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 اززٛد اٌشعبٌخ خّغخ أثٛاة ، ٚلذ رعّٓ اٌجبة األٚي 

ّْ ػ١ٍّخ اٌٛصٛي اٌٝ اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب ٚرسم١ك اٌفٛص  لبحث وأهنيتهمكدمة ا / إ

ٚاٌزفٛق ػٍٝ اٌفشق اٌش٠بظ١خ فٟ اٌؼبٌُ ٠ؼزّذ ػٍٝ ػذح ِمِٛبد ٠دت أْ رٕظُ ثشىً ػٍّٟ 

ٍُّ ِٓ اٌؼٍَٛ اٌّشرجطخ ثبٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ج١خ  ْْ ٠زؼّشف ػٍٝ اوجش و ِذسٚط ، إر ٠زطٍت ِٓ اٌّذسة أ

سرمب  ثّغزٜٛ ٘زٖ اٌٍؼجخ اٌزٟ رؼذ ِٓ اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ اٌدّبػ١خ اٌزٟ ٌزىْٛ ٌٗ ػٛٔبً فٟ اال

رٛافك ث١ٓ االثبسح ٚاٌزش٠ٛك ٚاٌّزؼخ فٟ االدا  إر رسزبج اٌٝ ِدٙٛد ثذٟٔ ِٚٙبسٞ ػبي ٍ ٔز١دخ 

ٌٍؼت اٌٙدِٟٛ ٚاٌذفبع اٌغش٠غ فعالً ػٓ اٌذلخ فٟ رٕف١ز اٌّٙبساد اٌذفبػ١خ ٚاٌٙد١ِٛخ ِٕٚٙب 

اٌغبزك ، ٚأْ اٌزفٛق ال٠ؼزّذ فمػ ػٍٝ ١ِىب١ٔى١خ زشوبد االٔغبْ ثً ٕ٘بن ِٙبسح اٌعشة 

ػٛاًِ اخشٜ رشزشن ِؼٗ ٌّؼشفخ اٌزمذَ اٌسبصً فٟ ادا  اٌش٠بظٟ ِٕٚٙب اٌم١بعبد اٌدغ١ّخ 

 ٚاٌمذساد اٌجذ١ٔخ فعالً ػٓ أٙب لبػذح اعبع١خ فٟ اٌّدبالد ٚاٌسمٛي وبفخ .

ّْ أ١ّ٘خ اٌجسث رىّٓ فٟ إٌزبئح اٌّ غزخذِخ فٟ رس١ًٍ اٌّزغ١شاد اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ ٚأ

ٌّٙبسح اٌعشة اٌغبزك ثبٌىشح اٌطبئشح اٌشبغئ١خ ٚاٌم١بعبد اٌدغ١ّخ ٚاٌجذ١ٔخ ٚفك اعٍٛة 

اٌزس١ًٍ اٌؼبٍِٟ ٠شرأٞ اٌجبزث اْ ٠ىْٛ ٌٙب االثش اٌجبٌغ اال١ّ٘خ فٟ اعزثّبس اٌّذسة ٌٍدٛأت 

 ٍؼجخ .ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌدغ١ّخ ٚاٌجذ١ٔخ ثشىً صس١ر خذِخ ٌ

ِٗ ، ٚخذ أْ ٕ٘بن /  مشكلة البحثأما  فّٓ خالي ِزبثؼخ اٌجبزث ا١ٌّذا١ٔخ ِٚالزظز

ل١بعبد خغ١ّخ ٚلذساد ثذ١ٔخ خبصخ ٠ّزٍىٙب الػت اٌىشح اٌطبئشح اٌشبغئ١خ ٚأْ ِؼظُ 

اٌذساعبد ٌُ رزٕبٚي دساعخ اِىب١ٔخ اٌشثػ ث١ٓ ٘زٖ اٌّزغ١شاد ثبٌششٚغ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚٚفك 

ذَ ، ٌزا اسرأٜ اٌجبزث أْ ٠زٕبٚي ثبٌجسث ٚاٌزفغ١ش دساعخ اٌّزغ١شاد اعٍٛة ازصبئٟ ِزم
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اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ ٌٍعشة اٌغبزك ٚاٌم١بعبد اٌدغ١ّخ ٚاٌمذساد اٌجذ١ٔخ ٌذٜ اٌالػت اٌعبسة 

ثبٌىشح اٌطبئشح اٌشبغئ١خ العزثّبس٘ب ٚرط٠ٛش٘ب ِٓ ٌذْ ِذسثٟ اٌٍؼجخ ٚفك اٌّؼب١٠ش اٌؼ١ٍّخ 

 اٌصس١سخ .

 -فينكن تلخيصها اآلتي:أهداف البحث أما 

رسذ٠ذ اٌجٕب  اٌؼبٍِٟ اٌجغ١ػ ٌجؼط اٌّزغ١شاد اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ ٚاٌدغ١ّخ ٚاٌجذ١ٔخ  .1

 ٌٍعشة اٌغبزك ٌالػجٟ اٌىشح اٌطبئشح اٌشبغئ١خ .

