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 ابحثان يف جامعة بغداد حيصالن عىل براءة اخرتاع لمتكهنام من تصنيع هجاز لقياس القوة الانفجارية ملصارعي اجلودو

… هو… منجزات علمية جديدة ترى النور وتسجل لصاحل لكيتنا الام لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة وهذه املرة املنجز

 براءة اخرتاع

الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد الاس تاذ املساعد ادلكتور اسعد عبد هللا محد الساليم ، حصل الباحثان يف لكية 

لمتكهنام من تصنيع   والاس تاذ ادلكتور عباس عيل عذاب عىل براءة اخرتاع من اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة النوعية،

 .جارية ملصارعي اجلودولقياس القوة الانف .S.F.M.D هجاز قياس القوة الراييض

وتضمنت براءة الاخرتاع للفريق املكون من التدريس يان يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد ادلكتور ادلكتور 

 .اسعد عبدهللا محد الساليم، وادلكتور عباس عيل عذاب، تصممي هجاز يساعد يف قياس القوة الانفجارية ملصارعي اجلودو

الباحث من جامعة بغداد )ادلكتور اسعد الساليم( شغل مناصب عدة يف لكية الرتبية البدنية من ابرزها رئيس ويذكر ان 

فرع الالعاب الفردية حاليا، واكن مديرا لشعبة الاعالم والعالقات العامة ومسؤول وحدة الانرتنت يف اللكية، كام وشارك 

 .شاركة دولية وعربية وغريهامبؤمترات دولية وبطوالت وحصل عىل جوائز وشهادات م 
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اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش تأ ثري متارين ابس تخدام هجاز احملااكة يف تطوير بعض القدرات البدنية واحلركية ودقه أ داء 

 بعض املهارات ال ساس ابلريشة الطائرة

املاجس تري للطالبة )فرح حسن عبد( ابرشاف  جامعة بغداد مناقشة رساةل –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور لؤي حسني البكري واليت اكنت مبوضوع العاب املرضب

يف تطوير بعض القدرات البدنية واحلركية ودقه Kinect  وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )تأ ثري متارين ابس تخدام هجاز احملااكة

 (Kinect) ( س نة( ، اىل معرفه تأ ثري اس تخدام هجاز احملااكة01شة الطائرة بأ عامر حتت )أ داء بعض املهارات ال ساس ابلري 

( س نة يف 01يف تطوير بعض القدرات البدنية واحلركية ودقه أ داء بعض املهارات ال ساس ابلريشة الطائرة بأ عامر حتت )

بغداد مت اس تخدام املهنج التجرييب بتصممي الريشة الطائرة دلى الالعبني الناش ئني يف النادي االثوري و ال رمين يف 

 .اجملموعتني املتاكفئتني

( و 8102-8102ومت اختيار عينة البحث من الالعبني الناش ئني املشاركني يف ال ندية املشاركة يف نشاط الاحتاد للعام)

%( من جممتع 89.92نس بة )( متعمل ميثل 08( من جممتع البحث اللكي، اما عينة البحث وابلغ عددمه )94البالغ عددمه )

البحث الاصيل حيث مت تقس ميهم ابلطريقة القرعة اىل مجموعتني متساويتني ) جتريبية والضابطة( مت اختيار النادي االثوري 

للك مجموعة، مت تنفيذ التجربة الرئيسة   ( متعمل1لميثل اجملموعة التجريبية والنادي ال رمين لميثل اجملموعة الضابطة و بواقع )

( دقيقه وبعد الانهتاء من تنفيذ التجربة 01( أ سابيع واكن زمن الوحدة التعلميية )01واقع وثالث وحدات يف ال س بوع ملدة )ب

 .ملعاجله نتاجئ البحث (spss) الرئيسة مت اجراء الاختبار البعدي، ومت اس تخدام احلقيبة الاحصائية للعلوم الاجامتعية

أ ن املهنج املتبع للعينة الضابطة واس تخدام هجاز احملااكة للعينة التجريبية   -من امهها:وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات 

ثر  اكن لها دور همم يف تطوير مس توى املهاري والقدرات البدنية واحلركية و ان اس تخدام هجاز احملااكة لعينة التجريبية اكن هل ا 

اء بعض املهارات ال ساس ية، حيث ان هذا ال ثر قد تباين يف النتاجئ أ كرث فاعلية يف تطوير القدرات البدنية واحلركية ودقة أ د

 .بني اجملموعتني البحث

التأ كيد عىل اس تخدام هجاز احملااكة املقرتح من قبل الباحثان وذكل لتأ ثريه اال جيايب يف معلية التعمل من خالل   واوصت اباليت:

ماكنية اس تخدامه ما حققه من نتاجئ، اس تخدام هجاز احملااكة يف تعمل همار  ات أ خرى يف العاب فردية او فرقية وذكل لوجود ا 

ابلرايضات املتعددة لغرض زايدة دافعية الالعبني والطالب حنو التعمل، زايدة الاهامتم ابس تخدام التقنيات احلديثة 

لية اجيابية من شاهنا ان تساعد يف وتكنولوجيا التعلمي وخاصة تقنية احملااكة عرب الواقع الافرتايض واليت هتئي للمتعمل بيئة تفاع 

 .زايدة رغبة حنو التعمل

الاس تاذ املساعد   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور محمد حسن هليل رئيسا، الاس تاذ ادلكتور خفري ادلين قامس،

 .الاس تاذ املساعدادلكتور لؤي حسني البكري  ادلكتور عيل ميك،
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نية تناقش تصممي أ دوات مساعدة وأ ثرها يف التعمل والاحتفاظ مبهاريت العجةل البرشية والقفزة اطروحة يف لكية الرتبية البد

 العربية عىل بساط احلراكت ال رضية يف امجلناس تك الفين

جامعة بغداد مناقشة رساةل املاجس تري للطالبة )فاتن حسن عبد( ابرشاف  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .طالبات –كتور سوزان سلمي واليت اكنت مبوضوع امجلناس تك الفين الاس تاذ ادل
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وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )تصممي أ دوات مساعدة وأ ثرها يف التعمل والاحتفاظ مبهاريت العجةل البرشية والقفزة العربية 

تساعد يف التعمل والاحتفاظ عىل بساط احلراكت ال رضية يف امجلناس تك الفين للطالبات( ، اىل تصممي أ دوات مساعدة 

مبهاريت العجةل البرشية والقفزة العربية عىل بساط احلراكت ال رضية يف امجلناس تك الفين لطالبات املرحةل الثالثة يف لكية الرتبية 

القفزة التعرف عىل أ ثر أ س تخدم ال دوات املساعدة يف التعمل والاحتفاظ مبهاريت العجةل البرشية و   البدنية وعلوم الرايضة،

 .العربية عىل بساط احلراكت ال رضية يف امجلناس تك الفين دلى عينة البحث

وتمكن أ مهية البحث من خالل تصممي أ دوات مساعدة قد يكون من شأ هنا التأ ثري يف تعمل هماريت العجةل البرشية والقفزة 

ت اليت قد تواجه الطالبات يف تعمل تك العربية والترسيع يف معلية تعلمها وحتسني مس توى أ داء الطالبات وتذليل الصعواب

 .املهارتني

اعمتدت الباحثة املهنج التجرييب كونه املهنج ال كرث مالمئة حلل مشلكة البحث بتصممي اجملموعتني الضابطة والتجريبية ذات 

 .البحث الاختبارين القبيل والبعدي، كون للك حبث مهنج علمي ميكن يف ضوئه التوصل اىل أ فضل طريقة حلل مشلكة

ومت اختيار جممتع البحث ابلطريقة العمدية وهن طالبات املرحةل الثالثة يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة بغداد 

( طالبة موزعات عىل ثالث شعب )ي،ح،ط( ،اما عينة البحث 21( و البالغ عددهن )8102-8102للعام ادلرايس )

يث تكون ثمثةل جملمتع البحث، وحتديد العينة بشلك جيد ومناسب لطبيعة اجملمتع فيجب حتديدها بطريقة علمية دقيقة حب 

 وادلراسة املراد اجراهئا تعطي نتاجئ اقرب ما ميكن عام هو موجود يف اجملمتع

ان لل دوات املساعدة املصممة من قبل الباحثة وال سلوب التقليدي   -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

جيابيا يف تعمل هماريت العجةل البرشية والقفزة العربية عىل بساط احلراكت ال رضية غري ان هذا ال ثر فد تباين بني املت  بع أ ثر ا 

جيايب يف تعمل اجملموعة التجريبية للمهارتني   مجموعيت البحث، ان ال دوات املساعدة املصممة من قبل الباحثة أ سهمت بشلك ا 

ان اس تخدام اجملموعة التجريبية   توى أ فضل من اجملموعة الضابطة واليت حتسنت بشلك بس يط،قيد ادلراسة واليت اكنت مبس  

لل دوات املساعدة املصممة اكن هل ال ثر ال كرب والفاعل يف زايدة اندفاع الطالبات وتشويقهن لل داء وتعمل املهارتني قيد 

ة الضابطة، اخترص اس تخدام ال دوات املصممة من قبل ادلراسة وهذا ابلهناية أ دى اىل تفوق هذه اجملموعة عىل اجملموع

الباحثة الوقت واجلهد للمدرسة والطالبات يف تعمل هماريت العجةل البرشية والقفزة العربية واذلي أ دى اىل ظهور ال ثر اال جيايب 

ية بتعمل املهارتني قيد ادلراسة كام ان اس تخدام ال دوات املساعدة املصممة أ دى اىل زايدة احتفاظ اجملموعة التجريب   يف التعمل،

 .بشلك أ فضل مقارنتا ابحتفاظ اجملموعة الضابطة

التأ كيد عىل اس تخدام ال دوات املساعدة املصممة من قبل الباحثة وذكل ل ثرها اال جيايب يف معلية التعمل من   واوصت اباليت:

همارات أ خرى يف امجلناس تك الفين وذكل لوجود اس تخدام ال دوات املساعدة املصممة يف تعمل   خالل ما حققته من نتاجئ،

ماكنية اس تخدام متنوعة لهذه ال دوات لغرض زايدة دافعية الطالبات حنو التعمل، رضورة تعممي ال دوات املساعدة املصممة   ا 

فادة مهنا يف تعلمي هذه املهارات أ وال واملؤسسات ا لرايضية عىل لكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف العراق لال 

 .رضورة أ جراء حبوث يف جمال تصنيع ال دوات املساعدة احمللية من املواد املتوفرة يف لكفة بس يطة  اثنيا،

وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عبد الرزاق اكظم عيل رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور فراس كسوب 

 .الاس تاذ ادلكتور سوزان سلمي  الاس تاذ املساعد ادلكتور اايد صاحل سلامن،  راشد،
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 تدريس يان يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة هيداين كتبا اىل مكتبة اللكية

مببادرة قمية أ هدى التدريس يان يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان، الاس تاذ املساعد 

علمي يف الريشة الطائرة حتت عنوان )القانون ادلويل للريشة الطائرة : رشح  ادلكتور لؤي البكري مكتبة اللكية كتاب

 .( نسخة011وتفصيل( للمؤلف ادلكتور حذيفة ابراهمي احلريب وبواقع )

تقدم معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي بتوجيه كتاب شكر وتقدير للموما  وبدوره وتعبريا عن امتنانه، 

 .وتقديرا  هلام وملبادرهتام الكرمية الهيام أ عزتازا  

 .أ ملني مهنم املزيد من التواصل والعطاء وان حيذوا حذومه الاخرين من منتس يب لكيتنا خدمة للعمل والباحثني
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 الرتبية البدنية تنظم حمارضة حول الاهجزة احلديثة يف لعبة املالمكة لطلبة ادلراسات الاولية

وعىل  8/08/8102املوافق  يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الاحد  نظم فرع الالعاب الفردية

لطلبة ادلراسات الاولية )املرحةل الثانية(، حارض فهيا الك من  القاعات ادلراس ية يف اللكية، حمارضة نوعية يف املالمكة 

 .ادلكتور ايالف ربيع المتميي وادلكتور محمد قيص

اىل رشح تفاصيل مكوانت ” الاهجزة احلديثة يف لعبة املالمكة وكيفية اس تخداهما” ارضة واليت اكنت حتت عنوانهدفت احمل

