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 عنوان رسالة الماجستير

مـواقف اللعب التنـافسية فـي بـعض القدرات العقلية ومستوى أداء أثيـر "ت
 "المهارات الفنية بالكرة الطائرة

 الباحث 

 فؤاد عبداللطيف غيدان

 المشرف                                           المشرف         

 أ.م.د. ماهر عبداللطيف عارف          أ.م.د. نصير صفاء محمد     

ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اشتملت الرسالة على خمسة أبواب:  

 الباب األول :  

 التعريف بالبحث :  

إلــى موا ــ  أشتمل هذا الباب على مقدمة البحث وأهميته، إذ تم التطــ ف هيــه 
اللعــب التفاهةــية لتطــوي  الماــا ا  ال فيــة  هــ  لعبــة الذــ   الطــا   ، إذ إ  أه ــل 

  العالم ومفذ مد  طويلة ياتمو  بمةألة ذي ية الوصول إلى أه ل حاال  المد بي  ه
المفاهةة ال فية الت  يحتاج الالعب إلى أدا اا بأة ع و   وأ ل مجاود ممذ  ه ــال  
ع  أفاا الدعامة القوية الت  تبفى علياا اللعبة. وهذا يتطلــب مــ  المــد ب ال يا ــ  

لمشــا ذة ومما ةــة اللعــب وديــاد  داهعيــة اال تقاء هــ  مةــتوث اة،ــا  ، والتمتــ  با
الالعبي ، إذ م  هوا دها الت وف ه  ال عالية ال يا ــية وإطــالف الطا ــة وبــذل الجاــد 

 الالدمي  الفجاد الماا ا  ال فية.

وم  هفا يتطلب اعداد موا   اللعب الجيد  ه  المفاهةة، إذ أ  العبــ  الذــ    
عيــة وال فيــة  مــ  م اذــد اللعــب الــدهاع  الطا    يتحــتم علــيام أداء الماــا ا  الدها

والاجوم  فظ ا  لما يتطلبه  ــافو  اللعبــة و ــ و   دو ا  الالعبــي  لشــ ل م اذــد 
 الملعب جميعاا ه  أ،فاء المبا ا .

 مشكلة البحث:  

، الحــظ  م  خالل مما ةة الباحث للعبة الذ   الطا    ذوفــه العبــا  ومــد با ظ 
 ــ  لعــب متد جــة مــ  حيــث الصــعوبة أو أ  هفاك  ع  وعدم الت ذيد علــى موا

موا   لعب حدي،ة ومتفوعة واالعتماد على موا   ةالة ال يمذ  م  خاللاا تطــو  
الالعــب، إذ أ  ابلــب الالعبــي  هــم جيــدي  هــ  التــد يب ولذــ  هــ  المبــا ا  دو  
مةتواهم، وأل  هذه اللعبة تمتاد بالة عة العالية ه  التح ذــا  والت يــ  مــ  الــدهاع 

اجوم وبالعذس لذا يتطلب م  الالعبي  أداء ماا اتام ه  ذاهــة المت يــ ا  مــ  إلى ال
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اجل الحصول على فقطة مباش   واالةتخدام األم،ل بالدم  على الشبذة واةــت،ما ها 
هــ  ذةــب الفقطــة، ممــا حــدا الباحــث إلــى و ــ  موا ــ  بأةــلوب اللعــب التفاهةــ  

 .وتطبيقاتاا الخططية لحل هذه المشذلة م  الماا ا 

 هدفا البحث : 

إعداد موا   اللعب التفاهةية هــ  بعــق القــد ا  العقليــة والماــا ا  ال فيــة  .1
 بالذ   الطا   .

مع هة تأ،ي  موا   اللعب التفاهةية ه  بعق القد ا  العقليــة ومةــتوث أداء  .2
 الماا ا  ال فية بالذ   الطا   .

