
 
                        

 

                              السرية الذاتية            
                                                                                       

  عمار جبار عباس مهدياالسم الرباعً :

 بغداد 41/1/4791تارٌخ الوالدة:محل 

 22/8/2142تارٌخ الحصول علٌها : /                    دكتوراهالشهادة : 

 التنس االرضً –التعلم الحركً التخصص الدقٌق : /      تربٌة رٌاضٌةلتخصص العام : ا

 29/8/2142 تارٌخ الحصول علٌه : /            استاذ مساعد دكتوراللقب العلمً :

 سنوات  24عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً :

 ال توجدلخدمة خارج التعلٌم العالً :عدد سنوات ا

  ammar.jabbar@uodiyala.edu.iq       :البرٌد االلكترونً 

ammarjabbar76@gmail.com 

البدنٌة وعلوم  التربٌة كلٌة – غدادب جامعة الجهة المانحة للشهادة البكلورٌوس :

 الرٌاضٌة

 44/9/4772تارٌخ الحصول علٌها :

 البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – دٌالى جامعة الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :

 5/1/2112 تارٌخ الحصول علٌها :

 االساسٌة التربٌة كلٌة – دٌالى جامعة الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 22/8/2142ارٌخ الحصول علٌها :ت
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  عنوان رسالة الماجستٌر :

 التنس بعلبة االساسٌة المهارات اكتساب فً االلعاب تمرٌنات لبعض التعلم نقل تأثٌر

 .االرضً

 الباحث : عمار جبار عباس 
 إشراف 

 أ.م.د نبيل محمود شاكر                 أ.م.د ولهان حميد هادي          
 تضمنت الرسالة خمسة أبواب :   

تضمممملمقدمل ولمممم قلبحل مممم قدمالمممم قلىقتعمممميتقدما لمممم قلممممم قم امممم قدمتمممم ٌق-:الباااااب ا ول
دمضمميا قق–دمضمميا قدألل ل مم قق–دأليضمموقلبحل مم قدملتمم يدسقدألو ومم  قلحمموق قد يومم  ق

دمخلف  ق(قا  ض ف قلم قبحل  قتل ي مق   قدممت ل قلبريحم قفموقدممت ل اقللم قلامبل قدمالم ق
مقفوقدمض فقفوقت ل قدملت يدسقدألو و  قال ام قدمتم ٌقدأليضموقفضم قلممق لم قفتبل

قدمل  حجقدمت ل ل  .
 -أما أهداف البحث فهي:   

قلضعقتلي   سقل تيل قمت ل قدملت يدسقدألو و  قال ا قدمت ٌقدأليضو. -1
دمت يفقلل قدريقدمتلي   سقدمل تيل قفوقت ل قدملت يدسقدألو و  قال ا قدمتم ٌق -2

 دأليضو.

مت ميفقللم ق وما قدرمميقد ت م  قدممت ل قفموقدبتومم  قدملتم يدسقدألو وم  قامم مت ٌقد -3
 دأليضو.

 

 -أما فروض البحث فهما:   
تلجممموقفممميلتقىدسقوصمممم قلل ممم ب  قاممم مقدصختاممم يقدم الممموقلدما مممو ق -1

قمللجلللت مقدمض اع قلدمتجي ا  قق.ق
تلجمممممممموقفمممممممميلتقىدسقوصممممممممم قلل مممممممم ب  قامممممممم مقدصختامممممممم يقبما ممممممممو ق -2

 ع قلدمتجي ا  .قمللجلللت مقدمض ا

لجممملوق وممما ق  ممم قدرممميقت لممم قصبتوممم  قدملتممم يدسقدألو وممم  قاممم مت ٌق -3
 دأليضو.

