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 دولة الهند  \الجامعة البرطانية الدكتور بابا صاحب : الة الماجستيرعنوان رس

 

 لبعض حـركـي – الـحـس اإلدراك اختبارات وتـقنـين بنـاء)) عنوان رسالة الدكتوراه :
 ((السمـة بكرة الرياضيـة المـوهبة لـرعـايـة الوطني المركز لالعبي الهجومية المهارات

 بأشراف

 ظم جواد ا.د ناظم كا                                 ا.د بسمة نعيم محسن    

 اشتملت األطروحة على خمسة أبواب:

واحتمما اسممتفره   لممح احبححممث  ،مقدمممة احبحممث وأهم تمم  :البــاا الو تضممم           
وعمم   ،وممم  ضمممالح احمجممحا احر حضمما ،احتطممورات احتمما شمملدتلح جم مما مجممح ت احح ممحة

 مة احتقمو ، ، وتطمرل احبححمث إحمى تطمور حفبمة لمرة احسملة دور ا ختبحر واحق حس  ا عمل
حفبة لمرة احسملة  أ    هذا احتطور  وجب عل اح وَأ   واحتغ رات احتا حدثت  ا هذه احلفبة، 

اححد ثة  ما تقمد، وتطمور مسمتمر شمشالح شمش  بق مة األحفمحب احر حضم ة، وحفما احتحمد حت 
 ،قمممد د فمممت ألمممححب احخبمممرة احتممما  وجللمممح احقمممحتمو  علمممى تطمممو ر احر حضمممة  ممما بلمممداح

األسممحح ب  أ ضما سممفوا ج جمحد  أ   واحفمحمل    ما مجممحا لمرة احسملة إحمى  ،وا ختلمح 
و سمم مح باممح   ،جمما تحق ممل اتممحتم متقدمممةأواحطراتممل احتمما تسممل،  مما تطممو ر احلفبممة ممم  

 .وتقا   ا ختبحرات حملحرات هذه احلفبة
بفممد إطمم    مشممللة احبحممث ثممااحتمما تتم، لمممح تضممم  هممذا احبممحب مشممللة احبحممث       

احبححممث علممى احلث ممر ممم  احملممحدر احفلم  ممة واحبحمموث واحدراسممحت احمشممحبلة حمم،  جممد أ  
دراسممة  مما هممذا احمجممحا،  ضمم   عمم  إجممرا  عممددش ممم  احمقممحب ت احشخلمم ة ممما احخبممرا  
واحمختل  ، ومتحبفة احبححث حلفبة بولفِ  أشرف على تدر ب احمدارس احتخللم ة، 

حرلمما حلفبممة،  –هممذه احلفبممة تفتقممر حوجممود اختبممحرات تقمم س ا درا  اححممس  إذ وجممد َأ   
وألهم مة همذا احمتغ مر احفقلما بسمبب طب فممة احلفبمة احتما تامما اج قمح  احسمر ا، وتطممو ر 
ا ستجحبة اححرل ة حلذه احمرحلمة احفمر مة،  ضم   عم  احتخطم ط احسمل ، وا عتممحد علمى 

ا تطمممو ر احلفبمممة، و ِسممم  َمح وضممما اختبمممحرات أ ضممما األسمممحح ب واحطراتمممل احتممما تسمممل،  ممم
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جد مممممدة ومقاامممممة حق مممممحس قمممممدرات اح عبممممم   احبدا مممممة، واحملحر مممممة، واحافسممممم ة، واحخطط مممممة، 
 حرلا.     –واحفسلج ة، ز حدة على احجوااب احفقل ة احتا تشما اجدرا  اححس 

مممح   تقممممد، وجمممب علممممى احبححمممث احخمممموه  مممما همممذا احمجممممحا عممم  طر ممممل باممممح  وِمم 
 األسحسمم ة احملممحرات حممبفه لممححرلمما وتقا ا –ت حق ممحس مسممتود اجدرا  اححممس اختبممحرا

