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

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

  السيرة الذاتية                                 

                                                   محمد فرحان سلمان حمدا :االسم الرباعي

                                                                                           1/9/1914 خ الوالدة:يارت

 

 (72/2/7026) تاريخ الحصول عليها : /           الدكتوراه  الشهادة :   *  

 

 التدريب الرياضي التخصص الدقيق : /                التربية الرياضية التخصص العام : 

 (7111) تاريخ الحصول عليه : /استاذ مساعد               اللقب العلمي : 

 سنوات(11) ت الخدمة في التعليم العالي :عدد سنوا

 اليوجد  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 ahmed.farhan@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني :

 جامعة بغداد  الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس :

 (1991- 1996)تاريخ الحصول عليها : 

 ديالى جامعة  الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 (7116) تاريخ الحصول عليها : 

 جامعة بغداد  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 (7116) تاريخ الحصول عليها : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

 

 

تأثير استخدام جهاز تدريبي مقترح لتطوير القوة  )) : عنوان رسالة الماجستير

 م فراشة ((50المميزة بالسرعة للذراعين لسباحي 

 لى خمسة أبواب هي :اشتملت الرسالة ع

 الباب األول : التعريف بالبحث :

حتوى هذا الباب على التعريف بالبحث واشتمل على مقدمة  البحةث ومهميتة    إ
إذ تطرق الباحث إلى من تطور اإلنجاز الرياضي في األلعاب الرياضي  كاف  ورياض  

ت العلمية  والبحةوث السباح  خاص  كان دافعًا وراء العديد من الباحثين القيةا  بالدراسةا
والذي مدى إلى صنع واستخدا  عدد من األجهةز  واألدوات المسةاعد  التةي تعمةل علةى 
رفع مستوى السباح البدني والمهاري   باإلضةاف  إلةى مهمية  البحةث فةي تصةنيع جهةاز 

  فراشةةة  50تةةةدريبي يسةةةاعد علةةةى تطةةةوير القةةةو  المميةةةز  بالسةةةرع  للةةةذراعين فةةةي سةةةباح  
باستخدا  الجهاز التدريبي المقتةرح لتطةوير القةو  المميةز  بالسةرع  ووضع منهج تدريبي 
   فراش .50للذراعين في سباح  

ممةا مشةةكل  البحةةث م فةةتكمن فةي دلةة  اسةةتخدا  األجهةةز  التةي تعمةةل علةةى تطةةوير 
القةةو  العضةةلي  للعضةةات العاملةة  بسةةباح  الجراشةة    ويجةةب عةةد  ا عتمةةاد فقةةط علةةى 

المةنهج التةدريبي مثةل اسةتخدا  قاألثقةال مو الكجةوف مو  الطرق المسةتخدم  فةي مجةردات
  0الحبل المطاطي( التي  توفر المسار الحركي المشاب  لنوع الجعالي  
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 أهـداف البحث :  

   تصنيع جهاز تدريبي مقترح لتطوير القو  المميز  بالسةرع  للةذراعين فةي سةباح
  0  فراش   50

 التةةةدريبي المقتةةةرح لتطةةةوير القةةةو  المميةةةز   التعةةةرف علةةةى تةةةدثير اسةةةتخدا  الجهةةةاز
   فراش  50بالسرع  للذراعين في سباح  

   50التعةةةرف علةةةى نسةةةب  تطةةةور القةةةو  المميةةةز  بالسةةةرع  للةةةذراعين فةةةي سةةةباح  
   0فراش  للمجموعتين الضابط  والتجريبي  بين ا ختبارين القبلي والبعدي 

 

 فروض البحث : 

 رح تةةةةدثير معنةةةةوي فةةةةي تطةةةةوير القةةةةو  المميةةةةز   سةةةةتخدا  الجهةةةةاز التةةةةدريبي المقتةةةة
  0(  فراش  50بالسرع  للذراعين في سباح  ق

  توجةةد فةةروق ذات د لةة  إحصةةااي  بةةين ا ختبةةارين القبلةةي والبعةةدي للمجمةةوعتين
  0التجريبي  والضابط 

 

 مجاالت البحث : 

  سن   15-17المجال البشري م سباحي منتخب الشباب بدعمار 
  0  8/8/2005ولغاي  24/5/2005 المجال الزمني م   

 0المغلق  يالمجال المكاني م مسبح الشعب األولمب  

 

 الباب الثاني 

10 
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إشتمل هذا الباب على الدراسات النظري  والمشةابه    إذ إن الموضةوعات التةي تطةرق 
 الدراسات النظري  كانت لها عاد  بموضوع البحث وهي م  إليها الباحث في

لى موضةوع مقدم  عن التدريب الريا ضي في السباح  ومنواع التدريب في السباح    وا 
ذلك األداء الجنةي لسةباح  مجهو  القو  ومنواعها وكذلك منواع ا نقباضات العضلي    وك

  0الجراش 

سةعيد محمةد مما الدراسات المشابه  فاشتملت علةى دراسة  علةي محمةد الجميلةي ودراسة  
 الدباغ.