 



 
                        

 

  -إما مجاالت البحث فهي:   
ق16-14ل تللقل توىقاا  قا  لا قفب قدملاتموب مق قق-دملج  قدمااي ق:ق1-5-1

ق(قو  قق.قق
ًل  و:ق1-5-2 ق27/8/2225مغ   قق22/6/2225ق-دملج  قدم
قل توىقاا  قا  لا .قق-و:دملج  قدملب  ق1-5-3

ف ممموقامممل قدمويدوممم سقدم اي ممم قلدموممم ا  قلتعممميتقف ممم قدما لممم قلمممم ق:  أماااا البااااب ال ااااني
قق-دملل ليقدمت م  :

ليدلممم قدممممت ل قدمليبممموقفممموقدمتممم ٌقلققلليدلممم قدممممت ل قدمليبمممودممممت ل قدمليبممموقلققدممممت ل 
ل  ق  مم قدرمميقلت مم قب مملداقد ت مم  قبرمميقدمممت ل لققق برمميقدمممت ل  مم قدصبتومم  قلقلققدأليضممو
دم لدل قدملمثري قفموق  م قلققايلعقد ت   قبريقدمت ل لقق لبريقدمت ل اي  سقد ت   ققدمت ل قل
لب ل عقدم   قفوقدمت ل قدمليبوقلقلت يدسقدمتم ٌقدألو وم  قللتم يدسقدمتم ٌققدمت ل بريق

قدأليضوقدمويدو سقدمو ا  
جيدلدتمم قدمل ود  مم قف ممق-:إمااا الباااب ال الااث وقتعمميتقدما لمم قف مم قلحمملقل تج مم قدمالمم قلدت

لاتمموبق(قق22لمم قدملمم تجقدملوممتخو اقلحمملقدملمم تجقدمتجي امموقلتبل ممسقل  مم قدمالمم قلمممق 
ًلممسقدم   مم قلامملدب  مقلممم قلجلممللت مقتجي ا مم قلالد ممعق  (ق12(قلضمم اع قلالد ممعق 12ل

لبجممميىقدما لمممم قدمتجمممم  ٌقمل   مممم قاقرمممم قتعممميتقدما لمممم قلممممم قدصختامممم يدسقدمتمممموقتخمممم ق
لع لقا ضقد  ضم ل سقلمل قدمتلي  م سقدمل تيلم قدمال قر قبجيدلقدصختا  يقدم الوقلدت

قللمقر قبجيدلقدصختا يقدما و قلدوتخود قدما ل قدملو ب قد ل  ب  قدمل بل قمالر .ق
لحلقليضقدم ت بجقلتلل لت قلل   اتت قف موقتم قلميضقدما   م سقفموقق-:إما الباب الرابع

 قامم مقدصختامم يقدم المموقلدما ممو قجممودل قلباممب  قلىقباتمميسقدم تمم بجقالجمملوقفمميلتقل  ل مم
مللجللل قدمتجي ا  قلم  محقدصختا يقدما و قفوقل مقب مقح م  قتعمليقعف مفق وما  مق
مللجلللمممم قدمضمممم اع اقرمممم قتفمممملتقدملجلللمممم قدمتجي ا مممم قللمممم قدمضمممم اع قفمممموقدصختامممم يق

قدما و قلحلق ل تقفيض قدمال قلبحودف .
 

وصال الباحاث إلاس اساتنتاجات أال : االستنتاجات والتوصيات فقد تإما الباب الخامس
 -وهي :



 
                        

 

تمثر يقفموقدبتوم  قدملتم يدسقدألو وم  قال ام ققلدمي ام ب مقتعا تقتلي   سقدمع بي قق-1
 دمت ٌقدأليضوقق.

دبتوممم  قدملتممم يدسققوممميل ً ممم و قدمتبممميديدسقخممم  قدمللمممودسقدمت ل ل ممم قوممم لوقفممموقق-2
قدألو و  قال ا قدمت ٌقدأليضو.

دملتممم يدسقمممموىقدملجلللممم قدمضممم اع قلممممقخممم  ققلجممملوقتعمممليقاوممم عقفممموقدبتوممم  ق-3
قدصختا يقدم الوقلدما و قلعقلمقحىهقدمفيلتقغ يقل  ل  ق.قا مدمفيلتق

ق   قت ل قبوسقلم قتلومقبودلقدملجللل قدمتجي ا  .ق وا لجلوقق-4
ق-ف وقتضل س:بل قدمتل   سق

 لوقللم قدمتثب وقلل قلتا اقدألولل قدم للوقلدملاميلجقفموقدممت ل قمبموق ومت قل ومق-1
قدم لل  قدمت ل ل  ق.

