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  السٌرة الذاتٌة                                 

                                                                                                          

 ػضّبْ ِؾّٛد شؾبرٖ ؽّبدٞ :االسم الرباعي

 5/1/1791 تاريخ الوالدة:

 (22/8/2023) تاريخ الحصول عليها : /            الدكتوراه  الشهادة :    -

 

 االدارة الرياضيةالتخصص الدقيق : /                التربية الرياضية التخصص العام : 

 (22/8/2116) تاريخ الحصول عليه : /استاذ مساعد               اللقب العلمي : 

 سنوات(14) عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 الٌوجد  ارج التعليم العالي :عدد سنوات الخدمة خ

 Othman.mahmoud@oudiyala.edu.iq البريد االلكتروني :

 جامعة دٌالى  الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس :

 (2115- 2114)تاريخ الحصول عليها : 

 جامعة ديالى  الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 (2118) تاريخ الحصول عليها : 

 دٌالىجامعة   ة الدكتوراه :الجهة المانحة لشهاد

 (2113) تاريخ الحصول عليها : 

 ٔشش فٟ اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ اٌمٕٛاد ِشب٘ذح دٚس )): عنوان رسالة الماجستير

 ((.د٠بٌٝ عبِؼخ ؽٍجخ ث١ٓ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ

 

 ػضّبْ ِؾّٛد شؾبرٖ ؽّبدٞاٌجبؽش : 

                     شبوش ؾّٛدِ ٔج١ً د.أ             طبٌؼ ِؾّذ ِٙب د. َ. أ:  اٌّششفبْ

 م4002 أٌلىل                               هـ  9241 رمضان         

 :هً أبىاب خمست على الزسالت اشخملج

 :بالبحث الخعزٌف: األول الباب

 :البحث وأهمٍت المقذمت
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 بئًاٌشع ِٓ اٌؼذ٠ذ ٚئسعبي اٌّٙبَ ِٓ اٌىض١ش ألداء ِؼبطشح ٚع١ٍخ اٌش٠بػخ رؼذ      

 اٌفشد رّىٓ ٚع١ٍخ ِٓ ٚالثذ ِٚغزّؼبرٙب، األُِ ٚرمذَ رطٛس ِغزٜٛ ػٓ رؼجش اٌزٟ

ٍ   أٚ ِشغؼب   أٚ ِّبسعب   اٌش٠بػٟ ٌٍٕشبؽ اٌّزبثغ  ٚاُ٘ اٌش٠بػ١خ األخجبس ِٛاوجخ ِٓ ٘ب٠ٚب 

 ئٌٝ ٚاألٚػؼ األعشع ٚاٌٛع١ٍخ وبفخ، ثأٔٛاػٙب اٌش٠بػ١خ ٌٍّٕبفغبد ٚاٌزؾ١ٍالد اٌٍمبءاد

 .اٌفؼبئ١خ اٌش٠بػ١خ اٌمٕٛاد ٟ٘ اٌّزبثغ أٚ اٌّشب٘ذ ٌفشدا ِٚغّغ ِشأٜ

 ٚاػؼ دٚس ٌٙب أطجؼ اٌزٟ اٌفؼبٌخ اٌغّب١٘ش٠خ االرظبي ٚعبئً ِٓ اٌفؼبئ١بد ٚرؼذ 

 ِٕفشدح عّؼخ ٌٕفغٙب اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ اٌمٕٛاد ثؼغ اوزغجذ ئر إٌبط، ؽ١بح فٟ اٌزأص١ش

 اٌذٚس رّؼشف فٟ اٌجؾش أ١ّ٘خ رىّٓٚ اٌؼبٌُ، فٟ اٌش٠بػ١خ ٌألؽذاس اٌزغط١خ ِغبي فٟ

 خالي اٌش٠بػ١خ ثبٌضمبفخ اٌّشب٘ذ رض٠ٚذ فٟ اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ اٌمٕٛاد ثٗ رمَٛ اٌزٞ

 .اٌش٠بػ١خ ٌألؽذاس اإلخجبس٠خ ٚاٌزغط١خ اٌجشاِظ

 :البحث مشكلت

 اٌّشب٘ذ٠ٓ ػَّٛ ث١ٓ ٚاٌضمبفخ اٌٛػٟ ٔشش ِٓ اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١بد  رمذِٗ ٌّب ٔظشا     

 ِٓ اٌغبِؼ١خ اٌّشؽٍخ فٟ اٌطٍجخ ٌىْٛ ٚٔظشا خبص، ثشىً ٚاٌش٠بػ١١ٓ بَػ ثشىً

 اٌّخزٍفخ اٌؾ١بح ِغبالد فٟ ثبٌجٍذ إٌٙٛع ػ١ٍّخ فٟ ػ١ٍٙب ٠ؼٛي اٌزٟ اٌّّٙخ اٌششائؼ

 اٌضمبفخ ِغزٜٛ ؽم١مخ ػٍٝ اٌٛلٛف اٌجبؽش أساد ٌزا اٌش٠بػٟ اٌجٍذ ِغزمجً ِٕٚٙب

 اٌجؾٛس ػٍٝ اؽالػٗ خالي ِٚٓ اٌجبؽش ػٍُ ذؽ ٚػٍٝ ، ٚؽبٌجبد ؽالثب ٌذ٠ُٙ اٌش٠بػ١خ

 اٌجؾش ِشىٍخ رىّٓ ٌزا ، اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ ٌم١بط ِم١بط ٠ٛعذ ال أٗ ٌٗ رج١ٓ ٚاٌذساعبد