هجاز حديث لطلبة اللكية، مت اس ترياده مؤخرا من قبل عامدة اللكية من اململكة املتحدة الس تخدامه يف ادلروس العملية ملادة 

 .املالمكة

 )تفاصيل واجزاء اجلهاز وكيف ميكن لطلبة اللكية من الاس تفادة منه والتعرف عىل وتضمنت مناقشة حماور عدة تركزت يف

 .(طريقة اس تخدامه، اذ يعمل عىل قياس عدة متغريات للبحوث العلمية ومهنا )قوة اللمك وقوة رد الفعل وادلقة يف الاداء
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قة والقوة ورد الفعل(، واو ح انه الول مرة يف وافاد ادلكتور ايالف ان اجلهاز انلكزيي املنشا ويس تخدم يف الاختبارات )ادل

 .العراق توجد وحدة قياس للقوة يف املالمكة

 

 

http://cope.uobaghdad.edu.iq/?p=20186
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 ية الرتبية البدنية تنظم ورشةمعل عن قمي الازاهة وال خال  يف اجلامعات ابلتعاون مع منتدى الازاهة الطاليبلك 

 )حتت شعار )الازاهة وال خال  ضامنة ل زدهار الوطن

وبأ رشاف مبارش من الاس تاذ ادلكتورعدي طارق الربيعي معيد اللكية و الاس تاذ ادلكتور صباح قامس معاون العميد 

وعىل القاعات ادلراس ية للكية الرتبية  0/08/8102للشؤون العلمية أ قام منتدى الازاهة الطاليب صباح هذا اليوم االثنني 

)أ مهية ترس يخ قمي الازاهة وال خال  يف اجلامعات( جملموعة من طلبة املرحةل البدنية وعلوم الرايضة، ورشة تدريبية بعنوان 

 : ال وىل وقدم الورشة وفد من هيئة الازاهة / الااكدميية العراقية ملاكحفة الفساد ممتثةل ابل ساتذة الكرام

 . عامر مزهر القرغويل معاون املدير العام للشؤون العلمية يف الااكدميية

 . ري مدير قسم التقومي يف ال اكدمييةعيل عادل العام

 . سامان دالور الربزنچي مدير قسم التدريب يف ال اكدمية

 . وقدم جانب من الورشة التدرييس يف لكيتنا ادلكتور اثمر حامد

 وقام منسق املنتدى حس نني محمد رضا بعرض مفصل لهيلكية املنتدى وأ لية معهل ونشاطاته املس تقبلية اليت يسعى ل قامهتا

 . خدمة للصاحل العام
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 عامدة لكية الرتبية البدنية تمثن هجود فريق معل قسم الاعالم يف جامعة بغداد

تقديرا وتمثينا للجهود اليت يبذلها فريق معل قسم الاعالم والعالقات العامة يف جامعة بغداد واذلي نتلمسه يف املتابعة 

اخملتلفة للجامعة ومن مضهنا لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة وصدرها الرحب يف املس مترة مع شعب الاعالم للتشكيالت 

اس تقبال منتس بينا من الشعبة واعطاهئم املشورة والتوجهيات واملعايري الواجب اتباعها للوصول اىل مراكز متقدمة يف النشاط 

العلمي اذلي تشهده اللكية واقساهما العلمية لك يوم، الاعاليم اذلي يعد واهجة لك لكية اذ يعكس احلراك والنشاط الثقايف و 

 .فضال عن قياهما ابهداء نسخة من العدد اجلديد جلريدة جامعة بغداد

توجه عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة، وعرب موقعها الالكرتوين الرمسي اخلص عبارات الشكر والثناء اىل قسم 

ة بغداد ممتثةل ابالس تاذ ادلكتور عادل عبد الرزاق مصطاف مدير القسم ومجيع العاملني الاعالم والعالقات العامة يف جامع

 .فيه

 .ممتنية هلم املزيد من التقدم والنجاح خدمة لصاحل جامعتنا الام للوصول اىل مراكز متقدمة يف التصنيفات العاملية للجامعات
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 املناقشات يف اجلامعات العراقية اخملتلفةمشاركة اساتذة الرتبية البدنية يف عضوية جلان 

االاس تاذ ادلكتور رصحي عبدالكرمي   شارك التدرييس من لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة/ جامعة بغداد، –اوال

 (/ابيومياكنيك العاب قوى _) مرشفأ  

 تدريبات القوة املطلقة الجزاء يف جلنة مناقشة وتقومي أ طروحة طالب ادلكتوراه )حيىي غضان عيل( واملوسومة بـ )تأ ثري

اجلسم و التحفزي العصيب يف تطوير املتغريات التكتيكية وزوااي الاداء املهاري و اجناز ريم القر  للش باب( يف لكية الرتبية 

 .جامعة دايىل –الاساس ية 

كتور اي ر جناح حسني ال س تاذ ادل  شارك التدرييس من لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة/ جامعة بغداد،  -اثنيا

 /ابيومياكنيك

يف جلنة مناقشة وتقومي رساةل طالب املاجس تري )سفيان عبداللطيف محمود( واملوسومة بـ )التحليل احلريك لبعض زوااي 

 اجلسم يف انواع التقدم وعالقة بقوة الطعن للمبارز دلى طالب لكية الرتبية البدنية و علوم الرايضة /جامعةالانبار( يف لكية

 .لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة الانبار

 املدرس ادلكتور ايالف ربيع  شارك التدرييس من لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة/ جامعة بغداد، -اثلثا

وير حتويل للطالب )امنار فوزي جامس( واملوسومة بـ )تأ ثري مترينات نوعية يف تط يف جلنة اقرار عنوان اطروحة ادلكتوراه 

(س نة ( يف لكية الرتبية 09_00الانتباه وبعض املتطلبات اخلاصة بدقة الاداء املهاري ملالمكي املدرسة التخصصية بأ عامر )

 .البدنية و علوم الرايضة يف جامعة الانبار

 



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 8102اكنون الاول  شهر –النرشة الالكرتونية 

 

16 
 

 

 

 معيد لكية الرتبية البدنية يتفقد طلبة املرحةل الاوىل

اداء الطلبة وسري العملية  8/08/8102الرايضة يف جامعة بغداد يوم الاحد املوافق تفقد معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم 

الرتبوية لطلبة املرحةل الاوىل ومه عىل اعتاب حياة علمية خمتلفة عن احلياة املدرس ية مبراحلها الثالث، واس متع معيد اللكية 

فراس مطرش اىل ملحوظات الطلبة وأ مه احتياجاهتم، اذلي رافقه معاوانه الاس تاذ ادلكتور صباح قامس، والاس تاذ ادلكتور 

مؤكدا  اىل أ مهية اجلهود العلمية للطلبة وتعميق معارفهم الرايضية حلاجة البالد لرايضني ش باب ميتلكون املهارات اليت تؤهلهم 

رمسي، فضال عن التاكيد الوصول اىل مراكز متقدمة مس تقبال، كام وحهثم عىل الالزتام ابدلوام الرمسي وعدم التغيب الا بعذر 

 .عىل الالزتام ابلزي املوحد والتعلاميت اجلامعية

عىل اجراء الاجامتعات واملقابالت ادلورية املنتظمة سواء مع ثمثيل الشعب اوطلبة   حير  معيد اللكية  ويف الس ياق ذاته

 .عة لهااللكية، هبدف التواصل معهم ومعرفة املعوقات واملشالك ان وجدت ووضع احللول الرسي
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 لكية الرتبية البدنية تشارك يف الاجامتع ادلوري لقسم الاعالم والعالقات العامة

شاركت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يف الاجامتع ادلوري املوسع اذلي عقده قسم الاعالم والعالقات 

جامعة بغداد، وحبضور منتس يب شعب الاعالم لتشكيالت جامعة لكية الاعالم يف   عىل مرسح ٥/08/8102 العامة يف 

 .بغداد مجيعهم

مدير قسم الاعالم يف جامعة بغداد ادلكتور عادل عبد الرزاق ابلسادة احلضور ووجه شكر وتقديره لاكفة  ورحب 

 .املالاكت عىل هجودمه الاس تثنائية

 الس يد عيل عدانن جعيل، والس يد عيل عبد هللا هزاع لمتميي، ومثل لكيتنا مدير شعبة الاعالم ادلكتور ايالف ربيع عباس ا

نشاطات اللكيات مجيعها والس امي نشاطات التدريس يني وحهثم   وتضمن الاجامتع حماور عدة اكن ابرزها التشديد عىل نرش

طارحي عىل التعاون مع الشعب الاعالمية من اجل تغطية النشاطات اخلاصة هبم، كذكل اكد وجوب نرش الرسائل والا

ونشاطات ادلراسات العليا اكفة لكوهنا ترفع من التقومي اخلا  ابملواقع الالكرتونية ونرشها مبلخص نوعي، والابتعاد عن 

الاخطاء الشائعة اليت قد تواجه بعض التشكيالت ومهنا التأ خري يف نرش الاخبار واعادة نرش الاخبار وتكرارها وعدم 

 .همنية عالية وعدم التواصل مع قسم الاعالمالرتكزي عىل الصياغة التحريرية اب

وذلا فان لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ممتثةل بعميدها الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي تسعى دوما اىل المتزي وعدم 

 .الوقوع يف مثل هذه الاخطاء والابتعاد عهنا
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واملوظفني )) املوهوبني (( ونرش اعامهلم عىل املوقع الالكرتوين ونبه ادلكتور عادل عىل امهية نرش نشاطات الطالب 

 .والاهامتم هبذا اجلانب
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 معيد الرتبية البدنية هيدى درعا تقديراي من الااكدميية ادلولية للتمنية والتطوير

ىل معيد لكية الرتبية  البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد أ هدت ال اكدميية ادلولية للتمنية والتطوير درعا تقديراي ا 

تسلمه نيابة عنه مدير شعبة الاعالم  ٥/08/8102الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي يوم الاربعاء املوافق 

 .والعالقات العامة يف لكيتنا ادلكتور ايالف ربيع يف الاجامتع اذلي حرضه يف قسم الرتبية الفنية

تنا لدلورة التدريبية ادلولية واحتضاهنا لها وتعد الاوىل من نوعها ابختصا  اللياقة وجاء هذا التكرمي بعد رعاية لكي 

وعىل قاعة الاجامتعات الكربى  0/08ولغاية  82/00البدنية اليت نظمهتا الااكدميية ادلولية للتمنية والتطوير للمدة من 

 .مدريب منتخبات وطنيةيف اللكية، ومبشاركة اساتذة ومعلمني من تربيات العراق اكفة فضال عن 
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 لكية الرتبية البدنية تعلن انطالق فعاليات املؤمتر العلمي ادلويل الاول للمعهد العايل لدلراسات احملاسبية واملالية

املؤمتر ” انطالق فعاليات  ٥/08/8102احتضنت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الاربعاء املوافق 

 .العلمي ادلويل الاول / الوطين الثالث للمعهد العايل لدلراسات احملاسبية واملالية

اىل اعداد خمتصني ” المتزي والابداع احملاس يب واملايل دعامة اساس ية للتمنية املس تدامة ” وهيدف املؤمتر اذلي اقمي حتت شعار 

حاجة اجملمتع من املالاكت املؤهةل علميا ومعليا،  ءة عاليني لسد يف التخصصات احملاسبية والتخصصات املالية مبس توى وكفا

ومواكبة التطورات احلديثة احلاصةل يف اكفة اجملاالت والارتقاء مبس تواها من خالل ربط التخصصات احملاسبية واملالية حبقل 

 .العمل

 .( ولمل املصارف، التأ مني، الرضائبوتضمن حماور عدة يه ) احملور احملاس يب، حمور الرقابة والتدقيق، احملور املايل

وتضمنت اجللسة الافتتاحية للمؤمتر القاء لكامت املؤمتر من قبل اللجنة التحضريية، ولكمة رئيس اجلامعة، ورئيس جملس همنة 

 .مراقبة وتدقيق احلساابت ، كام ومت يف اجللسة الاوىل توزيع دروع املعهد عىل السادة الضيوف

