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 رجاء عبد الكريم حميداالسم الرباعي: 
 1771-7-1تاريخ الوالدة: 

     1111-11-11تاريخ الحصول عمييا:الشيادة: الدكتوراه        
 التخصص العام :  التربية الرياضية      / التخصص الدقيق :تدريب رياضي

 (11/1/1112:   استاذ مساعد           / تاريخ الحصول عميو : ) المقب العممي
 سنوات(17عدد سنوات الخدمة في التعميم العالي : )
 اليوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعميم العالي : 

 rajasport91@gmail.comالبريد االلكتروني : 
 التربية الرياضية.جامعة بغداد / كمية   الجية المانحة لمشيادة البكالوريوس :

 (1771-1777تاريخ الحصول عمييا )
 الجية المانحة لشيادة الماجستير :  جامعة ديالى
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 (1111تاريخ الحصول عمييا :)
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التدريبية المساعدة لتنمية تأثير استخدام بعض االساليب  )): عنوان رسالة الماجستير
 القوة العضمية الخاصة عمى انجاز القفز بالزانة ((.

 
 الباحث : رجاء عبد الكريم حميد

 المشرفان : أ. د. احمد ناجي محمود                  أ. م. د. عبد الستار جاسم 
 احتوت الرسالة خمسة أبواب ، وقد تضمن الباب األول 

فعالية القفز بالعصا الزانة من الفعاليات التي تتطمب  مقدمة البحث وأىميتو / تعد
استخدام وسائل تدريب ذات صفو خاصة تساعدىم في التطوير ميا استخدام االثقال 
وتمرينات المقاومة الجمناستك وذلك الن الوسائل المساعدة ليا تاثير مباشر لموصول 

خدام اسموبين تدريبي الى التكنيك العالي وبالتالي تحقيق االنجاز والغرض من است
لتنميو القوة العضمية الخاصة ىو تطوير انجاز القفز بالعصا الزانة وىنا تكمن اىميو 
البحث من ىاذين االسموبين والمذين يسيمان في تحقيق االنجازات المتقدمة لدى 

 قافزي الزانة في عراقنا الحبيب .
. 

عاليات الصعبة التي تتطمب أما مشكمة البحث / فعالية القفز بالعصا الزانة من الف
توافق حركي عالي في جميع مراحميا الجل اداء تكنيك صحيح يحقق انجازا جيد، 
وتحتوي تمارينيا  ذات تركيبات معقدة من ىياكل حركيو مختمفة ومن خالل متابعة 
البطوالت المحمية الحظ الباحث ان من بين اسباب تدني االنجاز في فعالية القفز 

في العراق خالل السنوات االخيرة متطمباتيا تحتاج الى تمرينات تدريبة بالعصا الزانة 
خاصة بيا مما دفع الباحث الى ايجاد اساليب تدريبة مساعدة قد تكون ليا تاثير في 
تطوير بعض الصفات البدنية والحركية وبالتالي الوصول الى مستوى افضل ومنيا 

يتم فية توزيع احمال تدريبة  تمارين الحديد وتمرينات المقاومة بالشكل الذي
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ةالتمرينات بصورة دقيقة وىئا مادفع الباحث الى البحث في اسموبين تدريبين يساعد 
 -في تنمية القوة العضمية .أما أىداف البحث فيمكن تمخيصيا اآلتي:

 وضع منياجين تدريبين بستخدام اسموبي التدريب بالحديد والتدريب بالمقاومة  .1
 افضل في تنمية القوة العضمية الخاصة واالنجاز .تحديد أي االسموبين  .1

 اما فروض البحث فيمكن تمخيصيا .
.ىناك فروض ئات داللة احصائية في اسموب تاثير استخدام اسموبي التدريب 1

بالحديد والمقاومة في تنمية القوة العضمية الخاصة واالنجاز في االختبار القبمي 
 والبعدي .

احصائية في االختبار البعدي بين مجموعتين تجريبيتين .ىناك فروض ذات داللة 1

 في تنمية القوة العضمية وانجاز القفز بالزانة.

وقد أشتمل المجال البشري / مجموعة من قافزي الزانة في كمية التربية الرياضية 

 جامعة ديالى.

 7 11ولغاية   1115/ 5/ 7في حين تمثل المجال الزماني / في الفترة من        

/ 1115. 

