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التحمل النفسي وأداء  تأثير برنامج تدريبي لتطوير)): عنوان رسالة الماجستير
 ((.بعض الميارات األساسية لناشئي كرة القدم

 

  عمي خميفة بريصالباحث : 

 .د أياد حميد رشيد م المشرف : أ.
 3144                 ه                                     4545

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -اشتممت الرسالة عمى خمسة أبواب ىي :

 التعريف بالبحث –الباب األول 
 المقدمة وأهمية البحث
 األلعابكرة القدم والمكانة المتميزة التي تحتميا بين  أىميةتناول الباحث 

والتطورات فـي أساليب لعب الفريق من ناحية تطبيق الخطط الدفاعية الرياضية.
ن ىذا الو ،المنافسواليجومية كي تفاجئ بيا  ال يتم إال من خالل دراسات  تطورا 

ن بين ـمترابطة ومرتبطة بالمجال الرياضي وم عدة عمى عموم عممية مستمرة ومعتمدة
وير األلعاب ـم النفس الذي لو إسيامات ودور فعال ومؤثر في تطـىذه العموم عم

الجوانب ال يتم ع مساعي حثيثة لالرتقاء بجمي أظيرت إذ واعياـأن الرياضية وبمختمف
 .تمك الجوانبمن خالل وضع مناىج تدريبية وتمارين تعمل عمى تطوير  إال

أىمية البحث في دراسة تأثير البرنامج التدريبي لتطوير التحمل النفسي تأتي 
ار الجانب النفسي والتربوي من المكونات األساسية ـدم باعتبـرة القـلدى ناشئين ك

وكيم في تحقيق طموحاتيم ـل النفسي وتوجيو سمـلشخصية الناشئ وتعزيز التحم
ارية والفنية في أداء ـوير الجوانب الميـات لتطـأثناء التدريب والمنافسفي المستقبمية 
ويحاول عمم النفس الرياضي إن يتفيم سموك الشخص وخبرتو وعممياتو  الناشئين

 .العقمية في المجال الرياضي
 -مشكمة البحث :
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ة الباحث ضعفا في أعداد الالعبين  الناشئين في بداية من خالل مالحظ      
ممارسة لعبة كرة القدم كون الباحث العبا ومدربا ومشرفا عمى لعبة كرة القدم في 

الناشئ في لعبة كرة  بنادي الوجييية ومنتدى شباب الوجييية الحظ الن أعداد الالع
ىذه الفترة بناء الالعب القدم يعتبر من أىم الركائز الميمة ليذه الفئة حيث تحدد 

 ونفسيا. ابدنيا وميا ري

بناء  ىلذا أن ضعف التحمل النفسي عند الالعب الناشئ يوثر تأثيرا واضحا عم     
شخصية الالعب ويودي إلى عدم التوازن في أدائو ومياراتو الن األداء المياري 

ري والبدني لالعب الناشئ يحتاج إلى قوة تحمل عالية من اجل بناء التوازن الميا
والنفسي والتخمص من كل حاالت الخوف والقمق التي تسيطر عمى أداء الالعبين 

من المتطمبات  لذوي األعمار الصغيرة في بداية مشوارىم التدريبي والذي يعتبر
 القدماألساسية لالعب كرة 

حدا بالباحث الولوج في ىذه المشكمة ، بالجانب النفسي االىتمام  وأن قمة       
حاول الباحث أن يصب اىتمامو في إيجاد وسيمة مساعدة لتطوير قوة التحمل  حيث

قوة التحمل النفسي لدى الالعب لتطوير  من خالل أعداد منيج  تدريبي مقترح
لمنيوض بمستوى  ا العبين في ىذه الفعالية بمساعدة  الباحثمساىمة من الناشئ 
 المعبة.

 

 -أهداف البحث :ـ 
 ييدف البحث إلى:

تخدام   منيج تدريبي لتطوير قوة التحمل النفسي  لناشئي العبي كرة ـ اس1
 القدم.

ـ معرفة تأثير المنيج التدريبي في تطوير قوة التحمل النفسي في أداء بعض 2
 الميارات األساسية لناشئ كرة القدم.

 
 فروض البحث :ـ 
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دية ىناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات القبمية والبع - 1
ولممجموعتين  الضابطة والتجريبية في التحمل النفسي وبعض الميارات األساسية 

 بكرة القدم ولصالح االختبارات القبمية.
ىناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات البعدية في التحمل النفسي  - 2

ضابطة وبعض الميارات األساسية بكرة القدم بين مجموعتي البحث التجريبية وال
 ولصالح المجموعة التجريبية .

