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 اثر التعلم التفاعلً بالحاسوب فً االداء  ة الماجستٌر :عنوان رسال

 المهاري والتحصٌل المعرفً لرفعة النتر لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 

  واسلوب بٌجز فً تعلم فاعلٌة تنظٌم الولت  الدكتوراه : اطروحةعنوان

 رفعة النتر لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 

 

 

 

 

 الشخصية



 

 : الوظائف التي شغلها 

 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

البدنية وعلوم تربية كلية ال مقرر قسم  7
 الفردية األلعابقسم ة/ الرياض

2118-  2119 

تربية البدنية وعلوم كلية ال تدريسي 2

/  ة/ قسم العلوم النظريةالرياض
 األلعاب الفرديةقسم 

 ولحد االن  -2117

مسؤول شعبة  2
ضمان الجودة 

 واألداء الجامعي 

البدنية وعلوم تربية كلية ال
 ةالرياض

ومن   2019 -2176

 ولحد االن 2127

عضو مجلس  4
 كلية 

البدنية وعلوم تربية كلية ال
 ةالرياض

 ولحد أالن  -2177

 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 الدراسٌةالسنة  المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة البدنٌة  دٌالى 7
وعلوم 
 الرٌاضة

علوم 
 تطبٌمٌة

 2117 رفع اثمال

 أالنولحد 

التربٌة البدنٌة  دٌالى  2
وعلوم 
 الرٌاضة

علوم 
 تطبٌمٌة

 2118 -2117 لٌالة بدنٌة

التربٌة البدنٌة  دٌالى  2
وعلوم 
 الرٌاضة

علوم 
 نظرٌة

طرائك 
 ترٌس

2119- 2177 

البدنٌة التربٌة  دٌالى  4
وعلوم 
 الرٌاضة

علوم 
 نظرٌة

 ولحد أالن  2177 تعلم حركً

التربٌة البدنٌة  دٌالى  5
وعلوم 
 الرٌاضة

علوم 
 نظرٌة

 ولحد االن  2178 بحث علمً



 

 

 

 المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

اثر التعلم التفاعلً بالحاسوب فً االداء  7

المهاري والتحصٌل المعرفً لرفعة النتر برفع 

 االثمال لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

جامعة دٌالى / مجلة 

 45الفتح / العدد 

2171 

اثر بعض االسالٌب التدرٌسٌة فً  2

مستوى التعلم لألداء الفنً برفع االثمال 

 الرٌاضٌةلدى طالب كلٌة التربٌة 

جامعة دٌالى / مجلة 

 44الفتح / العدد 

2171 

اثر استخدام االسلوب التبادلً واالمري  2

على مستوى التعلم والولت المستثمر 

 خالل درس رفع االثمال

جامعة دٌالى / مجلة 

علوم الرٌاضة / العدد 

 االول

2171 

تموٌم تحصٌل طلبة كلٌة ولسم التربٌة  4

الرٌاضٌة فً مادة طرائك التدرٌس فً 

 جامعة دٌالى 

جامعة دٌالى / مجلة 

 42الفتح / العدد 

2119 

دراسة ممارنة بٌن البٌئة الحضرٌة  5

والرٌفٌة وتأثٌرها على بعض المتغٌرات 

االنثروبومترٌة والبدنٌة فً اختٌار 

 متر عدو سرٌع  711العبً 

جامعة دٌالى / مجلة 

علوم الرٌاضة / العدد 

 الثانً 

2171 

ممارنة اسلوبً السطحً والعمٌك لبٌجز  6

 فً تعلم رفعة النتر 

جامعة دٌالى / مجلة 

 علوم الرٌاضة / العدد 

2172 

بٌن افراد اسلوب النموذج البنائً  تأثٌر 7

المجموعة فً مستوى تعلم رفعة الخطف 

والولت المستثمر خالل درس رفع 

 االثمال 

جامعة دٌالى / مجلة 

علوم الرٌاضة / العدد 

 االول

2172 

 

 

 



 

 

