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رأصٛش رًشُٚبد ثبالعهٕة انجبنغزٙ فٙ رطٕٚش  )): عنوان رسالة الماجستير

رحًم انمٕح ٔانغشػخ ٔثؼط انًؤششاد انفغٕٛنٕجٛخ نهؼعالد انؼبيهخ 

 (و نزٔ٘ اإلػبلخ فئخ )انصى ٔانجكى(200ٔانًعبدح فٙ إَجبص سكط )
.)) 

 

              اط ػذَبٌ حزشٔػ                               َجشالباحث : 

 أ.و.د سافذ يٓذ٘ لذٔس٘ ف:المشز                                

 
 

 اشزًهذ انشعبنخ ػهٗ خًغخ أثٕاة ْٙ : 

 انجبة االٔل :

بًْٛخ انزذسٚت انجبنغزٙ فٙ انشٚبظخ نًب نّ دٔس يٓى احزٕٖ ْزا انجبة ػهٗ انًمذيخ انزٙ رُبٔنز

ٕنٕجٛخ ٔرحمٛك االَجبص فٙ االنؼبة انشٚبظٛخ فٙ رطٕٚش انمذساد انجذَٛخ ٔانًؤششاد انفغٛ

ٔيُٓب فؼبنٛبد انؼبة لٕٖ ، نزا فزنك ٚغزهضو اػزًبد األعظ انؼهًٛخ انًجُٛخ ػهٗ أعبط انزمٕٚى 

انذلٛك ٔاالػزًبد ػهٗ االخزجبساد انزٙ رؼذ انطشٚك انصحٛح نهٕصٕل انٗ أػهٗ انًغزٕٚبد 

ً نُٕع انهؼجخ ٔانشٚبظٛخ نًب رحممّ نُب يٍ رحذٚذ نمذساد انالػج انزطٕس انكجٛش ٍٛ انًؼبلٍٛ ٔفمب

( يزش نهًؼبلٍٛ فئخ) انصى ٔانجكى (ٔيب رزًٛض ثّ 200فٙ فؼبنٛبد انؼبة انمٕٖ ٔيُٓب فؼبنٛخ )

ْزِ انفؼبنٛخ يٍ يٕاصفبد خبصخ ثؼُبصش انهٛبلخ انجذَٛخ ٔانًؤششاد انفغٕٛنٕجٛخ نهٕصٕل 

فٙ اصُبء انغجبق ٔرحًهّ نزحمٛك أفعم صيٍ انٗ انزكٛف انفغهجٙ الجٓضح انجغى الداء انجٓذ 

 .يًكٍ

ثبالعهٕة انجبنغزٙ نهزحًم انخبص فٙ رطٕٚش  ٔركًٍ أًْٛخ انجحش فٙ يؼشفخ رأصٛش انزًشُٚبد

(يزش نًغبػذح 200ثؼط انصفبد انجذَٛخ ٔانًؤششاد انفغٕٛنٕجٛخ ٔاالَجبص فٙ سكط )

جٛخ ٔرمٕٚى انحبنخ انٕظٛفٛخ انًذسثٍٛ ػهٗ ثشيجخ ػًهٓى ثصٕسح رزالءو يغ انٕحذح انزذسٚ

 . ٔيب نٓب يٍ رأصٛش ػهٗ رطٕٚش اإلَجبص انشلًٙ نهشٚبظٍٛٛ نهشٚبظٍٛٛ

 

 

 ْذفب انجحش :

. ٔظغ رًشُٚبد ثبألعهٕة انجبنغزٙ نزطٕٚش انمٕح ٔانغشػخ ٔثؼط انًؤششاد انٕظٛفٛخ 1

 انجكى( .( يزش نهًؼبلٍٛ فئخ )انصى ٔ 200نهؼعالد انؼبيهخ ٔانًعبدح ٔرحغٍٛ إَجبص سكط )

رأصٛش رًشُٚبد ثبألعهٕة انجبنغزٙ فٙ رطٕٚش انمٕح ٔانغشػخ ٔثؼط انًؤششاد  ػهٗ .انزؼشف2

( يزش نهًؼبلٍٛ فئخ)انصى 200انٕظٛفٛخ نهؼعالد انؼبيهخ ٔانًعبدح ٔرحغٍٛ إَجبص سكط)

 ٔانجكى(.