 -مجاالت البحث :ـ 
 : ـــالى وشـــيربان الرياضـــي فـــي  المجاااال البشااار الالعبـــون الناشـــئون لنـــادي دي

محافظـــة ديـــالى والمعتمـــدين فـــي االتحـــاد العراقـــي المركـــزي لكـــرة لقـــدم لمموســـم 
 ( العب.39م والبالغ عددىم )2113م  2112

 : 6/2113/  5م  ولغاية  2112/  12/  17المدة من  المجال ألزماني 
 : ممعب نادي ديالى الرياضي .المجال المكاني 

 الدراسات النظرية والمرتبطة -الباب الثاني :
 من ىذا الباب الدراسات النظرية لموضوع  األولتناول الباحث في القسم 

 لموضوع البحث.لسابقة و في القسم الثاني من ىذا الباب بعض الدراسات ا
جراءاته الميدانية -ث :الباب الثال  منهج البحث وا 

جراءاتو الميدانية  استخدم  إذاحتوى ىذا الباب عمى منيجية البحث وا 
متكافئتين المجموعتين الالباحث المنيج التجريبي واتبع الباحث تصميم 

عينة البحث فكانت من ناشئي نادي  أما)تصميم تجريبي ذو ضبط محكم( .
 عمىقسموا  اً العب 24سنة وعددىم  16دون  لألعمارديالى بكرة القدم 

 مجموعتين تجريبية وضابطة ، واختيرت العينة بالطريقة العمدية.
وبمغت  2113/ 3/6ولغاية  2113/  8/4تم العمل بالتجربة الرئيسة لممدة من 

وبمغ مجموع الوحدات  األسبوعوحدات تدريبية في  (3)وبواقع  أسابيع (8)مدتيا 
 وحدة. (24) التدريبية

بالقسم الرئيس لموحدة  إدخالياعد الباحث مجموعة من التمرينات وقد تم ا
المستخدمة ووسائل جمع المعمومات  واألدوات األجيزةالتدريبية. وضم ىذا الباب 



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

 2020-2021 –جايعح ديانً  -زياضح كهيح انتزتيح انثذَيح وعهىو ان –انسيزج انذاتيح 

والميارات  تطوير التحمل النفسيوالتجربة االستطالعية وتحديد متغيرات الدراسة من 
 فضاًل عن الصدق والثبات والموضوعيةوتحديد االختبارات الخاصة بيما و األساسية 
 .اإلحصائيةالوسائل 

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها -الباب الرابع 
 حسوبةالحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( الم األوساطعرض  وتم في

مناقشة النتائج التي تم  فضاًل عنوالجدولية لنتائج االختبارات القبمية والبعدية 
 . اإلييالتوصل 

 الباب الخامس : االستنتاجات والتوصيات 
 :يمي ما الباحث يستنتج ومناقشتيا نتائجيا وعرض الدراسة أىداف ضوء في
 أداء عمى إحصائية داللة ذو إيجابي تأثير من قبل المدرب لو المتبع المنيج-   1

م تطبيق باستخدا المقترح البرنامج بفاعمية ليس ولكن ،  الدراسة قيد البدنية الميارات
 .مقياس قوة التحمل النفسي

 الدراسة قيد لمعينة  النفسي التحمل مقياس في معنوية  داللة ذات فروق جديو     -2
 .التجريبية المجموعة أفراد لصالح و والضابطة التجريبية المجموعتين أفراد بين

 ةالدراس قيد لمعينة  النفسي التحمل مقياس في معنوية  داللة ذات فروق جديو  -3
 .البعدي االختبار  ولصالح والبعدي القبمي االختبارين بين

 في إيجابي تأثير التدريبي لبرنامجا ضمن المختارة التمرينات استخدام إن -4  
 لممجموعة القدم بكرة األساسية الميارات بعض وأداء النفسي التحمل تطوير

 .التجريبية

وى التحمل النفسي لدى دالة معنويا بين تطور مست ارتباط ظيرت عالقة  - 5
 أالعبين الناشئين وبين أداء الميارات األساسية في كرة القدم .

 -: اآلتية التوصيات يضع الباحث إليها توصل التي النتائج ضوء وفي 
 التحمل تطوير في الباحث قبل من المعد التدريبي  البرنامج استعمال ضرورة -1

 .أخرى عمرية فئات عمى النفسي
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 التحمل تأثير معرفة منيا الغرض محمية منافسات الالعبين إشراك مىع التأكيد -2
 .لدييم القدم بكرة األساسية الميارات أداء تحسين في النفسي

 . أىدافيم تحقيق اجل من أنفسيم الالعبين لدى واإلرادة الثقة تدعيم  -3

 بأداء وعالقتيما النفسي التحمل تتضمن بدراسة آخرين باحثين قيام أىمية -4
 أندية ولمختمف الالعبين من مختمفة ولفئات األخرى القدم بكرة األساسية ميارات
  .القطر

 التي تكون مالئمة العممي عند اختيار التمرينات لموحدة التدريبية األسموب أتباع -5
التحمل  بالشكل الصحيح والذي يساعد في تطوير األداءلممرحمة العمرية لإلمكانية 

 في كرة القدم. ألساسيةاالميارات  النفسي و

 التحمل النفسي االختبارات المياريو لموقوف عمى مدى تطور أجراءضرورة   -6
المياري لالعبين الناشئين بكرة القدم ومعرفة مدى تأثير التمرينات  األداءمستوى 

 .المستخدمة

 

