجة 8



 

 انًؤتًر انعهًً انذٔنً نعهٕو انترتٍح انرٌاضٍح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2116 -         التربية الرياضية جامعة  بغداد 9
 نعهٕو انترتٍح انرٌاضٍحانخاًَ  انًؤتًر انعهًً انذٔنً  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسية

 2117 -          جامعة بابل 11
 نعهٕو انترتٍح انرٌاضٍحانخاًَ انًؤتًر انعهًً انذٔنً  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2117 -          جامعة ديالى 11
 نعهٕو انترتٍح انرٌاضٍحاالٔل انًؤتًر انعهًً انذٔنً  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2116 -         العلوم القاهرة 12
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2114 -         التربية الرياضية البصرة 13
 نعأو انتذرٌة ٔانفسهجح انرٌاضٍح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2116 -         جامعة البصرة البصرة  14
 انرٌاضٍحاالٔل نعهٕو انًؤتًر انعهًً انذٔنً  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2116 -         جامعة الكوفة  الكوفة 15
 الرياضة توحدنا وبها نحارب االرهاب العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2114 -         جامعة دهوك دهوك  16
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور    –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2117 -         جامعة ديالى  ديالى  17
  العنوان 



 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت
 

  عنوان الدورة 
 انهجُح االٔنثٍح تانكرج انطائرج انذٔرج انتذرٌثح انتً الايتٓا 

1 

 2112 ية البدنية وعلوم الرياضةكلية الترب –بغداد  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دٔرج انطة انرٌاضً

2 

 2114 دولة مالي يا مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة الطب الرياضي

3 

 2116 ليب ك -المانيا  االنعقادمكان 

 
 

 

   



  المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
 التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

   

 

2 

   

 

3 

   

 

4 

   

 

 

 

 

 

  ( المجالت العالمية ومجلةimpact factors التي قام بالنشر فيها ) 
 مجلة جامعة تكريت اسم المجلة ت

  عنوان البحث

تأثير تدريبات المقاومة في تطوير بعض القدرات البدنية 
 الخاصة لالربي الذباب بالكرة الطائرة

 

  2111 العراقالدولة / 

 انًتمذو انرٌاضح عهٕو ألتحاث انذٔنٍح انًجهح اسم المجلة ت



 

 انحركٍح انجٕاَة تعض تطٌٕر فً يختهفح تًساحاخ انهعة تذرٌثاخ تأحٍر عنوان البحث

 نهشثاب انطائرج تانكرج دٌانى اَذٌح نالعثً ٔانًٓارٌح

 2114 مالي يا الدولة / 

 

 lnernational  journal of psychosocial  Rehabilitation اسم المجلة ت

 The percentage of the contribution of the conceptual fluency with the accuracy of عنوان البحث

the performance of some offensive technical skills in volleyball for students of the 

fourth academic year, College of Physical Education and Sports Science 

 Vol.24,lssue08,2020  الدولة / 

 الرياضةعلوم  اسم المجلة ت

االكتشاف انًىجّ وتأثيرِ في يستىي أداء انهعة نًهارج استقثال  عنوان البحث

 اإلرسال تانكرج انطائرج

 

  2111 العراقالدولة / 

 

 عُٕاٌ انثحج اسم المجلة  ت 

علوم  

 الرياضة

 واالجتًاعي انُفسي تانتىافق وعالقتّ  انذياغ َصفي تًاثم عذو

 انراتعح انًرحهح طالب نذي

 عُىاٌ انثحث اسم المجلة  ت

علوم  

 الرياضة 

ى يهارج اإلعذاد تانكرج هتأثير استخذاو طريقح يىاقف انهعة في تع

 انطائرج

 عهٕو انرٌاضح اسم المجلة ت



تعض انمٍاساخ انجسًٍح ٔ عاللتٓا تصذ يٓارج انضرب انساحك  عنوان البحث

 فً انكرج انطائرج
 

  علوم الرياضة العراقالدولة / 

 مجلة جامعة تكريت اسم المجلة ت

تأأأثير التمرينأأات بأأالقوة المعيقأأة لتطأأوير بعأأض القأأدرات    عنوان البحث
الالاوكدأأأجينية لاردأأأاح الدأأأاحش لبئأأأة الذأأأباب بأأأالكرة    

 الطائرة
 

 

 0202 

تأثري مترينات لليد غريري ملمااسةرييف ت تملريه رةرياسر مللسةرياا ملمممل ري  رري          رنوان البحث

 ملمااسةيف بالكرر مللطائررملألعلى )مللتنس( لليد 

 مؤتمر جامعة البصرة 

تأثير استخدام تمرينات البيالتس على بعض المتغيرات   رنوان البحث
 جلوس كرة الطائرةلالعبي ال فنيةوالمهارات ال الوظيفية

 مؤتمر جامعة البصرة ت

زيادة القوة األساسية والقدرة على  في  البيالتس    تمريناتاستخدام  تأثير  رنوان البحث
دقةةةة رهةةةارة اارسةةةا  الةةةدائر  بةةةالتنس    علةةةىالحركةةةة اليةةةةدية و ثر ةةةا  