 فشض انجحش:
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صبنح االخزجبس إخزجبساد انجحش انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ ٔنثٍٛ ٔجٕد فشٔق راد دالنخ إحصبئٛخ-1

 (يزش نزٔ٘ االػبلخ فئخ انصى ٔانجكى. 200فٙ يطبٔنخ انمٕح ٔانغشػخ ٔفٙ اَجبص )انجؼذٚ

 يجبالد انجحش :

نجُخ  ٔاشزًهذ ػهٗ انًجبل انجشش٘ انًزًضم ثـ )اسثؼخ( ػذائٍٛ يٍ انصى ٔانجكى ًٚضهٌٕ

انًكبَٙ يهؼت (ٔكبٌ انًجبل 2014-2013ثبنؼبة انمٕٖ نهًٕعى) انجبسانًجٛخ انفشػٛخ دٚبنٗ

 .11/4/2014ٔنغبٚخ  2/2014/ 1انكبغٌٕ ثًُٛب اعزغشق انًجبل انضيبَٙ انًذح يٍ يُزذٖ

 انجبة انضبَٙ :

احزٕٖ ْزا انجبة ػهٗ انذساعبد انُظشٚخ انزٙ رزعًٍ يحبٔس يزؼذدح أعبعٛخ ْٙ انزذسٚت 

يزطهجبرٓب ( يزش ٔيًٛضاد يزغبثمٙ ْزِ انفؼبنٛخ ٔ 200ثبالعهٕة انجبنغزٙ ٔ فؼبنٛخ سكط)

ٔانًزغٛشاد انجذَٛخ )رحًم انغشػخ ٔرحًم انمٕح ٔانًؤششاد انفغٕٛنٕجٛخ ٔانًؼبلٍٛ ٔاْذافٓى 

ٔرصُٛفٓى(، ٔلذ رطشق انجبحش انٗ انزذسٚجبد انشئٛغخ نزطٕٚش رحًم انمٕح ٔرحًم انغشػخ 

 ٔاالَجبص .ٕٛنٕجٙ ٔانزكٛف انفغ

 انجبة انضبنش :

ءارّ انًٛذاَٛخ ، إر رى اعزخذاو انًُٓج انزجشٚجٙ احزٕٖ ْزا انجبة ػهٗ يُٓج انجحش ٔاجشا

( ٔدساعخ EMGنًالئًزّ يغ غجٛؼخ انجحش صى رى انجحش ػٍ االخزجبساد انًغزخذيّ كجٓبص)

انزحفٛض انؼصجٙ صى رًشُٚبد  ( ر٘ nerveconduction studyانزٕصٛم انؼصجٙ )

 ثبالعهٕة انجبنغزٙ .

 

 

 انجبة انشاثغ :

االخزجبساد انجذَٛخ ٔانفغٕٛنٕجٛخ نهؼعالد انؼبيهخ ٔانًعبدح  احزٕٖ ْزا انجبة ػهٗ َزبئج

 ( يزش ٔرحهٛهٓب ٔيُبلشزٓب يٍ خالل انجذأل االحصبئٛخ .200ٔاَجبص سكط)

 انجبة انخبيظ :

 احزٕٖ ْزا انجبة ػهٗ االعزُزبجبد ٔانزٕصٛبد ،ٔكبَذ اْى االعزُزبجبد

جٛخ انزطٕس انًطهٕة  فٙ رحغٍٛ حمك انزذسٚت انجبنغزٙ انًغزخذو يغ انًجًٕػخ انزجشٚ -1

 يطبٔنخ انمٕح ٔ يطبٔنخ انغشػخ فٙ االخزجبساد انجؼذٚخ .

فٙ إَجبص سكط  حمك انزذسٚت انجبنغزٙ انًغزخذو يغ انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ انزطٕس انًطهٕة-2

 ( يزش فٙ االخزجبساد انجؼذٚخ .200)

انزطٕس انًطهٕة فٙ لٛبط نى ٚحمك انزذسٚت انجبنغزٙ انًغزخذو يغ انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ -3

 عشػخ انغٛبالد انؼصجٛخ  فٙ االخزجبساد انجؼذٚخ .

 ٔكبَذ اْى انزٕصٛبد :

( 200فٙ سكط ) إػزًبد انزذسٚت انجبنغزٙ نزطٕٚش يطبٔنخ انمٕح ٔ يطبٔنخ انغشػخ نالَجبص-1

 يزش نزٔ٘ اإلػبلخ فئخ ) انصى ٔانجكى (.

نجذَٛخ ٔانحشكٛخ نزٔ٘ اإلػبلخ فئخ ) انصى رٕفٛش أجٓضح رذسٚجٛخ يزُٕػخ نزطٕٚش انصفبد ا-2

 ٔانجكى (.