أما المجال المكاني /ممعب الساحة والميدان وقاعة الجماستك وقاعة االثقال في كمية 

 التربية الرياضية .

أما الباب الثاني /  فقد تضمن المحاور اآلتية )القوة العضمية مفيوميا واىميتيا 

اىم وانواع القوة العضمية واقساميا وطرق تنمية القوة العضمية واساليبيا التدريبية و 
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الوسائل في تنمية القوة العضمية اضافة الى المراحل الفنية لمقفز بالعصا الزانة المرنة 

 الفايبركالس ومختصر المتطمبات التدريبية ممخص خطة البحث( .

جراءاتو الميدانية ،اعتمد الباحث  أما الباب الثالث / فقد أشتمل عمى منيجية البحث وا 

المتكافئتين ذات االختبارين القبمي والبعدي  المنيج التجريبي بسموب المجموعتين

اماعينة البحث فقد اختيرت بالطريقة العمدية من قافزي التربية الرياضية جامعة 

ديالى وقسمت بطريق القرعة وتضمن خطوات اجراء البحث الميدانية واالختبارات 

ل القوة الخاصة بالقوة العضمية والتي تشمل اختبارات القوة المميزة بالسرعة وتحم

ولكل من الدراعين والجدع والرجمين واختبار االنجاز لغرض تحقيق اىداف البحث 

وفروضو فضال عن اعتماد الوسائل االحصائية المناسبة لمعالجة النتائج التي حصل 

 عمييا

أما الباب الرابع /  فقد تضمن عرض ومناقشة النتائج التي تم توصل لييا من خالل 

نت عرض وتحميل ومناقشة االختبارات القبمية والبعدية نتائج التجربة حيث تضم

لممجموعتين االولى الحديد والثانية المقاومة وفي االختبارات البعدية ألفراد عينة 

 البحث . 

 أما الباب الخامس /  فقد أشتمل عمى االستنتاجات اآلتية :

المشابية ان استخدام تمرينات الحديد باالثقال الخاصة والمقاومة جمناستك  .1

 لمياره القفز اسيمت في تطوير القوة العضمية بانواعيا.
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ان منيج التدريب الدي تم استخدامو كان تاثيره ايجابيا وئو فعاليو في تطوير  .1

 القوة العضمية مما اعكس تاثيره عمى االداء المياري لمقفز بالزانة .

مشابية  ضرورة التاكيد عمى ان يكون استخدام تمرينات الحديد والمقاومة .1

لالداء المياري من حيث المسار الحركي والسرعة ومشاركة العضالت العاممة 

 وتطويرىا.

التاكيد عمى تمرينات الحديد والمقاومة الجمناستك عند وضع الخطة  .1

 التدريبيةالمتعمقة باالعداد البدني لمرياضين عبر مراحل التدريب المختمفة .

في التدريب عمى القوة العضمية االىتمام بمرحمة االعداد العام والخاص  .5

 بانواعيا النيا االساس في تطوير الميارات االساسية لمقفز بالزانة 
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عنوان اطروحة الدكتوراه : ((تاثير تمرينات خاصة في تطوير بعض القدرات البدنية 
 واالداء الفني وانجاز فعالية القفز بالعصا الزانة((

 بإشراف
 رشيد ا.م.د اياد حميد

 
 م1111ىـ                           1415

 
ان التقدم العممي الحاصل في المجال الرياضي قد شيد تطورا ممحوظا في مختمف 
المستويات محققا قفزة نوعية في تحقيق انجازات كبيرة في االلعاب الرياضية ،واننا 

ية تضمن الحركة احوج اليوم الى بدل المزيد من الجيود اليجاد اساليب تدريبية عمم
 الرياضية تقدما وتصورا عمميا في مختمف االصعدة .

