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تأثير استخدام جهاز تدريبي مقترح لتطوير القوة  )) : عنوان رسالة الماجستير

 م فراشة ((50المميزة بالسرعة للذراعين لسباحي 

 لى خمدة أبواب هي :اشتملت الرسالة ع

 الباب األول : التعريف بالبحث :

حتوى هحا الباب على التعخنف بالبحث واشتسل علػى قدجقػا البحػث ويهس تػ    إ
إذ تطخؽ الباحث إلى ين تطور اإلنجاز الخناضي في األلعاب الخناضيا كافا ورناضا 

ت العلسيػا والبحػوث الدباحا خاصا كان دافعًا وراء العجيج قن الباحث ن القيام بالجراسػا
والحي يدى إلى صشع واستخجام عجد قن األجهػدة واألدوات السدػاعجة التػي تعسػل علػى 
رفع قدتوى الدباح البجني والسهػاري   باإلضػافا إلػى يهسيػا البحػث فػي ترػشيع جهػاز 

م فخاشػػػا 50تػػػجرنبي عدػػػاعج علػػػى تطػػػونخ الدػػػوة السس ػػػدة بالدػػػخعا للػػػحراع ن فػػػي سػػػباحا 
باستخجام الجهاز التجرنبي السدتػخح لتطػونخ الدػوة السس ػدة بالدػخعا ووضع قشهج تجرنبي 
 م فخاشا.50للحراع ن في سباحا 

يقػا قذػػ لا البحػػث م فػػتقسن فػي دلػػا اسػػتخجام األجهػػدة التػي تعسػػل علػػى تطػػونخ 
الدػػوة العزػػليا للعزػػات العاقلػػا بدػػباحا الجخاشػػا   ونجػػف عػػجم ا عتسػػاد فدػػ  علػػى 

السػشهج التػجرنبي قثػل اسػتخجام قاأل دػاا يو القجػوؼ يو  الطخؽ السدػتخجقا فػي قجػخدات
  0الحبل السطاطي( التي  توفخ السدار الحخكي السذاب  لشوع الجعاليا 
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 أهـجاف البحث :  

  ترشيع جهاز تجرنبي قدتخح لتطونخ الدوة السس ػدة بالدػخعا للػحراع ن فػي سػباحا
  0م فخاشا  50

 التػػػجرنبي السدتػػػخح لتطػػػونخ الدػػػوة السس ػػػدة  التعػػػخؼ علػػػى تػػػد  خ اسػػػتخجام الجهػػػاز
 م فخاشا 50بالدخعا للحراع ن في سباحا 

  م 50التعػػػخؼ علػػػى ندػػػبا تطػػػور الدػػػوة السس ػػػدة بالدػػػخعا للػػػحراع ن فػػػي سػػػباحا
   0فخاشا للسجسوعت ن الزابطا والتجخنبيا ب ن ا ختبارنن الدبلي والبعجي 

 

 فروض البحث : 

 خح تػػػػد  خ قعشػػػػوي فػػػػي تطػػػػونخ الدػػػػوة السس ػػػػدة  سػػػػتخجام الجهػػػػاز التػػػػجرنبي السدتػػػػ
  0(م فخاشا 50بالدخعا للحراع ن في سباحا ق

  توجػػج فػػخوؽ ذات د لػػا إحرػػاايا بػػ ن ا ختبػػارنن الدبلػػي والبعػػجي للسجسػػوعت ن
  0التجخنبيا والزابطا

 

 مجاالت البحث : 

  سشا  15-17السجاا البذخي م سباحي قشتخف الذباب بدعسار 
  0  8/8/2005ولغاعا 24/5/2005 السجاا الدقشي م   

 0السغلق  يالسجاا الس اني م قدبح الذعف األولسب  

 

 الباب الثاني 

10 
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إشتسل هحا الباب على الجراسات الشظخنا والسذػابها   إذ إن السوضػوعات التػي تطػخؽ 
 الجراسات الشظخنا كانت لها عادا بسوضوع البحث وهي م  إل ها الباحث في

ضي في الدباحا وينواع التجرنف في الدػباحا   وللػى قوضػوع قدجقا عن التجرنف الخنا
حلك األداء الجشػي لدػباحا قجهوم الدوة وينواعها وكحلك ينواع ا نقباضػات العزػليا   وكػ

  0الجخاشا

سػع ج يحسػج يقا الجراسات السذابها فاشتسلت علػى دراسػا علػي يحسػج الجس لػي ودراسػا 
 الجباغ.

