
 السيرة الذاتية                                

      

  نبراس علً لطٌف عباس الزهٌري االسم الرباعً :

 11/1711/ 22 تارٌخ الوالدة:

 22/8/2113 تارٌخ الحصول علٌها : /                   الدكتوراهالشهادة :  

 التخصص العام : فلسفة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 رفع إثقال –التعلم الحركً  التخصص الدقٌق : 

 22/5/2116 تارٌخ الحصول علٌه : /   أستاذ مساعد دكتور اللقب العلمً :

 عشر سنة (خمس ) عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً :

 ال يوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً :

  nibras.ali46@yahoo.com البرٌد االلكترونً :

 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الجهة المانحة للشهادة البكالورٌوس :

 2112تارٌخ الحصول علٌها : 

 األساسيةجامعة ديالى / كلية التربية  الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :

 2111تارٌخ الحصول علٌها : 

 األساسيةجامعة ديالى / كلية التربية  المانحة لشهادة الدكتوراه :الجهة 

 22/8/2113تارٌخ الحصول علٌها : 

 

 المواد التي قام بتدريسها : 

 رفع اإلثقال  -                        

mailto:nibras.ali46@yahoo.com


      تعمم حركي  -
 تربية حركية  -
 طرائق تدريس -
 بحث عممي  -

 

 

 

 المهام التي شغمها في الكمية: 

 .4140 -4102 المجنة االمتحانيةعضو  -
- 4112عضو لجنة اختبار التقديم إلى كمية التربية الرياضية من سنة  -

4102. 
ولغاية  4102مسؤول شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي في الكمية من  -

4102 
 . 2021-4112عضو لجنة مناقشة بحوث تخرج الطمبة من سنة  -
طالب وطالبة  25مشرف عمى بحوث التخرج لطمبة الدراسة األولية في الكمية  -

 ولحد أالن 4112من سنة 
 ولحد أالن  4102مشرف عمى طالب ماجستير من  -
 ولحد أالن 4102تقويم بحوث ورسائل ماجستير واطاريح دكتوراه من  -
 4102-4102عضو مجمس كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  -
 

 خارج مجال التعميم العالي :مشاركات 

  ولحد أالن 4102من  عضو االتحاد العراقي المركزي في لعبة القوة البدنية -
 ولحد أالن 4112من رئيس اتحاد ديالى في لعبة القوة البدنية  -



 4102_4102رئيس لجنة الحكام في االتحاد المركزي  -
 محاضر في االتحاد العراقي المركزي لمقوة البدنية  -
 - 4102ومن  4104ولغاية  4112ة اإلدارية لنادي ديالى من عضو الييئ -

4102 . 
 4112لغاية  4110أمين سر اتحاد الفرعي في لعبة رفع اإلثقال من  -
المشاركة بصفة رئيس وفد منتخب العراق لمناشئين في لعبة القوة البدنية في  -

 .4104المعسكر المقام في دولة إيران لسنة 
تخب العراق لمشباب في لعبة القوة البدنية في المشاركة بصفة رئيس وفد من -

 . 4102بطولة أسيا والتي أقيمت في إيران لسنة 
المشاركة بصفة رئيس وفد منتخب العراق لمشباب في لعبة القوة البدنية في  -

 . 4102ندنوسيا لسنة أبطولة أسيا والتي أقيمت في 
ي بطولة ف 0فئة ماستر ضمن وفد المنتخب الوطني المشاركة بصفة العب -

 كغم والفوز بالمركز األول 22لوزن  4102أسيا في الفمبين سنة 
في بطولة  0فئة ماستر ضمن وفد المنتخب الوطني المشاركة بصفة العب -

كغم والفوز 22لوزن  4102أسيا في اإلمارات العربية المتحدة ) دبي ( سنة 
 بالمركز الثاني 

ي لعبة القوة البدنية في المشاركة بصفة رئيس وفد منتخب العراق لمشباب ف -
والحصول عمى  4102بطولة االفروعربية والتي أقيمت في المغرب لسنة 

 . المركز االول فرقيا لفئة الناشئين والمتقدمين 
المشاركة بصفة اداري وفد المنتخب العراقي لمقوة البدنية المشارك في بطولة  -

