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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تواصل اعامل أ كساء مدخل اللكية الرئييس

جامعة بغداد النشاء وادامة وصيانة البىن التحتية اخملتلفة يف اللكية  –مضن محةل عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .فضال عن صيانة املالعب والساحات الرايضية والقاعات

لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد وابرشاف مبارش من قبل معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور تتواصل يف    

تكل امحلالت اليت اطلقهتا منذ س نوات  عدي طارق الربيعي اعامل ومحالت الدامة وصيانة البىن التحتية اخملتلفة يف اللكية، 

 .والزالت مس مترة حىت يومنا هذا

 املبارشة ابكامل اعامل أ كساء مدخل اللكية واعادة تبليط الشارع الرئييس 3/00/8102بت املوافق اذ مت يوم الس 

التاراتن لغرض  ويذكر ان لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اهنت قبل اشهر اكساء ملعب اللكية الرئييس ) العاب القوى (

حبةل مثالية ختدم طلبة اللكية والضيوف املس تخدمني لهذا امللعب  ليظهر اعادة تأ هيهل وفق املواصفات ادلولية والعاملية، و

 .العريق

وانشاء امللعب اخلاص بكرة القدم اذلي يعد امللعب اخلامس يف اللكية فضال عن املالعب الاربع الاخرى اخلارجية مهنا 

 .ان البطوالت ادلاخلية واخلارجيةوادلاخلية لكرة القدم، واليت س تحتضن الاعداد الكبرية من طلبة اللكية، فضال عن احتض

والخيفى ان للزايرات امليدانية ادلورية اليت يقوم هبا معيد اللكية اثرها الاجيايب يف شد عزمية العاملني عىل هذا الرصح 

 .الراييض العلمي
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 8102-8102لكية الرتبية البدنية جتري الامتحان الشامل لطلبة ادلكتوراه 

، طلبة ادلراسات العليا )ادلكتوراه ( يف لكية الرتبية البدنية  0/00/8102تعاىل ادى يوم امخليس املوافق عىل بركة هللا 

وسط اجواء مرحية وهادئة وفرهتا هلم عامدة اللكية  8102-8102وعلوم الرايضة الامتحان الشامل التحريري للعام ادلرايس 

ن العميد للشؤون العلمية وادلراسات العليا الاس تاذ ادلكتور صباح ووحدة ادلراسات العليا وابرشاف مبارش من قبل معاو 

 قامس، ورئيس جلنة ادلراسات العليا الاس تاذ ادلكتور امحد انيج.

كام وتفقد الس يد معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي القاعات الامتحانية لالطالع املبارش عىل الية سري 

 .2/00/8102الطلبة، وس يكون موعد الامتحان الشامل الشفهيي يوم امخلبس املوفق العملية الامتحانية ولقاء 

آلية اجلديدة   آلية الامتحان الشامل لطلبة ادلكتوراه، ال ويذكر ان وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي اجرت تعديال عىل أ

من طرح مشاريع البحوث والاطارحي تتض 8102/8102اليت طبقت عىل طلبة ادلكتوراه املقبولني يف الس نة ادلراس ية 

قرارها قبل الامتحان  بعد انهتاء الفصل ال ول من الس نة ادلراس ية ال وىل ويمت تسجيل أ حدها بعد انهتاء الفصل الثاين وا 

 .“الشامل اذلي س يكون حتريراي مبوضوع املرشوع واملواضيع ذات العالقة فقط

جلسة حوارية )مسرن( مسحا للبحوث السابقة اليت تتعلق مبرشوع  الامتحان الشفوي س يعرض من خالهل الطالب يف“اما 

جلنة امتحانية يف لك قسم أ و فرع ستشخص “، موحضًا أ ن ”الاطروحة أ و البحث مع حتديد مسار املرشوع والنتاجئ املتوقعة

 .“س بعني ابملئة أ هلية الطالب لعبور الامتحان يف ضوء نتيجة الامتحانني التحريري والشفوي اليت جيب أ ن ال تقل عن

ىل تقليل اجلهد والوقت وتكريس املتابعة ابجتاه تنفيذ الاطروحة ونرش البحوث “أ ن  فلسفة التعديل اجلديد هذه هتدف ا 

 .“العلمية الرصينة يف ضوء السقف الزمين املوضوع ال جناز املرشوع
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 العاب القوى للمكفوفني وتتبع مشاراكت املنتخب الوطين العرايقدراسة حتليةل لتارخي  اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش

مناقشة رساةل املاجس تري  3/00/8102جامعة بغداد يوم السبت املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 القوى.ابرشاف الاس تاذ ادلكتور هدى أ براهمي رزويق واليت اكنت بتخصص العاب    لطالبة رحيق نزار محمول

وتمكن امهية ادلراسة واملوسومة بـ )دراسة حتليةل لتارخي العاب القوى للمكفوفني وتتبع مشاراكت املنتخب الوطين العرايق( ، 

يف بيان مدى حتول حال املعاق من الوضع اذلي اكن به سابقًا مقارنة ابلوضع احلايل وكيفية الوصول اىل تأ سيس الللجنة  يف

واملشاراكت اخلاصة بذوي ال عاقة البرصية حماوةل من الباحثة أ رشفة البطوالت وادلورات ادلولية والعربية الباراملبية العراقية 

آس يوية والعاملية للمنتخب الوطين العرايق )املتقدمني( لتكون هذه ادلراسة مكصدر اترخيي يضاف اىل املصادر التارخيية   وال

، ودراسة اترخي اللجنة الباراملبية ضة واحتاد العاب القوى يف اللجنة الباراملبية املوجودة يف لكيات الرتبية البدنية وعلوم الراي

 العراقية.

وتضمنت هذه ادلراسة مقدمة واربعة فصول وخامتة ، الفصل ال ول هو متهيد لدلراسة، اذ تضمن تفصيل لكيفية دخول      

ثالثة مباحث مض املبحث ال ول كيفية اخنراط ذوي الاعاقة  املعاق يف اجملمتعات عرب العصور، اما الفصل الثاين فقد قسم اىل

البرصية يف اجملمتع وأ ولياهتم اما املبحث الثاين نص عىل نشوء اللجنة الباراملبية عامليًا يف حني اكن املبحث الثالث ممكل ملا قبهل 
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ص العاب القوى تطرقنا يف املبحث ال ول وهو نشوء اللجنة الباراملبية العراقية. وجاء الفصل الثالث بثالثة مباحث أ يظًا خت

عاقة البرصية  اىل مفهوم العاب القوى ونص املبحث الثاين عىل تصنيفات العاب القوى يف حني اختص املبحث الثالث عىل اال 

 فقط.اما الفصل الرابع فقد مض مجيع املشاراكت يف ادلورات والبطوالت اخلاصة بذوي الاعاقة البرصية وحتليلها ، يف حني

 اكن الفصل اخلامس اخلامتة للفصول السابقة..

  -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

سادت النظرة اخلاطئة وسوء املعامةل يف اكفة اجملمتعات اجتاه املعاق يف السابق اىل ان جاءت الاداين الساموية وغريت هذه 

 .من معاين ال لفة والرمحةالنظرة ودعت اىل املعامةل بروح اال خوة والرأ فة وما محلت 

، يف حني انشئ اول معهد لتاهيل املعاقني يف الوالايت املتحدة  0221مت أ نشاء اول معهد للمكفوفني يف مدينة ابريس عام 

 . 0281عام 

بعد  ، ومل تظهر يف ادلول الاخرى الا 0211بدأ ت الرعاية اخلاصة ابملعاقني وتوفري اخلدمات هلم يف بعض ادلول النامية عام 

 .0292عام 

يف مستشفى س توك ماندوفيل من قبل ادلكتور  0211اول ممارسة من قبل املعاق لل نشطة والامترين اكنت يف عام 

البولندي اخملتص جبراحة العظام )لودجف جومتان( وذكل لعالج وتأ هيل اصاابت العمود الفقري والشلل للطيارين الناجني من 

 . قضاء وقت الفرا احلرب العاملية الثانية اضافة اىل

نظمت بطوةل صغرية من قبل الطبيب )جومتان( خاصة للمصابني يف مشفى س توك ماندوفيل ملس تخديم الكرايس املتحركة 

، وهذه اول مبادرة رايضية يف اترخي املعاقني وبعدها مت ادخال كرة السةل والعاب  0212يف رايضة الرماية ابلقوس عام 

 .ال وتنس الطاوةل والبولنجالساحة وامليدان ورفع االثق

، وبعد مثان س نوات متت أ قامة اول دورة اوملبية 0298نظمت اول دورة حقيقية للمعاقني يف العاب س توك ماندوفيل عام 

 .0291للمعاقني يف روما عام 
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والتكوين اجلسمي النتقاء العيب املركز اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش بناء وتقنني بطارية الاختبارات البدنية واحلركية 

 الوطين لرعاية املوهبة الرايضية

مناقشة رساةل املاجس تري  82/00/8102جامعة بغداد يوم الاحد املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 للطالبة )امواج محمد عيل( ابرشاف الاس تاذ  املساعد ادلكتور وسن سعيد.

حة املوسومة بـ )بناء وتقنني بطارية الاختبارات البدنية واحلركية والتكوين اجلسمي النتقاء العيب املركز وهدفت الاطرو

الوطين لرعاية املوهبة الرايضية ( اىل بناء وتقنني بطارية اختبار لالنتقاء يف املركز الوطين لرعاية املوهبة الرايضية. 

 سحي  ملالمئة طبيعة مشلكة البحث.اس تخدمت الباحثة املهنج الوصفي ابل سلوب امل 

 

( 232( وبعدد )01 – 00مشلت عينة البحث العيب املركز الوطين لرعاية املوهبة الرايضية واليت ترتاوح أ عامرمه ما بني )

العبا، وعن طريق اس امترات الاس تبيان توصلت الباحثة اىل امه القدرات البدنية واحلركية املطلوبة فضال عن قياسات 

اجلسمي،وبعد اجراء املعامالت العلمية والثقل العلمي )الصدق والثبات واملوضوعية والقدرة المتيزيية ومس توى  التكوين

اختبارا اىل اجراء التحليل العاميل، ومن خالل التحليل العاميل اس تخلصت الباحثة عىل س تة  81السهوةل والصعوبة( ترحش 

 القياسات اجلسمية اليت اليت تضمنهتا البطارية تتكون  اختبارات متثل س تة عوامل، واس تنتجت الباحثة ان

 

ان القياسات اجلسمية اليت اليت تضمنهتا البطارية تتكون القياسات   -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

يط االتية: الكتةل والطول اللكي وطول الكف وطول الرجل وطول الفخذ وطول الساق وطول اذلراع وعرض الصدر وحم 

الصدر وحميط العضد وحميط الفخذ وحميط الساق. كام اس تنتجت الباحثة اىل انه مت التوصل اىل اال ختبارات املمثةل لبطارية 

مرت  311اال ختبار واليت متثل أ عىل تش بع عىل العوامل املس تخلصة واكلآيت :الوثب لالعىل سارجنت، التحمل العام  

مرت بني الشواخص، اختبار الرضف لقياس التوافق، اختبار املرونة  09ك م من الوضع الواقف، الزكزا 81،الرسعة 

 ادليناميكية.