وىدا التقدم في عمم التدريب الرياضي وضع ركيزة اساسية لكافة الفعاليات واالنشطة 
ويمكن االفادة منو في تحقيق االنجاز با التداخل مع العموم االخرى التي ‘الرياضية 

وتعد ‘الفني الي نشاط فني رياضي  تساعد في تطوير ستى المجاالت منيا االداء
فيي ‘فعاليو القفز بالعصا الزانة من الفعاليات االساسية والممتعة في العاب القوى 

من الفعاليات التي تحتاج متطمبات بدنية وميارية ونفسية عالية والتي تنعكس عمى 
ولد تناسقا جمالية االداء بواسطة ربط مستوى االداء الرياضي مياريا وقدراتة البدنية في

حركيا فضال عن دالك تحتوي عمى الكثير من الميارات الفنية عند االداء لكل مرحمة 
من مراحل القفز التي تتطمب الجيد والصبر من قبل المدربين والرياضين .ان التقدم 
بمستوى االداء يكون من خالل اعداد برامج وتمرينات بدنية خاصة فظال عن ارتباط 

اء المياري عمى وفق اسس عممية صحيحة.ان تطور ىده ىده التمرينات باالد
الجوانب يعتمد بصورة اساسية عمى االعداد البدني الجيدة ان من اىم متطمبات 
فعالية القفز بالعصا الزانة ىي التاكيد عمى تطوير جميع القدرات البدنية الخاصة 

يجب توافره لدى الثرىا الواضح في تطبيق جانب االداء االداء الفني وتكاممو والدي 
رياضي القفز بالعصا الزانة.وبناءا عمى ماتقدم فان اىمية البحث تكمن في استخدام 
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تمرينات بدنية خاصة مشابية ومتماثمة بالمسار الحركي في كل مرحمة من مراحل 
االداء الفني لمقافز عمى وفق التمرينات الخاصة باستخدام االجيزة المختمفة لتطوير 

 نية القوة االنفجارية ،والقوة المميزة بالسرعة ،وتحمل القوة.بعض القدرات البد
وتركزت مشكمة البحث في :انخفاض االداء الفني واالنجاز لفعالية القفز بالعصا 
الزانة وتراجعيا عن المستويات المتقدمة بوصفيا فعالية صعبة ،وتتطمب توافق 

داء تكنيك صحيح عصبي عضمي وتوافق حركي عالي في جميع مراحل القفز الجل ا
 فضال عن القدرات البدنية الخاصة التي يمتمكيا القافز لتحقيق االنجاز.

 أىداف البحث:

.اعداد تمرينات بدنية خاصة في تطوير االداء الفني واالنجاز لفعالية القفز بالعصا 1
 الزانة .

لفعالية .معرفة  تاثير التمرينات البدنية الخاصة في تطوير االداء الفني واالنجاز 1
 القفز بالعصا الزانة .

. التعرف عمى تاثير التمرينات البدنية في تطوير القدرات البدنية لفعالية القفز 1
 بالعصا الزانة .

 اما مجاالت البحث:
 .جامعة ديالىالمجال المكاني :ممعب وقاعات كمية التربية الرياضية

     .11ى والبالغ عددىم المجال البشري: منتخب كمية التربية الرياضية جامعة ديال
                     

 .15/7/1111ولغاية   11/11111الفترة من  المجال الزماني:
كما قام الباحث باستخدام المصادر دات العالقة بموضوع البحث والتي تم التعرف 
عمييا ضمن الموضوعات التخصصيو في فعالية القفز بالعصا الزانة وخاصة مراحل 

وكدالك التمرينات البدنية الخاصة والدراسات السابقة لموضوع البحث . االداء الفني 
وتكون مجتمع البحث من عشرة قافزين من طالب كمية التريبة الرياضية جامخة 
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ديالى وتم تقسيميم بطريقة القرعة عمى مجموعتين االولى تجريبية ةالثانية ضابطة 
البدنية الموضوعة من قبل ،اد تدربت المجموعة التجريبية عمى وفق التمرينات 

الباحث الدي استخدم فييا تمرينات القدرات البدنية عمى وفق المراحل البدنية في 
الوحدة التدريبية ، المجموعة الضابطة فقد استخدمت فييا التمرينات نفسيا ولكن دون 

 التمرينات المعدة من قبل الباحث .
دقيقة بواقع وحدتين 71من الوحدة وحدة تدريبية ،وز  11وبمغ عدد الوحدات التدريبية 

تدريبية في االسبوع ،واستغرق المنيج ثالثة اشير واستخدم الباحث الوسائل 
 االحصائية المختمفة لمعالجة النتائج كان ابرزىا:

 :حساب نسبة التطور قانون عدم التماثل .1
 .spss:برنامج 1

 وخرج الباحث بعده استنتاجات كان اىميا :
ل باستخدام التمرينات الخاصة في تطوير بعض القدرات البدنية .ادى اسموب العم1