رسذ٠ذ ِدّٛػخ ِخزصشح ِٓ ثؼط اٌّزغ١شاد اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ ٌٍعشة اٌغبزك  .2

 ًِ لبثٍخ ٌٍزسذ٠ذ ٚاٌزغ١ّخ .ٚاٌم١بعبد اٌدغ١ّخ ٚاالخزجبساد اٌجذ١ٔخ فٟ شىً ػٛا

 

الػجٟ االٔذ٠خ اٌّشبسو١ٓ فٟ دٚسٞ إٌخجخ / ػٍٝ  اجملال البشريوقد أشتنل 

 ٚاٌّششس١ٓ ٌزّث١ً ِٕزخت اٌؼشاق ثبٌىشح اٌطبئشح اٌشبغئ١خ . 2006ٌٍّٛعُ 

 .2007/  4/ 10ٌٚغب٠خ   2006/  4/  10/ فٟ اٌفزشح ِٓ  متثل اجملال الزمانييف حني        

 اٌٍّؼت االٌّٚجٟ اٌدذ٠ذ ٌٍىشح اٌطبئشح اٌشبغئ١خ فٟ ثغذاد ./ فٙٛ  جملال املكانياأما 

/  فمذ رعّٓ اٌّسبٚس ا٢ر١خ ) ِفَٙٛ اٌزس١ًٍ اٌى١ّٕبر١ىٟ ٚأٔٛاػٗ،  أما الباب الثاني

ٚاٌزس١ًٍ اٌسشوٟ ٌٍّٙبساد اٌش٠بظ١خ ، ٚاٌم١بعبد اٌدغ١ّخ ٚأغشاظٙب ، ٚوزٌه اٌمذساد 

ٌفٕٟ ٌّٙبسح اٌعشة اٌغبزك ثبٌىشح اٌطبئشح اٌشبغئ١خ ، ٚأشزًّ اٌجبة ػٍٝ اٌجذ١ٔخ،  ٚاألدا  ا

 أسثغ دساعبد ِشبثٙخ ( .

/ فمذ أشزًّ ػٍٝ ِٕٙد١خ اٌجسث ٚإخشا ارٗ ا١ٌّذا١ٔخ ، وّب رعّٓ  أما الباب الثالث

( الػجب ً ٠ّثٍْٛ الػجٟ إٌّزخت اٌٛغٕٟ اٌؼشالٟ ثبٌىشح اٌطبئشح اٌشبغئ١خ 20اٌجسث أخز١بس )

( الػج١ٓ ٠ّثٍْٛ ػ١ٕخ اٌزدشثخ االعزطالػ١خ ، وّب رُ رسذ٠ذ اٌّزغ١شاد اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ 8ٚ)

ٚاٌم١بعبد اٌدغ١ّخ ٚوزٌه رسذ٠ذ أُ٘ اٌمذساد اٌجذ١ٔخ ٚرسذ٠ذ أخزجبسارٙب ، ٚلذ رُ أعزخذاَ 

 ٌّؼبٌدخ اٌج١بٔبد أزصبئ١ب ً .  SPSSاٌجشٔبِح االزصبئٟ 

بلشخ إٌزبئح ٚأعٍٛة أعزخذاَ اٌزس١ًٍ /  فمذ رعّٓ ػشض ِٕٚ أما الباب الرابع

اٌؼبٍِٟ ٌزس١ًٍ وً ِٓ اٌّزغ١شاد اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ ٚاٌدغ١ّخ ٚاٌجذ١ٔخ ِٚٙبسح اٌعشة اٌغبزك 

 ثبٌىشح اٌطبئشح اٌشبغئ١خ . 

 االعزٕزبخبد ا٢ر١خ :/  فمذ أشزًّ ػٍٝ  أما الباب اخلامس
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ٛفخ االسرجبغ١خ ٌٍّزغ١شاد ثطش٠مخ اٌّىٛٔبد االعبع١خ ٌٙبسٌٚذ ٘ٛرٍٕح رُ رس١ًٍ اٌّصف .1

اٌدغ١ّخ ٚرُ اٌزٛصً اٌٝ أسثؼخ ػٛاًِ ِزؼبِذح . ٚفٟ ظٛ  ششٚغ لجٛي اٌؼبًِ رُ رغ١ّخ 

اٌؼٛاًِ ثــــ )ػبًِ االغٛاي ثبٌٕغجخ ٌٍؼبًِ االٚي ، ٚػبًِ االػشاض ثبٌٕغجخ ٌٍؼبًِ اٌثبٟٔ 

عطٝ ثبٌٕغجخ ، ٚػبًِ اٌّس١طبد ثبٌٕغجخ ٌٍؼبًِ اٌثبٌث ، ٚػبًِ ِس١طبد إٌّطمخ اٌٛ

 ٌٍؼبًِ اٌشاثغ ( ٚرُ اّ٘بي اٌؼب١ٍِٓ اٌخبِظ ٚاٌغبدط .

رــــُ رشش١ر اٌم١بعبد اٌدغ١ّخ ٚاٌزٟ زصٍذ ػٍٝ اػٍٝ اٌزشجؼبد ػٍٝ ػٛاٍِٙب ٚوّب ٠أرٟ  .2

:- 

 غٛي اٌزساع ، ٚغٛي اٌؼعذ ، ٚغٛي اٌفخز / ٌزّث١ً اٌؼبًِ االٚي . -

 ٌزّث١ً اٌؼبًِ اٌثبٟٔ.ػشض اٌىزف١ـٓ ، ِٚس١ػ عّبٔخ اٌغبق ، ٚػشض اٌىف /  -

ِس١ػ اٌصذس صف١ش ، ِٚس١ػ اٌصذس ش١ٙك ، ٚػشض اٌسٛض / ٌزّث١ً اٌؼبًِ  -

 اٌثبٌث .