 .الاوىل لليوم الاول من فعاليات املؤمتر مناقشة وعرض البحوث املشاركة الربعة ابحثني مشاركنييف حني تضمنت اجللسة 

وبواقع اربع جلسات متتالية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف  1/08/8102كام وستس متر فعاليات املؤمتر ليوم غد املوافق 

 .ختام املؤمتر رفع التوصيات اليت خرج هبا املؤمترصباحا يمت فهيا مناقشة وعرض بقية البحوث املشاركة، وسيمت يف 
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 اختيار تدريس ية من لكية الرتبية البدنية لرئاسة جلنة لالمتحان الشامل يف جامعة الانبار

اسامعيل رئيسا للجنة اختريت التدريس ية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان 

( يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة 8102-8102الامتحان الشامل لطلبة ادلكتوراه املقبولني للعام ادلرايس )

 .الانبار لتخصص الاختبار والقياس، وذكل ملناقشة طالب ادلكتوراه ابمس عواد عيل

جلان من ابرزها عضو الاحتاد العرايق املركزي للريشة الطائرة، عضو  ويذكر ان التدريس ية ندى نهبان قد شغلت عضوية عدة

امجلعية العراقية للكشافة، كام وشاركت يف العديد من املؤمترات وادلورات وورش العمل اخلارجية اكن اخرها يف ادلورة 

 .يف جامعة مونبيليه يف فرنسا EuroMov التدريبية للمركز الاوريب لبحوث احلركة البرشية
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 مشاركة فعاةل للكية الرتبية البدنية يف احتفالية اللجنة الباراملبية الوطنية اببطال دورة الالعاب الاس يوية

اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية احتفاءا اببطال  شاركت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف الاحتفالية اليت اقامهتا 

دورة الالعاب الاس يوية الثالثة اليت اختمتت مؤخرا يف العامصة الاندونيس ية جااكرات، وذكل يوم الثالاثء املوافق 
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الس يد   ا يف العامصة العراقية بغداد وحبضور وكيل وزير الش باب والرايضةيف فندق املنصور ميلي 9/08/8102

 .عصام ادليوان، ثمثل عن وزارة العامل والشؤون الاجامتعية الس يد عصام المتميي

البدنية وعلوم الرايضة الك من الاس تاذ ادلكتور صباح قامس )نيابة عن الس يد العميد(، الاس تاذ   ومثل لكية الرتبية

امحد العاين ) عضو املكتب التنفيذي يف اللجنة الباراملبية(، والاس تاذ املساعد ادلكتور ماهر عبد الاهل )عضو  ادلكتور

اللجنة الباراملبية الوطنية  اللجنة املؤقتة الدارة احتاد كرة الطائرة جلوس (، وقام ادلكتور صباح بتقدمي درع اللكية اىل 

 .ضيةتقديرا لهذه الاجنازات الراي  العراقية

والقى ادلكتور عقيل محيد رئيس اللجنة الباراملبية العراقية لكمة اشاد فهيا ابالجناز املتحقق وشاكرا حضور امجليع وتفاعلهم 

يف احملافل ادلولية ،   مع اللجنة الباراملبية ويه تسعى اىل حتقيق الاجنازات لرفع راية العراق وعزف النش يد الوطين

ةل لرايضة متحدي الاعاقة الجل دميومة التفوق واحملافظة عىل ابطال اللجنة الباراملبية، فامي مشددا عىل رضورة دمع ادلو

دمع وزارته لرايضة اللجنة الباراملبية همنئا يف الوقت نفسه   جدد وكيل وزير الش باب والرايضة عصام ادليوان يف لكمته

س يوية ، واشاد ادليوان حبر  القامئني عىل اللجنة احصاب الاجناز ثمن حصدوا الاومسة امللونة يف دورة الالعاب الا

 .الباراملبية لتحقيق الاجناز العرايق يف اقوى البطوالت الاس يوية وبتجمعات كبرية وضعت فهيا امس العراق يف املقدمة

طال مو توزيع دروع اللجنة الباراملبية العراقية لكبار الشخصيات من احلضور وتكرمي الاب  واكن ختام احلفل قد شهد

 8102اجناز جااكرات   املشاركني يف
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 الاساليب احلديثة يف التعمل وطرق تطبيقها يف اجملال الراييض الرتبية البدنية تنظم حمارضة عن

ومضن اخلطة املعدة مس بقا  80/00/8102نظمت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الاربعاء املوافق 

حمارضة نوعية لطلبة ادلراسات الاولية حول التعمل  8104-8102وفعاليات الفروع العلمية للعام ادلرايس لنشاطات 

 .مبشاركة الاس تاذ ادلكتور سوزان سلمي داود، الاس تاذ املساعد ادلكتور اايد صاحل سلامن

اىل ” قها يف اجملال الراييض مواكبة الاساليب احلديثة يف التعمل وطرق تطبي ” هدفت احملارضة واليت اكنت حتت عنوان

التعرف عىل الطرق والاساليب احلديثة يف التعمل واليت تعمتد عىل املتعمل وكيفية جعهل عنرصا فاعال ونشطا داخل ادلروس 

 .بدال من ان يكون متلقي سليب للمعلومة

قليدية مع بعض التغريات البس يطة فعىل الرمغ من تطور انواع العلوم اخملتلفة الا ان اساليب التعمل وطرقه ظلت اثبتة وت 

 ..ولكن يف الفرتة الاخرية بدأ  املربون والرتبويون هيمتون بكيفية ايصال املعلومات اىل املتعلمني

وتضمنت مناقشة حماور عدة تركزت يف التعريف مبفهوم اساليب التعمل وطرقه وكيفية استامثر بعض الطرق احلديثة يف جمال 

 .ية من اجل الهنوض بواقع العملية التعلميية وحتسني مس توى الاداءالتعمل داخل ادلروس العمل 
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 8102-8102رئيس فرع الالعاب الفردية يعقد اجامتعا هاما ملناقشة نتاجئ التقيمي الس نوي 

عقد رئيس فرع الالعاب الفردية يف جامعة بغداد الاس تاذ املساعد ادلكتور اسعد عبد هللا محد الساليم اجامتعا هام مع 

 .رئيس جلنة تقيمي الاداء اجلامعي للعام السابق الاس تاذ ادلكتور محيد عبد النيب

وعن احملاور  8102-8102هبدف الوقوف عن الاس باب اليت أ دت اىل ضعف درجات التقيمي الس نوي للعام ادلرايس 

 والفقرات اليت وجد هبا هذا الضعف

ابلتقيمي واليت اظهرت بعض الصعوابت امام التدريس يني ثما ادى اىل هبوط ولمل الاجامتع مناقشة فقرات الاس امترة اخلاصة 

ومت االتفاق عىل توضيح هذه الفقرات الغامضة  ادلرجات اخلاصة ابلتقيمي بسبب سوء الفهم لبعض فقرات وحماور الاس امترة، 

من هذه الفقرات لرفع درجة التقيمي ابلتعاون مع شعبة ضامن اجلودة والاداء اجلامعي والطلب من اساتذة الفرع الاس تفادة 

فضال عن مناقشة التعديل الاخري اذلايدرج اىل الاس امترة واليت جاءت جبهود مسؤول شعبة ضامن اجلودة د. لؤي سايم اذ 

رع مت تبليغ التدريس يني بتقدمي ادلالئل الثبوتية الس تفادهتم من الفقرات املضافة اىل الاس امترة، وتلكيف جلنة التقيمي يف الف

 .ملراجعة اس امترات تقيمي التدريس يني اكفة الضافة درجة التقيمي املس تحصةل من هذه الفقرات

 وحدد سقف زمين الهناء لك هذه الاجراءات لرفع ادلرجات الهنائية من خالل البوابة الالكرتونية جلامعة بغداد

الفرع لتشكيل جلنة تقيمي الاداء اجلامعي  ويف ترصحي للساليم قال فيه : ان رئاسة الفرع حرصت عىل تلكيف اساتذة من

مبواصفات الكفاءة يف التعامل مع اس امترة التقيمي وخربة يف العمل التقيميي ثما نتج عنه الرسعة وادلقة يف اكامل اجراءات التقيمي 

ادل ، م.د تيسري أ .م.د غسان اديب، م.د ايالف ربيع عباس، م.د زينة خ رئيسا، وعضوية الك من  ومه أ .د محيد عبد النيب 

 امحد سعيد
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 مشاركة فعاةل لتدرييس لكية الرتبية البدنية يف ملتقى جامعة كربالء

شارك مجموعة ممتزية من تدرييس وابحيث لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف ورشة معل بعنوان )امللتقى ال ول ل ساتذة 

يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة كربالء، برعاية  1/08/8102-٥التعمل احلريك( واليت عقدت للفرتة من 

رشاف معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ال س تاذ   رئيس جامعة كربالء ال س تاذ ادلكتور منري محيد السعدي، واب 

براهمي  .ادلكتور والء فاضل ا 

عرف عىل اخر التقنيات والوسائل املساعدة يف معلية هدفت الورشة اىل توحيد املصطلحات اخلاصة ابلتعمل احلريك، الت

جياد افضل احللول للمشالك البحثية يف التعمل احلريك، بناء وتعديل السلوك احلريك لل طفال  .التعمل، ا 

 .ويف ختام الورشة مت توزيع شهادات املشاركة مجليع املشاركني جلهودمه املمتزية يف جناح الورشة

 ية البدنية وعلوم الرايضةاملشاركون من لكية الرتب 

الاس تاذ ادلكتور امحد فرحان، الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان، الاس تاذ املساعد ادلكتور وفاء صباح، الاس تاذ املساعد 

ادلكتور طارق عيل يوسف، املدرس ادلكتور اثمر حامد، املدرس ادلكتور زينة خادل، املدرس ادلكتور خليل س تار، املدرس 

ذاري، املدرس املساعد معاذ عبد الكرمي، املدرس املساعد سامر سعد، وخنبة ممتزية من ابحيث وطلبة ادلكتور امحد 

 .ادلراسات العليا
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 فرع الالعاب الفردية ينظم حمارضة يف امهية الانتباه ودوره يف تعمل همارات امجلناس تك الفين

نظم فرع   لالرتقاء ابملس توى العلمي للطلبة وتطوير هماراهتم،مضن نشاطات لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة املس مترة 

الالعاب الفردية حمارضة نوعية لطالبات اللكية )املرحةل الثانية والثالثة( يف امجلناس تك الفين وذكل يوم الثالاثء املوافق 

املساعدة ادلكتورة ابن  ويف قاعة امجلناس تك، حارض فهيا الاس تاذة ادلكتورة غادة مؤيد شهاب، الاس تاذة 9/08/8102

 .عدانن، واملدرس ادلكتورة زينة خادل

وهدفت احملارضة اليت اكنت بعنوان ) الس يطرة الانتباهية ودورها يف تعمل همارات امجلناس تك الفين( اىل تسليط الضوء عىل 

حنو عام وملادة امجلناس تك عىل  أ مهية معلية الانتباه ابلنس بة لعملية التعمل اليت تعد أ ساس ية يف كسب كثري من املهارات عىل

حنو خا ، وليك حيدث التعمل البد من توافر الانتباه ابدلرجة ال وىل ، واحملافظة عليه اثنيا  ، اذ يعد الانتباه العملية النفس ية 

 .اليت تقوم ابختيار املعلومات، وبدوهنا ال يس تطيع الفرد أ ن يتذكر ، أ و يتخيل أ و يتعمل أ و يفكر يف أ ي يشء

منت احملارضة حماور عدة من ابرزها ) ما الانتباه؟ وما مشتتاته؟، واس بابه وطرائق عالجه، وامه القواعد اليت يتوجب وتض 

 (عىل املعمل الفّعال الالزتام هبا الاثرة انتباه الطالب لفعاليات امجلناس تك الفين عىل وجه اخلصو 

التسابق يف حتليل الاس ئةل املطروحة ومناقش هتا وتفسري تك  ومتزيت احملارضة ابلنقاش واحملاورة ثما حفز الطالبات عىل

