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 الضغوط النفسية وعالقتها باألداء املهارى للمالكمني املتقدمني : عنوان رسالة املاجستري

  الرسالة ملخص                                                                      
 العزاوي مهدي سامي د.أ                  صالح محمد مها د.م.أ: المشرفان

 الرزاق عبد المنعم عبد فراس:  الباحث

 :هي أبواب خمسة على الرسالة اشتملت

 :بالبحث التعريف: األول الباب

صبي لديه ضلي العالمقدمة وأهمية البحث:تناول الباحث تأثير الضغوط النفسية على السلوك الحركي واالنفعالي للرياضي والتي تؤدي إلى اختالل التوافق الع    

وتأثيرات الضغوط مما يؤثر على مستوى أدائه المهاري أثناء المنافسة الرياضية ، وتطرق الباحث إلى لعبة المالكمة كونها لعبة فردية ذات طبيعة تنافسية 

 بالفوز أم بالخسارة. النفسية على العب المالكمة وما تعكسه هذه التأثيرات على كفاءة األداء المهاري وعلى نتائج المنافسات سواء أكانت

تذليلها ، ومعرفة وتأتي أهمية البحث من خالل أيجاد البيانات الخاصة بمجاالت الضغوط النفسية التي يمر بها الالعب قبل المنافسة والتعرف عليها من أجل    

  العالقة باألداء المهاري وذلك لتحقيق أفضل االنجازات الرياضية والوصول إلى المستويات العليا. 

 مشكلة البحث: 

مستوى األداء إن ذوي االختصاص من مدربين وعاملين في المجال الرياضي في العراق ال يعطون الضغوط النفسية األهمية الكافية لما لها من دور في هبوط    

 ي للمالكمين المتقدمين.المهاري لالعبين ونتائجهم سلبا وإيجابا مما حدا بالباحث إلى معرفة عالقة الضغوط النفسية باألداء المهار

 أهدف البحث:

 .التعرف على الضغوط النفسية للمالكمين المتقدمين.1

 .التعرف على األداء المهاري للمالكمين المتقدمين.2

 . معرفة العالقة بين الضغوط النفسية واألداء المهاري للمالكمين المتقدمين.3
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 فرضية البحث:

 الضغوط النفسية واألداء المهاري للمالكمين المتقدمين. هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين •

 مجاالت البحث:

 المجال البشري: منتخبات محافظات المنطقة الشمالية للمالكمة لفئة المتقدمين.• 

 .2002/ 2/  22ولغاية   5/2/2002المجال ألزماني: للمدة من •

 المجال المكاني: قاعة باركي منارة في محافظة اربيل.•

 الثاني:الدراسات النظرية والمشابهة: الباب 

ر األول إلوى  تضمن هذا الباب الدراسات النظرية والدراسات المشابهة المتعلقة بموضوع البحث وتضمنت الدراسات النظرية محوورين، تطورق الباحوث فوي المحوو   

لضغوط وتأثيراتها السلبية وااليجابية على الرياضي ، أما المحور الثواني ماهية الضغوط النفسية والنظريات التي فسرت الضغوط النفسية واألسباب والحلول لهذه ا

ن يقو  فيهوا الالعوب عنود فقد تناول الباحث فيه األداء المهاري في لعبة المالكمة وتقسيم المهارات من حيث أهميتها وأنواعها وطرق أدائها واألخطواء التوي يمكون أ

المنافسة، أما الدراسات المشابهة فهما دراستان األولى دراسة لميواء عبود السوتار ،و الثانيوة هوي دراسوة كامول علووان  تأديته إحدى هذه المهارات أثناء التدريب أو

 الزبيدي ، إذ بين الباحث أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية وبين الدراستين السابقتين.

 الباب الثالث: منهج البحث وإجراءاته الميدانية:

ه الباحووث الموونهج الوصووفي  لمالءمتووه طبيعووة البحووث ، والووتملت عينووة البحووث علووى العبووي منتخبووات المنطقووة الشوومالية بلعبووة المالكمووة وبلوو  عوودد هووذ اسووتخدم    

( فقورة، والوتملت 32( العبا، وتم تصميم استمارة أستبانة لمعرفة الضغوط النفسوية للمالكموين وبلغوت فقراتوه ) 51( منتخبات، وبل  عدد الالعبين ) 2المنتخبات )

 على أربعة مجاالت هي العبء التدريبي، والسمات النفسية، والضغوط العائلية، ورد الفعل العدائي.  

