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  رسالة الماجستيرملخص 

تأثير استخدام تمرينات البليومترك بأسلوبي الدائري والمحطات في 
 بعض أنواع التصويب بكرة اليدل االنفجاريةتطوير القوة 

 المشرفان
 أ.د ناظم كاظم جواد     أ. م. د أياد حميد رشيد

 الباحث
 حسام محمد هيدان

 اشتملت الرسالة على خمسة أبواب هي :

 :التعريف بالبحث اب األول:الب

 :المقدمة وأهمية البحث

تطرق الباحث إلى التطور الحاصل في المجاال الرااياي والتيداال علاى اساتخلا       
قالرات الععبااا البلةااة للوصاول لحلاثة في مجال درة الاال لتطاوار الوسائل التلراباة ا

بيساااالوباا تاااالراباا   للمسااااتواات المت لمااااة مااااا خااااعل اسااااتخلا  تمراةااااات البلاااااومتر  
أساااالوب التاااالراب الاااالائري وأساااالوب تاااالراب المحطاااااتي فااااي تطااااوار ال ااااوة ا ة جاراااااة 

اهتمااا  الماالرباا  ب لااةوبعااأ أةااوات التصااواب بداارة الااال ة أمااا مشاادلة البحااث فترداا ت 
فاي إعطااام تمراةااات البلاااومتر  خااعل الوحاالات التلراباااة علااى الاار   مااا دوة ااا تةمااي 

راااة والتااي ل ااا أهماااة دبااارة لععااب داارة الااال فااي ألام ا لااب أةااوات صاا ة ال ااوة ا ة جا
 .المبارااتالتصواب والذي اعتمل علاه في تحلال ةتائج 
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 هدفا البحث: 

 ا ة جاراةعلى تيثار استخلا  تمراةات البلاومتر  في تطوار ال وة  التعرف .1
 .للى أفرال عاةة البحثوبعأ أةوات التصواب بدرة الال 

أي ما األسلوباا اللائري أ  المحطات أفيل في تطوار ال وة  على التعرف .2
 للى أفرال عاةة البحث. الالوبعأ أةوات التصواب بدرة  ا ة جاراة

 البحث :ا يتفرض

الاااااالائري  باسااااااتخلا  تمراةااااااات البلاااااااومتر  بيساااااالوبي  معةواااااااةفااااااروق    توجاااااال .1
بااا ة الاال وبعاأ أةاوات التصاواب بدار  ا ة جارااةفي تطوار ال اوة  يوالمحطات

 ا ختبارات ال بلاة والبعلاة ولصالح ا ختبارات البعلاة .

باساااتخلا  تمراةاااات  أساالوبي  الااالائري والمحطااااتيبااااا فاااروق معةوااااة    توجاال .2
 . بدرة الال في تطوار ال وة ا ة جاراة وبعأ أةوات التصواب البلاومتر 
 مجاالت البحث:

 18رااياي بدارة الاال بيعماار شباب ةاالي لااالى ال و عب : المجال البشري- 
 سةة . 19

  18/5/2008ولغااة  3/2/2008ال ترة ما  :ألزمانيالمجال. 

 قاعة ةالي لاالى الراايي المغل ة.:  المجال المكاني 
  اللراسات الةظراة والمشاب ة الباب الثاني:

ة إذ ياا  الجاةااب  واللراسااات المشاااب ة الجاةااب الةظاارياشااتمل هااذا الباااب علااى      
ةظاااري م  اااو   وتااالراب وتمراةاااات البلااااومتر  ة وال اااوة ا ة جارااااة ولورهاااا فاااي األلام ال

الااالائري وأسااالوب تاالراب المحطاااات ة وأةاااوات التصاااواب  ببداارة الاااال ة وأسااالوب التاالرا
 بدرة الال واألخطام الشائعة في ألام م ارة التصواب.  
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محساااا إساااماعال  لراساااة ساااعل لراساااتااةأماااا اللراساااات المشااااب ة ف ااال اشاااتملت علاااى 
 اللراستاا.ولراسة أاال حمال رشال فيع عا التعلاق على هاتاا 

جراماته المالاةاةالباب الثالث:  مة ج البحث وا 

طباعااة البحااث وقاال اشااتملت عاةااة البحااث علااى تخلا  المااة ج التجرابااي لمعئمتااه تاا  اساا
لاى مجماوعتاا متداافئتاا عي  عبا امثلوا ةالي لاالى الراايي ة إذ ت  ت سام   20 