في التهدئة النفسية وتطوير دقة  تأثير منهج تدريبي (( عنوان رسالة الدكتوراه :
 (( داء بعض المهارات األساسية لمشباب بكرة القدمأ

 عمي خميفة بريص ألعباد  الباحث : 

 أ. د  غاز  صالح محمود                       المشرف : 

 م9102                                                   ها 0441

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِإنَّ التطور الحاصل في المجال الرياضي يشيد تسارًعا كبيًرا في اآلونة  

األخيرة، في مختمف األلعاب الرياضية الفردية منيا والفرقية، وىذا التطور لم يكن 
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نَّمــــا جاء بتضافر العموم المختمفة، وتسخيرىا في الجانب الرياضي  وليد الصدفة واِ 
نفس ، وعمم ال كالعموم التطبيقية، وعمم الفسيولوجيا، والتشريح، والبايوميكانيك

  ،  من ىنا فقد ارتبطت التربية الرياضية بالعموم المختمفةالرياضي 
 أوالزائـدة  الكـف أوالتيدئـة النفسـية  تعمـل عمـى منـع عمميـات االسـتثارة أن  إذ

التكيـف  ر سـمبا عمـى مسـتوى االنجـاز الرياضـي ،كمـا تسـاعد عمـىالمنخفضة التـي تـؤث
 إلـى مع مواقف وظروف المنافسة الرياضية وما يرتبط بيا من أعباء نفسية ممـا يـؤدي

 .اإلقالل من اإلحساس بالخوف والتوتر والقمق النفسي وعدم الثقة 
 ــــمه خالل :تأتي  احلايل  لذا فان أهمية البحث

  ــــــى ثير المــــــنيج التــــــدريبي ومــــــا يتضــــــمنو مــــــن تمــــــارين تــــــاتســــــميط الضــــــوء عم
 . قدمفي لعبة كرة ال مياريال األداءجزءًا من  لكونو

  فـــــــي  التيدئـــــــة النفســـــــية أىميـــــــةالمـــــــدربين إلـــــــى ضـــــــرورة فيـــــــم  أنظـــــــارتوجيـــــــو
 تدريبات الفريق .

 والمفـــــاىيم الخاصـــــة بمعبـــــة  األدبيـــــاتالمكتبـــــة العمميـــــة بنـــــوع ميـــــم مـــــن  أغنـــــاء
 . قدمكرة ال

 ــــادة مــــن ــــدريب مخرجــــات البحــــث فــــي اإلف أنديــــة محافظــــة ديــــالى ومنتــــديات  ت
 .الشباب قي في مديرية شباب ورياضة ديالى 

  بكرة القدم الشباب فئةتسميط الضوء عمى . 
 أما فروض البحث فقد كاوت :

 التيدئــــــة النفســــــية   قيــــــاسوجــــــود فــــــروق معنويــــــة  ذات داللــــــة إحصــــــائية فــــــي م
 بكرة القدم. اباألساسية لمشببعض الميارات دقة وتطوير 

 فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية بـــــــــين االختبـــــــــارات القبميـــــــــة والبعديـــــــــة  وجـــــــــود
بعــــــــــض الميـــــــــــارات دقــــــــــة  أداء  التجريبيــــــــــة فــــــــــيالضــــــــــابطة و  تينلممجمــــــــــوع

ــــــــدم األساســــــــية لمشــــــــباب ــــــــار  بكــــــــرة الق ــــــــة لالختب ولصــــــــالح المجموعــــــــة التجرب
 ألبعدي .

  بكرة القدم. لمشبابوجود نسبة تطور في الميارات األساسية 
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 ما جمتمع البحث فيتمثلأ
 (( والبالغ عــــددىــــــم 2018ــ ـ2017 بالعبي أندية محافظة ديالــــى لمموسم ) 

( نادي ، منيا عينة البحث فتمثمت بالعبي نادي 12العب( موزعين عمى )384
( العبًا من فئة الشباب عدا حراس المرمى اختيرت 24ديالى والبالغ عددىم )

%( ، ومن ثم قسمت (6.593فكانت نسبة العينة من المجتمع  بالطريقة العشوائية
العب( لكل  12العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بالطريق العشوائية بعدد)

العب( من أندية محافظة  361مجموعة . أما عينة بناء المقياس فتكونت من )
( 345( العب حصة التجربة االستطالعية الخاصة ببناء المقياس و)15ديالى )

 عينة بناء المقياس.
وقـــــــد قـــــــام الباحـــــــث بتطبيـــــــق التمرينـــــــات التـــــــي أعـــــــداىا بعـــــــد أجـــــــراء االختبـــــــارات 

والضـــــــــابطة ، وتضـــــــــمن المـــــــــنيج  ةالقبميـــــــــة بمتغيـــــــــرات البحـــــــــث لمعينتـــــــــين التجريبيـــــــــ
أســــــــبوع ( خــــــــالل مرحمــــــــة األعــــــــداد الخــــــــاص التــــــــي تســــــــبق مرحمــــــــة  11التــــــــدريبي )