 الباب الراب : عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

المعياري ومعامول االرتبواط البسويط( ، إذ أتهورت  في هذا الباب عرض الباحث نتائج البحث باستخدام الوسائل اإلحصائية  المالئمة) الوسط الحسابي واالنحراف    

ذ تهورت عالقوة ارتبواط النتائج وجود عالقة ارتباط سلبية بين الضغوط النفسية واألداء المهاري ، وهناك عالقة ارتباط بوين كول مجوال مون المجواالت قيود البحوث ، إ

ئليوة ، وعالقوة ارتبواط ايجابيوة بوين األداء المهواري وكول مون مجوال السومات النفسوية ورد سلبية بين األداء المهاري وكل من   مجال العبء التدريبي والضغوط العا

 الفعل العدائي.  
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 الباب الخامس االستنتاجات والتوصيات:

 في ضوء النتائج التي حصل عليها الباحث خرج باالستنتاجات والتوصيات اآلتية: 

عينة المختارة والذي كانت لفئة المتقدمين إذ حقق هذا المقياس الهدف الذي اعد من اجله وهو التعرف على إن مقياس الضغوط النفسية الذي تم إعداده يالئم ال.1

 الضغوط النفسية وعالقتها باألداء المهاري.

 .وجود عالقة ايجابية بين األداء المهاري والسمات النفسية2

 .وجود عالقة سلبية بين األداء المهاري والعبء التدريبي.3

 عالقة سلبية بين األداء المهاري والضغوط العائلية..وجود 4

 .وجود عالقة ايجابية بين األداء المهاري ورد الفعل العدائي.5

 .وجود عالقة سلبية بين األداء المهاري للمالكمين المتقدمين والضغوط النفسية.2

 الباب الخامس : االستنتاجات والتوصيات:

 باحث يوصي بما يأتي:في ضوء النتائج التي توصل إليها ال  

ية من اجل وض  تطبيق المقياس الحالي من قبل المدربين على العبي المالكمة لفئة المتقدمين في العراق، لتشخيص الالعبين الذين يتأثرون بالضغوط النفس.1

 برامج التوجيه واإلرلاد المالئم لهم.

خاصة ومدربي العاب النزاالت بصورة عامة) المصارعة، الكاراتيه، الكيك بوكسنك... وغيرها(  يمكن استخدام المقياس الحالي من قبل مدربي المالكمة بصورة.2

 للوقوف على أهم الضغوط النفسية التي يواجهها الالعبون ووض  الحلول المناسبة لها.

 يها والحلول العلمية السليمة لها.ضرورة اطالع المدربين على الضغوط النفسية التي يواجهها الرياضي وأسبابها والعوامل التي تؤثر ف.3

 اهتمام االتحادات الرياضية في العراق بضرورة وجود أخصائي نفسي ضمن المالك التدريبي للمنتخبات واألندية لحاجة الرياضيين إليه..4

 .اهتمام المدربين بضرورة تخصيص جزء من الوحدة التدريبية إلعداد الالعبين نفسيا.5

 يص سجل لكل مالكم حتى يتمكن من متابعة الضغوط النفسية التي يتعرض لها ومدى تأثيرها على أداءه في الوحدات التدريبية لتالفيها أثناءاهتمام المدرب بتخص.2

 فترة المنافسات.

 ر قدرات العبيه.على المدرب أن يكون ذا دراية باألسس النفسية التي تتوافر لدى العبيه وإلمامه بالتدريبات النفسية التي تعمل على تطوي.7
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( في تعلم بعض المهارات االساسية (A-B-ABتأثير تمرينات مقترحة بأسلوب الدمج المكثف ألنماط الشخصية الدكتوراه : أطروحةعنوان 

  بالمالكمة
 ((بالمالكمة األساسية المهارات بعض تعلم في( A-B-AB)الشخصية ألنماط المكثف الدمج بأسلوب مقترحة تمرينات تأثير))

 لمشرفانا

 الستار عبد محمد مهند د.أ                                شاكر محمود نبيل د.أ

 الباحث : فراس عبد المنعم عبد الرزاق

 التملت األطروحة على خمسة أبواب هي:

