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ش١ش اٌرغز٠ح اٌشاظؼح تاعرخذاَ إٌّارض اٌّشئ١ح ٚل١اط اٌمٛج فٟ ذأ )): عنوان رسالة الماجستٌر

ذط٠ٛش تؼط اٌّرغ١شاخ اٌثا١ِٛ٠ىا١ٔى١ح ٚدلح االسعاي اٌغاؼك ٌالػث١ٓ اٌّرمذ١ِٓ فٟ 

 ((.اٌىشج اٌطائشج

 

 صذاغ اتشا١ُ٘ ع١ذٌٟٚ ػثذاٌثاؼس : 

 ِٙا ِؽّذ صاٌػ األٔصاسٞا.َ.د اٌّششفاْ : 
 

 ب ٟ٘ ..ذشرًّ اٌشعاٌح ػٍٝ خّغح أتٛا

 اٌرؼش٠ف تاٌثؽس . -اٌثاب األٚي :

إْ ٌؼثح اٌىشج اٌطائشج ٚاؼذج ِٓ األٌؼاب اٌعّا١٘ش٠ح اٌرٟ ٌٙا شؼث١ح وث١شج فٟ اغٍة دٚي اٌؼاٌُ ، ار 

٠ّاسعٙا اٌىثاس ٚاٌصغاس ، اٌزوٛس ٚاإلٔاز ، األصؽاء ٚاٌّؼٛل١ٓ ، ٚاٌٍؼثح ِٓ األٌؼاب اٌفشل١ح إر 

ث١شاً ِٓ اٌّرغ١شاخ ػٍٝ ظ١ّغ اٌّغر٠ٛاخ اٌّٙاس٠ح ٚاٌثذ١ٔح ذؽٛٞ ظٛأثاً ِرؼذدجً ٚػذداً و

ٚاٌخطط١ح ٚاٌؼم١ٍح ٚإٌفغ١ح ، ٚاْ ٌٍؼثح ِٙاساذٙا األعاع١ح فٟٙ اٌؼٕصش األعاط ٌألداء عٛاء أ٘زٖ 

اٌّٙاساخ وأد ٘ع١ِٛح أٚ دفاػ١ح . ٚأل١ّ٘ح ٘زٖ اٌٍؼثح ٠ثمٝ اٌمائّْٛ ػ١ٍٙا ِٙر١ّٓ ترط٠ٛش٘ا 

ذٕافغ١ح ِٓ خالي ذط٠ٛش ِٙاساذٙا ِٚٓ ظّٕٙا ِٙاسج اإلسعاي اٌغاؼك وٛٔٗ ٚظؼٍٙا أوصش ذش٠ٛما ٚ

 ِٓ أُ٘ اٌّٙاساخ فٟ ذٍه اٌٍؼثح .

إْ أ١ّ٘ح اٌثؽس ذىّٓ فٟ اعرخذاَ اٌرغز٠ح اٌشاظؼح ِٕٚصح ل١اط اٌمٛج فٟ ذط٠ٛش أداء اإلسعاي 

ع١رّىٓ ِٓ  اٌغاؼك ِٓ خالي اعرخذاَ تشاِط اٌرؽ١ًٍ اٌؽشوٟ ٚأظٙضج اٌرص٠ٛش اٌفذ٠ٛٞ اٌرٟ

خالٌٙا اٌثاؼس ذؽذ٠ذ أخطاء األداء ٚأِاوٓ اٌعؼف اٌّٛظٛدج فٟ أظضاء اٌّٙاسج أٚ ِشاؼٍٙا اٌف١ٕح 

ٚاٌزٞ ٠ؼذ ٘ٛ اؼذ أ٘ذاف اٌذساعح ِٚٓ شُ ذصؽ١ػ ٘زٖ األخطاء ػٓ غش٠ك إػطاء ذغز٠ح ساظؼح 

ّٛرض ِؼذ عاتما ٚ٘ٛ تا١ِٛ٠ىا١ٔى١ح تؼذ األداء ػٓ غش٠ك ِشا٘ذج اٌالػة ألدائٗ فذ٠ٛ٠ا ِٚماسٔرٙا تٕ

 اؼذ الػثٟ إٌّرخة اٌٛغٕٟ ٌٍىشج اٌطائشج .

