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 السٌرة الذاتٌة
 

 مروه خالد جهاد دمحمالرباعً:  االسم

 1987/  11/  22تارٌخ الوالدة:     

 11/9/2019تارٌخ الحصول علٌها :الشهادة: الدكتوراه / 

 باٌومٌكانٌن: التخصص الدقٌقالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / التخصص العام: 

 9/2019/ 11: دكتور / تارٌخ الحصول علٌه مدرس اللقب العلمً:

 سنة 2 سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً:  عدد

  5  العالً:عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم 

 8/1/2014 التعٌن:تارٌخ 

 marwa.khaled@uodiyala.edu.iqالبرٌد االلكترونً: 

                                 جامعة دٌالى/ بدنٌة وعلوم الرٌاضةكلٌة التربٌة ال الجهة المانحة للشهادة البكالورٌوس:

 2009-2008 تارٌخ الحصول علٌها:

 / جامعة دٌالى ساسٌةكلٌة التربٌة االالجهة المانحة لشهادة الماجستٌر: 

 2013تارٌخ الحصول علٌها: 

 كلٌة التربٌة االساسٌة / جامعة دٌالىالجهة المانحة لشهادة الدكتوراه: 

 2019تارٌخ الحصول علٌها: 

 

 :الماجستٌر رسالةعنوان 

تأثٌر تمرٌنات بدنٌة فً مؤشر نقل الطاقة وبعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة     
 .لمهارة التصوٌب من القفز عالٌا بكرة الٌد
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 ملخص الرسالة
وبعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة الطاقة  لتأثٌر تمرٌنات بدنٌة فً مؤشر نق

 لمهارة التصوٌب من القفز عالٌا بكرة الٌد

 الة قدمتهارس

 مروة خالد جهاد

 إشراف : أ.م.د  مها دمحم صالح

 م2012 هـ1433

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لة على خمسة أبواب هً :اشتملت الرسا

 الباب األول /المقدمة وأهمٌة البحث :

إن الباٌومٌكانٌن ٌنظر إلى األداء الفنً الرٌاضً باعتباره انجازاً حركٌاً بألل 

وٌتطرق إلى جهد ممكن لحل واجب حركً محدد...
 

تطبٌك الموانٌن المٌكانٌكٌة على 

ضً وبهذا فأنه ٌبحث المشاكل سٌر الحركات الرٌاضٌة وفما للمحددات الحٌوٌة للرٌا

الباٌومٌكانٌكٌة للحركات المختلفة والتً ٌعنٌنا منها الحركات الرٌاضٌة 
.

 

إن ظاهرة االخطاء الحركٌة الكٌنماتٌكٌة التً ترافك االداء ، وعدم نجاح        

الالعب فً أدائه للمهارات األساسٌة والهجومٌة ومنها التصوٌب بأنواعه ال ٌتولف 

نمٌة المدرات البدنٌة والمهارٌة فحسب بل ٌتعدى ذلن إلى عدم مراعاة عدم ت على

الجوانب المٌكانٌكٌة الممٌزة لألداء وهو مؤشر نمل الطالة بٌن مفاصل الجسم لذلن 

ٌنبغً وضع الحلول العلمٌة من خالل الوسائل التدرٌبٌة الفاعلة لتطوٌر المدرات 

فً إثناء شروط باٌومٌكانٌكٌة صحٌحة  البدنٌة والمهارٌة لالعبٌن الناشئٌن على وفك

تطبٌك مفردات المنهج التدرٌبً ومعرفة مدى تأثٌرها فً تطوٌر مؤشر نمل الطالة 

 فضال عن دلة  األداء المهاري للتصوٌب بالمفز عالٌا بكرة الٌد .

وتبرز أهمٌة البحث من خالل إعداد تمرٌنات بدنٌة تتعامل مع مؤشر نمل الطالة      

( سنة، ومدى 17 -14لتصوٌب من المفز عالٌاً بكرة الٌد لفئة الناشئٌن )فً مرحلة ا

تأثٌرها فً تحسٌن بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة الخاصة بمهارة التصوٌب من 

 المفز عالٌا بكرة الٌد.
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 البحث مشكلة  2 -1

ٌعد التصوٌب من المفز بكرة الٌد ذا أهمٌة كبٌرة فً حسم نتائج المبارٌات . 