 ِس١ػ اٌجطٓ ، ِٚس١ػ اٌسٛض ، ِٚس١ػ اٌخصش / ٌزّث١ً اٌؼبًِ اٌشاثغ . -

ثطش٠مخ اٌّىٛٔبد االعبع١خ ٌٙبسٌٚذ ٘ٛرٍٕح رُ رس١ًٍ اٌّصفٛفخ االسرجبغ١خ ٌٍّزغ١شاد  .3

اٌٝ اسثؼخ ػٛاًِ ِزؼبِذح ٚفٟ ظٛ  ششٚغ لجٛي اٌؼبًِ رُ رغ١ّخ  اٌجذ١ٔخ ٚرُ اٌزٛصً

اٌؼٛاًِ ثـــ )اٌمٛح ا١ٌّّضح ثبٌغشػخ ثبٌٕغجخ ٌٍؼبًِ االٚي ، ٚػبًِ اٌششبلخ ثبٌٕغجخ ٌٍؼبًِ 

اٌثبٟٔ ، ٚػبًِ اٌّشٚٔخ ثبٌٕغجخ ٌٍؼبًِ اٌثبٌث ، ٚػبًِ اٌمٛح االٔفدبس٠خ ثبٌٕغجخ ٌٍؼبًِ 

 ًِ اٌخبِظ .اٌشاثغ( ، ٚرُ أّ٘بي اٌؼب

رـُ رشش١ر االخزجبساد اٌجذ١ٔخ ٚاٌزٟ زصٍذ ػٍٝ اػٍٝ اٌزشجؼبد ػٍٝ ػٛاٍِٙب ٚوّب ٠أرٟ  .4

:- 

( ثب ، ثٕٟ ِٚذ 20اٌدٍٛط ِٓ اٌشلٛد ٚاٌغبلبْ ِّذٚدربْ ألصٝ ػذد ٌّذح ) -

( ثب ، ثٕٟ ِٚذ اٌشوجز١ٓ 10اٌزساػ١ٓ )شٕبٚ( ِٓ ٚظغ االٔجطبذ اٌّبئً ٌّذح )

 ( ثب / ٌزّث١ً اٌؼبًِ االٚي .20ّذح )وبِال ً ِٓ ٚظغ اٌٛلٛف ٌ

َ ، اٌٛثت اٌؼّٛدٞ ِٓ اٌسشوخ ، سوط ِغ رغ١١ش االردبٖ  10×  4اٌدشٞ اٌّىٛوٟ  -

 ( َ / ٌزّث١ً اٌؼبًِ اٌثبٟٔ .9 – 3 – 6 – 3 – 9)

( وغُ ث١ذ ٚازذح ، اٌغشػخ 3اغبٌخ اٌدزع )ِذ اٌدزع( ، سِٟ وشح غج١خ صٔخ ) -

 اٌؼبًِ اٌثبٌث .اٌسشو١خ ٌٍعشثخ اٌغبزمخ / ٌزّث١ً 

اٌٛثت اٌط٠ًٛ ِٓ اٌثجبد ، اٌدشٞ اٌّزؼشج ث١ٓ اٌشٛاخص ، سِٟ وشح غج١خ صٔخ  -

 ( وغُ ث١ذ ٚازذح / ٌزّث١ً اٌؼبًِ اٌشاثغ .3)
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ثطش٠مخ اٌّىٛٔبد االعبع١خ ٌٙبسٌٚذ ٘ٛرٍٕح رُ رس١ًٍ اٌّصفٛفخ االسرجبغ١خ ٌٍّزغ١شاد  .5

. ٚفٟ ظٛ  ششٚغ لجٛي اٌؼبًِ رُ  اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ ٚرُ اٌزٛصً اٌٝ خّغخ ػٛاًِ ِزؼبِذح

رغ١ّخ اٌؼٛاًِ ثـــ ) أسرفبػبد اٌىشح ػٓ اٌشجىخ ثبٌٕغجخ ٌٍؼبًِ األٚي ، عشػخ اٌىشح ٌسظخ 

االٔطالق ثبٌٕغجخ ٌٍؼبًِ اٌثبٟٔ ، اٌطبلخ اٌسشو١خ ثبٌٕغجخ ٌٍؼبًِ اٌثبٌث ، صا٠ٚخ أٔطالق 

 بي اٌؼبًِ اٌخبِظ . ٚثؼذ اٌىشح ػٓ اٌشجىخ ثبٌٕغجخ ٌٍؼبًِ اٌشاثغ ( ٚلذ رُ أّ٘

رــــُ رشش١ر اٌّزغ١شاد اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ ٚاٌزٟ زصٍذ ػٍٝ اػٍٝ اٌزشجؼبد ػٍٝ ػٛاٍِٙب   .6

 -ٚوّب ٠أرٟ :

أسرفبع اٌىشح ػٓ اٌشجىخ ٌسظخ اٌعشة ، ٚصا٠ٚخ ١ًِ اٌدغُ أعزٕبد ، ٚأسرفبع  -

 اٌٛسن أػٍٝ ٔمطخ  / ٌزّث١ً اٌؼبًِ االٚي .

