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  السيرة الذاتية                                 

 

 62/2/0791: الوالدة تارٌخ          ٔياه ٔبظُ ؽ١ّل اٌقشبٌٟ :االسم الرباعً

 (1/12/2019) علٌها :تارٌخ الحصول                              الدكتوراه الشهادة :

 علم التدرٌب الرٌاضًالتخصص الدقٌق :              التربٌة الرٌاضٌة التخصص العام : 

 (06/0/6161) تارٌخ الحصول علٌه :    استاذ مساعد               اللقب العلمً : 

 (سنة 01) عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً :

 ال ٌوجد العالً :عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم 

 nizar.nazim@uodiyala.edu.iq البرٌد االلكترونً :

 جامعة دٌالى  : البكالورٌوسالجهة المانحة للشهادة 

 (6112/6119)تارٌخ الحصول علٌها : 

 جامعة دٌالى  الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :

 (6106) تارٌخ الحصول علٌها : 

 جامعة تكرٌت  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 (6107) تارٌخ الحصول علٌها : 

ذأثُش ٍْهج ذذسَثٍ ٍقرشح فٍ ذطىَش اىقىج )): عنوان رسالة الماجستير

 ((.اىخاصح وعالقرها تاىرصىَة ودافعُح االّجاص ىالعثٍ مشج اىُذ اىشثاب

 اىثاحث : ٍحَذ وىُذ شهاب اىخشاىٍ

 ىُث اتشاهٌُ جاعٌأ. ً. د.                  ا.ً.د عثاط فاضو جاتشاىَششفاُ : 
 

 -:هٍ أتىاب خَغح عيً اىشعاىح اشرَيد

 .تاىثحث اىرعشَف: االوه اىثاب-1

 ٚرطٛه ا١ٌل ووح ٚالغ ػوض ػٍٝ رورىي اٌزٟ اٌجؾش ٚأ١ّ٘خ اٌّملِخ رٕبٚي       

 ٚػاللزٙب ا١ٌل ووح ٌؼجخ فٟ ا١ّ٘زٙب ٚث١بْ اٌقبصخ اٌمٛح ٚالس١ّب ٚاالكائ١خ اٌجل١ٔخ ِزطٍجبرٙب

 ِٕٚٙب فصٛصب   ا١ٌل ٚووح ػِّٛب   اٌو٠بضخ فٟ إٌفس١خ اٌؼٛاًِ أصو رٕبٚي ٚونٌه ثبٌزص٠ٛت،

 اٌٛالغ كهاسخ ا١ّ٘خ ونٌه ا١ٌل، ووح فٟ االٔغبى ثلافؼ١خ اٌقبصخ اٌمٛح ػاللخ ٚث١بْ االٔغبى كافؼ١خ

 ٚاٌزؼوف اٌقبصخ اٌمٛح ٌزط٠ٛو ِمزوػ رله٠جٟ ِٕٙظ ٚضغ مٌه ضٛء ٚفٟ اٌقبصخ ٌٍمٛح اٌؾل٠ش

 .االٔغبى ٚكافؼ١خ ثبٌزص٠ٛت اٌقبصخ اٌمٛح ػاللخ ػٍٝ
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 ثالػجٟ اٌّجبشو ٚأؽزىبوٗ اٌجبؽش ِزبثؼخ فالي ِٓ رجٍٛهد فمل اٌجؾش ِشىٍخ أِب     

 اٌقبصخ اٌمٛح ثزله٠جبد ا١ٌل ووح ِلهثٟ ِٓ ل١ًٍ غ١و ػلك ا٘زّبَ لٍخ الؽع اٌؼواق، فٟ ا١ٌل ووح

 أكاء فٟ ٚاضؾب   ضؼفب   ظٙٛه اٌٝ ثبٌزبٌٟ اكٜ ِّب اٌزله٠ج١خ، ِٕب٘غُٙ فٟ اٌىبفٟ اٌٛلذ ٚاػطبئٙب

 لٍخ ٚونٌه اٌّوِٝ ػٍٝ اٌزص٠ٛت فٟ وبٌضؼف اٌّطٍٛثخ، ثبٌمٛح ا١ٌل ثىوح اٌقبصخ اٌّٙبهاد