 الباب الثالث 

الس جانيػػا   إذ تػػت اسػػتخجام السػػشهج   شهجيػػا البحػػث ولجخاءاتػػتشػػاوا هػػحا البػػاب ق
( سػػباح ن 10التجخنبػػي كونػػ  يػػتاءم قػػع طبيعػػا السذػػ لا   وتدلجػػت ع شػػا البحػػث قػػن ق

عسثلػػػون سػػػباحي السشتخػػػف الػػػوطشي قف ػػػا الذػػػباب(   تػػػت تددػػػيسهت لسجسػػػوعت ن يحػػػجاهسا 
التقافؤ والتجػانذ لع شػا تجخنبيا واألخخى ضابطا بالطخندا العذواايا   ويجخى الباحث 

البجنيػا التػي  تالبحث   كسا يحتوى الباب الثالث على يدوات ويجهدة البحث وا ختبػارا
( ػوان    واختبػار  شػي 10تسثلت ]باختبار  شي وقج الحراع ن قن وضػع ا نبطػاح لسػجة ق

(م سػػػباحا الجخاشػػػا  50(  ػػػوان    واختبػػػار ق10وقػػػج الػػػحراع ن قػػػن وضػػػع التعلػػػق لسػػػجة ق
سػػػذ العلسيػػػا لاختبػػػارات   واحتػػػوى هػػػحا البػػػاب علػػػى السػػػشهج التػػػجرنبي باسػػػتخجام واأل

الجهاز التجرنبي وفي هحا البػاب تطػخؽ الباحػث إلػى شػخح الجهػاز برػورة قجرػلا وقػا 
هو الغخض قن الجهاز وشخح كيفيا األداء على الجهاز التجرنبي   كسا تزسن البػاب 

  0 ستخخاج الشتااج الثالث يهت الوساال اإلحراايا السشاسبا 

 

 الباب الرابع 
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يتشاوا هحا الباب عػخض وتحل ػل الشتػااج وتبونبهػا فػي قجسوعػا جػجاوا   إذ تػت 
للع شػات الستشػاةخة ور ػخ  (t)عخض األوساط الحدابيا وا نحخافػات السييارنػا واختيػار 

تػااج الستشاةخة  ختبارات ابحث للسجسوعت ن التجخنبيا والزابطا   وقػن  ػت قشادذػا الش
بدسػػػلوب علسػػػي دد ػػػق وقػػػجعت بالسرػػػادر التػػػي تػػػجعت فخضػػػيات البحػػػث ب يػػػا تحد ػػػق 

   0األهجاؼ 

  لباب الخامس ا

 اشتسل هحا الباب على قجسوعا قن ا ستشتاجات وهي م 

إن للجهاز التػجرنبي تػد  خًا اعجابيػًا فػي تطػونخ الدػوة السس ػدة بالدػخعا للػحراع ن    1-
الح السجسوعػػػػػػا التجخنبيػػػػػػا  ياسػػػػػػًا والحرػػػػػػوا علػػػػػػى ندػػػػػػبا تطػػػػػػور ي بػػػػػػخ لرػػػػػػ

   0بالسجسوعا الزابطا 

ان لتطػػونخ الدػػوة السس ػػدة بالدػػخعا لعزػػات الػػحراع ن ومسػػا عذػػاب  السدػػار الحخكػػي  2-
  م فخاشا. (50)للجعاليا تد  خًا إعجابيًا في تطونخ سباحا 

 ما التوصيات فكانت : أ

التجرنبيػػا للسشتجػػات  ضػػخورة اسػػتخجام الجهػػاز التػػجرنبي ضػػسن قجػػخدات السشػػاهج 1-
   .الوطشيا في الدباحا

توجيػػػ  البػػػاحث ن إلػػػى ابتقػػػار وترػػػشيع األجهػػػدة التجرنبيػػػا السختلجػػػا التػػػي تطػػػور  2-
 الدباحا. السدار الحخكي لجعاليات
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 الوظائف التً شغلها: 

 انى –انفتزج مه  مكان انعمم انوظيفح خ

 مسؤول شعبة االعالم 2
ة كلية التربي –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
7111 

 مقرر فرع العلوم النظرية 7
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
 ولحد االن 7119

 
 

 الجامعات او المعاهج التي قام بالتجريس فيها 

 

 

 المقررات الجراسية التي قام بتجريدها 

 

 

 

  المقررات الجراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 

 

 

 

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

  ونحد االن  7002 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  1

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 ونحد االن -7002 انسثاحح االنعاب انفزديح انتزتيح انزياضيح ديانى 1

 انعهوو انىظزيح انتزتيح انزياضيح ديانى 2
انتدرية 

 انزياضي
 نحد االنو -7022

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2115 االسباحة االلعاب الفردٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 1
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 على الرسائل واالطاريح  األشراف 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 1
التربٌة البدنٌة 

وعلوم 
 الرٌاضة

/ 2112-2121 

 عنوان  الرسالة
 االطروحة   أو

تأثٌر تمرٌنات خاصة بأستخدام جهاز مقترح فً تطوٌر 
بعض القدرات البدنٌة والحركٌة واللكمات المستقٌمة 

 للناشئٌن.