 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على ) جوائز / شهادات تمدٌرٌة / كتب شكر(

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 دورة تطوٌرٌة 

7- 

الحاسوب واالنكلٌزي وادارة المؤسسات  عنوان النشاط او االبداع 

 الرٌاضٌة

 ما حصل علٌه 

 )جائزة / شهادة تمدٌرٌة / كتاب شكر (

 السنة      الجهة المانحة      

الجامعة االمرٌكٌة للعلوم  كتاب شكر      -شهادة مشاركة    

 والتكنلوجٌا فً لبنان 

2115 

 

 ت
 

 نوع االبداع  او النشاط 
 )لجنة تنزٌل الدرجات(       

2- 

 عضو فً اللجنة االمتحانٌة عنوان النشاط او االبداع 

 ما حصل علٌه 

)جائزة / شهادة تمدٌرٌة / كتاب شكر 
) 

 السنة      الجهة المانحة      

 76/8/2118 رئٌس الجامعة         كتاب شكر /   /                

 السنة   اختبارات المبول لدراسة الكلٌة عنوان النشاط او االبداع -2

 9/71/2117 عمٌد الكلٌة كتاب شكر  

 السنة مخٌم كشفً  عنوان النشاط او االبداع -4

 27/7/2118 عمٌد الكلٌة كتاب شكر  



المؤتمر العلمً االول لكلٌة  عنوان النشاط او االبداع -5

 التربٌة الرٌاضٌة

 السنة

 75/5/2118 عمٌد الكلٌة كتاب شكر  

درس نموذجً لمادة طرائك  عنوان النشاط او االبداع -6

 التدرٌس 
 السنة

 7/4/2119 رئٌس جامعة كتاب شكر  

 السنة مهرجان رٌاضً  عنوان النشاط او االبداع -7

 71/6/2119 عمٌد الكلٌة  كتاب شكر  

وترتٌب لاعة رفع صبغ وتنظٌم  عنوان النشاط او االبداع -8

 االثمال

 السنة

 71/6/2119 عمٌد الكلٌة  كتاب شكر  

 السنة درس نموذجً فً طرائك التدرٌس  عنوان النشاط او االبداع -9

 71/2/2171 عمٌد الكلٌة كتاب شكر  

 السنة مهرجان رٌاضً  عنوان النشاط او االبداع 71

 4/5/2171 عمٌد الكلٌة كتاب شكر  

العمل باللجنة العلمٌة لمادة طرائك  النشاط او االبداععنوان  -77

 التدرٌس 

 السنة

 27/5/2171 عمٌد الكلٌة كتاب شكر  

 السنة اختبار لبول دراسة اولٌة  عنوان النشاط او االبداع -72

 77/71/2177 عمٌد الكلٌة كتاب شكر  

 السنة بطولة الجامعة برفع الثمال  عنوان النشاط او االبداع -72

 22/4/2172 عمٌد الكلٌة  كتاب شكر  

 السنة بطولة الجامعة برفع االثمال عنوان النشاط او االبداع -74



 9/5/2172 من عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة كتاب شكر  

 السنة بطولة الجامعة بالموة البدنٌة عنوان النشاط او االبداع -75

 77/7/2172 عمٌد الكلٌة كتاب شكر  

تراس وفد منتخب العراق فً اسٌا  عنوان النشاط او االبداع -76

 للموة البدنٌة

 السنة

 21/6/2172 عمٌد كلٌة  كتاب شكر  

 السنة جهود مبذولة ومتمٌزة  عنوان النشاط او االبداع -77

 75/4/2172 عمٌد الكلٌة كتاب شكر  

 السنة جهود مبولة ومتمٌزة عنوان النشاط او االبداع -78

 21/6/2172 عمٌد الكلٌة كتاب شكر  

 السنة بطولة منتخبات الجامعات العرالٌة عنوان النشاط او االبداع -79

 78/5/2115 عمٌد الكلٌة كتاب شكر  

 السنة بطولة العراق للموة البدنٌة عنوان النشاط او االبداع -21

 28/2/2172 االتحاد العرالً للموة البدنٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 