أحااالاهما تسااااتخل  تمراةاااات البلاااااومتر  بيسااالوب التاااالراب الااالائري والمجموعااااة الثاةاااااة 
تساااااتخل  تمراةاااااات البلااااااومتر  بيسااااالوب تااااالراب المحطاااااات ة دماااااا تياااااما الوساااااائل 

جاااارامات واأللوات واألج اااا ة المسااااتخلمة فااااي البحااااث وا ختبااااارات ودا اااااة اخت اارهااااا وا 
ة ف اال اسااتخل  الباحااث اختباااري  ولدودسااا الوسااائل اصحصااائاةمااا البحااث المالاةاااة ة أ

 .   لمعالجة البااةات اصحصائاةوماا وتةيي 

   عرأ وتحلال ومةاقشة الةتائجبع :االباب الر 

المحتسااااابة باساااااتخلا  اختباااااار    تا ختبااااااراةتاااااائج تااااا  فاااااي هاااااذا البااااااب عااااارأ     
ة وثاا   جاةاابعااة تجراباااة علااى ولدودساااي باااا ا ختباااراا ال بلااي والبعاالي لداال مجمو 

المحتساابة باسااتخلا  اختبااار   ماااا وتةاايي باااا ا ختباااراا   تا ختباااراةتااائج عاارأ 
 البعلااا للمجموعتاا التجراباتاا فيع عا مةاقشة الةتائج التي ت  التوصل إلا ا.  

  ا ستةتاجات والتوصاات :الخامسالباب 

 :آلتاةخرج با ستةتاجات افي يوم الةتائج التي توصل إلا ا الباحث   

التةظا  الجال للتمراةات البلاومتراة المستخلمة في البحاث والتالرج بالصاعوبة  .1
أساا   فااي تة اااذ م اارلات المااة ج مااا قباال الععبااااةواا تمراةااات البلاااومتر  
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المستخلمة في البحث ل ا اثر ااجاابي فاي تطاوار ال اوة ا ة جارااة لعياعت 
 الذراعاا والرجلاا.

وبي التلراب اللائري وتلراب المحطات ل ماا ةتاائج ااجابااة فاي ماا لاو إا أسل .2
 استخلمت تمراةات البلاومتر  بيحل هذاا األسلوباا.

إا تطاااور ال اااوة ا ة جارااااة لعياااعت الااارجلاا والاااذراعاا اثااار ااجابااااا علاااى  .3
التصااواب بداارة الااالة وهااذا ااالل علااى الععقااة الطرلاااة باااا ال ااوة ا ة جاراااة 

 صواب بدرة الال.وم ارة الت

للصااااا ات البلةااااااة أثااااارا ااجابااااااا فاااااي ألام الم اااااارات األساسااااااة فاااااي الةشااااااط  .4
 الممارس.

 

 في يوم الةتائج التي توصل إلا ا الباحث اوصي بما ايتي:  

فاااي المةااااهج التلرابااااة ل ئاااة ا عتماااال بشااادل دباااار علاااى تمراةاااات البلااااومتر   .1
 مستواات العلاا.الشباب حتى ايما تطور ال وة ا ة جاراة في ال

اساااااتخلا  تمراةااااااات البلااااااومتر  باااااايي أساااااالوب ماااااا األساااااالوباا   الاااااالائري أو  .2
 المحطاتي  ا ل ما األثر التلرابي ة سه على تطوار ال وة ا ة جاراة.

ا هتمااا  بتطااوار ال ااوة ا ة جاراااة دوة ااا ةوعااا م مااا مااا أةااوات ال ااوة العياالاة  .3
اة عموماااا وم اااارة التصاااواب بعاااأ الم اااارات األساسااا يول اااا تااايثار مباشااار فااا

 خصوصا. 

اليااروراة أللام تمراةااات البلاااومتر  واسااتخلام ا بااالطرق  تتااوفار المسااتل ما .4
 العلماة.

ال ااروق ال رلاااة باااا الععباااا عةال اسااتخلا  تمراةااات البلاااومتر  بشاالل  ةمراعاا .5
 عالاة.

