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السیرة الذاتیة

االسم الرباعي: مسلم حسب هللا ابراھیم علي
1/7/1977الوالدة:تاریخ

)1/8/2019(:علیھاالحصولتاریخ/الدكتوراه:الشھادة-

علم النفس الریاضيالتخصص الدقیق :التربیة الریاضیة                /التخصص العام :
)14/9/2020(:علیھالحصولتاریخ/استاذ:العلمياللقب

)سنة15(:العاليالتعلیمفيالخدمةسنواتعدد

الیوجدعدد سنوات الخدمة خارج التعلیم العالي :
sportdrmusle@gmail.com:االلكترونيالبرید

جامعة بغدادالجھة المانحة للشھادة البكلوریوس :
)2000-1999(:علیھاالحصولتاریخ

الجھة المانحة لشھادة الماجستیر :  جامعة بابل
)2003(:علیھاالحصولتاریخ

جامعة دیالىالجھة المانحة لشھادة الدكتوراه :
)2019(:علیھاالحصولتاریخ
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النخبة بكرة القدمالسلوك العدواني لدى فرق اندیة((:عنوان رسالة الماجستیر
)).2002-2001للموسمالدوريبنتائجوعالقتھ

الباحث : مسلم حسب هللا ابراھیم التمیمي

المشرفان:
أ.م. د.یاسین علوان التمیمي        أ. م. د. عادل تركي

حسن

للموسمالدوريبنتائجوعالقتـھالقدمبكرةالنخبةاندیةفرقلدىالعدوانيالسلوك

٢٠٠٢-٢٠٠١«

احتوت الرسالة خمسة أبواب ، وقد تضمن الباب األول
علماھمیةالىالتطرقوتم.البحثواھمیةالمقدمةتضمنوالذيبالبحثالتعریفعلىاشتمل
علىوتأثیرھاالریاضیةالمنافساتاثناءفـيالعدوانـيالسـلوكظاھرةوشیوعالریاضيالنفس

االلعاببینالعدوانيالسلوكفيمقارنةدراسةالـىاتجـھـتالبحـوثاناذالالعبیناداء
الریاضیـة المختلفة دون دراسـة مسبباتھا وتأثیراتھا السلبیة على اللعبة .

منالكثیراھتمامتـلقـيالتـىالمشكالتمنالعدوانيالسلوكبانفتكمنالبحثمشكلةاما
انو،وتطورهوالمجتمعالبیئةعلـىتـاثیرمـنالمشكلةلھذهلماوالتربویةاالجتماعیةاالوساط

المستوىذاتلاللعابحافزالتنافسيالطابعطیاتھفيیحملالذيالریاضيالنشاططبیعة
لدىالفعالیةاضطراباتعنھینتجالذيالزائدالعنـفیسببالتنافسھذاوانالعاليالریاضي

المتنافسین
ھدفا البحث :
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الفرقنتـائـجوحسـبالقدمبكرةالنخبةاندیةفرقلدىالعدوانيالسلوكأنواعتحدید-1
المشاركة

العالقة بین ابعاد السلوك العدواني وترتیب فرق دوري اندیة النخبة .-2
فرضا البحث :

ھناك فروق ذات داللة معنویة في السـلوك العدوانـي بیـن الفـرق المشاركة ونتالجھا.1
الفـرقوترتیـبالعدوائيالسلوكابعادبینومعنویةعكسیةارتباطعالقةھناك.2

المشاركة في الدوري
اما مجاالت البحث فھي

٢٠٠٢-٢٠٠١للموسمالعراقفيالقدمبكرةالنخبةاندیةفرق:البشريالمجال-
منالثانیـةالمرحلة1/7/2002ولغایة26/1/2002الفترةمن:الزمانيالمجال-

دوري النخبة .
- المجال المكاني : مالعب كرة القدم في العراق .

ودوريالعدوان،السلوكإلىالباحثتطرقاذبالمصطلحاتالتعریفالبابھذاتصمنكما
النخبة
،العدوانماھیةالىالبادتتطرقالـوالمشابھةالنظریةالدراساتعلىواستمل:الثانيالباب

العدوانظاھرةتحلیلإلىالبـاحثتطرقكماالعدوانونظریات،اعھوانھالعدوانوتعریف
وخالصتھاالمشابھةالدراساتالبعض.واسالیبھالعدوانالمثیرةوالعوامـلالریاضـةفي

البـاباشتملواخیراالعدوانيالسلوكمنالحدالمدربوتوجیھاتالحاليبالبحثوعالقتھا
علـى مخاسر

طبیعةلمالءمتھالوصفيالمنھجالسـاحثاستخدماذالبحثمنھجعلىاشتملو:الثالثالباب
القدمبكرةالعراقفيالنخینالدیافرقتلونیھالعب)٢٧٩(منمتكونةعینةعلىالبحث
،البحثفيالمستخدمةواألجھزةاألدواتالبابتضمنكما،نادیا)٢٠(عددھاوالبالغ

