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ان نجاح الالعب فً ادائه للمهارات االساسٌة الهجومٌة ومنها التصوٌب بانواعه الٌتولف على تنمٌة المدرات البدنٌة 

والمهارٌة فحسب بل ٌتعدى ذلن الى مراعاة الجوانب المٌكانٌكٌة الممٌزة لالداء وهو زخم او اداء المهارة بسرعة عن 

ل الحركة بٌن مفاصل الجسم . وهذا ٌعنً االستفادة من الزخم المتحمك من كل جزء وانتماله عبر طرٌك تكامل او انتما

ضمن مسار حركً صحٌح الى االجزاء االخرى لتحمٌك الهدف المٌكانٌكً لمهارة التصوٌب وهو تسجٌل هدفة المفاصل 

 بكل سرعة ودلة .

ره انجازا حركٌا بالل جهد ممكن لحل واجب حركً محدد وبهذا ان الباٌومٌكانٌن ٌنظر الى االداء الفنً الرٌاضً باعتبا

 فانه ٌبحث المشاكل الباٌومٌكانٌكٌة للحركات المختلفة والتً ٌعنٌنا منها الحركات الرٌاضٌة .

تبرز اهمٌة البحث من خالل اعداد تمرٌنات خاصة لتحمٌك الزخم الخاص للجذع فً مرحلة التصوٌب من المفز عالٌا بكرة 

( سنة ومدى تاثٌرها فً تحسٌن بعض النتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة الخاصة بمهارة التصوٌب من 28-22ة الشباب )الٌد فئ

 المفز عالٌا بكرة الٌد.

من خالل خبرات المختصٌن العلمٌة والعملٌة فً المجال الرٌاضً والتً تكونت اما مشكلة البحث فقد تضمنت االتي : 

نٌن فً االلعاب الرٌاضٌة ولعبة كرة الٌد لٌد البحث بات من المسلم به ان ٌبحث من تراكمات تجارب علم الباٌومٌكا

الدارسون فً هذا المٌدان عن اصغر وادق المتغٌرات واهمها اذ من المحتمل ان ٌكون لها تاثٌرات اٌجابٌة من اجل 

المهارات كالتوصٌب  اهمة فً تطوٌرفً المساو االرتماء بالعملٌات التدربٌبة والتعلٌمٌة سواء كانت فً اعداد المنتخبات 

   من المفز بكرة الٌد لما له من اهمٌة كبٌرة فً حسم النتائج .

وبناءا على ذلن جاءت هذه الدراسة كمحاولة لوضع تمرٌنات خاصة على وفك بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة والكشف 

 د لتحمٌك افضل النتائج وافضل  اداء .عن تاثٌرها على زخم الجذع لمهارة التصوٌب بالمفز عالٌا بكرة الٌ

 اما هدفا البحث فهي :

اعداد تمرٌنات خاصة وفك بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة على زخم الجذع فً مرحلة التصوٌب من المفز  -2

 عالٌا لدى العبً كرة الٌد فئة الشباب

على زخم الجذع فً مرحلة  معرفة تاثٌر التمرٌنات الخاصة على وفك بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة -0

 التصوٌب من المفز عالٌا بكرة الٌد 

)هنان تاثٌر ذات داللة احصائٌة للتمرٌنات الخاصة المعدة على وفك بعض المتغٌرات  اما فرضية البحث فهي :

 الباٌومٌكانٌكٌة على زخم الجذع فً مهارة التصوٌب من المفز عالٌا بكرة الٌد(

 ومجاالت البحث هي :

 البشري / العبً نادي دٌالى لفئة الشباب بكرة الٌد المجال  

 22/2/0222لغاٌة  22/22/0222المجال الزمانً / من 

 المجال المكانً / لاعة المغلمة لنادي دٌالى الرٌاضً 

 واشتمل الباب الثاني على :

ث مفهوم زخم الجذع كذلن اشتمل هذا الباب على ماهٌة الباٌومٌكانٌن واهمٌته فً المجال الرٌاضً وكذلن تناول الباح

والمراحل الفنٌة لهذه المهارة وكذلن توضٌح التمرٌنات الرٌاضٌة فً تناول الباحث مهارة التصوٌب وانواعه بكرة الٌد 

التدرٌب وتطوٌر الحركات الرٌاضٌة ومردودها على  الجسم  بصورة عامة وتم التطرق الى فئة الشباب والخصائص 

 م الباحث مجموعة من الدراسات المشابهة التً تدعم البحث والناحٌة العلمٌة .العمرٌة وكٌفٌة تدرٌبها ولد

  : اما الباب الثالث فقد اشتمل على

استخدم الباحث المنهج التجرٌبً ذو التصمٌم المجموعة الواحدة ذات االختبار المبلً واالختبار البعدي لمالئمة البحث 

دي دٌالى الرٌاضً للشباب بكرة الٌد . واجرى الباحث االختبارات المبلٌة ( العبا ٌمثلون نا23وتكونت عٌنة البحث من )

والبعدٌة باستخدام التصوٌر لمهارة التصوٌب من المفز عالٌا لعٌنة البحث فً لاعة نادي دٌالى المغلمة واستخدم الباحث 



ٌبٌة وتم استخدام برنامج التحلٌل مجموعة من التمارٌن الخاصة بالزخم الحركً للجذع فً المسم الرئٌسً من الوحدة التدر

( t.test( الستخراج المتغٌرات الخاصة بزخم الجذع وتناول الباحث الوسائل االحصائٌة كمانةن ) dart fishالحركً )

 لمعالجة النتائج احصائٌا .