فاي تشجاع الملرباا على ا هتما  بتمراةات وتلرابات البلاومتر  ة إذ اسااه   .6
تطوار الص ات البلةاة والم ارات الحرداة التي ل اا لور دباار فاي ألام م اارة 

 التصواب التي اعول علا ا في دسب المباراات.
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 ملخص اطروحة الدكتوراه

الخاصة  تأثير التدريب المتباين وفق محكات مرجعية في تطوير القوة)
  (وبعض أنواع التصويب لفئة الشباب بكرة اليد

 الباحث                              المشرف

 حسام محمد هيدان                أ. م. د أياد حميد رشيد

 هـ1434م                            2013

 على خمسة أبواب هي : طروحةاشتملت األ

 :التعريف بالبحث الباب األول:

 :مقدمة وأهمية البحثال

الدبااااار فااااي ة ااااوس الجماااااهار  األثاااارالجماعاااااة ذات  األلعااااابتعاااال داااارة الااااال مااااا      
ثااارةلمااا تحتواااه مااا عةاصاار ساارعة وقااوة  ةالرااياااة ممااا ا ااال مااا ت اعاال الجم ااور  ةوا 

مع مجراات المباراةة لذا   بل ما توافر عةاصر ال وة الخاصة للى الععبااا لمجااراة 
دباار فاي  أثارالحلاثاة التاي ل اا  األسالابالم اري ل ذه اللعبةة وما هذه  ماأللاطباعة 

تطور ال وة العيلاة هو أسلوب التلراب المتبااا والاذي اطلاق علااه التالراب البلغااري 
والااااذي اعتماااال علااااى التبااااااا فااااي طباعااااة  ةمااااع ةشااااية هااااذا األساااالوب التاااالرابي اةسااااجاما

التمراةاااات البلةااااة والم ارااااةة وحتاااى  التااالراب ماااا حااااث الشااالل المساااتخلمة فاااي ألام
 بال ماا  هعب أو لل رااق دلّاّع تستمر العملاة التلراباة في تح اق أهلاف ا المويوعة ل

 إ لوا جاالوى مااا وهااذه العملاااة تصاابح  ةإخياات الععباااا إلااى عملاااة ت ااوا  مسااتمرة
ا ااارا حتااى  أة ساا   لععباااالرب قااا  ح ا اااة أو محدااات خارجاااة لاالى الماا تإذا تااوافر 
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ال رااق  لااهإةتائج الت اا  مع هذه اللرجات لاصبح على باةة ما المساتوى الاذي وصال 
ومحاولاة  ةال ترة التلراباة أثةام واج ه فيالتي قل ت األخطامبلةاا أو م اراا لا ف على 

المرسااومة  أهلافااهواح ااق  ةمااع مسااتوى أفاارال ال راااق تت ااقالتغاااار فااي م اارلات المااة ج ل
التالراب المتباااا لاخال مجموعاة  أسالوبالبحاث تتجلاى باساتخلا   مااةأهل  ة لاذا فااا 

التصااواب  أةااواتوبعااأ  ةالتمراةااات وفااق محدااات مرجعاااة فااي تطااوار ال ااوة الخاصااة
 لععباا الشباب بدرة الال. 

 مشكلة البحث: 1-2

المتابعااااة و  ااااة المرجاااعحدّ لراساااة المشاااادلة ماااالاةاا واساااتخراج معااااااار م   ماااا خاااعل    
وهااي  أ  مسااتلامةمباراااات فاارق الشااباب بداارة الااال تتجلااى مشاادلة  أل لاابحظااة والمع

يااعف فااي مسااتوى عةاصاار ال ااوة الخاصااة لععباااا ممااا اااةعدس ساالباا علااى مسااتوى ال
المسااتوى الم اااري والباالةي خااعل فااي وا ةخ اااأ الدبااار  ةأثةااام المباراااات فااي ألائ اا 
مااا الم ااابعت وا طااعت علااى العملاااة ة وبعاال إجاارام العلااال مااا المباااراة األخااارالربااع 
أل لااب فاارق الشااباب بداارة الااال فااي العااراق وجاال الباحااث الرتابااة فااي العملاااة  ةالتلرابااا
ممااا   اعطااي  عاال  مراعاااة ال ااااس والت ااوا  الساالا  خااعل ال تاارات التلراباااةو  ةالتلراباااة

اهج اا ا لااااب المةاااا إذ لاااااه الععاااابةإمااااللو ت ح ا اااااة علااااى المسااااتوى الااااذي وصاااال 
م ارةااة ةتااائج  فا ااا ت تاا لااب الماالرباا فااي البائااة العراقاااة   أالتلراباااة المويااوعة مااا 

 ةلااه الععابإف المساتوى الاذي وصال تعارّ ل راق مع محداات خارجااة حتاى اات  أفرال ا
وتعفاي  ةوهال تح  ات أهالاف الماة ج التالرابي مماا االفع بالعملااة التلرابااة إلاى األماا 

 أثةام فترة المةافسات.في اصاب الععب األخطام واليعف الذي 

 أهداف البحث: 1-3
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بةام معاااار محدااة المرجاع لل اوة الخاصاة وأةاوات التصاواب فاي لعباة دارة الاال  .1
 ل ئة الشباب قال البحث.