 األرضي
 0202 

تأثير تمرينات لليد غير الممارسة في تعلم مهارة اإلرسال  رنوان البحث
 المواجه من األعلى )التنس  لليد الممارسة بالكرة الطائرة



 
 مجلة روسيا ت

 Visual Focus and its Relationship to the Accuracy of رنوان البحث

Blocking Skill in Sitting Volleyball 

 2116 

استقبال االرسال بالكرة الطائرة يهارج  االَتثاِ انًُقسى وعالقتّ تذقح  

 جلوس

 علوم الرياضة ت

تعا  انقاذراخ تأثيريُهاج تعهيًي تاستخذاو تًريُااخ انثايالتف فاي تطاىير  عنوان البحث

 انثصريح وتعهى انًهاراخ االساسيح تانكرج انطائرج

 اسم المجلة  ت

 يجال انرؤيح انثصري وعالقتّ تذقح اداء يهارج حائظ انصذ تانكرج انطائرج عنوان البحث

 

  علوم الرياضة  ت

نالعثً  االَتثاِ انًُمسى ٔعاللتّ تذلح يٓارج استمثال االرسال تانكرج انطائرج عنوان البحث

 َادي دٌانى

 

تثثٌر استخدام تمرٌنات اللعب بمساحات مختلفوة فوً تطووٌر بعور الجوانوب  عنوان البحث

 الحركٌة وتعلم المهارات الفنٌة بالكرة الطائرة

 علوم الرياضة   

تاثير تًريُاخ االيقاع انحركي في تطىير تع  انًهاراخ  عنوان البحث

 االساسيح تانكرج انطاىرج

  المجلةاسم  

 عهىو انرياضح 

تاثير استخذاو تع  انىسائم انتعهيًيح  انًساعذج في تعهى   عنوان البحث



انتًرير يٍ االسفم تانكرج انطائرجيهارج   

 

 

 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 

 ت
 هيئة تحرير مجلة علوم الرياضة اسم الهيئة

 

 

 السنة ما ال عضواً / انتهاء العضوية تاريخ االنتساب محلي         دولية

 

2113   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  ت

 النهوض بالمسيرة العلمية أو النشاط نوع اإلبداع

1 

 محاظرات عنوان النشاط أو اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 كتاب شكر  )جائ ة / شهادة تقديرية / 
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2116 مجلس محافظة ديالى  



  ت

 مناقشة رسالة ماجستير أو النشاط نوع اإلبداع
2 

 اشراف  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائ ة / شهادة تقديرية / كتاب شكر  

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2117 كلية التربية االساسية / ديالى  

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 رئيس لجنة مناقشة 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائ ة / شهادة تقديرية / كتاب شكر  

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

  
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة / ديالى
2117 

  ت

 محاضرات نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

 دورات تطورية النشاط او اإلبداععنوان  

 
 ما حصل عليه

 )جائ ة / شهادة تقديرية / كتاب شكر  
 السنة الجهة المانحة

  
مديرية النشاط الرياضي 

 والمدرسي
2116 

 رصانة المسيرة العلمية  ت



 نوع اإلبداع  أو النشاط 5

 الكفاءة البحثية عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائ ة / شهادة تقديرية / كتاب شكر  

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

  
كلية التربية البدنية وعلوم 

 تكريتالرياضة / 
2117 

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

 مناقش  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائ ة / شهادة تقديرية / كتاب شكر  

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

  
بدنية وعلوم كلية التربية ال

 الرياضة / الكوفة
2118 

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط

 

 7 تعاون جامعي

 محاضرات دراسات عليا عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائ ة / شهادة تقديرية / كتاب شكر  
 الجهة المانحة

 السنة

 

  
كلية التربية البدنية وعلوم 

 ذ  قارالرياضة / 
2118 

 لجان مناقشة  ت



 نوع اإلبداع  أو النشاط 8

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائ ة / شهادة تقديرية / كتاب شكر  
 السنة الجهة المانحة

  
كلية التربية البدنية وعلوم 

 البصرةالرياضة /
2118 

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

9 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائ ة / شهادة تقديرية / كتاب شكر  
 الجهة المانحة

 السنة

 

  
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة / بغداد
2118 

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

11 

  ةمناقشرئيس لجنة  النشاط او اإلبداععنوان  

 
 ما حصل عليه

 )جائ ة / شهادة تقديرية / كتاب شكر  

كلية التربية البدنية وعلوم 

 ميسانالرياضة /

 السنة

2118 

    

 

 

 التأليف والترجمة 

  عنوان الكتاب ت



 

 اللغات التي يجيدها 

 العربية.  1

 االنكلي ية .  2

 مساهمات في خدمة المجتمع 

 االْذاف / جايعح دٌانى نجُح كتاتح انرٌٔح ٔانرسانح ٔعضٕا  -1

 انعراق عضٕ نجُح انثحج انعهًً   -2

 

االْذاف / جايعح دٌانى/ كهٍح انترٌح انثذٍَح ٔعهٕو  نجُح كتاتح انرٌٔح ٔانرسانح ٔ رئٍس  -3

 انرٌاضح 

 

 جايعح دٌانى ًركز انتعهٍى انًستًر /يحاضر فً انذٔراخ انتطٕرٌح ن -4

 

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي          / عدد الطبعات سنة النشر/ 