 -واوصت اباليت:

ابعامتد البطارية املس تخلصة يف قبول الالعبني الراغبني يف ممارسة احد الالعاب يف املركز الوطين لرعاية املوهبة الرايضية 

ختبارات س تخدام ا  البطارية املس تخلصة يف املراكز لغرض حتديد مس توى أ الالعبني.  اكساس للقبول كام اوصت الباحثة اب 
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لهيا يف معلية التقومي والتصنيف ووضع الربامج التدريبية عىل أ ساس  عامتد املعايري اليت مت التوصل ا  واخريا اوصت الباحثة اب 

ختبارات البطارية املس تخلصة.  ا 

)رئيسا(، الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان،  الاس تاذ املساعد وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور رحمي عطية 

 ادلكتورمرشق خليل،  الاس تاذ املساعد ادلكتور وسن سعيد )مرشفا(.
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 اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش بناء تأ ثري مترينات ابس تخدام وسائل تدريبيه مساعدة يف تطوير بعض القدرات البدنية

مناقشة رساةل املاجس تري  9/00/8102جامعة بغداد يوم االثنني املوافق  –الرتبية البدنية وعلوم الرايضة شهدت لكية    

 .ادلكتور امحد محمد للطالب )عبد هللا رش يد شهاب( ابرشاف الاس تاذ

  

بدنية ودقة تأ ثري مترينات ابس تخدام وسائل تدريبيه مساعدة يف تطوير بعض القدرات ال ) وهدفت الاطروحة املوسومة بـ

اىل اعداد مترينات ابس تخدام وسائل تدريبية مساعدة Bc2  همارات الريم اخلاصة لالعيب البوتش يا )شديدي اال عاقة( فئة

عاقة( فئة ، التعرف عىل .(Bc2) لتطوير بعض )القدرات البدنية ودقه همارات الريم اخلاصة( لالعيب البوتش يا )شديدي اال 

التعرف عىل هذه المترينات لتطوير بعض دقة  درات البدنية اخلاصة ل فراد عينه البحث، هذه المترينات لتطوير بعض الق

 .همارات الريم اخلاصة ل فراد عينه البحث

اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ذو تصممي اجملموعة الواحدة ذات الاختبار القبيل والبعدي ملالمئته لطبيعة املشلكة،        

صاابت الشلل  (Bc2) ( فئة9العيب البوتش يا النخبة وعددمه )ومتثلت عينة البحث من  من ذوي الاعاقات الشديدة )ا 

 .(8102-8102ادلماغي( للمومس )
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اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ذو تصممي اجملموعة الواحدة ذات     -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

 (Bc2) ( فئة9املشلكة، ومتثلت عينة البحث من العيب البوتش يا النخبة وعددمه ) الاختبار القبيل والبعدي ملالمئته لطبيعة

صاابت الشلل ادلماغي( للمومس )  .(8102-8102من ذوي الاعاقات الشديدة )ا 

 -:واوصت اباليت

دوات املساعدة مع رضورة تركزي املدربني عىل المترينات البدنية خالل الوحدات التدريبية ملا لها من أ مهية كبرية، اس تخدام ال  

 .فئات أ خرى ملعرفة مدى حتقيق فائدة من خاللها

 

الاس تاذ   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عبد الهادي محيد )رئيسا(، الاس تاذ ادلكتور مثىن امحد خلف،

 .(الاس تاذ ادلكتور امحد محمد اسامعيل )مرشفا  املساعد ادلكتوريسار صبيح عيل،

  

 

 

 

 



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 8102ترشين الثاين  شهر –النرشة الالكرتونية 

 

13 
 

 

 

 

http://cope.uobaghdad.edu.iq/?p=19527


      www.cope.uobaghdad.edu.iq 8102ترشين الثاين  شهر –النرشة الالكرتونية 

 

14 
 

 لكية الرتيبة البدنية تشارك يف ندوة حول هشاشة العظام يف رحاب جامعة بغداد

شاركت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد الندوة العلمية اليت اقميت يف مركز التعلمي املس متر يف جامعة    

وابللغة العربية، ومت  Osteoporosisعظام واليت اكنت حتت عنوان هشاشة ال 9/00/8102بغداد يوم الثالاثء املوافق 

ترش يح التدريس يان من )فرع العلوم النظرية( ابعتبارمه اعضاء اللجنة العلمية واساتذة اكفاء يف ختصص الفسلجة الرايضية 

 ومه الاس تاذ ادلكتور رافع صاحل والاس تاذ ادلكتور فراس مطرش للمشاركة هبذه ادلورة العلمية الطبية.

والربانمج املقدم فهيا اىل رفع الوعى ابلصحة العامة و اليات الوقاية من الامراض اخملتلفة، والتعريف مبرض هدفت الندوة 

 هشاشة العظام،اس بابه، اعراضه،  واخر الطرق احلديثة للوقاية منه.

الكرمي، عىل  وتضمن برانمج الندوة  واذلي القى احملارضة فيه معاون مدير مستشفى الش يخ زايد احملارض ادلكتور عبد

 مناقشة اعراض املرض والتعرف عىل الطرق اليت يمت هبا تشخيصه وطرق الوقاية منه والاهامتم بتناول الاغذية املفيدة.

و خرجت ابلعديد من التوصيات من امهها الاهامتم بفحص هشاشة العظام وبشلك بدوري يف املستشفيات للك خشص 

 وخاصة ابعامر مخسسني س نة مفا فوق.

مرض هشاشة العظام ابنه مرض روماتزييم سببه اخنفاض يف كثافة العظام أ و رقاقهتا ابلهيلك العظمي. ويه حاةل  ويعرف

آالم شديدة، وجتعلهم معرضني للكسور.  تصيب نصف الس يدات وثلث الرجال فوق سن الس بعني ، تكون مصحوبة ل

جلسم وكيفية تنظمي اللالس يوم والهورموانت وللتعرف عىل أ س باب هذا املرض يتطلب معرفة دور المتثيل الغذايئ اب

والفيتامينات به وتكوين الهيلك العظمي اذلي حيمي اجلسم. كام يعترب هذا الهيلك خمزاًن لللالس يوم اذلي هل وظيفة حيوية يف 

 نشاط اخلالاي ووظائف القلب واالتصال بني ال عصاب.

لعظم. ولكن فور ضعف العظام نتيجة اال صابة ابلهشاشة، قد وعادة ال تظهر أ ي أ عراض يف املراحل املبكرة من فقدان ا

تصاب ابل عراض والعالمات املرضية واليت تشمل:أ مل الظهر نتيجة كرس الفقرات العظمية أ و اهنيارها، قرص القامة مبرور 

 الوقت، احنناء الوقفة، سهوةل اال صابة بكسور العظام عن املعدل املتوقع

 املناقشة واحلوار البناء مع مجيع املشاركني، كام وس يحصل املشاركون عىل شهادات مشاركة.ويف ختام الندوة مت فتح ابب 
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 بدنية تبارش ابجامتعاهتا ادلوريةاجملاميع العلمية يف لكية الرتبية ال 

ة الرتبية البدنية تواصل اجملاميع العلمية للمواد يف الفروع العلمية اخملتلفة للكي 8102-8102مع بداية العام ادلرايس اجلديد 

 جامعة بغداد بعقد اجامتعاهتا ادلورية للتناقش والتباحث يف لك ماخيص املادة. –وعلوم الرايضة 
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والجل ذكل نظم اساتذة مادة البايوميلانيك والتحليل احلريك يف فرع العلوم النظرية ، اجامتعا موسعا مض مجموعة من مدريس 

ية ملادة اترخي الرتبية البدنية بتارخي برئاسة الاس تاذ املساعد ادلكتور وفاء صباح، كام و املادة، تاله اجامتعا للجنة العلم 

اجمتعت اللجنه العلمية للتعمل احلريك، واجامتعا للجنة العلمية ملادة رايضة املعاقني وحبضوالاس تاذ ادلكتور امحد العاين، 

 عيل.الاس تاذ ادلكتور اميان عبد الامري، والاس تاذ ادلكتور سها 

هتدف هذه الاجامتعات اىل مناقشة مفردات املواد وحتديدها للفصلني ادلراس يني، فضال عن حماوةل حتديهثا ملواكبة التطورات 

ىل املس توى املنشود من  جياد احللول للمشالك املسجةل خالل معلية التدريس يف ال عوام السابقة، بغية الوصول ا  العاملية، وا 

يصال املفردات  العلمية لطلبة اللكية وللافة املواد، فضال عن مناقشة خطة العمل اخلاصة ابلندوات وورش العمل كفاءة ا 

واحملارضات النوعية واليت تس هتدف طلبة اللكية ابدلرجة الاساس والتاكيد عىل انعقادها يف مواعيدها احملددة يف الفروع 

 العلمية الك حسب جلنته العلمية.

 Google Scholarامتع اىل امور هامة من ابرزها، التاكيد عىل الاشرتاك يف الباحث العلمي تطرق اجملمتعون يف هذا الاج

 ومتابعة حتديثه، متابعة احتياجات القاعات ادلراس ية وتوجيه الطالب ابحملافظة عىل نظافهتا.

تسعى اىل الارتقاء ابملادة من جانبه  اكد رئيس فرع العلوم النظرية الاس تاذ ادلكتور ليث فارس،  ان اجملاميع جيب ان 

العلمية من خالل عقد الفعاليات اخملتلفة من ندوات وحمارضات نوعية وغريها خدمة للطلبة والباحثني، وسعيا للتطوير 

 املس متر.
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 از بكرة القدماطروحة يف لكية الرتبية البدنية بناء مقياس الصمود النفيس وتقنينه حللام ادلرجة الاوىل لدلوري العرايق املمت

 

مناقشة رساةل املاجس تري  9/01/8102جامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 للطالب )محمد سلامن ش بيب( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور هويدة أ سامعيل ابراهمي واليت اكنت مبوضوعة كرة القدم.

 بـ )بناء مقياس الصمود النفيس وتقنينه حللام ادلرجة الاوىل لدلوري العرايق املمتاز بكرة القدم وهدفت الرساةل املوسومة

(( ، اىل بناء مقياس الصمود النفيس حللام ادلرجه ال وىل لدلوري العرايق املمتاز بكرة القدم 8102-8102للمومس )

ال وىل لدلوري العرايق املمتاز بكرة القدم للمومس )  (، تقنني مقياس الصمود النفيس حللام ادلرجه8102-8102للمومس ) 

8102-8102..) 

ما مشلكة البحث فيعد الصمود النفيس احد املكوانت النفس ية الرضورية حللام كرة القدم بناءاً لتعرضه جملموعة من   ا 

ادلوري العرايق لكرة القدم  الضغوط وظروف املباراة اخملتلفة، مفن خالل متابعة الباحث كونه احد حلام ادلرجة ال وىل يف

زاء املواقف اخملتلفة اليت يواهجوهنا يف اثناء املبارايت ولقد اثرت  فقد شاهدة ان هناك أ خطاء حتكميية ترتبط بقرارات احللام ا 

فرازات بشلك مبارش عىل نتاجئ املبارايت سلبيًا ابجتاه معني او اجيابيًا ابالجتاه الاخر وان هذه القرارات أ دت اىل نتاجئ وا

عالمية وخشصية قد تؤثر سلبًا عىل مسرية لعبة كرة القدم  وهذه مشلكة هممة ينبغي  دارية ومادية وا  أ خرى ترتبط جبوانب ا 

وضع احللول لها من خالل دراسات علمية موضوعية هتمت بقياس اجلوانب النفس ية للحلام واليت تعد من خالل رأ ى اخلرباء 

جناح املبارايت ذلا ارىت الباحث ببناء مقياس  واخملتصني من امه ما جيب ان يتسم به احللام ال ظهار قدرهتم وتأ ثريمه يف ا 

ظاهرة الصمود النفيس وتقنينه اليت حتدد من ذوي الاختصاص عىل اهنا من امه الظواهر اليت جيب ان ميتلكها احلمك لتعزيز 

ه التحكميي جمرد من التأ ثريات اليت ميكن ان تكون املانياته عىل مواهجة خمتلف الضغوط ادلاخلية واخلارجية ال صدار قرار 

زاء خمتلف املواقف. صدار القرارات املناس بة ا   دخيةل عىل تطبيق القانون ابلشلك الصحيح وا 

وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها من خالل متابعة الباحث واطالعه عىل البحوث وادلراسات السابقه مت 

ىل بناء حتديد متغري)الصمود الن فيس( ك كرث املتغريات النفس ية امهيه وتأ ثريا يف مس توى أ داء حلام كرة القدم، مت التوصل ا 

( واذلي تكون من 8102-8102مقياس الصمود حللام ادلرجة ال وىل لدلوري العرايق املمتاز بكرة القدم للمومس الراييض) 

رجة ال وىل لدلوري العرايق املمتاز بكرة القدم للمومس ( فقرة ، مت التوصل تقنني مقياس الصمود النفيس حللام ادل93)

آس تخالص )93( واذلي تكون من )8102-8102الراييض)  ( عامل تقيس مبجموعها الصمود النفيس 02( فقرة ، مت أ

 املي( بناًء عىل نتاجئ التحليل الع8102-8102حللام ادلرجة ال وىل لدلوري العرايق املمتاز بكرة القدم للمومس الراييض) 

 متزي مقياس الصمود النفيس بسهوةل التطبيق والاجابه وتقبل احللام هل.
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واوصت اباليت اعامتد مقياس الصمود النفيس حللام ادلرجة ال وىل لدلوري العرايق املمتاز بكرة القدم للمومس الراييض) 

 ادلورات ال ولية .(، رضورة تطبيق مقياس الصمود النفيس عند انتقاء احللام او قبوهلم يف 8102-8102

اعامتد مقياس الصمود النفيس من جلنة احللام يف الاحتاد العرايق املركزي بكرة القدم مكؤرش العامتد احللام يف ادلوري العرايق 

املمتاز والوقوف عىل مدى اس تعدادمه نفس يا، رضورة تطبيق مقياس الصمود النفيس عىل اكفة ادلرجات التحكميية اخملتلفة 

فادة من النتاجئ يف تصنيفهم ، رضورة وجود اخصايئ نفيس يف اثناء التدريب ومناقشة احللام  بكرة القدم وذأ كل هبدف اال 

عىل احلاالت النفس ية اليت قد تواهجهم يف اثناء قيادهتم للمبارايت ، يويص الباحث برضورة تطبيق مقياس الصمود النفيس 

 عىل حلام بعض ال لعاب الفرقيه ال خرى .
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 معيد لكية الرتبية البدنية و وعلوم الرايضة حيصل عىل كتاب شكر من لكية الارساء اجلامعة

حصل معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي عىل كتاب شكر وتقدير من معيد    

 .جديلكية الارساء اجلامعة الاس تاذ املساعد ادلكتور عبد الرزاق جرب املا

وذكل جلهوده وتعاونه يف اهدائه مجموعة من الكتب القمية لتطوير اللكية وحتقيق الفائدة الكبرية املرجوة مهنا لطلبتنا الاعزاء  

 ممتنني هل دوام التأ لق من اجل رفعة الوطن وتواصل اجلهود خلدمة العمل واملعرفة
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اميس خب بطارية اختبار همارية لالنتقاء ال ويل ذلوي اال عاقة العقلية البس يطةاطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش بناء وتقنني 

 كرة القدم

 

مناقشة اطروحة دكتوراه  2/00/8102جامعة بغداد يوم امخليس املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

سف شااب واليت اكنت مبوضوع خاميس كرة للطالب )عيل شاكر عبيد حسان( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور  فارس سايم يو 

 القدم.