 فرضيتا البحث:  

ي  القبلــ  والبعــدص ولصــال  توجد ه وف ذا  داللــة إحصــا ية بــي  االختبــا  .1
االختبا  البعدص هــ  بعــق القــد ا  العقليــة ومةــتوث أداء الماــا ا  ال فيــة 

 بالذ   الطا   .
توجد ه وف ذا  داللة إحصا ية ه  االختبا  البعــدص للمجمــوعتي  ال ــابطة  .2

والتج يبية ولصال  المجموعة التج يبية ه  بعق القد ا  العقلية ومةــتوث 
 ل فية بالذ   الطا   .أداء الماا ا  ا

 مجاالت البحث:  

المجال البش ص: بعق العبو أفدية محاهظة ديــالى للد جــة األولــى وهــم: المقداديــة، 
 .2012-2011وشا با  ال يا  ، للموةم 

 .  13/11/2011ول اية    2/8/2011المجال الدماف : المد  م   

 م لقة.المجال المذاف :  اعة مدي ية شباب و يا ة محاهظة ديالى ال

 الباب الثاني :  

 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة:  

احتوث هذا الباب على الد اةا  الفظ يــة والد اةــا  المشــاباة ه ــ  جافــب 
ــة: ــث الموا ــي  ا تي ــاول الباح ــة تف ــا  الفظ ي ــية،  الد اة ــب التفاهة ــ  اللع موا 

االفتبــاه،   : والقــد ا  العقليــة والماا يــة الخاصــة بــالذ   الطــا   : والتــ  ت ــمف 
 اةد اك الحــس ح ذــ ،وأفواع االفتباه، ومظاه  االفتباه، ه ــال  عــ  التطــ ف إلــى  

ــ  يحــدث اةد اك سالحــس ــ   الطــا   ، ه ــال  عــ   -وذي ــ  الذ ــ  ه ةــ عة ح ذ
 االةتجابة الح ذية ه  الذ   الطا   ، والماا ا  األةاةية وأهميتاا بالذ   الطا   .

 بقة:  أما الدراسات المشابهة والسا

إيمــا  هــ اد ( ود اةــة سفجــالء عبــد الحميــد محمــد الماــدصهقد ت مف  د اةــة س
أ،  اةتخدام ط يقة موا ــ  اللعــب هــ  تعلــيم (، إذ تط    الد اةة األولى إلى  هاشم
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، أمــا الد اةــة األخــ ث هتفاولــ  اةــتخدام بعق الماا ا  األةاةية بــالذ   الطــا   
 عق الماا ا  األةاةية ال فية  لذ   الةلة.موا   اللعب وتأ،ي ها ه  تطوي  تعليم ب 

 الباب الثالث

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية:   

 ام الباحث باختيا  المفاج التج يب  مةتخدما  التصميم التج يبــ  ذو ال ــبط 
المحذــم ذا المجمــوعتي  التج يبيــة وال ــابطة لمالءمتــه وطبيعــة المشــذلة ل ــ ق 

  مجتم  البحــث مــ  أفديــة محاهظــة ديــالى بــالذ   ويتذو ،  الوصول إلى فتا ج البحث
الطا    للمتقدمي  سفادص المقدادية، وفــادص شــا با ، وفــادص الشــايد أ ذــا ، وفــادص 
 دافية، وفادص أب  صيدا، وفادص الوجياية، وفادص هباب، وفــادص بفــ  ةــعد( ولذــ  

و ــد   د يقا ،تذو  العيفة صحيحة ود يقة يجب ا  تذو  مم،لة للمجتم  األصل  تم،يال   
اةتخدم الباحــث األجاــد  واالدوا ، واالختبــا ا  العقليــة ومقيــاس اةــاليب االفتبــاه 
واةــتما   تقيـــيم األداء الماـــا ص، والتج بـــة االةـــتطالعية ه ـــال عـــ  الوةـــا ل 

 اةحصا ية .

 الباب الرابع  

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : 

ا يــة و يمــة س ( المحةــوبة تم ع ق األوةاط الحةــابية واالفح اهــا  المعي 
ــة  ــة للمجمــوعتي  ال ــابطة والتج يبي ــة والبعدي ــا ا  القبلي ــا ج االختب ــة لفت والجدولي
للمت ي ا   يد البحث، ه ال  ع  مفا شة تلك الفتا ج الت  تم التوصل م  خاللاا إلــى 

 تحقيف أهدا  البحث.

