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The thesis included five sections they are :  

First section: identification of research : 

 This section contain identification with the research and 

included introduction of the research and its importance , 

where the researcher handle it until developing sport 

achievement in sport games and swimming game especially 

was motive behind many researchers to make scientific studies 

and researchers which lead to make and use number of 

apparatus and tools assisted which work on raise level of body 

and skill of swimmer, in addition to importance of research in 

manufacturing training apparatus helps to developed power 

defined by speed for arms in swimming 50 m butterfly and put 

training method by using training apparatus suggested to 

developed power defined by speed for arms in swimming 50 m 

butter fly.  

 While problem of the research  lies in less using of 

apparatus which work on developing muscles power that work 

in butterfly swimming, and not depending only on ways used in 

terms of training method like using ( heavy weight or cuffs or 

plastic robe) which don't apply the movement similar to kind of 

activity.  
(A) 
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- Aims of the research :  

-  Manufacturing training apparatus suggested to develop 
power defined by speed for two arms in swimming 50 
butterfly. . 

 Identify influence of using training apparatus suggested to 
developed power defined by speed for two arms in 
swimming  50 m butterfly .  

  Identify on rate of development in speed for two arms in 
swimming 50m butterfly for two groups the discipline and 
experimental between two test before and after .  

- Duties of the research :  

 For using training apparatus suggested of immaterial 
effect in developing power identify by speed for two arms in 
swimming (50) m butterfly. 

 There are differences, which had statistic significance 
between two tests before and after for two groups 
experimental and discipline.  

- fields of the research :  

 Humanitarian field: swimmers of young team in age 15-
17.  

 Time field: 24/5/2005 until 8/8/2005 . 

 Place field: Olympic swimming pool of Al- Sha'ab is indoor 
.  
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 الوظائف التي شغلها: 

 الى –الفترة مه  مكان العمل الوظيفت ث

1 
Responsible phyla 

media 

university of Diyala- 
faculty sport science 

and physical Edcation  

7119 

7 
Determinate branch of 

science Theory  

university of Diyala- 
faculty sport science 

and physical Edcation 

2019 till now 

 
 

 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 

 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريدها 

 

 

 

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

1  university of Diyala- faculty sport 

science and physical Edcation 
2008 till now  

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

1 
university 

of Diyala 

faculty sport 

science and 

physical 

Edcation 

Individual 

games  
swimming 2008 till now 

2 
university 

of Diyala 

faculty sport 

science and 

physical 

Edcation 

science 

Theory 

Sport 

training 
2019 till now 
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  المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على الرسائل واالطاريح  األشراف 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

1 
university 
of Diyala 

faculty sport 
science and 

physical 
Edcation 

Individual 

games 
swimming 2115 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

1   /  

 عنوان  الرسالة
 االطروحة   أو

 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

 ديالى 2
التربية البدنية 

وعلوم 
 الرياضة

/ 2112-2121 

 عنوان  الرسالة
 األطروحةاو   

 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت
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 ت العلمية والورش التي شارك فيها المؤتمرات والندوا 

3      

 عنوان  
 االطروحة  

 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

4     

 عنوان 
 األطروحة 

 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

3     

 عنوان  
 الرسالة

 

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

4     

 عنوان  الرسالة
 او   األطروحة

 

 /    First International Scientific conference العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

1   university of 

Diyala 
         - 2112 

    First International Scientific conference العنوان 
 

     ت

2 university of 

Baghdad 
         - 2112 

  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

3           -  
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  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

4           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسية

5           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

6           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

2           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

  -         التربية الرياضية  2
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

2           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 ن االنعقادمكا
 

  القسم
 

 السنة الدراسية

  -          جامعة بابل 11
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2112 -          جامعة ديالى 11
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 لدراسيةالسنة ا

12           -  
   

 نوع المشاركة
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 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

 

 السنة الدراسية حضور (  –) بحث   القسم مكان االنعقاد ت

  -          البصرة 13
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

14           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

15           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

16           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

12           -  
  العنوان 

 ت
 

  عنوان الدورة 
  

   مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 

1 

 2114  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 

2 

 2116  مكان االنعقاد

 ت
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 تطوير  أولمذروعات البحثية في مجال التخرص لخدمة البيئة والمجتمع ا
 التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

The Effect Of Special Exercises According 

To  

Critical Velocity To Improve The 

Endurance  

Of Speed And Achievement For 200m  

Freestyle Swimmers 

European Journal of 

Molecular & Clinical 

Medicine 

2121 

 

2 

 

The effect of using Albulaametruc 

exercises to develop muscle power of the 

legs and achievements for the 50 m. 

freestyle swimmers.   

 

Mag. Al-mustansria Sport 

science 
2112 

 

3  
  

 

4  
  

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان الدورة  3

 2112  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 

4 

   مكان االنعقاد
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  ( المجالت العالمية ومجلةimpact factors التي قام بالنذر فيها ) 
  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة /

  اسم المجلة ت

 

  عنوان البحث

   الدولة / 

 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   ة / الدول

 

 

 

 

 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث
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   الدولة / 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

 

 

 

 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 

 ت
  اسم الهيئة

 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوية تاريخ االنتساب محلي         دولية

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  ت

 النهوض بالمسيرة العلمية النشاط أو اإلبداعنوع 

1 
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 محاظرات اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2121 الجامعة المستنصرية  

  ت

 مناقشة رسالة ماجستير النشاط أو اإلبداعع نو
2 

 اشراف  اإلبداععنوان النشاط او  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2112 جامعة بغداد   

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 اهداء لنسخة من اطروحة الدكتوراه

  اإلبداع عنوان النشاط او 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
كلية التربية االساسية / جامعة  

 ديالى
2112 

  ت

 اهداء لنسخة من اطروحة الدكتوراه نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

  عنوان النشاط او اإلبداع 
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 ما حصل عليه

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

    

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط

5 

 الكفاءة البحثية عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

    

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

 مناقش  أو اإلبداععنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

    

  ت

 نوع اإلبداع  أو النشاط

 

 2 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة
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  ت

 لجان مناقشة و النشاطنوع اإلبداع  أ

2 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

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

    

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

2 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 ب شكر ()جائزة / شهادة تقديرية / كتا
 الجهة المانحة

 السنة

 

    

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

11 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 

 السنة

 

    

 

 

 التأليف والترجمة 

  عنوان الكتاب ت
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 معة ديالىجا –المطبعة المركزية  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي           عدد الطبعات 2

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  الكتابعنوان  ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي            / عدد الطبعات سنة النشر/ 
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 اللغات التي يجيدها 

1  .Arabic 

 Englishا .  2

3  . 

 مساهمات في خدمة المجتمع 

 


