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ملتقى بغداد العلمي الرياضي الدولي األولجدول أعمال   
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد

(2019/  كانون الثاني 10 – 9للمدة من )  
2019 / كانون الثاني / 9 األربعاء :اليوم األول  

 التوقيت النشاط
 الملتقى في قاعة صالح الدين/ فندق فلسطين ميريدان افتتاح 

 الوطني العراقي. دعزف النشي 
 .قراءة آيات من الذكر الحكيم 
 الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة حدادًا على ارواح شهداء العراق. 
  عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المحترم./الملتقىرئيس كلمة السيد 
  .كلمة السيد رئيس جامعة بغداد المحترم 
 .قصيدة شعرية ترحيبية 
 لمة السادة المشاركين أ.د. محمد نصر الدين رضوان، جمهورية مصر ك

 العربية
 .عرض فيلم وثائقي عن مدينة بغداد 
  الملتقىتكريم السادة ضيوف. 

 مساءً  6.00 – ءً مسا 5.00

  وظيف مفاهيم ادارة المشاريع في المجاالت الرياضيةتمحاضرة بعنوان:  
    ريعثمان بن عبداهلل الغوياألستاذ الدكتور 

 مدير مكتب إدارة المشاريع 
 وزارة الصحة / وكالة الوزارة المساعدة لشؤون المختبرات وبنوك الدم

 المملكة العربية السعودية
 فندق فلسطين مريديان/  صالح الدينقاعة 

 إدارة الجلسة
 )عضوًا(أسامة أحمد حسين أ.د.          )رئيسًا( عبداهلل هزاع علي أ.د.

 جمهورية العراق                       رية العراقجمهو             

 مساءً  7.00 – 6.00
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  2019/ كانون الثاني /  10اليوم الثاني: الخميس 
 :الجلسات الصباحية 

 ظهراً  12.15 –صباحًا  9.00 الوقت:               قاعة المناقشات الكبرى   
 التوقيت النشاط 

 جل التاهيل النفسيالتدخل الرياضي من أمحاضرة بعنوان:  
         ناظم شاكر الوتاراألستاذ الدكتور 

 أستاذ علم النفس الرياضي 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل / جمهورية العراق

 قاعة المناقشات الكبرى
 إدارة الجلسة

 ()عضواً  إسماعيل إبراهيم ةهويدد. م.أ.       )رئيسًا( . احمد كمال نصاريأ.د
 جمهورية العراق       جمهورية مصر العربية                         

 صباحاً  10.15 –صباحًا  9.00

 صباحاً  10.45 –صباحًا  10.15  افتتاح معرض نتاجات التدريسيين في مكتبة الكلية
(، المجلس الدولي للتحكيم CAS-محكمة التحكيم الرياضي )كاسمحاضرة بعنوان:  

 (، الهيكلة واإلجراءات وآليات التقاضيICASالرياضي )
         علي جعفر سماكةاألستاذ الدكتور 

  القانون الرياضيأستاذ 
 الجامعة األمريكة في االمارات / اإلمارات العربية المتحدة

 قاعة المناقشات الكبرى
 إدارة الجلسة

 )عضوًا( عليعبدالرزاق كاظم .د. أ           )رئيسًا( محمد نصر الدين رضوان أ.د.
 جمهورية العراق                              مصر العربيةجمهورية           

 ظهرًا  12.15 –صباحًا  10.45
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  :الجسات المسائية 
 مساءً  5.20 –مساًء  4.00قاعة المناقشات الكبرى                          الوقت: 

 التوقيت النشاط 
اد حصة تدريبية متوازنة األداء من ناحية الجهاز الدوري كيفية اعد بعنوان:محاضرة 

  التنفسي والجهاز العضلي
   األستاذ الدكتور طارق أحمد البناي

 أستاذ التدريب الرياضي 
 محاضر اسيوي في اللياقة البدنية / دبلوم المحترفين لكرة القدم

 وزارة التربية / دولة الكويت
 قاعة المناقشات الكبرى

 ةإدارة الجلس
 )عضوًا( ناجي كاظم عليد. م.أ.    )رئيسًا(            أسعد الزم عليد. م.أ.

