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 السٌرة الذاتٌة

                                                                                           

 عرٌبً سبع سالماحمد  :االسم الرباعً

 77/5/2987 تارٌخ الوالدة:

 (9/7/0277) تارٌخ الحصول علٌها : /  ماجستٌر            الشهادة :    -

 

 التدرٌب الرٌاضًالتخصص الدقٌق : التربٌة الرٌاضٌة                / التخصص العام : 

 (6/6/7272) تارٌخ الحصول علٌه : مدرس           /  اللقب العلمً : 

 سنة( 21) عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً :

 )الٌوجد(  عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً :

 ahmedorebe85@gmail.com البرٌد االلكترونً :

 دٌالىجامعة   الجهة المانحة للشهادة البكالورٌوس :

 ( 7227 - 7226)تارٌخ الحصول علٌها : 

 االسكندرٌةجامعة   الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :

 (7227تارٌخ الحصول علٌها :  )
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االتدان الحخكي واالنفعالي وعالقتيسا بجقة اداء ركمة )): عشهان رسالة الساجدتيخ
 ((.الجداء لشاشئ كخة القجم

 

  احمد عريبي سبعالباحث : 

 خيرية ابراهيم الدكري المذرف : أ.د 
 أ.د هناء عبدالههاب 

 عادل عبدالحميد الفاضي  أ.د
 7132                 ه                                     3418

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -اشتسمت الخسالة عمى خسدة أبهاب ىي :

 التعخيف بالبحث –الباب األول 
 المقدمة وأهمية البحث

يعتبخ االتدان قجرة عامة تبخز أىسيتيا بذكل كبيخ في الحياة عامة وفي السجال       
الخياضي خاصة فيه مكهن ىام في أداء السيارات الحخكية األساسية في معظم 
األنذظة الخياضية وخاصة تمك التي تتظمب دقة في االداء ، فمكي يرل الالعب 

ىشاك تكامل بين السيارات  الى اعمى مدتهى من األداء الخياضي البج ان يكهن 
 البجنية والشفدية والسيارية . 

عب الستدم باالتدان الحخكي والح  تتسيد بقجرة عالية عمى حف  االتدان الان ال
الخارجي لجدسو برهرة تتشاسب كسا ونهعا مع ما تتظمبو الحخكة والسيارة الخياضية 

الشهاحي الفشية الخاصة  فأدا ما امتمك الالعب ميارة االتدان الحخكي امتمك اتقان
 بمعبتو .

االنفعال ىي استجابة متكاممة لمكائن الحي تعتسج عمى اإلدراك لمسهقف الخارجي أو 
الجاخمي وتذسل تغيخات وججانية مخكبة وتغيخات فديهلهجية تذسل األجيدة العزمية 
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ا والجمهية والغجية والحذهية كحلك االنفعال بأنو استجابة وججانية شعهرية تراحبي
 حخكات تعبيخية جدسية تتهقف شجتيا تبًعا لشهع السثيخ وشجتو . 

ان ركمة الجداء بكخة القجم ىي احجى السيارات التي تتظمب تشهع في حخكاتيا ودقة 
 ادائيا اثشاء تشفيح ركمة الجداء .

 -ىجف البحث :
الجداء تيجف البحث الى ايجاد العالقة بين االتدان الحخكي واالنفعالي ودقة اداء ركمة 

  -لجى ناشئ كخة القجم من خالل :
التعخف عمى العالقة بين االتدان الحخكي ودقة أداء ركمة الجداء لشاشئ كخة  -1

 القجم . 
التعخف عمى العالقة بين االتدان االنفعالي ودقة أداء ركمة  الجداء لشاشئ كخة  -2

 القجم 
التعخف عمى العالقة بين االتدان الحخكي واالنفعالي كسؤشخ لمتشبؤ بسدتهى  -3

 دقة أداء ركمة الجداء لشاشئ كخة القجم . 
  -فخوض البحث :

تهجج عالقة ذات داللة إحرائية بين االتدان الحخكي ودقة أداء ركمة الجداء  -1
 لشاشئ كخة القجم . 

نفعالي كدسة وكحالة ودقة أداء تهجج عالقة ذات داللة إحرائية بين االتدان اال -2
 ركمة الجداء لشاشئ كخة القجم . 

تهجج عالقة ذات داللة إحرائية بين االتدان الحخكي واالنفعالي في التشبؤ  -3
 بسدتهى دقة أداء ركمة الجداء لشاشئ كخة القجم .