عت الباحثة الى تناول هذه المهارة تحت منظور لوانٌن ومعالجات لذا س

باٌومٌكانٌكٌة كمؤشر نمل الطالة لتجنب معولات وصعوبات األداء الفنً لهذه 

المهارة... وانطاللا مّما أشار إلٌه الخبراء توجهت الباحثة إلى محاولة معالجة 

الالعبٌن والسٌما الفئات  أألخطاء فً األداء الحركً المٌكانٌكً لهذه المهارة عند

العمرٌة الصغٌرة ومنهم الناشئون منها: االنثناءات والزواٌا الحادة فً مفصل الجسم 

فضال عن التذبذب الواضح فً زمن بعض أجزاء الجسم مما ٌؤدي إلى فشل 

التصوٌب من المفز عالٌا بكرة الٌد ولد ٌنعكس هذا سلبا على ما هو مطلوب من 

بة لهذا األداء مما ٌنتج عنه ضعف فً مظاهر الحركة شروط مٌكانٌكٌة مناس

 الخاصة.

وبناءا على ذلن جاءت هذه الدراسة كمحاولة لوضع تمرٌنات بدنٌة  على 

وفك بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة والكشف عن تأثٌرها فً مؤشر نمل الطالة 

أفضل أداء لمهارة التصوٌب بالمفز عالٌا بكرة الٌد ألهمٌة نمل الطالة فً تحمٌك 

ممكن وبالتالً نٌل االنجاز المطلوب والمثالً لمهارة التصوٌب ألهمٌتها فً الفوز 

 بالمباراة.

 -هدفا البحث : 1-3

إعداد تمرٌنات بدنٌة وفك بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة ومؤشر نمل الطالة  -1

 التصوٌب بالمفز عالٌا لدى العبً كرة الٌد فئة الناشئٌن. ةلتطوٌر مرحل

معرفة تأثٌر التمرٌنات البدنٌة على وفك بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة ومؤشر  -2

 نمل الطالة فً مرحلة التصوٌب بالمفز عالٌا بكرة الٌد.

 -فرضٌة البحث :  1-4

هنان تأثٌر ذات داللة إحصائٌة للتمرٌنات البدنٌة المعدة على وفك بعض  -1

التصوٌب بالمفز عالٌا بكرة المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة ومؤشر نمل الطالة لمهارة 

 الٌد.

 -مجاالت البحث :  1-5

 العبو نادي دٌالى لفئة الناشئٌن بكرة الٌد. -: يالمجال البشر  1-5-1

 . 2012/ 7/ 1ولغاٌة   1/11/2011من -المجال ألزمانً :  2-5-2

 الماعة المغلمة لنادي دٌالى الرٌاضً. -المجال المكانً :  3-5-3
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 -:راسات النظرٌة والمشابهةالباب الثانً/ الد

لمد اشتمل هذا الباب على ماهٌة الباٌومٌكانٌن وأهمٌته فً المجال الرٌاضً 

الطالة . ومهارة التصوٌب وأنواعه بكرة  لوكذلن تناولت الباحثة مفهوم مؤشر نم

الٌد والمراحل الفنٌة لهذه المهارة وكذلن توضٌح التمرٌنات الرٌاضٌة وأهمٌتها فً 

طوٌر الحركات الرٌاضٌة و مردودها على الجسم بصورة عامة وتم التدرٌب وت

التطرق إلى فئة الناشئٌن والخصائص العمرٌة وكٌفٌة تدرٌبها.وعرضت الباحثة 

 مجموعة من الدراسات السابمة التً تدعم البحث من الناحٌة العلمٌة .