 }القوة االنفجارية ،القوة المميزة بالسرعة ،تحما القوة {
 .ادى اسموب العمل بالتمرينات الخاصة الى تطوير االنجاز .1
 .ادى اسموب العمل بالتمرينات الخاصة الى تطوير االداء الفني .1
خدمة ساعدت في تطوير القدرات البدنية ، مما انعكس .ان الوسائل المساعدة المست1

 عمى تطوير االداء الفني واالنجاز.
 وفي ضوء االستنتاجات اوصى الباحث بتوصيات عدة اىميا:

 .ضرورة التاكيد عمى التمرينات البدنية المعدة من قبل الباحث. 1
 الباحث. .ضروراستخدام الوسائل المساعدة والتمرينات البدنية المعدة من قبل1
.ضرورة استخدام المنياج المعد من قبل الباحث في تطوير القدرات البدنية واالداء 1

 الفني واالنجاز.
.اجراء دراسات وبحوث مشابية ولكمى الجنسين ولفئات عمرية مختمفة عند تدريب 1

 رياضي القفز بالعصا الزانة.
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 انًالحظبد انً –انفززح يٍ  (انًؼهذ / انكهُخ / انجبيؼخ ) انجهخ  د

 انزذرَت انزَبضٍ 2017 كهُخ ثالد انزافذٍَ   1

 طبحخ ويُذاٌ 2021-2001 جبيؼخ دَبنً كهُخ انززَجخ انجذَُخ وػهىو انزَبضخ 2

 رذرَت رَبضٍ 2021-2014 جبيؼخ دَبنً كهُخ انززثُخ انجذَُخ وػهىو انزَبضخ 3

 يُبهج انزذرَت 2020-2019 جبيؼخ دَبنً كهُخ انززثُخ انجذَُخ وػهىو انزَبضخ  4

5    

6    

7    

8    

 الجامعات او المعاىد التي قام بالتدريس فييا ❖
 

 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسيا ❖
 انظُخ انذراطُخ انًبدح انمظى انكهُخ انجبيؼخ د

انظبحخ  االنؼبة انفزدَخ انززثُخ انزَبضُخ دَبنً 1

 وانًُذاٌ

2019 

انزذرَت  انؼهىو انُظزَخ انزَبضُخ انززثُخ  دَبنً 2

 انزَبضٍ
2014-2020 

3      

4      

5      

6      

 

 

 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرىا او ساىم في تطويرىا  ❖
 انظُخ انذراطُخ انًبدح انمظى انكهُخ انجبيؼخ د
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انظبحخ  االنؼبة انفزدَخ انززثُخ انزَبضُخ دَبنً 1

 وانًُذاٌ

2019 

انزذرَت  انؼهىو انُظزَخ انززثُخ انزَبضُخ  دَبنً 2

 انزَبضٍ
2014-2020 

3      

4      

5      

6      

 

 

 األشراف عمى الرسائل واالطاريح  ❖
 انظُخ انذراطُخ انمظى انكهُخ انجبيؼخ د

 دَبنً 1
انززثُخ 

 انزَبضُخ
انززثُخ انجذَُخ 

 وػهىو انزَبضخ
2017- 2018 

 ػُىاٌ  انزطبنخ
 أو   االطزوحخ

ربثُز رًزَُبد ثظزخذاو وطبئم رذرَجُخ خبصخ فٍ ثؼض 

يزز حزح 044انًزغُزاد انكًُُبرُكُخ نهخطىح واَجبس ػذو

 نهشبثبد 
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 انظُخ انذراطُخ انمظى انكهُخ انجبيؼخ د

 دَبنً 2
انززثُخ 

 انزَبضُخ
انززثُخ انجذَُخ 

 وػهىو انزَبضخ
2017 - 2018 

 انزطبنخػُىاٌ  
 او   األطزوحخ

ربثُز رًزَُبد يزُىػخ فٍ رطىَز ثؼض انمذراد انجذَُخ 

 و حزح نهشجبة 044واَجبس
 

 

 

 

 

 