 

  المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 

 المؤتمر العلمً االول الختصاصات التربٌة الرٌاضٌة  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعماد
 

 نوع المشاركة المسم
 حضور (–) بحث 

 

 السنة الدراسٌة

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  -7
 الرٌاضٌة

لسم العلوم 
 التطبٌمٌة 

        - 2118 

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعماد
 

 نوع المشاركة المسم
 حضور (–) بحث 

 

 السنة الدراسٌة

 2119 -         المؤتمر العلمً االول  -2

-* 

* 



 

 

  الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

 

  اللغات التً ٌجٌدها 

 اللغة العربٌة -7

 اللغة االنكلٌزٌة -2

 

  مساهمات فً خدمة المجتمع 

ولغاٌة  2114عضو الهٌئة االدارٌة لنادي دٌالى الرٌاضً من  . 7

 2122ولغاٌة  2178ومن  2172

 2118لغاٌة  2112دٌالى من . امٌن سر اتحاد لعبة رفع االثمال /2

 2122-  2118من  دٌالى رئٌس اتحاد لعبة الموة البدنٌة/ . 2

 2172من عضو اتحاد عرالً مركزي فً لعبة الموة البدنٌة  . 4

 ولحد االن

 فً االتحاد العرالً المركزي للموة البدنٌة  مدربٌن.  رئٌس لجنة ال5

 لجامعة دٌالى

2- 

 

المؤتمر العلمً فً 
الجامعة االمرٌكٌة فً 

 لبنان

 2115 حضور  

 ت
 

 دورة تدرٌبٌة وتحكٌمٌة نظمها االتحاد العرالً لرفع االثمال  عنوان الدورة 
  حكمبصفة 

 2112السنة /  بغداد/ لاعة التأمٌم مكان االنعماد

 ت
 

دورة تدرٌبٌة وتحكٌمٌة نظمها االتحاد العرالً للموة البدنٌة بصفة  عنوان الدورة 
  حكم

 2171السنة /  الحلةمركز شباب بابل/  مكان االنعماد



محاضر معتمد لدى االتحاد العرالً المركزي للموة البدنٌة فً  -6

 2122-2179 2177التدرٌبٌة لسنة الدورات 

 

  نشاطات اخرى 

رئٌس الوفد العرالً لفئة الشباب المشارن فً المعسكر التدرٌبً . 7

 2172الممام فً اٌران لسنة 

رئٌس الوفد العرالً لفئة الناشئٌن المشارن فً بطولة اسٌا لموة  . 2

االهواز) اٌران ( والحائز   9/5/2172لغاٌة  29/4البدنٌة للفترة من 

 على المركز الثانً على اسٌا

المشارن فً بطولة اسٌا لموة  شبابرئٌس الوفد العرالً لفئة ال -2

والحائز  ٌااندنوس  2/9/2177لغاٌة  8/ 26البدنٌة للفترة من 

 على المركز الثانً على اسٌا

عضو الوفد العرالً المشارن فً بطولة االفروعربٌة فً  -4

والحائز على  25/71/2178ولغاٌة  78/71المغرب للفترة من 

 المركز االول فً الناشئٌن والشباب والمتمدمٌن

عضو الوفد العرالً المشارن فً بطولة العالم فً رومانٌا  -5

والحاصل على المركز  29/71/2127غاٌة ول 21/71للفترة من 

 الثانً لفئة الناشئٌن والثالث للشباب 

 7/77عضو الوفد المشارن فً بطولة اسٌا فً دبً للفترة من  -6

 والحاصل على المركز الثانً لفئة الناشئٌن 8/77/2122ولغاٌة 

اسٌا فً الفلبٌن سنة حاصل على المركز االول فً بطولة  -7

 كغم92بوزن  7لفئة ماستر لرفعة البنج برٌس  2177

لرفعة  2178حاصل على الثانً فً بطولة اسٌا فً دبً سنة  -8

 كغم 92بوزن  7البنج برٌس لفئة ماستر 

 