 الباب األول: التعريف بالبحث:

وصوار مون الضوروري التفكيور فوي أعوداد بعوي التمرينوات المقترحوة لوتعلم بعوي  المقدمة وأهمية البحث: وجد الباحث أن المهارات هي األساس لوتعلم أي لعبوة    

ت وذلوك بتوجيوه االهتموام المهارات الحركية واألساسية بالمالكمة ومعرفة تأثيرها وألعداد هذه التمرينات يجب أتباع األسس العلمية الصحيحة في تعلم تلك المهارا

ساسية ألتباع خطوات الصحيحة من حيث االبتداء بالسهل والتدرج إلى الصعب مما يسهل عمليه األداء حيث أن التدريج الكلي إلى مراحل تعلم المهارات الحركية األ

ي اكتسوواب فووي األداء يكووون موون السووهل إلووى الصووعب وبنوواء كوول توودريب علووى التوودريب السووابق لووه وان يتووذكر الموودرس أن توودريس المهووارات الحركيووة الصووحيحة يعنوو

ل علوووى توتيوووف هوووذه التمرينوووات وتطبيقهوووا علوووى العينوووة فاجوووأت طريقوووة الووودمج المكثوووف التوووي وتفوووت المواصوووفات االيجابيوووة فوووي أسووولوب الخبووورات، ولكوووي نعمووو

وتنظيموه خوالل  الجدولة)المتسلسل العشووائي المكثوف ( وموداخلتها فوي طريقوة واحودة ،تعمول علوى زيوادة تعلوم المهوارة مون خوالل الممارسوة وتحديود مقودار الراحوة

حة بين المحواوالت التعليمية كون تنظيم الوقت أحد العوامل المهمة في العملية التعليمية ففي طريقة الدمج المكثف ال يتخلل الذهن الفحص للتعلم فترات را الوحدات

 ولكن توجد توقفات بسيطة في أثناء االنتقال بين التكرارات وان هذه الطريقة تسمح للتعلم من االنتقال بين المهارات.

الفوورص                      وان الهوودف العووام موون دراسووة األنموواط الشخصووية هووو التوصوول إلووى نتووائج دقيقووة تعطووي                                                           

ي يمكن تحديودها مون خوالل األنمواط الشخصوية فوي واإلمكانيات لتفسير سلوك اإلنسان آذا أمكن ذلك ، فلهذا ال يختلف األمر كثيرا عند الدراسة لخصية الرياضي الت

ربوط هوذه الجوانوب  األداء الرياضي ،وأكدت اغلب الدراسات أن الجوانب النفسية والمهارية والبدنية تجتم  معا وخصوصا  الشخصية والذي يعود العامول المهوم فوي

للمدربين والمعنيين بتطوير األداء الرياضي حيث تسهم في معرفة العوامول الباقيوة  لذا تعد األنماط الشخصية ذات تأثير على الرياضة وقيمة تطبيقية خاصة بالنسبة

بعي الباحثين فوي مجوال  المؤثرة في األداء ومن ثم يمكن االهتمام به سواء في عملية االنتقاء الرياضيين أو عند تطوير برامج تدريبية أو وحدات تعليمية . ويرى

في رياضة معينة مرهون إلى حد كبير بمدى مالئمة السمات الشخصية للفرد بطبيعة المتطلبوات والخصوائص المميوزة لنووع  الشخصية بالمجال الرياضي أن التفوق

حقيوق أفضول أداء ، الرياضة وبالتالي يمكن تحديد نمط الشخصية والالعب والتعرف على نقاط القوة والضعف لدية ومون ثوم تقويمهوا بموا يتناسوب مو  تلوك اللعبوة لت
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( فوي تعلوم بعوي A-B-ABتكمن أهمية البحث من خالل استخدام متغيرات البحث آذ تم أعداد تمرينات مقترحة بأسلوب الدمج المكثف ألنمواط الشخصوية)ومن هنا 

 المهارات األساسية بالمالكمة والستخدامها في ضرورة أفرزاها ،لكي يساعد في عملية تعلم المهارات األساسية بالمالكمة.