ا١ٌذ اٌعبسثخ ، ٚاٌطبلخ اٌسشو١خ ٌٍدزع       عشػخ اٌىشح ٌسظخ االٔطالق ، ٚعشػخ -

 / ٌزّث١ً اٌؼبًِ اٌثبٟٔ .

اٌطبلخ اٌسشو١خ ٌٍدغُ ، ٚعشػخ اٌىزف اٌضا٠ٚخ ، ٚصا٠ٚخ ١ًِ اٌدغُ دفغ / ٌزّث١ً  -

 اٌؼبًِ اٌثبٌث .

صا٠ٚخ أٔطالق اٌىشح ، ٚثؼذ اٌىشح ػٓ اٌشجىخ ٌسظخ اٌعشة ، ٚأسرفبع اٌٛسن ٌسظخ  -

 اٌشاثغ .اٌز١ٙؤ / ٌزّث١ً اٌؼبًِ 

 :  أما التوصيات فهي

اعزخذاَ اٌم١بعبد اٌدغ١ّخ ٚاالخزجبساد اٌجذ١ٔخ ٚاٌّزغ١شاد اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ إٌٙبئ١خ  .1

 ٚاٌزٟ رٛصً ا١ٌّٙب اٌجبزث ػٕذ اخز١بس الػجٟ اٌىشح اٌطبئشح اٌشبغئ١خ .

 إخشا  دساعبد ِزشبثٙخ فٟ اٌدٛأت اٌزٟ ٌُ ٠زُ رٕبٌٚٙب ثبٌذساعخ ٚاٌزس١ًٍ ، وبٌدٛأت .2

 اٌفغ١ٌٛٛخ١خ ٚإٌفغ١خ .

 إخشا  دساعبد ِشبثٙخ ٚػٍٝ ِشازً ػّش٠خ اخشٜ ٌُ رزُ دساعزٙب . .3

ٚظغ ِؼب١٠ش ٌالخزجبساد اٌجذ١ٔخ ٚاٌم١بعبد اٌدغ١ّخ ٚاٌّزغ١شاد اٌج١ِٛ١ىب١ٔى١خ ٚاٌزٟ  .4

 رُ اٌزٛصً ا١ٌٙب فٟ اٌذساعخ .
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س دقت بىبء وتقىٍه بطبرٌت اختببر لقٍب(( عنوان رسالة الدكتوراه :

 جلىس المتقذمٍه(( -المهبراث الفىٍت لالعبً الكزة الطبئزة

 بإشراف
 ا.د إيمان حسين عمي الطائي

 م2012هـ                               1432

دور االختبااارات داا داة مةااا مد مااا تدوات ايتاااوال اااي ايم ااا  ايراا ااي          
دراب تو تاااااال مةاااتوء ا دا  واياااتر ترتدااا  قيااااع باااااد اياياااول وت م اااا اياااتايل وايتااا

وادشااا ا خءااا  اااي لااروا ايملااةااد واياماا  قياال  تءوار ااا بشااد  مو ااوقي 
ودقاق، ودور ا ايمباشر اي تاوال ايم ارات ا ةاةاد بايدرة ايءااررة  ياول يتداواا 
رؤاد وا اةد وتاادار ايةاياد ايم ارااد اي لااد ماا ا ا  تاادال ةياو  الااد واةات مار ا 

يراا ااي يتااادا  مةااار ايتااادل خدمااد يبياادلا ايا ااا   امااا مشااديد مااا قباا  ايماادرب ا
ايبةث اا  ته اييابد ما ا يااب ايتاي اةتا  اا اا بيادلا ايا اا  مدالاد مرموقاد ااي 
اياااااايل وتا االةااااتمرار وايمةاالااااد قياااال  ااااتا ايتااااادل ااااا تي مااااا ايتخءاااااء ايةاااايال 

د ت تااار يبءاراااد واالقتماااد قياال ايد ااار مااا ايدراةااات وايبةااوث، ودااوا  ااته ايياباا
اختبااار ياااااال دقاااد ايم اااارات اي لااااد وقااادل و ااود دراةاااات ةااااباد ااااي  اااتا ايم اااا  
واقتمااااد ت ياااب ايمااادرباا قيااال ايتااااوال اياااتاتي ااااي اياااااال ياااتا قماااد ايباةاااث ااااي 
تصمال وتالاا اختبارات تاتمد قيل ماااار اد ر دقاد ياااال ايم اارات اي لااد ييدارة 

يد ايتادل وموادبد ايتءاورات ايةدا اد   ا  االةات ادة ايءاررةا  يول ما ت   مواص
 مل ا يياامياا اي م ا  ايتدراب   

 أهداف البحث:  
  تصمال م موقاد اختباارات ب اراد بءارااد ياااال دقاد ايم اارات اي لااد باايدرة

  يول ييمتادماا   –ايءاررة 
  اةااااااتخري بءاراااااااد االختبااااااارات يااااااااال بااااااا  ايم ااااااارات اي لاااااااد بااااااايدرة

  يول  -رةايءار
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  اشتااق ماااار يم ردات ايبءاراد ايل اراد 