 الباب الخامس  

 االستنتاجات والتوصيات  

 االستنتاجات  

 ج البحــث والحقــا ف العلميــة توصــل الباحــث إلــى االةــتفتاجا  ه   وء فتــا
 ا تية:

إ  اةتخدام ط يقة موا   اللعب التفاهةية ذا  له األ،  االيجاب  هــ  تطــوي   .1
ح ذـــ ، وةـــ عة  –القـــد ا  العقليـــة سأةـــاليب االفتبـــاه، واةد اك حـــس 

 االةتجابة الح ذية(.
ه األ،  االيجاب  هــ  تطــوي  إ  اةتخدام ط يقة موا   اللعب التفاهةية ذا  ل .2

ــة  ساة ةــال، واةعــداد، وال ــ ب الةــاحف،  ــا ا  ال في مةــتوث أداء الما
 وحا ط الصد(.
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ــس  .3 ــاه، واةد اك ح ــاليب االفتب ــة سأة ــد ا  العقلي ــوي  الق ــ ،  –إ  تط ح ذ
وة عة االةتجابة الح ذية(، يدل علــى إ  هفــاك أ،ــ  ايجــاب  لاــذه القــد ا  

 اةعداد، وال  ب الةاحف، وحا ط الصد.على تطو  ماا   اة ةال، و 
 التوصيات

 ه   وء االةتفتاجا  الت  توصل إلياا الباحث، يوص  بما يأت : 

اةتخدام ط يقة موا   اللعب التفاهةية ذأةلوب تــد يبيا  وتطوي يــا  ل اعليتاــا  .1
ح ذـــ ، وةـــ عة  –للقـــد ا  العقليـــة ساةـــاليب االفتبـــاه، واالد اك حـــس 

 هاعلية ه  مةتوث تطوي  هذه القد ا . االةتجابة( الذص ا،ب 
اعتماد ط يقة موا   اللعب التفاهةية ه  التد يب هاعليتاا على مةــتوث أداء  .2

 الماا ا  ال فية .
  و   اةتخدام ط يقة موا   اللعــب التفاهةــية مــ   بــل العــاملي   ،ا هــا  .3

 البالغ ه  تطو  القد ا  العقلية والماا ا  ال فية.
اة باةتخدام ط يقة موا   اللعــب التفاهةــية هــ  تطــوي  إج اء د اةا  مشاب  .4

 الماا ا  الدهاعية.
إدخال المد بي  ه  دو ا  تد يبية لمواذبــة التطــو ا  الحاصــلة هــ  مجــال  .5

 لعبة الذ   الطا   .
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 الدكتوراه أطروحةعنوان 

داء اللعب بالكرة "تأثير تمرينات نوعية في أهم القدرات البدنية والحركية ومستوى أ
 ( سنة" 17-16الطائرة لالعبي المركز الوطني لرعاية الموهوبين )

 الباحث: فؤاد عبداللطيف غيدان             

 بإشراف

 أ.م.د. نعيمة زيدان خلف أ.د. بسمة نعيم محسن  

 جامعة ديالى/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 م              2018                            ه1440        

 
 

إِ َّ وصول العب الُذ   الطا    إِلى أه ل إفجاد أو فجاح يتو   على إتقــا   

أدا ه للماا ا  ال فية ال  و ية ل ه  مةتوث ال  يف ه  ةلم اال تقاء فحــو اةجــاد  

وجد م  الماــا ا  مــ  والت وف، ويجب على الالعب أَْ  يلم بالماا ا  ال فية، إذ ال ي 

ه  أهم م  األخــ ث وهــ  الح ذــا  التــ  يجــب علــى الالعــب تف يــذها علــى وهــف 

الظ و  الت  تتطلباا لعبة الُذ   الطا    للوصول إِلى الفتا ج اةيجابية وتأخ  حالــة 

 التعب.