 مشكلة البحث: 

المهوارات وذلوك خالل خبرة الباحث المتواضعة ومن خالل تطبيقاته المتكررة في سير عملية تعلم المهارات األساسية وجود أن هنواك صوعوبة تعلوم الطوالب لهوذه  من

نتوائج االمتحانوات العمليوة لوجود نوع ما من الصعوبة في أداء هذه المهارات والحظ تراجعا" وتدنيا" فوي المسوتوى المهوارى لهوذه اللعبوة لودى الطوالب فوي ضووء 

قترحوة مون قبول الباحوث األولية والنهائية ضمن المنهج الدراسي لذا أرتأى الباحث االستعانة بأحد أساليب جدولة التمورين )الودمج المكثوف( وتوتيوف التمرينوات الم

ا تخص لعبوة المالكموة لوذلك ارتوأى الباحوث دراسوة المشوكلة ( وذلك لما يحتويان من عناصر ومفردات هذه النظرية لمA-B-ABوفقا" لألنماط الشخصية للطالب )

 واالبتعاد عن الطرق المألوفة والمطروقة سابقا في تعلم المهارات األساسية للمالكمة.

 -أهداف البحث :

 أعداد تمرينات مقترحة في تعلم بعي المهارات األساسية بالمالكمة .-1

 البحث وتصنيفهم وفقا" لذلك. ( لدى أفراد عينة A-B-ABتعرف أنماط الشخصية)-2

 ( في تعلم بعي المهارات األساسية بالمالكمة.A-B-ABتعرف تأثير التمرينات المقترحة بأسلوب )الدمج المكثف ( األنماط الشخصية)-3

 فروض البحث:

ث للمجمووعتين الضوابطة والتجريبيوة ولصوالح االختبوار توجد فوروق معنويوة بوين االختبوارين القبلوي والبعودي فوي تعلوم المهوارات األساسوية  بالمالكموة قيود البحو-1

 البعدي.

 المجموعة التجريبية.توجد فروق معنوية بين االختبارين البعديين في تعلم المهارات األساسية بالمالكمة قيد البحث  للمجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح -2

 مة على وفق أنماط الشخصية  توجد فروق معنوية في تعلم المهارات األساسية بالمالك-3

(A-B-AB ولصالح )A. 

 مجاالت البحث:

 جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية /طالب المرحلة الثانية. -المجال البشري :1-5-1

 2013/   4/  1الى 2011/   12/  13من  -المجال ألزماني : 1-5-2

 جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية/ قاعة المالكمة. -المجال المكاني : 1-5-3

 الباب الثاني الدراسات النظرية والمشابهة: 

ول المحوور األ تضمن هذا الباب الدراسات النظرية والدراسات المشابهة المتعلقة بموضوع البحث وتضمنت الدراسات النظرية أرب  محاور،آذ تطرق الباحوث فوي   

فقود تنواول الباحوث فيوه  إلى  ماهية التمرينات وتصنيف التمرينات ولروط ممارسة التمرين ،والعوامل المؤثرة للتمرين ومبادئ نجاح التمرين ، أما المحور الثواني 
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الونفس الرياضوي ومفهووم الشخصوية ،ونظريوات الية التعلم الحركي ومراحل التعلم الحركي وتصاميم جدولة التمرين وكيفية تداخلها أما المحور الثالث فتنواول علوم 

(. أما المحور الراب   فتناول لعبة المالكمة وتقسيم المهارات A-B( وعالقتهما بالمجال الرياضي ومناقشة نظرية نمطي )A-Bأنماط الشخصية ونمطي الشخصية)

تأديتوه إحودى هوذه المهوارات فوي أثنواء التعلويم أو الوتعلم، أموا الدراسوات  من حيث أهميتهوا وأنواعهوا وطورق أدائهوا واألخطواء التوي يمكون أن يقو  فيهوا الالعوب عنود

لحاليووة وبووين المشوابهة فهووي كوول موون األولووى دراسووة لوويماء حسوون ،  والثانيووة دراسووة عصووام نجودت قاسووم إذ بووين الباحووث أوجووه التشووابه واالخووتالف بووين الدراسووة ا

 الدراسات المشابه.

