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 يقداد نطُف خهف حسٍ :االسم الرباعً

 2/7/9990 تارٌخ الوالدة:

 (32/3/3271) تارٌخ الحصول علٌها : /            ماجستٌرال  الشهادة :    -

 لقٌاساالختبار واالتخصص الدقٌق : /                التربٌة الرٌاضٌة التخصص العام : 

 (23/2/2017) تارٌخ الحصول علٌه : /             مدرس مساعد  اللقب العلمً : 

 سنوات(5) عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً :

 اليوجد  عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً :

 muqdadlatif@uodiyala.edu.iq البرٌد االلكترونً :

 دٌالىجامعة   الجهة المانحة للشهادة البكلورٌوس :

 (2092- 2092)تارٌخ الحصول علٌها : 

 جامعة دٌالى  الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :

 (2097) تارٌخ الحصول علٌها : 
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تصًُى جهاس نقُاس سزعت االستجابت انحزكُت )): عنوان رسالة الماجستٌر

بكزة ويدي يساهًتها بأداء بعض انًهاراث االساسُت نحزاس انًزيً 

 ((.انُد

 يقداد نطُف خهف انسعُدٌانباحث : 

 نُث ابزاهُى جاسى: أ. د.  انًشزف

 ص الرسالة باللغة العربيةخلمست
تصميم جهاز لقياس سرعة اإلستجابة احلركية ومذى مساهمتها بأداء بعض 

  املهارات األساسية حلراس املرمى بكرة اليذ
 مقداد لطيف خلفالباحث :                ليث إبراهيم جادمالمذرف : أ.م.د 

 إشتملت الرسالة على خمسة أبواب هي : 

 الباب االول:

الذي تضمن مقدمة البحث وأهمٌته والتً أستعرض فٌها الباحث ما لحارس        

مرمى كرة الٌد من أهمٌة فً تحقٌق الفوز فً المباراة وبأعتباره من أهم مراكز 

ٌن بما ٌمثله الحارس من محمور أساسً الفرٌق فً كرة الٌد على األطالق متعلل

كأخر وأهم عضو فً منع دخول كرات الفرٌق المنافس للمرمى كواجب دفاعً 

وصده للكرات ٌعطً أفضلٌة لفرٌقه مرتٌن بمنع التسجٌل فً مرماه وبداٌة بناء 

هجوم ٌمكن من خالله تسجٌل هدف فً مرمى الخصم ومن هنا جاءت أهمٌة البحث 

درات الحارس والتً من بٌنها سرعة اإلستجابة الحركٌة كمتطلب فً أمكانٌة قٌاس ق

مهم لحارس المرمى الناجح مما ٌساعد فً الوقوف على التطور المرحلً لمستولى 

 الحارس بما ٌمكن أن ٌساهم بشكل فاعل فً أدائه للمهارات االساسٌة.

اٌٌس كما تضمن هذا الباب على مشكلة البحث والتً تتمثل فً عدم وجود مق    

وإختبارات خاصة لحارس المرمى تقٌس االداء الخاص بالحارس من حٌث سرعة 

اإلستجابة الحركٌة, مما دعى الباحث الى محاولة حل هذه المشكلة من خالل تصمٌم 

جهاز الكترونً ٌقٌس سرعة االستجابة الحركٌة )البسٌطة والمركبة( لحراس مرمى 

لمهارات االساسٌة الخاصة وعلى ضوء كرة الٌد وبٌان نسبة مساهمتها فً أدائه ل

ذلك كانت أهداف البحث تتمثل فً تصمٌم جهاز لقٌاس سرعة اإلستجابة الحركٌة 

لحراس المرمى بكرة الٌد والتعرف على عالقة سرعة اإلستجابة الحركٌة وبعض 

المهارات االساسٌة والتعرف على مدى مساهمة سرعة االستجابة الحركٌة ببعض 

 المرمى بكرة الٌد.       االساسٌة لحراس 

 الباب الثاني:     