ت لممم  ق تممم بجقدمويدوممم قدمب للممم قللممم قدم ممم لل مقفممموقدملجممم  قدمي  ضممموقفممموقل تمممو  سقق-2
دماا  قلتف   قم ا قدمت ٌقدأليضموقلممقل م قخلمتق  لمو قبو وم  قفموقب فم قل تمو  سق

قدماا  .
قدمتمم ٌدصومتف و قلمممقلامموبقد ت مم  قدرمميقدمممت ل قامم مقدملتمم يدسقدملتامم ات قابممي قدمعمم بي قلق-3

قلت ل  قحىهقدمفيض  قفوقت ل قدملت يدسقدألو و  قمألم   قدملختلف .قدأليضو
قبجيدلقويدو سقلا ات قلل قل   سقلبلل يقلختلف .ق-4
ق
ق
ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                        

 

 

 عنوان رسالة الدكتوراه :

 بعض تعلم فً والموزع المكثف و المتغٌر و الثابت التمرٌن اسلوب فاعلٌة

 .بالتنس  األساسٌة المهارات

 لباحث : عمار جبار عباسا
 إشـــراف

 أ.د نبٌل محمود شاكر                  أ.م.د ماجدة حمٌد كمبش

   -تهدف االطروحة الس :

دمت ممممميفقللممممم قف لل ممممم قبوممممم م  قدمتلمممممي مقدمر امممممسقلدملتغ ممممميقلدملممممملًاقلدملبرمممممفق -1
قلدألولل قدملتاعقفوقت ل قا ضقدملت يدسقدألو و  قملع  قاي  ض قدمت ٌ.

دمفميلتقفموق تم بجقدصختام يدسقدم ال م قلدما و م قمللجلللم سقدمالر م قدمت يفقلمق -2
 فوقا ضقفوقدملت يدسقدألو و  قاي  ض قدمت ٌ.

دمت مممميفقللمممم قبفضمممم قبومممملل قملتلممممي مقفمممموقت لمممم قا ممممضقدملتمممم يدسقدألو ومممم  ق-3
 التنس. اي  ض 

 فرضا البحث 
 قام مقتلجوقفميلتقل  ل م قىدسقوصمم قلل م ب  قام مقدصختام يدسقدم ال م قلدما و مق -1

دملجللل سقدمالر  قفوقت ل قا ضقدملت يدسقدألو وم  قاي  ضم قدمتم ٌقم م محق
 دصختا يدسقدما و  .

تلجمموقفمميلتقىدسقوصممم قلل مم ب  قفمموقدصختامم يدسقدما و مم قمللجلللمم سقدمالر مم ق -2
 فوقت ل قما ضقدملت يدسقدألو و  قاي  ض قدمت ٌ.

قبل قلج صسقدمال قفتضل س:
ج ل م قو م م قق–ليلل قدمر مر قفموقبل م قدمتيا م قدمي  ضم  قع  قدمق-دملج  قدمااي ق:ق

ق.ققق2213ق-2212مل   قدمويدوو
ًل  وق: ققق2213/ق3/قق15مغ   قققق2212/ق1/ققق15دملو قلمقققق-لدملج  قدم
قج ل  قو  م ق.ق–ل ل قدمت ٌقابل  قدمتيا  قدمي  ض  قق-لدملج  قدملب  وق:

ق



 
                        

 

ًلمسقدم   م ق157 سقل   قدمال قلمق دوتخو ققدما ل قدمل تجقدمتجي اواقلتبلقققق (قل
(قلبجمميىقدما لمم ق22(قالضمم اع قالد ممعق 22لامملدب  مقلممم قلجلممللت مقتجي ا مم قالد ممعق 

دمتجممم  ٌقمل   ممم قاقرممم قتعممميتقدما لممم قلمممم قدصختاممم يدسقدمتممموقتخممم قدمالممم قرممم قلجممميدلق
لعم لقا مضقد  ضم ل سقلمل قدمتلي  م سقدمل تيلم اقللممقرم قلجميدلق دصختا يقدم الوقلدت