وبعد متابعة الباحث الميدافية ل  ف الفاشــ ي  والشــباب، بوصــ ِه أحــد العبــ    

ا لمفتخبّ  الجامعــة والذليــة، ولل  ــا  العم يــة لةــفوا  األفدية المتق دمة ةابق ا، ومد ب 

طويلة ه  االتحاد ال  ع  لُذ   الطا   ، الحظ عفاية المد بي  ببعق القد ا  علــى 

حةاب األخ ث، أو  لة التمــادج بــي  تم يفــا  القــد ا  البدفيــة والح ذيــة الخاصــة 

ا هــ  باللعبة م  جاة، والتم يفا  الفوعية م  ج  َد  ــع  ا وا ــح  ا َولــَّ اة أُخــ ث، ِممــَّ

 مةتوث أداء الالعبي  الماا ص والخطط .

ــد ا    ــة والق ــا  الفوعي ــد يف للتم يف ــّ  ال ــلوب العلم ــث األة ــتعمل الباح اة

الخاصــة، ذــ  يــفعذس بشــذل إِيجــاب  علــى مةــتوث أداء الالعبــي  ولتحقيــف أه ــل 

اد تم يفا  فوعية ه  تطوي  أهــم الفتا ج ه  المفاهةا ، وهده  األط وحة إِلى: إعد

القد ا  الخاصة بالُذ   الطا   ، وَتَع ُّ  تأ،ي  التم يفــا  الفوعيــة هــ  تطــوي  أهــم 

 القد ا  الخاصة بالُذ   الطا   .

اةــتعمل المــفاج التج يبــ  بأةــلوب ال ــبط المحذــم للمجمــوعتي  التج يبيــة  

يــ   بالط يقــة العمديــة، وال ابطة ذص االختبــا ي  القبلــ  والبعــدص علــى عيفــة اخت 

ا م  م ذد  عاية الموهوبي  بــالُذ   الطــا   ، وبعــد تقةــيم 16وذا  عددهم س ( العب 
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علــى مجمــوعتي  أج يــ    العيفة بشذل عشوا   بط يقة الق عة وهــ  بيــ  مفتظمــة

االختبا ا  القبلية ه  القد ا  البدفية والح ذية، وم  ،ــمَّ جــ ث تطبيــف االختبــا ا  

ا  ــّ ّد  شــا ي ، أَم ــُ ــة لم ــب للمجموعــة التج يبي ــتوث أداء اللع ــة ومة ــة والح ذي البدفي

مَّ  المجموعة ال ابطة هبقيــ  علــى مــفاج المــد ب، وبعــد افتاــاء المــفاج التــد يب  تــَ

ــ اء االخ  ــب إجـ ــتوث أداء اللعـ ــة لمةـ ــة والح ذيـ ــد ا  البدفيـ ــة للقـ ــا ا  البعديـ تبـ

 للمجموعتي  التج يبية وال ابطة.

بعــد معالجــة الفتــا ج التــ  حصــل علياــا الباحــث توصــل إِلــى أَ َّ للتم يفــا   

ا ه  تطوي  بعق القد ا  البدفية والح ذية ومةتوث أداء اللعب  ا ذبي   الفوعية تأ،ي  

 للمجموعة التج يبية.

لذا يوص  الباحث   و   اعتمــاد التم يفــا  الفوعيــة هــ  تطــوي  القــد ا   

 الخاصة البدفية والح ذية ومةتوث أداء اللعب بالُذ   الطا   .
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 : الوظائف التي شغلها ❖

 الى  –الفترة من  مكان العمل الوظيفة  ت

1 

تسجيل كلّية  موظف في 
التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة

كلية التربية   –عة ديالى جام
 البدنية وعلوم الرياضة 

2007-2008 

 موظف في اإلدارة  2
كلية التربية   –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة 
2008-2009 

 
 
 
 

 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها ❖

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها  ❖

 
 
 
 

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

 الُكرة الطائرة  2020-2007 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   1