 .احلاالت بني ماديت امجلناس تك الايقاعي و الفين والطالبات
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 لكية الرتبية البدنية حتي اذلكرى الاوىل العالن النرص العظمي

العارش من اكنون الثاين من لك عام، مبناس بة اذلكرى الاوىل لتحرير البالد من تنظمي داعش اال رهاىب واذلي يصادف يف 

 .نظمت عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد احتفالية هبذه املناس بة

تضمنت الاحتفالية اقامة مباراة ودية بكرة السةل بني منتخب اللكية النسوي ومنتخب تربية الكرخ الاوىل ابرشاف فرع 

 .ادلكتور هدى محيد، واليت انهتت بفوز منتخب لكيتنا عىل منتخب تربية الكرخ الاوىل الالعاب الفرقية برئاسة الاس تاذ
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كام وارشف عىل تنظمي هذه املباراة اليت حرضها معاون العميد للشؤون الادارية الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش ومجع غفري 

تور وسن حنون، الاس تاذ املساعد ادلكتور همند من اساتذة اللكية وطلبهتا، اساتذة مادة كرة السةل الاس تاذ املساعد ادلك 

 .عبد الس تار، الاس تاذ املساعد ادلكتور شريزاد محمد

من جانبه اشاد معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ابدلور الكبري للقوات ال منية واحلشد الشعيب يف حتقيق النرص عىل 

ىل ان أ عداد كبرية من ط  لبة وأ ساتذة اللكية شاركوا مضن تشكيالت احلشد الشعيب يف معارك العصاابت ادلاعش ية، مشريا ا 

حترير الارايض اليت اغتصبهتا عصاابت داعش اال رهابية فضال عن قيام اجلامعة حبمالت لتقدمي ادلمع اللوجس يت لعديد من 

 .قواطع العلميات، ومحالت التربع ابدلم
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 حول لعبة املالمكة واحدث الاساليب املتبعة دوليا يف اجراء قرع املنتخباتالرتبية البدنية تنظم حمارضة 

شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ومع بداية شهر اكنون الاول انشطة متنوعة من ندوات وورش معل 

اد عن وحمارضات اس هتدفت ابدلرجة الاساس طلبة وطالبات اللكية لغرض توس يع مداركهم وسلوكياهتم والابتع

 .الاجواء الصفية والامتحاانت والقلق والتوتر

املوافق   اذ نظم فرع الالعاب الفردية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الثالاثء

لطلبة ادلراسات الاولية )املرحةل   وعىل قاعة املالمكة يف اللكية، حمارضة نوعية حول لغبة املالمكة 00/08/8102

 .الثانية(، حارض فهيا ادلكتور كامل جالل انرص

اىل التعرف عىل احدث الاساليب ” قرعة املنتخبات الوطنية وقرعة الاندية” هدفت احملارضة واليت اكنت حتت عنوان

 . املتبعة دوليا اليت يمت فهيا احتساب املشاركون يف البطوالت ادلولية

ا طرح موضوع قرعة املنتخبات الوطنية وقرعة الاندية اذلين وتضمنت مناقشة حماور عدة تركز الشق الاول مهن

 .يشاركون يف البطوالت ادلولية وكيفية احتساب واس تخدام احدث الاساليب املتبعة دوليا
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الفرق بني مالمكة الهواة و مالمكة احملرتفني ومايه الفروقات يف قانون اللعبة  يف حني تناول الشق الثاين من احملارضة 

 .ساليب املوجودة يف الفئتني وطريقة اللعب والقواعدومايه الا

 

  

  

http://cope.uobaghdad.edu.iq/?p=20380
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 فرع العلوم النظرية ينظم لطلبته زايرة ميدانية لقسم الرسائل والاطارحي

 08/08/8102نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الاربعاء املوافق 

ادلكتور فارس سايم يوسف زايرة ميدانية مع مجموعة من الطلبة اىل مكتبة اللكية هبدف الاطالع عىل وابرشاف الاس تاذ 

 .ارش يف الرسائل والاطارحي بتخصص الاختبارات

وتعد الزايرات امليدانية التعلميية اليت تنظمها اللكيات ذات أ مهية و بعد تربوي كبري ملا لها من دور يف صقل املهارات و تعزيز 

 .املسؤولية الاجامتعية عىل املدى البعيد، كام أ هنا تمني الاجتاهات املس تقبلية و امليول خاصة يف املراحل العمرية

والزايرات امليدانية متكّن ال فراد من رؤية أ و جتربة بعض ال ش ياء اليت تدربوا علهيا يف الفصل أ و ادلورات التدريبية، لتحقيق 

 الزايرات امليدانية هدفها واحضا وحمدداالفاعلية والنجاح جيب أ ن تكون 
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 لطلبة اللكية عن قضااي حقوق الانسان والقرصنة املعلوماتية  لكية الرتبية البدنية تنظم حمارضة

مبناس بة اليوم العاملي حلقوق الانسان واذلي يصادف العارش من اكنون الاول من لك عام ابدرت لكية الرتبية البدنية 

من خالل اقامة  جامعة بغداد وابرشاف فرع العلوم النظرية بتنظمي نشاط علمي تثقيفي لطلبة اللكية،  وعلوم الرايضة يف

عىل مجموعة من طلبة املرحةل الاوىل، حارض فهيا الك من  08/08/8102حمارضة نوعية حول هذه املناس بة بتارخي 

ومدرس تا مادة احلاس بات رشا عبد  الاس تاذ املساعد ادلكتور امحد عدانن اكظم مدرس مادة حقوق الانسان،

 .احلسني، وابن اوميد رش يد

هدفت احملارضة واليت اكنت بعنوان )التطورات القانونية املعارصة يف قضااي حقوق الانسان( اىل تسليط الضوء عىل 

بقضااي حقوق التطورات املعارصة اليت حصلت يف جمال القانون ادلويل س امي بعد احلرب العاملية الثانية وهو الاهامتم 

الانسان والعمل عىل ضامن امحلاية الاكفية لها ، وذكل من جّراء عناية ادلول مبعامةل الانسان وخصوصا عندما تكون 

ن ال خرية مل جيِر حتديد ابعادها  تك املعامةل مضن معايري احلد ال دىن من الناحية الاعتبارية والانسانية، عىل الرمغ من ا 

ال جزء ا مهنا . كام ا   ال انعاكسا  للمعايري الاجامتعية العامة ليكون الاهامتم ادلويل ابلقضااي ا  ن القواعد القانونية ما يه ا 

املعارصة حلقوق اال نسان هو نتيجة طبيعية للمتغريات اليت حدثت جتاه مواقف ال فراد ورضورة توفري امحلاية الاكفية لها 

 .بشلك عام

وم النظرية الاس تاذ ادلكتور ليث فارس مجيل مناقشة حماور عدة من وتضمنت اجللسة اليت حرضها رئيس فرع العل

ابرزها مقدمات أ ساس ية يف منظومة حقوق اال نسان العاملية، والقضااي املعارصة يف جمال حقوق الانسان، مواهجة 

 .العنف والتطرف

ا الاوهو القرصنة ويف الشق الثاين من احملارضة متت مناقشة مصطلح جديد ظهر مع تطور العمل والتكنولوجي

الالكرتونية او املعلوماتية وهو نوع اخر من انهتاك حلقوق وملكية الانسان والشعوب واحلكومات، ويعرف بـ القرصنة 

اال لكرتونية أ و املعلوماتيَّة ويه معليَّة اخرتاق ل هجزة احلاسوب تمتُّ عربر ش بكة اال نرتنت غالب ا؛ ل نَّ أ غلب حواسيب العالَم 

بكة، أ و حَّتَّ عرَبر ش باكت داخليَّة يرتبط فهيا أ كرُث من هجاز حاسوب، ويقوم هِبذه العمليَّة خشٌص  مرتبطة عربر  هذه الش َّ

ى عاٍل يس تطيعون  ِمجون ذوو مس تو  م ُمرَبر هنَّ : ا  دارهِتا؛ أ ير ة أ شخا  ممتِكّنني يف برامج احلاسوب وطُرِق ا  أ و عدَّ

َف عىل حمتوايته، ومن خاللها يمت اخرتاق ابيق ال هجزة املرتبطة بواسطة برامج مساعدة اخرتاق حاسوب معنيَّ والت عرُّ

 .معها يف نفس الش بكة

وقد يتعرض البعض لقرصنة الربيد الالكرتوين أ و الصفحة الشخصية عىل مواقع التواصل الاجامتعي، وهو ما يعد خرقا 

البنكية عن طريق اال نرتنت. يعترب التعرض للخصوصية وأ حياان يرتبط ال مر خبسائر مادية أ يضا عند اخرتاق البياانت 

نذار للتأ كد من سالمة برانمج امحلاية من الفريوسات املس تخدم فاالعامتد عىل برامج  ملثل هذه القرصنة مبثابة جرس ا 

 .جمانية يمت حتميلها من اال نرتنت، يسهل من معل القراصنة وال يوفر امحلاية املطلوبة للبياانت

وكيف يمتكن الهاكرز من ادلخول  Crackers (، واحملرتفون )الكراكرزHackers الهواة الهاكرزومت التطرق اىل من مه 

ىل هجازك ومعلوماتك الشخصية  .ا 

يف حني تناول الشق الاخري من احملارضة ما يه أ مه الاحتياطات اليت جيب اختاذها للحامية من الهاكرز واليت من امهها 

رز والفريوسات وأ جر مسحا  دوراي  شامال  عىل هجازك يف فرتات متقاربة، اس تخدم أ حدث برامج امحلاية من الهاك

ىل املواقع املش بوهة مثل املواقع اليت تعمل التجسس  نرتنت يوميا .، جتنب ادلخول ا  ذا كنت ثمن يس تخدمون اال  خصوصا  ا 

ز يس تخدمون أ مثال هذه املواقع يف واملواقع اليت حتارب احلكومات أ و املواقع اليت حتوي أ فالما  وصورا  خليعة ل ن الهاكر 
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ىل الضحااي حيث يمت تنصيب ملف التجسس الباتش* تلقائيا  يف اجلهاز مبجرد دخول  دخال ملفات التجسس ا  ا 

لكرتونية من مصدر جمهول ل ن الهاكرز يس تخدمون رسائل الربيد اال لكرتوين  ىل املوقع، عدم فتح أ ي رساةل ا  الشخص ا 

ىل ال  . ضحاايال رسال ملفات التجسس ا 
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 لكية الرتبية البدنية تنظم ورشة معل لرشح احد الاهجزة املهمة املتاحة يف خمترب البايومياكنيك

نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ومضن نشاطاته الفصلية املس مترة لالرتقاء ابلطلبة 

 8102/ 08/ 08ونظمت ورشة العمل يوم الاربعاء املوافق   لطلبة اللكية،ومس توامه العلمي، نشاطا علميا تثقيفيا 

حبضور مجموعة من طلبة املرحةل الثالثة، وحارض فهيا الاس تاذ ادلكتور اي ر جناح، والاس تاذ ادلكتور امرية عبد 

، الاس تاذ ادلكتور الواحد، الاس تاذ ادلكتور سوزان سلمي، الاس تاذ ادلكتور طارق نزار، الاس تاذ ادلكتور غادة مؤد

 .محمد حسن هليل، الاس تاذ ادلكتور كامل جالل، الاس تاذ ادلكتور عالء الرواي

اىل تسليط الضوء عىل واحد من أ مه  (Batak Micro وتريم الورشة اليت محلت عنوان )مكوانت وتفاصيل هجاز

 .Batak Micro هجازالاهجزة احلديثة عامليا واليت ميتلكها خمترب البايومياكنيك يف اللكية وهو 

وتضمنت الورشة اليت حرضها مجموعة من تدرييس اللكية وطلبهتا مناقشة حماور عدة من ابرزها كيفية اس تخدام اجلهاز 

والاس تفادة منه، واخذ فكرة عن ماذا يقيس اجلهاز وما الاس تفادة اليت س يحصلها علهيا الطالب من اس تخدامه هل يف 

ىل أ ن اجل   .هاز يقوم ابختبار تفاعيل مع املس تخدم لقياس  رعة رد الفعل والاس تجابة احلركيةحبوث التخرج، ويشار ا 
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 اجملاميع العلمية يف لكية الرتبية البدنية تواصل اجامتعاهتا ادلورية