قختا يقدما و قلدوت ل  قدما ل قدملو ب قد ل  ب  قدمل بل قمالر .قدص
 وتوصل الباحث إلس االستنتاجات اآلتية

ًادمر اممممسقلقدملتغ مممميقلقدملبرممممفقلققجولممممم قدمتلممممي مقاثومممم م  لمق -1 لدألومممملل ققدملممممل
قا ضقدملت يدسقدألو و  قفوقدمت ٌقدأليضو.تثر يد"قد ج ا  "قفوقت ل قدملتاعق

لجلللمممم سقدمالمممم قفمممموقت لمممم قدم ال مممم قلدما و مممم قمقدصختامممم يدسقامممم مق بفضممممل ح مممم  ق -2
ق.قدملت يدسقدألو و  قملت ٌقلحوقم  محقدصختا يدسقدما و  

فمممموقت لمممم قدألودلقدمف مممموقملتمممم ي ققالمااااو    )ت مممم  قبفضممممل  قملجلللمممم قدألومممملل قف -3
قد يو  قلمقدمجت قدم ل  قلدمجت قدم ويىقلمقا   قدألو م  .

دمضميا قفموقت لم قدألودلقدمف موقملتم ي قق   ابتال)للل قدألوملل قلجح   قبفضل  قمق-4
قدألل ل  قلمقا   قدألو م  .

فمموقت لمم قدألودلقدمف مموقملتمم ي قق  تغياارالم)بفضممل  قملجلللمم قدألومملل ققلىق  عممو.قق-5
قدمضيا قدمخلف  ققلمقا   قدألو م  .

ق ل وقدما ل :قققل
دمتمم ٌق ق(قفمموقت لمم قلتمم يدسقدمالممقللضمملا ألومم م  ق قاضمميلي قجولممم قدمتلممي مق -1

قلوىقف لل تت قفوقتل  تقدفض قت ل قمتىهقدملت يدسق.لدمق
لدألوممملل قد يوممم  اق(قفممموقت لممم قلتممم ي قالماااو  دومممت ل  قدألوممملل ق  فمممودمتيب مممًق -2
دمضممميا قدألل ل ممم قلدألوممملل ق دملتغ مممي(قفممموقت لممم قدمضممميا ق(قفممموقت لممم قلتممم ي قال ابااات 

قتىهقدمفب قلمقدملت لل م.محىهقدملت يدسققريقف ل قفوقت ل بمل قمت قلمقدمخلف  ق
بلقلتم يدسق) دمالم قللضملاق بخمميىقفموقت لم قدملتم يدسققدمتلمي مقتجي م قبوم م   -3

قبخيىقألم   قفيو  قبلقجل ل  .
قدمتيا م قدمي  ضم  قألحل تتم قدمبا مي ق -4 دوت ل  قدم ليقلدميول قدمتلضم ل  قفموقوٌي

قفوقت ل قدملت ي قدمليب  ق.قويداد قلل ق ثو قلم فوقياعقل و قدمولعقا ما يق



 
                        

 

فمموقت لمم قاقللمممقبمم قدمج ومم مقتعا ممتقحممىهقدألومم م  قللمم قفبمم سقللي مم قلختلفمم ق -5
قدمت ل ق.فوقمل يف قبفضل تت قفوقدمت ٌقدملت يدسقدألو و  ق

 
 الوظائف التً شغلها :

 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 2142 - 2112 ة الرٌاضٌةكلٌة التربٌ –جامعة دٌالى  مدرس مساعد 4

 2118 -2112 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – دٌالى جامعة 2118 -2112 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة -دٌالى جامعة العلٌا الدراسات مقرر 2

مسؤول قسم التربٌة  2
 الرٌاضٌة

 2141 - 2118 مدٌرٌة التربٌة الرٌاضٌة والفنٌة –جامعة دٌالى 

  2149 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – دٌالى جامعة 2118 -2112 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة -دٌالى ةجامع العلٌا الدراسات مقرر 1