 ٘نٖ ضٛء ٚفٟ ، اٌجبؽش اطالع ٚؽست إٌفس١خ ثبٌغٛأت اٌضؼف ٘نا روثظ اٌزٟ اٌجؾٛس

 .ٚاٌفوٚض األ٘لاف اٌجبؽش ث١ٓ اٌّشىٍخ

 -:فٍ ٍيخصح اىثحث أهذاف وماّد 

 ا١ٌل ووح الػجٟ ٌلٜ اٌقبصخ اٌمٛح ٌزط٠ٛو ِمزوػ رله٠جٟ ِٕٙظ ِفوكاد ٚضغ •

 .اٌجؾش ػ١ٕخ افواك اٌشجبة

 اٌقبصخ اٌمٛح رط٠ٛو فٟ اٌّمزوػ اٌزله٠جٟ إٌّٙظ ِفوكاد رأص١و ػٍٝ اٌزؼوف •

 .اٌجؾش ػ١ٕخ افواك ٌلٜ

 ٌلٜ االٔغبى كافؼ١خ ٚ ٚاٌزص٠ٛت اٌقبصخ اٌمٛح ث١ٓ اٌؼاللخ ٔٛع ػٍٝ اٌزؼوف •

 .اٌزغو٠ج١خ اٌّغّٛػخ افواك

 -:٠أرٟ ِب اٌجبؽش ٚأفزوض  

 ٌلٜ اٌقبصخ اٌمٛح رط٠ٛو فٟ ا٠غبث١ب   رأص١وا   اٌّمزوػ اٌزله٠جٟ إٌّٙظ ٌّفوكاد •

 .اٌجؾش ػ١ٕخ أفواك اٌشجبة ا١ٌل ووح الػجٟ

 ٌٍمٛح( اٌجؼل٠خ -اٌمج١ٍخ) االفزجبهاد ٔزبئظ فٟ إؽصبئ١خ كالٌخ ماد فوٚق ٚعٛك •

 .اٌجؼل٠خ االفزجبهاد ٌٚصبٌؼ ٚاٌضبثطخ اٌزغو٠ج١خ ٌٍّغّٛػز١ٓ اٌقبصخ

 ٌٍمٛح( ثؼلٞ -اٌجؼلٞ)  االفزجبهاد ٔزبئظ فٟ إؽصبئ١خ كالٌخ ماد فوٚق ٚعٛك •

 .اٌزغو٠ج١خ اٌّغّٛػخ ٌٚصبٌؼ ٚاٌضبثطخ اٌزغو٠ج١خ ٌٍّغّٛػز١ٓ اٌقبصخ

 اٌمٛح ث١ٓ اٌجؼل٠خ االفزجبهاد فٟ اؽصبئ١خ كالٌخ ماد اهرجبط ػاللخ رٛعل •

 .اٌزغو٠ج١خ اٌّغّٛػخ افواك ٌلٜ االٔغبى ٚكافؼ١خ ٚاٌزص٠ٛت اٌقبصخ

 -:فناّد اىثحث ٍجاالخ أٍا     

 اٌو٠بضٟ ٌٍّٛسُ ٌٍشجبة ا١ٌل ثىوح اٌؼوال١خ االٔل٠خ الػجٟ ِٓ ػ١ٕخ: اىثششٌ اىَجاه

2011-2012. 

 .2012/ 6/  30  ٌٚغب٠خ 2012/ 2/  11 ِٓ ٌٍّلح: اىضٍاٍّ اىَجاه

 .اٌو٠بض١خ ٌألٌؼبة اٌّغٍمخ اٌو٠بضٟ اٌىوؿ ٔبكٞ لبػخ: اىَناٍّ اىَجاه

 .اىثاب هزا ذضَِ: اىثاٍّ اىثاب -2

 ػلح ِؾبٚه إٌظو٠خ اٌلهاسبد ٚاشزٍّذ اٌّشبثٙخ، ٚاٌلهاسبد إٌظو٠خ اٌلهاسبد       

 ِٙبهح ػٓ فضال اٌقبصخ، اٌمٛح رله٠ت طوائك ٚونٌه ا١ٌل، ووح فٟ ٚأ١ّ٘زٙب اٌقبصخ اٌمٛح أّ٘ٙب

 ٚكافؼ١خ إٌفس١خ اٌؼٛاًِ ا٠ضب   اٌجبة ٘نا ٚرٕبٚي ٚاٌللخ، اٌمٛح ؽ١ش ِٓ ا١ٌل ثىوح اٌزص٠ٛت

 اٌجبة ٘نا رضّٓ ػٓ فضال   فبصخ ، ا١ٌل ووح ٚفٟ اٌو٠بضٟ اٌّغبي فٟ ٚا١ّ٘زّٙب االٔغبى

 .اٌجؾش ثّٛضٛع اٌصٍخ ماد اٌّشبثٙخ اٌلهاسبد

 .اىثاب هزا ذضَِ: اىثاىث اىثاب -3

 مٞ اٌزغو٠جٟ، إٌّٙظ اٌجبؽش اسزقلَ إم: ا١ٌّلا١ٔخ ٚإعواءارٗ اٌجؾش ِٕٙظ     

 ٚاكٚاد اٌؼ١ٕخ ٚصف ا٠ضب   اٌجبة ٘نا ٚرٕبٚي ٚاٌضبثطخ، اٌزغو٠ج١خ اٌّزىبفئز١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ

 ِٓ ِغّٛػخ اٌجبؽش اسزقلَ ؽ١ش اٌجؾش فٟ اٌّسزقلِخ االفزجبهاد رضّٓ وّب اٌجؾش،

 اٌزله٠جٟ إٌّٙظ رأص١و ِلٜ ػٍٝ ٚاٌزؼوف عٙخ، ِٓ إٌزبئظ كلخ ٌضّبْ اٌّمٕٕخ االفزجبهاد

 اٌزله٠جٟ ٌٍّٕٙبط اٌجبة ٘نا رضّٓ ػٓ فضال   افوٜ، عٙخ ِٓ اٌجؾش أل٘لاف طجمب   اٌّمزوػ

 .إٌزبئظ ٌّؼبٌغخ إٌّبسجخ اإلؽصبئ١خ اٌٛسبئً اسزقلاَ ػٓ فضال   رم١ٕٕٗ، ٚو١ف١خ ِٚؾبٚهٖ اٌّمزوػ

 .اىثاب هزا ذضَِ: اىشاتع اىثاب -4

 رٕبٚي ؽ١ش ِؾٛه٠ٓ ػٍٝ اشزًّ ام االفزجبهاد، ٔزبئظ ِٕٚبلشخ ٚرؾ١ًٍ ػوض    

 ٌٍّغّٛػز١ٓ اٌفوٚق ٌلالالد االفزجبهاد ٔزبئظ ِٕٚبلشخ ٚرؾ١ًٍ ػوض األٚي اٌّؾٛه فٟ اٌجبؽش
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 االهرجبط ِؼبِالد ٔزبئظ ِٕٚبلشخ ٚرؾ١ًٍ ػوض شًّ اٌضبٟٔ اٌّؾٛه اِب ٚاٌضبثطخ، اٌزغو٠ج١خ

 االفزجبهاد فٟ اٌزغو٠ج١خ اٌّغّٛػخ ألفواك االٔغبى ٚكافؼ١خ اٌزص٠ٛت ٚث١ٓ اٌقبصخ اٌمٛح ث١ٓ

 .اٌج١ب١ٔخ ٚاألشىبي ثبٌغلاٚي اٌواثغ اٌجبة اٌجبؽش ػيى ٚلل اٌجؼل٠خ،

 .اىثاب هزا ذضَِ: اىخاٍظ اىثاب -5

 اٌزٛص١بد، ٚضغ رُ أسزٕزغٗ ِب ضٛء فٟ اٌجبؽش ا١ٌٙب رٛصً اٌزٟ االسزٕزبعبد      

 -:االر١خ االسزٕزبعبد اٌٝ اٌلهاسخ فٍصذ إٌزبئظ ِٕبلشخ ِؾزٜٛ ضٛء ٚفٟ

 اٌجؾش ِزغ١واد رط٠ٛو فٟ ا٠غبث١ب   رأص١وا   اٌّمزوػ اٌزله٠جٟ إٌّٙظ ٌّفوكاد اْ -1

 .اٌجؾش ػ١ٕخ أفواك ٌلٜ اٌقبصخ اٌمٛح ِٓ

 فٟ اٌضبثطخ اٌّغّٛػخ ألفواك اٌّزجغ ٌٍّٕٙظ ٚاضؼ ا٠غبثٟ رأص١و ٚعٛك -2

 ، ٌٍوع١ٍٓ اٌمٛح ٚرؾًّ ٌٍنهاػ١ٓ ثبٌسوػخ ا١ٌّّيح اٌمٛح رط٠ٛو فٟ( ثؼلٞ -اٌمجٍٟ) االفزجبهاد

 ٚاٌمٛح ٚاٌوع١ٍٓ ٌٍنهاػ١ٓ االٔفغبه٠خ اٌمٛح ِزغ١واد فٟ ٚاضؼ ثشىً ا٠غبث١ب   اٌزأص١و ٚػلَ

 .ٌٍنهاػ١ٓ اٌمٛح ٚرؾًّ ٌٍوع١ٍٓ ثبٌسوػخ ا١ٌّّيح

 ٔزبئظ فٟ اٌضبثطخ اٌّغّٛػخ ػٍٝ ٚاضؾب   رفٛلب   اٌزغو٠ج١خ اٌّغّٛػخ أظٙود -3

 .اٌقبصخ اٌمٛح ِزغ١واد فٟ اٌجؼل٠خ االفزجبهاد

 ٌٍوع١ٍٓ االٔفغبه٠خ ٚلٛح عٙخ ِٓ اٌزص٠ٛت لٛح ث١ٓ ِؤصوح ػاللخ ٚعٛك ػلَ -4

 افوٜ عٙخ ِٓ ٚاٌوع١ٍٓ ٌٍنهاػ١ٓ اٌمٛح ٚرؾًّ ٚاٌوع١ٍٓ ٌٍنهاػ١ٓ ثبٌسوػخ ا١ٌّّيح ٚاٌمٛح