 التدريب  2021-2020 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  2

 الُكرة الطائرة 2015-2014 كلّية بالد الرافدين الجامعة  3

 السنة الدراسية  ةالماد القسم  الكلية  الجامعة  ت 

 ديالى 1
كلية التربية البدنية  

 وعلوم الرياضة 
 2020-2007 الُكرة الطائرة  الفرقية العلوم 

 ديالى 2
كلية التربية البدنية  

 وعلوم الرياضة 
 2021-2020 التدريب  العلوم النظرية 

3 
بالد 

 الرافدين

كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
 2015-2014 ئرة الُكرة الطا العلوم الفرقية 
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 طاريح  على الرسائل واأل شرافاإل ❖

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها   ❖

 السنة الدراسية  القسم  الكلية  الجامعة  ت 

 ديالى  1
التربية البدنية  

وعلوم  
 الرياضة 

التربية البدنية  
 وعلوم الرياضة 

2020-2021 

 عنوان  الرسالة 
 األطروحة   أو

(لتطوير بعض القدرات  S.A.Qتأثير تمرينات الساكيو )

 لبدنية  لالعبي كرة القدم الشبابالمهارية وا

 البدنية وعلوم الرياضة/ كلية التربية  الرابعالمؤتمر الدولي  العنوان  
 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

ية البدنكلية التربية  جامعة بابل  1

 وعلوم الرياضة
        - 2017 

 المؤتمر الدولي األَّول لكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة  العنوان  
 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 

 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

البدنية كلية التربية  الكوفة  2

 وعلوم الرياضة
        - 2018 

 الدولي األَّول لكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة المؤتمر  العنوان  
 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

البدنية كلية التربية  ديالى 3

 وعلوم الرياضة
        - 2019 

 عملية المؤتمر العلمّي الدولي السابع للرياضة وتطبيقاتها العلميّة وال العنوان  

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

البدنية كلية التربية  البصرة  4

 وعلوم الرياضة
        - 2019 

 االفتراضي األول الخاص بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالمؤتمر  العنوان  
 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

  القسم 
 

 ية السنة الدراس

البدنية كلية التربية  ديالى 5

 وعلوم الرياضة
        - 2021 

 المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية  العنوان  
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 دورات التي شارك بها والتي اقامها  ال

 

 

 ( التي قام بالنشر فيها  actorsimpact fالمجالت العالمية ومجلة )  ❖
 المجلة السويدية العالمية  اسم المجلة  ت 

 The Psychologlcal security and its relationship with عنوان البحث 
the performance of some offensive skills in volleyball 
for students of fourth stage/ faculty of physical 
education 

 2014  السويد /  الدولة

 مجلة علوم الرياضة  اسم المجلة  ت 

بالُكرة   عنوان البحث  الهجومية  المهارات  أداء  بمستوى  وعالقتها  العقلية  القدرات  بعض 

 الطائرة

 2011 ديالى العراق الدولة / 

 

 ت 
 

 مكان االنعقاد 
 

 نوع المشاركة  القسم 
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية 

البدنية كلية التربية  ديالى 6

 وعلوم الرياضة
        - 2020 

 ت 
 

  عنوان الدورة 
 1 للكرة الطائرةالدورة التدريبة 

 2008 أربيل. مكان االنعقاد 

 ت 
 

 عنوان الدورة 
 تحكيمية دورة 

2 

 2010 ديالى مكان االنعقاد 

 ت 
 

 عنوان الدورة 
 قانون الُكرة الطائرة

3 



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

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

 

 مجلة علوم الرياضة  اسم المجلة  ت 

العصبية   عنوان البحث  اللّغوية  البرمجة  ذوي  بين  مقارنة  معالجة  دراسة  في 

 المعلومات ومستوى أداء بعض المهارات األساسّية بالُكرة الطائرة 

 2014 ديالى العراق الدولة / 

 

 مجلة علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضي  اسم المجلة  ت 

 – A training curriculum for pereeption (sense عنوان البحث 

kinetics) and its impact in developing the level of 

performance of the reption skills of the sender 

and the wall of the volleyball. 