 

 -الباب الثالث/ منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة :

المنهج التجرٌبً ذا تصمٌم المجموعة الواحدة ذات استخدمت الباحثة 

( 14االختبار المبلً واالختبار ألبعدي لمالءمة البحث وتكونت عٌنة الدراسة من )

العبا ٌمثلون نادي دٌالى الرٌاضً لفئة الناشئٌن بكرة الٌد .وأجرت الباحثة 

لمفز عالٌا لعٌنة من ا باالختبارات المبلٌة والبعدٌة باستخدام التصوٌر لمهارة التصوٌ

البحث فً لاعة نادي دٌالى المغلمة واستخدمت الباحثة مجموعة من التمرٌنات 

البدنٌة فً المسم الرئٌسً من الوحدة التدرٌبٌة وتم استخدام برنامج التحلٌل الحركً 

الطالة وتناولت الباحثة  لالمتغٌرات الخاصة بمؤشر نم ج( الستخراDart Fishالـ )

 ( لمعالجة النتائج إحصائٌا.T-testٌة كمانون )الوسائل اإلحصائ

 -الباب الرابع /عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها:

ٌتضمن هذا الباب عرض نتائج البحث التً تم التوصل إلٌها من خالل 

استخدام الوسائل اإلحصائٌة المالئمة ، ولد تم عرض تلن النتائج على شكل جداول 

نالشتها بشكل علمً دلٌك ودعمت بالمصادر العلمٌة وإشكال بٌانٌة ، وتم تحلٌلها وم

. 

 -الباب الخامس /االستنتاجات والتوصٌات :

توصلت الباحثة فً ضوء النتائج والحمائك العلمٌة إلى مجموعة من االستنتاجات 

 والتوصٌات ومن أهمها:
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ً لبعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة لتحسٌن  -1 توظٌف التمرٌنات الخاصة المعدة وفما

لدى فئة الالعبٌن االناشئٌن بكرة الٌد لفرق األندٌة األخرى الطالة  لنممؤشر 

 وفرق المنتخبات الوطنٌة واالولمبٌة.

ضرورة االهتمام بمهارة التصوٌب من المفز عالٌا باعتبارها أهم المهارات  -2

الهجومٌة، ومحاولة التطرق للمهارات األخرى سواء كانت هجومٌة أو دفاعٌة 

 فً أدائها.الطالة  لنمتأثٌر مؤشر للتعرف على مستوى 

التأكٌد على الدراسة والبحث فً كافة المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة األساسٌة لمؤشر  -3

الطالة كممدار السرعة وبثبات الكتلة كذلن زمن الحركة وممدار المسافة  لنم

 الطالة. لواالرتفاع وزاوٌة االنطالق لتحمٌك أفضل مستوى لمؤشر نم

مدربٌن والالعبٌن بمعرفة الشروط المٌكانٌكٌة خالل االداء ضرورة اهتمام ال -4

الحركً والتً تخص السرعة والزواٌا العاملة على مفاصل الجسم الخاصة 

 بالمهارة .

االستعانة بالوسائل والتمنٌات العلمٌة الحدٌثة والتً تتمثل بالتحلٌل الحركً  -5

 .الطالة لنم( لدراسة مؤشر   Dart Fishكبرنامج )

جراء بحوث ودراسات مشابهة وفما إلجراءات هذا البحث النواع ضرورة ا -6

 التصوٌب االخرى بكرة الٌد وكذلن لمختلف األلعاب الفرلٌة والفردٌة األخرى.

 الدكتوراه: أطروحة عنوان   

لبعض فً مؤشر نقل الطاقة  ىالموسٌق مصاحبةب تأثٌر تمرٌنات خاصة   

 .الٌد للناشئٌن بكرةفسٌولوجٌة الفردٌة والمتغٌرات ال المهارات الدفاعٌة
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  طروحةص االلخستم

تأثٌر تمرٌنات خاصة بمصاحبة الموسٌقى فً مؤشر نقل الطاقة لبعض المهارات 

  الدفاعٌة الفردٌة والمتغٌرات الفسٌولوجٌة بكرة الٌد للناشئٌن

 الباحثة

 مروة خالد جهاد

 بإشراف : أ.م.د  احمد شاكر محمود

 م2019 هـ1440

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على خمسة أبواب هً : االطروحةاشتملت 

 الباب األول / التعرٌف بالبحث :