بعقد اجامتعاهتا جامعة بغداد  –تواصل اجملاميع العلمية للمواد يف الفروع العلمية اخملتلفة للكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .ادلورية للتناقش والتباحث يف لك ماخيص املادة

الساتذة مادة الفسلجة الرايضية يف فرع العلوم النظرية، وذكل يوم الاحد املوافق  اذ مت مؤخرا عقد اجامتعا موسعا 

اذ ادلكتور حامد مض مجموعة من مدريس املادة برئاسة الاس تاذ ادلكتور رافع صاحل وعضوية لك من الاس ت 01/08/8102

 .صاحل والاس تاذ ادلكتور فراس مطرش والاس تاذ ادلكتور محمد جواد

هدف الاجامتع اىل مناقشة مفردات املادة وحتديدها للفصلني ادلراس يني، فضال عن حماوةل حتديهثا ملواكبة التطورات العاملية، 

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

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

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

 .العلمية الك حسب جلنته العلمية

 Research تطرق اجملمتعون يف هذا الاجامتع اىل امور هامة من ابرزها، التاكيد عىل الاشرتاك يف بوابة البحث

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

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

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

 .املس متر
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 الستيعاب الاعداد الهائةل من الطلبةلكية الرتبية البدنية تشهد محةل توسعة ملرافقها الاساس ية 

شهدت اللكية الام للكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف العراق هذا العام اقباال واسعا ولالك اجلنسني ولدلراس تني 

 .8104-8102مع بداية الس نة ادلراس ية   الصباحية واملسائية اليت انطلقت

ا الاعزاء وتوفري مايلزم هلم مبا يوازي اعدادمه من معدات وقاعات وبىن ولغرض استيعاب هذه الاعداد الهائةل من طلبتن

حتتية معلت عامدة اللكية محةل واسعة للتوسعة عىل قدر املس تطاع من مساحة ووقت وهجد، ولملت التوسعة اليت أ حدهثا 

رشت بنقل حمتوايت احد اخملازن اخلديم والوظيفي املنازع اخلاصة بطلبهتا الستيعاب اكرب عدد مهنم واب  هجود مالك اللكية

 .وتفريغه ليكون ممكال للمنازع الرئيسة يف اللكية

ودامت امحلةل لساعات وابرشاف مبارش من معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي، ومعاون العميد للشؤون 

ساعات متاخرة من الليل لتكون  الادارية الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش، اذلين يعمالن عىل حنو دؤوب من الصباح وحَّت

 .اللكية يه الامجل دوما وابشادة مجيع من يزورها او من يتلقى هبا العمل
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 معيد الرتبية البدنية يعقد اجامتعا مع ثمثيل شعب وللمراحل اكفة

البدنية وعلوم الرايضة عقد الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي معيد لكية الرتبية  انطالقا من مبدأ  احلر  والاهامتم 

 02الاجامتعات واملقابالت ادلورية املنتظمة سواء مع اساتذة اللكية أ و موظفهيا، أ و طلبهتا عقد هذا اليوم االثنني املصادف 

 .، اجامتعا مع ثمثيل الشعب وللمراحل اكفة وذكل يف قاعة جملس اللكية8102/ 08/

 .فة ومناقش هتا وطرح افاكرمه ومقرتحاهتم اىل الس يد العميدوتضمن الاجامتع الاجابة عن اس تفسارت الطلبة اك

ىل قرب موعد  ورحب الس يد العميد مبمثيل شعب املراحل الاوىل والوافدين اجلدد اىل لكيتنا ومباركته هلم ابلقبول ، وأ شار ا 

عن مناقشة مجةل من الامور فضال   اكامتل املنازع الاضافية اخلاصة بطلبة املراحل الاوىل لدلراس تني الصباحية واملسائية،

من امهها قضية الزي املوحد ووجوب الالزتام به ووفق ماحددته التعلاميت اجلامعية، وكذكل الالزتام ابدلوام وعدم التغيب 

 .من دون عذر رمسي، ومراعاة القواعد العامة يف التعامل مع التدريس يني، وغريها من التعلاميت اخلاصة ابملنازع واللوكرات
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 مناقشة أ مه احملاور يف اجامتع عامدة الرتبية البدنية مع طالبات اللكية

نظمت جلنة متابعة شؤون الطالبات يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الاحد املوافق 

ادلكتور عدي طارق الربيعي، اجامتعها الاول يف أ ثناء هذا العام مع طالبات اللكية وحبضور الاس تاذ  01/08/8102

 .والاس تاذ ادلكتور صباح قامس معاون العميد للشؤون العلمية وشؤون الطلبة

ورحب الس يد العميد ابحلضور من طالبات اللكية وللمراحل اكفة ممتنيا لهن عاما دراس يا ملكال ابملوفقية والنجاح، داعيا 

واحلفاظ عىل ثمتلاكت اللكية ونظافهتا، ومبينا ان هذا الاجامتع عقد لالس امتع اايهن اىل الالزتام ابللواحئ والقوانني اجلامعية، 

 .اىل اراهئن وطروحاهتن

وتطرق اىل مجموعة من احملاور املهمة، اولها احملور املتعلق بتطبيق التيلكرام واذلي طبقته اللكية مع بداية العام السابق مجليع 

لتلقي التبليغات والتعلاميت املهمة، واكد امهية التسجيل يف نظام ادارة الطالب  الطلبة، وبني امهية اشرتاك مجيع الطلبة به

الالكرتوين وهو نظام الكرتوين يتيح للطالب التسجيل املبارش عرب رابط خا  بقسم شؤون الطلبة والتصديقات يف جامعة 

 .تسجيل بشلك مبارشبغداد، يسهم هذا الربانمج بربط الطالب ابلقسم العلمي وأ ساتذة القسم وشعبة ال 

ن العديد من الطلبة جيهلوهنا  وكذكل تطرق اىل موضوع ال يقل أ مهية عن غريه الا وهو غياابت الطلبة وكيفية احتساهبا اذ ا 

وخاصة فامي يتعلق بعدد الساعات، واو ح ان احلصول عىل اجازة مرضية جيب ان يكون بتقرير من مستشفى حكويم، 

 .ارضاتوشدد عىل الالزتام ابوقات احمل

فامي اكد الاس تاذ ادلكتور ليث فارس امهية املرشد الرتبوي للشعب ورضورة التواصل معه وطرح الافاكر واملعوقات ان 

 .وجدت لرفعها اىل الفرع العلمي، وبني امهية الاعامل التطوعية يف خدمة اجملمتع

مجةل من الامور من امهها قضية الزي املوحد  رئيسة جلنة متابعة شؤون الطالبات اىل  فامي تطرقت ادلكتورة ابن عدانن

ووجوب الالزتام به ووفق ماحددته التعلاميت اجلامعية، وكذكل الالزتام ابدلوام وعدم التغيب من دون عذر رمسي، ومراعاة 

 .القواعد العامة يف التعامل مع التدريس يني، وغريها من التعلاميت اخلاصة ابملنازع واللوكرات

ع فتح ابب املناقشة واحلوار مع طالبات اللكية للتعرف عىل اراهئن اخملتلفة واملعوقات اليت تواهجهن حملاوةل وقبل ختام الاجامت

 .وضع احللول لها
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 لكية الرتبية البدنية تنظم ورشة معل حول الاختبارات والقياس وفق الاسس العلمية

الرايضة ومضن نشاطاته الفصلية املس مترة لالرتقاء ابلطلبة ومس توامه نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم 

مبشاركة  8102/ 08/ 01ونظمت ورشة العمل يوم الاحد املوافق   العلمي، نشاطا علميا تثقيفيا لطلبة اللكية وتدريس هيا،

تور فارس سايم يوسف شااب، مجموعة من طلبة املرحةل الثانية، وحارض فهيا الاس تاذ ادلكتور زهرة شهاب، والاس تاذ ادلك 

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور فارس سايم يوسف ماكل

وفق الاسس العلمية( اىل تعريف الطالبات عىل حماور الاختبارات  وتريم الورشة اليت محلت عنوان )الاختبارات والقياس

ة الاس تفادة مهنا بعد اخراج البياانت والقياس وكيف تمت الاختبارات وفق الاسس العلمية وكيفية اجراءها عىل العينات وكيفي

 وحتليلها وتصنيفها

وتضمنت الورشة اليت حرضها مجموعة من تدرييس اللكية وطلبهتا مناقشة حماور عدة من ابرزها التعرف عىل منوذج لالختبار 

 .وايت) القفز من الثبات ( وكيفية اجراء الاختبار عىل الطالبات وكيفية قياس املسافة بدقة وحتديد املس ت
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 عامدة لكية الرتبية البدنية تكرم طالبا لتحقيقه اجنازا دوليا يف بطوةل اس يا

ابدرت عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد وكحرصا مهنا عىل تسليط الضوء وتشجيع وتقدير 

وعمل العراق عاليا يف احملافل ادلولية بعد حصوهل اجنازات ومواهب طلبهتا، بتكرمي احد طلبهتا املمتزيين واذلي رفع امس 

 .اليت أ قميت يف ماكو عىل الوسام اذلهيب يف بطوةل اس يا بلعبة املواي اتي

اذ قام معيد لكية الرتبية البدنية بتقدمي درع اللكية للطالب املبدع مصطفى رعد وسط حشد من زمالءه، معربا عن خفره 

 .زيومتنيه الجنازات هذا الطالب املمت

جاء هذا التكرمي لتحفزي الش باب العرايق عىل الامتيز والمتزّي، من خالل اس تعراض واحتضان قصص جناحات عربية 

 .جتّسد أ مثةل حُتتذى
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم همرجاان بيوم اللغة العربية العاملي

الربيعي معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة نظمت اللكية همرجاان للغة العربية احتفاء  برعاية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق 

رشاف الس يد معاون العميد  بيوم اللغة العربية العاملي اذلي يصادف يف الثامن عرش من اكنون الاول من لك عام، واب 

مطرش معاون العميد للشؤون اال دارية ورئيس فرع  للشؤون العلمية الاس تاذ ادلكتور صباح قامس والاس تاذ ادلكتور فراس

العلوم النظرية الاس تاذ ادلكتور ليث فارس وجلنة تنظمي املهرجان ثمثةل ابدلكتورة بيداء عبد الصاحب، وادلكتور محمد عبد 

لهام العاميل ووحدة الاعالم والعالقات العامة يف اللكية  .هللا والست ا 

مياان حبب  ذ قال عز من قائل: )َوَكَذكِلَ َأنرَزلرنَاُه ويأ يت هذا الاحتفال ا  اللغة العربية تك اللغة اليت رشفها هللا بكتاب الكرمي ا 

ا ِدُث لَهُمر ِذكرر  َّهُمر يَتَُّقوَن َأور حُير فرنَا ِفيِه ِمَن الرَوِعيِد لََعل أ ان  َعَرِبيًّا َورَصَّ  .(قُرر

ىل الاهامتم ابللغة العربية ال يت متزيت من غريها من اللغات خبصائصها وظواهرها اكال عراب، ويعد املهرجان دعوة ا 

والاش تقاق، والاصوات، والاجياز، وغريها من الظواهر الاخرى، ويه أ داة التواصل الفكري ونقل العلوم والثقافة اليت ال 

عراق من أ بناء القوات غىن عهنا، وبدأ  احلفل بأ ايت من اذلكر احلكمي، مث قراءة سورة الفاحتة وقوفا عىل أ رواح شهداء ال

لقاء لكمة جلنة تنظمي املهرجان، ولكمة للس يد العميد هبذه املناس بة  .املسلحة واحلشد الشعيب، تبع ذكل ا 

لقاء  وتضمن املهرجان فعاليات متنوعة أ ّداها خنبة من طالب اللكية، ومن تك الفعاليات مرسحيات ابللغة الفصحى، وا 

رج اللكية وأ خرى لطالب اللكية ولكها متجد لغتنا الام وتتغىن هبا، وقصص قصرية قصائد شعرية لشعراء مشاركني من خا

احلفل سلمت جلنة تنظمي املهرجان دروعا   حتمل معىن معربا، فضال عن لوحات خمطوطة ابليد للطالب املشاركني، ويف هناية

ىل الس يد العميد والسادة املعاونني ورئيس فرع العلوم النظرية، مث تبعاها ت  سلمي الشهادات عىل املشاركني من خارج اللكية ا 

 .وداخلها اساتذة وطالب
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 تدرييس يف لكية الرتبية البدنية حيصل عىل منصب انئب رئيس اجملمع العلمي للعلامء العرب

رئيس اجملمع حصل التدرييس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور رافع صاحل فتحي عىل منصب انئب 

 .العلمي للعلامء العرب

للمجمع العلمي للعلامء العرب واذلي عقد عىل هامش املؤمتر العلمي يف جامعة الكوفه بتارخي  جاء ذكل يف الاجامتع الانتخايب 

0٥-01/00/8102. 