والحصول عمى المركز  4140/ 2/ 42-44العالم في رومانيا لمفترة من 
 الثاني فرقيا لفئة الناشئين والمركز الثالث فرقيا لفئة الشباب 

 

  : دعداداتالمؤلفات واال

 5102سنة  في اإلرشاد التربوي (تأليف كتاب في اإلرشاد التربوي ) مبادئ  -



 5102 إعداد وترجمة قانون االتحاد الدولي لمقوة البدنية سنة -
 4102-4104 إعداد المحاضرات السنوية لمادة رفع اإلثقال في الكمية -
 4141-4102إعداد محاضرات مادة التربية الحركية في الكمية لسنة  -
 4140 -4141اعداد محاضرات مادة البحث العممي في الكمية لسنة  -

 
 براءات االختراع :

من خالل  تصميم جياز تعميمي 4102حصولي عمى براءة اختراع سنة  -0
الكتروني ليزري(في تطوير القوة القصوى -تدريبي وتحكيمي )ميكانيكي–

 وزاوية االداء لرفعات العبي القوة البدنية 
من خالل )تصميم جياز تعديل  4140حصولي عمى براءة اختراع سنة   -4

 المسار الحركي لرفعة الخطف(

  :كتب الشكر والتقدير
 كتاب شكر وتقدير  2شكر وتقدير السيد وزير التعميم العالي والبحث العممي : 

 وتقدير ب شكراكت 02 : شكر وتقدير السيد رئيس الجامعة
  وتقدير كتاب شكر 24: شكر وتقدير السيد العميد 

 

 

  :عنواى رسالت الواجستير 
 ))ممخص الرسالة(( 

تأثير التعمم التفادعمي بالحاسوب في األداء المهاري والتحصيل المعرفي  لرفعة النتر                                  
 لدى طالب كمية التربية الرياضية

 
 الباحث

 نبراس دعمي لطيف الزهيري
 



 إشراف
 أ.د نبيل محمود شاكر                        أ.د ناظم كاظم جواد            

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 احتوت الرسالة دعمى خمسة أبواب :

 : التعريف بالبحثالباب األول / 
 المقدمة وأهمية البحث : ـ

واالسمممتفادة منمممو تمممم التطمممرق إلمممى أىميمممة اسمممتخدام الحاسممموب فمممي العمميمممة التعميميمممة    
كتكنولوجيا متقدمة وكأسموب عمممي حمديث يسماىم فمي تحسمين عمميمة المتعمم باإلضمافة 
إلمى أىميممة البحممث فمي إعممداد برنمماما تفماعمي بالحاسمموب فممي تحصميل رفعممة النتممر لممدى 

 طالب كمية التربية الرياضية .
 مشكمة البحث : ـ 

مرظظا بار ظظ  مظظر  فث ظظا  مظظم الحظظا باحثحظظ  ألس بب ظظمتب باي حظظم مظظر  رمظظ    ظظث         

بإلثقثل فر يد عمى  صد  وبحد ام رم  وهت  د س بايثد  باظي  فر يظد بب ظمتب باي حظم 

 ن خالل ش ح وعظ   امي ظث   دوس  رظث لا ام ظالب ىوعمظى باظ ا   ظن بف ث  ظث  

و ر ظظث  ثبا ظظر فو تف ظظث هظظيب بب ظظمتب اال ألس هرظظثد أل ظظثا د حدفتظظا  جظظ  د  با  رتات  ظظ

بد باحثح   ن خالل هيه باد ب ا  ر ما ألهي ا ب   دب  باوث ظتب مظر باوث تب ايب أل 

ببدبء باي ث   وبا وصظ   باير مظر ا مرظا بار ظ  اظد  لظالب باي حمظا ببواظى    م ظا 

 . با    ا با فث  ا

 
 

 أهداف البحث : ـ
والتحصميل المعرفمي  فمي رفعمة  إعداد برناما تفاعمي بالحاسوب لتعمم األداء الميماري م

 النتر لدى طالب كمية التربية الرياضية .
م معرفة تأثير البرناما التفاعمي بالحاسوب في األداء المياري لرفعة النتر لدى طمالب 

 كمية التربية الرياضية. 
ممم معرفممة تممأثير البرنمماما التفمماعمي بالحاسمموب فممي التحصمميل المعرفممي لرفعممة النتممر لممدى 

 التربية الرياضية.طالب كمية 



 
 فروض البحث : ـ

ممممممم وجممممممود فممممممروق معنويممممممة بممممممين االختبممممممارات القبميممممممة والبعديممممممة فممممممي األداء )الميمممممماري (  
 لممجموعة التجريبية والضابطة ولصالح االختبارات البعدية .