التً ترافك االداء ، وعدم نجاح الالعب فً هرة االخطاء الحركٌة ظاإن          

عدم تنمٌة المدرات  علىوالدفاعٌة ال ٌتولف الهجومٌة أدائه للمهارات األساسٌة 

 البدنٌة والمهارٌة فحسب بل ٌتعدى ذلن إلى عدم مراعاة الجوانب المٌكانٌكٌة

مفاصل الجسم لذلن ٌنبغً  الممٌزة لألداء وهو مؤشر نمل الطالة بٌنوالمتغٌرات 

وضع الحلول العلمٌة من خالل الوسائل التدرٌبٌة الفاعلة لتطوٌر المدرات البدنٌة 

التمرٌنات الخاصة بمصاحبة فً إثناء تطبٌك مفردات والمهارٌة لالعبٌن الناشئٌن 

اداء دلة   مؤشر نمل الطالة فضال عنتطوٌر  الموسٌمى ومعرفة مدى تأثٌرها فً

همٌة الجانب الفسٌولوجً والدور الذي ٌموم ألونظراً دفاعٌة بكرة الٌد .المهارات ال

, وما ٌمكن أن ٌموم به كرة الٌدً به فً تمٌٌم الحالة التدرٌبٌة والوظٌفٌة لالعب

ولذلن أصبح من  المهاري األداء ىتمنٌن لحمل التدرٌب لتطوٌر مستو المدرب من

األداء األمثل لضمان استمرار  تمرٌنات خاصة مصاحبة للموسٌمىالضروري تبنً 

 المتغٌرات الفسٌولوجٌة المترتبة من الجهد البدنً المبذول ، لالعب ومرالبة بعض

ضً باعتباره إلى األداء الفنً الرٌا انٌنظر وفسلجة التدرٌب إن الباٌومٌكانٌن كما

ً بألل  إلى انجهد ممكن لحل واجب حركً محدد... وٌتطرلانجازاً حركٌا
 

تطبٌك 

سٌر الحركات الرٌاضٌة وفما على  ةوالمتغٌرات الفسٌولوجٌ ٌن المٌكانٌكٌةالموان

 المشاكل الباٌومٌكانٌكٌة انٌبحث ماللمحددات الحٌوٌة للرٌاضً وبهذا فأنه

 . للحركات المختلفة والتً ٌعنٌنا منها الحركات الرٌاضٌة ةوالفسٌولوجٌ
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خاصة بأسلوب جدٌد حث من خالل تبنً تمرٌنات تكمن أهمٌة البلذلن          

)مصاحب للموسٌمى ( والذي ٌمكن ان ٌساهم فً تطوٌر المهارات الدفاعٌة الفردٌة  

فئة الناشئٌن ، وكذلن فً مؤشر نمل الطالة وبعض المتغٌرات  الٌد لدى العبً كرة

امتالكها فً إثناء تأدٌة المهارات الدفاعٌة  بالفسٌلوجٌة التً ٌجب على الالع

توجه الباحثة إلى محاولة  من خالل مشكلة البحثوتبلورت  الفردٌة بكرة الٌد.

رة الٌد معالجة األخطاء فً األداء الحركً المٌكانٌكً للمهارات الدفاعٌة الفردٌة بك

عند الالعبٌن والسٌما الفئات العمرٌة الصغٌرة ومنهم الناشئون ومن هذه االخطاء 

االنثناءات والزواٌا الحادة فً مفصل الجسم فضال عن التذبذب الواضح فً زمن 

ولد ٌنعكس فً اداء هذه المهارات بعض حركة أجزاء الجسم مما ٌؤدي إلى الفشل 

ط مٌكانٌكٌة وفسٌولجٌة مناسبة لهذا األداء مما هذا سلبا على ما هو مطلوب من شرو

تمرٌنات  إعداد وهدفت الدراسة الى ٌنتج عنه ضعف فً مظاهر الحركة الخاصة .

تمرٌنات التأثٌر معرفة و. خاصة بمصاحبة الموسٌمى لالعبً كرة الٌد للناشئٌن

ردٌة       الخاصة المصاحبة للموسٌمى فً مؤشر نمل الطالة لبعض المهارات الدفاعٌة الف