 2018  الجزائرالدولة / 

 

 مجلة علوم الرياضة  اسم المجلة  ت 

بمهارتي   عنوان البحث  الهدف  نحو  والتوجه  الرياضي  النفسي  المناخ  عالقة 

 اإلرسال واالستقبال بالُكرة الطائرة 

 2018 ديالى العراق /  الدولة

 

 مجلة المثنى لعلوم التربية الرياضية  اسم المجلة  ت 

بعض أنواع القّوة العضلية وعالقتها باألداء الفني لمهارتي حائط   عنوان البحث 

 الصد واستقبال اإلرسال بالُكرة الطائرة

 2018 المثنى  العراق الدولة / 
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 مجلة الثقافة الرياضية  اسم المجلة  ت 

جهاز   البحث عنوان  باستخدام  خاصة  تمرينات  في   (Rebound Net)تأثير 

 تطوير دقة أداء مهارة الضرب الساحق القطري بالُكرة الطائرة

 2018 تكريت  العراق  الدولة /

 

 مجلة علوم الرياضة  اسم المجلة  ت 

نسبة مساهمة الذكاء المكاني البصرّي والجسمي الحركي في دقة   عنوان البحث 

 الهجومية بالُكرة الطائرة بعض المهارات

 2019 ديالى العراق الدولة / 

 

 مجلة علوم الرياضة  اسم المجلة  ت 

الضرب   عنوان البحث  لمهارتي  تطوير  في  الهايبروتروفي  تدريب  أسلوب  تأثير 

الساحق وحائط الصد بُكرة الطائرة لالعبي المركز الوطني لرعاية  

 الموهبة الرياضية في ديالى

 2019 ديالى ق العراالدولة / 

 

 مجلة المستنصرية للعلوم الرياضية  اسم المجلة  ت 

البدنية   عنوان البحث  الصفات  بعض  تطوير  في  خاصة  مركبة  تمرينات  تأثير 

( بأعمار  الشباب  لدى  الطائرة  بالُكرة  الفنية    19-17والمهارات 

 سنة( 

 2019 بغداد العراق الدولة / 
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 مجلة الثقافة الرياضية  اسم المجلة  ت 

أثر القّوة العضلية المميزة بالسرعة في دقة أداء بعض المهارات   نوان البحث ع

 الهجومية بالُكرة الطائرة

 2020 تكريت  العراق الدولة / 

 

 المجلة الدولية للبحوث الرياضية المتقدمة )عصر( اسم المجلة  ت 

بالسرعة   عنوان البحث  المميزة  القّوة  تطوير  في  فت  الكروس  تمرينات  تأثير 

 هارتي الضرب الساحق والدفاع عن الملعب بالُكرة الطائرةلم

 2020 تكريت  العراق الدولة / 

 

 مجلة علوم الرياضة  اسم المجلة  ت 

تدريبات   عنوان البحث  االنفجارية  استخدام  القّوة  تطوير  في  الباليومترك 

   للذراعين والرجلين وأثرها في دقة الضرب الساحق المواجه

 2020 لىديا العراق الدولة / 
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نشاطات حصل فيها على ) جوائز / شهادات تقديرية /   أو  إبداعات ❖
 كتب شكر(

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
1 

 اإلبداع أوعنوان النشاط  
وعلوم   البدنية التربية  كلّيةطلبة  االختبارات الرياضية ل

 الرياضة/ جامعة ديالى 

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2007 

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
2 

 اإلبداععنوان النشاط او  
ة وعلوم  التربية البدني  كلّيةفي   األَّول  العلميّ المعرض 

 جامعة ديالى  الرياضة/ 

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 

 الجهة المانحة 

 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2007 

  ت 

 كتاب شكر  نوع اإلبداع أو النشاط 
3 

 الطلبة  أضابيرتنظيم  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 

 الجهة المانحة 

 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2007 
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  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
4 

 الختبارات لة لبذوجهود م اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2008 ديالى  ةامعرئيس ج  

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
5 

 عمل جماعي  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2008 

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
6 

 بذولة جهود م اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2008 

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
6 

 بذولة جهود م اإلبداع أوعنوان النشاط  
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 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2008 