ممم وجممود فممروق معنويممة فممي اختبممارات األداء )الميمماري( البعديممة لممجممموعتين الضممابطة 
 المجموعة التجريبية .والتجريبية ولصالح 

ممم وجممود فممروق معنويممة فممي االختبممارات التحصمميمية )المعرفيممة( بممين المجموعممة التجريبيممة 
 والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية .

 
 مجاالت البحث : ـ
 طالب المرحمة األولى /كمية التربية الرياضية /جامعة ديالى . المجال البشري :
 4112/  2/   0ولغايمة          411 2/  2/   02الفتمرة ممن   المجال الرماني : 

. 
ــاني :  مختبممر الحاسممبات فممي كميممة اليندسممة /قاعممة رفممع األثقممال فممي كميممة المجــال المك
 التربية الرياضية 

 
 : الدراسات النظرية والسابقةالباب الثاني / 

مممن خممالل ىمماا البمماب تطممرق الباحممث إلممى أىميممة الحاسمموب فممي عمميممة الممتعمم والممى    
البممراما التفاعميممة ومراحممل إعممدادىا ت وكممالك تممم التطممرق إلممى فاعميممة البممراما التفاعميممة 
فممي تعمممم الميممارات الحركيممة . وتضمممن ىمماا البمماب أيضمما ميممارة رفعممة النتممر فممي رياضممة 
 رفع األثقال وأجزاء ىاه الميارة . وكالك تطرق الباحث إلى بعض الدراسات السابقة .

 
جراءاتهمنهج الباب الثالث /    البحث وا 

 



استخدم الباحث المنيا التجريبي لمالئمتو طبيعة البحث ت أما عينمة البحمث فكانمت    
( 21طممالب المرحمممة األولممى / كميممة التربيممة الرياضممية / جامعممة ديممالى والبممال  عممددىم )

 طالبا تم اختيارىم بصورة عشوائية .
ممممة األولمممى ت كمممما تمممم تحديمممد تمممم تحديمممد ميمممارة رفعمممة النتمممر ممممن منيممماج الكميمممة لممرح   

االختبمممممار المناسمممممب ليممممما ممممممن قبمممممل الخبمممممراء . وتمممممم إعمممممداد اختبمممممارات لممممم داء الميممممماري 
والتحصمميل المعرفممي خاصممة بالميممارة قيممد البحممث بعممد اتبمماع الخطمموات العمميممة الالزمممة 
لمممممالك ت ثمممممم عممممممد الباحمممممث إلمممممى إجمممممراء تجمممممارب اسمممممتطالعية لالختبمممممارات )المياريمممممة 

ناما التفاعمي . ثمم أجريمت االختبمارات القبميمة فالتجربمة األساسمية لممدة والمعرفية( ولمبر 
( أسابيع بواقع وحدتين أسبوعيا ت ثم أجريت االختبارات البعديمة . واسمتخدم الباحمث 2)

 البيانات اإلحصائية المناسبة لمعالجة نتائا االختبارات .
 

 : دعرض وتحميل ومناقشة النتائجالباب الرابع / 
البمماب تممم عممرض النتممائا مممن خممالل الجممداول وتحميميمما ومناقشممتيا بأسممموب فممي ىمماا    

عممي اعتمادا عمى المصادر العممية . وقمد ظيمر تطمور ممحموظ فمي تعممم ميمارة رفعمة 
النتر )مياريا ومعرفيا( لممجموعة التجريبية . ويعد الك دليال عمى اثر التعمم التفماعمي 

 بالحاسوب في تعمم الميارة قيد البحث . 
 : االستنتاجات والتوصياتالباب الخامس / 

 االستنتاجات :
 في ضوء ما أسفرت عنو نتائا البحث توصل الباحث إلى االستنتاجات آالتية :   

مممم مراعممماة الفمممروق الفرديمممة بمممين الطمممالب ممممن خمممالل إمكانيمممة تكمممرار األداء فمممي البرنممماما 
 التفاعمي يساعد في عممية التعمم .