 انظُخ انذراطُخ انمظى انكهُخ انجبيؼخ د

 ركزَذ 3
انززثُخ 

 انزَبضُخ
انززثُخ انجذَُخ 

 وػهىو انزَبضخ
2019-2020  

 ػُىاٌ  
 االطزوحخ  

انظىثزطُذ فٍ رطىَز ثؼض انمذراد انجذَُخ  ربثُز رذرَجبد

وانًزغُزاد انجُىكُُُزُكُخ واالَجبس انزلًٍ نزيٍ انزيح 

 نهُبشئٍُ
 انظُخ انذراطُخ انمظى انكهُخ انجبيؼخ د

 دَبنً 4
انززثُخ 

 انزَبضُخ
انززثُخ انجذَُخ 

 وػهىو انزَبضخ
 2020 

 ػُىاٌ 
 األطزوحخ 

نزحظٍُ انمىح انخبصخ ثبالداء نجؼض ربثُز رًزَُبد ثظزخذاو جهبس 

انًزغُزاد انجبَىكًُُبرُكُخ واَجبس ريٍ انمزص يؼبلٍُ ػهً 

 .نهًزمذيٍُ 45fانكزاطٍ فئخ 
 

 

 

 

 

 

 المؤتمرات والندوات العممية والورش التي شارك فييا  ❖
 انًؤرًز انذونٍ االول جبيؼخ ثغذاد / كهُخ انززثُخ انزَبضُخ انؼُىاٌ 
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 د
 

 يكبٌ االَؼمبد
 

 َىع انًشبركخ انمظى
 (حضىر   –ثحث  ) 

 

 انظُخ انذراطُخ

 2017 -         انززثُخ انزَبضُخ جبيؼخ دَبنً  1
 انًؤرًز انذونٍ االول نؼهىو انززثُخ انزَبضُخ انؼُىاٌ 

 

 د
    

 2014 -          دونخ يبنُشَب 2
 انًؤرًز انؼهًٍ االول انؼُىاٌ 

 

 د
 

 االَؼمبديكبٌ 
 

 َىع انًشبركخ انمظى
 (حضىر   –ثحث  ) 

 

 انظُخ انذراطُخ

 2017 -         انززثُخ انزَبضُخ جبيؼخ انظهًُبَُخ   3
 

 انذوراد انزٍ شبرن ثهب وانزٍ البيهب  ❖
 

 د
 

 ػُىاٌ انذورح 
  

1 

 2014  يكبٌ االَؼمبد

 د
 

 ػُىاٌ انذورح 
 

2 

 2018 دَبنً –انؼزاق  يكبٌ االَؼمبد

 د
 

 ػُىاٌ انذورح 
 دورح رذرَجُخ رحكًُُخ انؼبة انمىي

3 

  دَبنً –انؼزاق  يكبٌ االَؼمبد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير  ❖
 التعميم
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 انظُخ يحم انُشز ػُىاٌ انجحث د

 

1 

اطزخذاو رًزَُبد خبصخ فٍ رطىَز ثؼض 

انمذراد انجذَُخ واالداء انفٍُ واَجبس 

 فؼبنُخ انمفش ثبنؼصب انشاَخ.

يجهخ ػهىو انزَبضخ انؼذد 

 االول 

2009 

 

2 

دراطخ يمبرَخ ثٍُ انجُئخ انحضزَخ 

وانزَفُخ وربثُزهب ػهً ثؼض انًزغُزاد 

االَثزثىيززَخ وانجذَُخ فٍ اخزُبر الػجٍ 

 يزز ػذو طزَغ . 022

يجهخ ػهىو انزَبضخ انؼذد 

 انخبيض 

2010 

 

3 

ربثُز اطزخذاو رًزَُبد انجهُىيززٌ وانحجخ 

انظىداء ػهً رحظٍُ انمفش انؼبيىدٌ نذي 

 الػجٍ انمفش انؼبنٍ

يجهخ ػهىو انزَبضخ انؼذد 

 انظبدص

2011 

 

4 

ربثُز رًزَُبد خبصخ ػهً رطىَز االَجبس 

 فٍ فؼبنُخ انىثت انثالثٍ نهشجبة
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 ( التي قام بالنشر فييا impact factorsومجمة ) المجالت العالمية  ❖
 journal of critcalReviel اطى انًجهخ د