 : ِشىٍح اٌثؽس 

ذىّٓ ِشىٍح اٌثؽس فٟ ظؼف ِٙاسج االسعاي اٌغاؼك فٟ اٌىشج اٌطائشج ٚأل١ّ٘ح ٘زٖ اٌّٙاسج اساد 

اٌثاؼس ذط٠ٛش٘ا ِٓ خالي ذط٠ٛش تؼط اٌّرغ١شاخ اٌثا١ِٛ٠ىا١ٔى١ح ٚدلح االسعاي اٌغاؼك. ٚٔظشا 

رم١ٕاخ ٚتشاِط اٌرؽ١ًٍ اٌؽشوٟ اٌرٟ ذٛفش ِؼٍِٛاخ وص١شج ػٓ ِٕاغك اٌعؼف فٟ ِشاؼً أل١ّ٘ح اٌ
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أداء اإلسعاي اٌغاؼك اسذأٜ اٌثاؼس اعرخذاَ اٌرغز٠ح اٌشاظؼح ِٕٚصح ل١اط اٌمٛج ٚاٌثشاِط 

 اٌرؽ١ٍ١ٍح ٌرط٠ٛش ٘زٖ اٌّرغ١شاخ .

 اٌثؽس : أ٘ذاف 

 ٠ٙذف اٌثؽس اٌٝ : 

ٚل١اط اٌمٛج فٟ ذط٠ٛش تؼط تاعرخذاَ إٌّارض اٌّشئ١ح اظؼح اٌرؼشف ػٍٝ ذأش١ش اٌرغز٠ح اٌش -1

 الػث١ٓ اٌّرمذ١ِٓ فٟ اٌىشج اٌطائشج ل١ذ اٌثؽس.اٌاٌّرغ١شاخ اٌثا١ِٛ٠ىا١ٔى١ح ألداء 

ٚل١اط اٌمٛج فٟ دلح اإلسعاي تاعرخذاَ إٌّارض اٌّشئ١ح اٌرؼشف ػٍٝ ذأش١ش اٌرغز٠ح اٌشاظؼح  -2

 اٌطائشج.اٌغاؼك ٌالػث١ٓ اٌّرمذ١ِٓ فٟ اٌىشج 

ت١ٓ اٌّعّٛػح  ٚل١اط اٌمٛجتاعرخذاَ إٌّارض اٌّشئ١ح ذأش١ش اٌرغز٠ح اٌشاظؼح اٌرؼشف ػٍٝ  -3

 اٌعاتطح ٚاٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح فٟ االخرثاساخ اٌثؼذ٠ح ٌٍّرغ١شاخ ل١ذ اٌثؽس.

 : فشٚض اٌثؽس 

اٌمٛج فٟ ذط٠ٛش  ٚل١اطتاعرخذاَ إٌّارض اٌّشئ١ح ٍرغز٠ح اٌشاظؼح رٚ دالٌح إؼصائ١ح ٌذأش١ش  ٕ٘ان -1

 الػث١ٓ اٌّرمذ١ِٓ فٟ اٌىشج اٌطائشج ل١ذ اٌثؽس.اٌتؼط اٌّرغ١شاخ اٌثا١ِٛ٠ىا١ٔى١ح ألداء 

ٚل١اط اٌمٛج فٟ دلح تاعرخذاَ إٌّارض اٌّشئ١ح ٍرغز٠ح اٌشاظؼح ٌ رٚ دالٌح إؼصائ١حذأش١ش  ٕ٘ان -2

 اإلسعاي اٌغاؼك ٌالػث١ٓ اٌّرمذ١ِٓ فٟ اٌىشج اٌطائشج.