 وجتلت مشلكة الاطروحة واملوسومة بـ )بناء وتقنني بطارية اختبار همارية لالنتقاء ال ويل ذلوي اال عاقة العقلية البس يطة  

بيئة العراقية، خباميس كرة القدم( ، يف عدم وجود بطارية اختبار همارية وفق ال سس وال ساليب العلمية تنسجم مع طبيعة ال 

 أ ما هدفا البحث فرتكزا حول بناء وتقنني بطارية اختبارات تعاجل املشلكة..

وعليه مت اختيار أ فراد العينة بصورة معدية من ذوي العوق العقيل البس يط التابعني ملعاهد العوق العقيل احلكومية وال هلية 

( معهداً، فضاًل عن احتاد الاوملبياد اخلاص 08ميثلون )( فرداً 22م(، والبالغ عددمه )8102-8102يف بغداد وللمومس )

( اختباراً مت التأ كد من حتقيق خصائصها العلمية )الصدق، 02وبعد حتديد املهارات ال ساس ية واختيار اختباراهتا البالغة )

ائية املناس بة ابس تخدام الثبات، املوضوعية( فضاًل عن قدرهتا عىل المتيزي والتجانس لعينة البحث، وأ جريت املعاجلات اال حص

 (.SPSS23احلقيبة اال حصائية )

ىل ) -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:    ( عوامل ابس تخدام التحليل العاميل ابعامتد التدوير 3مت التوصل ا 

ر ما ميثلها من (. ، وحددت العوامل الثالثة عىل وفق رشوط اختيار العامل وتسميهتا واختياVarimaxاملتعامد بطريقة )

آيت:  الاختبارات عىل لك عامل واكل

 Kم(.01(: واختباره دحرجة الكرة بني الشواخص والهتديف حنو الهدف من مسافة )Aالعامل ال ول )املس توى املهاري 

 م(.، العامل الثالث9(: واختباره مناوةل الكرة حنو منطقتني حمددتني من مسافة )Bالعامل الثاين )املس توى املهاري 

ىل بطارية الاختبار املس تخلصة 9(: واختباره مناوةل الكرة حنو منطقة حمددة من مسافة )C)املس توى املهاري  م، التوصل ا 

لقياس املهارات ال ساس ية خباميس كرة القدم ذلوي العوق العقيل البس يط واليت تالءم طبيعة البيئة العراقية، متزي وحدات 
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ن م ذ ا  عامالت الارتباطات البينية بني مجيع مفرداهتا غري داةل، وهذا يعين أ نَّ لك اختبار يقيس البطارية الهنائية ابلنقاء ا 

آخر.حددت املعايري )ادلرجة املعيارية املعدةل ابلطريقة التائية( للبطارية املس تخلصة.  مكواًن مغايراً لالختبار ال

املس تخلصة كوس يةل علمية واقعية ودليل معل يسهم يف وتوصلت اىل مجموعة من التوصيات من ابرزها: اعامتد البطارية 

اس تقطاب املؤهلني من ذوي العوق العقيل البس يط ملامرسة لعبة خاميس كرة القدم ورفد املنتخبات الوطنية الحتاد الاوملبياد 

 اخلاص

لهيا يف معلية التقومي املس مترة الختيار ال فراد الناش ئني  من ذوي العوق العقيل البس يط للعبة اعامتد املعايري اليت مت التوصل ا 

 خاميس كرة القدم.
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التكيفية( يف  -اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش تأ ثري اسلوب التعمل املمتركز حول املشلكة وفق املرونة العقلية )التلقائية

 تعلمي بعض املهارات احلركية

 

مناقشة رساةل املاجس تري  83/2/8102جامعة بغداد يوم الاحد املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 للطالبة )رؤى محمد جامس( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور غادة مؤيد شهاب واليت اكنت مبوضوع امجلناس تك الفين للنساء.

التكيفية( يف  -لتعمل املمتركز حول املشلكة وفق املرونة العقلية )التلقائيةوهدفت الاطروحة املوسومة بـ )تأ ثري اسلوب ا   

تعلمي بعض املهارات احلركية عىل هجازي الارضية وعارضة التوازن  يف امجلناس تك الفين للنساء.( ، التعرف عىل املرونة 

جامعة بغداد والتعرف عىل تأ ثري –وعلوم الرايضة التكيفية( لطالبات الصف الثالث يف لكية الرتبية البدنية  -العقلية )التلقائية

التكيفية( يف تعيمل بعض املهارات احلركية عىل هجازي  -اسلوب التعمل املمتركز حول املشلكة وفق املرونة العقلية)التلقائية
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ربع يف تعلمي  الارضية وعارضة التوازن يف امجلناس تك الفين دلى عينة البحث فضاًل عن التعرف عىل افضلية اجملاميع الا

 بعض املهارات احلركية عىل هجازي الارضية وعارضة التوازن  يف امجلناس تك الفين للنساء دلى عينة البحث.

وافرتضت الباحثة ان هناك فروق ذات دالةل احصائية بني نتاجئ الاختبارات القبلية والبعدية جملاميع البحث الاربع يف تعلمي 

الارضية وعارضة التوازن يف امجلناس تك وان هناك فروق ذات دالةل احصائية يف نتاجئ  بعض املهارات احلركية عىل هجازي

الاختبارات البعدية بني جماميع البحث الاربع يف تعيمل بعض املهارات احلركية عىل هجازي الارضية وعارضة التوازن يف 

جريبيتان والضابطتان(ذات الاختبار القبيل والبعدي، امجلناس تك الفين للنساء، و املهنج التجرييب بتصممي اجملموعات الاربع)الت

م 8102عىل عينة من طالبات الصف الثالث يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة/ جامعة بغداد للس نة ادلراس ية 

ع مجموعتان التكيفية( اذلي قسم العينة اىل اربع جمامي –( طالبة ومت اس تخدام مقياس املرونة العقلية) التلقائية 12وعددهن)

 تلقائية( -تلقائية( ومجموعتان ضابطتان)مرونة تكيفية -جتريبيتان) مرونة تكيفية

ان جماميع البحث الاربع )التجريبية والضابطة( تعلمت املهارات احلركية    -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

لكة اسلوب فعال يف تعمل املهارات احلركية مقارنة ابالسلوب قيد البحث بنسب خمتلفة،  ان اسلوب التعمل املمتركز حول املش

املتبع يف ادلرس وهذا واحض يف الاوساط احلسابية اليت ظهرت يف الاختبارات البعدية للك مجموعة،  تفوق اجملموعة 

العقلية التكيفية( يف تعمل التجريبية الثانية )ذوات املرونة العقلية التلقائية( عىل اجملموعة التجريبية الاوىل )ذوات املرونة 

 املهارات احلركية.

 فامي توصلت الرساةل اىل الايت:

اس تخدام اسلوب التعمل املمتركز حول املشلكة يف تعلمي همارات امجلناس تك الفين لطالبات الصف الثالث يف لكية الرتبية 

التكيفية(  -التفكري ومهنا املرونة العقلية) التلقائيةالبدنية وعلوم الرايضة ملا هل من دور فاعل يف معلية التعمل، مراعاة اساليب 

عند وضع املناجه التعلميية لغرض تصنيف الطالب ملعرفة منط تفكريمه ، اجراء دراسات مشاهبة يس تخدم فهيا اساليب تعلميية 

 اخرى مع املرونة العقلية ملعرفة اثرها يف تعلمي همارات امجلناس تك الفين.
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 البدنية وعلوم الرايضة تواصل محالهتا لصيانة وادامة ملرافق اللكيةلكية الرتبية 

وهذا مانلمسه عند جتوالنا يف   تمتزي لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد بنظافهتا املتناهية وتنظمهيا الرائع   

مجيع من يزورها، ومل يأ يت هذا الا بتظافر اجلهود من اروقهتا وقاعاهتا اخملتلفة الرايضية مهنا وادلراس ية وهذا ابجعاب واشادة 

قبل اساتذهتا وطلبهتا والفروع العلمية وبرعاية عامدهتا ممتثةل بـ الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي وارشاف معاون العميد 

 .ب امجلايل للكيتنا الامللشؤون الادارية الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش الذلان حيرصان دوما ويرشفان ابس مترار البراز اجلان

  

اذ شهدت اللكية محالت متنوعة منتظمة صباحية ومسائية مشلت مجيع احلدائق واملالعب واخملمي الكشفي ومالعب التنس، 

وخصصت العادة ترممي السقائف الشمس ية، صيانة الاانرة، وهتيئة النافورات اخلارجية وترمميهيا وصبغها، زرع ش تالت 

 .وصيانة مالعب كرة القدم والتنس واملالعب اكفة الازهار يف احلدائق،

  

، قامت 83/00/8102واذلي س يقام يف رحاب لكيتنا يف  8102-8102واس تعدادا حلفل التخرج املركزي للعام ادلرايس 

 عامدة اللكية بهتيئة املقصورة الواقعة يف ملعب الساحة وامليدان واذلي س يقام عليه الاحتفال وحبضور خشصيات س ياس ية

 .وااكدميية وجممتعية وسط فرحة الطلبة وعوائلهم

  

ويذكر ان لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اهنت قبل اشهر اكساء ملعب اللكية الرئييس ) العاب القوى ( التاراتن لغرض 

س تخدمني لهذا امللعب اعادة تأ هيهل وفق املواصفات ادلولية والعاملية، و ليظهر حبةل مثالية ختدم طلبة اللكية والضيوف امل 

 .العريق

  

وانشاء امللعب اخلاص بكرة القدم اذلي يعد امللعب اخلامس يف اللكية فضال عن املالعب الاربع الاخرى اخلارجية مهنا 

 .وادلاخلية لكرة القدم، واليت س تحتضن الاعداد الكبرية من طلبة اللكية، فضال عن احتضان البطوالت ادلاخلية واخلارجية

  

فى ان للزايرات امليدانية ادلورية اليت يقوم هبا معيد اللكية اثرها الاجيايب يف شد عزمية العاملني عىل هذا الرصح والخي

 .الراييض العلمي
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 تدرييس من لكية الرتبية البدنية حيصل عىل شهادة مشاركة ملشاركته ببحث يف مؤمتر مركز ادلراسات ادلولية

 

بغداد / لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ املساعد ادلكتور امحد عدانن اكظم عىل حصل التدرييس يف جامعة 

شهادة مشاركة من جامعة بغداد/ مركز ادلراسات الاسرتاتيجية وادلولية، وذكل تقديرا وتمثينا ملشاركته الفعاةل يف اعامل 

واذلي ” القة بني احلكومة الاحتادية وحكومة اقلمي كردس تانمس تقبل الع” املؤمتر العلمي الس نوي الثامن عرش واملوسوم بـ 

حتليل المنط املُفرتض يف مس تقبل ” ، عن حبثه املوسوم 9/00/8102اقمي يف رحاب جامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق 

قلمي كردس تان  ”العالقة بني احلكومة الاحتادية وا 

 ملخص البحث اذلي نوقش يف املؤمتر

قلمي كردس تان يف كونه ال يشهد أ ي حرمان     يتحدد المنط املُفرتض يف مس تقبل العالقة بني احلكومة الاحتادية وحكومة ا 

وما سواها من  8119للقومية الكردية من ممارسة حقوقها وحرايهتا ال ساس ية اليت نص ّعلهيا ادلس تور العرايق النافذ لعام 

رضار نه ال ميكننا توصيف املشهد  ضامانت ، فضال عن عدم وجود أ ي ا  يف حقوق وحرايت الشعب الكردي العامة . مبعىن ا 

جراء  العام يف العالقة بني احلكومة الاحتادية وحكومة اال قلمي مضن مؤرشات التوجه حنو الرصاع املسلح )س امي بعد ا 
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ذ ميكن 8102عام  % يف اخلامس والعرشين من أ يلول 28الاس تفتاء عىل تقرير املصري اذلي حصل عىل موافقة  ( ، ا 

نه جيري مضن حدود ال زمة اليت ميكن أ ن تعاجل ابلوسائل السلمية اكفة مع استامثر جذور العالقات التارخيية اليت  توصيفه ا 

ىل شلك احلمك الاحتادي الفيدرايل الضامن  ن منط ادلوةل الراهن استند ا  تعود لعقود طوال من اترخيهم الس يايس ؛الس امي وا 

وعنارصه ومكوانته ال ساس ية يف ظل التحدايت الراهنة اليت تعصف ابدلوةل ادلميقراطية العراقية املعارصة منذ لوحدة أ رضه 

 ) ظاهرة اال رهاب ادلويل وظهور التنظاميت املتشددة املسلحة( . 8113عام 

 

