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 11/11/1218/ تاريخ الحصول عليها :             دكتوراهالشهادة : 
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بناء اختبار معرفً لمٌكانٌكٌة التحكٌم طبقا لقوانٌن كرة عنوان رسالة الماجستير : 

 السلة لتقوٌم اداء الحكام.

 عنوان الرسالة:
 بناء اختبار معرفً لمٌكانٌكٌة التحكٌم طبقا لقوانٌن كرة السلة لتقوٌم اداء الحكام
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 الباب األول: 
 التعرٌف بالبحث: 

 مقدمة البحث وأهمٌته: 
تعد البحوث والدراسات العلمية في األلعاب الرياضية ركيزة أساسية لالرتقاء 

لكونها حلقة علمية تقترن بطابع يسهم فيي الوصيول ىلي  بالمستوى العالي للرياضيين 
حقائق جديدة يمكن أن تكون ىضافات متعددة تساعد عل  تطيوير األداء  وكيرة السيلة 
هي واحدة من األلعاب التي شملت بتطور واضح في مبادئها سواء من حيث الخطيط 

لعيياب أو التييدريب لكييي يضيي ي عليي  طابعهييا التشييويق واحتييارة اذ أصييبحت ميين األ
الشعبية المتميزة التي تمارس بشكل كبير فهي بحاجية ىلي  البحيث والدراسية للوقيو  
عل  أهم المعوقات التي تحول من دون تقدمها  والحكم هو احد مقومات نجاح اللعبية 
اذ يقترن نجاح أدائه بالجانب النظري والعلمي له، الن تزويد الحكم بالمعلومات التيي 

لمييه سييابقا يحقييق الوصييول ىليي  الت كييير احبييداعي الييذي يعمييل عليي  دمجهييا مييع مييا تع
ينعكس في اتنياء االداء وتكمين أهميية البحيث فيي أهميية الجانيب المعرفيي لحكيم كيرة 
السييلة لكونييه المسيي ول عيين ىدارة المبيياراة فييي ضييمن بنييود القييانون وهييو سيير نجيياح 

وان يمتلي  مين  المباراة أو فشلها فال بد أن يكون عل  دراية تامة بيههم أميور القيانون
 المعرفة ما ي هله لقيادة المباراة بكل جوانبها  

 مشكلة البحث: 
ىن حكم كرة السلة دائم الت اعل داخل الملعب مع أحداث المباراة ويتطلب ذل  
منييه معرفتييه بطبيعيية المبيياراة لكييي يسييتطيع أن يتكييي  معهييا وان يسييتتمرها لتحقيييق 

ة للمواقيي  المختل يية التييي تجييري داخييل العداليية ميين خييالل ىعطائييه القييرارات السييليم
الملعييب وتكميين مشييكلة البحييث فييي ضييع  تحديييد انسييب المواقييع والتحركييات لحكييام 
الدرجة األول  في لعبة كرة السلة مما ال يمكنهم مين حصير جمييع مجرييات المبياراة 

 داخل نطاق نظرهم 
 األهداف: 

ام الدرجة بناء اختبار معرفي لميكانيكية التحكيم وقانون اللعبة لحك -
 األول  بكرة السلة

تعر  العالقة بين مستوى األداء المعرفي واألداء التحكيمي لحكام  -
 الدرجة األول  لكرة السلة 

 هنا  تباين في اجابات العينة عل  فقرات االختبارين  -
 
 

 مجاالت البحث: 
 ( من حكام الدرجة األول  في كرة السلة01):المجال البشري
 01/9/7112ولغاية  7112 /4/ 9:المجال الزمانً
 قاعة الشعب المغلقة لأللعاب الرياضية : المجال المكانً

 الباب الثانً: الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة:
 اشتملت على المحاور االتٌة:: الدراسات النظرٌة
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 م هوم المعرفة الرياضية 

  أهمية المعرفة الرياضية لحكم كرة السلة 

 ة حركة الحكام داخل الملعب ( ميكانيكية التحكيم )الي 

   توافق قرارات التحكيم 

  اساسيات الية التحكيم 

  توزيع المس وليات في الملعب 

  وضعية ومس وليات الحكم المتاخر 

  وضعية ومس وليات الحكم المتقدم 
 فضال عن الدراسات السابقة والمشابهة ذات العالقة بموضوع البحث