 
 -مجاالت البحث :ـ 

 :ـــــجم لمسهســـــم  المجاااااال البذاااااري ـــــاد  لكـــــخة لق ـــــهن الشاشـــــلهن لش   م0276الالعب
 م.0277

 : 6/7222/  5م  ولغاية  7227/  27/  27السجة من  المجال ألزماني 
 : ابه قيخ الخياضيالمجال المكاني . 
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 الدراسات النظرية والمرتبطة -الباب الثاني :
 من ىحا الباب الجراسات الشظخية لسهضهع  األولتشاول الباحث في القدم 

 لسهضهع البحث.لدابقة الجراسات او في القدم الثاني من ىحا الباب بعض 
 منهج البحث وإجراءاته الميدانية -الباب الثالث :

 البحث: إجراءات
 منهج البحث:

 استخجم الباحث السشيج الهصفي السدحي لسالئستو طبيعة الجراسة .
 عينة البحث:

سشة ( بسحافظة  18من ناشئ كخة القجم )تحت  94اشتسمت عيشة البحث عمى 
أنجية . اجخيت الجراسة  6ومجتشة دمشيهر بجسيهرية مرخ العخبية يسثمهن االسكشجرية 

 77ناشئ في حين اجخيت الجراسة االساسية عمى  17االستظالعية عمى 
 البحث: أدوات. ناشئ
مجسهعة من االختبارات لقياس االتدان الحخكي لجى ناشئ كخة القجم تحت   -
 سشة . 18
 م .اختبار ركمة الجداء في كخة القج  -
 مقياس االتدان االنفعالي كدسة وكحالة لشاشئ كخة القجم )اعجاد الباحث ( .  -

 البحث: إجراءمراحل 
: اختيار مجمهعة من اختبارات االتزان الحركي  ودقة الترهيب ) ركلة أوال

 الجزاء (.
اختار الباحث مجسهعة من االختبارات الغخض مشيا معخفة االتدان الحخكي لجى عيشة 

 يث تألف االختبارات من :البحث ح
 اختبار باس السعجل . -1
 اختبار الخظهط الستهازية . -2
 اختبار العالمات . -3
 اختبار السذي عمى عارضة التهازن . -4
 اختبار دقة الترهيب اثشاء تشفيح ركمة الجداء . -5
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( العب من 17حيث قام الباحث بتظبيق االختبارات عمى عيشة استظالعية قهاميا )
سشة وبعج فتخة طبق الباحث االختبارات مخة  18العبي كخة القجم الشاشلين تحت 

اخخى عمى نفذ العيشة من اجل التهصل الى صجق وثبات االختبارات ومشاسبتيا 
 لعيشة البحث . 

 النفعالي كدمة وكحالة .ثانيا: بناء مقياسي االتزان ا
قام الباحث ببشاء مقياسي االتدان االنفعالي كدسة وكحالة بتباع الظخق العمسية 
الرحيحة حيث قام الباحث بهضع العبارات التي تشاسب طبيعة السقياس واعجاده 

عبارة تم عخضيا عمى مجسهعة  40برهرتو السبجئية حيث تألف كل مقياس عمى 
مم الشفذ الخياضي لبيان مجى اندجام العبارات لسا تخاد من الدادة الخبخاء في ع

 قياسو , استشج الباحث الى الشدب السلهية التي حرل عمييا .
( العب من 17طبق الباحث السقياس عمى العيشة االستظالعية والتي تتألف من )

العبي كخة القجم لشاشلي , ثم اعادة تظبيق السقياس مخة ثانية بعج فتخة لبيان صجق 
ثبات السقياس ومشاسبة العبارات لسا تخيج قياسو , تهصل الباحث الى الريغة و 

 الشيائية لمسقياس واصبح جاىد لمتظبيق .
 تطبيق اختبارات االتزان الحركي ومقياس االتزان االنفعالي كحالة وكدمة :  ثالثا:

عيا قام الباحث بقياس االتدان الحخكي من خالل اختبارات االتدان الحخكي التي وض
واستخخاج الشتائج الخاصة بأداء   8/11/2015 – 10/10مدبقا في الفتخة ما بين 

 كل العب  .
وكسا قام الباحث بتظبيق مقياس االتدان االنفعالي كدسة وكحالة عمى العيشة االصمية 

 . 2015/ 9/11 – 15/10في الفتخة ما بين 
 : اإلحرائيةالمعالجات 

قام الباحث بعج جسع البيانات وتفخيغيا في استسارات اعجىا ليحا الفخض وعالج ىحه 
االنحخاف السعيار   –الهسيط  –البيانات احرائيا من خالل )الستهسط الحدابي 

اختبار داللة الفخوق  –معامل االرتباط  –معامل االلتهاء  –معامل الفا لكخونباك 
الت معادلة االنحجار الستعجد بظخيقة )ت( , معامل االنحجار البديط , دال