 .اٌزغو٠ج١خ اٌّغّٛػخ الفواك

 عٙخ ِٓ اٌقبصخ اٌمٛح ٚث١ٓ عٙخ ِٓ اٌزص٠ٛت كلخ ث١ٓ ِؤصوح ػاللخ ٚعٛك ػلَ -5

 .اٌزغو٠ج١خ اٌّغّٛػخ الفواك افوٜ

 ِٓ اٌقبصخ اٌمٛح ٚث١ٓ عٙخ ِٓ االٔغبى كافؼ١خ ث١ٓ ِؤصوح ػاللخ ٚعٛك ػلَ -6

 .اٌزغو٠ج١خ اٌّغّٛػخ ألفواك افوٜ عٙخ

 اُ شأّها ٍِ اىرٍ واىَقرشحاخ اىرىصُاخ ٍِ ٍجَىعح وضع اىً اىثاحث دفع ٍَا     

 ماّد اىرىصُاخ أهٌ فاُ رىل وعيً األفضو، االّجاص ّحى اىشَاضٍ اىَغرىي ذطىَش فٍ ذشاسك

 -:اِذٍ اىْحى عيً

 االكاء ِزطٍجبد رط٠ٛو فٟ اٌقبصخ اٌمٛح ٌزط٠ٛو اٌّمزوػ اٌزله٠جٟ إٌّٙظ اػزّبك -1

 .ا١ٌل ووح ٌالػجٟ

 إٌّب٘ظ ثٛضغ ٌؼاللزٙب االٔغبى كافؼ١خ ِٕٚٙب إٌفس١خ ثبٌغٛأت  اٌؼٕب٠خ رأو١ل -2

 .اٌشجبة ٌالػج١ٓ ا١ٌل ثىوح اٌزله٠ج١خ

 اٌجل١ٔخ ا١ٌل ووح ٌؼجخ ِزطٍجبد ثبلٟ ِغ اٌقبصخ اٌمٛح رله٠جبد هثظ رأو١ل -3

 .ٚإٌفس١خ ٚاٌّٙبه٠خ

 ػٕل اٌؾل٠ضخ ٚاالسب١ٌت اٌّقزٍفخ اٌزله٠ت طوائك اسزقلاَ فٟ اٌز٠ٕٛغ ضوٚهح -4

 .ػ١ٍّخ أسس ػٍٝ ِج١ٕخ ٚاالسب١ٌت اٌطوائك ٘نٖ رىْٛ ٚاْ اٌقبصخ اٌمٛح رله٠ت

 ِزؼلكح ِسز٠ٛبد ٚػٍٝ اٌؼّو٠خ اٌفئبد ِقزٍف ػٍٝ ِّبصٍخ كهاسبد إعواء رأو١ل -5

 .ا١ٌل ووح فٟ األكاء ِسزٜٛ فٟ ِجبشو رأص١و ِٓ( اٌقبصخ اٌمٛح) اٌصفخ ٌٙنٖ ٌّب

 فصٛصب   اٌقبصخ ٌٍٚمٛح ػِّٛب   ا١ٌل ووح ٌالػجٟ كٚه٠خ افزجبهاد اعواء رأو١ل -6

 .اٌؾم١مٟ اٌالػج١ٓ ِسزٜٛ ػٍٝ ٌٍزؼوف
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 فٍ اىثصشَح اىشؤَح وفق خاصح ذَشَْاخ أثش (( الدكتوراه : أطروحةعنوان 

 العثٍ ىذي اىهجىٍُح اىخططُح اىَهاساخ و اىثصشَح اىقذساخ تعض ذطىَش

 ((اىشثاب اىُذ مشج

 اىثاحث : ّضاس ّاظٌ حَُذ اىخشاىٍ

 بإشراف
 حمودي عصام نعمان                            أ.د ليث ابراهيم جاسم أ.د

 م1449                     هـ                  4114
 هدف وإن, علمٌة أسس على ومبنٌة مخططة تربوٌة عملٌة الرٌاضً التدرٌب عملٌة تعد        

 المبارٌات أثناء المثالً األداء إلى وصولهم هو لالعبٌن التدرٌب لبرامج التخطٌط عند المدرب

 والتً الرٌاضٌة الفورمة حالة إلى الالعبون وصل اذا إال ٌتحقق لن وهذا النتائج افضل لتحقٌق

 عن الكشف عملٌة وإن ,(النفسً-الذهنً-المهاري -البدنً) االعداد جوانب جمٌع بتكامل تتم

 األداء إلى للوصول الرٌاضً للمدرب الرئٌسٌة المهام من التدرٌبٌة العملٌة فً حدٌثة أسالٌب

 من البصرٌة الرؤٌة تدرٌبات وتعد, المطلوب اإلنجاز تحقٌق وبالتالً والمثالً المتكامل

 األسالٌب بجانب الرٌاضً األداء لتحسٌن المدرب علٌها ٌعتمد أن ٌمكن التً الحدٌثة األسالٌب

 . والمنافسات التدرٌب أثناء كبٌرة أهمٌة من لها لما األخرى

 أن ٌجب لذاك المباراة, اثناء المتغٌرات بكثرة تتمٌز التً التنافسٌة األلعاب من الٌد وكرة       

 الهدف الالعب ٌحقق أن بمعنى التكٌف, و والكفاٌة بالفاعلٌة الالعب عند المهارى األداء ٌتمٌز