 
 الباب الثالث: 

 راءاته المٌدانٌة: منهجٌة البحث وإج
اسييتعمل الباحييث الميينهف الوصيي ي ذا األسييلوب المسييحي المبنييي عليي  دراسيية 
العالقات بين المتغيرات وذل  لمالءمة طبيعية المشيكلة الميراد بحتهيا، وحيددت عينية 

( حكام، والذين تم اختيارهم بالطريقية 01البحث بحكام الدرجة األول  البالغ عددهم )
لباحييث األدوات المناسييبة حتمييام البحييث فضييال عيين تحديييد االعمدييية، فيمييا اسييتعمل 

المتغييييرات المبحوتييية و طريقييية التحلييييل )االسيييتمارة( للمواقييي  والقيييوانين، وكيييذل  
التجربيية االسييتطالعية بغييية تعيير  عليي  صييالحية احجييراءات التنظيمييية واحدارييية 

البيانييات وبعييد ذليي  اسييتخدم الباحييث الوسييائل اححصييائية المناسييبة لغيير  معالجيية 
 بالشكل الذي يخدم البحث  

 الباب الرابع: 
 عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها: 

وتم فيه عر  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليلها ومناقشيتها وكيذل  
لقوانين وتحليلهيا ومناقشيتها بغيية تحقييق أهيدا  اعر  نتائف العالقة بين المواق  و

 البحث  
 الباب الخامس: 

 االستنتاجات والتوصٌات: 
 االستنتاجات:

كانت أهم االستنتاجات أن هنا  تباينا واختالفا فيي اختييار المواقي   -
 الصحيحة والمتعلقة بميكانيكية التحكيم في محاورها التالتة  

كمييا أن هنييا  تباينييا واختالفييا فييي عينيية البحييث فييي فهييم واسييتيعاب  -
 فقرات القانون في محاوره التالتة  

 ابرز توصٌات الباحث:  وكانت
 ضرورة تكتي  دورات الصقل للحكام   -
عميييل النيييدوات للحكيييام مييين اجيييل المشييياورة فيميييا بيييينهم بغيييية  -

 النهو  بواقع التحكيم في العراق 
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اختبارات لبعض المهارات االساسٌة وتقنٌنها لالعبً بناء عنوان رسالة الدكتوراه : 

متحركةالدوري الممتاز بكرة السلة على الكراسً ال 

 ملخص االطروحة

 الباحث

 نزار علي جبار  

 بإشرا 

 أ م د  عدي عبد الحسين كريم

 م 9112ه              1441

يعد القياس واالختبار ال  جانب علوم التربية البدنية والرياضة يجب ان ي خذ بنظر 

االعتبار لالرتقاء بالمستوى الرياضي وال  ما يرضي الطموح  وقد برزت اهميته 

خالل امكانية التقويم الموضوعي للنواحي البدنية والمهارية وغيرها كم شرات من 

كمية دقيقة للحالة الراهنة ، وما يرتبط بها من واجبات في تقويم ال رق المعتمدة في 

المناهف التدريبية لالرتقاء بها ، وان هذا التشخيص الموضوعي يساعد العاملين في 

يم و وضع محددات اساسية لرصد الجوانب التشخيص والتوجيه لالختيار السل

االيجابية والمحافظة عليها من ناحية وتالفي الجوانب السلبية ومعالجتها  وهد  

البحث بناء اختبارات لبع  المهارات االساسية بكرة السلة عل  الكراسي المتحركة 

عل  لالعبي الدوري الممتاز  تقنين اختبارات بع  المهارات االساسية بكرة السلة 

الكراسي المتحركة لالعبي الدوري الممتاز  وشملت عينة البحث العبي اندية 

( العب  استخدم الباحث 111العراق بكرة السلة عل  الكراسي والبالغ عددهم )