.اإلحصالیةوالوسائلاالستطالعیةوالتدریة،العلمیةوالمعامالت،العدوانيالسلوكومقیاس
واشتمل على نتائج البحث ومناقشتھاالباب الرابع:

إلىالباحثتوصـلحیـثوالتوصیـاتاالستنتاجاتالبابھذاتضمنوقدالخامس:الباب
االستنتاجات التالیة :

(األولىعـةالمجيءولصـالحالتھجمبعدفيالثالثالمجموعاتبینمعنويفرقوجود.1
الطلبة ، الجویة ، الشرطة ، الزوراء ، النجف ، اربیل )

الجويالدفـاع،المینـاء،الكرخ،دھوك(الثانیةالمجموعتینبینمعنويفرقالیوجد.2
كركوك.الصناعـة،الناصریة(والثالثة)سامراء،النفط،السماوة،الجیش،

الرمادي ، الدیوانیة كاظمیة ) في بعد التھجم " .
المجموعةواصـالحاللفظـيالعـدوانبعـدفـيالثالثالمجامیعبینمعنويفرقوجود.3

االولى ( الطلبة ، الجویة ، الزوراء ، الشرطة ، نجف اربیل )
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،جویدفاع،مینـاء،الكرخ،دھوك(الثانیةالمجموعتینبینالعنويفرقالیوجد.4
،رمادي،كركوك،صناعة،الناصریة(والثالثة)سامراء،نقط،سمارة،جیش

دیوانیة ، كاظمیة في بعد العدوان اللفظي )
-وعلى ضوء االستنتاجات التي توصل الیھا الباحث یوصي باالتي :

والتعاملواالرشادوالتوجیـھالنفسـيباالعدادخاصامنھجاالمدربیناستخدامضرورة-1
مع الغرق ومعرفة خصائصھما ومستوى عدوانیتھما

منھاجضمنالنفسیةمھاراتھمااستخداموتطویرللفرقالنفسيباالعداداالھتمام-2
التدریب الیومي الى جانب االعداد البدني والمھاري .

االجتماعي للمدربین))بناء وتقنین مقیاس التفاعلعنوان رسالة الدكتوراه :
من وجھة نظر الالعبین وعالقتھ بترتیب فرق دوري الممتاز بكرة القدم

))2018-2017للموسم

بإشراف
ا.د االء زھیر مصطفى

م2019ھـ1440
تضمنت االطروحة خمسة أبواب وكما یأتي :

واھمیتھ متناوال:الباب األول : التعریف بالبحث والذي یضم مقدمة البحث
یعد علم النفس من أقدم العلوم التي تحظى باإلقبال الشدید من قبل الباحثین
والدارسین لمعرفة النفس اإلنسانیة وخصائص وممیزات كل مرحلة عمریھ
والتفاعل االجتماعي من المجاالت الھامة التي یجب أن یھتم بھا المدرب ،
فالمدرب الناجح یؤمن بأن تماسك الفریق ھو العامل الحاسم في نتائجھ ، لذا بھتم
المدرب بالتفاعل الدینامیكي بین أعضاء الفریق من ھنا تكمن أھمیة البحث في
وجود اداة لقیاس التفاعل االجتماعي ( مقیاس التفاعل االجتماعي ) للمدربین من
وجھة نظر الالعبین ومعرفة عالقة التفاعل بترتیب فرق دوري النخبة بكرة القدم
، اما مشكلة البحث تلخص بأن اغلب المدربین یھتمون ویركزون على الجوانب
البدنیة والمھاریة والخططیة مع قلة االھتمام بطبیعة العالقات االجتماعیة بین
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المدرب والالعب وبین أعضاء الفریق ككل ، أن العبي األندیة یفتقدون الى
التفاعل االجتماعي مع مدربیھم في تعاملھم مما یؤدي الى وجود مساحة من الفراغ
في عالقاتھم االجتماعیة األمر الذي یمكن أن یؤثر في مستوى أدائھم الریاضي ،
واستخدم الباحث المنھج الوصفي باألسلوب المسحي ، وشمل مجتمع البحث جمیع

)677(عددھموالبالغالممتازالعراقيالدورياندیةفيالمتقدمینالالعبین

بناءعینةھماعینتینمنالبحثعینةوتكونت،نادیا)20(أصلمنالعب
،الحسین،الجویةالقوة(اندیةمنالعبا)166(منتكونتوالتيالمقیاس

الكھرباء ، النفط ، كربالء ، نفط الوسط ، واختیارھم بصورة عشوائیة للموسم (
االختبارعلیھاطبقالتيالمجموعةوھيالمقیاستقنینوعینة،)2018/2017