 اٌغبِؼخ فٟ ٚاٌطبٌجبد اٌطالة شش٠ؾخ ػٍٝ ٚرطج١مٗ اٌش٠بػ١خ ٌٍضمبفخ ِم١بط ثٕبء فٟ

 .ٌٙب ٕبعجخاٌّ اٌؾٍٛي ٚرمذ٠ُ اٌش٠بػ١خ صمبفزُٙ ِغزٜٛ ؽم١مخ ػٍٝ ٌٍٛلٛف

 : البحث أهذف     

 .اٌفؼبئ١خ اٌش٠بػ١خ اٌمٕٛاد ٌّشب٘ذٞ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ ِم١بط ثٕبء

 ؽٍجخ ث١ٓ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ ٔشش فٟ اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ اٌمٕٛاد ِشب٘ذح دٚس رّؼشف

 .د٠بٌٝ عبِؼخ

 اٌضمبفخ ِغزٜٛ فٟ اٌش٠بػ١خ ٌٍمٕٛاد اٌّشب٘ذ٠ٓ ٚاإلٔبس اٌزوٛس ث١ٓ اٌفشق ِؼشفخ

 .اٌش٠بػ١خ

 : البحث فزضٍخا

 ث١ٓ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ ٔشش فٟ اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ اٌمٕٛاد ٌّشب٘ذح ِؼٕٛٞ رأص١ش ٕ٘بن

 .د٠بٌٝ عبِؼخ ؽٍجخ

 ِغزٜٛ فٟ د٠بٌٝ عبِؼخ و١ٍبد ٚؽبٌجبد ؽالة ث١ٓ ئؽظبئ١خ دالٌخ راد فشٚق ٕ٘بن

 .اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ

 :البحث مجاالث

 .ٚؽبٌجخ ؽبٌجب( 2086) ػذدُ٘ ٚاٌجبٌغ د٠بٌٝ بِؼخع ؽٍجخ ِٓ ػ١ٕخ:  البشزي المجال

 .2008/ 9/ 22 ٌٚغب٠خ 23/2/2008 ِٓ اٌّذح: ألزمانً المجال

 .د٠بٌٝ عبِؼخ و١ٍبد:  المكانً المجال

  والمشابهت النظزٌت الذراساث: الثانً الباب

 ئٌٝ اٌزطشق رُ ئر إٌظش٠خ ثبٌذساعبد ٠زؼٍك األٚي ِؾٛس٠ٓ ػٍٝ اٌجبة ٘زا اشزًّ    

 ٚأغشاػٙب اٌش٠بػخ ٌٕظش٠بد ٚاف   ششػ ٚرمذ٠ُ ِفظً ثشىً اٌش٠بػخ ِفَٙٛ
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 رط٠ٛش فٟ ٚاٌّؼشف١خ اٌزٛع١ٙ١خ إٌٛاؽٟ ِٓ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ ِفَٙٛ ٚرفغ١ش ٚخظبئظٙب

 ، األػالَ ٚعبئً ٔظش ٚعٙخ ِٓ اٌش٠بػٟ اٌزضم١ف ٌّفَٙٛ اٌزطشق ٚرُ اٌفشد، ٚػٟ

 أ٠ؼب اٌزطشق ٚرُ ػِّٛب، ٌٍٕبط  اٌش٠بػ١خ ٚاٌضمبفخ اٌٛػٟ ٔشش فٟ اٌٛعبئً ٘زٖ ٚدٚس

 ٚئ٠ظبي اٌّبدٞ اٌّىغت ث١ٓ اٌشثؾ ػٍٝ رؼًّ ٚاٌزٟ اٌش٠بػٟ األػالَ ٚعبئً أٔٛاع ئٌٝ

 .اٌّزٍمٟ ئٌٝ ٚاٌّؼٍِٛخ اٌضمبفخ

 عالي دساعخ ٟٚ٘ اٌّٛػٛع ٘زا فٟ اٌغبثمخ اٌذساعبد ثؼغ اٌضبٟٔ اٌّؾٛس ٚشًّ     

( 2999)اإلِبَ ِذ٠ؾخ دساعخ ٚ( 2999) ٛٔظ٠ ؽغ١ٓ دساعخ ٚ( 2993)اٌؼجبدٞ ػجذ

 (.2999) اٌمؼبح خبٌذ ٚدساعخ

 المٍذانٍت وإجزاءاحه البحث منهج :الثالث الباب

 اٌّشاد اٌجؾش ِشىٍخ ِغ ٌّالءِزٗ اٌّغؾٟ ثبألعٍٛة اٌٛطفٟ إٌّٙظ اٌجبؽش اعزخذَ     

 بِؼخع و١ٍبد ؽٍجخ ِٓ ٚؽبٌجخ ؽبٌت( 2086) ػٍٝ اٌجؾش ػ١ٕخ ٚاشزٍّذ دساعزٙب،

 ٌٍؼبَ ٚؽبٌجخ ؽبٌجب  ( 9226) ٚاٌجبٌغ األطً ِغزّغ ِٓ%( 22)ٔغجخ ٠ّضٍْٛ ُٚ٘ د٠بٌٝ

 اٌفؼبئ١خ اٌمٕٛاد ٌّزبثؼٟ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ ِم١بط ثٕبء رُ ئر ،2009/2008اٌذساعٟ

 ٟ٘ ِغبالد أسثؼخ ٚاٌجبٌغخ اٌخجشاء اٌغبدح لجً ِٓ اٌّؾذدح اٌّغبالد ٚفك اٌش٠بػ١خ

 رُ صُ اٌظؾٟ،ِٚٓ ٚاٌّغبي اٌزشثٛٞ ٚاٌّغبي االعزّبػٟ بيٚاٌّغ اٌّؼشفٟ اٌّغبي

 ِٚٓ اٌجؾش ِغزّغ ِٓ ٚؽبٌجخ ؽبٌجب  ( 32)لٛاِٙب ػ١ٕخ ػٍٝ اعزطالػ١خ رغشثخ ئعشاء

 أعٍٛة ثبعزخذاَ ئؽظبئ١ب اٌّم١بط فمشاد رؾ١ًٍ رُ ٚثؼذ٘ب اٌجؾش، ػ١ٕخ خبسط

( 4.695-42.295)١ٓث رزشاٚػ اٌزبئ١خ اٌم١ُ ٚوبٔذ وبٔذ ئر اٌّزطشفز١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ

 رُ صُ ِٓ ٚ ١ِّضح، وٍٙب اٌفمشاد وبٔذ( ( 2.96)ٚاٌجبٌغخ اٌغذ١ٌٚخ ثبٌم١ّخ ِمبسٔزٙب ٚػٕذ

) ث١ٓ رشاٚؽذ ٚاٌزٟ االسرجبؽ ِؼبًِ ٔزبئظ ٚوبٔذ اٌذاخٍٟ االرغبق ِؼبًِ ؽغبة

( 0.062) ٚاٌجبٌغخ اٌغذ١ٌٚخ االسرجبؽ ِؼبًِ ثم١ّخ ِمبسٔزٙب ٚػٕذ( 0.485 -0.093

 اٌغ١ىِٛزش٠خ ٌٍخظبئض اٌّم١بط فمشاد ئخؼبع رُ ٚصُ داٌخ، اٌفمشاد غع١ّ وبٔذ

 اٌّم١بط فمشاد ػذد ٚثٍغ ػب١١ٌٓ، ٚصجبد طذق ثّؼبِالد ٠زّزغ ٚوبْ( ٚاٌضجبد اٌظذق)

 اإلعبثخ رّذ اٌزٟ االعزّبساد ٚاػزّبد اٌجؾش ػ١ٕخ ػٍٝ اٌّم١بط رٛص٠غ ٚرُ فمشح( 32)

 .ٚطؾ١ؾخ دل١مخ ثظٛسح ػ١ٍٙب

 :ومناقشخها وححلٍلها النخائج عزض: عالزاب الباب

 رُ ٚاٌزٟ اٌجؾش ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌزؾ١ٍالد ٔزبئظ ػشع اٌجبة ٘زا فٟ رُ      

 ئٌٝ اٌجبؽش رٛطً ئر ، اٌجؾش ػ١ٕخ ػٍٝ اٌّٛصػخ اٌّم١بط اعزّبساد ِٓ اعزخالطٙب

 اٌمٕٛاد ٌّشب٘ذٞ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ ِم١بط ثٕبء فٟ ٚفشٚػٗ اٌجؾش أ٘ذاف رؾم١ك

 ػ١ٕخ ٌذٜ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ ٔشش فٟ اٌمٕٛاد ٘زٖ ِشب٘ذح أصش ٚرؼشف اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ

 اٌضمبفخ ِغزٜٛ فٟ ٚاٌطبٌجبد اٌطالة ث١ٓ فشٚق ٚعٛد ػذَ ئٌٝ ٚاٌزٛطً اٌجؾش

 . اٌش٠بػ١خ

 

 :والخىصٍاث االسخنخاجاث: الخامس الباب

 :االسخنخاجاث

 :ا٢ر١خ االعزٕزبعبد ئٌٝ اٌجبؽش رٛطً إٌزبئظ ػٛء فٟ  
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 ِغزٜٛ ل١بط فٟ اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ اٌمٕٛاد ٌّشب٘ذٞ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ ِم١بط فبػ١ٍخ

 .اٌغبِؼخ ٌطٍجخ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ

 ٌم١بط ِغزمً وؼبًِ اٌّم١بط ِغبالد ِٓ األسثؼخ اٌّغبالد ِٓ أٞ اعزخذاَ ثبإلِىبْ

 . اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ

  ْ  .اٌش٠بػ١خ ثبٌضمبفخ اٌّشب٘ذ رض٠ٚذ فٟ با٠غبث١ دٚسا اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ ٌٍمٕٛاد ئ

  ْ ٚ   اٌغٕغ١ٓ ٌىال اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ اٌمٕٛاد ِزبثؼٟ ٌذٜ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ ِغزٜٛ ئ  ِزغب

 . رمش٠جب

 :اٌزٛط١بد

 :٠ٍٟ ثّب ٠ٛطٟ اٌجبؽش ئ١ٌٙب رٛطً اٌزٟ إٌزبئظ ػٛء فٟ   

 ِغزٜٛ ػٍٝ ؼشفٌٍز أخشٜ عبِؼبد ؽٍجخ ِٓ أخشٜ ػ١ٕبد ػٍٝ اٌؾبٌٟ اٌّم١بط رطج١ك

 .اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ اٌمٕٛاد ِشب٘ذٞ ٌذٜ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ

 ٚاعٙخ ٌزىْٛ ٚدػّٙب اٌؼض٠ض لطشٔب فٟ اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ اٌمٕٛاد ثزٛع١غ اال٘زّبَ

 .وبفخ   اٌشؼٛة رفّٙٙب اٌزٟ اٌّّٙخ اٌٛعبئً ِٓ اٌش٠بػخ ٌىْٛ اٌؼبٌُ فٟ اٌؼشالٟ اإلػالَ

 األوبد١ّ٠خ اٌش٠بػ١خ اٌضمبفخ ٔشش فٟ اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ داٌمٕٛا دٚس ئٌٝ اٌطٍجخ رٛع١ٗ