ت أيـــــــام ) الســـــــبت ، والثنـــــــين ، ( وحـــــــدات فـــــــي األســـــــبوع كانـــــــ3المنافســـــــات بواقـــــــع )
( وحـــــــدة عمـــــــى طـــــــول 32والخمـــــــيس( ، وبـــــــذلك بمـــــــغ مجمـــــــوع الوحـــــــدات التدريبيـــــــة )

 مدى تطبيق التمرينات ضمن المنيج التدريب المقترح.
ــــــــة  ــــــــى طريق ــــــــدريبي عم ــــــــات المــــــــنيج الت ــــــــق تمرين ــــــــي تطبي ــــــــث اعتمــــــــد الباحــــــــث ف حي

ـــــــدريب الفتـــــــري ) مرتفـــــــع ومـــــــنخفض الشـــــــدة ( والتـــــــدريب التكـــــــراري فـــــــي تطـــــــوير  الت
الميــــــــارات األساســــــــية الدحرجــــــــة والمناولــــــــة التيــــــــديف بكــــــــرة القــــــــدم ، اتبــــــــع الباحــــــــث 

(، كــــــــذلك تــــــــم اســــــــتخدام  1:  3التمــــــــوج فــــــــي حمــــــــل التــــــــدريب لممــــــــنيج التــــــــدريبي )
األجيـــــــزة واألدوات المســـــــاعدة فـــــــي تطـــــــوير العمميـــــــة التدريبيـــــــة واالرتقـــــــاء بالمســـــــتوى 

ــــة الشــــباب ، وبعــــد ــــين كــــرة القــــدم لفئ ــــات  الميــــاري لالعب االنتيــــاء مــــن تطبيــــق التمرين
ــــــــــالقوانين  ــــــــــم عولجــــــــــت ب ــــــــــة لممجمــــــــــوعتين ومــــــــــن ث ــــــــــارات البعدي تــــــــــم أجــــــــــراء االختب

 اإلحصائية المناسبة.
ــــــارات البعديــــــة  ــــــة فــــــي االختب ــــــاك فــــــروق معنوي ــــــد أظيــــــرت النتــــــائج  أن ىن وق
لممجمـــــــوعتين ولصـــــــالح المجموعـــــــة التجريبيـــــــة أذا مـــــــا الحظنـــــــا األوســـــــاط الحســـــــابية 

ــــــــــي لممجمــــــــــوعتين ، فاأل ــــــــــر منيــــــــــا ف ــــــــــة اكب وســــــــــاط الحســــــــــابية لممجموعــــــــــة التجريبي
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المجموعـــــة الضــــــابطة أال إذا كانــــــت وحــــــدة القيـــــاس زمــــــن فتكــــــون األفضــــــمية لموســــــط 
 الحسابي األقل كما في حالة ميارة الدحرجة .

 استىتج الباحث: األطروحةوبعد التعرف على وتائج 
 ثرة وذو فاعمية في المنيج التدريبي النفسي كانت مؤ التمرين المستخدمة  إن

عالية جدًا في تطور الميارات األساسية لعينة البحث ومالئمة مترابطة مع 

إمكانيات االعبين وظير االنسجام االيجابي بين الجوانب النفسية ومدى 

 . األخرى في ميدان المعب وليس العكس نتأثيرىا عمى إمكانيات الالعبي

  وتداخل الميارات في بعض ي الميار  لألداءأن استخدام التمرينات المشابية

 االقتصاد بوقت التدريب. تطور سريع و أدت التمارين 

 وبعد االستنتاجات أوصى الباحث بما يأتي:
 فادة من المنيج التدريبي المعد من قبل الباحث وبناء مناىج تدريبية اإل

 بكرة القدم .الخاصة  األخرىمشابية لتطوير بعض الصفات الميارية 

 ت الميارية التي أعدىا الباحث في المناىج التدريبية كونيا اعتماد التمرينا

 أثبتت كفاءتيا وتحقيقيا اليدف المنشود .

  ضرورة االىتمام بكميات الشدة التي يتعرض ليا الالعب ، فيجب أن تكون

 موضوعة بعناية فائقة .

 جانب نفسي إلكمال مراحل األعداد  ضرورة وضع مناىج تدريبية تتضمن

 مياري، خططي، نفسي( .لالعب )بدني، 

 . ضرورة إعطاء فترات راحة كافية الستعادة شفاء األجيزة الوظيفية 
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 . إجراء دراسات وبحوث عمى فئات أخرى ، وخاصة فئة النساء 

 

 الوظائف التً شغلها: 

 انً –انفتزج يٍ  يكاٌ انعًم انىظيفح خ

 مدير منتدى شباب المقدادية  1
 –وزارة الشباب والرياضة 

 شباب ورياضة ديالىمديرية 
 1222الى  1221

 وجيهيةال شباب منتدى مدير 1
 –وزارة الشباب والرياضة 

 مديرية شباب ورياضة ديالى
 1222-1211  

3 
مسؤول شعبة المشاريع 

الصغيره في مديرية شباب 
 والرياضة

 –وزارة الشباب والرياضة 
 مديرية شباب ورياضة ديالى

1213-1215 

1 
ي مدير المجمع الشباب

 والرياضي 
 –وزارة الشباب والرياضة 

 مديرية شباب ورياضة ديالى
1215 -1213 

 