قلمي فيمكن يف كيفية أ ما طبيعة التعاطي مع اال شلاليات والتحدايت الكربى اليت تنتاب مس تقبل العالقة بني املركز  واال 

)  8101التصدي خملاطر املرحةل اجلديدة املعبأ ة ابل زمات املتوالية س امي منذ أ حداث التاسع والعارش من حزيران عام 

التحدي ال مين ومتدد خطر التنظاميت اال رهابية املتشددة (؟ فضال عن العمل من أ جل اخلروج من املعضةل ال منية وتثبيت 

جنازات س ياس ية جتري من خالل املفاوضات املس مترة حلل املشالك العالقة بني احلكومة الاحتادية الاس تقرار اجمل  متعي اب 

قلمي يف كردس تان ، مع استامثر تشكيل احلكومة اجلديدة برئاسة  ابلتعاون مع مجيع رشاكء ” عادل عبد املهدي ” وحكومة اال 

ن الرئيس  قد بدأ  ابلفعل ابلعمل مع رشاكء الوطن ” برمه صاحل ” العرايق اجلديد العملية الس ياس ية ادلميقراطية . ال س امي وا 

من أ جل ترس يخ مبادئ احلفاظ عىل حقوق مجيع مكوانت الشعب العرايق ومهنا حقوق القومية الكردية ،لتكون ال ساس يف 

جراء الاس تفتاء ع ىل وضعها الطبيعي كام اكن يف مرحةل ما قبل ا  عادة شلك العالقات البينية ا  ىل تقرير املصري ) مع ترتيب ا 

عادة السمل وال من يف مجيع  ال وضاع يف حمافظة كركوك وفقا لدلس تور والقوانني النافذة ( ، انهيك عن اس تكامل متطلبات ا 

عادة اعامرها بشلك رسيع  املناطق احملررة من التنظاميت اال رهابية املسلحة ومهنا تنظمي )داعش ( اال رهايب مع الرشوع يف ا 

 عدة اجملمتع ادلويل بأ مكهل .ومبسا

 

قلمي كوردس تان مرهونة يف كيفية ضامن مقومات الوحدة  ومن انحية أ خرى تبقى اشلاليات العالقة بني احلكومة الاحتادية وا 

ذ تتحدد احامتالت  الوطنية املشرتكة يف معوم العراق س امي يف جمال حل مشلكة املناطق املتنازع علهيا بني اجلانبني حرصا ؟ ا 

تقبل العالقة بيهنام وفقا لطبيعة التفاهامت الس ياس ية اجلديدة اليت س تجري يف املس تقبل القريب س امي بعد تشكيل مس  

اليت انلت الثقة من الربملان العرايق يف اخلامس والعرشين من ترشين ال ول ” عادل عبد املهدي ” احلكومة اجلديدة برئاسة 

ىل حلول انجزة للمشالكت العالقة بشأ ن القضااي اخلالفية ، فضال عن تزايد الرغبة لالك ال 8102عام  طرفني يف التوصل ا 

الراهنة ، يف ظل استامثر مقومات عوامل النجاح يف هذا املسعى وحبسب رضورات العمل الس يايس الراهنة )استامثر 

دارة املناطق ا قلمي كردس تان بشأ ن ا  ن حّص االتفاقات السابقة اليت جرت بني احلكومة الاحتادية وا  ملتنازع أ و املُختلف علهيا ا 

دارة هذه املناطق وفقا  آنية اليت اكنت تفرتض ا  التعبري ( . ومن مث العمل بشلك حثيث من أ جل اخلروج من مأ زق احللول ال
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دارهتا والتحمك هبا ، مع بقاء حتمل احلكومة املركزية تلكفة ا قلمي يف ا  ل عباء ملبدأ  اال دارة املرشوطة مع املركز اليت مسحت لال 

قلمي .  املالية حيالها وفقا ملزيانية ادلوةل العامة املُخصصة لال 
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اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش تقيمي تدريبات التحمل اخلاص عىل وفق اختبار )كومسني( لبعض املتغريات 

 الفس يولوجية

مناقشة اطروحة  01/00/8102عاء املوافق جامعة بغداد يوم الارب –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 .ساطع اسامعيل ادلكتوراه للطالب )محمد امانة كيطان( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور 

  

تقيمي تدريبات التحمل اخلاص عىل وفق اختبار )كومسني( لبعض املتغريات الفس يولوجية ) وهدفت الاطروحة املوسومة بـ   

التعرف عىل حتديد مس توى املتغريات الفس يولوجية الفراد لعينة  (( مرت0911، 211وعالقته بأ جناز ركض )

التعرف عىل عالقة  مرت،0911-211التعرف عىل حتديد مس توى التحمل اخلاص لعدايئ ركض مسافات ) ، البحث

  .اختبار كومسني يف التحمل اخلاص الافراد عينة البحث

  

يف مسابقات ونتاجئ مشاراكت العدائيني العراقيني يف من خالل املراجعة ل رش   ومتثلت مشلكة البحث:         

مرت( يف العقود املاضية جند اهنم حققوا نتاجئ كبرية عىل املس توى العريب والاس يوي ومازالت  0911 – 211)   س باقات

دائيني بعض هذه ال رقام حارضه حلد الان، وقد قدم عدد من الباحثني يف دراسات حول اجلوانب التدريبة والوظيفية للع

العراقيني املعارصين غري ان مس توى اال جناز مازال بعيداً عن الطموح مفن خالل الاطالع عىل الوحدات التدريبة لعدايئ 

ملامن الضعف يف   هذه املسافات يرى الباحث رضورة تقيمي مناجه تدريبات التحمل اخلاص للعدائيني وذكل ملعرفة

تعمتد عىل النظام اخملتلط وحتليل النظام الالكتييك كون معدالت الرسعة ترتاوح بني  الوحدات التدريبية ومبا أ ن هذه الفعاليات

لعدائيني   % هذا اكرب دليل عىل حتمل النظام الالكتييك بصورة كبرية مما دفع الباحث اىل تقيمي الربامج التدريبية21 – 21

من خالل اختبارات اجلري وكذكل نس بة ترامك مرت( ملعرفة احلد ال قىص الاس هتالك الاوكسجني  0911- 211مسافات ) 

طول فرتة   حامض الالكتيك من خالل اخذ عينات دم بواسطة أ هجزة حتليل الالكتيك الفورية وتمت هذه الاختبارات عىل

الاعداد اخلاص وحساهبا ابس تخدام دالةل اختبار كومسني لبيان جودة وكفاية التدريبات وتوزيع امحلل التدرييب لهذه 

 .فاتاملسا

  

أ ن تدريبات التحمل عىل وفق أ ختبار كومسني اليت يتبعها مدربو   -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:   

ىل أ عادة النظر يف حتسني العمليات الكمييائية داخل اخلالاي العضلية لزايدة 0911( و)211راكيض مسافة ) ( مرت حتتاج ا 

 . الالكتيك وبصورة مس مترة تراعي مبدأ  اخلصوصية يف تدريبات التحمل قدرة الراكضني عىل انتاج وحتمل حامض

ىل أ عادة 0911( و)211أ ن تدريبات التحمل عىل وفق أ ختبار كومسني اليت يتبعها مدربو راكيض مسافة ) ( مرت حتتاج ا 

س هتالك لل وكسجني  . ا التحسنيواحلفاظ عىل التقدم يف هذ (VO2max)  النظر يف التحسني املس متر ملؤرش أ قىص ا 

( مرت يف هذا 0911( و)211أ ن تدريبات التحمل عىل وفق أ ختبار كومسني أ عطت تقدم يف مس توى راكيض مسافة )

ىل الثبات وجتنب التذبذب يف التباين بقمي هذا الاختبار  . الاختبار ، ومه حباجة ا 

( 0911( و)211مس توى أ جناز قطع مسافة )أ ن تدريبات التحمل اليت يتبعها مدبوا الفعاليتني قيد البحث بينت حتسن يف 

ىل التخطيط لكرس العتبة التدريبية بثبات مس توى هذا التحسن  . مرت ويه حباجة ا 

 .( مرت0911( و)211أ ن تدريبات التحمل عىل وفق أ ختبار كومسني مل ترتبط أ و تؤثر يف مس توى أ جناز قطع مسافة )
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عامتد املهنجية التتبع   ( مرت0911( و)211ية عند تقيمي تدريبات التحمل للٍك من راكيض فعالييت )واوصت اباليت: البد من ا 

 . من الرضوري الاهامتم ابلتقومي التتبعي للمؤرشات الفس يولوجية املرتبطة حباةل الراكضني مبا خيدم نوع الفعالية التخصصية –

 . مي س امي للمؤرشات الفس يولوجية املبحوثةالبد من اال هامتم حبداثة الاختبارات املوضوعية عند القياس ل غراض التقو  –

عادة النظر بتخطيط مناجه التدريب عىل وفق الاختبارات ادلورية التتبعية حلاةل راكيض فعالييت )  – ( 211ينبغي ا 

 . ( مرت ، وعدم الاكتفاء بنتاجئ الاجناز فقط0911و)

 . ( مرت0911( و)211اكيض فعالييت )من الرضوري أ عامتد اختبار كومسني مكحك لتقيمي تدريبات التحمل لر  –
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 الرتبية البدنية تنظم ورشةمعل عن رشوط ومعايري النرش يف اجملالت العاملية الرصينة

تنفيذا لتوجهيات رئاسة جامعة بغداد وجملس لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ممتثةل بعميدها الاس تاذ ادلكتور عدي طارق 

وحمارضات نوعية موهجة لباحيث اللكية وتدريس هيا   تنظمي النشاطات املتنوعة من ورش معل، ندوات،الربيعي، برضورة 

 .واليت تدمع النرش يف اجملالت وقواعد النرش العاملية، وتعرف برشوط ومعايري النرش يف تكل اجملالت

جامعة بغداد، وعىل القاعات ادلراس ية يف اللكية نظمت شعبة ادلراسات العليا يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف    

النرش يف اجملالت احمللية والاجنبية، مبشاركة الاس تاذ املساعد  ، ورشة معل حول 03/00/8102يوم الثالاثء املوافق 

 .ادلكتور عبد اجلليل جبار انرص

ة والاجنبية( اىل حماوةل تعريف الباحثني هدفت الورشة واليت اكنت بعنوان )البحث املس تل وطريقة النرش يف اجملالت احمللي

السلمية الختيار اجملةل العلمية املناس بة للبحث املعين واليت يه مضن قواعد بياانت النرش العاملية   والطلبة ابالسس العلمية

 وغريها، فضال عن التعريف بطريقة كتابة البحوث العلمية عىل وفق طريقة تعرف بـ Scopus Research Gate–  من

 ..IMRAD ()امراد
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ويه الطريقة املتعارف علهيا ابلعامل  IMRAD وتضمنت الندوة حماور عدة اكن من ابرزها، كيفية تنظمي ورقة البحث بطريقة

عند حتضري الاوراق العلمية، ورشح مفصل لالقسام العلمية للبحث العلمي هبذه الطريقة ابتداءا من عنوان البحث اىل 

 لية اختيار اجملةل العلمية ادلورية املناس بة للنرش، وامه املواقع العلمية الاليكرتونية عىل ش بكةاملالحق، ورشح مفصل عن ا

 الانرتنت واليت توفر خدمة البحث الختيار اجملالت ومن امهها

 واذلي ميكن الوصول اليه عرب الرابط  JANE حمرك

/http://jane.biosemantics.org 

 واذلي ميكن الوصول اليه عرب الرابط Elsevier وحمرك حبث اخر وهو مقدم من رشكة

//http://journalfinder.elsevier.com 
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 اس مترار محالت العمل التطوعي يف القاعات واملالعب التابعة لاللعاب الفرقية

العايل و البحث منذ ان اطلقت مبادرات العمل التطوعي يف جامعة بغداد ، وبناءا عىل توجهيات الس يد معايل وزير التعلمي 

جامعة بغداد الس باقة هبذه املبادرات التطوعية كام ونوعا  –العلمي بتارخي اكنت والزالت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .وابرشاف عامدهتا الشابة وابانمل طلبهتا ، اساتذهتا ، موظفهيا ومجليع مرافق اللكية اخلارجية مهنا وادلاخلية

وبرئاسة الاس تاذ ادلكتور هدى محيد  03/00/8102وبرعاية عامدة اللكية وبتارخي  الفرقية مؤخرا  اذ ارشف فرع الالعاب

 .عىل معل تطوعي بتوقيع اساتذة مادة كرة الطائرة يف اللكية

للقاعة  متثل العمل التطوعي بتجهزي قاعة الكرة الطائرة ابملتطلبات واملس تلزمات الاساس ية من خالل نصب ش باك حديثة 

 .(، وجتهزي القاعة مبا يقارب الاربعني كرة للعبة كرة الطائرة، هجزهتم هبا عامدة اللكية3اخلية والبالغ عددها )ادل

ويذكر ان فرع الالعاب الفرقية ابساتذته وطلبته يسامهون دوما يف املبادرات التطوعية من محالت معل شعيب للمالعب 