 الباب الثالث 

جراءاتةةتنةةاول هةةذا البةةاب م الميدانيةة    إذ تةة  اسةةتخدا  المةةنهج   نهجيةة  البحةةث وا 
( سةةباحين 10التجريبةةي كونةة  يةةتاء  مةةع طبيعةة  المشةةكل    وتدلجةةت عينةة  البحةةث مةةن ق

يمثلةةون سةةةباحي المنتخةةب الةةةوطني قفاةةة  الشةةباب(   تةةة  تقسةةيمه  لمجمةةةوعتين محةةةداهما 
التكافؤ والتجةان  لعينة  تجريبي  واألخرى ضابط  بالطريق  العشوااي    ومجرى الباحث 

البدنية  التةي  تالبحث   كما محتوى الباب الثالث على مدوات ومجهز  البحث وا ختبةارا
(ثةوان    واختبةار ثنةي 10تمثلت ]باختبار ثني ومد الذراعين من وضع ا نبطةاح لمةد  ق

(  سةةباح  الجراشةة   50( ثةةوان    واختبةةار ق10ومةةد الةةذراعين مةةن وضةةع التعلةةق لمةةد  ق
سةةة  العلميةةة  لاختبةةةارات   واحتةةةوى هةةةذا البةةةاب علةةةى المةةةنهج التةةةدريبي باسةةةتخدا  واأل

الجهاز التدريبي وفي هذا البةاب تطةرق الباحةث إلةى شةرح الجهةاز بصةور  مجصةل  ومةا 
هو الغرض من الجهاز وشرح كيجي  األداء على الجهاز التدريبي   كما تضةمن البةاب 

  0 ستخراج النتااج الثالث مه  الوساال اإلحصااي  المناسب  

 

 الباب الرابع 
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يتناول هذا الباب عةرض وتحليةل النتةااج وتبويبهةا فةي مجموعة  جةداول   إذ تة  
للعينةات المتنةاظر  وريةر  (t)عرض األوساط الحسةابي  وا نحرافةات المعيارية  واختيةار 

تةااج المتناظر   ختبارات ابحث للمجموعتين التجريبي  والضابط    ومةن ثة  منادشة  الن
بدسةةةلوب علمةةةي دديةةةق ومةةةدع  بالمصةةةادر التةةةي تةةةدع  فرضةةةيات البحةةةث بغيةةة  تحقيةةةق 

   0األهداف 

  لباب الخامس ا

 اشتمل هذا الباب على مجموع  من ا ستنتاجات وهي م 

إن للجهاز التدريبي تةدثيرًا ايجابيةًا فةي تطةوير القةو  المميةز  بالسةرع  للةذراعين    1-
الح المجموعةةةةةة  التجريبيةةةةةة  دياسةةةةةةًا والحصةةةةةةول علةةةةةةى نسةةةةةةب  تطةةةةةةور مكبةةةةةةر لصةةةةةة

   0بالمجموع  الضابط  

ان لتطةةوير القةةو  المميةةز  بالسةةرع  لعضةةات الةةذراعين وبمةةا يشةةاب  المسةةار الحركةةي  2-
    فراش . (50)للجعالي  تدثيرًا إيجابيًا في تطوير سباح  

 ما التوصيات فكانت : أ

التدريبيةة  للمنتجةةات  ضةةرور  اسةةتخدا  الجهةةاز التةةدريبي ضةةمن مجةةردات المنةةاهج 1-
   .الوطني  في السباح 

توجيةةة  البةةةاحثين إلةةةى ابتكةةةار وتصةةةنيع األجهةةةز  التدريبيةةة  المختلجةةة  التةةةي تطةةةور  2-
 السباح . المسار الحركي لجعاليات
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 الوظائف التي شغلها: 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 مسؤول شعبة االعالم 2
ة كلية التربي –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
7111 

 مقرر فرع العلوم النظرية 7
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
 ولحد االن 7119

 
 

 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  الجهة ) الجامعة / الكلية / المعهد ( ت

  ولحد االن  7002 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  1

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 ولحد االن -7002 السباحة االلعاب الفردية التربية الرياضية ديالى 1

 العلوم النظرية التربية الرياضية ديالى 2
التدريب 

 الرياضي
 لحد االنو -7022

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2112 االسباحة االلعاب الفردية التربية الرياضية ديالى 1
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 على الرسائل واالطاريح  األشراف 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 ديالى 1
التربية البدنية 

وعلوم 
 الرياضة

/ 2112-2121 

 عنوان  الرسالة
 االطروحة   أو

تأثير تمرينات خاصة بأستخدام جهاز مقترح في تطوير 
بعض القدرات البدنية والحركية واللكمات المستقيمة 

 للناشئين.