ٚ دالٌح إؼصائ١ح ت١ٓ اٌّعّٛػح اٌعاتطح ٚاٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح فٟ االخرثاساخ ٕ٘ان ذأش١ش ر -3

 اٌثؼذ٠ح ٌٍّرغ١شاخ ل١ذ اٌثؽس.

 

 : ِعاالخ اٌثؽس 

 .ٌّٕرخة ِؽافظح د٠اٌٝ الػث١ٓ اٌّرمذ١ِٓ فٟ اٌىشج اٌطائشج اٌاٌّعاي اٌثششٞ :  -1

 2013/  5/  5ٌٚغا٠ح  2012/ 11/ 1:  أٌضِأٟاٌّعاي  -2

لاػح ِذ٠ش٠ح شثاب ٚس٠اظح  ٌّٚىأٟ : لاػح و١ٍح اٌرشت١ح اٌش٠اظ١ح ظاِؼح تغذاد اٌّعاي ا -3

 . ) اٌماػح اٌّغٍمح( ِؽافظح د٠اٌٝ

 

 اٌذساعاخ إٌظش٠ح ٚاٌغاتمح . -اٌثاب اٌصأٟ :
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اٌرغز٠ح اٌشاظؼح  ٠شرًّ ٘زا اٌثاب ػٍٝ اٌذساعاخ إٌظش٠ح اٌرٟ ذطشق اٌثاؼس ف١ٙا اٌٝ ِفَٙٛ

ّرغ١شاخ ل١ذ اٌذساعح ٚوزٌه اٌّٙاساخ فٟ اٌىشج اٌطائشج ِٚٓ ظّٕٙا ٚاٌرؽ١ًٍ اٌؽشوٟ ٚاٌ

 اٌٝ تؼط اٌذساعاخ اٌغاتمح ٌّٛظٛع دساعرٗ.اٌثاؼس وّا ٚذطشق اإلسعاي اٌغاؼك 

 ا١ٌّذا١ٔح . ٚإظشاءاذٗاٌثؽس  ١حِٕٙع -اٌثاب اٌصاٌس :

راخ االخرثاس٠ٓ اعرخذَ اٌثاؼس إٌّٙط اٌرعش٠ثٟ ترص١ُّ اٌّعّٛػر١ٓ ) اٌرعش٠ث١ح ٚاٌعاتطح ( 

( 4( ذعش٠ث١ح ٚ )4( الػث١ٓ لغّد تطش٠ك ػشٛائ١ح اٌٝ )8اٌمثٍٟ ٚاٌثؼذٞ ، ػٍٝ ػ١ٕح ِىٛٔح ِٓ )

ظاتطح ٚتؼذ ذؽذ٠ذ ِرغ١شاخ اٌثؽس لاَ اٌثاؼس ترطث١ك االخرثاس اٌمثٍٟ ِٚٓ شُ ذطث١ك اٌرعشتح 

ٟ غثك ف١ٙا االخرثاس اٌشئ١غ١ح ٚتؼذ٘ا لاَ اٌثاؼس ترطث١ك االخرثاس اٌثؼذٞ ذؽد ٔفظ اٌظشٚف اٌر

 اٌمثٍٟ ٚتؼذ٘ا ذُ ِؼاٌعح اٌث١أاخ تاٌٛعائً اإلؼصائ١ح إٌّاعثح . 