 .ف١ٙب ٚاالشزشان

 اٌزشث١خ و١ٍبد رذس٠ظ ِٕب٘ظ ػّٓ فٟ اٌش٠بػٟ اإلػالَ ِبدح ثادخبي اٌجبؽش ٠ٛطٟ

 ِٓ اٌّّٙخ اٌشش٠ؾخ ٘زٖ ٚرضم١ف رٛػ١خ فٟ أعبعٟ دٚس ِٓ ٌٗ ٌّب اٌمطش فٟ اٌش٠بػ١خ

 .اٌّغزّغ

 .وىً اٌّم١بط عبٔت ئٌٝ ؽذح ػٍٝ ألسثؼخا اٌّغبالد ِٓ ِغبي وً رطج١ك

 األخجبس ػٍٝ ١ٌٚظ اٌش٠بػ١خ اٌفؼبئ١خ اٌمٕٛاد فٟ اٌش٠بػ١خ اٌضمبف١خ اٌجشاِظ ػٍٝ اٌزأو١ذ

 .اٌش٠بػ١خ

 

ثٕبء ِم١بط إلداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ وأؽذ اٌّإششاد ٌزظ١ٕف أٔذ٠خ )  اٌذوزٛساٖ : أؽشٚؽخػٕٛاْ 

 اٌّإعغبد اٌش٠بػ١خ فٟ اٌؼشاق(

 ػضّبْ ِؾّٛد شؾبرٖ ؽّبدٞ اٌجبؽش :

 أ. د ٔبظُ وبظُ عٛاد                  أ. د ٔج١ً ِؾّٛد شبوش ثـاشـشاف :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٟ:اشزٍّذ اٌذساعخ ػٍٝ خّغخ أثٛاة ٘

 اٌزؼش٠ف ثبٌجؾش –اٌجبة األٚي 

اؽزٜٛ اٌجبة األٚي ػٍٝ اٌّمذِخ ٚرُ اٌزطشق ِٓ خالٌٙب ئٌٝ أ١ّ٘خ اٌذساعخ ِٓ        

خالي ثٕبء ِم١بط إلداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٌألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ٌٍّإعغبد فٟ اٌؼشاق 

الي ِذٜ ٚاعزخذاَ ٘زا اٌّم١بط ثٛطفٗ ِإششا  ٌزظ١ٕف األٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ اٌؼشال١خ ِٓ خ

رطج١مٙب إلداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٌٍٕٙٛع ثٙب ٚاٌشلٟ ٚاالٌزؾبق ثشوت األٔذ٠خ اٌؼب١ٌّخ 

ٚسعُ سؤ٠خ ِغزمج١ٍخ ٌش٠بػخ األٔذ٠خ اٌؼشال١خ. ٠ّٚىٓ رٛػ١ؼ ٘زٖ األ١ّ٘خ ثبٌٕمبؽ ا٢ر١خ 

: 
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:رزطشق اٌذساعخ اٌٝ ِفَٙٛ ئداسٞ فؼبي ُِٚٙ ٘ٛ ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٚرطج١مٗ فٟ -2

 ٠خ اٌش٠بػ١خ ٌٍّإعغبد فٟ اٌؼشاق .األٔذ

:ؽبعخ األٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ فٟ اٌؼشاق اٌٝ ِضً ٘زٖ اٌذساعبد اٌزٟ عزغُٙ فٟ رط٠ٛش -2

 األداء ف١ٙب ٚرؾغ١ٕٗ.

: رغؼٝ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ رط٠ٛش ػٕبطش ػجؾ -3

ؼشاق ٚرؾغ١ٕٙب ٌذػُ دٚس اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ اداء االٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ٌٍّإعغبد فٟ اٌ

 االداس١٠ٓ فٟ رؾم١ك ا٘ذاف إٌبدٞ.

:رؼغ ٘زٖ اٌذساعخ اٌّغإ١ٌٚخ اٌّّٙخ ٚاٌىج١شح ػٍٝ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ االٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ -4 

ٌٍّإعغبد فٟ اٌؼشاق ٌال٘زّبَ ٚاٌزفبػً ِغ اٌّزغ١شاد ٚاٌزطٛساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌفىش٠خ 

 ٚاالداس٠خ اٌؾبطٍخ فٟ ػبٌّٕب ا١ٌَٛ.

ّٓ ِشىٍخ اٌجؾش فٟ ػذَ ٚعٛد ِم١بط خبص ثاداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ األٔذ٠خ ٚرى     

 اٌش٠بػ١خ ٌٍّإعغبد فٟ ػٛء اٌزغ١١شاد اٌّؼبطشح .

 ٠ّٚىٓ ثٍٛسح ِشىٍخ اٌذساعخ فٟ اٌغإا١ٌٓ اٌشئ١غ١ٓ ا٢ر١١ٓ :

ً٘ ٠ٛعذ ِم١بط إلداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٌألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ٌٍّإعغبد فٟ اٌؼشاق؟ ًٚ٘     

ٛافش ِزطٍجبد رطج١ك أداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ داخً األٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ؽزٝ ٠ّىٓ رط٠ٛش رز

 أداسح األٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ِٓ خالي فٍغفخ أداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ؟

 ٠ّٚىٓ اْ ٠ٕجضك ِٕٗ األعئٍخ اٌفشػ١خ ا٢ر١خ :

ٌغٛدح اٌٝ أٞ ِذٜ رشػٝ ئداساد األٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ فٟ اٌؼشاق ِؼب١٠ش اٌغٛدح ٚئداسح ا -2

 اٌشبٍِخ ِٚغزٜٛ رطج١مٙب؟

 ِب ٘ٛ ٚالغ اٌم١بدح اإلداس٠خ فٟ األٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ٌٍّإعغبد فٟ اٌؼشاق ؟ -2

 ِب دسعخ سػب أػؼبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ػٓ اٌغٛدح فٟ إٌبدٞ ؟ -3

 ٠ٚٙذف اٌجؾش ئٌٝ : 

أٔذ٠خ ثٕبء ِم١بط إلداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٌألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ وأؽذ اٌّإششاد ٌزظ١ٕف      

 اٌّإعغبد اٌش٠بػ١خ فٟ اٌؼشاق .