مدٌر تحرٌر مجلة  5
 علوم الرٌاضة

 والزلت  2148 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – دٌالى جامعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٌها درٌسقام بالتالجامعات او المعاهد التً 

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

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

  2124 -2112 البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة كلٌة -دٌالى جامعة 4
    
    

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 2124 -2112 العاب المضرب الفردٌةالعلوم  التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 4

 2148- 2149 تعلم حركً العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة ىدٌال 2

 2142 -2144 االدارة والتنظٌم العلوم النظرٌة الرٌاضٌة التربٌة دٌالى 2
 2118 – 2119 طرائق التدرٌس العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 1

 2124 – 2142 البحث العلمً النظرٌة العلوم الرٌاضٌة التربٌة دٌالى 5

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 2124-2112 العاب المضرب الفردٌةالعلوم  التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 4

 2124-2149 تعلم حركً العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 2
 2124-2142 البحث العلمً النظرٌة علومال التربٌة الرٌاضة دٌالى 2



 
                        

 

 

 

 االشراف على الرسائل واالطارٌح 
 

 

 

 

 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 0202-0202 الدراسات العلٌا التربٌة الرٌاضٌة دٌالى  

 ----  عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

 الحركٌة دراتالق بعض تطوٌر فً االدراكٌة  التوافقٌة التمرٌنات فاعلٌة
 القدم كرة تنس لناشئً االساسٌة المهارات و والبدنٌة

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2018-2017 العلٌا الدراسات الرٌاضٌة التربٌة  دٌالى 

 ----   عنوان  الرسالة 
 او   االطروحة  

ً تاثٌر تمرٌنات مهارٌة مركبة فً بعض مظاهر االنتباه وتعلم مهارت
 الدحرجة والتهدٌف بكرة القدم للصاالت لطالب االول متوسط

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 ةالسنة الدراسٌ القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 



 
                        

 

 

 

 فٌها المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك 

 

 

 

 

 

 المؤتمر العلمً االول لكلٌات التربٌة الرٌاضٌة فً العراق العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –جامعة دٌالى  4
العلوم 
 التطبٌقٌة

 2112  حضور   -        

 العراق فً الرٌاضٌة التربٌة لكلٌات االول العلمً المؤتمر العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – دٌالى جامعة 2
 العلوم

 التطبٌقٌة
 2118 -     بحث   

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 الدراسٌةالسنة 

 2141 حضور       الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – بابل جامعة 3

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2142 -       بحث     الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – حلبجة جامعة 4

 علم مهاره التصوٌب السلمً بكره السلةتأثٌر استخدام الحقٌبة التعلٌمٌة فً ت العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2142 -  بحث     الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – كرمٌان جامعة 5

 دٌالى نادي العبً لدى الٌد بكرة الزاوٌة من التصوٌب بدقة وعالقتها العقلٌة القدرات بعـض العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0222-0226 -     بحث     الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – االنبار جامعة 6

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 التربٌة كلٌة – دهوك جامعة 
 الرٌاضٌة

            بحث   
- 

2147-2121 



 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 التربٌة كلٌة – دهوك جامعة 
 الرٌاضٌة

            بحث   
- 

2149-2148 

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 التربٌة كلٌة – السلٌمانٌة  جامعة 
 الرٌاضٌة

            بحث   
- 

2142-2149 

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 التربٌة كلٌة – دٌالى جامعة 
 الرٌاضٌة

            بحث   
- 

2147-2121 

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 التربٌة كلٌة – الكوفة جامعة 
 الرٌاضٌة

            بحث   
- 

2149-2148 

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 التربٌة ٌةكل – دٌالى جامعة 
 الرٌاضٌة

            بحث   
- 

2148-2147 

 ت
 

 دورة اعداد القادة الكشفٌٌن فً السلٌمانٌة عنوان الدورة 
2 

 2117السنة /  دوكان –محافظة السلٌمانٌة  مكان االنعقاد

 ت
 

 المعلومات وتكنولوجٌا رةاالدا مجال فً تطوٌرٌةال دورةال عنوان الدورة 
 0 الحٌة واللغات 