 القدرات أهمٌة برزت هنا ومن ألدائه, معٌقه ظروف أٌة وتحت المحدد الوقت فً األداء من

 .الٌد كرة العب أداء فً البصرٌة

 :باالتً الرئٌسٌة الدراسة أهداف تحدٌد تم ذلك وعلى      

 العبً لدى الهجومٌة الخططٌة والمهارات البصرٌة القدرات لبعض اختبارات وبناء تصمٌم-0

 .البحث عٌنة افراد سنة 07-09 بأعمار الشباب الٌد كرة

 والمهارات البصرٌة القدرات بعض لتطوٌر البصرٌة الرؤٌة وفق خاصة تمرٌنات إعداد -6

 .البحث عٌنة افراد لدى الهجومٌة الخططٌة

 القدرات بعض تطوٌر فً البصرٌة الرؤٌة وفق الخاصة التمرٌنات تأثٌر على التعرف -1

 .البحث عٌنة أفراد لدى الهجومٌة الخططٌة والمهارات البصرٌة

 والضابطة, التجرٌبٌة المتكافئتٌن المجموعتٌن ذي التجرٌبً المنهج الباحث استخدم وقد       

 (.البعدي -القبلً) واالختبار
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 الشباب فئة العراق فً المحافظات ومنتخبات أندٌة من العبا  ( 26) من البحث عٌنة وتكونت    

( 11) بناء وعٌنة العبا ,( 06) استطالعٌة عٌنات ومقسمٌن ,(6102/6107) للموسم الٌد بكرة

 على الباحث وعمل العبٌن,( 01) ضابطة ومجموعة العبٌن,( 01) تجرٌبٌة ومجموعة العبا ,

 المهارات اختبارات إلى باإلضافة البصرٌة للقدرات المٌدانٌة االختبارات من مجموعة بناء

 الغرض, لهذا بتصمٌمها الباحث قام الكترونٌة منظومة خدامباست وذلك الهجومٌة الخططٌة

 االضاءات باستخدام البصرٌة الرؤٌة تمرٌنات من لمجموعة التدرٌبً المنهج تضمٌن عن فضال  

 والتً الٌد كرة لعبة لمهارات مشابه وبأداء البصرٌة القدرات لتطوٌر الملونة والكرات الملونة

 اإلحصائٌة الحقٌبة الباحث استخدم ,وقد الهجومٌة الخططٌة المهارات تطوٌر على تعمل

(spss )إحصائٌا   البٌانات لمعالجة. 

 أداة بمثابة تعد جداول فً ووضعها المستحصلة النتائج مناقشة إلى الباحث عمد وقد     

 .الدراسة نتائج عنه أسفرت لما توضٌحٌة

 :اآلتٌة لالستنتاجات الدراسة خلصت النتائج مناقشة محتوى ضوء فً    

 الدقة) البصرٌة القدرات متغٌرات فً تطور حدوث إلى أدت البصرٌة الرؤٌة تمرٌنات-0

 (.البصرٌة الرؤٌة عمق المحٌطٌة, الرؤٌة سرعة البصرٌة,

 قٌد الهجومٌة الخططٌة المهارات وتطوٌر تحسٌن إلى أدت البصرٌة الرؤٌة تمرٌنات -6

 .الدراسة

 المناسب البصري التدرٌب طرٌق عن وتطوٌرها تحسٌنها ٌمكن البصرٌة القدرات ان-1

 .                الممارسة الرٌاضٌة الفعالٌات أداء لمتطلبات مشابهة ادائٌة البصرٌة للرؤٌة تمرٌنات باستخدام

 فً ثمارها أعطت قد مٌدانٌا   البصرٌة القدرات لقٌاس ببنائها الباحث قام التً االختبارات ان-4

 .األداء أثناء الالعبٌن لدى القدرات هذه مستوى قٌاس

 الوظائف التي شغلها: 

 اٌٝ –اٌفزوح ِٓ  ِىبْ اٌؼًّ اٌٛظ١فخ د

1 
مسؤول شعبة شؤون 

 التدرٌسٌٌن
كلٌة التربٌة  –جامعة دٌالى 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 6101الى  6112
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 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 

 

 

  المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 

 

 

 

 

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

 كرة اليد 2010-2002 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  1

 كرة اليد 2021 -2012 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 2

 التدريب الرياضي 2021 -2020 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 3

4    

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2010 - 2001 ووح ا١ٌل االٌؼبة اٌفول١خ اٌزوث١خ اٌو٠بض١خ ك٠بٌٝ 1

 2021 - 2012 ووح ا١ٌل االٌؼبة اٌفول١خ اٌزوث١خ اٌو٠بض١خ ك٠بٌٝ 2

 2021 - 2020 رله٠ت ه٠بضٟ اٌؼٍَٛ إٌظو٠خ اٌزوث١خ اٌو٠بض١خ ك٠بٌٝ 3

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 6102 كرة الٌد االلعاب الفرقٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 1

