
abeb  جامعة ديالى -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 2020-2021 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

  السيرة الذاتية                                 

 

 

 ناصر كاملمحمد  :االسم الرباعي

 1/2/1985 تاريخ الوالدة:

 (14/8/2014) تاريخ الحصول عليها : /            ماجستير  الشهادة :    -

 

 تنس -نعلم حركي التخصص الدقيق : التربية الرياضية                / التخصص العام : 

 (14/8/2014) تاريخ الحصول عليه : /             مدرس مساعد  اللقب العلمي : 

 سنوات(10) عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 اليوجد  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 - االلكتروني :البريد 

 ديالىجامعة   الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس :

 (2008)تاريخ الحصول عليها : 

 جامعة ديالى  الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 (2014تاريخ الحصول عليها :  )

 -  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

 تاريخ الحصول عليها : )(
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تاثير تمرينات خاصة على وفق االنظمة التمثيلية )): الماجستيرعنوان رسالة 

 ((.في تطوير بعض المهارات االساسية بالتنس

 

 محمد ناصر كاملالباحث : 

 االء زهير مصطفىد.  أ.                 رافد مهدي قدوريالمشرفان : أ. د. 
 

 

 

 اشتملت الرسالة على خمسة أبواب:

 بالبحث:الباب األول: التعريف 

:مقدمة البحث وأهميته 

المهىارا  أبىرز تطرق الباحث إلىى رياضىة التىوأ وأهميىة  وأهميتهمقدمة البحث  في    

، الخلفيىة(األرضىية الضىربة واألماميىة، األرضىية الضىربة و)اإلرسال،  :األساسية وهي

في مراعاة الفروق الفردية بين الالعبين  أسهمتالتي الخاصة أهمية التمارين  فضالً عن

 قصر وقت.أقل جهد وأاألداء وبالتالي تحقيق األهداف في مستوى إلى تطوير  وأد 

أداء مسىىتوى فىىي وعىىدم تقىىدم ا ا واضىىحً هوىىا   تذبىىذبً  نأمشىىةلة البحىىث فقىىد الحىى  أَّمىىا   

رضىيتين الالعبين للمهارا  األساسية بالتوأ وخاصة مهىارا  اإلرسىال والضىربتين األ

البصىرية ) باإلحساسىا والذي يمةن ان يةون سىببه قىدراتها المتمةلىة  األمامية والخلفية،

  .(والسمعية والحسية

 أهداف البحث فهي: أما

( لواشئي ديىالى بىالتوأ البصرية والسمعية والحسيةالتعّرف على األنظمة التمةيلية ) -1

. 

البصىىرية األنظمىىة التمةيليىىة ) التعىىّرف علىىى تىىلتير التمريوىىا  الخاصىىة علىىى وفىىق -2

 ( في تطوير بعض المهارا  األساسية لواشئي ديالى بالتوأ .والسمعية والحسية

نظمىىة التمةيليىىة بىىين الماىىاميف الىىةال  فىىي وفىىق األ الفىىروق علىىى التعىىرف علىىى   -3

 نظامها )البصري  والسمعي  والحسي (.
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 :فرضيتي البحث فهيأَّما 

إحصائية بين االختبارا  القبلية والبعدية للمااميف الةالتىة وجود فروق ذا  داللة  -1

بعىىض المهىىارا  األساسىىية  وفىىق نظىىامها )البصىىري والسىىمعي والحسىىي( فىىي تطىىوير

 .في االختبارا  البعديةبالتوأ 

البصىرية وجود فروق ذا  داللة إحصائية بين المااميف الةالتة لألنظمة التمةيلية ) -2

تطىىوير بعىىض المهىىارا  األساسىىية بىىالتوأ فىىي االختبىىارا  ( فىىي والسىىمعية والحسىىية

 البعدية .

 

 مااال  البحث فهي:أَّما 

 .ناشئي ديالى بالتوأ المجال البشري:

 .2/9/2013ولغاية   21/5/2013المدة من   المجال الزماني:

 .بوادي بعقوبة الرياضي التوأ مالعب المجال المكاني:

 الباب الثاني:

 المشابهةالدراسات النظرية والدراسات: 

الخاصىة وماهيىة  التمريوىا موها  البحثتضمن هذا الباب مواضيف عدة تتعلق بموضوع 

 المشىابهةوتوىاول الباحىث الدراسىا   بالتوأ ،األساسية ها المهارا  أو األنظمة التمةيلية

 .موها واإلفادةالتشابه واالختالف  أوجهوتمت معرفة 

 الباب الثالث: 

:منهج البحث وإجراءاته الميدانية 

إذ اسىتخدم الباحىث المىوه   ،الميدانيىة وإجراءاتىهاحتوى هىذا البىاب علىى موهايىة البحىث 

ا قسىموا ( العبًى18وعىددها ) التوأديىالى بىعيوة البحث فةانت من ناشىئي أَّما التاريبي، 

 العمدية.واختير  العيوة بالطريقة بالتساوي،  إلى تال  ماموعا  تاريبية

 

 المسىىىتخدمة ووسىىىائل جمىىىف المعلومىىىا  واألدوا  أَيًضىىىا األجهىى ةوضىىا هىىىذا البىىىاب     

االستطالعية واالختبارا  المستخدمة واالختبىارا  القبليىة والبعديىة والوسىائل  ربةوالتا

 .المستخدمة في معالاة البيانا  اإلحصائية
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 الباب الرابع:

:عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 

 واألشىةالالباحث مىن خىالل الاىداول  إليهافيه عرض ومواقشة الوتائ  التي توصل  تا   

 .التي عمد الباحث إلى مواقشتها

 الباب الخامس: االستنتاجات والتوصيات:

:االستنتاجات 

 تا التوصل إلى ماموعة من االستوتاجا  أهمها:  

ً اياابيى راً لها تلتي االنظمة التمةيليةوفق على للتمريوا  المستخدمة  إن  .1 فىي تعلىا بعىض  ا

 المهارا  األساسية بالتوأ.

ماموعىىا  لةافىىة ين االختبىارا  القبليىىة والبعديىة بىى إحصىىائيةفىىروق ذا  داللىة  .وجىود2

 . بالتوأالمهارا  األساسية بعض البحث في تطوير 

 

 التوصيا 

 أها التوصيا  فهي:أَّما 

 في تطوير مهارا  التوأ األخرى.)قيد البحث(  األنظمة التمةيلية استخدامضرورة  -1

ضىىرورة اسىىتخدام الصىىور والرسىىوم التوضىىيحية والوسىىائل المرئيىىة والسىىمعية فىىي  -2

 للحصىىول علىىى ألهميتهىىا الةبيىىرة فىىي ربىىل حاسىىة السىىمف بالبصىىر  التعليميىىةالوحىىدا  

 . اإلسراع في تطوير المهارة الحركيةاإلحساس و

 

  بتدريسهاالمقررات الدراسية التي قام 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2015-2008 التوأ االلعاب الفردية التربية الرياضية ديالى 1

 2017-2015 الامواستك االلعاب الفردية التربية الرياضية ديالى 2

 2021-2020 التوأ االلعاب الفردية التربية الرياضية ديالى 3
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 اللغات التي يجيدها 

 العربية.  1

2  . 

3  . 

 


	المشرفان : أ. د. رافد مهدي قدوري                 أ. د. الاء زهير مصطفى