 
                        

 

 

 

 

 التعلٌمالمشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر 

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

تأثٌر استخدام التمرٌنات االٌقاعٌة فً تطوٌر التوافق  4

-44الحركً لدى طالبات المرحلة االبتدائٌة بعمر )

 ( سنة.42

 2141 مجلة علوم الرٌاضٌة

الموزع( فً تعلم -تأثٌر تمرٌنات بأسلوب )المكثف 2

 مهارة االرسال فً رٌاضة التنس االرضً.
 2142 الرٌاضٌة علوم مجلة

 تعلم فً( المتغٌر-الثابت ) بأسلوب تمرٌنات تأثٌر 2

 التنس رٌاضة فً مهارتً الضربة األمامٌة والخلفٌة

 .االرضً

 الرٌاضٌة علوم مجلة
 

2142 

ت ل  قويج قدم  لا قمل  عتقدصيو  قفوقم ا ق 1
قدصيضودمت ٌق

 

 الرٌاضٌة علوم مجلة
2142 

 

قلت يهقت ل قفوقدمت ل ل  قمل  ا دقدوتخود قتثر ي 5
قدمول قابيهقدموللوقدمت ل  

 2142 جامعة كرمٌان مجلة

 2142 الرٌاضٌة علوم مجلةقلت ي قدودلقاو  قلل  ت قدما ي قدميث  قلج   2

 2112السنة /  (A-U-T) لبنان – االمرٌكٌة الجامعة مكان االنعقاد

 ت
 

 لخاصة باالتحاد المركزي لكرة الٌدالدورة التحكٌمٌة ا عنوان الدورة 
3 

 2112السنة /  قاعة االلعاب الرٌاضٌة المغلقة -محافظة دٌالى مكان االنعقاد

 ت
 

 لخاصة باالتحاد المركزي للتنس العراقًالدورة التحكٌمٌة ا عنوان الدورة 
 

 0225السنة /  مدٌرٌة االنشطة الطالبٌة –جامعة دٌالى  مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
  

 السنة /   مكان االنعقاد



 
                        

 

قدملتليب قدمبيدووقات ٌقدصل ل  قدمضيا 

قلمقدمت ل  قاو  قلل  تت قدم  ل  قدم ويدسقا مض 9
ًدل   قو  م ق  و قصلاوقوىمقدم وقابي قدم

 2142 مجلة جامعة االنبار 

قاو  قلل  تتل قيل مقدقلدمىقمليجل مقدص فج ي  قدم ل  8
قدم وقابي قدم فًقلمقدمت ل  

المجلة االوربٌة لعلوم 
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 بعض رتطىي في االدراكيت  التىافقيت التمرينبث فبعليت 44

 تنس لنبشئي االسبسيت المهبراث و والبدنيت الحركيت القدراث

القدم كرة  

 2121 الريبضيت علىم مجلت

 

 

 

 

 



 
                        

 

 

 ( التً قام بالنشر فٌها impact factorsجالت ) مالمجالت العالمٌة و

 الرٌاضٌة علوم مجلة اسم المجلة ت

 طالبات لدى الحركً لتوافقا تطوٌر فً االٌقاعٌة التمرٌنات استخدام تأثٌر عنوان البحث

 .سنة( 42-44) بعمر االبتدائٌة المرحلة

  2141 السنة /  الثانً العدد الذي نشر فٌه / العراقالدولة / 

 الرٌاضٌة علوم مجلة اسم المجلة ت

 فً االرسال مهارة تعلم فً( الموزع-المكثف) بأسلوب تمرٌنات تأثٌر عنوان البحث

 .االرضً التنس رٌاضة

 2142 السنة / االولالعدد الذي نشر فٌه /  العراقة / الدول

 

 الرٌاضٌة علوم مجلة اسم المجلة ت

 األمامٌة الضربة مهارتً تعلم فً( المتغٌر- الثابت) بأسلوب تمرٌنات تأثٌر عنوان البحث