رأثُز رًزَُبد خبصخ ػهً رطىَز االَجبس فٍ فؼبنُخ انىثت انثالثٍ  ػُىاٌ انجحث

 نهشجبة

 2020  انذونخ / ربَىاٌ

 انًجهخ انذونُخ االورثُخ اطى انًجهخ د

 

ثبطزخذاو حجبل انزظهك وجهبس انحهك فٍ رطىَز يؤشز رأثُزانزذرَت  ػُىاٌ انجحث

انُمم انحزكٍ وثؼض انًزغُزاد انكًُُبرُكُخ واَجبس انمفش ثبنؼصب 

 نهُبشئٍُ

 2020  انذونخ / 

 

 European Journal of Molecular & Clinical اطى انًجهخ د

Medicine 

 The Effect Of Using A Proposed Training Device ػُىاٌ انجحث

On Developing Explosive Power And Speed And 

Achieving The Effectiveness Of (100m) Youth 

   انذونخ / 

 International Journal of Psychosocial اطى انًجهخ د

Rehabilitation 

 Effect of weight training and flexible resistors in ػُىاٌ انجحث

the development of some biomechanical variables 

of the last step and the throwing step and the 

completion of javelin throwing for young people 

   انذونخ / 
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 European Journal of Molecular & Clinical اطى انًجهخ د

Medicine 

 The Effect Of Training Using Climbing Ropes ػُىاٌ انجحث

And The Throat Apparatus On The Development 

Of The Locomotor Index And Some Kinematic 

Variables And The Achievement Of Stick Jumping 

For Juniors 

   انذونخ / 

  اطى انًجهخ د

 THE EFFECT OF SPECIAL EXERCISES TO انجحثػُىاٌ 

DEVELOP ACHIEVEMENT IN THE TRIPLE 

JUMP FOR YOUNG THE EFFECT OF SPECIAL 

EXERCISES TO DEVELOP ACHIEVEMENT IN 

THE TRIPLE JUMP FOR YOUNG 

    انذونخ / 

  اطى انًجهخ

 The impact of special exercises on developing ػُىاٌ انجحث

kinetic compatibility and fitness and its 

reflection on the accuracy of performing 

serving and sky ball serving" star trek" skills 

in volleyball 

   انذونخ /

 

 ػضىَخ انهُئبد انؼهًُخ وانًحهُخ وانذونُخ 
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 د
 هُئخ رحزَز يجهخ ػهىو انزَبضخ انهُئخاطى 

 

 

 يحهٍ         دونُخ
 انظُخ اَزهبء انؼضىَخ/ يبسال ػضىاً  ربرَخ االَزظبة

 

2020   

 

إبداعات أو نشاطات حصل فييا عمى ) جوائز / شيادات تقديرية /  ❖
 كتب شكر(

  د

 رمىَى ػهًٍ َىع اإلثذاع أو انُشبط
1 

 رطبنخ يبجظزُز انُشبط أو اإلثذاعػُىاٌ  

 
 يب حصم ػهُه

 (كزبة شكز / شهبدح رمذَزَخ / جبئشح )
 انجهخ انًبَحخ

 انظُخ

 

 2021 جبيؼخ االَجبر  

  د

 يُبلشخ رطبنخ يبجظزُز َىع اإلثذاع أو انُشبط
2 

 ػضى نجُخ يُبلشخ  ػُىاٌ انُشبط او اإلثذاع 

 
 يب حصم ػهُه

 (كزبة شكز / شهبدح رمذَزَخ / جبئشح )

 انجهخ انًبَحخ

 

 انظُخ

 

 2018 دَبنً/ كهُخ انززثُخ االطبطُخ   

  د

 َىع اإلثذاع أو انُشبط

 

 3 نجُخ يُبلشخ
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  ػُىاٌ انُشبط او اإلثذاع 

 
 يب حصم ػهُه

 (كزبة شكز / شهبدح رمذَزَخ / جبئشح )

 انجهخ انًبَحخ

 

 انظُخ

 