إعاالال مااة ج تاالرابي بيساالوب التاالراب المتبااااا لتطااوار ال ااوة الخاصااة وبعااأ  .2
 أةوات التصواب بدرة الال ل ئة الشباب.

 ةبيسلوب التلراب المتبااا في تطوار ال اوة الخاصاة تيثار المة ج المعلّ  تعّرف .3
 وبعأ أةوات التصواب بدرة الال للى عاةة البحث.

فاعلااااة توظااااف المعاااااار المحدااااة المرجاااع فاااي التااالراب المتباااااا فاااي  تعاااّرف .4
وبعاااأ أةاااوات التصاااواب بدااارة الاااال لااالى أفااارال عاةاااة  ةتطاااوار ال اااوة الخاصاااة

 البحث.
 ضيات البحث:فر  1-4

ال ااساا ال بلي والبعلي ألفرال عاةاة البحاث  باا معةواةتوجل فروق ذات ل لة  .1
 واختبارات التصواب للى أفرال عاةة البحث.  ةفي اختبارات ال وة الخاصة

اوجل تيثار معةوي لتوظاف المعااار المحداة المرجع فاي التالراب المتباااا فاي  .2
وبعااأ أةااوات التصااواب لاالى أفاارال عاةااة  ةا ختبااارات التدواةاااة لل ااوة الخاصااة

 البحث.

ال اوة الخاصاة والتصاواب باال    عالااا وماا الثباات بدارة توجل ةسابة تطاور فاي  .3
 المجموعة التجراباة.  الال للى أفرال

 مجاالت البحث: 1-5

أةلااااااة الدااااارا واربااااال والسااااالاماةاة والباشااااامردة  المجااااال البشاااااري:  عبااااو 1-5-1
 ل ئة الشباب بدرة الال في العراق. والجاش ودربعم ولاالى

 1/3/2013لغااة و  15/12/2011الملة ما  المجال ال ماةي: 1-5-1

المجااااال المداااااةي: قاعااااات وساااااحات داااارة الااااال فااااي أةلاااااة الداااارا واربااااال  1-5-3
 والسلاماةاة والباشمردة والجاش ودربعم ولاالى.
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  اللراسات الةظراة والمشاب ة الباب الثاني:

هاااذا البااااب علاااى الجاةاااب الةظاااري واللراساااات المشااااب ةة إذ يااا  الجاةاااب  اشاااتمل     
واللراسااات العرباااة واألجةبااااة التااي تةاولاات مويااوت البحااث وتتعلاااق  األلبااااتالةظااري 

لراساااااة عااااا ة إباااااراها  الساااااال  أماااااا اللراساااااات المشااااااب ة ف ااااال اشاااااتملت علاااااى بمتغاراتاااااهة
 ولراسة لاث إبراها  جاس  الغراري. ةمحروس

جراماته المالاةاة ثالث:الباب ال  مة ج البحث وا 

الباحث المة ج الوصا ي باألسالوب المساحي لتح ااق ال الف األول للبحاث فاي  تبعا   
اساتخراج المحدااات المرجعاااة لل اوة الخاصااة والتصااواب بااال    عالااا ومااا الثبااات بداارة 

لداارا اي  عبااا مااا أةلاااة 95الااال لععباااا الشاابابة إذ بلاار عاالل أفاارال عاةااة المحدااات 
الباحااث  تبااعوا ودااربعم ولاااالى ل ئااة الشاابابة واربااال والساالاماةاة والباشاامردة والجاااش

تصااما  المجموعااة الواحاالة لتح اااق أهاالاف البحااث الثاااةي والثالااث  االمااة ج التجرابااي ذ
مااااا ةااااالي لاااااالى  اي  عباااا13وفرياااااات البحااااثة واشااااتملت العاةااااة التجراباااااة علااااى  