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

 2017-2018 –جايعت دَانً  -كهُت انتزبُت انبدَُت وعهىو انزَاضت  –ُت انسُزة انذات

وتضمن هذا الباب الدراسات النظرٌة والمرتبطة ذات العالقة بموضوع البحث       

إذ تم تناول اإلختبارات والمقاٌٌس فً المجال الرٌاضً وأهمٌتها وأنواعها ومزاٌاها 

مقاٌٌس وكذلك وأهمٌتها فً كرة الٌد باإلضافة إلى تصمٌم وإعداد اإلختبارات ال

تطرق الباحث إلى اإلستجابة البسٌطة والمركبة وأهمٌتها لحراس المرمى 

والمهارات األساسٌة لحراس المرمى بكرة الٌد, إضافة إلى الدراسات المرتبطة 

( 2095( ودراسة )سامر جعفر محسن, 2095وهً دراسة )حردان عزٌز سلمان, 

. 

 الباب الثالث:  

وإجراءاته المٌدانٌة, إذ استخدم الباحث المنهج الوصفً  قد تضمن منهجٌة البحث    

, أما مجمتع باألسلوب المسحً والعالقات االرتباطٌة لمالءمته طبٌعة البحث وأهدافه

وأما عٌنة البحث  2092 – 2095البحث فتمثل بأندٌة الدوري الممتازة للموسم 

ء, الخالدون, القاسم, فتمثلت بأندٌة )الجٌش, الشرطة ,الكرخ ,دٌالى ,الكوفة, كربال

 99/  8المسٌب, بابل(, وجرت التجربة اإلستطالعٌة األولى فً ٌوم األحد الموافق 

وبعدها  2095/  92/  27أما اإلستطالعٌة الثانٌة فً ٌوم األحد الموافق  2095/ 

تم أستخراج االسس العلمٌة للجهاز المصمم )إختبار سرعة اإلستجابة الحركٌة 

فً  ة لحراس المرمى بكرة الٌد( ومن ثم تم إجراء التجربة الرئٌسةالبسٌطة والمركب

 .  2092/  2/  92ولغاٌة  2092/  9/  92ٌوم السبت الموافق 

 الباب الرابع: 

 فقد تم عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج التً توصل إلٌها الباحث من خالل الجداول. 

 الباب الخامس:

 وإستنتج الباحث :

صمم من قبل الباحث صالحٌته فً قٌاس سرعة االستجابة أثبت الجهاز الم -9

 الحركٌة )البسٌطة والمركبة( لحراس المرمى بكرة الٌد.

 ضعف فً مستوى حراس المرمى فً كرة الٌد بأداء المهارات االساسٌة . -2

سرعة اإلستجابة الحركٌة )البسٌطة والمركبة( لم ٌكن لها التأثٌر الواضح فً  -2

 ساسٌة لحراس المرمى بكرة الٌد.أداء المهارات اال

 وأوصى الباحث :
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إعتماد الجهاز المصمم لٌساعد المدربٌن فً أختٌار وتقٌٌم مستوى حراس  -9

 المرمى فً كرة الٌد.

حراس المرمى من خالل  ضرورة إعتماد اإلختبار على الجهاز فً تتبع تقٌٌم -2

  اإلرتقاء فً المناهج المعدة من قبل مدربٌن حراس المرمى فً كرة الٌد .

العناٌة بإستخدام االجهزة والتقنٌات الحدٌثة فً تدرٌبات حراس المرمى بكرة الٌد  -2

 لما لها من دور كبٌر فً رفع مستوى االداء البدنً والمهاري والعقلً والنفسً.