عمي بالحاسمموب عمممى التنويممع مممن خممالل اسممتخدام الصممور وأفممالم ممم احتممواء الممتعمم التفمما
 الفيديو والصوت يساىم في زيادة دافعيو الطالب نحو تعمم الميارة .

 التوصيات :
 عمى ضوء االستنتاجات التي توصل إلييا الباحث يوصي بما يمي :   



ب مختمفمة لمما م استخدام التعمم التفماعمي بالحاسموب فمي تعمميم الميمارات الحركيمة وأللعما
 لو من أثر في عممية التعمم .

م االىتمام بتطوير ميارة أساتاة كمية التربية الرياضية باستخدام الحاسوب من خالل 
  زجيم بدورات تخصصية ليتمكنوا من إعداد البراما والتدريس بالحاسوب .

 

                                                                                                                                                                
 

 

  عنوان أطروحة الدكتوراه

  مستخلص األطروحةمستخلص األطروحة

في تعلن رفعت النتر لدى طالب كليت التربيت  أسلوب بيجزوفاعليت تنظين الوقت 

 الرياضيت

  

  الباحثالباحث

 نبراس علي لطيف الزهيري

 

 إشراف

 هاجدة حويد كوبش   دأ.م. أ.د ناظن كاظن جواد             

  

  ::بالبحثبالبحث  ففالتعريالتعري  األول:األول:الباب الباب 

  ::المقدمة وأهمية البحثالمقدمة وأهمية البحث◄ ◄ 

الطالدب اككدادٌمً الطالدب اككدادٌمً   ةةفدً حٌدافدً حٌدا  ههتم التطرق إلى مفهوم  تنظٌم الوقت ومدد  اهمٌتدتم التطرق إلى مفهوم  تنظٌم الوقت ومدد  اهمٌتد            

ا أسددلوب الددتعلم ا أسددلوب الددتعلم ضددضددوهددل ٌكددوى لددد  الطالددب تنظددٌم للوقددت فددً تعلددم المهددارة أم ال  اٌوهددل ٌكددوى لددد  الطالددب تنظددٌم للوقددت فددً تعلددم المهددارة أم ال  اٌ

لبٌجز وهل ٌكدوى أسدلوب الدتعلم الخداص بالطالدب أسدلوب سدطحً أم أسدلوب عمٌدق لبٌجز وهل ٌكدوى أسدلوب الدتعلم الخداص بالطالدب أسدلوب سدطحً أم أسدلوب عمٌدق 

وعالقتهما فً تعلم مهارة رفعة النتر مى خدالل بندام مقٌداس تنظدٌم الوقدت واسدتعمال وعالقتهما فً تعلم مهارة رفعة النتر مى خدالل بندام مقٌداس تنظدٌم الوقدت واسدتعمال 

  علم لبٌجز .علم لبٌجز .مقٌاس أسلوب التمقٌاس أسلوب الت

      ::مشكلة البحثمشكلة البحث◄ ◄ 



هدل ٌكدوى لدد  الطدالب تنظدٌم للوقدت فدً تعلدم معرفة معرفة   تكمى مشكلة البحث فًتكمى مشكلة البحث فً              

هددل ٌكددوى لددد  الطددالب أسددلوب محدددد فددً تعلددم المهددارة نفسددها وومهددارة رفعددة النتددر 

وذلك مى خالل وقت تعلم المهارة واكسلوب الذي ٌتبعه الطالب فً تعلم تلك المهارة 

..  

  ::البحثالبحث  أهدافأهداف◄ ◄ 

 تنظٌم الوقت وتكٌٌف مقٌاس بٌجز للتعلم  لد  عٌنة البحث. بنام مقٌاس -1

 التعرف على فاعلٌة تنظٌم الوقت فً تعلم رفعة النتر  -2

 التعرف على فاعلٌة أسلوب التعلم لبٌجز فً تعلم رفعة النتر  -3

 