هنان تأثٌراً ذا  وافترضت الباحثة ان. والمتغٌرات الفسٌولوجٌة بكرة الٌد للناشئٌن

داللة احصائٌة للتمرٌنات الخاصة بمصاحبة الموسٌمى فً مؤشر نمل الطالة لبعض 

 .المهارات الدفاعٌة الفردٌة والمتغٌرات الفسٌولوجٌة بكرة الٌد للناشئٌن 

للموهبة  : العبً المركز الوطنً البشري )المجال هً :اما مجاالت البحث ف       

 2016/ 11/ 5 )من   المجال ألزمانًاما  ،  فئة الناشئٌن بكرة الٌد الرٌاضٌة

 للموهبة الرٌاضٌة : لاعة المركز الوطنً والمجال المكانً،  (2019/ 2/ 1ولغاٌة 

 . / بغداد( التابعة لوزارة الشباب والرٌاضة بكرة الٌد

لمد اشتمل هذا الباب على ماهٌة  -:لثانً/ الدراسات النظرٌة والمشابهةالباب ا

التمرٌنات الرٌاضٌة وأنواعها وأهمٌتها فً التدرٌب وتطوٌر الحركات الرٌاضٌة و 

مردودها على الجسم بصورة عامة وتم التطرق إلى فئة الناشئٌن والخصائص 

ات الرٌاضٌة وكذلن تناولت العمرٌة وكٌفٌة تدرٌبها ، والموسٌمً وعاللتها بالحرك

الطالة وبعض والمهارات الدفاعٌة الفردٌة وأنواعها بكرة  لالباحثة مفهوم مؤشر نم
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الٌد وبعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة .وعرضت الباحثة مجموعة من الدراسات 

 السابمة التً تدعم البحث من الناحٌة العلمٌة .

 : الباب الثالث/ منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة

استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً ذا تصمٌم المجموعتٌن المتكافئتٌن 

 وطنً( العبا ٌمثلون المركز ال14لمالءمة البحث وتكونت عٌنة الدراسة من )

للموهبة الرٌاضٌة لفئة الناشئٌن بكرة الٌد . وأجرت الباحثة االختبارات المبلٌة 

لعٌنة البحث فً  الفردٌة الدفاعٌةللمهارات  والتحلٌل والبعدٌة باستخدام التصوٌر

للموهبة الرٌاضٌة التابعة لوزارة الشباب والرٌاضة  وطنًلاعة المركز ال

فً المسم  ىمصاحبة  الموسٌمبواستخدمت الباحثة مجموعة من التمرٌنات الخاصة 

ً 12) الرئٌس من الوحدة التدرٌبٌة والتً بلغت مدتها وبوالع ثالث وحدات  (اسبوعا

( وحدة . وتناولت  36السبوع الواحد وبلغ مجموع الوحدات التدرٌبة ) تدرٌبٌة فً ا

 ( لمعالجة النتائج إحصائٌا. T-testالباحثة الوسائل اإلحصائٌة كمانون )

 الباب الرابع /عرض النتائج وتحلٌلها ومنالشتها:

ٌتضمن هذا الباب عرض نتائج البحث التً تم التوصل إلٌها من خالل 

إلحصائٌة المالئمة ، ولد تم عرض تلن النتائج على شكل جداول استخدام الوسائل ا

 مً دلٌك ودعمت بالمصادر العلمٌة. وإشكال بٌانٌة ، وتم تحلٌلها ومنالشتها بشكل عل

 الباب الخامس /االستنتاجات والتوصٌات :

 استناداً الى ما اسفرت عنه نتائج البحث توصلت الباحثة الى االستنتاجات االتٌة : 

لدى الطالة  لنمالتمرٌنات الخاصة بمصاحبة الموسٌمى لتحسٌن مؤشر  توظٌف -7

فئة الالعبٌن الناشئٌن بكرة الٌد لفرق األندٌة األخرى وفرق المنتخبات الوطنٌة 

 واالولمبٌة.
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ضرورة االهتمام بالمهارات الدفاعٌة الفردٌة بكرة الٌد باعتبارها من المهارات  -8

األخرى سواء كانت هجومٌة أو دفاعٌة المهمة ، ومحاولة التطرق للمهارات 

فً  والمتغٌرات الفسٌولوجٌة الطالة لنملنتعرف على مستوى تأثٌر مؤشر 

 أدائها.

  : ٌأتًوصً بما ت ةالٌها الباحث تالنتائج التً توصل وعلى وفق

لتحسٌن مؤشر نمل الطالة لدى  توظٌف التمرٌنات الخاصة بمصاحبة الموسٌمى  -1

بكرة الٌد لفرق األندٌة األخرى وفرق المنتخبات الوطنٌة فئة الالعبٌن الناشئٌن 

 واالولمبٌة.

