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

 2017-2018 –جامعت ديالى  -كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –السيرة الذاتيت 

           السيرة الذاتية                                

 

 االسم الرباعً: اثٌر قاسم محمد ابراهٌم 

 2/5/1976تارٌخ الوالدة: 

 (11/4/2018)الشهادة :     الدكتوراه            / تارٌخ الحصول علٌها : 

 

/ التخصص الدقٌق :التدرٌب                التخصص العام :  التربٌة الرٌاضٌة

 الرٌاضً

 (11/4/2018/ تارٌخ الحصول علٌه : )              اللقب العلمً :   مدرس كتور

 سنوات(18عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً : )

 ٌوجد العدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً :  

 atheer555551@gmail.comالبرٌد االلكترونً : 

 جامعة دٌالى:   البكالورٌوسالجهة المانحة للشهادة 

 (2007- 2006تارٌخ الحصول علٌها : )

 الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :  جامعة دٌالى

 (2013تارٌخ الحصول علٌها :  )

 الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  جامعة بغداد

 (2018تارٌخ الحصول علٌها : ) 
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تأثٌر الجهاز المقترح كوسٌلة مساعدة لتمرٌنات فً  )): عنوان رسالة الماجستٌر

 (( ة دٌالى المتقدمٌنظالمهارات الدفاعٌة بسالح الشٌش ألندٌة محاف

                    المشرف                                    المشرف 

 د. بسام عباس محمد أ.                  عباس فاضل جابرد.  أ.م.    

. واهمٌة المهارة الدفاعٌة الخاصة تم التطرق إلى لعبة المبارزة ومتطلباتها      

تحقٌق الفوز . وان النها من المهارات االساسٌة التً ٌعول علٌها الالعب فً 

فعال فً العملٌة التدرٌبٌة استخدام األجهزة واألدوات المساعدة فً التدرٌب له تأثٌر 

ولما لها من فوائد فهً تبقى فً عوز شدٌد للمدرب الجٌد إذ أنها تعٌنه على أداء 

مهمته بصورة حسنة. وبالرغم من تعدد الدراسات التً اختصت ببحث تأثٌر 

استخدام الوسائل واألجهزة المساعدة وفاعلٌتها . فإن عدداً قلٌالً من الدراسات قد 

استخدام هذه الوسائل واألجهزة فً تدرٌب المهارات الدفاعٌة األساسٌة تناول تأثٌر 

الوقت والجهد  بالمبارزة والتً قد تساعد فً تسرٌع عملٌة التدرٌب نتٌجة الختصار

. 

 وهدفة الدراسة الى:

 تصمٌم جهاز للمهارات الدفاعات بالمبارزة فً سالح الشٌش.  -1

 الدفاعٌة ٌتم تنفٌذها بالجهاز المقترح  .إعداد تمرٌنات خاصة بالمهارات  -2

التعررررف علرررى ترررأثٌر التمرٌنرررات بالجهررراز المقتررررح  فرررً تطررروٌر الررردفاعات   -3

 األساسٌة بالمبارزة لالعبٌن المتقدمٌن فً محافظة دٌالى  .

 اما مشكلة البحث فكانت :

حدٌثة فً بعض المدربٌن باتباع الطرائق التتمثل المشكلة البحثٌة فً عدم اهتمام     

التدرٌب واستخدام األجهزة المساعدة وهناك ضعف فً أداء مهارات الدفاع 

األساسٌة لسالح الشٌش لدى العبً أندٌة  المحافظة ،  لذا ارتأى الباحث دراسة 

تأثٌر الجهاز المقترح كوسٌلة مساعدة لتمرٌنات فً المهارات الدفاعٌة بسالح الشٌش 

 ألندٌة محافطة دٌالى المتقدمٌن .



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

 2017-2018 –جامعت ديالى  -كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –السيرة الذاتيت 

وتم استخدام المنهج التجرٌبً ، ذا تصمٌم المجموعتٌن المتكافئتٌن لمالئمته    

( العباً من أندٌة 12وتحقٌق اهداف البحث ، اما عٌنة البحث فتكونت من )

( العبٌن مجموعة تجرٌبٌة ، 6( العبٌن مجموعة ضابطة و)6محافظة دٌالى )

وواقً راس ومٌزان وتم استخدام الجهاز )المقترح( وتسعة اسلحة مبارزة 

الكترونً صٌنً الصنع وشرٌط قٌاس لقٌاس اطوال االعبٌن وارتفاع الجهاز 

( وجهاز حاسوب نوع (SONYوساعة الكترونٌة وكامرتٌن فدٌوٌة نوع 

((DELL . واقراص لٌزرٌة 

لمعالجة نتائج القٌاسٌن القبلً  SPSSحٌث تم اسخدام الحقٌبة االحصائٌة         

 والبعدي 

 د توصل الباحث الى االستنتاجات اآلتٌة :لقو    

للتمرٌنات المعدة من قبل المدرب والتمرٌنات بالحهاز المقترح تأثٌراً اٌجابً    -1
 فً انواع الدفاعات بسالح الشٌش .