ة 2010فاي الالوري للموسا   األخاارةي احتلات المرادا  الراايي اختاروا ما ال ارق التا
تا  تطبااق ماة ج و ة األخاارإذ احتل ةالي لاالى الراايي ل ئة الشاباب المردا  ماا قبال 

ة واسااتمر مراةاااتالتمراةااات بيساالوب التاالراب المتبااااا لاخاال المجموعااة الواحاالة مااا الت
ي وحااالة تلرابااااة بواقاااع ثاااعث وحااالات تلرابااااة 24بواقاااع   ةة شااا راامااالّ تة ااااذ الماااة ج 

جارام اختباارات تدواةاة مرحلااةي علاى أفارال العاةاة التجرابااة إوراعاى الباحاث  ةأسابوعاا
جارام إللوقوف على المستوى الذي ح  اوه ومالى تايثار األسالوب التالرابي المتباع إذ تا  

وماا خاعل ةتاائج  ةوالبعاليال ااسااا ال بلاي  التجربة فيع عاااختباراا في مةتصف 
هااذه ا ختبااارات تاا  التح ااق مااا مسااتوى الععباااا الااذاا ح  ااوا ةتااائج جااالة م ارةااة مااع 

ة ف ااااا م الععبااااوا المحدااااات المرجعاااااة التااااي اسااااتخرجت ساااااب ا مااااا مجتمااااع البحااااث
في م رلات الماة جة أماا الععباوا الاذي لا  اصالوا إلاى تح ااق لرجاة م ارباة  استمروا
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%ي ف اااا  اتاااالربوا بشاااادل أيااااافي باسااااتخلا  وحاااالات تلراباااااة 80وي للمحاااا  بمااااا تسااااا
ياااربة لدساار ثبااات المسااتوى وا رت ااام ب اا  أسااوة باا معئ  ة ومااا ثاا  اسااتخل  الباحااث 

 الوسائل اصحصائاة المعئمة  ستخراج الةتائج وتحلال ا ومةاقشت ا.

 ومةاقشت اوتحلال ا  عرأ الةتائجالباب الرابع :

تشااااار إلااااى وجااااول فااااروق معةواااااة لصااااالح  وصاااال إلا ااااا الباحااااثالةتااااائج التااااي ت إا  
ا ختبااارات البعلاااة فااي جماااع المتغااارات البلةاااة والم اراااةة دمااا أثبتاات الةتااائج التاايثار 
 ةا اجااااابي للتاااالراب المتبااااااا وفااااق المحدااااات المرجعاااااة فااااي تطااااوار هااااذه المتغااااارات

ةات هةاا  ةساب تطاور رياااتهة وداوفاعلاة هذه الطرا ة فاي تح ااق أهالاف البحاث وف
فااي متغااارات البحااث جماع ااا لاالى أفاارال عاةااة البحااثة وهااذه الةتااائج تاالل علااى  جااالة

ودذل  فاعلاة التلراب وفاق محداات محدااة  ةفاعلاة استخلا  أسلوب التلراب المتبااا
ماا ت ال  فاي  اة وماا اح  اه الععباو لسار العملاة التلرابااة ا  وايح ا  التي تعطي م  وم

 فترات التلراب. المستوى خعل

  ا ستةتاجات والتوصاات الخامس:الباب 

 في يوم الةتائج التي توصل إلا ا الباحث خرج با ستةتاجات اآلتاة:  

ّا جماااع ةتااائج المحدااات المرجعاااة المسااتخرجة مااا مجتمااع داارة الااال العراقاااة إ .1
ل ئاااة الشاااباب تشاااار إلاااى وجاااول ياااعف فاااي مساااتوى ال اااوة الخاصاااة والتصاااواب 

 الاا وما الثبات بدرة الال.بال    ع

مسااااتوى الععااااب اعطااااي ت ساااااارا حدااااات المرجعاااااة فااااي ت اااااا  اسااااتخلا  الم إاّ  .2
 ةوة اااااط اليااااعف وال ااااوة لععباااااا ةوايااااحا للماااالرب لسااااار العملاااااة التلراباااااة

 والمة ج التلرابي المستخل .



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

 2020/2021 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

لوقااوف علااى ةتااائج هااذه ل ا أجاارام ا ختبااارات المرحلاااة طالااة فتاارات التاالرابإ .3
وماا البائاة المحلااة  ةبارات وم ارةت اا ماع محداات مرجعااة للمجتماع ة ساها خت

 ة س ا اعطي ةتائج ملروسة وح ا اة لمستوى الععباا خعل التلراب.