ضرورة اهتمام المدربٌن والالعبٌن بالمتغٌرات الفسٌولوجٌة كنسبة االوكسجٌن  -2

ومحاولة التطرق لمتغٌرات اخرى  نبالدم والحد االلصى الستهالن األوكسجٌ

 لمعرفة مستوى تأثٌرها على االداء  .

 :شغلهاالوظائف التً 
 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

وزارة الشباب والرٌاضة / مدٌرٌة  معاون مدرب  1
 شباب ورٌاضة دٌالى 

2014-2017 

وزارة الشباب والرٌاضة / مدٌرٌة  مدرب 2
 شباب ورٌاضة دٌالى 

2017-2019 

رئٌس لجنة تمكٌن  3
 المرأة 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى 
 ضة وعلوم الرٌا

 لحد االن– 2020

مسؤولة شعبة  4
 االعالم 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى 
 وعلوم الرٌاضة 

 لحد االن– 2021

 الجامعات او المعاهد التً قام بالتدرٌس فٌه
 

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

المادة / باٌومٌكانٌن    2014-2012 كلٌة التربٌة االساسٌة  –جامعة دٌالى  1
 + تحلٌل حركً

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى  2
 وعلوم 

 المادة / كرة الٌد لحد االن-2019
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 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

 

 

 

 

 االطارٌح االشراف على الرسائل و
 

 

 المؤتمرات 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
كلٌة التربٌة  دٌالى 1

 االساسٌة
 2114 -2112 ومٌكانٌكباٌ التربٌة البدنٌة

كلٌة التربٌة  دٌالى 2
 االساسٌة

 2114 -2112 تحلٌل حركً التربٌة البدنٌة

التربٌة البدنٌة  دٌالى 3
 وعلوم الرٌاضة

 لحد االن – 2119 كرة ٌد  فرقٌةالعلوم ال

 لسنة الدراسٌةا المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

1     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

     
 عنوان  الرسالة 

 او   االطروحة  
 

 نبنً المستقبل لالرتقاء بالواقع الرٌاضًبالبحث العلمً  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

جامعة صالح الدٌن /  
 اربٌل 

        -    2119 

 المؤتمر العلمً الدولً االول / لكلٌة التربٌة بنات جامعة بغداد  العنوان 
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة مالقس
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

      2119             بغداد جامعة      1
مؤتمر العلمً الدولً الثانً/المشترك االول بٌن كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم ال العنوان 

 الرٌاضة /جامعة دهوك ومركز نون للبحوث والدراسات المتخصصة
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة قسمال
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

/كلٌة التربٌة دهوك جامعة 1
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

                  2121  

 المؤتمر االفتراضً االول الخاص بكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 ر (حضو  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

/كلٌة التربٌة دٌالى جامعة  1
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

    √   -   √ 2121 

 المؤتمر االفتراضً االول الخاص بكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

/كلٌة  دٌالىجامعة  1
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة 

    √   -   √ 2121 

 ت
 

 دورة تحكٌمٌة للكرة الطائرة  عنوان الدورة 
 1 

اللجنة االولمبٌة الوطنٌة العرالٌة / االتحاد العرالً  مكان االنعقاد
 المركزي لكرة الطائرة 

 2111السنة / 

 ت
 

 ) واعدوا لهم ما استطعتم من لوة ( مشروع التدرٌب الصٌفً للشباب وان الدورة عن
 2 

 2115السنة /   مدٌرٌة شباب ورٌاضة دٌالى مكان االنعقاد

 ت
 

 الدورة التدرٌبٌة فً مجال حموق االنسان عنوان الدورة 

3 

 2114/  السنة وزارة حموق االنسان / دائرة شؤون المحافظات مكان االنعقاد

 ت
 

 لبرامج الفنٌة الكادٌمات كرة المدم العالمٌة ا عنوان الدورة 

4 
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 power pointمهارات تصمٌم العروض التمدٌمٌة باستخدام تطبٌك  عنوان الدورة ت

6 

 2021السنة / مركز التعلٌم المستمر مكان االنعقاد 

 

اعداد وتدلٌك الحسابات الختامٌة وفك النظام المحاسبً الموحد  عنوان الدورة ت
 والنظام الحكومً الالمركزي 

7 

2021السنة /  مركز التعلٌم المستمر كان االنعقاد م  
 

 طرق تدرٌب الموة  عنوان الدورة ت

8 

 2021السنة /  اكادٌمٌة الشورى مكان االنعقاد 
 

 

 المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

هم ت معٌارٌة التحدٌد مستوٌا 1

المؤشرات البدنٌة والباٌومٌكانٌكٌة فً 

مامٌة على أداء مهارة الملبة الهوائٌة اال

 األرضٌةبساط الحركات 

جامعة دٌالى / مجلة علوم 

 الرٌاضة

2020 

تأثٌر برنامج تدرٌبً لتطوٌر االستمرار  2

بكرة  ستمبالمهارة االالنفسً  وأداء 

 الطائرة

أعمار دون لالعبً منتدٌات الشباب ب

 ( سنه19)

 2015 مجلة نسك

 2121السنة /  اكادٌمة الشورى لرٌاضة  مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 
 5  استتراتٌجٌات التمٌٌم فً بٌئة التدرٌس االفتراضٌة                

 2121سنة / ال مركز التعلٌم المستمر مكان االنعقاد
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تأثٌر برنامج تدرٌبً لتطوٌر  3

المرونة النفسٌة وأداء بعض 

المهارات األساسٌة لشابات كرة 

 سنه 19المدم بأعمار دون 

 2015 مجلة نسك

تأثٌر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة  4

الصفات البدنٌة وعاللتها بدلة 

 التصوٌب بكرة الٌد

وم جامعة دٌالى / مجلة عل

 الرٌاضة

2020 

 

 ( التً قام بالنشر فٌها impact factorsالمجالت العالمٌة ومجلة ) 

 ت

1 

  اسم المجلة

  عنوان البحث

 

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة 

  اسم الهٌئة ت
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 محلً         دولٌة    
واً / انتهاء مازال عض تارٌخ االنتساب

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

  
  ت

 مسابقة نوع اإلبداع  أو النشاط
1 

 المسابقات الدٌنٌة بمناسبة شهر محرم عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2119 محافظة دٌالى  

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط

 ورقة عمل
 

 2 

 تقٌم عمل منتدٌات الشباب عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2119 الشباب والرٌاضة العراقٌةوزارة   

  ت

 التعلٌم  نوع اإلبداع  أو النشاط
3 

  انجاح التعلٌم االلكترونً عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2121 وزارة التعلٌم العالً  
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  ت

 التعلٌم االلكترونً نوع اإلبداع  أو النشاط
4 

 تباعد الطلبة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2121 وزارة التعلٌم العالً  

  ت

 االلتزام  نوع اإلبداع  أو النشاط
5 

 الوظٌفًاالبداع فً العمل  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 

 وزارة التعلٌم العالً 

 

 

2121 

  ت

 حث الطلبة نوع اإلبداع  أو النشاط
6 

 االبداع فً تقدٌم المهارات عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2121 وزارة التعلٌم العالً  
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 2021-2022 –جامعت ديالى  -كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –السيرة الذاتيت 

  ت

 اهداء نوع اإلبداع  أو النشاط
7 

 كتاب رٌاضً عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 
 بابل –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  

 
2121 

  ت

 اهداء أو النشاطنوع اإلبداع  
8 

 كتاب رٌاضً عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

 2121 دٌالى -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

  ت

 اهداء نوع اإلبداع  أو النشاط
9 

 كتاب رٌاضً عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 علٌهما حصل 

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

 2121 دٌالى -كلٌة التربٌة االساسٌة   

 

 

 



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

 2021-2022 –جامعت ديالى  -كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –السيرة الذاتيت 

 التألٌف والترجمة 

 

 جٌدها اللغات التً ٌ 

 . اللغة العربٌة  1

 مساهمات فً خدمة المجتمع 

 تمكٌن المرأة .رئٌس لجنة  1

 اضباط الطلبة  نةلج عضو -2

 االرشاد النفسً والتربوي لجنة.عضو3

 . عضوا لجنة تمٌٌم األداء السنوي للتدرٌسٌن والموظفٌن4

 نشاطات اخرى 

 إلامة مسابمات علمٌة  . 1

 ةاجراء اختبارات مٌدانٌ . 2

 الامة بطوالت لأللعاب الفرلٌة داخل الكلٌة. 3

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً           / عدد الطبعات سنة النشر/ 