 ه الميدانية  :الباب الثالث : منهج البحث وإجراءات

والتجريبيوة ذات احتوى هذا الباب منهجية البحث وإجراءاته الميدانية إذ استخدم الباحوث المونهج التجريبوي، واتبو  التصوميم التجريبوي للمجمووعتين الضوابطة       

ة واختيورت بالطريقوة العشووائية . واسوتغرق تطبيوق التجربوة االختبارين القبلي والبعدي. أما عينة البحث فكانت من طالب المرحلة الثانية في كلية التربيوة الرياضوي

 ( وحدة تعليمية.20( اسابي  بواق  وحدتين تعليمية في األسبوع وبذلك بل  عدد الوحدات )10)

واألسس العلميوة لالختبوارات  وضم هذا الباب األجهزة واألدوات المساعدة ووسائل جم  المعلومات والتجارب االستطالعية واالختبارات المستخدمة في البحث      

 واالختبارات القبلية والبعدية والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات.

 الباب الراب  : عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :

بعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبيوة وإيجواد داللوه اهتم الباحث في هذا الباب بعرض النتائج وتحليلها ومناقشتها التي توصل إليها في االختبارات القبلية وال     

 الفروق ، وذلك بعرضها على لكل جداول ثم قام بتحليل تلك الجداول ومناقشتها معززا ذلك بالمصادر العلمية . 

 الباب الخامس : االستنتاجات والتوصيات :

 تاجات :في هذا الباب استعرض الباحث االستنتاجات والتوصيات ومن هذه االستن    

 أن التمرينات المقترحة قد أثرت وبشكل معنوي في نتائج تعلم المهارات األساسية  ولعينة البحث التجريبية.1

 نات المقترحة.. يساعد المنهج المقرر في تعلم مهارات )وقفة االستعداد،اللكمة اليسارية،اللكمة اليمينية ،الدفاع ( بنسب محدودة مقارنة ببعي التمري2

 اع (.تمرينات المقترحة قدمت الحلول المناسبة للتغلب على المراحل الصعبة في كل من)وقفة االستعداد،اللكمة اليسارية،اللكمة اليمينية ،الدف.أن ال3

الل الوسوائل .إن أسلوب الودمج المكثوف والمتضومن )المتسلسول والعشووائي( كوان األفضول واألحسون وذلوك مون خوالل النتوائج االيجابيوة التوي حصولنا عليهوا مون خو4

 اإلحصائية في تعلم بعي المهارات األساسية بالمالكمة. 

 ومن توصياته : .

 ية.. ضرورة إلمام المدرسين بالتمرينات الخاصة بالمالكمة التي يمتلكها المتعلمون لما لها من أهمية في تحقيق نتائج أفضل لأللعاب الرياض1

مونهج التعليموي المقورر  فوي كليوات التربيوة الرياضوية/المرحلة الثانيوة لغورض سوهولة تعلوم المهوارات األساسوية .االستفادة من المنهج التعليمي وإدخاله ضومن  ال2

 بالمالكمة.
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 . ضرورة توفير األدوات واإلمكانات المادية والمعنوية للتمرينات المقترحة لما لها من اثر في عملية التعليم .3

 ن التمرينات الخاصة)مهاري( ضمن المنهج التعليمي لضمان الوصول إلى المستويات المتقدمة في التعليم.ضرورة التركيز على استخدام أنواع مختلفة م4

 الوظائف التي شغلها :

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 8002-8002 جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية للمالكمة رئيس المجموعة العلمية 1

 8002-8008 جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية ويرئيس لجنة االرشاد الترب 0

 9/2/8002ولغاية  -8002 جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية معاون العميد للشؤون االدارية والمالية 3

 لحد االن -8002 جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية للمالكمة رئيس المجموعة العلمية 4

 ولحد االن – 8002 الى /كلية التربية الرياضيةجامعة دي امين مجلس كلية 5

 

 او املااهد التي قام بالتدريس فيها اماا اجل
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  لحد االن -0222 التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى/كلية   1

  12/1/0212لغاية  7/10/0217 كلية بالد الرافدين الجامعة 0
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 املقررا  الدراسية التي قام بتدريسها
 

 

 

 

 على الرسائل واالطاريح  األشراف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
 2002-2007 التربية البدنية العلوم النظرية التربية الرياضية ديالى 1