، وجاء هذا نتيجة التشجيع وادلمع ادلامئ من قبل عامدة اللكية ممتثةل ايلس يد معيد اواخلارجية  التابعة للفرع سواء ادلاخلية مهنا

 .اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي والسادة املعاونني
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 طلبة لكية الرتبية البدنية يف مشاهد تطوعية رائعة

القلوب، مناظر تتجسد فهيا لك معاين الانامتء، مناظر يدا بيد وبني فرتة واخرى نشاهد مناظر رائعة، مناظر ترس لها    

معربة يتعاون فهيا لك من املسؤول، املدرس والطالب الظهار اللكية ابملنظر الزايه املرشق ويتجسد لك ذكل من خالل 

 .محالت العمل الشعيب وامحلالت التطوعية اخملتلفة ابنواعها واشلالها

، وبرعاية فرع الالعاب الفردية محةل معل تطوعية عىل املالعب الرايضية 03/00/8102الثالاثء املوافق  اذ مت صباح يوم 

التابعة للفرع وحتديدا مالعب التنس، نظمها طلبة املرحةل الاوىل وابرشاف معاون العميد للشؤون الادارية الاس تاذ 

ديل ارضية امللعب ورفع الانقاض ويف ادلكتور فراس مطرش ومجموعة من مدريس مادة التنس، اذ قامو جبهود جبارة بقلع وتب

 .وقت قيايس

ويف صباح اليوم التايل شهدت اللكية وبرعاية رئيس فرع العلوم النظرية الاس تاذ ادلكتور ليث فارس محالت تطوعية 

من اخرى، الاوىل اكنت عىل ارض اخملمي الكشفي الدامة وتصليح حمتوايت اخملمي الكشفي، اذ قام مدريس املادة مع مجموعه 
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طالب املرحهل الاوىل ابدامه وتصليح املقاعد اخلاصه ابلقاعه ادلراس يه يف اخملمي الكشفي، وقامت مجموعه اخرى من الطلبة 

وابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور ارساء مجيل ابدامه اخملزن و بتصليح املقاعد ادلراس ية يف اخملمي الكشفي، ومت تنظيف 

 .ظيف ممرات مياه سقي املزروعاتاخملمي الكشفي من احلشائش مع تن 

اما امحلةل التطوعية الثانية فلانت تنظيف س بورات القاعات ادلراس ية التابعة لفرع العلوم النظرية من قبل طلبة املرحةل  

 .ال وىل من املتطوعني وابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور سؤدد ابراهمي
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تناقش تأ ثري مترينات خاصة يف زمن الاس تجابة احلركية وبعض املهارات املركبة بكرة القدم اطروحة يف لكية الرتبية البدنية 

 لالعبني

مناقشة رساةل املاجس تري  08/00/8102جامعة بغداد يوم االثنني املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

 .ور رعد حسني محزة واليت اكنت مبوضوع كرة القدمللطالب )صالح اثمر ابراهمي( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكت

وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )تأ ثري مترينات خاصة يف زمن الاس تجابة احلركية وبعض املهارات املركبة بكرة القدم لالعبني 

( س نة يف 09-01(س نة يف حمافظة واسط( ، تصممي اختبارات للمهارات املركبة بكرة القدم لالعبني بأ عامر )09-01بأ عامر)

 01حمافظة واسط، اعداد مترينات خاصة لتطوير زمن الاس تجابة احلركية وبعض املهارات املركبة لالعبني بكرة القدم بأ عامر ) 

( س نة يف حمافظة واسط، التعرف عىل تأ ثري المترينات اخلاصة يف تطوير زمن الاس تجابة احلركية وبعض املهارات  09 –

 .( س نة يف حمافظة واسط 09 – 01م بأ عامر ) املركبة لالعبني بكرة القد

اذ تعد لعبة كرة القدم واحدة من اكرث الالعاب اليت حتتوي عىل مواقف ومثريات كثرية ومتغريات اثناء املباراة ويف لك موقف 

حيتاج الالعب ان يس تخدم الاس تجابة احلركية الصحيحة وبأ رسع وقت ذلكل يتطلب اثناء التدريب تعرض الالعب اىل 
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 ذكل ويكون هل حلول كثرية للك موقف الن الاس تجابة اخلاطئة س تؤدي مواقف ومثريات متنوعة ليك يتعود الالعب عىل

اىل نتاجئ سلبية والاس تجابة البطيئة الصحيحة ال تؤدي اىل نتيجة جيدة وخاصة دلى تطبيق املهارات نظرا لرسعة الكرة 

زمن الاس تجابة احلركية لتطوير   وحركة الالعبني ذلا ارتأ ى الباحث دراسة هذه املشلكة من خالل اعداد مترينات خاصة

 .وبعض املهارات املركبة لالعبني بكرة القدم عىس ان تسهم هذه ادلراسة يف تطوير هذه اللعبة

ّن اعامتد المترينات اخلاصة تعمل تطوير زمن الاس تجابة احلركية دلى   -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها: ا 

ّن اعامتد المترينات اخلاصة لتطوير زمن الاس تجابة احلركية تعمل عىل تطوير ( س نة ، ا  09-01العيب كرة القدم بأ عامر )

 .( س نة09-01املهارات املركبة دلى العيب كرة القدم بأ عامر )

رضورة اعامتد المترينات اخلاصة لتطوير زمن الاس تجابة احلركية دلى العيب كرة القدم للناش ئني، اعامتد الية   واوصت اباليت:

 ..تخدام الامترين مبا حيايك لعبة كرة القدم و نوع الوحدة التدريبيةتعمتد عىل اس  

الاس تاذ   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عبد الرمحن انرص رئيسا، الاس تاذ ادلكتور مصطفى صالح ادلين،

 ادلكتوررعد حسني محزةالاس تاذ املساعد   الاس تاذ املساعد ادلكتور ران عبد الس تار،  املساعد ادلكتور وميض شامل،

 

 
 

http://cope.uobaghdad.edu.iq/?p=19803
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 للمتقدمني من ادلور الثالث 8102-8102لكية الرتبية البدنية تس تأ نف اختباراهتا للقبول املبارش للعام ادلرايس 

يف لكية الرتبية البدنية وعلوم  8102-8102اس تئنفت اللجان امللكفة ابختبارات الطلبة املتقدمني للقبول للعام ادلرايس    

، اختباراهتا بعد سلسةل من الاختبارات لفئة املتقدمني عىل ادلراسة املسائية 09/00/8102يوم امخليس املوافق الرايضة 

واملوازي الصبايح، وحبضور السادة املعاونني لالرشاف املبارش عىل اللجان امللكفة، وخصص اليوم الختبارات الطلبة من 

ذ حرضت اللجا ىل أ ماكن الاختبارات وبدأ ت ابس تقبال اذلكور والاانث ) ادلور الثالث(، ا  ن امللكفة هبذه الاختبارات ا 

( طالبا وزعوا عىل عدة جماميع، واذلين خضعوا لالختبارات الصحية للتأ كد من 891املتقدمني وشهدت اختبار مايقارب الـ )

اةل ممارس ته النشاط الراييض خلومه من العاهات اجلسدية أ و ال مراض اليت من شأ هنا أ ن تؤثر سلبًا عىل حصة املتقدم يف ح

 .أ و جتعل من جسمه ال يتحمل املتطلبات البدنية واحلركية املطلوبة يف دروس الرتبية الرايضية

جراء املقابةل  بعدها خضع املتقدمني للقبول لالختبارات املهارية والبدنية املقررة يف مهناج الاختبارات يف اللكية، ومن مث ا 

ن قد أ مكل لك متطلبات الاختبار وعليه انتظار معلية الفرز وحتديد الناحجني اذلين س يقبلون الشخصية للمتقدم وبذكل يكو

 . 8102–8102يف العام ادلرايس 

كام وتفقد معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي ال ختبارات البدنية واملهارية اخملصصة للمتقدمني، الس يد    

العميد وأ ثناء تنقهل بني القاعات الرايضية ويه حتتضن الطلبة اخملتربين، أ ثىن عىل هجود اللجان امللكفة ابل رشاف عىل 
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ل أ ختيار ال فضل وال صلح من بيهنن ليك يمت التأ سيس جليل راييض قادر عىل العطاء ال ختبارات والتعاون فامي بيهنا من أ ج

 .وخدمة الرايضة العراقية

كام وارشف خشصيا عىل اعضاء جلنة املقابةل الشخصية للطالبات برئاسة معاون العميد للشؤون العلملية الاس تاذ ادلكتور 

محد انيج، الاس تاذ املساعد ادلكتور هدى محيد، الاس تاذ صباح قامس خلف، وعضوية الك من )الاس تاذ ادلكتور ا

املساعد ادلكتور اسعد عبد هللا محد، الاس تاذ ادلكتور ليث فارس مجيل، الاس تاذ ادلكتورامحد اثمر حمسن، الاس تاذ 

املقابةل  املساعد ادلكتور ابن عدانن محمد( واليت جرت بعد الانهتاء من الاختبارات، هبدف الاطالع عىل جمرايت معلية

 .والتعرف عىل مس توايت الطلبة املتقدمني

 …مع امنياتنا مجليع املتقدمني املوفقية والنجاح يف أ داء اختباراهتم
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 الرتبية البدنية تنظم حمارضة حول التدريبات احلديثة بكرة القدم
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جامعة بغداد وابرشاف الاس تاذ ادلكتور هدى محيد، نظم فرع الالعاب الفرقية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف    

وعىل املالعب الرايضية يف اللكية، حمارضة منوذجية ابلتدريبات احلديثة بكرة القدم، مبشاركة اساتذة مادة كرة القدم الاس تاذ 

 .املساعد ادلكتور فارس سايم، الاس تاذ املساعد ادلكتوراسامعيل سلمي

ان )التدريبات احلديثة بكرة القدم( اىل التعرف عىل ما شهدته لعبة كرة القدم العاملية مؤخرا هدفت احملارضة واليت اكنت بعنو 

من تطور، اذ حتتاج هذه اللعبة بني فرتة واخرى اىل اعادة النظر ببعض املهارات الاساس ية متاش يا واملس تحداث مهنا فضال 

 .عن ما اس تجد من قوانني التدريب ومناهجه

نيات احلديثة املس تخدمة يف تنظمي اجلهد عن طريق تنظمي النبض للتحمل اخلاص، مع تطبيقات معلية وتضمنت مناقشة التق 

 .للافة اجلوانب

وكرة القدم من ال لعاب اليت لها مبادهئا و هماراهتا ال ساس ية واليت تعد الركن ال ساس والفعال يف حتقيق الفوز للفريق ،      

ال ساس ية للعبة يعد من أ مه تكل العوامل وأ كرثها حساس ية الن اال عداد البدين واخلططي عامل املهارات احلركية “ولهذا فان 

ملاانته البدنية دون الس يطرة  والنفيس ال قمية هل دون همارات حركية،فالالعب املعد بدنيا ومل يعد هماراي ال ميكن اس تغالل ا 

 .عىل الكرة خالل حركته

 

 

تناقش تقومي الثقافة الرايضية دلى الهيئات الرايضية اال دارية وعالقهتا بأ داء ال ندية اطروحة يف لكية الرتبية البدنية 

عاقة  التخصصية ذلوي اال 

مناقشة رساةل املاجس تري  81/00/8102جامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

 .كتور اميان عبد الامري واليت اكنت مبوضوع رايضة املعاقنيللطالب )عامر عبد سلامن( ابرشاف الاس تاذ ادل
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وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )تقومي الثقافة الرايضية دلى الهيئات الرايضية اال دارية وعالقهتا بأ داء ال ندية التخصصية 

ات اال دارية ومس توى اداهئم يف ذلوي اال عاقة من وهجة نظر املدربني والالعبني( ، التعرف عىل الثقافة الرايضية ل عضاء للهيئ

 .ال ندية التخصصية ذلوي الاعاقة من وهجة نظر املدربني والالعبني

أ س تخدم الباحث املهنج الوصفي بأ سلوب ادلراسة املسحية، تكون جممتع البحث من )املدربني والالعبني( والبالغ عددمه 

( مدرب والعب ابلتساوي يف ال ندية التخصصية 811( مدرب والعب. ومتثل عينة البحث والبالغ عددمه )181اللكي )

 .للمعاقني

قام الباحث بعرض جماالت املقياس وفقراته عىل مجموعة من اخلرباء لغرض التأ كد من صدق توزيع فقرات املقياس. وقد اعمتد 

اخلرباء أ صبح و بعد اجراء التعديالت وفقا لرأ ي   %) العامتد حماور وفقرات املقياس21الباحث عىل نس بة أ كرث من )

( حماور ومناس با للتطبيق عىل ال ندية 2( عبارة موزعة عىل )91مقياس الثقافة الرايضية بصورته الهنائية يتكون من )

 .التخصصية للمعاقني

مث مت تطبيق املقياس عىل افراد عينة البحث مث قياس ال داء وفقا الس امترة اعدت مس بقا من قبل وزارة الش باب والرايضة 

 .( نقطة0111العراقية واذلي يتكون من )

ال ميتكل افراد عينة البحث الاملانية اللافية يف حماور )العالقات   -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