 اما جماالت البحث:
 ايااقات وايصاالت ايمغياد ي رق قالد ايبةث المجال المكاني: 
  يول اي اياراق                           –القبوا الداد ايدرة ايءاررة المجال البشري: 
  15/5/2012ويغااد   1/5/2011اي ترة ما  المجال الزماني:

-ويتةاااااق  اااته ا  اااداا تااال تةدااااد قالاااد ايبةاااث ماااا القباااي ايدااارة ايءااااررة     
(اراااا ، 18(القباا  ام ياوا 171 يول ااي ايااراق بايءراااد ايامدااد، ايباايه قادد ل 

(القباااا  ييت رباااد 65(القباااا  ييت اااارب االةاااتءرقاد و 20وقةااامت اياالاااد داااا تي   
اا(، وباااد االت اااق باااا ايباةااث وايمشاارا وي لااد ( القبااا  قالااد ييتالاا86ايرراةااد و 

(اختبارا م اراا يدا  م اارة  ارث اختباارات ياادل 18اقرار مو وع ايدراةد بتصمال 
تواار ااااااا اااااااي ايمرا اااااا، وايمصااااااادر ايايماااااااد، ومااااااا خاااااار   را  ايخباااااارا  وا خااااااات 
بمرةلااااات ل وتااااادارت ل تاااال تةداااااد اختبااااارات ايبةااااث ايمررمااااد ييااااادرات ايم اراااااد 

يمختااااارة، وباااات را  ايت ااااارب االةااااتءرقاد تاااال ايت دااااد مااااا صاااارةاد االختبااااارات ا
وتةاااااق خصارصااا ا ايايمااااد  ايصااادق واي باااات وايمو اااوقاد( ا ااار  قاااا قااادرت ا 
قيل تماا  قالد ايبةث، وت رات ايمااي ات اإلةصااراد ايملاةابد ومل اا مصا واد 

بءرااد ايمدولاات ا ةاةااد ماامرت االرتباء ييمتغارات  ماا ا وايتةيا  ايااميي 
باةاااتخدال ايتااادوار ايمتااماااد  يت تااال ترشااااح االختبااااراالو  يةصااااراا يدااا  قامااا  تااال 
قبويااااع وملاقشااااتع وتو اااااح تةاااايوب ترشاااااح االختبااااارات يتم ااااا  ايبءاراااااد ايل اراااااد 

  يول -ييم ارات اي لاد بايدرة ايءاررة
 

 ت عنها هذه الدراسة:وفيما يأتي بعض االستنتاجات والتوصيات التي أسفر     
باااايدرة 18ماااا خااار  مصااا واد االرتباءاااات ايبالااااد ايمتدولاااد ماااا  .1 م ارااااا   (اختباااارا  

(قواما  ااي  او  ايتةياا  تياااميي تال تادوار ا 7 ياول تال ايتوصا  ييال -ايءاررة 
متاامدا بءرااد اي ارامدل يداا ر اتل ايتوص  ييل   (قوام  7تدوارا  

 لاد اي اياوام  ايمةتخيصاد ي اته ايدراةاد وايتاي تل اةتخري بءاراد ايم ارات اي .2
 تم   وةدات ا تقيل ايتشب، قيل اياوام  و ي 
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  اختبااااار اإلرةاااااا  ايموا اااااع ا ماااااامي ماااااا ا قيااااالA1 )  لتمثيـــــل العامـــــل
 ( األول

   لتمثيل العامل الثانياختبار ةارء ايصد ) 
   لتمثيل العامل الثالث ( 5اختبار ايدااع قا ايمياب ما مرد)  

 لتمثيـل العامـل   ختبار اإلقداد اياايي ايارااب قاا ايشابدد يملااءق مةاددةا
 الرابع(. 

  اختبااااار اإلرةاااااا  ايموا اااااع ا ماااااامي ماااااا ا قيااااالA3  ) لتمثيـــــل العامـــــل
 ( الخامس

   لتمثيل العامل السادس(  4اختبار اي رب ايةاةق اياءرر ما مرد ) 

   اختبار اةتابا  اإلرةاB3   )لتمثيل العامل السابع)  

تتمااا  ايبءاراااد ايل اراااد بايبةاااءد ي ااتا ا ااي ملاةاابد مااا ةاااث ةاا ويد تل ااات ا مااا  .3
  يول -قب  القبي ايدرة ايءاررة 

ا بتاااات اختبااااارات ايبةااااث صاااارةات ا اااااي ايااااااال ايم ااااارات اي لاااااد بايدرة ايءاررةااااا  .4
 يااول( بتو اا ااا اقتااداياا قياال قالااد ايبلااا  وقاادرت ا قياال ايتمااا  باااا ال ااا  ااااراد 

االااااد تور ايمةااااتوء اياااااايي وايااااواءي اااااي االختبااااار ايواةااااد ا اااار قااااا تةااا ااااا اي
 ماامرت ايصدق، واي بات، وايمو وقاد ايااياد 

تتمااا  وةاادات ايبءاراااد ايل اراااد بايلاااا  يت تا  مااا، ماااامرت االرتباءااات ايبالاااد  .5
 باااا م ردات ااا  ااار دايااد و ااتا االااي اا داا  اختبااار ااااال صاا د مغاااارة يرختبااار