      ::فروض البحثفروض البحث◄ ◄ 

تعلم فً  البعديتوجد فروق ذات داللة معنوٌة بٌى االختبار القبلً واالختبار  -1

 رفعة النتر لد  إفراد عٌنة البحث وفق أسلوب تنظٌم الوقت 

تعلم فً  البعديتوجد فروق ذات داللة معنوٌة بٌى االختبار القبلً واالختبار  -2

 رفعة النتر لد  إفراد عٌنة البحث وفق أسلوب بٌجز 

رفعة النتر تعلم توجد فروق ذات داللة معنوٌة بٌى االختبارٌى البعدٌى فً   -3

 لد  إفراد عٌنة البحث وفق أسلوب تنظٌم الوقت 

رفعة النتر تعلم توجد فروق ذات داللة معنوٌة بٌى االختبارٌى البعدٌى فً  -4

 لد  إفراد عٌنة البحث وفق أسلوب بٌجز 

رفعة النتر واتجاهً أسلوب تنظٌم الوقت  تعلم توجد عالقة ارتباط معنوٌة بٌى -5

 لد  إفراد عٌنة البحث 

رفعة النتر واتجاهً أسلوب التعلم لبٌجز  تعلمتوجد عالقة ارتباط معنوٌة بٌى   -6

 لد  إفراد عٌنة البحث

 



 ::مجاالت البحثمجاالت البحث◄ ◄ 

جامعددة  – الرٌاضددٌة التربٌددةكلٌددة  –اكولددى  المرحلددة( المجددال البشددري : طددالب 1

 دٌالى. 

         2113/   4/  1   لغاٌة    15/12/2111( المجال ألزمانً : 2

 جامعة دٌالى – الرٌاضٌةكلٌة ألتربٌه  –( المجال المكانً : قاعة رفع اكثقال 3

 

  ::الدراسات النظرية والمشابهةالدراسات النظرية والمشابهةالباب الثاني: الباب الثاني: 

مى خالل هذا البداب تطدرق الباحدث إلدى مواضدٌع تناولدت تنظدٌم الوقدت ومدد  مى خالل هذا البداب تطدرق الباحدث إلدى مواضدٌع تناولدت تنظدٌم الوقدت ومدد              

عنددد الطالددب وكددذلك الددتعلم وفددق أسددلوب محدددد مددى قبددل الطالددب سددوام كدداى عنددد الطالددب وكددذلك الددتعلم وفددق أسددلوب محدددد مددى قبددل الطالددب سددوام كدداى   تددهتددهفاعلٌفاعلٌ

أسلوب تعلم سدطحً أو أسدلوب تعلدم عمٌدق مدى خدالل مقٌداس  أسدلوب الدتعلم لبٌجدز أسلوب تعلم سدطحً أو أسدلوب تعلدم عمٌدق مدى خدالل مقٌداس  أسدلوب الدتعلم لبٌجدز 

  ألجرك(ألجرك(  ––مهارة رفعة النتر قٌد البحث  ومراحلها )الكلٌٌى مهارة رفعة النتر قٌد البحث  ومراحلها )الكلٌٌى   ااوتضمى هذا الباب اٌظوتضمى هذا الباب اٌظ

  ً:ً:كما تضمى هذا الباب ثالث دراسات مشابهة وهكما تضمى هذا الباب ثالث دراسات مشابهة وه                

طالب                                   ىفعالية إدارة الوقت لد : ( دراسة عنتر محمد احمد عبد العال ◄◄

 (.كلية المعلمين بحائل بالمملكة العربية السعودية وعالقته بالتحصيل الدراسي

دراسة أمل إسماعيل عايز المياحي: )قياس مهارة تنظيم الوقت لدى طلبة  ◄◄

 رية(الجامعة المستنص

) وظائف نصفي المخ وعالقتها بأساليب   التعلم :  المرسىدراسة منى مختار  ◄◄

 )لبيجز( لدى طالبات كلية التربية الرياضية( .

  ::الباب الثالث: منهجية البحث وإجراءاته الميدانيةالباب الثالث: منهجية البحث وإجراءاته الميدانية

متده طبٌعددة البحدثا أمدا عٌنددة البحدث فكانددت متده طبٌعددة البحدثا أمدا عٌنددة البحدث فكانددت ممتدم اسدتخدام المددنهو الوصدفً لمالتدم اسدتخدام المددنهو الوصدفً لمال            

( ( 115115اكولى/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/ جامعدة دٌدالى والبدالد عدددهم )اكولى/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/ جامعدة دٌدالى والبدالد عدددهم )طالب المرحلة طالب المرحلة 