لتكنلوجيا، العامة، القيادة، اال جناز(، ميتكل افراد عينة البحث الاملانية يف احملاور )التنظمي، الاعالم، الاحرتاف، القوانني، ا

 .(التسويق

عادة تقيمي ال ندية اخلاصة ابملعاقني، رضورة الاهامتم ابلثقافة   واوصت اباليت: يويص الباحث ابس تخدام نتاجئ هذا البحث يف ا 

ندية املعاقني  .الرايضية يف تطوير الهيئات اال دارية لل 

الاس تاذ   س تاذ ادلكتور سهيى عيل حسني،وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور اقبال عبد احلسني رئيسا، الا

 .الاس تاذ ادلكتور اميان عبد الامري  املساعد ادلكتور رايض مجعة،
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 8102-8102اس تعدادات غري مس بوقة حلفل التخرج املركزي 

جامعة عراقية تس تعد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة بغداد هذه الاايم الحتضان أ وسع احتفال خترج العرق 

 . 90ادلورة  8102-8102لطلبة دورة )النرص والتتمنية( للعام ادلرايس ” جامعة بغداد ” وعربية 

وعىل مالعب لكية الرتبية البدنية وعلوم  81/00/8102وسيبدأ  احلفل يف متام الساعة الثانية عرش ظهر يوم السبت املوافق

 . يف مجمع اجلادرية  الرايضة

املعاونني عىل الارشاف  ة ممتثةل ايلس يد العميد الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي، والسادة وتعمل عامدة اللكي

والاطالع عىل سري املراحل اخملطط لها من قبل رئاسة جامعة بغداد، فضال عن عقد الاجامتعات اليومية مع اللجان 

 .التحضريية واللجان الاخرى املشلكة

س تاذ ادلكتور عالء عبد احلسني عبد الرسول، والس يد مساعد رئيس اجلامعة للشؤون وتفقد الس يد رئيس جامعة بغداد الا

ملان الاحتفال هبدف الاطالع عىل  80/00/8102الادارية الاس تاذ ادلكتور رايض خليل خامس يوم الاربعاء املوافق 

نية اليت ستنفذ لضامن سري الاس تعدادات اجلارية و سري معل اللجان امللكفة، فضال عن الاطمئنان عىل اخلطة الام 

ملان الاحتفال واتمني الطرق املؤدية اليه ليك تكمتل فرحة طلبتنا الاعزاء هبذه املناس بة  الاحتفال بسالسة وضامن حامية 

 .اجلامعية املمتزية

واهنا جنحت جناحا ويذكر ان لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ترشفت بأ حتضان هذا احلدث اجلامعي يف الس نوات الاخرية 

بأ ن يكون هذا  ابهرا يف اعطاءه حقه وجبدارة مع مجموعة خرية من اعضاء اللجان يف اللكيات اخملتلفة جلامعة بغداد واهنا تمتىن 

 .العام عاما ممزيا حيمل صورة ارش يفية مجيةل لطلبة اجلامعة الام

 



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 8102ترشين الثاين  شهر –النرشة الالكرتونية 

 

57 
 

 

 

 

 

 لواقع تطبيق احلومكة الالكرتونية دلى الاحتاد العرايق املركزي للتنساطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش دراسة حتليلية 

مناقشة رساةل املاجس تري  81/00/8102جامعة بغداد يوم السبت املوافق –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

 .ايضة التنسللطالبة )تقى محمد صاحل( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور اسامعيل محمد رضا واليت اكنت مبوضوع ر

وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )دراسة حتليلية لواقع تطبيق احلومكة الالكرتونية دلى الاحتاد العرايق املركزي للتنس(، اىل 

بناء مقياس لواقع احلومكة الالكرتونية والتعرف عىل واقعها دلى الاحتاد العرايق املركزي للتنس ومعرفة املعوقات اليت واهجت 

 .انمج، ووضع بعض املقرتحات حلل تكل املعوقاتتطبيق هذا الرب

املهنج الوصفي بأ سلوب املسحي عىل عينة البحث املمتثةل بأ عضاء الهيئات الادارية لالحتادات الفرعية  أ س تخدمت الباحثة 

ة % من جممتع البحث الاصل، ولعدم توافر مقياس ميكن من خالهل التعرف عىل واقع احلومك011للتنس اذلي يشلك نس بة 

الالكرتونية )عىل حد عمل الباحث( ذلا ارتأ ت الباحثة مبساعدة املرشف واخلرباء اخملتصني يف هذا اجملال ببناء مقياس واقع 

 .تطبيق احلومكة الالكرتونية بعد اهناءه وتوزيعه عىل العينة ومجع النتاجئ واجراء معاجلات احصائية

واكنت امهية هذا البحث معرفة واقع احلومكة الالكرتونية دلى الاحتاد العرايق املركزي للتنس والتعرف عىل املعوقات اليت 

حالت دون تطبيقها ودراسة تكل املعوقات للتوصل اىل بعض املقرتحات اليت من شأ هنا تعاجل ذكل املعوق اذ ان من 

س تخدام احلومكة الالكرتونية اليت تكون افضل من الادارة التقليدية اليت اساس يات جناح اي معل اداري داخل اي منظمة ا
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تعمتدها اغلب قطاعات ادلوةل العامة واخلاصة والاهلية ومن بيهنم الرايضية اليت تكون عرضة للتلف والضياع وتكون ملكفة 

 :وذات هجد اكرب، فربزت مشلكة البحث بطرح عدة تساؤالت من بيهنا

 احلومكة الالكرتونية دلى الاحتاد املركزي للتنس؟ما هو واقع تطبيق 

 ما يه املعوقات اليت واهجت تطبيق احلومكة الالكرتونية دلى الاحتاد العرايق املركزي للتنس؟

التوصل اىل بناء مقياس احلومكة الالكرتونية املبين عىل الاسس العلمية،   -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

الراييض شأ نه شأ ن ابيق اجملاالت يزخر ابلتغريات ذلكل حيتاج اىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة، ان  ان اجملال

جيابيات كثرية ميكن الاس تفادة مهنا يف اجملال الراييض، توثيق   احلومكة الالكرتونية يه نظام جديد مس تحدث حيوي مزااي وا 

حتاد غري جمدي وال ينفع الاحتاد وتطلعاته املس تقبلية وتطور لعبة التنس، اذ ال جند املعلومات اليدوي املس تخدم حاليا يف الا

 .الكثري من املعلومات اليت ختص الالعبني واملدربني والاداريني عند احلاجة الهيا بسبب ضياعها ل هنا توثق بطريقة غري علمية

ل الوقت الالزم واجلهد املبذول والتلكفة، ويعمد عىل تنظمي ابس تخدام احلومكة الالكرتونية ابالحتاد الراييض يساعد عىل تقلي

 امور الاحتاد وتنس يق اموره ادلاخلية واخلارجية وتسهيل اجراءات العمل الاداري

اعامتد نظام احلومكة   واوصت اباليت: تطبيق مقياس احلومكة الالكرتونية عىل الاحتادات الاخرى ملعرفة واقعها الالكرتوين،

اقامة ندوات تثقيفية ودورات تدريبية حول ماهية احلومكة   داخل الاحتاد لتسهيل معل الاحتاد بصورة عامة،الالكرتونية 

الابتعاد عن الطرق التقليدية يف ادارة معل الاحتاد   الالكرتونية وكيفية التعامل بتكنولوجيا املعلومات واحلواسيب الالية،

يل واللجوء اىل الطرق احلديثة املمتثةل بتكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت ذات الطابع الرتيب والتعب واذلي يأ خذ وقت طو 

 .من شأ هنا رفع مس توى الاحتاد بشلك متلامل

الاس تاذ املساعد   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور مازن هادي كزاز رئيسا، الاس تاذ ادلكتور عامد عبد الكرمي،

 .ذ ادلكتور اسامعيل محمد رضاالاس تا  ادلكتور صالح وهاب شاكر،
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 جامعة بغداد حتتفل بتخرج دفعة جديدة من طالهبا

 (شعار )النرص والتتمنية حتت

اجلادرية  –ومن مالعب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  81/00/8102اقامت جامعة بغداد مساء يوم السبت املوافق

 .90لطلبة دورة )النرص والتتمنية( ادلفعة ” جامعة بغداد ” أ وسع احتفال خترج ل عرق جامعة عراقية وعربية 

ومشل احلفل اذلي تزامن مع دخول اجلامعة تصنيف التاميز الربيطاين الفضل اجلامعات يف العامل، اللكيات العلمية والاسالمية 

لتعلمي العايل والبحث العلمي والانسانية، واكنت امس ية اكرث من رائعة حرضها العديد من مسؤويل ادلوةل مهنم وكيل وزارة ا

لشؤون البحث العلمي ال س تاذ ادلكتور فؤاد قامس محمد ممثال عن معايل وزير التعلمي العايل، ووزيرا التعلمي العايل الاس بقني 

ادلكتور عبد الرزاق العيىس، ادلكتور عيل الاديب، وعدد من اعضاء جملس النواب فضال عن رؤوساء اجلامعات العراقية 

ء اللكيات، و اهايل الطلبة اخلرجيني، واكنت فرحة التوصف حيث ابتدأ  كراديس الطلبة ابالس تعراض امام احلضور ومعدا

تقدهمم كردوس اللكية العسكرية اذلي اذهل احلضور بنظامه والسري اجليد ذي املس توى العايل تاله كراديس الطلبة لكية تلو 

 .الاخرى

وم الرايضة الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي والسادة املعاونني العلمي،شؤون الطلبة، واكن لعميد لكية الرتبية البدنية وعل

 .والاداري، والسادة رؤساء الفروع وخنبة خرية من اساتذة اللكية ادلور املهم والفاعل يف تنظمي الاحتفالية

 .اءة سورة الفاحتة لشهداء العراقبعد انهتاء الاس تعراض املمزي للطلبة قرأ ت اية من اذلكر احلكمي تالها وقفة لقر 

بعد ذكل القى ممثل معايل وزير التعلمي لكمة هئن فهيا الطلبة املتخرجني وبني ان جناح الطلبة وخترهجم يف مثل هذه املرحةل 

ن رهان العراق معقود بأ بنائه اخمللصني وان املس تقبل م ن ميثل مثرة تضحيات ومصود قواتنا البطةل وحشدان الشعيب مؤكدا ا 

 . صنعهم وان الغد يف متناول أ يدهيم

كام و القى الاس تاذ ادلكتور عالء عبد احلسني رئيس اجلامعة لكمة بدهئا بهتنة الطلبة واشاد ابجلانب العلمي للكيات اجلامعة 

خولها اىل اكفة ممتنيا للكياهتا السري قدما ابجتاه طريق العمل وتطرق اىل املراتب العلمية اليت بلغهتا اجلامعة من حيث د

تصنيفات عاملية ، مث أ لقى ترديد مراس مي منح الشهادة للخرجيني ال س تاذ املساعد ادلكتور أ سامة فاضل عبد اللطيف رئيس 

 . اللجنة الفنية ومن مث ردد معه اخلرجيون اداء القسم خلدمة الوطن احلبيب العراق

لونة تعبريًا عن النقاء والصفاء زينت سامء الاحتفال، وبعد وقد ختللت أ جواء الاحتفال اطالق أ عداد كبرية من البالوانت امل

تقدمي الهدااي عىل الطلبة الاوائل من لكية من لكيات اجلامعة فسح السادة املسؤولون اجملال للطلبة ابالحتفال مع الاهل 

والرائع ولك التوفيق هلم يف احلياة والاصدقاء واكنت امسيئة مليئة ابالفراح والهتافات فهنيئا لطلبتنا الاعزاء هذا احلفل املمزي 

 .العملية اليت تنتظرمه

وبدورها تبارك عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الطالب امحد هادي مجعة كرمي ابعتباره الطالب الاول للعام ادلرايس 

 .الف مربوك واىل مزيد من التقدم والازدهار 8102-8102
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 لكية الرتبية البدنية تناقش ال من النفيس والتوافق الاجامتعي وعالقهتام ابالجتاه حنو درس الرتبية الرايضيةاطروحة يف 

مناقشة رساةل املاجس تري  89/00/8102جامعة بغداد يوم االثنني املوافق –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

 .د ادلكتور بيداء كيالن محمود واليت اكنت مبوضوع عمل النفس الراييضللطالب )لطيف غين نصيف( ابرشاف الاس تاذ املساع

وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )ال من النفيس والتوافق الاجامتعي وعالقهتام ابالجتاه حنو درس الرتبية الرايضية دلى طالب 

عداد مقياس لل من النفيس والتوافق الاجامتعي، واىل التع ىل ا  رف عىل العالقة مع الاجتاه النفيس حنو املرحةل اال عدادية(، ا 

 .درس الرتبية الرايضية دلى طالب املرحةل اال عدادية

( طالبا، 339أ س تخدم الباحث املهنج الوصفي بأ سلوب العالقات املتبادةل وحالهتا الارتباطية، واكنت عينة البحث مكونة )

واس تعان الباحث مبقياس الاجتاه النفيس )وسام قامس اكظم وقام الباحث ببناء مقيايس لل من النفيس والتوافق الاجامتعي، 