 ا خر 
 

 التوصيات: 2 – 5
  ياول( ااي ايتااوال ايمةاتمر  –اقتماد ايبءارااد ايم اارات اي لااد بايدرة ايءااررة 

 واي ايتو اع واالختاار 
  اقتماااد ايماااااار ايتااي تاال ايتوصاا  ييا ااا مااا خاار  اةااتخدال اي ااداو  ايماااراااد

ايتااااااااي و ااااااااا ا ايباةااااااااث ييبءاراااااااااد دداااااااا  وم ردات ااااااااا ايل اراااااااااد قلااااااااد تاااااااااوال 
  يول(  –قباا بايدرة ايءاررة اير
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  ي را  دراةات مشاب د اي اي والب ا خرء ايمرتبءد باختاار ايرقبااا  باايدرة
  يول( ما ايلواةي ايبدلاد و اي ةماد وايولا اد وايل ةاد –ايءاررة 

  ا تمال ايمدرباا بلتارج  ته ايدراةد واياما  قيال تلمااد اياادرات ايم ارااد اي لااد
  يول(    –ييا ا يرقبي ايدرة ايءاررة  ايتي تل ايتوص 

 

 الوظائف التً شغلها: 

 انى –انفترج يٍ  يكاٌ انعًم انىظٍفح خ

 الثقافةالبعثات والعالقات  1
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
 5117الى  5118

 البحث والتطوير 5
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
5111-5111 

 الدراسات العليا 1
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
5111-5111 

 سكرتير مجلة علوم الرياضة 1
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
 لحد االن 5111

 امين مجلس الكلية 5
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
5111 – 5110 

 رئيس فرع االلعاب الفرقية 6
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
5118- 5151 

9 
معاون العميد للشؤون العلمية 

 والطلبة
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
 ولحد االن – 5151
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 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 

 

 

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

 االحصاء انترتىي 2013 انحاضثاخ( قطى)االضاضٍح انترتٍح  كهٍح-دٌانى   1

 االختبارات 5119 -5115    جامعة االنبار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  2

 البحث العلمً 2016-2002 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 3

 االحصاء 2018 -2007 الى كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةجامعة دٌ 4

 الكرة الطائرة 2018 -2007 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 5

 البحث العلمً 2021 - 2020 جامعة كرمٌان كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 6

االختبارات  2021 - 2020 اضةجامعة كرمٌان كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌ 7
 واالحصاء

تصامٌم تجرٌبٌة  2021 - 2020 جامعة كرمٌان كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 8
 وتحلٌل البٌانات

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2018-2008 االحصاء انعهىو انُظرٌح انترتٍح انرٌاضٍح دٌانى 1

 2012-2008 االختثاراخ انعهىو انُظرٌح انترتٍح انرٌاضٍح دٌانى 2

  2018-2007 انكرج انطائرج االنعاب انفرقٍح انترتٍح انرٌاضٍح دٌانى 3

 
4 

 انثحج انعهًً انعهىو انُظرٌح انترتٍح انرٌاضٍح دٌانى
2012-2016  

 

 انذراضاخ انعهٍا انترتٍح انرٌاضٍح دٌانى 5

تصايٍى 

تجرٌثٍح وتحهٍم 

 انثٍاَاخ

 ونحذ االٌ – 2018
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  المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 

 

 

 عمى الرسائل واالطاريح  األشراف 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2017 االختبارات العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 1

2      

3      

4      

5      

6      

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 1
التربٌة 
 االساسٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2017- 2018 

 عنوان  الرسالة
 االطروحة   أو

 ضالتللع (EMG) الكهربائً النشاط بداللةباإلنجاز  التنبؤ

                                   ذوي الشباب لرباعٌنل الذراع وطول الرئٌسة العاملة
 الخاصة االحتٌاجات

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 2
التربٌة 
 االساسٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2016 - 2017 

 عنوان  الرسالة
 األطروحةاو   

تدرج العكسً بالطرٌقة الجزئٌة فً تنمٌة أثر أسلوب ال
بـُكرة  تركٌز االنتباه واكتساب بعض المهارات األساسٌة

 الـصف األول المتوسط قدم الصاالت لـطـالـبات



abeb  خبِؼخ د٠بٌٝ -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2017-2018 –جبمعت دٌبلى  -كلٍت التزبٍت البذوٍت وعلىم الزٌبضت  –السٍزة الذاتٍت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 3
التربٌة 
 الرٌاضٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2019-2020  

 عنوان  
 االطروحة  

 المكانً والذكـاء البصري االنتقـائً لالنتباه الـكمً التقدٌر
 بالكرة الفنٌة المهارات ودقة المعرفً التحصٌل فً

 الثالثة المرحلة لطالب الطائرة

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 االنبار 4
التربٌة 
 الرٌاضٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2019 - 2020 

 عنوان 
 األطروحة 

 وفق( حركٌة-بدنٌة) اختبارات وتقنٌن تصمٌم
 لالعبً االساسٌة المهارات بعض اداء

 القدم بكرة الممتاز الدوري

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 3
التربٌة 
 الرٌاضٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

2020 -2021  

 عنوان  
 الرسالة

تعلمً بالعروض العملٌة فً دقة اتخاذ القرار  اثر منهج
والمعرفة باستراتٌجٌات الهجوم والدفاع للطالب بالكرة 