 اما الباب الرابع :

الوسائل االحصائٌة المالئمة . ولد تم عرض ٌتضمن الباب الرابع عرض النتائج التً تم التوصل الٌها من خالل استخدام 

 تلن النتائج على شكل جداول واشكال بٌانٌة وتم تحلٌلها ومنالشتها بشكل علمً دلٌك .

 والباب الخامس اشتمل على :

 توصل الباحث على االستنتاجات والتوصٌات االتٌة :

ثٌر ذات داللة اٌجابٌة على الزخم الخطً تالبعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة  ان للتمرٌنات الخاصة المعدة وفك -2

 للجذع فً مهارة التصوٌب بالمفز عالٌا بكرة الٌد .

ان تاثٌر التمرٌنات لٌد البحث اسهم بشكل اٌجابً فً تمدم متغٌر السرعة الزاوٌة للجذع فً مهارة التصوٌب من  -0

 المفز عالٌا بكرة الٌد لدى العبً الشباب فً االختبارات البعدٌة .

 الوظائف التي شغلها :

  

 الى -الفترة من  مكان العمل  الوظٌفة ت

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى  مسؤول وحدة الدراسات العلٌا 2
 وعلوم الرٌاضة

 0202الى  0222

كلٌة التربٌة البدنٌة  –جامعة دٌالى  البعثات والعاللات الثمافٌة 0
 وعلوم الرٌاضة

 لحد االن 0202

 

 : المؤتمرات والندوات التي شارك فيها

 -المؤتمر الدولً العلمً الرابع لعلوم التربٌة الرٌاضٌة : -2

 السنة نوع المشاركة المسم مكان االنعماد ت

 0222 بحث التربٌة الرٌاضٌة جامعة بابل 2

 

 علمً الدولً االول لعلوم التربٌة الرٌاضٌة :المؤتمر ال -0

 السنة المشاركةنوع  المسم مكان االنعماد ت

 0229 حضور التربٌة الرٌاضٌة جامعة دٌالى 2

 

 الدورات التي شارك بها 

 السنة نوع المشاركة المسم مكان االنعماد نوع الدورة ت

 0229 حضور التربٌة الرٌاضٌة جامعة دٌالى دورة الطب الرٌاضً 2

 0222 مشارن التربٌة الرٌاضٌة جامعة دٌالى دورة تحكٌمٌة بكرة الٌد 0

 

 

 



 البحوث العلمية :

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

دراسة تحليلية مقارنة بين بدايات مختلفة االوضاع للمسار  1
الحركي للثقل برفعة الخطف وفق بعض المتغيرات 

 الكينماتيكية 

كلية التربية  –جامعة االنبار 
 البدنية وعلوم الرياضة

7112 

على وفق بعض املتغريات الكينماتيكية  أدلوب التنافس املقارن  تاثري 7

لتصحيح بعض اخطاء االداء احلركي  بالتصويب من فوق الرأس لدى 

 طالب املرحلة الثالثة 

 

كلية  –جامعة الديوانية 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

 
7112 

الذكاء البصري وفق مستويات الذكاء لطالبات المرحلة  3
الثانية وعالقته بالتصويب من حاله مشابه للعب نحو 

 حارس مرمى الي متحرك بكرة اليد

كلية التربية  –جامعة بابل 
 البدنية وعلوم الرياضة

7112 

 

 النشر في مجالت عالمية :

 السنة الدولة اسم المجلة عنوان البحث ت

تاثير اسلوب التدريب الدائري في  1
لالعبي كرة  الجذع والرجلينمرونة 

 القدم الناشئين

Tropical 
medicine and 
bublic health 

 7171 بريطانيا

مرونة الجذع بداللة بعض المؤشرات  7
البايوميكانيكية وعالقتها باداء مهارة 

قفزة اليدين الخلفية على بساط 
 الحركات االرضية

Indian journal 
of publich and 
development 

 7171 الهند
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The letter contained five doors . 

The first section included: - Introduction and the importance of research: 

The success of the player in performing the basic offensive skills, including shooting with his 

types, does not only depend on the development of physical and skill abilities, but goes 

beyond that to take into account the distinctive mechanical aspects of performance, which is 

the momentum or performance of skill quickly through the integration or transmission of 



movement between the joints of the body. This means taking advantage of the momentum 

achieved from each part and moving it through the joints within a correct motor path to the 

other parts to achieve the mechanical goal of shooting skill, which is to score his goal with 

speed and accuracy. 