 وبححتححا مححوحة احالوه بلذه احلفبة. ،احسلة بلرة احتخلل ة احمدارس حموهوبا
ممح        تضممم  احدراسممحت احا ر ممة واحسممحبقة ذات احف قممة بموضممو   :البــاا النــاني َوَأم 
ولمذح  تطمرل احبححمث إحمى  ،ختبحرات وتقا الحإذ ت، تاحوا احتخط ط حتلم ، ا  ،احبحث

واحخطمموات األسحسمم ة  مما عمل ممة احتقامم    احمقااممةمفلممو، احتقامم   وخلممحت  ا ختبممحرات 
ولممممذح  تللمممم، احبححممممث علممممى احفمل ممممحت احفقل ممممة وتقسمممم ،  ،ومم ممممزات ا ختبممممحرات احمقااممممة

مممممح ،احفمل مممممحت احفقل مممممة  مممممة وخممممموا  احفمل ،تطمممممرل احبححمممممث إحمممممى مفلمممممو، اجدرا  وأ ض 
ول ف  حمدث اجدرا   ،واجدرا  اححس حرلا ،واحفواما احمؤثرة  ا اجدرا  ،اجدرال ة
اجدرا   وأهم مممةحرلممما واحممممدرلحت اححسممم ة احخحلمممة  ممما احمجمممحا احر حضممما  – اححمممس
حوتلل،  ،حرلا  ا لرة احسلة – اححس احبححث على احملمحرات األسحسم ة  ما حفبمة  أ ض 

احدراسحت احسمحبقة   ض   ع  م ة  ا حفبة لرة احسلة،احملحرات احلجو  وأهم ةلرة احسلة 
 ( .2002( ودراسة )ز د شحلر محمود، 2002وها دراسة ) حرس سحما شحبح، 

جرا اتم  احم داا مة، إذ اسمتفما احبححمث  :الباا النالثوتضم          مالج ة احبحث وا 
مجتمممما احممممالم احولمممفا بحألسممملوب احمسمممحا حم  متممم  طب فمممة احبحمممث وأهدا ممم ، أممممح 

احاجممممف، و لممممرب   ، و بغممممداد، و احبحممممث  تمثمممما  عبممممو احمممممدارس احتخللمممم ة )د ممممححى، 
لمممى ع امممة عومممم  ثمم، تممم، تقسممم ، احف اممة  ،ح(  عب ممم122واحبمممححد عممدده، )لمم ح احمممد  ( و 

، ثمم، قممح، احبححممث بممححخطوات احفلم ممة، وأجممرد ا سممتط ع ة وع اممة احباممح  وع اممة احتقامم  
احفلم مممة  األسمممس اسمممتخراجوبفمممدهح تممم،  ،ة تجمممحرب اسمممتط ع ة ح ختبمممحراتاحبححمممث عمممد  
 .15/2/2017وحغح ة  9/1/2017وم  ث، إجرا  احتجربة احرت سة  ا  ،ح ختبحرات

عمممره وتحل ممما وماحقشمممة احاتمممحتم احتممما تولممما إح لمممح  :البـــاا الرابـــ وتضمممم   
 .واألشلحا احجداوا ع  طر لاحبححث 
ومم  أهم، ا سمتاتحجحت  ،ا ستاتحجحت واحتولم حت  تضم  :الباا الخامس َأم ح 

 احبححث ها: إح لحاحتا تولا 
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أثبتمممت اختبمممحرات احبحمممث لممم ح تلح  ممما ق مممحس احملمممحرات احفا مممة )بمممححلرة احسممملة  .1
بم    احتم  مزحرلا( بتوز فلمح علمى ع امة احبامح  وقمدرتلح علمى  – اجدرا  اححس

 ضمم    ،ا ا ختبممحر احواحممد مم واحممواط إاجممحز أ ممراد احف اممة ذو  احمسممتود احفممححا 
 ع  تحق قلح مفحم ت احلدل، واحثبحت، واحموضوع ة احفحح ة.