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى 2
التربٌة البدنٌة 

وعلوم 
 ةالرٌاض

/ 2112-2121 

 عنوان  الرسالة
 األطروحةاو   

 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

3      

 عنوان  
 االطروحة  

 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

4     

 عنوان 
 األطروحة 
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  المؤتمرات والنجوات العلمية والورش التي شارك فيها 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

3     

 عنوان  
 الرسالة

 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

4     

 عنوان  الرسالة
 او   األطروحة

 

 انمؤتمز اندوني االول جامعح تغداد / كهيح انتزتيح انزياضيح العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 ر (حضو  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2112 -          جامعة دٌالى  1
 نعهوو انتزتيح انزياضيحاالول نمؤتمز انعهمي اندوني ا العنوان 

 

 ت
    

 2112 -          جامعة بغداد 2
 نعهوو انتزتيح انزياضيحانثانث نمؤتمز انعهمي اندوني ا العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

3           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

4           -  
  العنوان 
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 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسٌة

5           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

6           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

2           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

  -         التربٌة الرٌاضٌة  2
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

2           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسٌة

  -          جامعة بابل 11
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 المشاركة نوع القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2112 -          جامعة دٌالى 11
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

12           -  
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

  -          لبصرةا 13
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

14           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

15           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة لقسما
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

16           -  
  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

12           -  
  العنوان 

 ت
 

  عنوان الدورة 
  

   عقادمكان االن

 ت
 

  عنوان الدورة 

1 

 2114  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 

2 

 2116  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
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 2112  مكان االنعقاد

 ت
 

  عنوان الدورة 

4 
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 تطوير  أولمذروعات البحثية في مجال التخرص لخجمة البيئة والمجتمع ا
 لتعليما

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

االٌقاع الحٌوي بدورتٌه البدنٌة واالنفعالٌة 

وعالقته ببعض عناصر اللٌاقة البدنٌة واالنجاز 

 م حرة 51لدى سباحً 

 2112 مجلة الرٌاضة المعاصرة

 

2 
القوة االنفجارٌة للرجلٌن وعالقتها بزمن رد 

 م حرة.51الفعل وانجاز سباحة 
 2111 م الرٌاضةمجلة علو

 

3 

تأثٌر أستخدام تمرٌنات البالٌومترك لتطوٌر 

القدرة العضلٌة للذراعٌن والرجلٌن واالنجاز 

 م حرة. 51لسباحً 

 

مجلة المستنصرٌة لعلوم 

 الرٌاضة
2112 

 

4 

تأثٌر تمرٌنات خاصة وفق السرعة الحرجة 

 211لتطوٌر تحمل السرعة واالنجاز لسباحً 

 .م حرة

 

European Journal of 

Molecular & Clinical 

Medicine 

2121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 / 

  المجلة اسم ت

  عنوان البحث
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 جامعح ديانى  -كهيح انتزتيح انثدويح وعهوو انزياضح  –انسيزج انذاتيح 

   الدولة / 

 

 

 

 

 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

 

 

 

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة والمحلٌة والدولٌة 

 ت
  اسم الهٌئة

 

 

 نةالس مازال عضواً / انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلً         دولٌة
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 نذاطات حرل ف ها على ق جوااد / شهادات تدجيخنا /  يو إبجاعات
  تف ش خ(

  ت

 النهوض بالمسٌرة العلمٌة النشاط أو اإلبداعنوع 

1 

 محاظرات اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2121 لجامعة المستنصرٌةا  

  ت

 مناقشة رسالة ماجستٌر النشاط أو اإلبداعنوع 
2 

 اشراف  اإلبداععنوان النشاط او  

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2112 جامعة بغداد   

  ت

 أو النشاطنوع اإلبداع 

 

 3 كتوراهاهداء لنسخة من اطروحة الد

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة
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كلٌة التربٌة االساسٌة / جامعة  

 دٌالى
2112 

  ت

 اهداء لنسخة من اطروحة الدكتوراه نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ل علٌهما حص

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

    

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط

5 

 الكفاءة البحثٌة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

    

  ت

 ن مناقشةلجا نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

 مناقش  عنوان النشاط أو اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

    

   ت
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  نوع اإلبداع  أو النشاط 2

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 ةالسن

 

    

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

2 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

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

    

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

2 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

    

  ت

 لجان مناقشة نوع اإلبداع  أو النشاط

11 

 مناقش  عنوان النشاط او اإلبداع 
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 ما حصل علٌه

 )جائزة / شهادة تقدٌرٌة / كتاب شكر (
 

 السنة

 

    

 

 

 التألٌف والترجمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنوان الكتاب ت

 جامعة دٌالى –المطبعة المركزٌة  ر النشراسم دا 
 

 غٌر منهجً –منهجً           عدد الطبعات 2

  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/ 
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 العربٌة.  1
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 مساهمات فً خدمة المجتمع 

انمزكزيح نقثول انطهثح في كهيح انتزتيح انثدويح وعهوو  ختثاراخ النجىح ا في عضو -1

 انزياضح / جامعح دتاانى. 
 ح جيم انمستقثم  نحقوق االوسان.عضو اً في مىظم -7

  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/ 