 لحد االن -2002 المالكمة االلعاب الفردية التربية الرياضية ديالى 2

 لحد االن -2012 علم النفس الرياضي العلوم النظرية ربية الرياضيةالت ديالى 3

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت
 0212-0217 الدراسات العليا كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ديالى 1

عبي الزانة لطالب كلية التربية البدنية وعلوم بناء وتقنين مقياس حالة اليأس لدى ال عنوان  الرسالة
 الرياضة

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 0212-0217 الدراسات العليا كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ديالى 0

السمة ماوراء المزاج وعالقته باالداء المهاري من وجهة نظر المدربين للمالكمين  عنوان  الرسالة
 بابالش
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 التي شارك فيها املؤمترا  والندوا  الالمية والورش

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ت

 
 مكان االنعقاد

 
 القسم

 نوع المشاركة
 حضور (  –) بحث  

 
 السنة الدراسية

 0214-0213 بحث مشترك التربية الرياضية مؤتمر بابل الدولي 1

 0217-0212 بحث مشترك التربية الرياضية مؤتمر الكوفة الدولي 0

 0217 بحث مشترك التربية الرياضية مؤتمر السليمانية الدولي 3

 11/0217/ 32-02 بحث مشترك التربية الرياضية مؤتمر بابل الدولي 4

 5/4/0212-4 بحث مشترك التربية الرياضية مؤتمر ديالى الدولي 5

 11/0212/ 15-14 بحث مشترك التربية الرياضية مؤتمر الكوفة الدولي 2

 05/11/0202-04 بحث مشترك التربية الرياضية ديالى االفتراضيمؤتمر  7
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 الدورا  التي شارك بها والتي اقامها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 محافظة اربيل STAR 1دورة تحكيمية دولية 1
 

2112 

 2112 ياضةكلية التربية البدنية وعلوم الر دورة تحكيمية دولية بكرة السلة 2

 2112 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ةدورة تدريبية تحكيمية في القوة البدني 3

 ممثلية اللجنة االولمبية الوطنية /بابل محاضرة عن  االنفعاالت النفسية لدى المدربين  2
 

2112 

 2112 رئاسة جامعة ديالى دورة في تنمية الموارد البشرية 5

 2112 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  صابة مفصل الركبةدورة تأهيلية إل 2

 2112 ىكلية الطب البشري جامعة ديال دورة  البرنامج التكاملي 2

 2112 قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  دورة داخلية تحكيمية لكرة السلة 8

 2112 ديالىكلية الطب البشري جامعة  دورة تدريبية في مهارات التفاوض 9

 2112 رئاسة جامعة ديالى ورشة عمل بخصوص انتخابات األكاديميين 11
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 ثية يف جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع أو تطوير التاليماملشروعا  البح 

 

 

 

 

 اللقب العلمي السنة محل النشر عنوان البحث ت

 مدرس مساعد 2012 التربية الرياضيةمجلة علوم الرياضة/كلية  تأثير تمرينات خاصة بأسلوب الدمج المكثف في تعلم مهارة اللكمات المستقيمة بالمالكمة 1

 مدرس مساعد 2012 مجلة الفتح /كلية التربية االساسية ( وعالقهما في تعلم بعي المهارات االساسية بالمالكمةA-Bنمطي الشخصية) 2

 مدرس دكتور 2014 المجلة السويدية الكمة المتقدمين.التردد النفسي واالستجابة االنفعالية وعالقتهما  باللكمة المستقيمة )اليسارية واليمينية(  لدى العبي الم 3

 دكتور مدرس 2012 مجلة كلية التربية البدنية /للبنات /بغداد باإلنجاز الرياضي لدى المالكمين المتقدمين . اوعالقته األعراض النفس جسمية  4

 مدرس دكتور 2015 مجلة العصر الماليزية لنتر والوقت المستثمر خالل درس رف  االثقال.تأثير استراتيجية خرائط المفاهيم بين أفراد المجموعة في مستوى تعلم رفعة ا 5

 مدرس دكتور 2012 مجلة جامعة كربالء دراسة تحليلية للضبط الداخلي والخارجي لطلبة المرحلة الثالثة بالجمناستك الفني 2

 مدرس دكتور 2012 جلة جامعة الكوفةم دراسة تحليلية لألعراض النفس جسمية  لدى المالكمين المتقدمين 7