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
8 

 هرجان رياضيم اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2009 

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
9 

 لجنة امتحانية  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2009 جامعة ديالى  رئيس  

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
10 

   اتبورسحب  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم  
 الرياضة/ جامعة ديالى 

2010 
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  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
10 

 ولة ذجهود مب اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2012 

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
11 

 جهود مبذولة  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2012 

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
12 

 كتاب شكر عام   اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
الي والبحث وزير التعليم الع 

 العلميّ 
2014 

 ت 
 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
 

 الطائرة الُكرةبطولة  اإلبداع أوعنوان النشاط  13
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 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2015 

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
14 

 واعش دتل المقا اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2015 جامعة ديالى رئيس   

  ت 

    النشاط  أو اإلبداعنوع 
15 

 اإلبداع أوعنوان النشاط  
واء  )ل طع الحشد الشعبيضمن قوا تفريغ 

 ختار الثقفي( الم

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2015 شعبيشد الهيئة الح رئيس  

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
16 

 مدرس  علميّ لقب  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم  
 الرياضة/ جامعة ديالى 

2017 
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  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
17 

 تدريب  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2017 قسم النشاطات الطالبية   

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
18 

 زةكافة األعمال المنج اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2018 حافظ ديالىم  

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
19 

 الطائرة  الُكرة مباراة تحكيم اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2018 نقابة المعلمين رئيس   

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
20 

 المنجزة بدقة وإخالص  كافة األعمال اإلبداع أوعنوان النشاط  



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

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

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2019 ديالى محافظ  

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
21 

 معرض الكتاب  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2019 

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
22 

 كافة األعمال المنجزة بدقة وإخالص  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2019 محافظ ديالى  

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
23 

 عمل تطوعي  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2019 
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 2021-2020 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
24 

 جان امتحانية ل اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2020 جامعة ديالى  رئيس  

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
25 

 عمال مميزةأ اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2020 ديالى  رئيس جامعة  

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
26 

 يزةأعمال مم اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2020 امعة ديالى رئيس ج  

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
27 

 أعمال مميزة اإلبداع أوعنوان النشاط  
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 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2020 جامعة ديالى مساعد رئيس  

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
28 

 كتاب شكر عام  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
الي والبحث وزير التعليم الع 

 العلميّ 
2020 

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
29 

 جهود مبذولة لألعمال العلمية  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2020 جامعة ديالى جامعةرئيس   

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
30 

 شكر عام  كتاب اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
لتعليم العالي والبحث زير او 

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

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
31 

 كافة التدريسيين  اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 2021 جامعة ديالى  رئيس  

  ت 

 كتاب شكر  النشاط  أو اإلبداعنوع 
32 

 ولة بدقة وإخالص جهود مبذ اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه 

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ( 
 الجهة المانحة 

 السنة 

 

 
ة التربية البدنية وعلوم  كليّ  ديعم 

 الرياضة/ جامعة ديالى 
2021 

 

 التأليف والترجمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت 
عنوان  
 الكتاب 

تمرينات خاصة في تطوير بعض القدرات البدنية ومستوى أداء  تأثير 

 ( سنة 17-16المهارات الفنية لالعبي المركز الوطني لرعاية الموهوبين )

 
اسم دار  

 النشر
 مكتبة اليمامة للطباعة والنشر، بغداد 

 

 غير منهجي              –منهجي          / عدد الطبعات 2018سنة النشر/ 
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 اللغات التي يجيدها  

 العربية .  1

2   . 

3   . 

 همات في خدمة المجتمع مسا

 ديالى.الطائرة/  الُكرةصصية تخرسة الدرب المد م -1

 معتمد في اتحاد فرع ديالى للكرة الطائرة.  دربم -2

 عبي. في أكاديمية الحشد الش ضوع -3

 (. اآلن وحتّى 2015حشد الشعبي ) اتلي الأبرز مق  احد -4

 الطائرة.  الُكرةى، البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالالتربية  كليّة مدرب منتخب -5

 الطائرة الُكرةمدرب منتخب جامعة ديالى/  -6

   أخرى نشاطات 