ا 2حصل عىل صوت بعد التنافس مع اثنني اخرين هام الاس تاذ ادلكتور وديع ايسني وقد82اذ حصل ادلكتور رافع عىل 

علام ان منصب رئيس اجملمع العلمي للعلامء العرب اكن من  اصوات،  2صوت فامي حصل الاس تاذ ادلكتور بيان عيل عىل

اما بقية املناصب فقد توزعت بني مرص واجلزائر ودول عربيه واخرى ومثلون  نصيب الاس تاذ ادلكتور ريسان جميد، 

 .اخرون من العراق
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  BMIة تنظم حمارضة حول مؤرش كتةل اجلسم ومعادالت زايدة الوزنلكية الرتبية البدني

نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ومضن نشاطاته الفصلية املس مترة لالرتقاء ابلطلبة ومس توامه 

حبضور مجموعة من  8102/ 08/ 02ق ونظمت حمارضة نوعية يوم االثنني املواف  العلمي، نشاطا علميا تثقيفيا لطلبة اللكية،

الطلبة ، وحارض فهيا الاس تاذ املساعد ادلكتور وسن حنون، الاس تاذ ادلكتور محمد جواد، الاس تاذ ادلكتور غادة 

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور همند عبد الس تار مؤيد، 

حول  اىل الاجابة عىل تساؤالت (BMI وتريم احملارضة اليت محلت عنوان )مؤرش كتةل اجلسم ومعادالت زايدة الوزن

 .الوزن املثايل وكتةل اجلسم حيث يلتبس مفهومهيام عىل الناس

وتضمنت احملارضة اليت حرضها مجموعة من تدرييس اللكية وطلبهتا مناقشة حماور عدة من ابرزها طريقة حساب كتةل 

 .معادةل حساب مؤرش كتةل اجلسم، حاس بة الوزن املثايل  اجلسم،

نسان وحتديد نوع اجلسم هل هو مسني أ م  :BMI اجلسممؤرشة كتةل  هو مؤرش عاملي يس تخدم لقياس طبيعة جسم اال 

حنيف أ م طبيعي، ويمت حتديد نوع اجلسم من خالل العالقة بني الوزن والطول ويمت ذكل من خالل معلية حسابية بس يطة 

 .جدا  

ىل معرفة وزنك ايضا ، فاذا كنت تعرف  و من اجل حساب مؤرش كتةل اجلسم أ نت حباجة ملعرفة طوكل ابلضبط ابال ضافة ا 

 طوكل ووزنك فانت مؤهل حلساب كتةل جسمك ال ن من خالل أ ةل حاس بة وهنا مثال للعملية احلسابية وللقانون

 ( الطول× الطول ÷ ) الوزن  = BMI القانون: مؤرش كتةل اجلسم

 :العملية احلسابية ميكن متثيلها ابلشلك التايلمرت فان  0.4كيلو جرام وطوهل  41اذا  لنفرض أ ن خشص وزنه 

BMI = 90 ÷ (1.9*1.9) 

BMI = 90 ÷ (3.61) 

BMI = 24.9 
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 تدريس ية يف لكية الرتبية البدنية تشارك يف ملتقى ثقايف يف املتنيب

علمية بعنوان ) اللغة أ لقت ادلكتورة بيداء عبد الصاحب الطايئ ، التدريس ية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حمارضة 

العربية يف مواقع التواصل الاجامتعي( ، يف اصبوحة ثقافية للتجمع العرايق الاصيل يف امللتقى الثقايف عىل قاعة مصطفى جواد 

. وتضمنت  8102/08/80يف املتنيب ، حبضور عدد من املثقفني والادابء والشعراء ،وذكل يف يوم امجلعة ، املوافق

سلبيات العوملة الالكرتونية عىل اللغة العربية وكيفية معاجلهتا ؛ مفام ال شك فيه ان التطور الواسع يف وسائل احملارضة توضيحا ل 

 . الاعالم واالتصاالت احلديثة يف العامل اليوم ادى اىل احداث ثورة تكنولوجية هائةل وتغريات جوهرية يف حياة الفرد واجملمتع

الالكرتونية قلبت موازين اس تخدام اللغة العربية ووسعت الهوة بيهنا وبني مس تخدمهيا ان وسائل االتصال احلديثة واملواقع 

من اجليل اجلديد ، حَّت اصبحت اللغة العربية مقسومة عىل منطني: لغة اقتصاد يويم ) لغة السوق( او اللهجة احمللية ، ولغة 

ايضا  مل تعد كام اكنت بعد تأ ثرها بلغة الصحافة  حمصورة يف البحث الااكدميي يف املعاهد واجلامعات، واليت يه بدورها

 :والاعالم. ولوحظ عىل الكتابة فميراقع التواصل الاجامتعي ما يأ يت

 .الاغالط الكثرية والكبرية يف الامالء والنحو –

 .الاسلوب والصياغة فهيام ركياكن حدا –

 .اهامل عالمات الرتقمي اهامال اتّما   –

 .امت العامية والاجنبيةالاكثار من اس تعامل اللك –

اليت شهدها العامل يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات واليت جعلت   وبينت الطايئ انه الميكن نكران التحوالت الرسيعة

العامل اش به بقرية صغرية وقربت املسافات ونقلت املعلومات بلمح البرص ، االّ انه ثما ال شك فيه ان هذه التغريات اثرت يف 

سلبا مثلام أ ثرت اجيااب ، واصبحت هذه السلبيات ظاهرة مكُنتر يف الاختصارات غري املفيدة لللكامت ، مث ظهرت لغة اللغة 

( بدال 0(بدال عن اهلمزة، والرمق)8) العربزيي( او ) الفرانكو أ رب( اليت شاعت بني الاطفال والش باب ، مثل : كتابة رمق)
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( بدال 4( بدال عن القاف، و)2( بدال عن احلاء، و)2(بدال عن الطاء، و)1لرمق)( بدال عن اخلاء، وا٥عن العني ، والرمق)

 . عن الصاد

 :وكذكل انتشار مصطلحات خمترصة عن لكامت اجنبية ، مثل

brb سأ ذهب واعود ختترص ب 

tyt ُخذ وقتك ختترص ب 

sms رساةل نصية 

 b8ليةل سعيدة ختترص ب

 dr1 او de عفوا ختترص ب

 :تخدم اىل تك احلروف الالتينية ، فميكن اختصارها ابلنقاط ال تيةاما اس باب دفع املس  

اكل تقين، اذ ان اغلب احلواسيب والهواتف مربجمة ابللغة الاجنبية – شر  .ا 

 .ضعف الاداء اللغوي –

 . قد تكون املسأ ةل تعويد –

ذ يعتقد الكثريون ان اس تخداهمم لتك اللغة  – والرموز الالتينية يُكسب الشخص قد يكون السبب نفس يا  ابمتياز ؛ ا 

 .احساسا ابلمتزّي والتقّدم

ويف اخلتام بيّنت احملارِضة ان هذا التتغيري امللحوظ دالةل عىل حيوية اللغة ودميوهتا حبيث لها القدرة عىل استيعاب التطورات 

ات والاساليب عىل اللغة الاصلية واداهئا ، الا انه من اخلطري جدا أ ن تطغى هذه املفرد  العامة واليت تنعكس يف مضموهنا

، الن ذكل يتسبب يف تشويه مالحمها وانداثرها . ذلكل اكن البد من الوقوف عىل هذه الظاهرة ودراس هتا واجياد احللول لها 

 .عرب الندوات التثقيفية واحلوارات البنّاءة

 . تقديرية تمثينا جلهودها  وكّرمت ادارة اجللسة ادلكتورة الطايئ بشهادة
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املرونة(  -اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش السامت الشخصية وال داء اال داري وعالقهتام ابل سلوب املعريف )التصلب

 للهيئات اال دارية يف الاحتادات الرايضية

 

ادلكتوراه مناقشة اطروحة  88/08/8102جامعة بغداد يوم السبت املوافق –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .للطالب )فائز كرمي صاحل السلامين( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور عيل يوسف حسني واليت اكنت مبوضوع عمل النفس الراييض

املرونة( للهيئات  -وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )السامت الشخصية وال داء اال داري وعالقهتام ابل سلوب املعريف )التصلب

ضية( ، اىل التعرف عىل العالقة بني السامت الشخصية والاسلوب املعريف )التصلب مقابل اال دارية يف الاحتادات الراي

املرونة( للهيئات الادارية يف الاحتادات الرايضية. التعرف عىل العالقة بني ال داء ال داري والاسلوب املعريف )التصلب 

ض اليت افرتضها الباحث: هناك عالقة ارتباط معنوية مقابل املرونة( للهيئات الادارية يف الاحتادات الرايضية. ومن الفرو

 .بني السامت الشخصية والاداء الاداري للهيئات )التصلب مقابل املرونة( للهيئات الادارية يف الاحتادات الرايضية

جياد عالقات بني السامت الشخصية والاداء الاداري والاساليب املعرفية للتعرف عىل قدر  ة وتمكن أ مهية البحث يف ا 

 .اعضاء الهيئات الادارية لالحتادات يف ادارة شؤون الاحتاد ابلشلك الامثل وتقيمي معلهم الاداري
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ولتحقيق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ابل سلويب املسحي والارتباطي واش متل جممتع البحث من الهيئات 

(، استمثر الباحث 8102، 8109احتادا اوملبيا لدلورة )( 88الادارية لالحتادات الرايضية الاوملبية والبالغ عددها )

داراي  مث اطلع الباحث عىل كثري من املصادر املرتبطة 024ابستامثر جممتع البحث ابلاكمل كعينة للبحث، ومتثلت بـ ) ( ا 

 .مبوضوع البحث فضال عن املقابالت الشخصية ومن مث حددت املقاييس املتعلقة هبذه ادلراسة

السامت الشخصية وال داء ال داري تنامغت مع مفاهمي الاسلوب املعريف   -وعة من الاس تنتاجات من امهها:وتوصلت اىل مجم

-املرونة(، هناك عالقة ارتباط معنوية بني السامت الشخصية وال داء ال داري والاسلوب املعريف )التصلب–)التصلب 

 .ة يف اللجنة ال وملبية العراقيةاملرونة( دلى اعضاء الهيئات ال دارية يف الاحتادات الرايضي

اعادة النظر ابلهيلك التنظميي وفق نتاجئ مقياس ال داء ال داري يف الاحتادات الرايضية. أ قامه دورات   واوصت اباليت:

 .تدريبية تشمل اجلوانب الادارية والتقنية لالحتادات الرايضية واعضاهئا

الاس تاذ   طارق الربيعي رئيسا، الاس تاذ ادلكتور نصري قامس خلف،وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عدي 

الاس تاذ املساعد ادلكتور س ندس موىس جواد، الاس تاذ املساعد ادلكتور فرقد عبد   املساعد ادلكتور سعد عباس عبد،

 .اجلبار، الاس تاذ ادلكتور عيل يوسف عضوا
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 يف البحث العلمي حول طرق توثيق املصادر الرتبية البدنية تنظم ورشة

نظمت وحدة اجملةل يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد واليت تصدر عهنا )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل 

علمية حممكة تصدر فصليا هتمت بترش البحوث العلمية يف عمل التدريب الراييض والتعمل احلريك والبايومياكنيك وعمل النفس 