ثباات أساالوب التاالراب المتبااااا فاعلاتااه فااي تطااوار ال ااوة الخاصااة ألفاارال عاةااة أ .4
ا بعاالا عاا البحثة لتيثاره ا اجابي في خلق جو تلرابي ات اعال معاه الععباو 

 الرتابة في استخلا  الشلة الواحلة لاخل مجموعة التمراةات.

اسااتخلا  تمراةااات م اراااة تخاال  الجاةااب الباالةي والم اااري فااي الوقاات ة سااه  إا .5
ا اااال مااااا تطااااوار الععبااااااة واساااااعل فاااي إاجااااال مساااااحة واسااااعة أللام الج اااال 

 البلةي ا اجابي في عملاة اللعب.
 اوصي بما ايتي: و   

ل الماالرباا علااى المحدااات المرجعاااة المستخلصااة مااا المجتمااعة وم ارةااة اعتمااا .1
 ةتائج الععباا مع اة لتصحاح األخطام وت وا  العملاة التلراباة.

استخلا  أسلوب التالراب المتباااا لاخال مجموعاة التمراةاات فاي تمراةاات ال اوة  .2
 وا رت ام بالمستوى. االخاصة ل اعلاته في تح ا  الععبا

في  اعمل على دسر الجمول دي ةحلاثأسالاب التلراب ال ي استعمالفالتةوت  .3
 .ععباا بلةاا وم ارااوتطوار ال ةالمستوى  تدّوا ال يابي

إجاااارام لراسااااات صاجااااال المحدااااات المرجعاااااة للصاااا ات البلةاااااة األخاااارىة حتااااى  .4
تتداماال لاالى الماالرباا مجموعااة محدااات تياا  الصاا ات البلةاااة دافااة الخاصااة 

ة والتاااي علاااى ياااوئ ا تجاااري العملااااة التلرابااااة بصاااورة علمااااة بلعباااة دااارة الاااال
 ولقا ة.

إجاااارام لراسااااات ألساااالوب التاااالراب المتبااااااا فااااي أةواعااااه األخاااارى ل اعلاااااة هااااذا  .5
األساالوب التااالرابي وتاايثاره فاااي تطااوار الصااا ات البلةاااةة والتاااي تااةعدس إاجاباااا 

 على األلام الم اري
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 الوظائف التي شغلها: 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 مقرر مجلة علوم الرياضة 1
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
 2010الى  2009

 الدراسات والتخطيط والمتابعة 2
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
2013-2014 

 التسجيل 3
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
2014-2015 

 رئيس فرع االلعاب الفرقية 4
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
2015- 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

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

  2021-2008 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  1

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2009-2008 البحث العلمي العلوم النظرية التربية الرياضية ديالى 1

 العلوم النظرية التربية الرياضية ديالى 2

علم التدريب 

/المرحلة الرياضي

  الثاني

2014-2015 

علم التدريب  العلوم النظرية التربية الرياضية ديالى 3

الرياضي 
 ولحد االن -2016
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  المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 

 

 

 على الرسائل واالطاريح  األشراف 

 /المرحلة الرابعة

 
4 

 االلعاب الفرقية التربية الرياضية ديالى
كرة اليد/المرحلة 

 الثانية

2009/2010 

 

 االلعاب الفرقية التربية الرياضية ديالى 5
كرة اليد/المرحلة 

 لرابعةا

2010-2014 

 

 االلعاب الفرقية التربية الرياضية ديالى 6
كرة اليد/المرحلة 

 لثالثةا
 ولحد االن -2014

 التربية الرياضية ديالى 7
الدراسات 

 العليا
 2021 كتابة الرسالة

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2018 كرة اليد االلعاب الفرقية التربية الرياضية ديالى 1

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 ديالى 1
البدنية التربية 

وعلوم 
 الرياضة

 2017- 2018 

 عنوان  الرسالة
 االطروحة   أو

استخدام جهاز تدريبي مقترح في تطوير بعض تأثير 
 شبابم( 100القدرات البدنية الخاصة وإنجاز فعالية )

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 2021 - 2020 التربية البدنية  ديالى 2
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 وات العلمية والورش التي شارك فيها المؤتمرات والند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلوم 
 الرياضة

 عنوان  الرسالة
 األطروحةاو   

التدريب المركب النوعي  بأسلوبتمرينات مهارية  تأثير
 بأعمارات البدنية والمهارية لالعبي كرة اليد في اهم القدر