 جمهورية العراق                               جمهورية العراق           

 مساءً  5.30 –مساًء  4.00

 تقليد الطبيعة في الحياة العادية والرياضة بعنوان:محاضرة 
Biomimicry in Life & Sports  

 أنسام يعرب خيون المساعداألستاذ 
  األستاذ المساعد ميادة زهير فخري 

 أستاذ اللغة االنكيزية 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد / جمهورية العراق

 قاعة المناقشات الكبرى
 إدارة الجلسة

 )عضوًا( عالء عبداهلل فالح)رئيسًا(              أ.د.  افتخار احمد عليأ.د. 
 جمهورية العراق     جمهورية العراق                                    

 مساءً  6.15 –مساًء  6.00
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  2019/ كانون الثاني /  10اليوم الثاني: الخميس 
 الجسات الصباحية: تخصص فسلجة التدريب الرياضي 

 ظهراً  12.00 –صباحًا  9.00 الوقت:                       ( 1القاعة رقم )  
 التوقيت النشاط 

  ثبات واستقرار حامض الالكتك بداللة التهوية الرئوية والقدرة الحرجةمحاضرة بعنوان:  
         فالح حسن عبداهللاألستاذ الدكتور 

  فسلجة التدريب الرياضيأستاذ 
 / جمهورية العراق القادسيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة 

 (1عة رقم )القا
 إدارة الجلسة

 )عضوًا( أ.د. محمد جواد كاظم               مظفر عبداهلل شفيق )رئيسًا( د.
 جمهورية العراق          جمهورية مصر العربية                           

 صباحاً  9.50 –صباحًا  9.00

 اسباب توقف القلب الرياضي وماهية القلب الهائجمحاضرة بعنوان: 
 ستاذ الدكتور رافع صال  فتحياأل

 أستاذ فسلجة التدريب الرياضي 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد / جمهورية العراق

        أحمد نعمة رجيب الدكتور المساعد األستاذ
 استشاري أمراض القلب والتداخل القسطاري

 / جمهورية العراق الكوفة/ جامعة  الطبكلية 
 (1رقم ) القاعة

 إدارة الجلسة
 أ.د. محمد كاظم خلف )عضوًا(           مظفر عبداهلل شفيق )رئيسًا( د.

 جمهورية العراق                           جمهورية العراق             

  صباحاً  10.50 –صباحًا  10.00

 (A.C.A)العتبة الالكتيكية باستخدام جهاز القطع الشرياني محاضرة بعنوان:  
  أسعد عدنان عزيز األستاذ الدكتور 

 أستاذ فسلجة التدريب الرياضي 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة القادسية / جمهورية العراق

 (1القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 )عضوًا(وسن سعيد رشد .د. .مأ              )رئيسًا( رافع صال  فتحيأ.د. 
 جمهورية العراق           العراق              جمهورية                

 صباحاً  11.50 –صباحًا  11.00



 

 5 

 البايوميكانيك الجسات المسائية: تخصص فسلجة التدريب الرياضي + 
 مساءً  6.00 –مساًء  4.00(                                  الوقت:1القاعة رقم ) 

 التوقيت النشاط 
  بت في معادلة القدره الالوكسجينيةالرقم الثا بعنوان:محاضرة 

  حامد صال  مهدي األستاذ الدكتور 
 أستاذ فسلجة التدريب الرياضي 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد / جمهورية العراق
  المكمالت الغذائية وبدائل المنشطات بعنوان:محاضرة 
   مصطفى صال  مهديالدكتور المساعد األستاذ 

 ية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد / جمهورية العراقكل
 (1القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 .د. صبري نصيب )رئيسًا(              أ.م.د. وسن حنون علي )عضوًا(.مأ
 الجمهورية التونسية                          جمهورية العراق          

 مساءً  4.50 –مساًء  4.00

 تصويبات إجرائية في بعض المتغيرات البايوميكانيكية بعنوان:ضرة محا
  ياسر نجاح حسين األستاذ الدكتور 

 أستاذ البايوميكانيك 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد / جمهورية العراق

 (1القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

)عضوًا(  خالد نجم عبداهللد. )رئيسًا(              أ.م. حسناء ستار جبارأ.د. 
 الجمهورية التونسية                          جمهورية العراق

 مساءً  5.50 –مساًء  5.00
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  2019/ كانون الثاني /  10اليوم الثاني: الخميس 
 تخصص التدريب الرياضي 

 راً ظه 12.00 –صباحًا  9(                             الوقت:2القاعة رقم )  
 التوقيت النشاط 

 أنواع وأساليب التدريب الرياضي الحديث بعنوان:محاضرة 
         صبري نصيباألستاذ الدكتور 

 المساعدأستاذ التدريب الرياضي 
 / جامعة منوبة / الجمهورية التونسية المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية

 (2القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 )عضوًا( محمد امينعمار دروش )رئيسًا(           أ.د. ج جمال صبري فر أ.د. 
 جمهورية العراق                           العراقجمهورية             

 صباحاً  9.50 –صباحًا  9.00

  التطبيقات العملية لمناطق شدد التدريب بداللة معدل القلبمحاضرة بعنوان: 
 جمال صبري فرجاألستاذ الدكتور 

 أستاذ التدريب الرياضي 
 / جمهورية العراق بابلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة 

 (2القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 )عضوًا(أ.د. طارق احمد البناي          )رئيسًا(   عبد الوهاب غازي حمودي د.أ.
 لكويتدولة ا    جمهورية العراق                                        

 صباحًا  10.50 –صباحًا  10.00

 التخطيط بكرة القدممحاضرة بعنوان:  
   علي يحيى االحمريالدكتور 

 أستاذ التدريب الرياضي 
 المملكة العربية السعودية

 (2القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 )عضوًا( عباس فاضلعبدالكريم أ.د.  )رئيسًا(         موفق أسعد محمود الهيتيأ.د. 
 جمهورية العراق                               جمهورية العراق               

 صباحاً  11.50 –صباحًا  11.00
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 الجسات المسائية: علم النفس الرياضي 
 مساءً  6.00 –صباحًا  4.00(                        الوقت: 2القاعة رقم )  

 التوقيت النشاط 
 ي علم النفسالتحيز الثقافي فمحاضرة بعنوان: 

 األستاذ الدكتور محمد نصر الدين رضوان
 كلية التربية الرياضة / جامعة حلوان / جمهورية مصر العربية

 (2القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 أ.م.د. بان عدنان محمد أمين )عضوًا(         عامر سعيد جاسم )رئيسًا(   د.أ.
 جمهورية العراق    جمهورية العراق                                  

 مساءً  4.50 –مساًء  4.00

  علم النفس اإليجابي في المجال الرياضيمحاضرة بعنوان:  
 أحمد كمال نصاري األستاذ الدكتور 

 أستاذ علم النفس الرياضي 
 عميد كلية التربية الرياضية/ جامعة جنوب الوادي / جمهورية مصر العربية

 (2القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 علي يوسف حسين )رئيسًا(         أ.م.د. وسن جاسم محمد )عضوًا( أ.د.
 جمهورية العراق      جمهورية العراق                                 

 مساءً  5.50 –مساًء  5.00
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  2019/ كانون الثاني /  10اليوم الثاني: الخميس 
 تخصص البايوميكانيك 

 ظهراً  12.00 –صباحًا  9الوقت:                 (            3القاعة رقم )  
 التوقيت النشاط 

 البايوميكانيك الفيسيولوجي لجسم اإلنسان بعنوان:محاضرة 
         صري  عبدالكريم الفضلياألستاذ الدكتور 

 أستاذ البايوميكانيك  
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد / جمهورية العراق

 (3ة رقم )القاع
 إدارة الجلسة

 .د. علي شبوط إبراهيم )عضوًا()رئيسًا(           أأ.د. حسين مردان عمر 
 جمهورية العراق                              جمهورية العراق          

 صباحاً  9.50 –صباحًا  9.00

  يوميكانيكيةالتعامل المهني بين الواقع و التحليل في المتغيرات البامحاضرة بعنوان: 
 صفاء عبدالوهاب إسماعيلالدكتور المساعد األستاذ 

  البايوميكانيك المساعدأستاذ 
 / جمهورية العراق ديالىكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة 

 (3القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 )عضوًا( إياد عبد رحمن.د. أ         )رئيسًا(   إسماعيل إبراهيم محمد  د.أ.
 جمهورية العراق    جمهورية العراق                                     

 صباحًا  10.50 –صباحًا  10.00

 تطبيقات البايوميكانيك في عالج إصابات الظهر واالنزالق الغضروفيمحاضرة بعنوان: 
   األستاذ الدكتور علي شبوط إبراهيم

  البايوميكانيك أستاذ 
 علوم الرياضة / جامعة بغداد / جمهورية العراقكلية التربية البدنية و 

 المدرس المساعد عمار مزعل شنته
 قسم النشاطات الطالبية / الجامعة العراقية / جمهورية العراق

 (3القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 )عضوًا( أحمد سبع عطيةد. م.أ.          )رئيسًا(      ياسر نجاح حسينأ.د. 
 جمهورية العراق                                 جمهورية العراق         