 ِغبالد اٌجؾش :

اٌّغبي اٌجششٞ : سؤعبء ا١ٌٙئبد اإلداس٠خ ٌألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ اٌّإعغبر١خ فٟ اٌؼشاق 

 ٚأػؼبئٙب .

( ٌغب٠خ 28/22/2022اٌّغبي اٌضِبٟٔ : ُؽّذد اٌّغبي اٌضِبٟٔ ٌٍجؾش اٌّذح ِٓ )

(28/4/2023. ) 

 اٌش٠بػ١خ فٟ اٌؼشاق . اٌّغبي اٌّىبٟٔ : أٔذ٠خ اٌّإعغبد

 اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌّشبثٙخ –اٌجبة اٌضبٟٔ 

( عجؼب  ٚػشش٠ٓ ِبدح  24شًّ اٌجبة اٌضبٟٔ ِؾٛس٠ٓ : اٌّؾٛس األٚي ػٍٝ شًّ )      

( 3ٔظش٠خ رخض ِفَٙٛ اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٚاالٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ، ٚشًّ اٌّؾٛس اٌضبٟٔ )

 اصٕزب ػششح دساعخ عبثمخ . 

 ِٕٙغ١خ اٌجؾش ٚئعشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ –بٌش اٌجبة اٌض

اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛطفٟ ثبألعٍٛة اٌّغؾٟ ٌّالءِزٗ ؽج١ؼخ اٌجؾش ، ئر لبَ         

اٌجبؽش ثجٕبء ِم١بط إلداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٌألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ٌٍّإعغبد فٟ اٌؼشاق ػٍٝ 
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%( ِٓ ِغزّغ اٌجؾش 42552( ئداس٠ب  ُٚ٘ ٠ّضٍْٛ ٔغجخ ِئ٠ٛخ ثٍغذ )242ػ١ٕخ  ثٍغذ )

( ، ٚلذ رُ رٛػ١ؼ ئعشاءاد ثٕبء اٌّم١بط فؼالَ ػٓ رٛػ١ؼ ِغزّغ 342اٌجبٌغ ػذدٖ )

اٌجؾش ٚػ١ٕزٗ ٚرُ ػشع األدٚاد اٌّغزخذِخ ِٓ ٚعبئً عّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاألعٙضح 

 اٌّغزخذِخ .  

 ػشع إٌزبئظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب –اٌجبة اٌشاثغ 

ُ إٌزبئظ اٌزٟ رُ اٌزٛطً ئ١ٌٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب  رُ فٟ ٘زا اٌجبة ػشع أ٘      

 ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌجؾش.

 االعزٕزبعبد ٚاٌزٛط١بد –اٌجبة اٌخبِظ 

 أُ٘ االعزٕزبعبد اٌزٟ رُ اٌزٛطً ئ١ٌٙب ٟ٘ : 

 رٛطً اٌجبؽش ئٌٝ ثٕبء ِم١بط ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٌألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ٌٍّإعغبد .  

١خ ِزىبٍِخ األثؼبد ٚاٌّؾبٚس، ٚال ٠ّىٓ اٌؼًّ ثٙب دْٚ رىبًِ اْ ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ػٍّ

٘زٖ األثؼبد ٚاٌّؾبٚس ِغزّؼخ، ٚأْ اّ٘بي أٞ ػٕظش ِٓ ػٕبطش٘ب ال ٠غبػذ ػٍٝ 

 رؾم١ك إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ ِٕٙب.

اٌج١ئخ اٌزٕظ١ّ١خ )إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ( ٚ ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ غ١ش ِز١ٙئخ ثشىً ربَ ٌزطج١ك 

بٍِخ فٟ االٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ اٌؼشال١خ ، ٚأٔٙب رؾزبط ٌغٙٛد ِؼبػفخ اداسح اٌغٛدح اٌش

 ٚرغ١شاد ِزؼذدح ٌغشع ر١ٙئزٙب ٌزطج١ك اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ.   

ئْ ٚعٛد اٌّؼٛلبد ٌٗ األصش اٌجبٌغ فٟ ػذَ ٔغبػ اٌزطج١ك إلداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ِٓ ؽ١ش  

د اٌزذس٠ج١خ اٌّطٍٛثخ ٌٙب، ػذَ ٚػٛػ اٌظٛسح ٌٙزا اٌّفَٙٛ ٚوزٌه ػذَ رٛافش اٌّالوب

ٚوزٌه ػذَ رٛافش ثشاِظ اٌزذس٠ت ٚاٌؼٕبطش اٌّإٍ٘خ ٌزذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ ِجبدب ئداسح 

اٌغٛدح اٌشبٍِخ ، ٚرش١ش إٌزبئظ ئٌٝ أْ ِٓ أُ٘ ِؼٛلبد رطج١ك اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ 

 االٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ٌٍّإعغبد فٟ اٌؼشاق ٟ٘ :

 د٠خ ٚاٌجشش٠خ اٌالصِخ ٌزطج١ك اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ .ػذَ وفب٠خ اإلِىب١ٔبد اٌّب -أ

 ػذَ رٛافش اٌج١بٔبد ٚاالؽظبئ١بد اٌالصِخ ٌزطج١ك اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ  -ة   

االعزؼغبي فٟ رطج١ك اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ثبألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ٌٍّإعغبد لجً رٛافش  -ط   

 اٌج١ئخ أٚ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ اٌّالئُ ٌزٌه . 

االٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ثبألٔشطخ االعزّبػ١خ ٠ؼضص ِٓ اٌؼاللبد اإلٔغب١ٔخ ث١ٓ إٌبدٞ  ا٘زّبَ

 ٚاٌّغزّغ اٌزٞ ف١ٗ ، ٚث١ٓ اثٕبء اٌّغزّغ أفغُٙ ٠ٚؾمك ؽبعبد اٌّغزّغ ٚسغجبرٗ .

 أِب أُ٘ اٌزٛط١بد فمذ رّضٍذ فٟ ا٢رٟ :

الٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ اٌؼًّ ػٍٝ رز١ًٌ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؼ١ك رطج١ك ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ ا

اٌؼشال١خ ، ػٓ ؽش٠ك رٛف١ش ِزطٍجبد رٌه ِٓ ِٛاسد ِبد٠خ ٚثشش٠خ ٚٚػغ اٌخطؾ ٚسعُ 

 اٌغ١بعبد ٚرٛػ١ؼ ِالِؼ ٘زٖ اإلداسح اٌؾذ٠ضخ . 

اعزمطبة اٌىٛادس اٌجشش٠خ اٌّزخظظخ فٟ ِغبي ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٚرٛظ١فٙب داخً 

 االٔذ٠خ .

اٌزٞ أػذٖ اٌجبؽش ثٛطفٗ أؽذ اٌّإششاد فٟ  اعزخذاَ ِم١بط ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ

رظ١ٕف األٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ فٟ اٌؼشاق فؼال  ػٓ ا١ٌ٢خ اٌّزجؼخ فٟ ٚصاسح اٌشجبة 

 ٚاٌش٠بػخ .  
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 الوظائف التً شغلها: 

 اٌٝ –اٌفزشح ِٓ  ِىبْ اٌؼًّ اٌٛظ١فخ د

 تدريسي 2
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
 2121الى  2119

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 

  المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 

 

 

 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 د٠بٌٝ 1
اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ 

 اٌش٠بػخ
 2009-2008 عجبؽخ االٌؼبة اٌفشد٠خ

 د٠بٌٝ 2
اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ 

 اٌش٠بػخ
 2020-2009 ِظبسػخ االٌؼبة اٌفشد٠خ

 د٠بٌٝ 3
َ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍٛ

 اٌش٠بػخ
  2022-2022 اٌؼبة لٜٛ اٌفشد٠خ االٌؼبة
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 د٠بٌٝ
اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ 

 اٌش٠بػخ
 اٌؼٍَٛ إٌظش٠خ

االداسح 

 اٌش٠بػ١خ

2024-2022  

 

 د٠بٌٝ 5
اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ 

 اٌش٠بػخ
 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

االداسح 

 اٌش٠بػخ
2028 – 2029 

 د٠بٌٝ 6
اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ 

 اٌش٠بػخ
 ساعبد اٌؼ١ٍباٌذ

االػالَ 

 اٌش٠بػٟ
2029-2020 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ  دٌالى 1

 ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ
االدارة  العلوم النظرٌة

 الرٌاضٌة
2112 

2      
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 اريح عمى الرسائل واالط األشراف 

 

 

 

 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 1
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
2112- 2112 

 عنوان  الرسالة
 

بناء وتقنٌن مقٌاس االستثمار الذاتً فً كلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً 
 العراق

 لدراسٌةالسنة ا القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 2
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
2112- 2112 

 عنوان  الرسالة
 

االستعداد والدافعٌة للعمل اإلداري وعالقتهما باتخاذ القرار ألعضاء الهٌئات اإلدارٌة 
 ألندٌة محافظة دٌالى

 دٌالى 3
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
بدنٌة وعلوم التربٌة ال

 الرٌاضة
2112-2111  

 عنوان  
 الرسالة

بناء وتقنٌن مقٌاس التماٌز والتكامل االداري لمدٌرٌة النشاط الرٌاضً والمدرسً من 
 وجهة نظر مدربً منتخبات التربٌة لمحافظة بغداد

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 4
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
البدنٌة وعلوم  التربٌة

 الرٌاضة
2111 - 2121 

 عنوان 
 الرسالة

سلطة الضبط اإلداري وتطبٌقاتها لدى إدارات االتحادات الرٌاضٌة المركزٌة فً اللجنة 
 األولمبٌة الوطنٌة العراقٌة

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 5
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
م التربٌة البدنٌة وعلو
 الرٌاضة

2121 -2121  

 عنوان  
 الرسالة

 المتابعٌن نظر وجهة من العراقٌة الفضائٌة القنوات فً الرٌاضٌة البرامج واقع
 والمشاهدٌن

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 المستنصرٌة 6
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
2121 -2121 

 لرسالةعنوان  ا
 

السموك التنظيمي لمديري أقسام النشاط الرياضي والمدرسي وعالقته بالتكامل والتمايز 
 االداري من وجهة نظر المشرفين الفنيين في بغداد

 السنة الدراسية القسم الكمية الجامعة ت

2 
آٌالم الحكومٌة 
 اإلٌرانٌة 

التربٌة البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 2121- 2121 االدارة الرٌاضٌة

 تشخيص التحديات واالستراتيجيات لبناء القدرات اإلعالمية في الرياضة العراقية عنوان الرسالة 
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  المؤتمرات والندوات العممية والورش التي شارك فيها 

 

 

 

 

 اٌش٠بػ١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ عبِؼخ ثغذاد / و١ٍخ اٌزشث١خ ضبٟٔاٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌ العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 ع المشاركةنو القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

الخزبٍت البذنٍت وعلىم  جامعة بغداد   1

 الزٌاضٍت
        - 2115 

 اٌش٠بػ١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ و١ٍخ اٌزشث١خ /  غ١ٍّب١ٔخاالٚي عبِؼخ اٌ اٌذٌٟٚ اٌّإرّش العنوان 
 