بھدف اشتقاق المعاییر والمستویات والتي تكونت من
)366(ً ،البحري(ناديوھمالقدمبكرةالممتازالعراقيالدوريأندیةالعبا

الحدود ، الدیوانیة ، الزوراء ، السماوة ، الشرطة ، الصناعات الكھربائیة ، الطلبة
، المیناء ، النجف ، راخو ، نقط الجنوب ، نفط عیسان ) للموسم

.عشوائیةبصورةاختیارھموتم)2018/2017(

واستخدم الباحث االدوات المناسبة لبحثھ منھا اجراء المقابالت البحثیة وتوزیع
استمارات االسـتبیان التي تخص مجمل عملھ ، وبعدھا قام بخطوات بحثیة لبناء
وتقنین مقیاس التفاعل االجتماعي واستخراج النتائج عن طریق الحقیبة االحصائیة

)SPSS(

وتضمن الباب الرابع عرض النتائج وتحلیلھا ومناقشتھا معززا ذلك بالمصادر
العلمیة .
وتوصل الباحث في الباب الخامس الى أھم االستنتاجات وھو :
بناء وتقنین مقیاس التفاعل االجتماعي لمدربي الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم
من وجھة نظر الالعبین .
ویوصي الباحث على ضرورة االھتمام بالتفاعل االجتماعي من قبل مدربي
الدوري العراقي الممتاز والعبیھم ضمن األندیة .

الوظائف التي شغلھا:

الفترة من – الىمكان العملالوظیفةت
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المالحظاتالفترة من – الىالجھة ( الجامعة / الكلیة / المعھد )ت

الجامعات او المعاھد التي قام بالتدریس فیھا❖

المقررات الدراسیة التي قام بتدریسھا❖
السنة الدراسیةالمادةالقسمالكلیةالجامعةت

العلوم النظریةالتربیة الریاضیةدیالى1
علم النفس
الریاضي

2019-2021

االنلحد-2006كرة القدمااللعاب الفرقیةالتربیة الریاضیةدیالى2

3
العلوم النظریةالتربیة الریاضیةدیالى

اسس ومبادئ
التربیة

2018-2019

المقررات الدراسیة التي قام بتطویرھا او ساھم في تطویرھا❖
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السنة الدراسیةالمادةالقسمالكلیةالجامعةت

األشراف على الرسائل واالطاریح❖
السنة الدراسیةالقسمالكلیةالجامعةت

التربیةدیالى1
الریاضیة

التربیة البدنیة
2021-2020وعلوم الریاضة

عنوان
الرسالة

تأثیر تمرینات مھاریة توافقیة في تطویر بعض المھارات
الھجومیة والحاالت الثابتة لالعبي الشباب بكرة القدم

المؤتمرات والندوات العلمیة والورش التي شارك فیھا❖
المؤتمر العلمي الدولي الخامس لعلوم التدریب والفسلجة الریاضیةالعنوان

نوع المشاركةالكلیةمكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

2014-التربیة الریاضیةجامعة البصرة1
المؤتمر الدولي االول لفاكلتى العلوم االنسانیة والریاضةالعنوان

ت
العلوم االنسانیةجامعة كرمیان2

والریاضة
-2014
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المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الریاضةالعنوان

نوع المشاركةالكلیةمكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

2015-التربیة البدنیةجامعة بغداد3
المؤتمر العلمي الدولي االول لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضةالعنوان

نوع المشاركةالقسممكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

2018-التربیة البدنیةجامعة دیالى4

المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الریاضیةالعنوان

السنة الدراسیةالوزارةمكان االنعقادت

وزارة الشبابجمھوریة مصر5
والریاضة

-2020

المؤتمر العلمي الدولي الثاني المشترك- مركز نون للبحوث والدراسات المتخصصةالعنوان

نوع المشاركةالكلیةمكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

2020-كلیة التربیة الریاضیةجامعة دھوك6
المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربیة الریاضیةالعنوان

نوع المشاركةالقسممكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

2015-اربیل7
المشاركة المجتمعیة تساعد في تعزیز الدیمقراطیةالعنوان

نوع المشاركةالمنظمةمكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

جمعیة االملاربیل8
العراقیة

-2018

االطار العلمي لكتابة البحوثالعنوان

نوع المشاركةالكلیةمكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

2020-االدارة واالقتصادجامعة دیالى9
البرمجة اللغویة العصبیةالعنوان
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السنة الدراسیةالقسممكان االنعقادت