Biomechanics view sports technical performance as a dynamic achievement with the least 

possible effort to solve a specific motor duty and thus it examines the biomechanical 

problems of different movements from which sports movements concern us. 

The importance of research is highlighted by preparing special exercises to achieve the 

special momentum of the torso in the shooting phase of jumping high in the young handball 

category (17-19) years and the extent of its effect in improving some of the biomechanical 

changes of the shooting skill of jumping high with the handball. 

As for the problem of research, it is recognized that students in this field look for the 

smallest and most accurate variables, the most important of which is that they are likely to 

have positive effects in order to improve training and educational processes, whether in the 

preparation of teams or in contributing to the development of skills such as jumping by 

handball. Because of its great importance in determining the results  . 

Accordingly, this study was an attempt to put special exercises on some biomechanical 

variables and reveal its impact on the momentum of the trunk for the skill of shooting high 

handball to achieve the best results and the best performance. 

The objectives of the research are: 

1- Preparing special exercises according to some biomechanical variables on the momentum 

of the trunk in the shooting stage of jumping high among young handball players 

2- Knowing the effect of special exercises according to some biomechanical variables on the 

momentum of the trunk in the shooting phase of jumping high handball 

The hypothesis of the research is: (There is a statistically significant effect of special 

exercises prepared according to some biomechanical variables on the momentum of the 

trunk in the shooting skill of jumping high handball) 

The areas of research are: 

 Human Field / Diyala Youth Handball Club Players  

Temporal field / 17/10/2010 to 17 July 2011 

Spatial Field / Indoor Hall of Diyala Sports Club 

The second part included: 

This section included what biomechanics are and its importance in the field of sports, as well 

as the researcher addressed the concept of the momentum of the trunk as well as the 

researcher addressed the skill of shooting and his types of handball and the technical stages 

of this skill as well as clarifying sports exercises in training and the development of sports 



movements and their returns on the body in general and was addressed to the youth group 

and age characteristics and how to train them and the researcher presented a series of 

similar studies that support research and scientific aspect. 

 

The third part included : 

The researcher used the experimental curriculum with a single group with tribal testing and 

remote testing to suit the research and the research sample consisted of (13) players 

representing Diyala Youth Sports Club handball. The researcher conducted tribal and remote 

tests using imaging for the shooting skill of jumping high to the search sample in the closed 

Diyala Club hall and the researcher used a set of exercises for the motor momentum of the 

torso in the main section of the training unit and the motor analysis program (dart fish) was 

used to extract variables for trunk momentum and the researcher took statistical means as a 

law (t.test) to process the results statistically. 

The fourth part is: 

Title IV includes presenting the results reached through the use of appropriate statistical 

means. The results were presented in the form of tables and graphs and were analysed and 

discussed in a scientifically accurate manner. 

The fifth door included: 

The researcher reached the following conclusions and recommendations: 

1- Special exercises prepared according to some biomechanical variables have a 

positive effect on the linear momentum of the torso in the skill of shooting by 

jumping high with a handball. 

2- The effect of the exercises in question contributed positively to the progress of the 

variable angle speed of the torso in the shooting skill of jumping high handball in 

young players in the distance tests. 
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2020-2016 Diyala university . college of 
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0202 Diyala university . college of 
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Conferences and seminars in which he participated: 

Fourth international scientific conference on scinces: 

ns Post type section place ns 
2 Research Physical education University of 

babylon 
1 

 

1-the first international scientific conference for physical education sciences 

The 
year 

Post type section place ns 

0229 presence Physical education 2018 1 

 

The courses he participated in: 

The 
year 

Cycle type place section Post type Ns 

2018 Sports medicine 
course 

University of 
diyala 

Physical education presence 1 

2017 Handball referee 
course 

University of 
diyala 

Physical education participant 2 

 

Scientific research : 

 Research title Place of publication The year ت
1 Analytical and comparative study between the 

beginnings of the different modes of the 
kinetic path of the weight with the snatch lift 

according to some kinematic variables 

Anbar university. 
Faculty of physical 

education and sports 
sciences 

2017 

7 The effect of the comparative 
competition method according to some 

errors of motor performance by shooting 
from above the head of the third stage 

students 
 

diwaniyah university. 
Faculty of physical 

education and sports 
sciences 

 
2017 

3 Place of publication visual intelligence 

according to the intelligence levels of the second 

stage students and its relationship to shooting 

from asimilar situation to playing towards 

amoving automatic handball goalkeeper 

babylon university. 
Faculty of physical 

education and sports 
sciences 

2017 
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 Research title Magazine name country The year ت
1 The effect of circular 
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Tropical 
medicine and 
bublic health 

britain 2020 

7 The Flexibility in terms of 
some biomechanical 
indicators and their 
relationship to the 

performance of the skill of 
the hands jump back on the 

Ground mat 

 

Indian journal 
of publich and 
development 

india 2020 

 

 

  

 