 الطائرة

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 االنبار 4
التربٌة 
 الرٌاضٌة

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

 

 عنوان  الرسالة
 او   األطروحة

 



abeb  خبِؼخ د٠بٌٝ -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2017-2018 –جبمعت دٌبلى  -كلٍت التزبٍت البذوٍت وعلىم الزٌبضت  –السٍزة الذاتٍت 

 وات العممية والورش التي شارك فيها المؤتمرات والند 
 انًؤتًر انذونً االول جايعح تغذاد / كهٍح انترتٍح انرٌاضٍح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2012 -         التربٌة الرٌاضٌة جامعة بغداد   1
 ايعح انًىصم / كهٍح انترتٍح االضاضٍحاالول ج انذونً انًؤتًر العنوان 

 

 ت
    

 2013 -         التربٌة االساسٌة الموصل 2
 انعهًٍح وانثحىث انثذٍَح نهترتٍح انًؤتًر انذونً العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2014 -          مالٌزٌادولة   3
 انًؤتًر انعهًً االول نوان الع

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2014 -         كريٍاٌ جايعح خاَقٍٍ   -انطهًٍاٍَح 4
 انًؤتًر انذونً انرٌاضً نهًطاواج تٍٍ انجُطٍٍ العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسٌة

 2014 -         جايعح حاجه تاته اَقرج  -ٍا ترك 5
 انًؤتًر انعهًً انذونً نعهىو انترتٍح انرٌاضٍح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2015 -         كهٍح انترتٍح انرٌاضٍح جايعح تاتم  6
 ً نعهىو انترتٍح انرٌاضٍحانًؤتًر انعهًً انذون العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2015 -          الكوفةجامعة  7
 انًؤتًر انعهًً انذونً نعهىو انترتٍح انرٌاضٍح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 ةالسنة الدراسٌ

 2016 -         التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلبجة 8
 انًؤتًر انعهًً انذونً نعهىو انترتٍح انرٌاضٍح العنوان 



abeb  خبِؼخ د٠بٌٝ -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2017-2018 –جبمعت دٌبلى  -كلٍت التزبٍت البذوٍت وعلىم الزٌبضت  –السٍزة الذاتٍت 

 

 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2016 -         التربٌة الرٌاضٌة بغدادجامعة   9
 نعهىو انترتٍح انرٌاضٍحانخاًَ  ونً انًؤتًر انعهًً انذ العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسٌة

 2017 -          جامعة بابل 10
 نعهىو انترتٍح انرٌاضٍحانخاًَ انًؤتًر انعهًً انذونً  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2017 -          ٌالىجامعة د 11
 نعهىو انترتٍح انرٌاضٍحاالول انًؤتًر انعهًً انذونً  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2016 -         العلوم القاهرة 12
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 لدراسٌةالسنة ا

 2014 -         التربٌة الرٌاضٌة البصرة 13
 نعاوو انتذرٌة وانفطهجح انرٌاضٍح العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

14           -  
 انرٌاضٍحاالول نعهىو انًؤتًر انعهًً انذونً  العنوان 

 

 ت
 

 دمكان االنعقا
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2016 -         الرٌاضة الكوفة 15
 الرٌاضة توحدنا وبها نحارب االرهاب العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

16           - 2016 
  العنوان 

 

 ت
 

 قادمكان االنع
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

17           - 2016 
  العنوان 



abeb  خبِؼخ د٠بٌٝ -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2017-2018 –جبمعت دٌبلى  -كلٍت التزبٍت البذوٍت وعلىم الزٌبضت  –السٍزة الذاتٍت 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت
 

  عنوان الدورة 
 انذورج انتذرٌثح انتً اقايتها انهجُح انثارانًثٍح تانكرج انطائرج جهىش

 

 2012 البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة –بغداد  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورج انطة انرٌاضً

1 

 2014 دولة مالٌزٌا مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة الطب الرٌاضً

2 

 2016 لٌبزك -المانٌا  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة تحكمٌة فً كرة السلة

3 

 2017 دٌالى -ق العرا مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة تحكمٌة فً كرة الٌد

4 

  دٌالى -العراق  مكان االنعقاد



abeb  خبِؼخ د٠بٌٝ -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2017-2018 –جبمعت دٌبلى  -كلٍت التزبٍت البذوٍت وعلىم الزٌبضت  –السٍزة الذاتٍت 

  تطوير  أوالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع
 التعميم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

   

 

2 

   

 

3 

   

 

4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



abeb  خبِؼخ د٠بٌٝ -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2017-2018 –جبمعت دٌبلى  -كلٍت التزبٍت البذوٍت وعلىم الزٌبضت  –السٍزة الذاتٍت 

  ( المجالت العالمية ومجمةimpact factors التي قام بالنشر فيها ) 
 انًجهح انطىٌذٌح انعانًٍح اسم المجلة ت

قرقد ايتدا  االل اايي ايراا ي وايتوااق ايل ةي ايراا ي بدقد با   عنوان البحث
 ايم ارات االةاةاد اي ايدرة ايءاررة

 2014  السوٌدالدولة / 

 انًتقذو انرٌاضح عهىو ألتحاث انذونٍح انًجهح المجلةاسم  ت

 

