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 الة الماجستير :عنوان رس

 كرة السلة(ب)تأثير التمرين المتغير في تطوير مهارة التهديف من القفز 

 عنوان رسالة الدكتوراه :

)تأثير منهج تعليمي وفقا لنظرية كولب في تعلم بعض انواع التصويب في كرة السلة 

 للطالب(.

 

 

 

 

 

  

 الشخصية



 الوظائف التً شغلها :

 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

كلٌة التربٌة /جامعة دٌالى  تدرٌسً 

 الرٌاضة البدنٌة وعلوم 

 ولحد اآلن 6006

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٌها درٌسقام بالتالجامعات او المعاهد التً 

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

 ح االشراف على الرسائل واالطارٌ
 

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

  ولحد اآلن 6002 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ديالى  

ة وعموم كمية التربية البدني /المستنصرية 
 الرياضة

 تنسيب 6002ولغاية 6002

    

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

كمية التربية البدنية  ديالى 
 وعموم الرياضة 

 كرة السمة االلعاب الفرقية 
 طرائق التدريس

6002-6002 
6002  

كمية التربية البدنية  المستنصرية 
 وعموم الرياضة 

 6002-6002 كرة السمة االلعاب الفرقية 
6002-6002 

      

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      



 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربية البدنية وعموم  ديالى  
 الرياضة

 6002 االلعاب الفرقية 

 عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

تاثير اسموب التدريس المركب عمى وفق المجال االدراكي تحمل الغموض مقابل عدمه 
 ية بكرة القدم لمطالب في التحصيل المعرفي وتعمم بعض المهارات االساس

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربية البدنية وعموم  ديالى  
 الرياضة

 6002 االلعاب الفرقية 

 عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

تصميم ميدان تعميمي وفق مؤشرات بيوميكانيكية في بعض القدرات الحركية والمهارات 
 مي  المدارس االبتدائية االساسية بكرة السمة لتال

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 في تعمم مهارة التصويب السممي  تأثير استراتيجيات مقترحة لمتدريس العنوان 
 بكرة السمة لمطالب

 
 ت

 
 االنعقاد مكان

 نوع المشاركة القسم 
 ) بحث   (

 
 السنة الدراسية

 2018 موتمر دولي  االلعاب الفرقية  جامعة ديالى  
 تأثير منهج تعميمي وفقا لنظرية كولب في تعمم بعض انواع التصويب في كرة السمة  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 ( بحث)  

 
 السنة الدراسية

المركز الوطني لرعاية الموهبة  
 ديالى  –الرياضية لكرة السمة 

 2017  محاضرة نوعية  االلعاب الفرقية 

 في تعمم مهارة التصويب السممي  تأثير استراتيجيات مقترحة لمتدريس العنوان 
 بكرة السمة

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 ) بحث   (

 
 السنة الدراسية

 2018محاضرة          االلعاب الفرقية طني لرعاية الموهبة المركز الو  



 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

 نوعية  ديالى –الرياضية لكرة السمة 
 االتجاه بتغٌر الطبطبة مهارتً تطوٌر فً وفاعلٌته واٌلً جٌرالك أنموذج العنوان 

 السلة بكرة القفز من والتصوٌب
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 سنة الدراسٌةال

المركز الوطني لرعاية الموهبة  
 ديالى –الرياضية لكرة السمة 

محاضرة         االلعاب الفرقية 
    نوعية 

2019 

حركي  لمهارتي المناولة الصدرية  –انمو ج روزنبرغ في تطوير االدراك الحس  تاثير العنوان 
 بكرة السمة بالقفز من الدورانوالتصويب 

 

 ت
 

 عقادمكان االن
 

 نوع المشاركة القسم
 ) بحث   (

 

 السنة الدراسٌة

المركز الوطني لرعاية الموهبة  
 ديالى –الرياضية لكرة السمة 

 2020 محاضرة نوعية  االلعاب الفرقية 

 الحركٌة القدرات بعض تعلم فً التعلٌمً للتصمٌم آشور أنموذج فاعلٌة العنوان 
 سلةال بكرة الهجومٌة األساسٌة والمهارات

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 ) بحث   (

 