 ت
    

تربٌة بدنٌة وعلوم  السلٌمانٌة 2
 الرٌاضة

        - 2116 

 ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ اٌجذ١ٔخ ٌزشث١خاألٚي عبِؼخ د٠بٌٝ / ا اٌّإرّش اٌذٌٟٚ العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

التربٌة البدنٌة وعلوم  دٌالى  3
 الرٌاضة

        - 2112 

 خ اٌزشث١خ االعبع١خعبِؼخ د٘ٛن / و١ٍ اٌّإرّش اٌؼٍّٟ االٚي العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2111 -         اٌزشث١خ االعبع١خ  د٘ٛن 4
 ١خ اٌّغزمجً اٌغبِؼخوٍ / اٌخبِظ ٌؼٍَٛ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌش٠بػخاٌّإرّش اٌذٌٟٚ  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 ةالسنة الدراسٌ

 2121 -         و١ٍخ اٌّغزمجً اٌغبِؼخ  ِإرّش افزشاػٟ 5
 اٌّإرّش االفزشاػٟ األٚي ٌى١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ عبِؼخ د٠بٌٝ العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

اٌجذ١ٔخ و١ٍخ اٌزشث١خ   ِإرّش افزشاػٟ 6

 اٌش٠بػ١خَ ٚػٍٛ
        - 2121 

 ( اٌّإرّش اٌذٌٟٚ االٚي االفزشاػٟ ) االداسح اٌش٠بػ١خ ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّأِٛي العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2121 -          مؤتمر افتراضي 2
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  الدورات التً شارك بها والتً اقامها

 

 

 

  تطوير  أوالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع
 مالتعمي

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

 ألندٌة الشاملة الجودة إلدارة مقٌاس بناء

 العراق فً الرٌاضٌة المؤسسات

 كلٌة/  الرٌاضة علوم مجلة

 وعلوم البدنٌة التربٌة

 دٌالى جامعة - الرٌاضة

2113 

 

2 

 أندٌووة لتصوونٌف كمؤشوور الشوواملة الجووودة أدارة

 نظور وجهوة مون بالعراق الرٌاضٌة المؤسسات

 اإلدارٌٌن

 التربٌة كلٌة/  الفتح مجلة

 دٌالى جامعة - االساسٌة

2113 

 

3 

 اتخووواذ تفعٌوول فوووً ودورهووا االدارٌوووة الحوكمووة

 والمٌدان الساحة ألعاب مدربً لدى القرار

 كلٌة الثانً الدولً المؤتمر

 وعلوم البدنٌة التربٌة

2115 

 ت
 

  عنوان الدورة 
 اٌذٚسح اٌزط٠ٛش٠خ فٟ اعبع١بد اٌىشبفخ

 

 2112 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة  – دٌالى مكان االنعقاد

 ت
 

لقانون لعبة كرة السلة والعنف االسري وأضرار اٌذٚسح اٌزط٠ٛش٠خ  عنوان الدورة 
 1 تعاطً المخدرات

 2112 ٌاضة قسم الموهبة الرٌاضٌة دٌالىوزارة الشباب والر مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 علوم الرٌاضة طرٌق السالم والتنمٌة البشرٌة

2 

 2111 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / البصرة مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 االستراتٌجٌة الحدٌثة فً التدرٌب الرٌاضً وادارة التعب

3 

 2112 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات / جامعة بغداد مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 لجمناستك الفنًدورة تحكٌمٌة ل

4 

 2112 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة دٌالى مكان االنعقاد
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 بغداد جامعة – الرٌاضة

 