 .االرضً التنس رٌاضة فً والخلفٌة

 2142 السنة / الثانًالعدد الذي نشر فٌه /  العراقالدولة / 

 

 

 

  جامعة كرمٌان مجلة اسم المجلة ت

 السلة بكره السلمً التصوٌب مهاره تعلم فً التعلٌمٌة الحقٌبة استخدام تأثٌر عنوان البحث

 0223السنة / االولالعدد الذي نشر فٌه /  العراقالدولة / 

 

 

 

 

 



 
                        

 

 للعلوم البدنٌة والرٌاضٌة جامعة االنبار مجلة اسم المجلة ت

 لدى الٌد بكرة الزاوٌة من التصوٌب بدقة وعالقتها العقلٌة القدرات عـضب عنوان البحث

 دٌالى نادي العبً

الثالث العدد الذي نشر فٌه /  العراقالدولة / 

 عشر

 0226السنة /
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 لٌة عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدو

 اسم الهٌئة ت
 اتحاد الثقافة البدنٌة الرٌاضٌة

2 

 

 دولٌة          محلً    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

ل  مح

2149  2149 

 

 اسم الهٌئة ت
 هٌئة تحرٌر مجلة علوم الرٌاضة

2 

 

 دولٌة          محلً    
 السنة  نتهاء العضوٌةمازال عضواً / ا تارٌخ االنتساب

ل  2124 ----      2148 -----                   ----مح

 

 

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

  ت

 نوع االبداع  او النشاط 

 العراق فً الرٌاضٌة التربٌة لكلٌات االول العلمً المؤتمر

2 

 مشاركة بداععنوان النشاط او اال 



 
                        

 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      الجهة المانحة      

 2112 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –جامعة دٌالى  /  شهادة/              

 

  ت

 نوع االبداع  او النشاط 

 فً الرٌاضٌة التربٌة لكلٌات االول العلمً المؤتمر

 العراق
0 

 مشاركة ان النشاط او االبداععنو 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      الجهة المانحة      

 2118 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – دٌالى جامعة /    شهادة/                 

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
سباقات رٌاضٌة بٌن الجامعات العراقٌة للمنطقة 

 الوسطى والشمالٌة 
3 

 مشاركة عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

      الجهة المانحة      

 السنة

                                                                                       كتاب شكر /            /                 

                                     5عددها                             

 

مدٌرٌة التربٌة الرٌاضٌة  – دٌالى جامعة

  والفنٌة

2118 

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 مخٌمات كشفٌة بٌن كلٌات جامعة دٌالى 

3 

 مشاركة عنوان النشاط او االبداع 

      الجهة المانحة       ما حصل علٌه 

 السنة



 
                        

 

 ائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر ()ج

 /   كتاب شكر                                                                                                /                 

                                     1عددها                             

 

مدٌرٌة التربٌة الرٌاضٌة  – دٌالى جامعة

  والفنٌة

2118 

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 احتفالٌات التخرج لكلٌات جامعة دٌالى  

3 

 مشاركة عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

      الجهة المانحة      

 السنة

 /   كتاب شكر                                                                                                /                 

                                     2عددها                             

 

مدٌرٌة التربٌة الرٌاضٌة  – دٌالى جامعة

  والفنٌة

 

2117 

4 
 

 نوع االبداع  او النشاط 
  

  مشاركة عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

      الجهة المانحة      

 السنة

                /   كتاب شكر                                                                                 /                

 8عددها                            

-0222 الرٌاضٌة  كلٌة التربٌة – دٌالى جامعة

0228 

 

 

 



 
                        

 

 

 

 

 

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
نشاطات داخل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة 

 دٌالى  . 
3 

 مشاركة عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 دٌرٌة / كتاب شكر ()جائزة / شهادة تق

      الجهة المانحة      

 السنة

 /   كتاب شكر                                                                                                /                 

                                    2عددها                             

 

 2117 الرٌاضٌة  كلٌة التربٌة – دٌالى عةجام

 

 

 

 

 التألٌف والترجمة 

 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  ابعنوان الكت ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / عدد الطبعات سنة النشر/ 
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