(. وبتطبيق املقاييس الثالثة عىل عينة من جممتع البحث ابلطريقة العشوائية، وقد عوجلت النتاجئ ابلوسائل اال حصائية 8109

 .، وقد مت عرض النتاجئ مضن جداول ونقاط ومناقش هتا(SPSS )احلقيبة اال حصائية

ّن اجلوانب النفس ية املتعددة ترتبط مع بعضها وتؤثر بشلك مبارش يف خشصية الطالب وابل خص ا   وتطرق الباحث عىل

الاجتاه النفيس حنو املشاركة احلقيقية والفاعةل يف ادلرس اذ تلعب دوراً مبارشاً وأ ساس يًا يف أ داء املتعمل يف ادلرس، وتربز 

عي بوصفهام حمور املتغريات النفس ية يف عالقهتام مع الاجتاه أ مهية البحث من خالل دراسة ال من النفيس والتوافق الاجامت

 .النفيس
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آخر، وقد يكون  ىل أ من خالل جتربة الباحث امليدانية، الحظ تباين املشاركة للطالب يف نشاطات ادلرس من طالب ا 

ىل اخنفاض مس توى ال من النفيس والتوافق الاجامتعي احد أ مه ال س باب؛ مما يؤثر بشلك سليب عىل طريق ة أ داهئم ويؤدي ا 

هبوط يف مس توى التعمل والتوجه حنو درس الرتبية الرايضية، ذلا ارتأ ى الباحث دراسة املشلكة دراسة علمية للتعرف عىل 

 .فهيا  أ مه نقاط الضعف والقوة

الاجامتعي مع ان هناك عالقة ارتباط معنوية بني ال من النفيس والتوافق   -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

 .الاجتاه النفيس حنو درس الرتبية الرايضية دلى طالب املرحةل اال عدادية يف بغداد

واوصت اباليت: بتمنية وتعزيز ال من النفيس والتوافق الاجامتعي دلى طالب املرحةل الاعدادية يف بغداد ملا هل من أ مهية يف 

 .تعزيز الاجتاه النفيس حنو درس الرتبية الرايضية

فت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور سعاد سبيت عبود رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور عيل صبحي وتأ ل

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور بيداء كيالن  الاس تاذ املساعد ادلكتور فاضل كردي شالكة،  خلف،
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مصممة وتأ ثريها يف بعض القدرات البدنية واملتغريات اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش مترينات القوة الالمزتنة بأ دوات 

 م حواجز للناش ئني001البيوميلانيكية واجناز ركض 

مناقشة رساةل املاجس تري  82/00/8102جامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

 .كتور انتصار رش يد محيد واليت اكنت مبوضوع العاب القوىللطالبة )زينة اراكن محيد( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادل
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وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )مترينات القوة الالمزتنة بأ دوات مصممة وتأ ثريها يف بعض القدرات البدنية واملتغريات 

داد مترينات القوة م حواجز للناش ئني(، اىل تصممي ادوات المترينات القوة الالمزتنة ، اع001البيوميلانيكية واجناز ركض 

الالمزتنة ابل دوات املصممة ، والتعرف عىل تأ ثري مترينات القوة الالمزتنة عىل بعض القدرات البدنية واملتغريات البايوميلانيكية 

 .م حواجز للناش ئني001واجناز ركض 

جراء جتربتني اس تطالعيتني ( العب ومت ا08( من اصل )2املهنج التجرييب لعينة البحث البالغ عددمه )  أ س تخدمت الباحثة

( لغرض الوقوف عىل دقة العمل، من حيث عدد اللامريات املس تخدمة وابعادها وارتفاعها 80/00/8102الاوىل يف )

( للتعرف 02/0/8102وصالحيهتا ووضوح الصورة ال جراءات الاختبارات، اما التجربة الاس تطالعية الثانية متت يف )

 ..عد وصالحية الاهجزة والادوات املس تخدمةعىل العدد اللايف للفريق املسا

( س نة بأ ن مس توايت الاداء حلظة اجتياز احلاجز دلى 02-09م حواجز لل عامر )001وتمكن مشلكة البحث يف 

الالعبني الناش ئني ليست ابملس توى املطلوب ذلكل مق الباحث بأ عداد مترينات القوة الالمزتنة ابس تخدام ادوات مصممة واليت 

تطوير القدرات البدنية واخلاصة خبطوة اجتياز احلاجز، ابال ضافة اىل حتسني املتغريات البايوميلانيكية واجناز هتدف اىل 

 .م حواجز للناش ئني001

ان المترينات املس تخدمة بأ دوات مصممة كمترينات القوة المزتنة ذات   -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

 حيث اتزان عىل ادلرات البدنية واملتغريات البايوميلانيكية. وان تطور القدرات البدنية اثر يف تأ ثري عىل العضالت العامةل

 .املتغريات البايوميلانيكية عىل مراحل خمتلفة

واوصت اباليت: رضورة اس تخدام وسائل وادوات غري تقليدية متنوعة يف املناجه التدريبية لرفع مس توى القدرات البدنية 

بايوميلانيكية، ابال ضافة اىل رضورة التأ كد عىل اجلوانب امليلانيكية يف اس تخدام وتصممي ادوات تدريبية ليكون واملتغريات ال 

 .الهدف بدين وميلانييك

الاس تاذ ادلكتور صالح   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور حامد يوسف رئيسا، الاس تاذ ادلكتور امحد اثمر،

 .املساعد ادلكتور انتصار رش يدالاس تاذ   ايرس جناح،
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اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش بناء وتقنني مقياس الواقع الاداري يف ادلوري العرايق املمتاز بكرة القدم من وهجة نظر 

 املدربني والالعبني

مناقشة رساةل املاجس تري  88/00/8102املوافقجامعة بغداد يوم امخليس  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

للطالب )عبدالرمحن خملف موىس ( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور همند عبد الس تار عبدالرحمي واليت اكنت مبوضوع كرة 

 .القدم

ن وهجة نظر وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )بناء وتقنني مقياس الواقع الاداري يف ادلوري العرايق املمتاز بكرة القدم م

املدربني والالعبني( اىل التعرف عىل واقع الادارة الرايضية دلى اندية ادلوري العرايق املمتاز بكرة القدم يف العراق ، بناء 

 .وتقنني مقياس الواقع الاداري يف ادلوري العرايق املمتاز بكرة القدم يف العراق من وهجة نظر املدربني والالعبني

يار املهنج الوصفي ملالمئته ملشلكة البحث و مت اختيار عينة البحث من ادلوري العرايق املمتاز بكرة أ س تخدم الباحث مت اخت 

 . القدم . ومت حتديد فكرة و هدف املقياس و حتديد احملاور و الفقرات لعرضها عىل اخلرباء من اجل بناء و تقنني املقياس

 ال داري ال ندية الرايضية جيب أ ن يبىن بناء علميا وثقافيا من خالل وجتلت أ مهية البحث يف أ ن ال داء اال داري والفين      

ىل املس توايت املطلوبة يف اال دارة   أ سس خاضعة لعملية تقيمي فاعةل لتطوير اجلوانب احليوية واملهمة و الارتقاء خبرباهتم ا 

 .الرايضية

و قةل اخلربة الادارية لبعض الهيئات   عرايقاما مشلكة البحث تتلخص يف العشوائية يف بعض من ادارة اندية ادلوري ال

 . الادارية لدلوري العرايق املمتاز بكرة القدم

  -:وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها

ان مقياس ادلراسة اخلاص ابلواقع الاداري يف ادلوري العرايق املمتاز بكرة القدم من وهجة نظر املدربني والالعبني تكّون  .0

 .( فقرة91مل )حماور( وليس من حمور واحد تتوزع عليه )من مخسة عوا

( فقرة اذ توزعت عىل العامل 03احتلت الفقرات املرتبطة ابلتنس يق املرتبة الاوىل بني فقرات املقياس اللكية بعدد ) .8

الرابع والعامل ( فقرات و بفقرة واحدة يف العامل 9( فقرة يف العامل الثاين والعامل الثالث )8( فقرة و ) 8الاول بعدد) 

 . ( فقرات . و بذكل احتلت الرقابة الامهية الاكرب يف العملية الادارية3اخلامس )

( فقرة للك 08ابملرتبة الثانية تساوت الفقرات اخلاصة ابختاذ القرار و الرقابة من حيث عدد الفقرات يف املقياس و بواقع ) .3

 2( فقرات عىل التوايل و العامل الثالث )9،  1والعامل الثاين )( عىل التوايل 9، 8مهنام وتوزعت عىل العامل الاول )

( فقرة واحدة .ذلا عىل الهيئات اال دارية الرتكزي عىل هذا العنرص 0، 8( والعامل اخلامس ) 1، 0( و العامل الرابع )1،

 املهم يف أ دارة ال ندية الرايضية

رة القدم للتعرف عىل مس توى الواقع اال داري يف ادلوري العرايق تطبيق املقياس من قبل الاحتاد العرايق بك  واوصت اباليت:

املمتاز بكرة القدم واعامتده مضن معايري تقومي اداهئم، ارشاك الهيئات الادارية بدورات تطويرية يف اجلانب الاداري مع 

 رضورة الاطالع عىل الاساليب احلديثة يف ادارة الاندية الرايضية

الاس تاذ   الاس تاذ ادلكتور محمد عبد احلسني عطية رئيسا، الاس تاذ ادلكتور عامر دروش،وتأ لفت جلنة املناقشة من 

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور همند عبد الس تار  املساعد ادلكتور صاحل جويد،
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 مشاراكت دولية الساتذة الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

مدرسة روت ادلولية ” البدنية وعلوم الرايضة يف دورة حتت عنوانلكية الرتبية  –شارك وفد ااكدميي من جامعة بغداد 

يف مجهورية املانيا ادلميقراطية يف   ”للعالج الطبيعي طويل الامد وتأ ثريه عىل الاجناز الراييض والاختبارات اخلاصة به

ذ وصل الوفد اجلامعي يوم االثنني واكن 01وملدة  08/00/8102مقاطعة ش توتلارت بتارخي  يف اس تقبال الوفد مدير  اايم ا 

مدرسة روت ادلولية ومدير ادلورة الس يد ) ڤولكر س تارك ( ورحب املس تقبلون ابلوفد وبدأ ت اعامل ادلورة يف اليوم 

لقاء احملارضات العملية والنظرية ، واخر املس تجدات للعلوم التطبيقية يف جمال الاختصاص والتعرف   الثاين وجرى يف ااثنئه ا 

 .زة والوسائل العالجيةعىل احدث الاهج

آت وأ حلقهتا زايرة لبعض  آت الرايضية والقاعات واملالعب والاطالع عىل تكل املنشأ وتضمنت فعاليات ادلورة زايرة املنشأ

املدراس التخصصية يف املقاطعة واليت اسفرت عن ابرام اتفاقات مع بعض املدراس والاحتادات واجلامعات وذكل لعمل 

 . ني اجلامعات العراقية واجلامعات الاملانية يف الاختصاصات العلميةبروتوكول تعاون مشرتك ب

ويف ختام ادلورة حصل املشاركون عىل شهادات دولية يف الاختصاص ابرشاف ذوي الاختصاص، ومثل وفد جامعة بغداد 

س تاذ املساعد ادلكتور اسعد من لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الك من الاس تاذ ادلكتور محيد عبد النيب الفتالوي، والا

 .عبد هللا محد الساليم، وادلكتور ايالف ربيع المتميي

والخيفى عىل احد دور جامعة بغداد وعامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة املمتثةل ابالس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي 

نقل اخلربات اليت وصل الهيا العامل الغريب اىل بدلان العراق  يف ادلمع املس متر واحلث عىل هذه املشاراكت ادلولية اليت من شأ هنا

 .وتطويرها خدمة للعمل والعلامء والطلبة

ووجه الس يد العميد اعضاء الوفد بنقل اخلربات اليت اكتس بوها اكفة اىل ابحيث اللكية وتدريسيهيا بتنظمي احملارضات، 

 .ملشاركة يف املواقع الرمسية للكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضةوادلورات التدريبية، وورش العمل، فضال عن نرش فودلر ا
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 طلبة الرتبية البدنية يشاركون يف حمارضة نوعية ابللغة الانلكزيية

تطبيقا لتوجهيات ال س تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي معيد اللكية ابختاذ الوسائل العاملية احلديثة يف احملارضات النظرية 

الاس تاذ ادلكتور ليث فارس   يف اللكية ومبتابعة الاس تاذ ادلكتور صباح قامس املعاون العلمي وابرشاف مبارش من والعملية

 .مجيل رئيس فرع العلوم النظرية

، حمارضة نوعية 00/8102/ 82نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف يوم الاربعاء املصادف    

  .للغة الانلكزيية لطلبة اللكية، ابرشاف الاس تاذ املساعد انسام يعربيف درس ا

وتتطلب هذه املواهب   ويريم هذا النوع من النشاطات لطلبة اللكية اىل ابراز مواههبم اكمنة وقدراهتم عىل اال بداع والمتزي،

را والعمل عىل تمنيهتا فال س تاذ هو العنرص اىل توجيه ورعاية خاصة وتشجيع ال ساتذة الااكدميني لهؤالء الفئة الكتشافها مبك