(Stepwise . ) 
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقذتها -الباب الرابع 
 حدهبةالحدابية واالنحخافات السعيارية وقيسة )ت( الس األوساطعخض  وتم في

مشاقذة الشتائج التي تم  فزاًل عنوالججولية لشتائج االختبارات القبمية والبعجية 
 . إليياالتهصل 

 الباب الخامس : االستنتاجات والتهصيات 
 التوصٌات:

 التوصٌات:

االهتمام باالتزان الحركً لما له من اهمٌة كبٌرة فً صحة اداء الالعبٌن من خالل -1

برامج تدرٌبٌة تعمل على تحسٌن االتزان ,اضافة الى اجراء االختبارات الخاصة باالتزان 

الالعبٌن من البرامج الموضوعة لتحسٌن االتزان بصفة دورٌة للتعرف على مدى استفادة 

 لدى الالعبٌن .

االهتمام باألعداد النفسً للرٌاضٌٌن الناشئٌن الى جانب اعدادهم البدنً والمهاري وان -2

لألعداد المتكامل االثر البالغ فً تحسٌن اداء الالعبٌن داخل الملعب ,من خالل االهتمام 

ت البدنٌة والنفسٌة عامة واالتزان الحركً واالنفعالً بالبرنامج الخاص بتنمٌة المهارا

 بصورة خاصة .

االهتمام واالعتماد على معادالت التنبؤ بمستوى دقة اداء ركلة الجزاء بداللة االتزان -3

 الحركً واالنفعالً لناشئ كرة القدم .

 

 :الوظائف التً شغلها 

 الى –الفتشج مه  مكان العمل الوظٍفح خ

7 
مسؤول شعبة االنشطة 

 الرٌاضٌة  
مدٌرٌة  –رئاسة جامعة دٌالى 

 التربٌة الرٌاضٌة والفنٌة
 7227الى  7222

7 
مسؤول شعبة االنشطة 

 الرٌاضٌة  
قسم  –رئاسة جامعة دٌالى 

 االنشطة الطالبٌة
 7222-72225  

2 
مسؤول شعبة االنشطة 

 الرٌاضٌة  
قسم  –رئاسة جامعة دٌالى 

 االنشطة الطالبٌة
7227-7229  
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 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 
 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريدها 

 

  المقررات الدراسية التي قام بتطهيرها او ساهم في تطهيرها 

 

  المؤتمرات والندوات العلمية والهرش التي شارك فيها 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 ولحذ االن – 0279 كشج لذم االلعاب الفشلٍح التشتٍح الشٌاضٍح دٌالى 1

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنٌة  دٌالى 3
 وعلوم الرٌاضة

 9191-9109 كرة القدم االلعاب الفرقٌة

9191-9190 

 

 مكان االنعقاد ت
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 9108 -         الرٌاضٌةالتربٌة  دٌالى 0
 العلمٍح والثحوث الثذوٍح للتشتٍح المؤتمش الذولً العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 9191 -         التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 9
 لعلوم التشتٍح الشٌاضٍحالثاوً  المؤتمش العلمً الذولً  العنوان 

 نوع المشاركة القسم مكان االنعقاد ت
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

كلٌة بالد الرافدٌن  3
 الجامعة

 9191 -         التربٌة الرٌاضٌة

 الجامعةالمؤتمر العلمً الثالث كلٌة الرافدٌن  العنوان
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها
 

 الدورة التحكٌمٌة بالكرة الطائرة  عنوان الدورة ت

0 

 9101 مدٌرٌة الشباب والرٌاضة دٌالى     مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 الصمل والتشلٍح التذسٌثٍح 

9 

 9109 االتحاد الفشعً تالكشج الطائشج دٌالى مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 كٌف تكون استاذا ناجحا

3 

 9191 ذي قار العراق مكان االنعقاد

 

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دور االنشطة الرٌاضٌة والفنٌة فً كلٌات جامعة دٌالى 

4 

 9119 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  –جامعة دٌالى  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 منظمة علوم الكندي للتدرٌب والتطوٌر 

 دورة مهارات ادارة الوقت 
5 

 9191 بغداد  –العراق  مكان االنعقاد

 تحلٍل الثٍاواخ للعوم الصشفح واالوساوٍح تاستخذام الثشوامج االحصائً  عنوان الدورة ت

6 

 9190 جامعة دٌالى / مركز التعلٌم المستمر  -   العراق مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
   مهارات كتابةالخطابات االدارٌة والتقارٌر باحترافٌة 

7 

 9190 ري لاس /  –العشاق  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 مهارات التواصل مع الموظفٌن والمدراء والمراجعٌن