  ..ةةطالباً تم اختٌارهم بصورة عمدٌطالباً تم اختٌارهم بصورة عمدٌ



اإلشددارة إلددى خطددوات بنددام مقٌدداس تنظددٌم الوقددت بعددد االطددال  علددى شددروط اإلشددارة إلددى خطددوات بنددام مقٌدداس تنظددٌم الوقددت بعددد االطددال  علددى شددروط   تتتمددتمدد

ودراسدات سددابقة تخددص تنظددٌم الوقدت واعتمدداد اكسددس العلمٌددة فدً ذلددك ومددى ثددم تددم ودراسدات سددابقة تخددص تنظددٌم الوقدت واعتمدداد اكسددس العلمٌددة فدً ذلددك ومددى ثددم تددم 

صدٌاةة فقدرات المقٌداس والبالغدة صدٌاةة فقدرات المقٌداس والبالغدة   تتوبعدد ذلدك تمدوبعدد ذلدك تمد  ةةتقسٌم المفهوم إلى مجداالت أربعدتقسٌم المفهوم إلى مجداالت أربعد

رام التعددٌالت وإبددام رام التعددٌالت وإبددام ( فقرة ثم عرضت الفقرات على مجموعة مى الخبرام إلج( فقرة ثم عرضت الفقرات على مجموعة مى الخبرام إلج4141))

الدرأي حدول صدالحٌة فقدرات المقٌداس لغددره تطبٌقده علدى عٌندة البحدث وبعدد ذلددك الدرأي حدول صدالحٌة فقدرات المقٌداس لغددره تطبٌقده علدى عٌندة البحدث وبعدد ذلددك 

وضع تعلٌمات لغره اإلجابة على المقٌاس كما وتم إجرام تجربة اسدتطالعٌة أولدى وضع تعلٌمات لغره اإلجابة على المقٌاس كما وتم إجرام تجربة اسدتطالعٌة أولدى 

تخددص صددالحٌة فقددرات المقٌدداس ثددم تجربددة اسددتطالعٌة ثانٌددة إلٌجدداد القددوة التمٌزٌددة تخددص صددالحٌة فقددرات المقٌدداس ثددم تجربددة اسددتطالعٌة ثانٌددة إلٌجدداد القددوة التمٌزٌددة 

  ..االعلمٌة للمقٌاس لٌكوى بعد ذلك جاهزلعلمٌة للمقٌاس لٌكوى بعد ذلك جاهزللمقٌاس ثم إٌجاد اكسس اللمقٌاس ثم إٌجاد اكسس ا

حٌث قام بترجمة المقٌاس " عبد المنعم  ثم تم استعمال مقٌاس أسلوب التعلم لبٌجزثم تم استعمال مقٌاس أسلوب التعلم لبٌجز
( 2114الدر دٌري" )

 .
تبنى الباحث المقٌاس فً البحث الحالً  بعد تكٌٌفه  أذ
 . الفقرات لتالئم البٌئة العراقٌة

( وهدو 2111عدام ) ؤهه بٌجدز وزمدالقٌاس التعلم بأسلوب بٌجز والدذي قدام بتصدمٌم 

ذات العدداملٌى لقٌدداس أسددلوبً الددتعلم  –عملٌددات الدراسددة المعدلددة  اسددتبانةعبددارة عددى 

وبعدد ذلدك وبعدد ذلدك عبارات لكل أسدلوب  11عبارة إي  21العمٌق( وتتكوى مى  –)السطحً 

تدددم إعدددداد تعلٌمدددات ل جابدددة علدددى المقٌددداس ثدددم إجدددرام تجربدددة اسدددتطالعٌة خاصدددة تدددم إعدددداد تعلٌمدددات ل جابدددة علدددى المقٌددداس ثدددم إجدددرام تجربدددة اسدددتطالعٌة خاصدددة 

المقٌاس وتم إجدرام اكسدس العلمٌدة لتكٌفده وبعدد ذلدك تدم اسدتعماله المقٌاس وتم إجدرام اكسدس العلمٌدة لتكٌفده وبعدد ذلدك تدم اسدتعماله بصالحٌة  فقرات بصالحٌة  فقرات 

  عٌنة البحث عٌنة البحث   فًفً

ات الخاصة بمهارة رفعة النتر اعتماداً علدى المدنهو التعلٌمدً  ات الخاصة بمهارة رفعة النتر اعتماداً علدى المدنهو التعلٌمدً  ممثم تم تحدٌد االجراثم تم تحدٌد االجرا        