إجشاء ثحٕس رجشٚجٛخ نزطٕٚش صفبد ثذَٛخ أٔ حشكٛخ أخشٖ نزٔ٘ اإلػبلخ فئخ ) انصى ٔ  -3

 انجكى(
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( Binaural Beats) ال إٚمبػبد رأصٛش)) عنوان رسالة الدكتوراه :
 انمٕح ٔ  انجٛزباَذسٔفٍٛ ٔ انذٔثبيٍٛ ْشيَٕٙ فٙ  خبصخ ٔرًشُٚبد

 نزٔ٘ و 200ال ثئَجبص ػاللزٓب ٔ انغشػخ ٔيطبٔنخ ثبنغشػخ انًًٛضح
 ((نهشجبة( 41) فئخ انخبصخ االحزٛبجبد

 
 احسد حتروش عدنان نبراس: الباحثة

 :بإشراف
 حدين عبهد كامل  د.م.أ                            جابر فاضل عباس د.أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا  إليقاعـــات  مرـــاحبة تسريشـــات اســـتخدام خـــ   ومـــن البحـــ  اهسيـــة تكســـن
(Binaural Beats )ــدون ا و ــدومامين ل رمــهن  ب ــدروفين و ال  خــ   البيتاان

 وصـــهالا ( 64) فئـــة االعاقـــة لـــ و  ( م 022)بإنجـــاز ع قت ـــا التـــدريب  الســـش  
 وصـــهالا  الدـــرعة ومطاولـــة بالدـــرعة السسيـــ ة والقـــهة البدنيـــة الستغيـــرات لتطـــهير
 .االنجاز لتطهير
  االرتيـــاح عـــدم او التعـــ   شـــ ل عمـــ  تكـــهن  التـــ  البحـــ  مذـــ مة لسعالجـــة

(Discomfort )مــن العديــد يمجــ  حيــ  ، الرياضــ  االنجــاز معهقــات اكبــر مــن 
 غيرهـا و ذهشيـة اسـالي  ابتكار او السشذطات اخ  ال  السشافدات ف  الرياضيين

 فـ  والسيسا،  البدن  السج هد عن من الشات  التع  او االلم لسقاومة الحيل من
 الرياضــ  االنجــاز هى مدــت الذــدة عاليــة مدــتهيات ضــسن االداء عشــد او ن ايــة
 .البح  مذ مة صم  ه  والت ( 64) فئة االعاقة ل و  
 :إل  البح  ي دف
 القـهة و(Binaural Beats) ا  إيقاعـات  باسـتخدام خاصـة تسـارين اعـداد -

 لــ و  ( متــر 022) بإنجــاز ع قت ــا و الدــرعة مطاولــة و بالدــرعة السسيــ ة
 .لمذباب( 64) فئة الخاصة االحتياجات
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 فــ  خاصــة وتســارين(Binaural Beats)ا  ايقاعــات تــ رير عمــ  التعــرف -
 مطاولـــة و بالدـــرعة السسيـــ ة والقـــهة البيتاانـــدروفين و الـــدومامين هرمـــهن 
 .لمذباب( 64) فئة الخاصة االحتياجات ل و   الدرعة

 البيتاانـدروفين و الدومامين هرمهن  ف  الخاصة التسارين ت رير عم  التعرف -
 022)  ا  بإنجـــاز وع قت ـــا الدـــرعة مطاولـــة و بالدـــرعة السسيـــ ة القـــهة و
 .لمذباب( 64) فئة الخاصة االحتياجات ل و  ( متر
 : الباح  وافترض
 الستغيـرات ف  والبعد  القبم  االختبارين بين إحرائية داللة ذات فروق  وجهد-

 .البح  عيشه ألفراد ال رمهنية و البدنية
 انجــاز فــ  والبعــد  القبمــ  االختيــارين بــين احرــائية داللــة ذات فــروق  وجــهد-
 ( .64)فئة( م022)
 عيشـة وعمـ  البحـ  مذ مة حل لس ئسته التجريب  السش   الباحثة استخدم وقد 