 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 
 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

7 

كهيح تالد 

انزافذيٍ 

 انجايعح 

/ 

لسى انتزتيح 

و انثذَيح وعهى

 انزياضح 

 0211-0215 كزج لذو

2 

كهيح تالد 

انزافذيٍ 

 انجايعح 

/ 

لسى انتزتيح 

انثذَيح وعهىو 

 انزياضح 

 0211-0215 تذرية رياضي

3 

كهيح تالد 

انزافذيٍ 

 انجايعح 

/ 

لسى انتزتيح 

انثذَيح وعهىو 

 انزياضح 

 0216-0215 كزج سهح

 
4 

كهيح تالد 

انزافذيٍ 

 انجايعح 

/ 

لسى انتزتيح 

يح وعهىو انثذَ

 انزياضح 

انساحح 

 وانًيذاٌ

0215-0216  
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  المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 

  المؤتمرات والندوات العممية والورش التي شارك فيها 

5 

كهيح تالد 

انزافذيٍ 

 انجايعح 

/ 

لسى انتزتيح 

انثذَيح وعهىو 

 انزياضح 

   0212-0216 انًثارسِ

6 

كهيح تالد 

انزافذيٍ 

 انجايعح 

/ 

لسى انتزتيح 

انثذَيح وعهىو 

 انزياضح 

 0217-0216 انًصارعح 

 ونحذ االٌ – 0211 كزج لذو انفزليح االنعاب انتزتيح انزياضيح ديانً 5

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

كلٌة بالد  7
الرافدٌن 
 الجامعة

التربٌة البدنٌة  /
 وعلوم الرٌاضة

القدم المرحلة 
 االولى والثالثة

2076- 2072 

كلٌة بالد  2
افدٌن الر

 الجامعة

التربٌة البدنٌة  /
 وعلوم الرٌاضة

التدرٌب 
 الرٌاضً

2071-2072 

 2027-2020 كرة القدم االلعاب الفرقٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 3

 انًؤتًز انذوني االول جايعح تغذاد / كهيح انتزتيح انزياضيح العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2071 -         التربٌة الرٌاضٌة  سلٌمانٌةجامعة   7
 االول جايعح انًىصم / كهيح انتزتيح االساسيح انذوني انًؤتًز العنوان 

 

 مكان االنعقاد ت
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 اسٌةالسنة الدر

 2078 -         الرٌاضٌةالتربٌة  دٌالى 2
 انعهًيح وانثحىث انثذَيح نهتزتيح انًؤتًز انذوني العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2020 -         التربٌة الرٌاضٌة جامعة دهوك  3
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 انًؤتًز انعهًي االول العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2020 -         انتزتيح انزياضيح بابل -كلٌة المستقبل الجامعة 4
 انًؤتًز انعهًي انذوني نعهىو انتزتيح انزياضيح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –ث  ) بح

 

 السنة الدراسٌة

 2020 -         التربٌة الرٌاضٌة مصر 5
 انًؤتًز انعهًي انذوني نعهىو انتزتيح انزياضيح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2020 -         التربٌة الرٌاضٌة لٌبٌا 6
 ز انعهًي انذوني نعهىو انتزتيح انزياضيحانًؤتً العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2020 -         التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 1
 نعهىو انتزتيح انزياضيحانثاَي  انًؤتًز انعهًي انذوني  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 سٌةالسنة الدرا

 2020 -         التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 8
 الموتمر العلمً التخصصً الدولً المدمج االول لقسم التارٌخ العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2027 -         التارٌخ دٌالى 2

 المؤتمر الدولً الرابع للتدرٌب الرٌاضً العنوان 

 نوع المشاركة القسم مكان االنعقاد ت
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2027 -         الرٌاضةالتربٌة  جامعة واسط ومٌسان 70

 الموتمر العلمً االول لكلٌة القانون العنوان

 نوع المشاركة القسم مكان االنعقاد ت
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2027 -         كلٌة القانون جامعة ذي قار 77

 الملتقى الدولً الثالث للقٌاس والتقوٌم بالمجال الرٌاضً العنوان

 نوع المشاركة القسم مكان االنعقاد ت
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2027 -         التربٌة الرٌاضٌة الجامعة المستنصرٌة 72
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها
 

 االسعافات االولٌة لجمٌعه الهالل االحمر العراقً عنوان الدورة ت

7 

 2004     منتدى شباب المقدادٌة مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
  تيزوخ في يزيحتطى دورج

 نثُاٌ ( AYT) االيزيكيح انجايعح.وانحاسىب االَكهيشيح انهغح تذراسح انخاصح
2 

 2005-2004 نثُاٌ مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة الطب الرٌاضً