 ػشض ٚذؽ١ًٍ إٌرائط ِٕٚالشرٙا .  -اٌثاب اٌشاتغ :

تؼذ ِؼاٌعح اٌث١أاخ إؼصائ١ا ذُ ػشظٙا ٚذؽ١ٍٍٙا ِٕٚالشرٙا ، ٚلذ دٌد إٌرائط ػٍٝ ٚظٛد تؼط 

ح ٚرٌه تغثة اٌرغز٠ح اٌشاظؼح اٌثا١ِٛ٠ىا١ٔى١ح ِٓ خالي اٌفشٚق اٌّؼ٠ٕٛح فٟ تؼط ِرغ١شاخ اٌذساع

 .تشاِط اٌرؽ١ًٍ اٌؽشوٟ ٚإٌّٛرض 

 اٌثاب اٌخاِظ :

 : ٟ٘أُ٘ االعرٕراظاخ ٚ ،ذعّٓ ٘زا اٌثاب االعرٕراظاخ ٚاٌرٛص١اخ 

وصشج ِشا٘ذاخ اٌالػة ألدائٗ وأد رٚ فائذج وث١شج وٛٔٙا ذٛظػ االِاوٓ اٌرٟ اخطأ ف١ٙا ٚوزٌه  -1

 الِاوٓ اٌصؽ١ؽح ِٓ االداء .ذؼضص ا

واْ ٌثشٔاِط اٌرؽ١ًٍ اٌؽشوٟ اششا ِّٙا فٟ ػشض اٌؽشوح ترفاص١ٍٙا اٌذل١مح ٚتاٌطش٠مح إٌّاعثح  -2

 ِّا عاػذ ػٍٝ ذط٠ٛش االداء .

 أِا أُ٘ اٌرٛص١اخ وأد :

فٟ اٌرذس٠ة اٌش٠اظٟ ٌغشض ذط٠ٛش  ؼس تاػرّاد اٌرغز٠ح اٌشاظؼح اٌثا١ِٛ٠ىا١ٔى١حاٌثا٠ٛصٟ  .1

 غ١شاخ اٌّخرٍفح ١ٌظ ٌإلسعاي اٌغاؼك فمػ ٚإّٔا ٌع١ّغ اٌّٙاساخ.اٌّر

٠ٛصٟ اٌثؽس تاال٘رّاَ تاإلسعاي اٌغاؼك ٌّا ٌٗ أ١ّ٘ح وث١شج فٟ اٌٍؼثح ِٓ خالي اٌرٛعغ فٟ  .2

 دساعح ِرغ١شاخ أخشٜ ٌٗ .
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 ذط٠ٛش فٟ ٚلارفٙا ؼاًِ اٌىشاخ  تعٙاصٞ ذّش٠ٕاخ ذأش١ش (( عنوان رسالة الدكتوراه :

 ((ٌٍشثاب اٌطائشج تاٌىشج اٌغاؼك اٌعشب ٚدلح اٌثا١ِٛ٠ىا١ٔى١ح غ١شاختؼط اٌّر

 فردوس مجيد امين  دإشراف : ا.      ح ابراهيم سيدوليالباحث :م.م صدا

 

 تشتمل الرسالة على خمسة أبواب هً ..

 التعرٌف بالبحث . -الباب األول :

 تدرٌبات فً حالٌا تستخدم التً والمهمة الحدٌثة االجهزة من هما والقاذف الكرات حامل ان    

 ضربات اداء فً فائدتها وتكمن الطائرة الكرة المهارات تطوٌر على تعمل فهً الطائرة الكرة

 التدرٌب ٌجعل وهذا كبٌر وقت صرف الى الحاجة دون المرات من هائل بعدد مختلفة هجومٌة

اضٌة لمجالً التعلم الحركً اتجاه حدٌث ومتقدم فً التربٌة الرٌ وهً ، كفاءة واكبر فاعلٌة اكثر

االخٌرة، إذ بات من غٌر الممكن االستغناء عنها واستخدامها فً  اآلونةوالتدرٌب الرٌاضً فً 

كل الرٌاضات ذلك ألهمٌتها وفائدتها االٌجابٌة فً زٌادة فاعلٌة األفراد داخل الوحدة التعلٌمٌة أو 

بذول لتحقٌق األهداف التً ٌسعى التدرٌبٌة وما تحققه من تسهٌالت للمدرب من وقت وجهد م