4 

 القووووودرات ءبنوووووا فوووووً القٌوووووادي الووووونمط تووووو ثٌر

 وعلوووم البدنٌووة التربٌووة لكلٌووات اإلسووتراتٌجٌة

 الرٌاضة

 كلٌة/  الرٌاضة علوم مجلة

 وعلوم البدنٌة التربٌة

  دٌالى جامعة - الرٌاضة

2115 

 االداء تطوووووووووٌر فووووووووً التفوووووووواو  ادارة دور 5

 وعلوووم البدنٌووة التربٌووة كلٌووات لوودى التنظٌمووً

 الرٌاضة

 األول الوودولً الكوفوة موؤتمر

 وعلوم البدنٌة تربٌةال كلٌة/ 

 جامعوووووة - بنوووووات الرٌاضوووووة

 الكوفة

2115 

 أداء إدارة فوووً اإلدارٌوووة المعلوموووات نظوووم دور 6

 فوً الرٌاضوٌة االعالمٌوة بالمؤسسوات العاملٌن

 دٌالى محافظة

 كلٌوة/  الرٌاضوة علووم مجلة

 وعلوووووووم البدنٌووووووة التربٌووووووة

 دٌالى جامعة - الرٌاضة

2116 

 فوووً سسوووًالمؤ االسوووتثمار تطبٌوووق متطلبوووات 2

 وآفواق الرٌاضوة وعلووم البدنٌوة التربٌوة كلٌات

 فٌها العاملٌن نظر وجهة من تطوٌره

 كلٌوة/  الرٌاضوة علووم مجلة

 وعلوووووووم البدنٌووووووة التربٌووووووة

 دٌالى جامعة - الرٌاضة

2112 

 فً ودورها التنافسً الصراع إدارة أسالٌب 2

 محافظة لمدارس الرٌاضٌة المهرجانات نجاح

 دٌالى

 كلٌوة/  ٌاضوةالر علووم مجلة

 وعلوووووووم البدنٌووووووة التربٌووووووة

 دٌالى جامعة - الرٌاضة

2112 

بنوووووواء مقٌوووووواس االسووووووتعداد والعموووووول االداري  1

 ألعضاء الهٌئات االدارٌة ألندٌة محافظة دٌالى

مجلووووووة النسووووووق/ الجمعٌووووووة 

العراقٌة للدراسوات التربوٌوة 

 والنفسٌة

2112 

دور التكاموووووول االداري فووووووً بنوووووواء القوووووودرات  11

ة لموووودٌرٌات النشوووواط الرٌاضووووً االسووووتراتٌجٌ

والمدرسووً موون وجهووة نظوور موودربً منتخبووات 

 التربٌة لمحافظة بغداد

 كلٌوة/  الرٌاضوة علووم مجلة

 وعلوووووووم البدنٌووووووة التربٌووووووة

 دٌالى جامعة - الرٌاضة

2112 

دور المقووودرات الجوهرٌوووة فوووً تحقٌوووق االداء  11

المتمٌوووز لووودى مووودربً السووواحة والمٌووودان فوووً 

 محافظة دٌالى

ٌوووووووووة التربٌوووووووووة مجلوووووووووة كل

األساسووووووووووووٌة/ الجامعوووووووووووووة 

 المستنصرٌة

2111 

القيادة التحويمية لرؤساء األندية الرياضية في  12
 ديالى وعالقتها بالثقافة التنظيمية

 الثقافووة الرٌاضووٌة فووً مجلووة

البدنٌووة وعلوووم كلٌووة التربٌووة 

 جامعة تكرٌت/ الرٌاضة

2121 
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  ( المجالت العالمية ومجمةimpact factors التي قا )م بالنشر فيها 
 International Journal of Psychosocial Rehabilitation اسم المجلة ت

 Evaluation of the electronic performance of sports عنوان البحث

education  

teachers under the pandemic (Covid 19) in the 

Directorate  

General of Diyala Education 

لكة الممالدولة / 

 المتحدة البرٌطانٌة

 2020 

  International Journal of Psychosocial Rehabilitation اسم المجلة ت

 Transformative leadership and its rolein the عنوان البحث

development of 

job immersion from the point of view of sports 

education 

teachers  in Diyala province 

المملكة الدولة / 

 المتحدة البرٌطانٌة

 2020 

 

 International Journal of Psychosocial Rehabilitation اسم المجلة ت

 The organizationalculture of the heads of sports clubs عنوان البحث

in Diyala 

and its relationship with the administrative control 

authority 

المملكة ولة / الد

 المتحدة البرٌطانٌة

 2020 

 International Journal of Psychosocial Rehabilitation اسم المجلة ت
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 Role of sports marketing in achieving عنوان البحث

competition among the Iraq sport clubs 

المملكة الدولة / 

 المتحدة البرٌطانٌة

 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة عضوٌة ال

 ت
 اسم الهٌئة

Research Journal of Medical and Public  

Health 
 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة

 

2121   

 

 

 

 

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

  ت

 مناقش نوع اإلبداع  أو النشاط

1 

 مناقشة عنوان النشاط او اإلبداع 
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 2017-2018 –عبِؼخ د٠بٌٝ  -ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

 الموصلالرٌاضة / 
2121 

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

2 

 مناقش  اإلبداععنوان النشاط أو  

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

 الرٌاضة / المستنصرٌة
2111 

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط

 

 3 تعاون جامعً

 مناقش عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 رٌة / كتاب شكر ()جائزة / شهادة تقدٌ
 الجهة المانحة

 السنة

 

 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

 بغدادالرٌاضة / 
2121 

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

  اقرار مشارٌع بحث دكتوراه وماجستٌر عنوان النشاط او اإلبداع 
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 2017-2018 –عبِؼخ د٠بٌٝ  -ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 السنة انحةالجهة الم

 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  

 تكرٌتالرٌاضة / 
2121 

  ت

 اقرار مشارٌع بحثٌةلجان  نوع اإلبداع  أو النشاط

5 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 
م كلٌة التربٌة البدنٌة وعلو 

 بغدادالرٌاضة / 
2121 

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 /الموصل االساسٌةكلٌة التربٌة 

 السنة

2121 

    

 

 

 الت لٌف والترجمة 

 

 االعالم الرٌاضً عنوان الكتاب ت

 دار البداٌة ناشرون وموزعون م دار النشراس 
 

 غٌر منهجً –ي      ً منهج / عدد الطبعات 2121سنة النشر/ 



abeb  جامعت دٌالى -كلٍت الخزبٍت البذنٍت وعلىم الزٌاضت  –السٍزة الذاحٍت 

 2017-2018 –عبِؼخ د٠بٌٝ  -ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ  –اٌغ١شح اٌزار١خ 

 

 

 

 

 

 

 

 تً ٌجٌدها اللغات ال

 العربٌة.  1

2  . 

3  . 

 مساهمات فً خدمة المجتمع 

 اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ ٚصاسح فٟ ٛظف١ٌٍّٓ اٌزطٛس٠خ اٌذٚساد فٟ ِؾبػش -2

 فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ّذسع١ِٓؾبػش فٟ اٌذٚساد اٌزطٛس٠خ ٌٍ -2

  أخرىنشاطات 
 اعمال تطوعٌة 

 وعلوم الرٌاضة ( )عمل تطوعً )أناره قاعة الشهٌد ولهان فً كلٌة التربٌة البدنٌة

الفردٌة ( مع صبغ الجدران  –)عمل تطوعً ألنشاء سقف ثانوي لمدخل االقسام )النظرٌة 

 المدخل والممرات االقسام فً الكلٌة (

 ادارة الجودة الشاملة عنوان الكتاب ت

 دار البداٌة ناشرون وموزعون اسم دار النشر 
 

 غٌر منهجً –منهجً            / عدد الطبعات 2121سنة النشر/