نسبة تطور أنواع الدفاع بسالح الشٌش باستخدام الجهاز المقترح فً    -2
 تمرٌنات كانت اكبر من المجموعة التجرٌبٌة مقارنة بالمجموعة الضابطة . 

 اما التوصٌات فكانت كاآلتً :   

تعمٌم الجهاز على االندٌة فً المحافظة و القطر الستخدامه بوصفه جهازاً   -1

 خاله ضمن التدرٌبات  . تدرٌبٌاً  مساعداً وإد

تعمٌم الجهاز واستخدامه فً كلٌات التربٌة الرٌاضٌة بوصفه صالحاً ألن   -2

 ٌستخدم كجهاز تعلٌمً لتعلٌم المهارات الدفاعٌة.

 تجرٌب الجهاز على فئات الفئات عمرٌة مختلفة.  -3

 . تحوٌر الجهاز للتمكن من استخدامه فً االسلحة االخرى  -4    

 

 

تأثٌر تمرٌنات بجهاز مقترح فً تطوٌر بعض المهارات : عنوان رسالة الدكتوراه 

 الهجومٌة والدفاعٌة وعالقتها بإنجاز سالح السٌف العربً للشباب

 / أ.د. عبدالكرٌم فاضل عباس المشرف

ترررم التطررررق إلرررى لعبرررة المبرررارزة ومتطلباتهرررا الخاصرررة، وأهمٌرررة المهرررارات 
الهجومٌة والدفاعٌة ألنهرا األسراس الرذي ٌعرول علٌره الالعرب فرً تحقٌرق الفروز، وإن 
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اسرررتخدام األجهرررزة واألدوات المسررراعدة فرررً التررردرٌب لررره ترررأثٌر فعرررال فرررً العملٌرررة 
للمردرب الجٌرد إذ إنهرا تعٌنره  التدرٌبٌة، ولما لها من فوائرد فهرً تبقرى فرً عروز شردٌد

علررى أداء مهمترره بصررورة حسررنة. وعلررى الرررغم مررن تعرردد الدراسررات التررً اختصررت 
ببحررث تررأثٌر اسررتخدام الوسررائل واألجهررزة المسرراعدة وفاعلٌتهررا، فررإن عرردداً قلررٌالً مررن 
الدراسررات قررد تنرراول تررأثٌر اسررتخدام هررذه الوسررائل واألجهررزة فررً ترردرٌب المهررارات 

عٌررة بسررالح السررٌف العربررً بالمبررارزة والتررً قررد تسرراعد فررً تسرررٌع الهجومٌررة والدفا
 عملٌة التدرٌب نتٌجة الختصار الوقت والجهد.

 أما مشكلة البحث فإنها:
تتمثل فرً عردم اهتمرام بعرض المردربٌن باتبراع الطرائرق الحدٌثرة فرً التردرٌب 

ت واسررتخدام األجهررزة المسرراعدة فررً ترردرٌب المهررارات وعرردم كفاٌررة أوقررات الوحرردا
التدرٌبٌة، لذا ارتأى الباحث دراسة تأثٌر الجهاز المقترح وسرٌلة مسراعدة فرً تردرٌب 

 بعض المهارات الهجومٌة والدفاعٌة بسالح السٌف للشباب.
 وهدفت الدراسة إلى:

 تصمٌم جهاز لتطوٌر المهارات الهجومٌة والدفاعٌة لالعبً سالح السٌف. -1
ح  فررً النسرربة المئوٌررة لتطرروٌر التعرررف علررى تررأثٌر التمرٌنررات بالجهرراز المقتررر -2

 بعض المهارات الهجومٌة والدفاعٌة لالعبً السٌف.
التعرف على العالقة بٌن المهارات قٌد البحث واالنجاز بسالح السرٌف لالعبرٌن  -3

 الشباب.
وتم استخدام المنهج التجرٌبرً، ذي تصرمٌم المجمروعتٌن المتكرافئتٌن لمالئمتره 

( العبرٌن مرن نرادي السرالح 6ث فتكونرت مرن )وتحقٌق أهداف البحث، أما عٌنرة البحر
( العبرررٌن مجموعرررة تجرٌبٌرررة، وترررم 3( العبرررٌن مجموعرررة ضرررابطة و)3المصرررري )

استخدام الجهاز )المقترح(، وتسعة أسلحة مبرارزة، وواقرً رأس، ومٌرزان الكترونرً 
صررٌنً الصررنع، وشرررٌط قٌرراس لقٌرراس أطرروال الالعبررٌن وارتفرراع الجهرراز، وسرراعة 

، DELL)(، وجهرراز حاسرروب نرروع )(SONYتٌن فدٌوٌررة نرروع الكترونٌررة، وكررامر
 واقراص لٌزرٌة.

لمعالجرررة نترررائج  SPSSوللمعالجرررات االحصرررائٌة ترررم اسرررتخدام الحقٌبرررة االحصرررائٌة 
 القٌاسٌن القبلً والبعدي.