 السنة الدراسٌة

المركز الوطني لرعاية الموهبة  
 ديالى –الرياضية لكرة السمة 

 2021  حاضرة نوعية      االلعاب الفرقية 

 ت
 

 دورة تدرٌبٌة بكرة السلة  عنوان الدورة 
  

السنة /  بغداد مكان االنعقاد
 م6996

 ت
 

 دورة تدرٌبٌة بكرة السلة عنوان الدورة 
  

السنة /  بغداد مكان االنعقاد
 م6999

 ت
 

 دورة تطوٌرٌة لمهارات الحاسبة وإدارة اإلعمال واللغة االنكلٌزٌة عنوان الدورة 
  

السنة /  لبنان/األمرٌكٌةالجامعة  مكان االنعقاد
 م6005



 

 

 ثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌمالمشروعات البح

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

النظام الدراسً وعالقته بتطور بعض  

المؤشرات الوظٌفٌة والبدنٌة والمهارٌة 

 فً درس كرة السلة

مجلة علوم الرٌاضة 

تصدر عن كلٌة التربٌة 

 جامعة دٌالى /الرٌاضٌة 

 م6060

ام  اسموبي  االكتشاف الموجه اثر استخد 
والتعمم التبادلي في تعمم بعض انواع التصويب 

 بكرة السمة 

 

مجمة كمية التربية البدنية 
 جامعة ديالى

المجمد السابع 
 60العدد 

حزيران      
6002 

 

تاثير استراتيجية التعمم التنافسي في تطوير  
التصور العقمي لبعض المهارات االساسية 

 السمةلمطالب بكرة 

مجمة كمية التربية البدنية 
 جامعة ديالى 

المجمد الثامن 
حزيران  62العدد 

6002 

 

تاثير استخدام الحقيبة التعميمية في تعمم مهارة  
 التصويب السممي بكرة السمة لمطالب 

مجمة جامعة االنبار لمعموم 
 البدنية والرياضية 

المجمد الثالث 
  06العدد 

 ت
 

 تطوٌر طرائق التدرٌس والتدرٌب الجامعً عنوان الدورة 
  

السنة /  جامعة دٌالى مكان االنعقاد
 م6006

 ت
 

 فً الحاسبة الدورة التاهٌلٌة لطلبة الدراسات العلٌا عنوان الدورة 
  

السنة /  مركز الحاسبة االلكترونٌة/جامعة بغداد مكان االنعقاد
 م6066



 6002حزيران 

  

راتٌجٌات مقترحتة للتتدرٌس فتً تعلتم تأثٌر استت

 بالمهارة التصوٌب السلمً بكرة السلة للط

 

 مجلة دٌالى 
 العدد  3المجلد

4-6062 

    

 ( التً قام بالنشر فٌها impact factors)  مجلةالمجالت العالمٌة و

   European Journal of Molecular & Clinical Medicine اسم المجلة ت

 A.Gerlak, Wiley and My Actor in the development of the عنوان البحث

pedestal skills by changing direction and orrection From 

jumping basketball for Student of Physical Education and 

Sports Sciences 

 

 6060السنة / 3العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 International Journal of psychosocial Rehabilition اسم المجلة ت

 The effectiveness of the Models of Assyria’s educational design عنوان البحث

in learning some of the motor abilities and basic skills of 

offensive basketball for the class of the fifth primary                    

                           

                            

 6060السنة / 3العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 

 International Journal of psychosocial Rehabilition اسم المجلة ت

 The effect of Rosenberg's model on developing sensory-kinesthetic عنوان البحث

perception of the skills of chest handling and jumping from spinning 

basketball for students 

 6060السنة / 6العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 

  اسم المجلة ت



  عنوان البحث

 السنة / العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة 

  اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

   

 

  اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

   

 

  اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  ضواً / انتهاء العضوٌةمازال ع تارٌخ االنتساب

 

   

 

 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على ) جوائز / شهادات تقدٌرٌة / كتب شكر(

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
مدرب كرة السلة لفئة الناشئٌن فً نادي الكرخ 

  الرٌاضً

 دوري كرة السلة لفئة الناشئٌن عنوان النشاط او االبداع 



 هما حصل علٌ 

)جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب 
 شكر (

 الجهة المانحة      

اللجنة االولمبٌة الوطنٌة 

االتحاد العراقً /العراقٌة 

 المركزي بكرة السلة

 السنة     

 1777و1771و1779

 0222و

                          /   

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 

 

  عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      الجهة المانحة      

          /                /   

 

 التألٌف والترجمة 

 

 اللغات التً ٌجٌدها 

 اللغة االنكلٌزٌة.  6

6  . 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  شراسم دار الن 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / عدد الطبعات سنة النشر/ 



3  . 

 مساهمات فً خدمة المجتمع 

6 . 

6 . 

3 . 

 نشاطات اخرى 
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