 صباحاً  11.50 –صباحًا  11.00
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  التعلم الحركيالمسائيةالجسات : 
 مساءً  6.00 –صباحًا  4.00(                        الوقت: 3القاعة رقم )  

 التوقيت النشاط 
 يمية العالميةلالتجارب التعمحاضرة بعنوان:  

 ارق نزار مجيد طاألستاذ الدكتور 
  التعلم الحركيأستاذ علم 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد / جمهورية العراق
 (3القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 )عضوًا(محمد عبدالحسين عطية )رئيسًا(               أ.د.  محمد عبدالمالكأ.د. 
 جمهورية العراق                                الجمهورية الجزائرية     

 صباحاً  4.50 –صباحًا  4.00

  التعلم الحركي و ستراتيجيات طرائق التدريسمحاضرة بعنوان: 
 كمال جالل ناصر األستاذ الدكتور

 / جمهورية العراق بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة 
 (3القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 )عضوًا( لؤي حسين البكريد. م.أ.         ئيسًا(  )ر  طارق نزار مجيد د.أ.
 جمهورية العراق                           جمهورية العراق             

 صباحًا  5.50 –صباحًا  5.00
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  2019/ كانون الثاني /  10اليوم الثاني: الخميس 
  اإلدارة الرياضيةعلم النفس الرياضي + تخصص 

 ظهراً  12.00 –صباحًا  9(                             الوقت:4القاعة رقم )  
 التوقيت النشاط 

  قانون باريتو وتطبيقه في المجال الرياضيمحاضرة بعنوان: 
 األستاذ الدكتور عبداهلل هزاع علي

 أستاذ اإلدارة الرياضية 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد / جمهورية العراق

 (4لقاعة رقم )ا
 إدارة الجلسة

 أ.د. سندس موسى جواد )عضوًا(         عثمان بن عبداهلل الغويري )رئيسًا(   د.أ.
 جمهورية العراقالمملكة العربية السعودية                                  

 صباحاً  9.50 –صباحًا  9.00

 مواضيع متقدمة في علم النفس الرياضي بعنوان:محاضرة 
     موعة تدريسي علم النفس الرياضيمج

 / جمهورية العراق بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة 
 (4القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 )عضوًا( علي صبحي خلفأ.م.د.     )رئيسًا(          علي يوسف حسينأ.د. 
 ة العراقجمهوري              جمهورية العراق                          

 صباحاً  11.50 –صباحًا  10.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

 الجسات المسائية: االختبارات والقياس 
 مساءً  6.00 –صباحًا  4.00(                        الوقت: 4القاعة رقم )  

 التوقيت النشاط 
  النضج البيولوجي والتنبؤ بالقامة النهائية عند األطفال محاضرة بعنوان:  

 وتأثيرات وتطبيقاتطرق  الرياضيين
 محمد عبدالمالكاألستاذ الدكتور 

 الجزائريةجمهورية ال/  المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنلوجيتها
 (4القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 )عضوًا( مشرق خليل فتحيد. م.أ.              )رئيسًا( صال  راضي أميشأ.د. 
 جمهورية العراق                             العراقجمهورية             

 مساءً  4.50 –مساًء  4.00

  أفكار إحصائية في المجال الرياضيمحاضرة بعنوان: 
 زهرة شهاب احمد ةاألستاذ الدكتور 

 األستاذ الدكتور فارس سامي يوسف شابا
 األستاذ الدكتور فارس سامي يوسف مالك

  االختبارات والقياسأستاذ 
 / جمهورية العراق بغدادالرياضة / جامعة كلية التربية البدنية وعلوم 

 (4القاعة رقم )
 إدارة الجلسة

 )عضوًا(أ.د. عمار عباس عطية      )رئيسًا(            عباس علي عذابأ.د. 
              جمهورية العراق                                  العراقجمهورية         

 مساءً  5.50 –مساًء  5.00
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  2019/ كانون الثاني /  10يوم الثاني: الخميس ال
 إختتام الملتقى

 الوقت النشاط

  عميد كلية التربية البدنية وعلوم  اللجنة التحضيرية للملتقىرئيس كلمة السيد
 الرياضة / جامعة بغداد.

 .قراءة توصيات الملتقى 
  .تكريم اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
 ة المشاركين.توزيع شهادات المشاركة على الساد 
  بأمان اهلل وحفظه.مغادرة الكلية 

 مساءً  7.00 –مساًء  6.20

 
 أعاله الملتقىلرجاء االلتزام بتوقيتات ا. 

 
 
 

 سكرتارية الملتقى