الخاص بتعلم المهارة مى قبل الكلٌة للمرحلة اكولىا مع اعتماد اختبدار مقدنى خداص الخاص بتعلم المهارة مى قبل الكلٌة للمرحلة اكولىا مع اعتماد اختبدار مقدنى خداص 

دوى فدً قٌداس المهدارة  قٌدد البحدث ثدم تطبٌدق منهداج رفعدة النتدر  فدً قٌداس المهدارة  قٌدد البحدث ثدم تطبٌدق منهداج رفعدة النتدر  بلعبة رفع اإلثقال بلعبة رفع اإلثقال 

و تدم جمدع البٌاندات و تدم جمدع البٌاندات   ثم بعد ذلك تم تطبٌدق المقٌاسدٌى علدى عٌندة البحدثتدخل الباحث 

  ..وفروضهوفروضه  واستخدام الوسائل اإلحصائٌة المناسبة وبما ٌخدم أهداف البحثواستخدام الوسائل اإلحصائٌة المناسبة وبما ٌخدم أهداف البحثوتبوٌبها وتبوٌبها 

  ::وتحليل ومناقشة النتائجوتحليل ومناقشة النتائج  ضضالرابع: عرالرابع: عرالباب الباب 

شدددكال وتحلٌلهدددا شدددكال وتحلٌلهدددا فدددً هدددذا البددداب تدددم عدددره النتدددائو مدددى خدددالل الجدددداول واكفدددً هدددذا البددداب تدددم عدددره النتدددائو مدددى خدددالل الجدددداول واك            

  ومناقشتها وبأسلوب علمً واعتمادا على المصادر العلمٌة الرصٌنة.ومناقشتها وبأسلوب علمً واعتمادا على المصادر العلمٌة الرصٌنة.



وقد دلت النتائو إلى فاعلٌة تنظٌم الوقت لد  الطدالب مدى خدالل المقٌداس الدذي وقد دلت النتائو إلى فاعلٌة تنظٌم الوقت لد  الطدالب مدى خدالل المقٌداس الدذي             

وكانددت نسدبتها اقددل مددى وكانددت نسدبتها اقددل مددى مجمدوعتٌى اكولددى التدً تددنظم الوقدت مجمدوعتٌى اكولددى التدً تددنظم الوقدت   تتحٌدث فددرزحٌدث فددرزؤه ؤه تدم بندداتدم بنددا

المجموعة الثانٌة الغٌدر منظمدة للوقدت  وكدذلك نتدائو اسدتعمال مقٌداس أسدلوب الدتعلم المجموعة الثانٌة الغٌدر منظمدة للوقدت  وكدذلك نتدائو اسدتعمال مقٌداس أسدلوب الدتعلم 

لبٌجز والدذي فدرز مجمدوعتٌى اكولدى ذات الدتعلم السدطحً وكاندت نسدبتها اكبدر مدى لبٌجز والدذي فدرز مجمدوعتٌى اكولدى ذات الدتعلم السدطحً وكاندت نسدبتها اكبدر مدى 

المجموعدة الثانٌددة ذات الددتعلم العمٌدق باإلضددافة إلددى قٌدداس مسدتو  الددتعلم فددً مهددارة المجموعدة الثانٌددة ذات الددتعلم العمٌدق باإلضددافة إلددى قٌدداس مسدتو  الددتعلم فددً مهددارة 

  ة البحث . ة البحث . رفعة النتر لعٌنرفعة النتر لعٌن

  ::والتوصياتوالتوصيات  تتالخامس: االستنتاجاالخامس: االستنتاجاالباب الباب 

  ::االستنتاجاتاالستنتاجات◄ ◄ 

  تم التوصل إلى مجموعة مى االستنتاجات أهمها:تم التوصل إلى مجموعة مى االستنتاجات أهمها:                  

بأسلوب تحلٌلدً بنام مقٌاس تنظٌم الوقت لد  طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   -1
 .وموضوعً

على طالب كلٌة التربٌدة الرٌاضدٌة بعدد  استعمال مقٌاس أسلوب التعلم لبٌجز -2
 بأسلوب تحلٌلً وموضوعً.تكٌفه على عٌنة البحث 

ٌعد الطالب الذٌى ٌنظموى الوقت أكثر فاعلٌة فً التعلم فدً رفعدة النتدر مدى  -3
 منظمٌى للوقت باستعمال أسلوب التعلم العمٌق .الالطالب ةٌر 

أسلوب التعلم هناك ترابط  حقٌقً بٌى تنظٌم الوقت لد  عٌنة البحث و -4
 العمٌق للطالب.