3 

 2008 كربالء العراق مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 اقامة النشاطات الرٌاضٌة 

4 

 2002 العمارة –العراق  عقادمكان االن

 ت
 

 عنوان الدورة 
 ( للمشارٌع الصغٌرةBIPدورة ابتكار االعمال التجارٌة منظمة )

5 

 2077 النجف –العراق  مكان االنعقاد

 عنوان الدورة ت
 المركز العراقً لألبداع والتطوٌر برنامج اعداد المدربٌن 

 6 (TOTاالساسً )

 2077 اربٌل   -   العراق مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 المركز العراقً لألبداع مهارات متقدمة فً التدرٌب لبرنامج 

 1 كٌف تؤسس مشروعك  

 2072 تغذاد –انعزاق  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 التحكٌم فً منازعات االستثمار وصٌاغة العقود القانونٌة

8 

 2075 مصر مكان االنعقاد

 ت
 

 ان الدورة عنو
 تحت عموان.(BIPدورة االعمال لتطوٌر التجارٌة منظمة )

 2 ( النروٌجٌةBIPمنظمة )  المدرب المستشار

 2075 لبنان مكان االنعقاد
 
 



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

 2020-2021 –جايعح ديانً  -زياضح كهيح انتزتيح انثذَيح وعهىو ان –انسيزج انذاتيح 

 

 

  ( المجالت العالمية ومجمةimpact factors التي قام بالنشر فيها ) 
 انفتح اسم المجلة ت

7 

 عالقة القلق والخو بتعلم السباحة عنوان البحث

 2073  عراقالالدولة / 

 انفتح اسم المجلة ت

 2 

 دٌات الشباب لدى العبً التحمل النفسً وعالقته باألداء المهارى وفقا لترتٌب فرق منت عنوان البحث

  ( سنة74-72الناشئٌن فً دٌالى بكرة القدم بأعمار)

 2075 العراق الدولة / 

 

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة

 

 ت
 جمعٌة الهالل االحمر العراقً اسم الهٌئة

 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 

2004 
  

 

 ت
 

 عنوان الدورة 
 المدرب المعتمد فً تدرٌب المستوٌات العلٌا فً وزارة الشباب دورة 

70 

 2072 العمارة –العراق  مكان االنعقاد



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

 2020-2021 –جايعح ديانً  -زياضح كهيح انتزتيح انثذَيح وعهىو ان –انسيزج انذاتيح 

 ت
 رئٌس نادي الوجهٌة الرٌاضً اسم الهٌئة

 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 

2004  2072 

 ت
 امٌن سر نادي بالد الرافدٌن  اسم الهٌئة

 

 

 سنةال مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 

2071   

 ت
 اتحاد الصحفٌٌن فً دٌالى اسم الهٌئة

 

 

 مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 

 السنة

 

2071  
 

 ت
 اكادٌمٌة الشورى والصحة والرٌاضة اسم الهٌئة

 

 

 السنة وٌةمازال عضواً / انتهاء العض تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 

2020   

 

 

 نشاطات حصل فييا عمى ) جوائز / شيادات تقديرية /  أو إبداعات
 كتب شكر(

  



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

 2020-2021 –جايعح ديانً  -زياضح كهيح انتزتيح انثذَيح وعهىو ان –انسيزج انذاتيح 

  ت

 بالفرق الرٌاضٌةالنهوض  النشاط أو اإلبداعنوع 

7 

 اإلبداع أوعنوان النشاط  
 الفوز ببطولة المنطقة الشمالٌة بكرة القدم

 

 
 ما حصل علٌه

 اب شكر ()جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كت
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2005 قائم مقام المقدادٌة  

  ت

 النهوض بالفرق الرٌاضٌة النشاط أو اإلبداعنوع 
2 

 الفوز ببطولة المنطقة الشمالٌة للنشاط الثقافً اإلبداععنوان النشاط او  

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2005 المقدادٌة/  المجلس البلدي  

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 النهوض بعمل المنتدى

 المنتدى تقٌم عمل عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

الفوز بأنشطة المنطقة الشمالٌة 

 فً الموصل

 

 السنة

 

 2005 ٌالىمدٌر شباب ورٌاضة د  

 دعم  ت



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

 2020-2021 –جايعح ديانً  -زياضح كهيح انتزتيح انثذَيح وعهىو ان –انسيزج انذاتيح 

 نوع اإلبداع  أو النشاط 4

 دعم المدرسة بالتجهٌزات الرٌاضٌة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2006 ابً جسرةمتوسطة   

  ت

 تقٌم عمل نوع اإلبداع  أو النشاط

5 

 نشاطات منتدى  او اإلبداع عنوان النشاط 

 
 ما حصل علٌه

 ( / شهادة تقدٌرٌة)جائزة / كتاب شكر

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2006 وزارة الشباب والرٌاضة  

  ت

 دعم فرق الناحٌة نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

  بطولة رٌاضٌة عنوان النشاط أو اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 كتاب شكر ( )جائزة / شهادة تقدٌرٌة /