2      

3      

4      
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 على الرسائل واالطاريح  األشراف 

 

 

 

  المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 ديالى 1
التربية البدنية 

وعلوم 
 الرياضة

 2020/2021 الدراسات العليا

 عنوان  الرسالة
 االطروحة   أو

 تطوير في بالسرعة التغيير بأسلوب خاصة تمرينات  تأثير
 لالعبي الخاص والتحمل الفسيولوجية المتغيرات بعض

 المصغرة القدم كرة

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

2     

  

 عبِؼخ اٌىٛفخ –اٌّؤرّو اٌلٌٟٚ االٚي ٌى١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2015 -         التربٌة الرٌاضٌة  جامعة الكوفة  1
 االٚي ٌى١ٍخ االسواء اٌغبِؼخ  اٌلٌٟٚ اٌّؤرّو العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

التربٌة الصحٌة  كلٌة االسراع الجامعة 2
 والنفسٌة

        - 2016 

 االٚي ٌى١ٍخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ اٌو٠بضخ /عبِؼخ اٌىٛفخ  اٌّؤرّو اٌلٌٟٚ العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

التربٌة البدنٌة وعلوم  جامعة الكوفة  3
 الرٌاضة

        - 2012 

 ٌى١ٍخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ اٌو٠بضخ/ عبِؼخ ك٠بٌٝاٌلٌٟٚ االٚي اٌّؤرّو  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ   عبِؼخ ك٠بٌٝ 4

 اٌو٠بضخ
        - 2012 
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 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 
 

 عبِؼخ ك٘ٛناٌّؤرّو اٌلٌٟٚ االٚي ٌى١ٍخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ اٌو٠بضخ /  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسية

اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ   عبِؼخ ك٘ٛن 5

 اٌو٠بضخ
        - 2020 

 االفزواضٟ االٚي ٌى١ٍخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ اٌو٠بضخ / عبِؼخ ك٠بٌٝاٌّؤرّو  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ   عبِؼخ ك٠بٌٝ 6

 اٌو٠بضخ
        - 2020 

 ت
 

 الدورة التدريبية بكرة اليد عنوان الدورة 
1 

 2014 / محافظة ديالى المركز التخصصي للموهبة الرياضية مكان االنعقاد

 ت
 

 التدريبية بالكرة العابرةدورة ال  عنوان الدورة 
2 

 2015 جمهورية مصر العربية / الزقازيق مكان االنعقاد

 ت
 

 الدورة التحكيمية بالكرة العابرة عنوان الدورة 
3 

 2015 الزقازيق/  العربية مصر جمهورية مكان االنعقاد

 ت
 

 الرياضيين القادة وتدريب تأهيل دورة عنوان الدورة 
4 

 2015 مجلس محافظة ديالى / شعبة الشباب والرياضة االنعقادمكان 

 ت
 

 الدورة التدريبية بعنوان)برنامج ميراش الرياضي( عنوان الدورة 
5 

 2012 جمهورية مصر العربية مكان االنعقاد

 ت
 

 الدورة التدريبية بعنوان)فسيولوجيا الرياضة( عنوان الدورة 
6 

 2012 العربية جمهورية مصر مكان االنعقاد

 ت
 

 الدورة التدريبية بعنوان)تأهيل اصابة الرباط الصليبي االمامي( عنوان الدورة 
7 

 2012 جمهورية مصر العربية مكان االنعقاد
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  تطوير التعليم أوالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع 
 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

 السرعة تطوٌر فً مقترح تدرٌبً منهج تأثٌر

 كرة لالعبً الفردي السرٌع والهجوم االنتقالٌة

 .الشباب الٌد

 6104 مجلة علوم الرٌاضة

 

2 

 تطأأوٌر فأأً البلٌأأومترك تمرٌنأأات بعأأض تأأأثٌر

 البعٌد التصوٌب بدقة وعالقتها االنفجارٌة القوة

 .الشباب الٌد كرة لالعبً القفز من

 6106 مجلة جامعة كركوك

 

3 

  التصوٌب بدقة وعالقتها النفسٌة الضغوط
 6102 مجلة الرٌاضة المعاصرة .الٌد بكرة القفز من القرٌب

 

4 

 المتباٌنأأة االرتفاعأأات تمرٌنأأات اسأأتخدام تأأأثٌر

 للرباعٌن العضلٌة القوة أنواع بعض تطوٌر فً

 .الشباب

مجلة القادسٌة لعلوم 

 الرٌاضة
6102 

  المناولة بدقة العضلً -العصبً التوافق عالقة 5
 .الشباب الٌد كرة لالعبً والتصوٌب

 6102 مجلة علوم الرٌاضة

6 
 التوأمٌة للعضلة الكهربائً النشاط عالقة

 لحظة الدفع بقوة الفخذٌة والمستقٌمة الوحشٌة
 الكرة فً المواجه الساحق بالضرب االرتقاء
 .الطائرة