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 ديالى 2
التربية البدنية 

وعلوم 
 ةالرياض

/ 2112-2121 

 عنوان  الرسالة
 األطروحةاو   

 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

3      

 عنوان  
 االطروحة  

 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

4     

 عنوان 
 األطروحة 
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  المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

3     

 عنوان  
 الرسالة

 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

4     

 عنوان  الرسالة
 او   األطروحة

 

 المؤتمر الدولي االول جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 ر (حضو  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2112 -          جامعة ديالى  1
 لعلوم التربية الرياضيةاالول لمؤتمر العلمي الدولي ا العنوان 

 

 ت
    

 2112 -          جامعة بغداد 2
 لعلوم التربية الرياضيةالثالث لمؤتمر العلمي الدولي ا العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

3           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

4           -  
  العنوان 
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 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسية

2           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

6           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

2           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

  -         التربية الرياضية  2
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

2           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسية

  -          جامعة بابل 11
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 المشاركة نوع القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2112 -          جامعة ديالى 11
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

12           -  
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

  -          لبصرةا 13
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية
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 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

 

14           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

12           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة لقسما
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

16           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

12           -  
  العنوان 

 ت
 

  عنوان الدورة 
  

   عقادمكان االن

 ت
 

  عنوان الدورة 

1 

 2114  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 

2 

 2116  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 

3 

 2112  مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 

4 
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 تطوير  أولمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ا
 لتعليما

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنفعالية 

وعالقته ببعض عناصر اللياقة البدنية واالنجاز 

 م حرة 21لدى سباحي 

 2112 مجلة الرياضة المعاصرة

 

2 
القوة االنفجارية للرجلين وعالقتها بزمن رد 

 م حرة.21الفعل وانجاز سباحة 
 2111 م الرياضةمجلة علو

 

3 

تأثير أستخدام تمرينات الباليومترك لتطوير 

القدرة العضلية للذراعين والرجلين واالنجاز 

 م حرة. 21لسباحي 

 

مجلة المستنصرية لعلوم 

 الرياضة
2112 

 

4 

تأثير تمرينات خاصة وفق السرعة الحرجة 

 211لتطوير تحمل السرعة واالنجاز لسباحي 

 .م حرة

 

European Journal of 

Molecular & Clinical 

Medicine 

2121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مكان االنعقاد
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  ( المجالت العالمية ومجلةimpact factors التي قام بالنشر فيها ) 
  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة /

  اسم المجلة ت

 

  عنوان البحث

   الدولة / 

 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

  المجلة اسم ت

  عنوان البحث
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   الدولة / 

 

 

 

 

 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

 

 

 

 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 

 ت
  اسم الهيئة

 

 

 نةالس مازال عضواً / انتهاء العضوية تاريخ االنتساب محلي         دولية
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 نشاطات حصل فيها على ق جوااز / شهادات تقديري  /  مو إبداعات
 كتب شكر(

  ت

 النهوض بالمسيرة العلمية النشاط أو اإلبداعنوع 

1 

 محاظرات اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2121 لجامعة المستنصريةا  

  ت

 مناقشة رسالة ماجستير النشاط أو اإلبداعنوع 
2 

 اشراف  اإلبداععنوان النشاط او  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2112 جامعة بغداد   

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 كتوراهاهداء لنسخة من اطروحة الد

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة
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كلية التربية االساسية / جامعة  

 ديالى
2112 

  ت

 اهداء لنسخة من اطروحة الدكتوراه نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ل عليهما حص

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

    

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط

2 

 الكفاءة البحثية عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

    

  ت

 ن مناقشةلجا نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

 مناقش  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

    

   ت
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  نوع اإلبداع  أو النشاط 2

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 ةالسن

 

    

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

2 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

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

    

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

2 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

    

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

11 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 
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 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 

 السنة

 

    

 

 

 التأليف والترجمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنوان الكتاب ت

 جامعة ديالى –المطبعة المركزية  ر النشراسم دا 
 

 غير منهجي –منهجي           عدد الطبعات 2

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –     منهجي       / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

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

 العربية.  1

 االنكليزية .  2

3  . 

 مساهمات في خدمة المجتمع 

المركزية لقبول الطلبة في كلية التربية البدنية وعلوم  ختبارات اللجنة ا في عضو -1

 الرياضة / جامعة دباالى. 
 ة جيل المستقبل  لحقوق االنسان.عضو اً في منظم -7

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 