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2006 مدٌر ناحٌة الوجٌهٌة  

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط

 

 1 تقٌم سنوي

 رٌاضٌة انشطة ثقافٌة علمٌة عنوان النشاط او اإلبداع 



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

 2020-2021 –جايعح ديانً  -زياضح كهيح انتزتيح انثذَيح وعهىو ان –انسيزج انذاتيح 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 

  ضةوزارة الشباب والرٌا 

الحصول على المركز الثانً على 

 مستوى العراق

2001 

  ت

 عمل منتدى نوع اإلبداع  أو النشاط

8 

 تقٌم سنوي عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2001 دٌالى الشباب والرٌاضة مدٌرٌة   

  ت

 دورة علمٌة أو النشاط نوع اإلبداع 

2 

  tot عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2001 وزارة الشباب والرٌاضة   

  ت

 تقٌم عمل نوع اإلبداع  أو النشاط

70 

 عنوان النشاط او اإلبداع 
 مسابقات رٌاضٌة

 



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

 2020-2021 –جايعح ديانً  -زياضح كهيح انتزتيح انثذَيح وعهىو ان –انسيزج انذاتيح 

 
 علٌهما حصل 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2008 محافظ دٌالى  

  ت

 بطولة رٌاضٌة نوع اإلبداع  أو النشاط
77 

 بطولة شهداء ناحٌة الوجٌهٌة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2008 المجلس البلدي فً الوجٌهٌة  

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط

 

 دراسة بحثٌة
72 

 للعمل المنتدى تقٌم دراسة بحثٌة عنوان النشاط او اإلبداع 
 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2008 العراقٌة وزارة الشباب والرٌاضة  

  ت

 مسابقة ثقافٌة نوع اإلبداع  أو النشاط
73 

 المركز االول  عنوان النشاط او اإلبداع 

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 



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

 2020-2021 –جايعح ديانً  -زياضح كهيح انتزتيح انثذَيح وعهىو ان –انسيزج انذاتيح 

 2002 مدٌرٌة الشباب والرٌاضة   

  ت

 دورة تدرٌبة نوع اإلبداع  أو النشاط
74 

 المشارٌع الصغٌرة بداععنوان النشاط او اإل 

 
 ما حصل علٌه

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

 2002 العراقٌة وزارة الشباب والرٌاضة  

  ت

 تقٌم عمل نوع اإلبداع  أو النشاط
75 

 التقٌٌم السنوي عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2070 دٌالى مدٌرٌة الشباب والرٌاضة  

  ت

 دعم كلٌة نوع اإلبداع  أو النشاط
76 

 تجهٌز الكلٌة ببورد سله زجاجً عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2075 دٌالى بٌة االساسٌةكلٌة التر  

  ت

 اهداء  نوع اإلبداع  أو النشاط
71 
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 رسالة ماجستٌر عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2075 دٌالى –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

  ت

 دورة تدرٌبٌة  نوع اإلبداع  أو النشاط
78 

 Tot عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2075 العراقٌة وزارة الشباب والرٌاضة  

  ت

 انجاز اعمال  نوع اإلبداع  أو النشاط
72 

 االلتزام بالتعلٌمات عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر ()
  الجهة المانحة

 2071 محافظة دٌالى  

  ت

 بطولة  نوع اإلبداع  أو النشاط
20 

 بطولة شهداء العراق عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
  الجهة المانحة



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

 2020-2021 –جايعح ديانً  -زياضح كهيح انتزتيح انثذَيح وعهىو ان –انسيزج انذاتيح 

 2071 دٌالى - مجلس المحافظة  

  ت

 دراسة بحثٌة نوع اإلبداع  أو النشاط
27 

 معالجة مشكلة العزوف عن منتدٌات الشباب عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
  الجهة المانحة

 2071 العراقٌةوزارة الشباب والرٌاضة  

  ت

 محاضره نوع اإلبداع  أو النشاط
22 

 محاضرة عن المخدرات واثارها على المجتمع عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 20078 محافظة دٌالى  

  ت

 عمل وضٌفً نوع اإلبداع  أو النشاط
23 

 ات الدوامتطبٌق تعلٌمات المحافظة والٌ عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 20078 محافظة دٌالى  

  ت

 دورة نوع اإلبداع  أو النشاط
24 
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 ابتكار االعمال عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2078 العراقٌة وزارة الشباب والرٌاضة  

  ت

 مسابقة نوع اإلبداع  أو النشاط
25 

 المسابقات الدٌنٌة بمناسبة شهر محرم عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2072 محافظة دٌالى  

  ت

 لنشاطنوع اإلبداع  أو ا

 ورقة عمل
 

 26 

 تقٌم عمل منتدٌات الشباب عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2072 العراقٌة وزارة الشباب والرٌاضة  

  ت

 التعلٌم  نوع اإلبداع  أو النشاط
21 

  اح التعلٌم االلكترونًانج عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 السنة الجهة المانحة
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 2020-2021 –جايعح ديانً  -زياضح كهيح انتزتيح انثذَيح وعهىو ان –انسيزج انذاتيح 