للتدرٌب لما  دافع كإعطاء لالعبٌن نفسٌة جوانب على تعمل انها الى باإلضافة،  للوصول إلٌه

 .بالنفس الثقة زٌادة وكذالك المعنوٌة الروح ورفع تحوٌه من اثارة وتشوٌق

  وقاذفها  الكرات حاملباستخدام  مقترحةن خالل ما تقدم قام الباحث بوضع تمارٌن خاصة م

لتطوٌر بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة لمهارة الضرب الساحق المواجه لدى العبً الكرة 

خدام برامج التحلٌل الحركً وأجهزة التصوٌر الفدٌوي المهارة ، واست لهذهقة والدالطائرة الشباب 

التً سٌتمكن من خاللها  الباحث تحدٌد أخطاء األداء وأماكن الضعف الموجودة فً أجزاء 

 .لٌتم معالجتها وتطوٌرهاالمهارة أو مراحلها الفنٌة 

ومن ان مشكلة البحث تكمن فً ضعف هذه المهارة لدى اغلب الالعبٌن وخصوصا فئة الشباب ، 

خالل خبرة الباحث فً مجال لعبة الكرة الطائرة كونه العبا ومدربا فقد حدد الباحث مكان 

 .وكذالك الدقة الضعف فً بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة لهذه المهارة 

 ٌهدف البحث الى : 

 وقاذفها  الكرات حاملتمرٌنات بجهازي اعداد تمرٌنات 

فً تطوٌر بعض المتغٌرات وقاذفها  الكرات لحامالتعرف على تأثٌر تمرٌنات بجهازي 

 .من خاللللضرب الساحق لالعبٌن الشباب فً الكرة الطائرة والدقة الباٌومٌكانٌكٌة 

  الكرات حاملالتعرف على الفروق بٌن االختبار القبلً والبعدي لتأثٌر تمرٌنات باستخدام  -أ

للضرب الساحق المواجه لالعبٌن ة والدقفً تطوٌر بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة   وقاذفها

 الشباب فً الكرة الطائرة .

  وقاذفها  الكرات حامللتأثٌر تمرٌنات باستخدام  البعدٌة اتالتعرف على الفروق بٌن االختبارب_ 

للضرب الساحق المواجه لالعبٌن الشباب فً والدقة فً تطوٌر بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة 

 الكرة الطائرة .



abeb  جبيعخ ديبنى -كهيخ انتزثيخ انجذَيخ وعهىو انزيبضخ  –انسيزح انذاتيخ 

 2022-2021  ظاِؼح د٠اٌٝ -و١ٍح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اظح  –اٌغ١شج اٌزاذ١ح 

 وض البحث :وكانت فر

للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فً  بٌن االختبار القبلً والبعديتوجد فروق ذات داللة احصائٌة  -9

 .للضرب الساحق لالعبٌن الشباب فً الكرة الطائرةوالدقة بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة 

بعض ً االختبارات البعدٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فتوجد فروق ذات داللة احصائٌة فً  -0

 . للضرب الساحق لالعبٌن الشباب فً الكرة الطائرةوالدقة المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة 

 اما مجاالت البحث فكانت :

 الشباب فً الكرة الطائرة لمنتخب محافظة دٌالى. ونالمجال البشري : الالعب -9

  .     99/3/0293الى        99/0292/ 04من  المجال ألزمانً : -0

المكانً : قاعة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة دٌالى و قاعة مدٌرٌة شباب المجال  -3

 ورٌاضة محافظة دٌالى ) القاعة المغلقة (.