والفسلجة الرايضية والطب الراييض والاصاابت الرايضية والاختبارات الرايضية ولكفة اجملاالت العلمية الرايضية الراييض 

وابلتعاون مع فرع العلوم النظرية ورشة معل هامة لتدرييس اللكية  80/08/8102الاخرى، نظمت يوم الاحد املوافق 

ارض فهيا الاس تاذ املساعد انسام يعرب، الاس تاذ املساعد ادلكتور وابحثهيا حول طرق توثيق املصادر يف البحث العلمي، ح

 .عبد اجلليل جبار

ونظام مايكروسوفت ورد وبرانمج  APA هدفت الورشة واليت اكنت بعنوان )توثيق املصادر وفقا لنظام

لدلخول مضن املس توعبات اىل تعريف الباحثني واساتذة اللكية ابلهنج اجلديد اذلي تهنجه جمةل اللكية  (Mendely مينديل

 .سكوابس وتومسن رويرتز  العاملية

ويه الطريقة اليت هيمت هبا APA وتضمنت الورشة حماور عدة اكن من ابرزها، كيفية تنظمي ورقة البحث بطريقة او نظام

لح عليه ابللفظ ، وهو ما يصط”مجعية عمل النفس ال مريكية”الباحث يف كتابة مراجع البحث العلمي، وفق ا للنسق املتبع لـ

ىل شقني، ال ول: التوثيق يف مضمون البحث “APA“ اخملترص ، ”توثيق املراجع يف صفحات البحث“، وينقسم ذكل ال مر ا 

 .والثاين: قامئة املراجع اليت يمت تدويهنا يف أ خر البحث العلمي

نه دالةل قوية عىل مصداقية وأ مانة  اذ يُعترب توثيق املراجع يف كتابة البحث العلمي عىل درجة كبرية من ال مهية، حيث ا 

ىل أ حصاهبا ال صليني، ويُعدُّ ذكل من املعايري اال جيابية ابلنس بة لتنفيذ  ا ال رجاعه للعديد من ال مور ونس هبا ا  الباحث، نظر 

ث البحث العلمي، ومن هذا املنطلق مت وضع العديد من الطرق من جانب املتخصصني فامي يتعلق بتوثيق املراجع يف البح

http://cope.uobaghdad.edu.iq/?p=20575
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ىل مواطن املصدر ال صلية؛ للحصول عىل معلومات  العلمي، وتُعدُّ تك النوعية من التبويبات وس يةل من أ جل الرجوع ا 

ضافية عن موضوع البحث العلمي  .ا 

لهيا الباحثون عند  توثيق املراجع يف مناجه البحث العلمي من أ مه دعامئ البحث العلمي، فهو الركزية ال ساس ية اليت يستند ا 

هتم لقضية أ و ظاهرة ما، وهو حلقة الوصل بني مايض ال مة العريق والتطورات اجملمتعية يف لك مفاصل اجملمتع يف الوقت دراس 

 .الراهن، ويُعد توثيق املراجع هو الشاهد عىل نضال املنظامت وامجلاعات واحلكومات اليت تعاقبت عرب احلقب الزمنية املتعددة

وهو برانمج لسطح  Mendely وبرانمج مينديل ام نظام مايكروسوفت ورد، وتضمنت رشح خطوات التوثيق ابس تخد

املكتب وش بكة اال نرتنت ال دارة وتبادل ال وراق البحثية مع اكتشاف البياانت البحثية والتعاون عرب اال نرتنت.جيمع بني 

دارة املراجع البحثية،متوفر خمل  تلف أ نظمة التشغيل من ويندوز خاصيتني أ ساس يتني التعامل مع ملفات يب دي ف و تنظمي وا 

صدور تطبيقات ملنديل تعمل عىل أ هجزة أ يفون وال يباد. يوفر منديل  8100سبمترب  80ماك ولينكس، مت اال عالن يف 

غيغاابيت مساحة جمانية للتخزين و حفظ مجيع البياانت ال ساس ية من مراجع و ملفات عند  8ملس تعمليه خدمة حسابية من 

 .الرمسيالتسجيل يف املوقع 

 .وافاد احملارضون ابن ورشة العمل ستس متر السابيع الاتحة الفرصة الكرب عدد من الباحثني لالفادة مهنا
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 تكرمي تدريس ية يف لكية الرتبية البدنية بدرع الاحتاد العرايق املركزي ابلريشة الطائرة

بدرع الاحتاد العرايق  بغداد الاس تاذ ادلكتور ندى نهبانكرمت التدريس ية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة 

املركزي ابلريشة الطائرة، وذكل لكوهنا من الرواد يف اللعبه ، و اول بروفسور فضال عن اهنا من اوائل من حصل عىل 

جان املرشفه يف كام مت اختيارها عضوا يف اللجة العليا العاده تشكيل مجيع الل  شهادة ادلكتوراه بتخصص الريشة الطائرة،

 .الاحتاد، ويذكر اهنا اكنت الامني املايل لالحتاد يف فرتات زمنية سابقة

جاء هذا التكرمي يف ختام فعاليات منافسات دوري اندية ادلرجة الاوىل واذلي اقامه الاحتاد العرايق املركزي ابلريشة 

 .8٥/08/8102-81الطائرة للفرتة من 

ية البدنبة وعلوم الرايضة هبذه الاجنازات والنشاطات املمتزية واليت ينفرد هبا تدريس يوا اللكية وبدورها تفتخر عامدة لكية الرتب 

 .الام للكيات الرتبية الرايضية يف العراق، وتوجه هلم لك ادلمع والاس ناد لتحقيق هذا المتزي والابداع
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البرصية واس تخدام نظارة الواقع الافرتايض يف تعمل بعض اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش اثر مترينات خاصة للمدراكت 

 املهارات الاساس ية ابملبارزة ذلوي الاعاقة

مناقشة رساةل املاجس تري  89/08/8102جامعة بغداد يوم االثنني املوافق –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .فاضل عباس واليت اكنت مبوضوع املبارزة للطالبة )رندة فؤاد عيل( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور عبدالكرمي

وهدفت الرساةل املوسومة بـ )اثر مترينات خاصة للمدراكت البرصية واس تخدام نظارة الواقع الافرتايض يف تعمل بعض املهارات 

ة فئة )الصم الاساس ية ابملبارزة ذلوي الاعاقة فئة )الصم البمك( ، اىل اعداد مترينات خاصة ابملدراكت البرصية ذلوي اال عاق

التعرف عىل اثر اس تخدام المترينات اخلاصة للمدراكت البرصية يف تعمل    البمك( لتعمل بعض املهارات ال ساس ية ابملبارزة،

بعض املهارات ال ساس ية ابملبارزة ذلوي اال عاقة فئة )الصم البمك(، التعرف عىل اثر اس تخدام نظارة الواقع الافرتايض يف تعمل 

عاقة فئة )الصم البمك(، التعرف عىل أ فضل مجموعة جتريبية يف تعمل بعض املهارات بعض املهارات ا ل ساس ية ابملبارزة ذلوي اال 

عاقة فئة )الصم البمك  .(ال ساس ية ابملبارزة ذلوي اال 

عاقة فئة الصم البمك ) ( 4ولتحقيق اهداف البحث اس تخدمت الباحثة املهنج التجرييب ، واكنت عينة البحث من ذوي اال 

( طالب، طبقت املهنج التعلميي 0طالب من معهد الامل للصم البمك، وقسموا عىل ثالث جماميع لك مجموعة تتكون من )

( وحدة تعلميية، واس تخدمت الباحثة اال حصاء اليدوي ال جياد الفروق بني اجملاميع الثالث واهيام 01ملدة شهرين وبواقع )

 .ة من اجملاميع الثالثافضل فضال عن اس تخراج نس بة التطور للك مجموع

اس تخدام الوسائل التعلميية احلديثة يف تعمل ذوي اال عاقة فئة )الصم البمك( كوهنم يواهجون  وتمكن مشلكة البحث بقةل 

صعوابت يف اس تقبال املعلومات والتعامل مع ال خرين اذ يكون اعامتدمه عىل حاسة البرص بشلك أ ساس يف التعمل واكتساب 

جياد وسائل تعلميية وطرائق سلمية وحديثة يف التعامل معهم والارتقاء اخلربات والتواصل  مع ال خرين ذلا جيب عىل اخملتصني ا 

 .هبم اىل مس توايت عليا
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فقد سعت الباحثة اىل اس تخدام وس يةل تعلمي حديثة ويه نظارة الواقع الافرتايض اليت صنعت لعدة اس تعامالت مهنا التعلمي ، 

احلديثة اليت تسهم بشلك كبري يف حل املشلكة وسهوةل التعامل مع هذه الفئة )الصم البمك( ويه من الوسائل البرصية 

درجة من دون احلاجة  011،وايصال املعلومات واخلربات عن طريق هذه النظارة عىل شلك تصوير فديوي مصور بشلك 

 . بكرثة  اىل الرشح أ و اس تخدام لغة اال شارة معهم

س تاذ ادلكتور عال عبد هللا فالح رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور عالء خلف وتأ لفت جلنة املناقشة من الا

الاس تاذ املساعد ادلكتور س ندس موىس جواد، الاس تاذ ادلكتور عبد   الاس تاذ املساعد ادلكتور سؤدد ابراهمي،  حيدر،

 .الكرمي فاضل عباس مرشفا

 

 

 
 

 الانلكزيية عن املنشطاتلكية الرتبية البدنية تنظم حمارضة ابللغة 

نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ومضن نشاطاته الفصلية املس مترة لالرتقاء ابلطلبة ومس توامه 

حبضور مجموعة من  8102/ 08/ 81ونظمت حمارضة نوعية يوم امخليس املوافق   العلمي، نشاطا علميا تثقيفيا لطلبة اللكية،

 .ملرحةل الثالثة وحارض فهيا املدرس املساعد نور عبد الصاحبطلبة ا

وتريم احملارضة اليت محلت عنوان )املنشطات( اىل تفعيل املهارات اخلاصة ابللغة الانلكزيية الاربعة )الاصغاء، القراءة، 

 .(احملادثة والكتابة

درييس اللكية وطلبهتا مناقشة حماور عدة من وتضمنت احملارضة اليت حرضها الس يد معيد اللكية ومعاونيه ومجموعة من ت

ابرزها مفهوم التعاطي، انواع املنشطات، الااثر اجلانبية للمنشطات، التوعية ضد التعاطي(، واس تخدمت عدة طرق من 

 .طرائق التدريس مثل الاس تقراء والتفسري، الربط، التعمل التفاعيل
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ومت مشاركة  نت، البطاقات التعلميية، بطاقات املطابقة، املنشورات(، ومت الاس تعانة بعدة وسائل تعلميية مهنا )البور بوي 

 .مجيع الطالب مع زمالهئم من خالل النقاشات العلمية الهادفة
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 عامدة لكية الرتبية البدنية يف جولهتا التفقدية ادلورية

بغداد، حير  الاس تاذ ادلكتور عدي طارق لتحسني الاداء وتطويره يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة 

الربيعي ) معيد اللكية ( عىل اجراء الاجامتعات واملقابالت ادلورية املنتظمة سواء مع اساتذة ، موظفي، وطلبة اللكية، 

 .فضال عن الزايرات واجلوالت امليدانية

فرع الالعاب الفردية الاس تاذ املساعد وبرفقة مساعده للشؤون الادارية الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش و رئيس  اذ قام 

، أ طلع من خاللها عىل 81/08/8102جبوةل ميدانية تفقدية يوم الاربعاء املوافق  ادلكتور اسعد عبد هللا محد الساليم، 

 .يف الاقسام العلمية واملالعب الرايضية يف اللكية وأ لتقى السادة رؤوساء الاقسام العلمية والطلبة  القاعات اادلراس ية

ووجه معيد اللكية اسأ لته للطلبة عن طبيعة اخلدمات يف النادي ونوعيات الطعام فيه،اذ  كام قام بزايرة النادي الطاليب، 

اشاد طلبة اللكية مبا يقدم من حيث نوعية الطعام وجودته فضال عن نظافة املاكن والاسعار املناس بة اليت تتالمئ مع دخل 