 2020 وزارة التعلٌم العالً  

  ت

 التعلٌم االلكترونً نوع اإلبداع  أو النشاط
28 

 تباعد الطلبة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 تاب شكر ()جائزة / شهادة تقدٌرٌة / ك
 السنة الجهة المانحة

 2020 وزارة التعلٌم العالً  

  ت

 االلتزام  نوع اإلبداع  أو النشاط
22 

 االبداع فً العمل الوظٌفً عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 

 وزارة التعلٌم العالً 

 

 

2027 

  ت

 حث الطلبة نوع اإلبداع  أو النشاط
30 

 االبداع فً تقدٌم المهارات عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2027 وزارة التعلٌم العالً  



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

 2020-2021 –جايعح ديانً  -زياضح كهيح انتزتيح انثذَيح وعهىو ان –انسيزج انذاتيح 

  ت

 اهداء نوع اإلبداع  أو النشاط
37 

 كتاب رٌاضً و اإلبداععنوان النشاط ا 

 
 ما حصل علٌه

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

 
 بابل –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  

 
2027 

  ت

 اهداء نوع اإلبداع  أو النشاط
32 

 كتاب رٌاضً عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2027 دٌالى -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

  ت

 اهداء نوع اإلبداع  أو النشاط
33 

 كتاب رٌاضً عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2027 دٌالى -كلٌة التربٌة االساسٌة   

  ت

  دورة تطوٌرٌة  ع اإلبداع  أو النشاطنو
34 



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

 2020-2021 –جايعح ديانً  -زياضح كهيح انتزتيح انثذَيح وعهىو ان –انسيزج انذاتيح 

  حاسبات + للغة انكلٌزٌة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2005 ( لبنانAYTالجامعة االمرٌكٌة )  

  ت

  دورة تطوٌرٌة  نوع اإلبداع  أو النشاط
35 

  االسعافات االولٌة نوان النشاط او اإلبداعع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2005 الهالل االحمر العراقً  

  ت

  دورة تطوٌرٌة  نوع اإلبداع  أو النشاط
36 

  totالمهارات القٌادٌة  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2077 المركز العراقً لألبداع والتطوٌر  

  ت

 التحكٌم فً منازعات  نوع اإلبداع  أو النشاط
31 

 عنوان النشاط او اإلبداع 
 فً منازعات االستثمار وصٌاغة العقود القانونٌة

 
 ما حصل علٌه

 ٌرٌة / كتاب شكر ()جائزة / شهادة تقد
 السنة الجهة المانحة
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 2075 مصر  

  ت

  دورة تطوٌرٌة  نوع اإلبداع  أو النشاط
38 

  التحكٌم فً كرة السلة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2075 العراق  -اتحاد كرة السلة   

  ت

  دورة تطوٌرٌة  نوع اإلبداع  أو النشاط
32 

  الدولً المدرب المستشار عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2075 لبنان  - ( النروٌجٌةBIPمنظمة )   

  ت

  ورقة عمل  نوع اإلبداع  أو النشاط
40 

  كٌف ندعم االبداع لدى االبناء عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2027 مصر -الشورى لصحة والرٌاضة   

  ت

  محاضره  نوع اإلبداع  أو النشاط
47 
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  االنتقاء الرٌاضً عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ا حصل علٌهم

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

 2020 المغرب -الفكر الرٌاضً للمدربٌن العرب   

  ت

  محاضره  نوع اإلبداع  أو النشاط
42 

  الٌات التخطٌط السنوي عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2027 مصر  –االكادٌمٌة الدولٌة   

  ت

  محاضره  نوع اإلبداع  أو النشاط
43 

 عنوان النشاط او اإلبداع 

االداء الفنً لمهارتً الدحرجة 

 والمراوغة
 

 
 ما حصل علٌه

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

 2027 المغرب -مصر  –دولٌة االكادٌمٌة ال  
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 التألٌف والترجمة

 

 

 

 اللغات التً ٌجٌدها 

 العربٌة.  7

2  . 

3  . 

 ً خدمة المجتمع مساهمات ف

فزيك يُتخة يذيزيح شثاب ورياضح ديانً انًشارن في تطىنح ختثاراخ نجُح اعضىا  -1

  انعزاق انًىصم _ في  0225انًُطمح انشًانيح 

 0211انً عاو  0222يُتذي انفزق انشعثيح في َاحيح انىجيهيح يٍ عاو  نجُح  رئيس  -0

 . و0210انً  0225في يُظًح االغاثح انعانًيح  يٍ عاو عضىا   -3

 .و0215انً  0222عضى في يُظًح انهجزج وانًهجزيٍ يٍ عاو  -4

 يحاضز في انذوراخ انتطىريح نهًذرتيٍ في وسارج انعًم -5

  أخرىنشاطات 

 االعداد المهارى بكرة القدم  عنوان الكتاب ت

 جامعة دٌالى –المطبعة المركزٌة  اسم دار النشر 
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