اما فً الباب الثانً ٌشتمل هذا الباب على الدراسات النظرٌة التً تطرق الباحث فٌها الى     

والتحلٌل الحركً  رة الطائرةالباٌومٌكانٌك والتكنٌك الرٌاضً عالقة الباٌومٌكانٌك بالك مفهوم

كما والمتغٌرات قٌد الدراسة وكذلك المهارات فً الكرة الطائرة ومن ضمنها الضرب الساحق 

 الى بعض الدراسات السابقة لموضوع دراسته.الباحث وتطرق 

المنهج التجرٌبً والذي ٌعرف بأن "التغٌٌر المتعمد  أعتمد الباحث فقد اما فً الباب الثالث   

وط للشروط المحددة لواقعة معٌنة ، ومن ثم مالحظة التغٌٌرات الناتجة فً هذه الواقعة والمضب

 وذلك ذات االختبار القبلً والبعدي المجموعتٌن التجرٌبٌتٌنسلوب إبذاتها ، وكذلك   تفسٌرها ، 

 حٌث ٌتم اختبار المجموعتٌن قبلٌاً للتعرف على ما تمتلكه من، وأهدافه لمالئمته طبٌعة البحث 

متغٌرات او مهارات حسب نوع الدراسة ، ثم ٌطبق علٌهما البرنامج او المنهج او العالج ثم ٌتم 

 تطبٌق اختباراً بعدٌاً للمقارنة واستخالص النتائج .

ٌتمثل مجتمع االصل بالعبً الكرة الطائرة من فئة الشباب فً المنطقة الوسطى ، اما مجتمع    

محافظة دٌالى والبالغ عددهم حسب احصائٌات االتحاد الفرعً البحث فتمثل بالالعبٌن الشباب فً 

%( العباً ، اما عٌنة البحث فكانت العبً منتخب الشباب فً قضاء بعقوبة  23فً المحافظة )

% 02( العباً اختٌرت بالطرٌقة العمدٌة  فكانت نسبة العٌنة من المجتمع 91المركز والبالغ عدد )

( 2( تجرٌبٌة اولى )2( معد فبهذا اصبحت )0( لٌبرو )0ن هم )( العب1ٌ، ومن ثم تم استبعاد )

 ( .494105النسبة المئوٌة للعٌنة من عٌنة البحث )تجرٌبٌة ثانٌة وكانت 

 

فبعد معالجة البٌانات إحصائٌا تم عرضها وتحلٌلها ومناقشتها ، وقد دلت الرابع  اما فً الباب   

 ض متغٌرات الدراسة .النتائج على وجود بعض الفروق المعنوٌة فً بع

 : نذكر بعضها ،تضمن هذا الباب االستنتاجات والتوصٌات 

 االستنتاجات ،
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استنتج الباحث ان التمرٌنات بحامل الكرات والقاذف كان لها االثر الكبٌر فً تطوٌر  (9

( من خالل تطوٌر اغلب المتغٌرات 9( ومركز )1مهارة الضرب الساحق فً مركز )

 الباٌومٌكانٌكٌة .

تستغرق زمن اقل فً تطوٌر بجهازي حامل وقاذف الكرات ان التمرٌنات تج الباحث استن (0

 .المهارة 

ان المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة مرتبطة ببعضها من سرعة انطالق الكرة وصوال بالدقة  (3

 فالخلل فً اي منهم ٌؤدي الى خلل بالمهارة .

 التوصٌات :

ها لتطوٌر مهارة الضرب الساحق من ٌوصً الباحث باستخدام جهازي حامل الكرات وقاذف (9

 خالل تطوٌر المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة سواء كانت من المنطقة االمامٌة او الخلفٌة . 

تستغرق ألنها   تسهٌل مهمة التدرٌبٌوصً الباحث باستخدام جهازي حامل الكرات وقاذفها ل (0

 .زمن اقل فً تطوٌر المهارة 

دربٌن فً االندٌة واالتحادات وكذلك للكلٌات ٌوصً الباحث بتوفٌر هذه االجهزة  للم (3

 والمدارس التخصصٌة .