 مجلة االسراء للعلوم

 الصحٌة والنفسٌة
6102 

 ت
 

 الدورة التدريبية بعنوان)التغذية ورياضة المرأة الحامل( عنوان الدورة 
2 

 2012 جمهورية مصر العربية مكان االنعقاد

 ت
 

 الدورة التدريبية االفتراضية عن التخطيط واالعداد الرياضي عنوان الدورة 
2 

 2020 مديرية تربية محافظة ديالى مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
10 

   مكان االنعقاد
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7 
 تدرٌبٌة وسائل باستخدام تمرٌنات تأثٌر

 الطوٌلة المناولة مهارة تطوٌر فً مساعدة

 .الٌد بكرة الناشئٌن لالعبٌن والقصٌرة

 6102 مجلة علوم الرٌاضة

2 
 تطوٌر فً البصرٌة الرؤٌة تمرٌنات تأثٌر
 لدى الهجومٌة الخططٌة المهارات بعض
 .الشباب الٌد كرة العبً

 6107 مجلة علوم الرٌاضة

2 
 تحمل تطوٌر فً خاصة تمرٌنات تأثٌر

 الدفاعٌة التحركات اداء وسرعة السرعة
 الٌد كرة العبً لدى الخاطف الهجوم لتغطٌة
 .الشباب

 6107 مجلة علوم الرٌاضة

10 

 فأأً( للعأأب مشأأابهة) المنافسأأة تمرٌنأأات تأأأثٌر

 العبً لدى والتصوٌب المناولة مهارتً تطوٌر

 .الناشئٌن  الٌد كرة

مجلة المستنصرٌة لعلوم 

 الرٌاضة
6107 

11 

 فأأً( مهارٌأأة – بدنٌأأة) خاصأأة تمرٌنأأات تأأأثٌر

 بعأض واداء الحركٌأة االسأتجابة سرعة تطوٌر

 لالعبأأأٌن الفردٌأأأة الدفاعٌأأأة التحركأأأات انأأأواع

 .الٌد بكرة الشباب

 6107 مجلة جامعة البصرة

12 
 بأأأبعض وعالقتأأأه الحركأأأً -الجسأأأمً الأأأذكاء

 .الٌد بكرة الشباب لالعبٌن االساسٌة المهارات
 6161 مجلة الثقافة الرٌاضٌة

13 

 للقفأز مختلفة ارتفاعات تمرٌنات استخدام تأثٌر

 للأأرجلٌن االنفجارٌأأة القأأوة تطأأوٌر فأأً العمٌأأق

 الٌأأد كأأرة لالعبأأً عالٌأأا   بأأالقفز التصأأوٌب ودقأأة

 .الشباب

 6161 مجلة جامعة دهوك

14 

 لتمرٌنأأأأأات مقتأأأأأرح تأأأأأدرٌبً برنأأأأأامج تأأأأأأثٌر

 ألداء االنفجارٌأأة القأأوة تطأأوٌر فأأً البلٌأأومترك

 .الشباب لالعبٌن الٌد بكرةالتصوٌب  مهارة

 6161 مجلة جامعة دهوك

15 
  لالعبً الفردٌة الدفاعٌة الواجبات فاعلٌة تحلٌل

 بطولة فً الٌد بكرة العراقً الوطنً المنتخب
 م6161 اسٌا

 6160 مجلة علوم الرٌاضة

مهارٌة فً تطوٌر  -تأثٌر تمرٌنات بدنٌة 16
 التحمل الخاص لالعبً كرة القدم المصغرة

 6160 مجلة علوم الرٌاضة

 

 

 



abeb  جاٍعح دَاىً -ميُح اىرشتُح اىثذُّح وعيىً اىشَاضح  –اىغُشج اىزاذُح 

 2022/2021 –عبِؼخ ك٠بٌٝ  -و١ٍخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ اٌو٠بضخ  –اٌس١وح اٌنار١خ 

 

 

  ( المجالت العالمية ومجلةimpact factors التي قام بالنشر فيها ) 
 ت

1 

 ِغٍخ اٌؼصو اٌل١ٌٚخ / ِب١ٌي٠ب اسم المجلة

 المناولة مهارتي بأداء وعالقته السيطرة مركز عنوان البحث
 .اليد بكرة والطبطبة

 2015 ماليزيا الدولة 

 ت

2 

 مالٌزٌا/  الدولٌة العصر مجلة اسم المجلة

 التمرٌن بأسلوبً الذهنً التدرٌب تمرٌنات أثر عنوان البحث
 مهارتً تعلم فً والعشوائً المتسلسل

 .بها واالحتفاظ الٌد بكرة والتصوٌب المناولة

 2016 ماليزيا الدولة / 

 

 ت

3 

 المجلة االوربٌة لعلوم الرٌاضة اسم المجلة

 لدى بالقفز التصوٌب بدقة وعالقتها البصرٌة الدقة عنوان البحث
 .الشباب الٌد كرة العبً

 2012 السويد الدولة / 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

 