 انحركٍح انجىاَة تعض تطىٌر فً يختهفح تًطاحاخ انهعة تذرٌثاخ تأحٍر عنوان البحث

 نهشثاب انطائرج تانكرج دٌانى اَذٌح نالعثً وانًهارٌح

 2014 مالٌزٌا الدولة / 

 

 lnernational  journal of psychosocial  Rehabilitation اسم المجلة ت

 The percentage of the contribution of the conceptual fluency with the accuracy of عنوان البحث

the performance of some offensive technical skills in volleyball for students of the 

fourth academic year, College of Physical Education and Sports Science 

 Vol.24,lssue08,2020  الدولة / 

  lnernational  journal of psychosocial  Rehabilitation اسم المجلة ت

 Study the ability of balance, length and mass of college students عنوان البحث

 

 Vol.24,lssue10,2020  الدولة / 

 

 

 

 

 



abeb  خبِؼخ د٠بٌٝ -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2017-2018 –جبمعت دٌبلى  -كلٍت التزبٍت البذوٍت وعلىم الزٌبضت  –السٍزة الذاتٍت 

 lntrenational journal of pharmaccutical Research اسم المجلة ت

 Designing and codifying offensive technical skills tests for National عنوان البحث

Volunteer Talent Center players (18 years old) 

 - Volume 13 ,Issue 2, Apr  الدولة / 

Jun, 2021 

 tlth Research&Developmconlndian journal of Public Hea اسم المجلة ت

 Building a cognitive test for offensive and defensive formations in عنوان البحث

volleyball and codifying it for the fourth stage students, College of 

Physical Education and Sports Science, Diyala University 

 2020-3-21  الدولة / 

 

 

 

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة 

 ت
 هٌئة تحرٌر مجلة علوم الرٌاضة اسم الهٌئة

 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 

2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



abeb  خبِؼخ د٠بٌٝ -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2017-2018 –جبمعت دٌبلى  -كلٍت التزبٍت البذوٍت وعلىم الزٌبضت  –السٍزة الذاتٍت 

 لشاءات ةص  اا ا قيل    وار  / ش ادات تاداراد /  تو يبداقات
 دتب شدر(

  ت

 النهوض بالمسٌرة العلمٌة النشاط أو اإلبداعنوع 

1 

 محاظرات اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2016 مجلس محافظة دٌالى  

  ت

 مناقشة رسالة ماجستٌر النشاط أو اإلبداعنوع 
2 

 اشراف  إلبداعاعنوان النشاط او  

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2017 كلٌة التربٌة االساسٌة / دٌالى  

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 انجاز اعمال

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 مانحةالجهة ال

 

 السنة

 

 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

 الرٌاضة / دٌالى
2017 



abeb  خبِؼخ د٠بٌٝ -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2017-2018 –جبمعت دٌبلى  -كلٍت التزبٍت البذوٍت وعلىم الزٌبضت  –السٍزة الذاتٍت 

  ت

 محاضرات نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

 دورات تطورٌة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 
مدٌرٌة النشاط الرٌاضً  

 والمدرسً
2016 

  ت

 رصانة المسٌرة العلمٌة نوع اإلبداع  أو النشاط

5 

 الكفاءة البحثٌة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

 الرٌاضة / دٌالى
2017 

  ت

 مناقشة لجان نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

 مناقش  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

 الرٌاضة / المستنصرٌة
2018 

   ت



abeb  خبِؼخ د٠بٌٝ -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2017-2018 –جبمعت دٌبلى  -كلٍت التزبٍت البذوٍت وعلىم الزٌبضت  –السٍزة الذاتٍت 

 تعاون جامعً نوع اإلبداع  أو النشاط 7

 دراسات علٌامحاضرات  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

 الرٌاضة / االنبار
2018 

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

8 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

 الرٌاضة / االنبار
2018 

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

9 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 
دنٌة وعلوم كلٌة التربٌة الب 

 بغدادالرٌاضة / 
2018 

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

10 



abeb  خبِؼخ د٠بٌٝ -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 2017-2018 –جبمعت دٌبلى  -كلٍت التزبٍت البذوٍت وعلىم الزٌبضت  –السٍزة الذاتٍت 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة /الموصل

 السنة

2018 

    

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً

 السنة

2019 

    

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 والبحث العالً التعلٌم وزارة

 العلمً

 السنة

2020 

    

 

 

 رجمة التألٌف والت

 

 

 

 

 

 

 تطبٌقات القٌاس والتقوٌم فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة عنوان الكتاب ت

 جامعة دٌالى –المطبعة المركزٌة  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً          / عدد الطبعات 2017سنة النشر/ 
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 مساهمات فً خدمة المجتمع 

  يركس رعاٌح انًىهثح انرٌاضٍح فً انعراق تثاراخ خنجُح اعضىا  -1

 عضى نجُح انثحج انعهًً واالختثاراخ فً االتحاد انًركسي انعراقً نهكرج انطائرج  -2

 عضىا نجُح انتقىٌى االحصائً.   -3

 رئٍص انهجُح االحصائٍح. -4

 رئٍص اتحاد انخقافح انرٌاضٍح فً دٌانى. -5

 ج انترتٍحيحاضر فً انذوراخ انتطىرٌح نهًذرتٍٍ فً وزار -6

  أخرىنشاطات 