  
كهُخ انززثُخ انجذَُخ وػهىو انزَبضخ 

 انجبيؼخ انًظزُصزَخ/ 
2018 

  د

 يحبضزاد َىع اإلثذاع  أو انُشبط
4 

 دوراد رطىرَخ ػُىاٌ انُشبط او اإلثذاع 

 
 يب حصم ػهُه

 (كزبة شكز / شهبدح رمذَزَخ / جبئشح )
 انظُخ انجهخ انًبَحخ

  
يذَزَخ انُشبط انزَبضٍ 

 وانًذرطٍ
2016 

  د

 رمىَى ػهًٍ َىع اإلثذاع  أو انُشبط
5 

 انكفبءح انجحثُخ ػُىاٌ انُشبط او اإلثذاع 

 
 يب حصم ػهُه

 (كزبة شكز / شهبدح رمذَزَخ / جبئشح )

 انجهخ انًبَحخ

 

 انظُخ

 

 2020 دَبنً/ كهُخ انززثُخ االطبطُخ  

  د

 نجبٌ يُبلشخ َىع اإلثذاع  أو انُشبط
6 

 يُبلش  ػُىاٌ انُشبط أو اإلثذاع 
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 يب حصم ػهُه

 (كزبة شكز / شهبدح رمذَزَخ / جبئشح )

 انجهخ انًبَحخ

 

 انظُخ

 

  
كهُخ انززثُخ انجذَُخ وػهىو انزَبضخ 

 انًظزُصزَخ/ 
2018 

  د

 َىع اإلثذاع  أو انُشبط

 

 7 نجُخ يُبلشخ

 يُبلش               ػُىاٌ انُشبط او اإلثذاع 

 
 يب حصم ػهُه

 (كزبة شكز / شهبدح رمذَزَخ / جبئشح )
 انجهخ انًبَحخ

 انظُخ

 

  
كهُخ انززثُخ انجذَُخ وػهىو انزَبضخ 

 جبيؼخ انكىفخ/ 
2021 

  د

 نجبٌ يُبلشخ َىع اإلثذاع  أو انُشبط
8 

 يُبلش  ػُىاٌ انُشبط او اإلثذاع 

 
 يب حصم ػهُه

 (كزبة شكز / شهبدح رمذَزَخ / جبئشح )
 انظُخ انجهخ انًبَحخ

  
كهُخ انززثُخ انجذَُخ وػهىو انزَبضخ 

 االَجبر/ 
2018 

  د

 نجبٌ يُبلشخ َىع اإلثذاع  أو انُشبط
9 

 يُبلش  ػُىاٌ انُشبط او اإلثذاع 
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 يب حصم ػهُه

 (كزبة شكز / شهبدح رمذَزَخ / جبئشح )
 انًبَحخانجهخ 

 انظُخ

 

  
كهُخ انززثُخ انجذَُخ وػهىو انزَبضخ 

 ثغذاد/ 
2020 

  د

 نجبٌ يُبلشخ َىع اإلثذاع  أو انُشبط
10 

 يُبلش  ػُىاٌ انُشبط او اإلثذاع 

 
 يب حصم ػهُه

 (كزبة شكز / شهبدح رمذَزَخ / جبئشح )

كهُخ انززثُخ انجذَُخ وػهىو انزَبضخ 

 دَبنً/

 انظُخ

2020 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



abeb  جبيؼخ دَبنً -كهُخ انززثُخ انجذَُخ وػهىو انزَبضخ  –انظُزح انذارُخ 

 8102-8102 –جامعت ديالى  -التربيت البدنيت وعلوم الرياضت كليت  –السيرة الذاتيت 

 

 انزأنُف وانززجًخ 

 رذرَت انؼبة انمىي.ثزايج رؼهُى  ػُىاٌ انكزبة د

 ثغذاد يكزجخ انُىر. انًكزجخ انىطُُخ اطى دار انُشز 
 

 غُز يُهجٍ –يُهجٍ          / ػذد انطجؼبد 2019/ طُخ انُشز
 

 

 
 المغات التي يجيدىا 

 . العربية 1

2 .  

3 .  

 مساىمات في خدمة المجتمع 

 عضوا لجنة اختبارات مركز رعاية الموىبة الرياضية في العراق   -1
عضو لجنة البحث العممي واالختبارات في االتحاد المركزي العراقي لمكرة   -1

 الطائرة
 محاضر لمدورة التدريبية التحكيمية لعاب القوى ديالى.  -1
 رئيس المجنة االحصائية. -1
 الثقافة الرياضية في ديالى. رئيس اتحاد -5
 محاضر في الدورات التطورية لممدربين في وزارة التربية -2

 نشاطات أخرى 