 



abeb  جاٍعح دَاىً -ميُح اىرشتُح اىثذُّح وعيىً اىشَاضح  –اىغُشج اىزاذُح 

 2022/2021 –عبِؼخ ك٠بٌٝ  -و١ٍخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ اٌو٠بضخ  –اٌس١وح اٌنار١خ 

 

 

 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 

 ت
 الهيئة الوطنية للموهبة الرياضية العراقية اسم الهيئة

11 

 

 السنة عضواً / انتهاء العضويةمازال  تاريخ االنتساب محلي         دولية

 

2014    

 ت
 الجمعية العراقية فرع التدريب الرياضي اسم الهيئة

22 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوية تاريخ االنتساب محلي         دولية

 

2020   

 

 

 

 

 

 نشاطات حصل فيها على ) جوائز / شهادات تقديرية /  أو إبداعات
 كتب شكر(

  ت

 دورة تطويرية النشاط أو اإلبداعنوع 
1 

 القاء محاضرات اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 



abeb  جاٍعح دَاىً -ميُح اىرشتُح اىثذُّح وعيىً اىشَاضح  –اىغُشج اىزاذُح 

 2022/2021 –عبِؼخ ك٠بٌٝ  -و١ٍخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ اٌو٠بضخ  –اٌس١وح اٌنار١خ 

 2015 السيد محافظ ديالى  

  ت

 لجنة امتحانيه النشاط أو اإلبداعنوع 
2 

 عضو اللجنة االمتحانية اإلبداععنوان النشاط او  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2012 السيد وزير التعليم العالي  

  ت

 براءة اختراع أو النشاطنوع اإلبداع 

3 

 تصميم جهاز كهربائي رياضي عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 تقديرية / كتاب شكر ()جائزة / شهادة 

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2012 جامعة ديالى  

  ت

 تعاون بين الوزارات نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

 القاء محاضرات عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 السنة الجهة المانحة

 2020 وزارة التربية العراقية  

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

5 



abeb  جاٍعح دَاىً -ميُح اىرشتُح اىثذُّح وعيىً اىشَاضح  –اىغُشج اىزاذُح 

 2022/2021 –عبِؼخ ك٠بٌٝ  -و١ٍخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ اٌو٠بضخ  –اٌس١وح اٌنار١خ 

 عضو لجنة مناقشة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

  
كلية التربية االساسية / جامعة 

 ديالى
2020 

  ت

 أشراف  نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

 أشراف طالب ماجستير النشاط أو اإلبداع عنوان 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

  
كلية التربية البدنية وعلوم 

 جامعة ديالىالرياضة / 
2012 

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط
7 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 شهادة تقديرية / كتاب شكر ()جائزة / 
 الجهة المانحة

 السنة

 

    

 

 

 

 

 



abeb  جاٍعح دَاىً -ميُح اىرشتُح اىثذُّح وعيىً اىشَاضح  –اىغُشج اىزاذُح 

 2022/2021 –عبِؼخ ك٠بٌٝ  -و١ٍخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ اٌو٠بضخ  –اٌس١وح اٌنار١خ 

 

 

 التأليف والترجمة 

 

 اللغات التي يجيدها 

 العربية.  1

2  . 

3  . 

 مساهمات في خدمة المجتمع 

  ّووي هػب٠خ اٌّٛ٘جخ اٌو٠بض١خ فٟ اٌؼواق ٌ ووح ا١ٌل ٌغٕخػضٛا  -1

 ِؾبضو فٟ اٌلٚهاد اٌزط٠ٛو٠خ ٌٍّلهث١ٓ فٟ ِووي هػب٠خ اٌّٛ٘جخ اٌو٠بض١خ فٟ اٌؼواق -2

 اٌزوث١خ ٚىاهح فٟ ٌٍّلهث١ٓ اٌزطٛه٠خ اٌلٚهاد فٟ ِؾبضو  -3

 

 أخرىنشاطات  

 11/5/2020 -، ربه٠ـ ِٕؼ اٌجواءح111/2019 -ثواءح افزواع هلُ اٌطٍت -1

 2016/2011ِلهة ِٕزقت عبِؼخ ك٠بٌٝ ثىوح ا١ٌل  ٌٍؼبَ اٌلهاسٟ  -2

 2016/2011ِلهة ِٕزقت و١ٍخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ اٌو٠بضخ ثىوح ا١ٌل ٌٍؼبَ اٌلهاسٟ  -3

 .2014/2015 – 2013/2014ِلهة ٔبكٞ ك٠بٌٝ اٌو٠بضٟ ثىوح ا١ٌل ٌٍّٛسُ اٌو٠بضٟ  -4

 خ ثىوح ا١ٌل.ؽبصً ػٍٝ شٙبكح رله٠ج١خ ٚرؾى١ّ١خ ك١ٌٚ -5

 ؽبصً ػٍٝ شٙبكح رله٠ج١خ ٚرؾى١ّ١خ ك١ٌٚخ ثبٌىوح اٌؼبثوح. -6

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 