 ولقد توصل الباحث الى االستنتاجات اآلتٌة:
المقترح تأثٌراً تأثر التمرٌنات المعّدة من قبل المدرب والتمرٌنات بالجهاز  -1

 اٌجابٌا فً بعض المهارات الهجومٌة والدفاعٌة لسالح السٌف العربً.
إن نسبة التحسن فً بعض المهارات الهجومٌة والدفاعٌة بسالح السٌف العربً  -2

وباستخدام الجهاز المقترح لدى المجموعة التجرٌبٌة كانت أكبر منها لدى 
 المجموعة الضابطة.
 تً:اما التوصٌات فكانت كاآل

تعمٌم الجهاز على األندٌة فً المحافظة والقطر الستخدامه بوصفه جهازا   -1
 تدرٌبٌا مساعداً وإدخاله ضمن التدرٌبات. 

 تجرٌب الجهاز على الفئات العمرٌة المختلفة.  -2
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إضافة أجزاء على الجهاز لجعله وسٌلة قٌاس لسرعة رد الفعل وقٌاس زمن الرد  

 والرد المضاد.

 شغلها:الوظائف التً 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

1 
مسؤول شعبة الدراسات 

 والتخطٌط والمتابعة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
2012 

2 
مسؤول شعبة التعلٌم 

 المستمر 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
1 1/2019 /5 /

2020 

 
 
 
 الجامعات او المعاهد التً قام بالتدرٌس فٌها 

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها 

 

 

  المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

 

  األشراف على الرسائل واالطارٌح 

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

ولغاٌة  2012من  كلٌة التربٌة البدنٌة لجامعة دٌالى  1
 االن

 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

1 
كلٌة التربٌة البدنٌة  دٌالى

 وعلوم الرٌاضة
االلعاب 
 الفردٌة

 2021-2008 المبارزة 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

كلٌة التربٌة  دٌالى 1
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 2013 المبارزة  االلعاب الفردٌة

2      
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  المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

1     

 عنوان  الرسالة
 أو   االطروحة

 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

2     

 عنوان  الرسالة
 او   األطروحة

 

 الحدٌثة فً لعبة كرة الطائرة ) ورشة عمل ( اخرالمستجدات العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
  –) بحث  

 حضور (

 
 السنة الدراسٌة

قاعة المناقشات فً كلٌة التربٌة  1
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة دٌالى

االلعاب 
 الفرقٌة

        - 2017 

 قانون رٌاضة المبارزة واخر التعدٌالت  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
  –) بحث  

 حضور (

 
 السنة الدراسٌة

مركز  المركز الثقافً / جامعة دٌالى  2
التعلٌم 

 المستمر

        - 2017 

 دورة الطرائق التدرٌس الحدٌثت الثالثة العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 المشاركة نوع
  –) بحث  

 حضور (

 
 السنة الدراسٌة

 2018 -          المعهد التقنً الفنً بعقوبة  3

 نبذ خطاب الكراهٌة وسبل القضاء علٌها العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
  –) بحث  

 حضور (

 
 السنة الدراسٌة
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

 2019 -        كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة دٌالى  4

 فوائد النشاط البدنً لتحسٌن االداء الوظٌفً العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
  –) بحث  
 حضور (

 
 السنة الدراسٌة

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم  5
 الصحٌة

         - 2020 

 (  COVID- 19كسر سلسلة العدوى ) العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
  –) بحث  

 حضور (

 
 السنة الدراسٌة

 2020 -          كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة دٌالى 6

 االطار العلمً فً كتابة البحوث العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
  –) بحث  

 حضور (

 
 السنة الدراسٌة

 2020 -          كلٌة الهندسة  / جامعة االنبار 7

 معاٌٌر تقٌٌم اداء الطلبة فً الصف االلكترونً  العنوان 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
  –) بحث  

 حضور (

 
 السنة الدراسٌة

  ت
 عنوان الدورة 

 دور ة تحكٌمٌة / اتحاد المبارزة فرع دٌالى
 1 

 2008 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة دٌالى  االنعقادمكان 

  ت
 عنوان الدورة 

 دورة تدرٌبٌة / االتحاد المركزي للمبارزة 

2 

 2009 المركز التدرٌبً الخاص بأتحاد المبارزة فرع السلٌمانٌة  مكان االنعقاد

  ت
 عنوان الدورة 

دورة تحكٌمٌة دولٌة / اتحاد المبارزة المركزي بأشراف االتحاد الدولً 
 3 للمبارزة 

 2010 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة بغداد مكان االنعقاد
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  المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع أو تطوٌر
 التعلٌم

 السنة محل النشر البحثعنوان  ت 

 

1 

دراسة مقارنة ألنواع الدفاعات الخاصة 
بسالح الشٌش لالعبً أندٌة دٌالى فئة 

 المتقدمٌن

 2013 مجلة علوم الرٌاضة 

 

2 

تأثٌر التمرٌنات البالستً باستخدام األثقال 
الحرة فً تطوٌر بعض القدرات البدنٌة 

الهجومً  المهارىالخاصة واألداء 
 لالعبً سالح الشٌش للشباب

 

دراسات وبحوث  مجلة

لتربٌة الرٌاضٌة, ا

العدد  , المجلد /2018
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