 أللعـاب الـهنش  السشتخـ  العبـ  مـن العسدية بالطريقة اختيارها تم والت  البح 
ــر)االعاقــة ذو   مــن لمسعــاقين القــهى  ــه   بت ــة عم ــال ( 64 فئ ( 06) عــددهم والب
 رـ ث عمـ ( القرعـة) البدـيطة العذـهائية بالطريقـة البح  عيشة لباحثةا وقدست
( العبــين رسانيــة) وعــددها( الزــابطة) األولــ  السجسهعــة كانــت اذ، مجسهعــات
 و الثانيـــة السجسهعــة كانــت بيشســا التقميــد  التــدري  أســمهب باســتخدام تتــدرب
 وفـ  عمـ  بتتـدر  والتـ  أيزـاا ( العـ  عذـر سـتة) وعـددها(  التجريبية) الثالثة
 ا  إيقاعـات تـ رير)أسـمهب باسـتخدام ولكـن نفد ا الزابطة لمسجسهعة السفردات
 (Binaural Beats بدون ا و. ) 
 تـم ل ـا االسـتط عية التجرمـة واجراء والهظيفية البدنية االختبارات تحديد تم وقد
 التــدريب  البرنــام  بتطبيــ  البــدء وتــم، يــهمين ولســدة القبميــة االختبــارات اجــراء
ــة لســدة ــ  اشــ ر ر ر ــ  ومهاق ــة الهحــدات عــدد،  أســبهعاا  عذــر ارش ــ  التدريبي  ف

 الفتـــر   و التكـــرار   التـــدري  نريقـــة الباحـــ  واســـتخدم وحـــدات رـــ ث األســـبه 
 لفعاليـــة مغـــايرة تســـارين وماســـتخدام التدريبيـــة بالذـــدة والتـــدرج الذـــدة السرتفـــ 
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 اجـراء بعـدها تـم وقـد، واالنجـاز والهظيفيـة البدنيـة قدرات لتطهير وذلك( م022)
 . القبمية االختبارات ظروف ومشفس البعدية االختبارات

 : االتية االستشتاجات استخ ص تم ومشاقذت ا الشتائ  عرض ضهء ف 
 فــ  واضــ  ارــر خاصــة وتســارين(Binaural Beats)ا   لإليقاعــات كــان -

 لعيشــة والبعديــة القبميــة االختبــارات بــين مقارنت ــا عشــد البدنيــة القــدرات بعــ 
 . البح 

 فــ  واضــ  ارــر خاصــة وتســارين(Binaural Beats)ا   لإليقاعــات كــان -
ــات قيــاس ــد السقاســة ال رمهن ــين مقارنت ــا عش ــارات ب ــة االختب ــة القبمي  والبعدي
 . البح  لعيشة
 : التهصيات اما
 البدنيـة القـدرات تطـهير ف  الباحثة قبل من السعد التدريب  البرنام  استخدام -

 . االعاقة ل و  ( متر 022) برك  نجازواال  وال رمهنات
 وعمــ  مختمفــة تــدري  وســائل باســتخدام متذــاب ة ومحــهث دراســات اجــراء -

 . مختمفة ومدتهيات عيشات
 

 
 

 الجامعات او السعاهد الت  قام بالتدريس في ا 
 

 السقررات الدراسية الت  قام بتدريد ا 

 

 

 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2021-2012 العاب القوى االلعاب الفزدٍت التزبَت الزٍاضَت دٍالي 1

 2021-2020 خواصرٍاضت  علوم وظزٍت التزبَت الزٍاضَت دٍالي 2
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 
 

 

 

 

 

 

 اللغات التً ٌجٌدها 

 العربٌة.  1

 . انكلٌزي2

 مساهمات فً خدمة المجتمع 

ىا وقت الي 2010 سىً مه دٍالي فزع العزاقَت الوطىَت البارالمبَت اللجىت مدربت فٌ -1

 . الحاضز

 . 2012الىادً الي سىً مؤسس وادً اشىووا للمعاقَه وعضوي فٌ   -2

 أخرىنشاطات 

  هالل االحمرالعضو فً منظمات 

 ت
 عنوان الدورة

 على االرضً التنس فً دولٌة تدرٌبٌة شهادة على حاصل

 1 االعاقة لذوي المتحركة االراضً

 2011 تركٌا مكان االنعقاد

 ت
 عنوان الدورة

 الثابتة الكراسً على المبارزة فً دولٌة حكٌمٌةت شهادة على حاصل

 2 االعاقة لذوي

 2014 اربٌل / العراق جمهورٌة مكان االنعقاد

 ت
 عنوان الدورة

 ةالالصق االشرطة فً دولٌة تدرٌبٌة شهادة على حاصل
 3 

 2017 دولة مصر شرم شٌخ مكان االنعقاد

 ت
 عنوان الدورة

 البدنٌة اللٌاقة فً دولٌة تدرٌبٌة شهادة على حاصل
 4 

 2017 شرم الشٌخ –مصر  مكان االنعقاد