 ( سنة16-18)

 / كلية التربية الرياضية كرميانالمؤتمر الدولي االول  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2014 -         التربية الرياضية كرميانجامعة   1
 ة/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياض ديالى امعةاالول ج الدولي المؤتمر العنوان 

 

 ت
    

التربية البدنية وعلوم  ديالى 2
 الرياضة

        - 2018 

 االول جامعة السليمانية/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المؤتمر الدولي العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2018 -          السليمانية  3
 ياضةالمؤتمر العلمي الثاني/ جامعة دهوك/ كلية التربية البدنية وعلوم الر نوان الع

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

كلية التربية البدنية   دهوك 4

 وعلوم الرياضة
        - 2020 
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 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تطوير  أوالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع
 التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

تأثير تمرينات مشابهة لحركات اللعب المختلفة 
في تطوير بعض المهارات الهجومية الفردية  

 بكرة اليد

 2010 مجلة علوم الرياضة

 

2 

اثر استخدام التعلم االتقاني في تعلم مهارة 

التصويب بكرة  المناولة ونقل أثرها إلى مهارة

 اليد

 2010 مجلة علوم التربية الرياضية

 

3 

تحديد مستويات معيارية للقوة االنفجارية 

والمميزة بالسرعة كمؤشر لقبول الطالبات في 

 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى

 2012 مجلة علوم الرياضة

 

4 

وفوق القصوى اثر التدريب بالشدتين القصوى 

في تطوير القوة الخاصة لالعبين الشباب بكرة 

 اليد

 2013 المجلة الرياضية المعاصرة

للقوة ومستويات بناء معايير محكية المرجع  5

الشباب  فئةالخاصة وبعض أنواع التصويب ل

 في العراق بكرة اليد

 2013 مجلة علوم الرياضة

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة تحكمية في كرة السلة

1 

 2017 ديالى -ق العرا مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة تحكمية في كرة اليد

2 

 2018 ديالى -العراق  مكان االنعقاد
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تأثير تمرينات مشابهة لألداء باستخدام  6

االشرطة المطاطية في تطوير قوة التصويب 

 ودقته لالعبين الشباب بكرة اليد

-مجلة الرياضة المعاصرة

كلية التربية الرياضية 

 جامعة بغداد-للبنات

2014 

تأثير التدريب الهرمي بالحمل الفتري المرتفع  7

والمنخفض الشدة في تطوير تحمل القوة 

 المميزة بالسرعة لالعبي كرة اليد الشباب

 مجلة علوم الرياضة

كلية التربية البدنية وعلوم 

 جامعة ديالى -الرياضة

2016 

تأثير تمرينات االطالة العضلية المصاحبة  8

تطوير القوة االنفجارية ومرونة للمقاومات في 

االكتاف والجذع وعالقتها بقوة التصويب 

 لالعبي كرة اليد

كلية التربية -مجلة دراسات

-البدنية وعلوم الرياضة

 جامعة البصرة

2017 

تأثير تمرينات باستخدام وسائل تدريبية مساعدة في  9

تطوير مهارة المناولة الطويلة والقصيرة لالعبين 

 الناشئين بكرة اليد

 2018 مجلة علوم الرياضة

تأثير تمرينات باستخدام جهاز تدريبي معدل  10

في تطوير القوة والسرعة الخاصة لالعبي كرة 

 اليد الشباب

 2019 مجلة علوم الرياضة

 

 

  ( المجالت العالمية ومجلةimpact factors التي قام بالنشر فيها ) 
 International Journal of psychosocial Rehabilition اسم المجلة ت

 THE EFFECT OF TRAINING IN TWO METHODS TO DEVELOP عنوان البحث

DISTINCTVE SPEED POWER AND SOME BASIC SKILLS 

تأثير طريقتين تدريبيتين في تطوير القوة السريعة وبعض المهارات 

 االساسية بكرة اليد

 2020  الدولة / 

 JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS المجلةاسم  ت

 THE FLEXIBLE RESISTANCES TO DEVELOP THE MUSCULAR عنوان البحث
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ABILITY OF THE ARMS AND LEGS AND ITS EFFECT ON THE 

POWER AND ACCURACY OF THE AIMING USE OF FOR 

YOUNG HANDBALL PLAYERS 

استخدام اسلوب المقاومات المرنة في تطوير القدرة العضلية للذراعين 

 والرجلين وتأثيره في قوة ودقة التصويب لالعبي كرة اليد الشباب

 2020  الدولة / 

 

 JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS اسم المجلة ت

 TRAINING THE MAXIMUM FORCE AND SPEED AND ITS عنوان البحث

EFFECT ON DEVELOPING EXPLOSIVE POWER AND 

DISTINCTIVE SPEED, FOR YOUNG PLAYERS WITH 

HANDBALL 

تدريب القوة القصوى والسرعة وتأثيرها في تطوير القوة االنفجارية 

 لالعبي الشباب بكرة اليدوالمميزة بالسرعة 

 2020  الدولة / 

 European journal of molecular and clinical medicine اسم المجلة ت

  عنوان البحث

THE USE OF BALLISTIC TRAINING METHOD IN THE 

DEVELOPMENT OF SPICICA, FORCE ANT ITS EFFECT ON 

THE SPEED OF THE KINETIC RESPONSE  TO THE 

DEFENSIVE MOVMENT OF YOUNG PLAYERS HANDBALL 

استخدام اسلوب التدريب البالستي البليومتري في تطوير القوة الخاصة واثره 

في سرعة االستجابة الحركية للتحركات الدفاعية لالعبي الشباب بكرة اليد 

 كرة اليد

 2020  الدولة / 
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 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 

 ت
 هيئة تحرير مجلة علوم الرياضة اسم الهيئة

 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوية تاريخ االنتساب محلي         دولية

 

2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةشاطات حصل فا ا على   جوائ  / ش الات ت لاراة /  أو إبلاعات
 دتب شدري

  ت

 مشروع التدريب العسكري للطلبة ومنتسبي الجامعة النشاط أو اإلبداعنوع 

1 

 محاظرات اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2015وزير التعليم العالي والبحث   
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 العلمي

  ت

 امتحانيهلجنة انجاز اعمال  النشاط أو اإلبداعنوع 
2 

 امتحانيهعضو لجنة  إلبداعاعنوان النشاط او  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2010 ديالى جامعةرئيس   

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 اتمام مدة تكليف رئاسة فرع االلعاب الفرقية

 اب الفرقيةعرئاسة فرع االل عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 مانحةالجهة ال

 

 السنة

 

 2018 رئيس جامعة ديالى  

  ت

 جنة امتحانيةاعمال ل نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

 عضو لجنة امتحانية عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

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

 2014 رئيس جامعة ديالى  

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط

 عضو لجنة امتحانية

 5 الجهة المانحة
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 رئيس جامعة ديالى عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 السنة عضو لجنة امتحانية

 2015 الجهة المانحة  

  ت

 مناقشة اطروحة دكتوراه نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

 مناقش  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
االساسية/جامعة كلية التربية  

 ديالى
2018 

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط

 

 7 مناقشة اطروحة دكتوراه

 مناقش عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 
االساسية/جامعة كلية التربية  

 ديالى
2020 

  ت

 لجنة علمية نوع اإلبداع  أو النشاط

8 

 عضو عنوان النشاط او اإلبداع 
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 ما حصل عليه

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

 
كلية التربية البدنية وعلوم  

 جامعة تكريتالرياضة / 
2018 

  ت

 نشر ابحاث في مستوعبات سكوباس نوع اإلبداع  أو النشاط

9 

  نشر ابحاث عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2020 رئيس جامعة ديالى  

  ت

 تعزيز المسيرة العلمية نوع اإلبداع  أو النشاط

10 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2016 محافظ ديالى  

 

 

 

 

 التأليف والترجمة 

 لتدريب الرياضياتجاهات مستقبلية في ا ابعنوان الكت ت

 جامعة ديالى –المطبعة المركزية  اسم دار النشر 1
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 اللغات التي يجيدها 

 العربية.  1

 االنكليزية.  2

 مساهمات في خدمة المجتمع 

  أخرىنشاطات 

 

 غير منهجي –منهجي       1/ عدد الطبعات 2011سنة النشر/ 

 المبسط في استيعاب منهج البحث العلمي في التربية البدنية وعلوم الرياضة عنوان الكتاب ت

 جامعة ديالى –المطبعة المركزية  اسم دار النشر 2
 

 نهجيغير م –منهجي           1 / عدد الطبعات 2015سنة النشر/ 

 قيادة -تخطيط -ب الرياضي اساليبتطبيقات حديثة في التدري عنوان الكتاب ت
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