8 

 9190 جامعة االمام الصادق  –العراق  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 نصائح حول كتابة البحوث العلمٌة وبعض المعالجات االحصائٌة 

9 

 9190 جامعة الموصل  –العراق  مكان االنعقاد
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  ( المجالت العالمية ومجلةimpact factors التي قام بالنذر فيها ) 
 علوم الشٌاضح  اسم المجلة ت

0 

تأثٌر برنامج تدرٌبً بأسلوب المتعدد المتوازي فً تطوٌر بعض عناصر اللٌاقة البدنٌة  عنوان البحث

 لالعبً منتخب جامعة دٌالى بكرة القدم 

 9191  العراقالدولة / 

 علوم الشٌاضح اسم المجلة ت

 9 

المهاري وفقا لترتٌب اندٌة محافظة دٌالى بكرة القدم االستقراء النفسً وعالقتة باالداء  عنوان البحث

  2012-2012للموسم الكروي 

 9191 العراق الدولة / 

 

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة

 

 ت
 عضو الهٌئة االدارٌة لنادي بالد الرافدٌن  اسم الهٌئة

 

 

 السنة العضوٌةمازال عضواً / انتهاء  تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 

9109  9190 

 

 

 ت
 

 عنوان الدورة 
 االدارة الرٌاضٌة 

01 

 9109 مصر   مكان االنعقاد



abeb  جامعت ديالى -كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –السيرة الذاتيت 

 2020-2021 –جامعح دٌالى  -كلٍح التشتٍح الثذوٍح وعلوم الشٌاضح  –السٍشج الزاتٍح 

  / إبجاعات أو نذاطات حرل فييا عمى ) جهائد / شيادات تقجتخية
 كتب شكخ(

  
  ت

 النهوض بالفرق الجامعة أو النشاط نوع اإلبداع

0 

 عنوان النشاط أو اإلبداع 9

درب منخب جامعة دٌالى بكرة القدم للصاالت 

العربٌة  المشارك فً البطولة العربٌة للجامعات

 جمهورٌة مصر العربٌة

0 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 9119 رئٌس مجلس محافظة دٌالى  

  ت

 النهوض بالفرق الجامعٌة أو النشاط نوع اإلبداع
9 

 الفوز ببطولة الجامعات العراقٌة بالشطرنج عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 9118 جامعة دٌالى  

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 النهوض الرٌاضً

 مشاركة فً بطولة الجامعات العراقٌة  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 السنة الفوز بالمركز الثانً بكرة القدم



abeb  جامعت ديالى -كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –السيرة الذاتيت 

 2020-2021 –جامعح دٌالى  -كلٍح التشتٍح الثذوٍح وعلوم الشٌاضح  –السٍشج الزاتٍح 

 9119 جامعة دٌالى  

  ت

 النشاط الرٌاضً نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

 المشاركة فً بطولة الجامعات العراقٌة  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 9101 دٌالىجامعة   

  ت

 تقٌم عمل نوع اإلبداع  أو النشاط

5 

 نشاطات القسم عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / كتاب شكر/ شهادة تقدٌرٌة (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 9100 جامعة دٌالى  

  ت

 دعم فرق الجامعة نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

 بطولة رٌاضٌة  اإلبداععنوان النشاط أو  

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 9109 جامعة دٌالى  

   ت



abeb  جامعت ديالى -كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –السيرة الذاتيت 

 2020-2021 –جامعح دٌالى  -كلٍح التشتٍح الثذوٍح وعلوم الشٌاضح  –السٍشج الزاتٍح 

 تقٌم سنوي نوع اإلبداع  أو النشاط 7

 انشطة فنٌة علمٌة رٌاضٌة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 شكر ()جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب 
 الجهة المانحة

 السنة

 

 9109 جامعة دٌالى   

  ت

 عمل رٌاضً نوع اإلبداع  أو النشاط

8 

 تقٌم سنوي عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 السنة جامعة دٌالى

  
حصولنا على المركز الثانً على 

 الجامعات العراقٌة
9109 

 

 التألٌف والترجمة

 

 اللغات التً ٌجٌدها 

 العربٌة.  0

 مساهمات فً خدمة المجتمع 

 0228مىتخثاخ جامعح دٌالى فشٌك مىتخة ختثاساخ لجىح اعضوا  -7

 0277الى عام  0228وفود جامعح دٌالى للفشق الجامعح  الشٌاضٍح عام  سئٍس  -0

 نشاطات أخرى 

 اساسٌات التدرٌب الرٌاضً   عنوان الكتاب ت

 مكتبة الٌمامة للطباعة والنشر اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً          / عدد الطبعات 9109سنة النشر/ 