1
0

مركز التعلیمجامعة دیالى
المستمر

-2020

متطلبات الجدول الثاني في الترقیات العلمیةالعنوان

نوع المشاركةالقسممكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

1
1

2020-التربیة الریاضیةجامعة سامراء

الدورات التي شارك بھا والتي اقامھا

عنوان الدورةت
الدورة التتدریبیة بكرة القدم للصاالت

2015دیالى– االتحاد الفرعي لكرة القدم في دیاللىمكان االنعقاد

الدورة التحكیمیة /االتحاد العراقي للتنسعنوان الدورةت

1

2016االتحاد العراقي للتنسمكان االنعقاد

الدورة التحكیمیة والتدربیبة التاھیلیةعنوان الدورةت
2

2017جامعة دیالى-كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضةمكان االنعقاد

الدورة الدوریة في التدریب الریاضيعنوان الدورةت
3

2019جامعة دیالى-كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضةمكان االنعقاد

الدورة الخاصة بالمشرفین لالتحاد العراقي المركزي لكرة القدمعنوان الدورةت
4

2020العراق- االتحاد الفرعي لكرة القدم/بابلمكان االنعقاد



abebدیالىجامعة-الریاضةوعلومالبدنیةالتربیةكلیة–الذاتیةالسیرة
2020-2021–دیالىجامعة-الریاضةوعلومالبدنیةالتربیةكلیة–الذاتیةالسیرة

المشروعات البحثیة في مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع أو تطویر❖
التعلیم

السنةمحل النشرعنوان البحثت

1

2

3

4
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impact(ومجلةالعالمیةالمجالت❖ factors(فیھابالنشرقامالتي
المجلة الدولیة للبحوث الریاضیة المتقدمةاسم المجلةت

العبيلدىالفسلجیةالمتغیراتمنبعددوعالقتھاالریاضیةالمنافسةسلوكعنوان البحث
جامعة دیالى بكرة القدم للصاالت المغلقة

2015مالیزیاالدولة

Journalاسم المجلةت of Critical Reviews

Aعنوان البحث comparative study of the elements of psychological
fitness and creativity in the technical performance of

young football players

2014الھندالدولة

Journalاسم المجلةت of Critical Reviews

Buildingعنوان البحث and codifying: a measure of psychological

rebellion and its blessed relationship to matches for

football players for halls
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2020الھندالدولة /

lnernationalاسم المجلةت journal of psychosocial Rehabilitation

Constructing Serious Creativity Scale For Athletesعنوان البحث

2020بریطانیاالدولة

عضویة الھیئات العلمیة والمحلیة والدولیة

اسم الھیئةت

السنةمازال عضواً / انتھاء العضویةتاریخ االنتسابمحلي         دولیة

إبداعات أو نشاطات حصل فیھا على ( جوائز / شھادات تقدیریة / كتب❖
شكر)

ت
النھوض بالمسیرة العلمیةنوع اإلبداع أو النشاط

1

االرتقاء بالواقع العلميعنوان النشاط أو اإلبداع

ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

الجھة المانحة
السنة
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2016مكتب محافظ دیالى

ت
مشاركة في الدورة العربیةنوع اإلبداع أو النشاط

2

بطولة الجامعات العربیة لخماسیات كرة القدمعنوان النشاط او اإلبداع

ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

السنةالجھة المانحة

2019جامعة جنوب الوادي/مصر

ت
انجاز اعمالنوع اإلبداع أو النشاط 3

عنوان النشاط او اإلبداع

ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

السنةالجھة المانحة

2021مكتب محافظ دیالى

ت
لجان مناقشةنوع اإلبداع  أو النشاط

4

مناقشة رسالة ماجستیرعنوان النشاط او اإلبداع

ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

السنةالجھة المانحة

جامعة بابل/كلیة التربیة البدنیة
2021وعلوم الریاضة

مشاركة فعالةنوع اإلبداع  أو النشاطت
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5

عنوان النشاط او اإلبداع

ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

السنةالجھة المانحة

2019االمارات

التألیف والترجمة

عنوان الكتابت
اسم دار النشر

منھجي         – غیر منھجي/عدد الطبعاتسنة النشر/

عنوان الكتابت
اسم دار النشر

منھجي         – غیر منھجي/عدد الطبعاتسنة النشر/

عنوان الكتابت
اسم دار النشر

منھجي         – غیر منھجي/عدد الطبعاتسنة النشر/

عنوان الكتابت
اسم دار النشر

منھجي         – غیر منھجي/عدد الطبعاتسنة النشر/
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عنوان الكتابت
اسم دار النشر

منھجي         – غیر منھجي/عدد الطبعاتسنة النشر/

عنوان الكتابت
اسم دار النشر

منھجي         – غیر منھجي/عدد الطبعاتسنة النشر/

اللغات التي یجیدھا
العربیة.1

2.

3.

مساھمات في خدمة المجتمع
مشرف االتحاد المركزي لكرة القدم / دوري الدرجة االولى-1

عضو االتحاد المركزي لكرة القدم المصغرة-2
عضوا نقابة الریاضیین العراقیین /فرع دیالى-3

نشاطات أخرى