المنهف الوص ي بدراسة الحصر الشامل لكونها تعتني باححصائيات العامة التي تنتف 

( لمعالجة SPSSالحقيبة اححصائية )عن استخالص البيانات من حاالت فردية  و

نتائف البحث ، و استنتف الباحث، اتبتت اختبارات البحث صالحيتها في قياس 

المهارات االساسية بكرة السلة عل  الكراسي المتحركة بتوزيعها اعتداليا عل  عينة 

ي البناء وقدرتها عل  التميز بين انجاز افراد العينة ذوي المستوى العالي والواطئ ف

االختبار الواحد فضال عن تحقيقها معامالت صدق وتبات وموضوعية عالية  تقنين 

اختبارات البحث في ايجاد الدرجات المعيارية المالئمة لالعبي كرة السلة الكراسي 

المتحركة  وقد اوص  الباحث ، اعتماد االختبارات المستخلصة في عملية التقويم 

اسي  اعتماد المعايير التي توصل اليها الباحث المستمر لالعبي كرة السلة عل  الكر

 عند التقويم واالختبار  
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 الوظائف التً شغلها :

 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

كلية التربية البدنية وعلوم  تدريسي 1
 الرياضة / جامعة ديال 

 ولحد االن 9111

1    

2    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعات او المعاهد التً قام بالتدرٌس فٌها

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

 

 

 

 

 االشراف على الرسائل واالطارٌح 

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

الجامعة المستنصرية/ كلية التربية  1
 البدنية وعلوم الرياضة

 9112\11\92من 

 9112\9\92ولغاية
 

جامعة ديال / كلية التربية البدنية  
 وعلوم الرياضة

  ولحد االن 9112من 

    

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربية البدنية  جامعة ديال  1
 وعلوم الرياضة

االلعاب 
 ال رقية

 ولحد االن 9112 كرة السلة

      

      

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
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 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة ةالجامع 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  
 

 السنة الدراسٌة سمالق الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
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 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها 

 

 

 

 

 المؤتمر الدولً لعلوم الرٌاضة العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 م9112 -          / جامعة بغداد 1

  االول المؤتمر الدولً  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 م9112 -         / جامعة حمبجة. 

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 9111 -          جامعة دٌالى 
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –بحث  ) 

 

 السنة الدراسٌة

           -  

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

           -  

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

           -  

  وان العن
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

           -  
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

 

 

 المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم

 السنة حل النشرم عنوان البحث ت

تاثير التدريب الذهني عمى تعمم مهارة التصهيب  1
 من الثبات بكرة الدمة 

مجمة عمهم التربية الرياضية 
 جامعة بابل \

 م9112

عالقة تركيز االنتباه بدقة القرارات لدى حكام  1
 كرة الدمة .

جامعة \مجمة عمهم الرياضة 
 ديالى

 م9114

 م2015كمية \المؤتمر الدولي الثاني حكام كرة الدمة في دراسة تحميمية لتقييم مدتهى  2

 ت
 

المشاركة فً الدورة التدرٌبٌة واالدارٌة التً تقام على هامش بطولة  عنوان الدورة 
 1 امم اوربا بكرة السلة على الكراسً المتحركة 

 1228السنة /  المانٌا مكان االنعقاد

 ت
 

 المشاركة فً الدورة الدولٌة لنٌل الشارة الدولٌة بالتحكٌم بكرة السلة  عنوان الدورة 
 1 

 1212السنة /  دولة االمارات العربٌة المتحدة مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
  السلة  المشاركة فً دورة االلعاب العربٌة للسٌدات بكرة

 1211السنة /  دولة االمارات العربٌة المتحدة مكان االنعقاد

 ت
 

 المشاركة فً بطولة غرب اسٌا للشباب بكرة السلة  عنوان الدورة 

 

 1212السنة /  جمهورٌة اٌران االسالمٌة  مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
  الكراسً المتحركة  المشاركة فً بطولة اسٌا للشباب بكرة السلة على

 1212السنة /  مالٌزٌا مكان االنعقاد

عنوان 
 الدورة 

  المشاركة فً البطولة المؤهلة الولمبٌاد طوكٌو 

 1218\السنة  تاٌلند  مكان االنعقاد
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التربية البدنية وعمهم الرياضة  2013-2012الدوري الممتاز 
 جامعة بغداد\

دراسة تحميمية لتقييم االجهاد النفدي وعالقتها  3
بمدتهى حكام الدوري العراقي الممتاز بكرة 