 مدرس دكتور 2012 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة البصرة والمصارعة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. دراسة مقارنة العدوانية كسمة بين العبي منتخب المالكمة 2

 مدرس دكتور 2012 مجلة علوم ديالى ألندية ديالى. االلتزام الخلقي وعالقته بمواجهة الضغوط لدى مدربي المالكمة 9

 استاذ مساعد دكتور 2017 نشر في مجلد مؤتمرجامعة بابل دراسة مقارنة مستوى الصالبة النفسية لدى الرياضيين في بعي االلعاب الفردية والجماعية 10

 استاذ مساعد دكتور 2017 نشر في مجلد مؤتمرجامعة السليمانية نالذكاء الجسمي الحركي وعالقتها باالداء المهاري لدى المالكمين المتقدمي 11

 استاذ مساعد دكتور 2012 نشر في مجلد مؤتمرجامعة ديالى بعي القياسات الجسمية وعالقتها بمستوى أداء مهارة دقة الضربة الخلفية بالتنس 12

ة الحركية وبعي المهارات االساسية في تطوير السرع المتعددتأثير تمرينات مهارية بأستخدام جهاز اللكم  13

 للنالئين بالمالكمة
 

 استاذ مساعد دكتور 2020 جامعة المستنصريةنشر في مجلد 

 استاذ مساعد دكتور 2019 جامعة التراث االهليةنشر في مجلد  العراقية الجامعات بعي في للعاملين الوتيفي بالرضا وعالقتها المتقلبة الشخصية 14
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 ( التي قام بالنشر فيها impact factorsاجملال  الااملية وجملة ) 

 The Swedish journal of Scientific Research اسم المجلة ت

 THE PSYCHOLOGICAL FREQUENCY AND EMOTIONAL RESPONSE AND THEIR عنوان البحث

RELATIONSHIP WITH THE STRAIGHT PUNCH (LEFT AND RIGHT) FOR THE ADVANCED BOXING PLAYERS 

    2014السنة / ISSue 5 october.1العدد الذي نشر فيه /  الدولة / السويد

 2015المجلة الدولية للبحوث الرياضية المتقدمة ، ، اسم المجلة ت

 مفاهيم بين أفراد المجموعة في مستوى تعلم رفعة النتر والوقت المستثمر خالل درس رف  االثقالتأثيرأسترتيجية خرائط ال عنوان البحث

  2015السنة / كانون الثاني  0،العدد 8مجلدالعدد الذي نشر فيه /  الدولة / ماليزيا

 عضوية اهليئا  الالمية واحمللية والدولية

 المالحظات التاريخ الصفة اسم الهيئة ت
  2007 رئيس االتحاد الفرعي للمالكمة /فرع ديالى اد الفرعياالتح 111

 المالكمة الدولي اتحاد  2222222

 

  star 1 2015حكم دولي 
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 نشاطات حصل فيها على ) جوائز / شهادات تقديرية / كتب شكر( أو إبداعات

 

 

 السنة الجهة المانحة نوع االبداع االبداع ت

 0210 االتحاد الدولي واالسيوي للمالكمة دورة تحكيمية ية في الدورة التحكيمية الدوليةحصولي على الشارة الدول 1

( 0112دار الكتب والوثائق الوطنية بغداد )  تأليف كتاب )علم النفس الرياضي بين النظرية والتطبيق (  0

 0215لسنة 
0215 

 0217 لقوة البدنيةاالتحاد العراقي ل محاضرة محاضرة نوعية في علم النفس الرياضي 3

 0212 مطبعة رئاسة جامعة ديالى تأليف كتاب الوصايا العشرة النفسية والتدريبية 4
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 مساهما  يف خدمة اجملتمع 

 .زيارة طلبة االقسام الداخلية

 محاضرات نوعية في اللجنة االولمبية /بابل

 

 -: أخرىنشاطا  
 اقامة بطولة الجمهورية للمالكمة .

 ولة الجامعة للمالكمة.اقامة بط

 تحكيم بطوالت محلية على مستوى القطر.

 مشاركات ودية بين منتخب جامعة ديالى ومنتخب جامعة بغداد

 رئيس االتحاد الفرعي للمالكمة /ديالى

  