 ت، وضا مستو حت ودرجحت مف حر ة ح ختبحرات احمقااة. .2
 يوصي الباحث بـ : لتوصياتا ومن 

اهتممممح، احممممدرب   باتمممحتم همممذه احدراسمممة واحفمممما علمممى تام مممة احملمممحرات األسحسممم ة  .2
 حرلا(.  –با )لرة احسلة اجدرا  اححساحتا ت، احتولا إح لح ح ع

 ح لح احبحث عاد عمل ة احتقو ، وا خت حر.إاعتمحد احمفح  ر احتا تولا  .0

 احسا  . تحد ث )تفد ا( مستمر حلمفح  ر وعلى و ل قدرات اح عب   على مر  

 

 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 كرة السلة لحد االن  -0216 التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى كلية 1

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

  لحذ االن  -0222 السلتالكزة  االلعاب الفزقٍت التزبٍت الزٌاضٍت دٌالى 1
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  المؤتمرات والندوات العممية والورش التي شارك فيها 

 

 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث جامعت دهىك االفتزاضً الذولً المؤتمز العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 0219 -          االفتراضي   1

 ت
 

  عنوان الدورة 
 1 السلت كزاسً الذورة التذرٌبت التً اقامتها اللجنت البارالمبٍت بالكزة 

 0217 اللجنة البارالمبية  –بغداد  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 الذورة التذرٌبٍت التً اقامها اللجنت البارالمبٍت فً لعبت البىتشٍا 

0 

 0218 المبيةاللجنة البار مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 الدورة التدريبية بكرة السلة 

3 

 0218 جامعة بغداد مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة تحكمية في كرة السلة

4 

 0217 جامعة ديالى  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة تحكمية في كرة اليد

5 

 0219 جامعة ديالى مكان االنعقاد
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   تطوير  أوالمشروعات البحنية في مجا  التخصص لخدمة البيئة والمجتم
 التعميم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

تقنين اختبارات أهم القدرات البدنية لالعبي 

 الناشئين -مراكز اللعب المختلفة بكرة السلة 

جامعة  \مجلة علوم الرياضة

 ديالى 

2012 

 

0 

خاصأأأة علأأأى تطأأأوير سأأأرعة تأأأأ ير تمرينأأأات 

وتحمأأأأأل أدار مهأأأأأأارتي التصأأأأأأويب السأأأأأألمية 

والتصأأويب مأأن  بأأات لأأدر العبأأي كأأرة السأألة 

 للكراسي المتحركة 

جامعة \مجلة علوم الرياضة 

 ديالى 

2012 

 

3 

تأأأأأأ ير برنأأأأأامق تأأأأأدريبي مقتأأأأأر  لتمرينأأأأأات 

الباليومترك فأي تطأوير القأوة االنفجاريأة  دار 

 عبين الشبابمهارة التصويب بكرة اليد لال

مركز نون للبحوث 

 والدراسات المتخصصة 

2020 
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 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 

 ت
 عضو منتدر االختبار والقياس  اسم الهيئة

 

 

 السنة مازال عضواً / انتهار العضوية تاريخ االنتساب محلي         دولية

 

0218   

 

 

 شاطات حص  فيها عمى ) جوائز / شهادات تقديرية / ن أو إبداعات
 كتا شكر(

  ت

 النهوض بالمسيرة العلمية النشاط أو اإلبداعنوع 
0 

 تزويد مصادر علمية لمكتبة الكلية اإلبداععنوان النشاط او  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 0217 نجامعة كرميا  

 

 

 

 

 

 اللغات التي يجيدها 

 العربية.  1

 االنكليزية.  0

3  . 
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 مساهمات في خدمة المجتمع 

  مزكز رعاٌت المىهبت الزٌاضٍت فً العزاق ختباراث لجنت اعضىا  -2

 السلتعضى لجنت البحث العلمً واالختباراث فً االتحاد المزكزي العزاقً للكزة   -0

  