ننا نتحدث عن أ ساليب تدريس ية حديثة وأ مناط سلوكية ابداعية  ذ ا  ال ساس عىل مس توى التنفيذي لرعاية مواهب الطلبة ا 

 .تتضمن أ نشطة تدريس ية موهجة لتمنية قدرات الطلبة ومواههبم القامئة عىل الابتلار والتجديد

ارضة اعداد نرشات توضيحية كوسائل ايضاح للمصطلحات املس تخدمة يف الكتاب املهنجي ملادة وتضمن اجلزء الاول من احمل

وقسم الطلبة عىل جماميع لك اربعة طالب   اللغة الانلكزيية، من خالل توضيح لك مصطلح يف النرشات اليت اعدوها،

 .يقومون ابعداد نرشة يف موضوع معني

عداد الاس تاذة املساعدة انسام يعرب كوس يةل مهنا لكرس يف حني تضمن اجلزء الثاين وضع العالم ات الهنائية للك نرشة من ا 

 .ال مناط املتبع يف الامتحاانت النظرية والعملية
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 اس تضافة يف قناة العراقية الفضائية

البدنية وعلوم الرايضة يف اس تضافت قناة العراقية الفضائية ادلكتورة بيداء عبد الصاحب الطايئ التدريس ية يف لكية الرتبية 

؛ ملناقشة موضوع الامراض النفس ية والاجامتعية  8102/00/89برانمج)فنجان الصباح( ، وذكل يف يوم الاحد املوافق 

 . السائدة يف اجملمتعات اخملتلفة ،وكيفية معاجلهتا

انه ميكن معاجلهتا والس يطرة علهيا  واوحضت ادلكتورة الطايئ ان البحث يف جمال احلاالت النفس ية امر ليس ابليسري ، االّ 

آلية  آبة( اذلي يؤثر سلبا يف سلوك الفرد وأ بطرق كثرية .. ولعل ابرز هذه الامراض النفس ية واكرثها انتشارا هو مرض )الك

آخرين ، ويكون  تعاطيه مع حميطه وبيئته، وهو عادة ما يظهر عند الاشخاص اذلين الميتلكون القدرة عىل التكيّف مع ال

ة لتعرض الفرد للخربات والتجارب غري املرغوب فهيا ، اكلفشل يف جتربة معينة أ و الفشل يف ادلراسة أ و العمل وما شابه نتيج

حساس دامئ ابحلزن والتعاسة وعدم الاس متتاع ابحلياة والشعور ابالحباط وفقدان ال مل ، وتمكن  ذكل ، وهو بذكل ا 

نتيجة لضغوطات احلياة اخملتلفة   الرغبة يف مزاوةل احلياة اليومية، وهذا أ عراضه يف العزةل واختالل النوم وامخلول وعدم

 . وتراكامت هذه الضغوطات

 : وبينّت الطايئ أ مه الطرق العالجية ذلكل ، واليت تمكن يف ثالثة جوانب رئيسة
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من حالته النفس ية عىل الصعيد الفردي ؛ عزم الشخص عىل عالج نفسه بنفسه ، وأ ن تكون هل ارادة وقوة عىل اخلروج  –

 . ، مثل اخلروج والتواصل مع الاخرين للتزنه، وممارسة الرايضية اليت تفر  الكثري من الشحنات السلبية

أ ما العالج الاجامتعي ، فيمكن يف اشرتاك مجموعة من الاقارب والاصدقاء ملساعدة الفرد اذلي مير ابزمة نفس ية يف ختطهيا  –

 .ما يعرتيه خيفف عنه الكثري؛ مفجرد جعهل يتحدث عن شعوره و 

وعادة ما نلجأ  يف ال خري اىل العقاقري الطبية ، واليت يه ابحلقيقة ليس عالجا جذراي بقدر مايه حاّل مؤقتا لتخفيف  –

 .الاعراض

ويف صدد احلديث عن العالقة بني الرفاهية اليت تشهدها بعض اجملمتعات وش يوع الامراض النفس ية فهيا ، بينّت الطايئ أ ن 

الشعوب او اجملمتعات اليت تنعم ابلرفاهية يش يع فهيا التفكك ال رسي والتوجد بيهنم الالفة والتواصل كام اهنا مل تتعرض لتلكل 

الازمات واحلروب اليت تعرضت لها اجملمتعات العربية ، الس امي يف جممتعنا العرايق ، اذلي اس تطاع توظيف لك الازمات اليت 

 . مة النازحني خري دليل عىل ذكلمر هبا اجيابيا ؛ ولعّل أ ز 

 

 

 

 ة الرتبية البدنية وعلوم الرايضةالعمل التطوعي يف لكي
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يعد العمل التطوعي من الاعامل الانسانية السامية اليت ترتقي ابالنسان اىل ملانة مرموقة من خالل بذهل هجدا بال مقابل 

 بدوافع دينية وانسانية راقية .ة جملمتعه مما يدل عىل حتمل املسؤولية الفردية وامجلاعي

وتعد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة احدى املؤسسات الس باقة يف العمل التطوعي اذا عكست من خالل محالهتا 

 التطوعية اجيابية فاعةل لطالهبا ومدرس هيا . ووحضت مدى ازدهارها وانتشار الاخالق امحليدة بني افرادها .

 

الت تطوعية افلار متطورة واساليب جديدة للعمل التطوعي بعد توفر املواد الالزمة دلمعهم يف اذ قادت اللكية ثالث مح

هذا اجملال . واتسمت هذا امحلالت ابلتنظمي والتخطيط فضال عن التوجيه ما اسهم يف جناح العمل واكنت هذه امحلالت 

 -بية البدنية وهذه امحلالت يه :ابرشاف ثالثة تدريس يني من لكية الرت 

 الاوىل ابرشاف ادلكتور صالح وهاب

الليل الظهار اللكية  اذ مت ختطيط مدخل اللكية من قبل مجموعة من الطلبة اذلين معلوا ليومني متتاليني ول وقات متأ خرة من

 ابهبيى صورة

 -اسامء فريق العمل :

 أ .م.د صالح وهاب شاكر -0

 ايرس امحر -8

 يوسف رصحي -3

 عبد هللا فراس -1

 صبيحمصطفى  -9

 حسني محمد -9

 حسني جواد -2

 رضوان غدير -2

 طارق عيل -2

 محمد جبار -01
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 عيل رش يد -00
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 امحلةل الثانية

 يد اللكية أ .د عدي طارق الربيعيابرشاف مع 

 د للشؤون الادارية أ .د فراس مطرشمعاون العمي

ابلطلبة  اللكية وتنظيفه وازاةل الكرايس اخلاصةمبشاركة فريق اللكية التطوعي حيث معلت هذه اجملموعة عىل ترتيب ملعب 

 بعد حفل التخرج املركزي
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 يق العمل ) حفل التخرج املركزي (اسامء فر 

 أ .د عدي طارق حسن الربيعي -0

 أ .د فراس مطرش الراكيب -8

 اثين د –عيل مش تاق  -3

 غزوان رزاق _ اثين د -1

 مصطفى محمد _ اثين أ   -9

 حسن عقيل _ اثين أ   -9

 حسني حيدر _ اثين أ   -2

 مر _ اثين أ  بالل عا -2

 عيل ابمس _ اثين د -2

 امري عيل _ اثين د -01

 حسن سايم _ اثين د -00

 والء جامس _ اثين د -08

 عامر حسن _ اثين د -03

 جساد عبد الهادي _ اثين د -01
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املرحةل الثانية بصيانة قاعة املالمكة وادامهتا ، من الثالثة ابرشاف د. ايالف ربيع و د. محمد قيص اذ قامت مجموعة من طلبة 

 جدران .. ومساطب .. وكذكل احللبة
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم دورة دولية ابللياقة البدنية

الرايضة / جامعة بغداد  اقامت وزارة الرتبية ابلتعاون مع وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي ولكية الرتبية البدنية وعلوم 

 .دورة تدريبية دولية يه الاوىل من نوعها ابختصاص اللياقة البدنية التابعة لالاكدميية ادلولية للتمنية والتطوير ادلوري

اقميت ادلورة عىل مالعب وقاعة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ، وحارض فهيا لك من ادلكتور محمد عبد الرؤوف 

 .يل من مجهورية مرص العربية واحملارض ادلويل ادلكتور عيل صادق التدرييس يف لكيتنااحملارض ادلو

اايم لتطوير قدرات وقابليات الاساتذة واملدربني يف جمال التدريب  01مشلت ادلورة حمارضات نظرية ومعلية مكثفة ملدة  

 . ن اكفة تربيات العراق ومدربني منتخبات وطنية ايضاعلام ان املشاركني يف ادلورة مه اساتذة ومعلمني م… والرتبية والتعلمي 

حيصل املشارك اذلي جيتاز ادلورة عىل شهادة دولية وهوية خاصة ملامرسة همنة تدريب اللياقة البدنية صادرة من الااكدميية 

 .ادلولية للتدريب

ث اهمت معايل الوزير خشصيا بفكرة تطوير هذا وعلقت ادلكتور فاتن غامن خليل مسؤوةل املراكز الرايضية يف وزارة الرتبية حي

مواهب مدريس ومعلمي ومعلامت واملرشفني الفنيني يف اختصاص الرتبية الرايضية ، وعليه ارتأ ت شعبة املراكز التدريبية 

يف  اقامة دورة تدريبية دولية للياقة البدنية لغرض تطويرمه وتزويدمه ابملعلومات احلديثة لغرض الاس تفادة مهنا وتطبيقها

 . تدريباهتم عىل اسس علمية ومعلية
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 ها اساتذة لكية الرتبية البدنيةمناصب هممة يف الاحتادات الرايضية العراقية يتقدل

اسفرت النتاجئ الهنائية النتخاابت الاحتادات الرايضية العراقية يف دورهتا احلالية واليت جرت ابرشاف اللجنة الاوملبية 

يف رئاسة  العراقية،  عن تقدل خنبة ااكدميية كفوءة من تدرييس لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة مناصب هممةالوطنية 

 وعضوية هذه الاحتادات.

 جاء ذكل نتيجة للخربة الااكدميية والرايضية العريقة والسرية اذلاتية املليئة ابالجنازات احمللية، العربية، والعاملية اليت ميتلكها

 تدريس يوا اللكية الام للكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف العراق.

 

 وهؤالء الكفاءات اذلين رفعوا امس جامعة بغداد يف الاوساط الرايضية مه:

 

 املنصب املناط به/ الاحتاد صفته يف اللكية الامس ت

 رئيس/ احتاد اجلودو معيد اللكية ا.د عدي طارق الربيعي .      0

امني  رئيس فرع الالعاب الفردية أ .م.د اسعد عبد هللا محد الساليم  .     8

 عام مساعد / احتاد اجلودو

 عضو/ احتاد كرة السةل تدرييس أ .م.د وسن حنون .      3

 عضو/ احتاد كرة السةل تدرييس أ .م.د خادل جنم .      1

 عضو/ احتاد كرة السةل تدرييس أ .م.د همند عبد الس تار .      9

 امني عام / احتاد البيس بول تدرييس أ .م.د عيل عبد الواحد     .  9

 عضو احتاد دويل

 

 الامني املايل/ احتاد الس باحة تدرييس أ .م.د فرقد عبد اجلبار .      2
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 الامني العام املساعد / اللجنة الالوملبية الوطنية العراقية

 

 رئيس/ احتاد الاسكواش   أ .م.د عيل هجاد .      2

 عضو/ احتاد رفع االثقال تدرييس أ .م.د مصطفى صاحل .      2

 عضو/ احتاد رفع االثقال تدرييس م.م صاحل همدي .  01

 الامني املايل/ احتاد العاب القوى تدرييس أ .م.د زيدون جواد .  00

 عضو/ احتاد املالمكة تدرييس د. ايالف ربيع .  08

  

 

تدريسينا ومه الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش، الاس تاذ ادلكتور امحد اثمر تكل الانتخاابت اليت جرت بعضوية اثنان من 

 ة النتخاابت الاحتادات الرايضية()ومه من مضن الهيئة املرشف

والخيفى عىل احد ان لرئيس واعضاء الاحتاد الراييض مبختلف مسمياته همام ومسؤوليات كبرية من شأ هنا تطوير املس توى 

يا،  ومن اجل ان نرفع من معل الاحتادات الرايضية وللددور الدذي تـضطلع بده اللجندة ال وملبيدة الراييض حمليا، عربيا، اقلمي 

الوطنيدة العراقية يف قيادة احلركة الرايضية بشلك عدام هدذا ممدا يتطلدب التـزام كبيـر علـى الاحتادات الرايضية ابن يكـون 

بشلك عام ذلا فان هناكل جوانب رئيس ية تعمل هبا مجيع الددول  هنالدك مدس توى رايضـي جيدد للمنتخبدات الرايضدية

املتقدمدة رايضديا علـى ضـرورة وجـودة اال دارة املركزيدة للرايضـي والتندس يق املتلامدل بدني الرايضدية احلكومية والقطاعات 

لـى هدذا القطداع احليوي. ىل ادلمع وتقددمي التدسهيالت ا   ال خرى ابال ضافة ا 