 

 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 

  المؤتمرات والندوات العممية والورش التي شارك فيها 

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

 كرة اليد لحد االن -0211 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 1

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 نحد االٌ -3271 كزة انُد االنعاب انفزقُت انتزبُت انزَاضُت نًدَا 1

 انًؤتًز اندونٍ االول جايعت بغداد / كهُت انتزبُت انزَاضُت العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 0211 -         التربية الرياضية معة بغداد جا  1
 االول جايعت دَانً / كهُت انتزبُت انبدَُت وعهىو انزَاضه اندونٍ انعهًٍ انًؤتًز العنوان 

 

 ت
 السنة الدراسية نوع المشاركة القسم مكان االنعقاد

 0218 -         التربية الرياضية جامعة ديالى 0
  كهُت انتزبُت االساسُت –جايعت بابم  –نهًبدعٍُ  اندونٍ ٍ انعهً انًؤتًز العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 0218 -         كلية التربية االساسية جامعة بابل  3
 وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية  –جامعة ديالى  االولاندونٍ انًؤتًز انعهًٍ  العنوان 
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 رك بها والتي اقامها الدورات التي شا

 

 

 

 

  تطوير  أوالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع
 التعميم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

سرعة االستجابة الحركية البسيطة وعالقتها 

بأداء بعض المهارات االساسية لحراس 

 بكرة اليد للمتقدمينالمرمى 

 0211 مجلة علوم الرياضة

 

0 

إيجاد معايير مرجعية ومحكية وقياسية لسرعة 
االستجابة المعقدة لمذراعين والرجمين لحراس 

المؤتمر العلمي الدولي 

الثالث لعلوم التربية 

 جامعة بغداد –الرياضية 

0211 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 0218 -         انتزبُت انزَاضُت  جايعت دَانً 4
 كهُت انتزبُت االساسُت -انًهتقً انعهًٍ االول نالختبار وانقُاس جايعت بغداد العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 راسيةالسنة الد

 0214 -         جايعت حاجه تابه اَقزة  -تزكُا  5
 انًؤتًز انعهًٍ اندونٍ نعهىو انتزبُت انزَاضُت العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 0219 -         ساسُتكهُت انتزبُت اال  جايعت بغداد 6

 ت
 

  عنوان الدورة 
االتحاد انعزاقٍ نكزة انُد بانتعاوٌ يع انجايعت اندورة انتدرَبت انتٍ اقايها 

  كهُت انتزبُت االساسُت –انًستُصزَت 
 

 0219 كلية التربية االساسية –بغداد  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة انتحكًُُت بكزة انُد

1 

 0211 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه –جامعة ديالى  ن االنعقادمكا
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 المرمى المتقدمين لكرة اليد.
 

3 

وسأأأأادل تدريبيأأأأة تأأأأأثير تمرينأأأأات باسأأأأتخدام 

الطويلأأة مسأأاعدة  أأي تطأأوير مهأأارة المناولأأة 

 والقصيرة لالعبين الناشدين بكرة اليد

 0218 مجلة علوم الرياضة

 

 عضوية الهيدات العلمية والمحلية والدولية 

 ت
 جمعية االختبار والقياس  اسم الهيدة

 

 

 السنة ضويةمازال عضواً / انتهاء الع تاريخ االنتساب محلي         دولية

 

0219   

 

 ت
 منتدى المخترعين العراقيين اسم الهيدة

 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوية تاريخ االنتساب محلي         دولية

 

0218   
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 نشاطات حصل فيها على ) جوائز / شهادات تقديرية /  أو إبداعات
 كتب شكر(

  ت

 النهوض بالمسيرة العلمية النشاط أو اإلبداعنوع 

1 

 براءة اختراع اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه

 )جادزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 
جهاز التقييس  –وزارة التخطيط  

 والسيطرة النوعية
0211 

  ت

 لمبدعين مشاركة  ي المؤتمر العلمي الدولي ل النشاط أو اإلبداعنوع 
0 

 براءة اختراع اإلبداععنوان النشاط او  

 
 ما حصل عليه

 )جادزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 0218 جامعة بابل  

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 تكريم المخترعين والمبدعين

 تكريم عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 زة / شهادة تقديرية / كتاب شكر ()جاد

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
كلية التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة / ديالى
0218 
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 اللغات التي يجيدها 

 العربية.  1

0  . 

3  . 

  