 
 

  ::التوصياتالتوصيات◄ ◄ 

  أما أهم التوصٌات فقد كانت:أما أهم التوصٌات فقد كانت:                  

ضرورة توعٌة وتوجٌه الطالب على تنظٌم أوقاتهم والتفاعل مع أسلوب  -1
التعلم العمٌق فً تعلم اكلعاب لكً تسهم فً رفع مستو  اكدام المهاري 

 والحركً لالعبٌى لكً ٌحققوا أهدافهم المرسومة .
على استخدام سجل ٌومً لرصد سلوكٌاتهم ومهامهم  توجٌه الطالب  -2

الٌومٌة والعمل على تحلٌل ما ٌرصد بهذا السجل وذلك لالستفادة مى الوقت 

الذي ٌهدر فً موضو  ما ال ٌحتاج إلى ذلك أو موضو  ٌحتاج إلى وقت 

 أكبر مما سجله فً سجله الٌومً .



لعاب أو مهارات أخر  لمعرفة أاستعمال مقٌاس أسلوب التعلم لبٌجز فً  -3

 اتجاه تعلم الطالب.

 

 الوظائف التي شغلها :

 

 إلى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

مقرر قسم األلعاب  1
 الفردية 

 2002من  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 2002إلى 

رئيس وحدة اإلرشاد  2
 واإلشراف التربوي 

 

 2013من  الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم 
 2015إلى 

مسؤل شعبة ضمان  3
 لجودة واألداء الجامعي 

 2015من  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 2012إلى 

 

 

 دريس فيهاقام بالتالمعاهد التي  أو جامعاتال

 

 :المقررات الدراسية التي قام بتدريسها

 

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

  لحد أالن – 2002 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى/  1

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
كلية التربية البدنية  جامعة ديالى 1

 وعلوم الرياضة
األلعاب 
 الفردية 

رفع إثقال 
 طالب

 لحد أالن -2004

 كلية التربية البدنية جامعة ديالى 2
 وعلوم الرياضة

العلوم 
 النظرية

طرائق تدريس 
التربية 
 الرياضية

2002 -2016 

كلية التربية البدنية  جامعة ديالى 3
 وعلوم الرياضة

العلوم 
 النظرية

 2012 – 2012 التعلم الحركي

كلية التربية البدنية  جامعة ديالى 4
 وعلوم الرياضة

العلوم 
 النظرية

 2012-2012 بحث علمي

كلية التربية البدنية  ديالىجامعة  5
 وعلوم الرياضة

العلوم 
 النظرية

 2020-2012 تربية حركية



 المشاركة في المؤتمرات :

المشاركة في المؤتمر الدولي في ) جامعة قفصو ( في دولة تونس العربية  -
 بصفة باحث. 4102لسنة 

 بصفة باحث . 4102المشاركة في المؤتمر الدولي في جامعة بابل لسنة  -
 بصفة باحث . 4102المشاركة في المؤتمر الدولي في جامعة بغداد لسنة  -
 بصفة باحث . 4102المشاركة في المؤتمر الدولي في جامعة الكوفة لسنة  -
المشاركة في المؤتمر الدولي في جامع ديالى ) كمية التربية األساسية (لسنة  -

 بصفة باحث 4102
 4102ن في السميمانية لسنة المشاركة في المؤتمر الدولي في جامعة كرميا -

 بصفة باحث.
 بصفة باحث. 4102المشاركة في المؤتمر الدولي في جامعة بغداد لسنة  -
 بصفة باحث . 4102المشاركة في المؤتمر الدولي في جامعة ديالى لسنة  -

 
 بحث  02: المنشورة دعدد البحوث

 بحث 44:  دعدد البحوث التي تم تقيمها
 :اإلشراف دعمى طمبة الماجستير 

  4102-4102 إشراف عمى طالب ماجستير لسنة -0
 4102-4102إشراف عمى طالبة ماجستير  -4