 2014 -2013الدمة لممهسم 

مجمة عمهم الرياضة /كمية 
 التربية البدنية وعمهم الرياضة

 م2015

4  

دراسة تحميمية لتقييم الجانب المعرفي )القانهن 
الدولي( في كرة الدمة باستخدام الحاالت 

التحكيمية المصهرة لدى طمبة المرحمة الثانية 
والرابعة في كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة 

 جامعة ديالى\

 

المؤتمر العممي الرياضي 
 جامعة حمبجة \االول 

 م 2016

مقارنة قمق االمتحان العممي بين بعض طمبة  5
كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة وطمبة كمية 

التربية االساسية قدم التربية الرياضية في 
 جامعة ديالى 

مجمة المدتنصرية لعمهم 
 الرياضة 

2017 

دراسة تحميمية لتقييم االداء الفني لدى العبي  6
 دات بكرة الدمة في محافظة ديالىفرق المؤس

كمية التربية  \جامعة ديالى 
البدنية وعمهم الرياضة 

المؤتمر العممي الدولي \
 االول

2018 

بناء وتقنين اختبارين مهاريين لالعبي كرة الدمة  7
 عمى الكراسي المتحركة

كمية التربية  \جامعة ديالى 
 البدنية وعمهم الرياضة

2019 

    

 

 



 

    0202 – 0202جامعت ديالى  –كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –ت السيرة الذاتي

 

 ( التً قام بالنشر فٌها impact factorsلعالمٌة ومجلة ) المجالت ا

 European Journal of Molecular & Clinical Medicine اسم المجلة 1ت

                  عنوان البحث
DESIGN AND LEGALIZATION OF THE ONE-HANDED AND 

OVERHEAD HANDLING TEST FOR WHEELCHAIR BASKETBALL 

PLAYERS IN IRAQ. 

 2020السنة / 7العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 Journal of critical reviews اسم المجلة 1ت

 عنوان البحث
BUILDING AND RATIONING TWO TESTS FOR THEOFFENSIVE SKILL OF 

BASKETBALL PLAYERS ONWHEELCHAIRS 

 1212السنة / 6العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / مالٌزٌا

 

 International Journal of Pharmaceutical Research اسم المجلة 2ت

 Designing and codifying offensive technical skills tests for عنوان البحث
National Volunteer Talent Center players (18 years  

old) 

 1211السنة / العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 

  اسم المجلة ت

  ان البحثعنو

 السنة / العدد الذي نشر فٌه /  الدولة / 

 

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة 



 

    0202 – 0202جامعت ديالى  –كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –ت السيرة الذاتي

  اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

   

 

 

  اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة نتسابتارٌخ اال

 

   

 

  اسم الهٌئة ت
 

 

 محلً         دولٌة    
 السنة  مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب

 

   

 

 

 

 

 

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

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 تحكيم

 



 

    0202 – 0202جامعت ديالى  –كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –ت السيرة الذاتي

 الشارة الدولٌة بكرة السلة  عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      الجهة المانحة      

 1212 االتحاد الدولً لكرة السلة  /           /               

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 تحكٌم

 

الحصول على الشارة القارٌة بالتحكٌم لكرة  ن النشاط او االبداععنوا 

 السلة على الكراسً المتحركة

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      الجهة المانحة      

االتحاد الدولً لكرة السلة على  /                /          

 الكراسً المتحركة

1218 

 

 لتألٌف والترجمة ا

 

 

 اللغات التً ٌجٌدها 

 . العربٌة 1

  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/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / تعدد الطبعا سنة النشر/ 



 

    0202 – 0202جامعت ديالى  –كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –ت السيرة الذاتي

 . اللغة االنكلٌزٌة 1

2  . 

 مساهمات فً خدمة المجتمع 

1  . 

1 . 

2 . 

 نشاطات اخرى 

 حكم دولً بكرة السلة  . 1

 حكم قاري بكرة السلة على الكراسً المتحركة  . 1

 ي الشرطة العب كرة سلة سابق فً نادي دٌالى وناد . 2

3 . 

 

 

 

 