 

 الوظائف التي شغلها: 

 اٌٝ –اٌفرشج ِٓ  ِىاْ اٌؼًّ اٌٛظ١فح خ

 0296_0222 وزارة التربٌة  مدرس  1

 تدرٌسً  0
كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
0296------- 

 
 
 

 والمقررات ام بالتدريس فيهاالجامعات او المعاهد التي ق 
 

 
 

 

 

 
 

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

 الكرة الطائرة 9193-9132 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  3

 البايوميكانيك  9193 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
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 لندوات العلمية والورش التي شارك فيها المؤتمرات وا 

 

 

 التي قام بالنشر فيها العلمية لمجالت ا 

 اسى انًجهخ عُىاٌ انجحج د

1 

في تطىيز ثعض  winshotتأحيز تًزيُبد ثذَيخ يهبريخ ثجهبس 

بيىييكبَيكيخ نهضزة انسبحك نالعجيٍ انشجبة في انكزح انًتغيزاد انج

 . انطبئزح

 انتزثيخ انزيبضيخ جبيعخ ثغذاد

2 

 تطىيز في انكيًُبتيكيخ انزاجعخ ثبنتغذيخ يعشسح يهبريخ تًزيُبد تأحيز

 في االعهى يٍ انًىاجه االرسبل يهبرح ودلخ نهذراع انشاويخ انسزعخ

 انطبئزح . انكزح

 يعخ ديبنىيجهخ عهىو انزيبضخ جب

3 

 وثعض انذلخ تطىيز في يحذدح ثًُبطك نهعت يشبثهخ تًزيُبد تأحيز

 وانضزة االعهى يٍ انًىاجه االرسبل نًهبرتي انكيًُبتيكيخ انًتغيزاد

 انطبئزح . انكزح في نهًتمذييٍ االيبيي انسبحك

 يجهخ عهىو انزيبضخ جبيعخ ديبنى

4 
 انجبيىييكبَيكيخ يزادانًتغ ثعض في يصغز ثًهعت  يهبريخ تًزيُبد احز

 انطبئزح . انكزح في وانخهفي االيبيي انًىاجه انسبحك انضزة ودلخ
 يجهخ انًستُصزيخ نعهىو انزيبضخ 

5 

 انجبيىييكبَيكيخ انًتغيزاد ثعض تطىيز في انمفش ثصُذوق تًزيُبد تأحيز

 انكزح في نهشجبة االيبيي انًىاجه انسبحك انضزة ثذلخ وعاللتهب

 انطبئزح .

دراسبد وثحىث انتزثيخ يجهخ 

 انزيبضيخ جبيعخ انجصزح

6 
 انجبيىكيًُبتيكيخ انًتغيزاد ثعض في acuspike ثجهبس تًزيُبد تأحيز

 انطبئزح . انكزح في انُبشئيٍ نالعجيٍ االعهى يٍ انًىاجه االرسبل ودلخ

يجهخ انزيبضخ انًعبصزح جبيعخ 

 ثغذاد

7 

انسزعخ انشاويخ  تأحيز تًزيُبد يهبريخ ثىسبئم يسبعذح في تطىيز

نهذراع وانجذع وانذلخ نألرسبل انًىاجه يٍ االعهى نهشجبة ثبنكزح 

 انطبئزح

 يجهخ انًستُصزيخ نعهىو انزيبضخ 

 

 ظاِؼح تغذاد / و١ٍح اٌرشت١ح اٌش٠اظ١ح اٌصاٌساٌّؤذّش اٌذٌٟٚ  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 9137 -         التربية الرياضية جامعة بغداد   3
 / و١ٍح اٌرشت١ح االعاع١ح ٝظاِؼح د٠اٌ اٌّؤذّش العنوان 

 

 ت
    

 9134 -         التربية االساسية ديالى 9

 9132 -         التربية االساسية ديالى 1
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 اللغات التي يجيدها 

 العربية.  3

 مساهمات في خدمة المجتمع 

 فٟ ٚصاسج اٌرشت١ح ٚاٌّذسع١ٓ ِؽاظش فٟ اٌذٚساخ اٌرطٛس٠ح ٌٍّذست١ٓ -1

 