س يد العميد ادارة النادي والقامئني عليه نظرا للرتتيب واال هامتم والنظافة اليت تعكس مظهرا الطلبة وقبيل ختام زايرته، شكر ال 

 .حضاراي خدمة لللكية ال م وطلبهتا
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 مشاركة فعاةل للكية الرتبية البدنية يف همرجان لقاء ال شقاء

ال شقاء اذلي أ قمي يف احملطة العاملية يوم الاربعاء  شاركت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة/ جامعة بغداد مبهرجان لقاء

 .واكنت املشاركة فعاةل جدا والقت اس تحسان امجليع لتنوع ال عامل اليت شاركت هبا اللكية 8102/08/81  املوافق

لبة وتنوعت املشاراكت بني لوحات من رمس الطا اكن الهدف من املهرجان عرض نتاجات الطلبة الفنية واحلرف اليدوية، 

روان بسام ولوحة للطالبة مروة واحلرف اليدوية الش ناش يل والفنية اكسات املهر والرمس عل الزجاج للطالبات نور الهدى 

 .وميس وال عامل اال بداعية للطالب اسالم تصممي لوحات فوتوشوب

اجس تري بقيادة الاس تاذ بأ عامل طلبة امل  ومن فعاليات املهرجان تشجيع الوسائل التعلميية املبتكرة وايضا املشاركة

ميادة زهري فاكنت اجملموعة الشمس ية من تصممي صقر و الطب البديل وملعب رايل و الربملان و اخلرافات والفرق  املساعد 

الرايضية والشارع والفتات. أ ما مشاريع طلبة ادلكتوراه فتضمنت مشاريع تطور املهارات ادلقيقة دلى ال طفال مع املعرفة مثل 

 وحيدر طه واوس وس يف وعىل نعميمعل معاذ 

 … واكنت مشاركة ال ساتذة ثمثةل بلك من

 فاضل  أ .د عبد الكرمي

 أ .د سهىى عيل حسني

 أ .م.د فؤاد متعب

 أ .م انسام يعرب

 أ .م ميادة زهري

 م. الهام امحد

 م.سعد ضاري

 م.م نور عبد الصاحب

 م.م معاذ عبد الكرمي فاضل

 م.م. صقر غين ارحمي
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 العلوم النظرية ينظم زايرة ميدانية لطلبة اللكية لوحدة الانرتنتفرع 

يعترب هجاز احلاسوب من ال هجزة املهمة يف حياتنا، واليت نس تطيع من خاللها القيام ابلعديد من املهام الصعبة اخلاصة ابلعمل 

ىل اس تخدامه كوس يةل للتسلية والتواصل  الاجامتعي من خالل التطبيقات اخملتلفة، والاعامل املكتبية أ و التعلمي، ابال ضافة ا 

 .وللحاسوب ملحقات عديدة تربط ابللوحة الام لـتأ دية همام معينة

ولغرض تعريف الطالب هبذه الاهجزة وامللحقات وكيفية اس تخداهما، نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم 

زايرة ميدانية لوحدة الانرتنت يف اللكية لطلبة املرحةل الاوىل  82/08/8102الرايضة يف جامعة بغداد يوم امخليس املوافق 

 (شعبة و ابرشاف مدرس تا مادة احلاسوب )ابن اوميد رش يد، ورشا عبد احلسني عيل

واىل حماوةل متكني  الهدف من تنظمي الزايرة هو اطالع الطلبة عىل نشاطات الوحدة ومعلها والاهجزة وامللحقات املتوفرة، 

 .لب من تعمل كيفية اس تخدام هذه الاهجزة الرضورية دون احلاجة اىل استشارة املوظف اخملتصالطا

ىل  scanner ومت الرتكزي عىل هجازي املاحس الضويئ دخال الصور والرسومات والواثئق الورقية ا  ابعتباره أ ةل تس تعمل يف ا 

ىل صورة رمقية ليك تنا سب طبيعة احلاسوب وحَّت يسهل ختزيهنا داخهل يف احلاسوب، حيث حيولها من طبيعهتا الرسومية ا 

لهيا،  اذ مت رشح اخلطوات الاكمةل لطريقة معهل ابتداءا من ادخال الوثيقة او الصورة املراد  ملف واس تدعاهئا وقت احلاجة ا 

وسائط التخزين تصويرها وادخالها احلاسوب وانهتاءا بكيفة حفظها عندما تتحول اىل ملف ومن مث كيفية خزهنا او نقلها اىل 

 .الثانوية او املتنقةل اكالقرا  اللزيرية والفالش
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هو هجاز خاريج يتصل مع هجاٍز  prenter مت رشح اخلطوات الاكمةل لطريقة معهل فهو الطابعة اما اجلهاز الثاين اذلي

ىل احلاسوب لطباعة ما يراه املس تخدم عىل الشاشة، وتس تخدم الطابعات وحدات بكسل صغرية لنقل صورة  من النظام ا 

سطٍح أ خر، حيث تعترب طابعات احلرب وطابعات اللزير يه ال صناف ال كرث ش يوعا  حيث يمّت ربطها جبهاز المكبيوتر 

 .الشخيص

لقد مت اختيار هذين اجلهازين من قبل احملارضين، نظرا للتساؤالت العديدة واملتكررة من قبل الطلبة لكيفة اس تخدام هذه 

 .ها الاهجزة الكرث اس تخداما من قبل الطلبة عند زايرهتم لوحدة الانرتنتالاهجزة، وابعتبارمه 
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 معيد لكية الرتبية البدنية يعقد اجامتعا همام ملناقشة تطوير النشاط العلمي والبحيث الساتذة اللكية

الربيعي يوم امخليس املوافق جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور عدي طارق  –عقد معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .ويف قاعة املناقشات الكربى اجامتعا موسعا مع تدرييس اللكية اكفة 81/08/8102

اكن الهدف الاسايس لالجامتع هو تطوير النشاط العلمي والبحيث الساتذة اللكية وحتديد الالية اليت من شأ هنا ان حتقق 

 .هذا الهدف

والسادة احلضور، واثىن عىل اخلدمات اجلليةل اليت قدهما املعاون الاس بق لشؤون بداية رحب الس يد العميد ابلس يدات 

الطلبة الاس تاذ ادلكتور اسامة امحد، وعىل لك ما قدمه من معل ممتزي خدمة لطلبة اللكية ومنتسبهيا طيةل فرتة توليه 

 .املنصب

جناح النشاط العلمي ادلويل واذلي س يعقد حتت تناول جانب كبري من الاجامتع التأ كيد عىل ال عداد واملسامهة الفاعةل  يف ا 

 8104اكنون الثاين يناير 01-4عنوان )ملتقى بغداد العلمي الراييض ادلويل( للفرتة من 

عىل املشاركة املمتزية يف هذ اامللتقى من خالل تقدمي أ فضل البحوث العلمية اليت ستنافس البحوث العلمية   اذ مت التاكيد

 .ك هبا أ ساتذة أ خرين من خمتلف لكيات وأ قسام الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف الوطن العريبال خرى اليت سيشرت 

http://cope.uobaghdad.edu.iq/?p=20647
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كام ومت التاكيد عىل رضورة تسجيل او توثيق البحث العلمي يف الفروع العلمية التابعة للك تدرييس لضامن حقه وان اهامل 

 .ميةهذه الفقرة س تؤثر عىل معامةل تقدمي البحث اىل الرتقيات العل 

الاس تاذ ادلكتور صباح قامس، تطرق اىل تعلاميت الاجازة ادلراس ية لهذا  ويف حديث للس يد معاون العميد للشؤون العلمية 

العام واليت افتتحت يف الرابع عرش من الشهر اجلاري ومن املقرر اس مترارها لغاية اخلامس عش من شهر اكنون 

ىل بوابة التقدمي لالجازة  الثاين،  ادلراس ية لقسم ادلراسات العليا يف دائرة البحث والتطوير يكون عىل املوقع ولدلخول ا 

https://ejaza.rdd.edu.iq/logingate.php 

هيا ابلعامل عند حتضري ويه الطريقة املتعارف عل IMRAD كام ومت التاكيد عىل امهية الاعتناء بكتابة البحوث العلمية ووفق

الاوراق العلمية، لضامن دخول جمةل لكيتنا لقواعد البياانت العاملية، وانه سوف تنظم اللكية انشطة متنوعة للتعريف ابصول 

 .كتابة البحث العلمي

 google وتطرق اجملمتعون اىل حمور همم للتعلمي اكدت عليه اجلامعة مؤخرا وهو وجوب الاشرتاك وتفعيل خدمة

classroom  من مجيل اي الصف الافرتايض بني التدرييس وطلبته واذلي س يطبق عىل طلبة ادلراسات العليا كخطوة

 .اوىل

 

 

https://ejaza.rdd.edu.iq/logingate.php
https://ejaza.rdd.edu.iq/logingate.php
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 لكية الرتبية البدنية تنظم ورشة معل حول مس تجدات الاداء احلريك يف الس باحة احلرة و الظهر

ومضن نشاطاته الفصلية املس مترة لالرتقاء  جامعة بغداد  –الرايضة نظم فرع الالعاب الفردية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم 

 08/ 82ورشة معل يف مادة الس باحة يوم امخليس املوافق   ابلطلبة ومس توامه العلمي، نشاطا علميا تثقيفيا لطلبة اللكية،

امرايئ، والاس تاذ حبضور مجموعة من طالبات املرحةل الثانية، وحارض فهيا الاس تاذ ادلكتور افتخار الس 8102/

 .ادلكتور احالم شغايت املساعد 

وتريم الورشة اليت محلت عنوان )مس تجدات الاداء احلريك يف الس باحة احلرة و الظهر( اىل تسليط الضوء عىل اخر ما 

 .اس تجد يف قوانني وضوابط لعبة الس باحة وحتديدا الس باحة احلرة والظهر

تدرييس اللكية وطلبهتا مناقشة حماور عدة من ابرزها رشح الاداء احلريك وتضمنت الورشة اليت حرضها مجموعة من 

للس باحة )الظهر_احلرة ( و امهيهتا وكيفية توضيح الاخطاء الفنية و الفاوالت احلاصةل يف اخلطأ  الفين و الشخيص، وفوائد 

 .باحةلك مهنام، ومتزيت الورشة بأ س تخدام الاهجزة الالكرتونية يف رشح الاداء احلريك للس  

  

 
 

 

 

 

http://cope.uobaghdad.edu.iq/?p=20658
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ىل خمترب البايومياكنيك  فرع العلوم النظرية ينظم زايرة ميدانية لطلبة اللكية ا 

 8102/  08/ 02املوافق   نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الثالاثء

ىل خمترب البايومياكنيك يف اللكية مضت  مجموعة من طالبات اللكية ابرشاف مدرسة املادة الاس تاذة ادلكتورة زايرة ميدانية ا 

 .سوزان سلمي

ىل اطالع الطلبة عىل نشاطات الوحدة ومعلها والاهجزة وامللحقات املتوفرة، واىل حماوةل متكني الطالب من   وتريم الزايرة ا 

 .ل التعملتعمل كيفية اس تخدام هذه الاهجزة الرضورية وطرائق الاس تفادة مهنا يف جما

تيرس معلية تعمل املفاهمي اجلامدة اجملردة، فأ خذ املشاركني يف رحةل ميدانية جيعل التعمل أ كرث   وللزايرات امليدانية ثمزيات مهنا،

 .فاعلية ل هنم س يكونون قادرين عىل مجع معلومات واسعة حول املوضوع املراد ومن خمتلف النوايح وبشلك مادي حمسوس

ىل جتربة التعلمي بدل الطرائق التقليدية داخل لتحفزي املشاركني  بزايدة اهامتهمم ورغبهتم فهيا، فهذه الطريقة تضفي املتعة ا 

جيايب جتاه ال نشطة التعلمية  الصف واليت تتصف ابلراتبة يف معظم احلاالت، ونتيجة ذلكل س يكون دلى املشاركني موقف ا 

 .الصفية املرتبطة
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 لكية الرتبية البدنية تنظم حمارضة حول اساليب التعمل

نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ومضن نشاطاته الفصلية املس مترة لالرتقاء ابلطلبة ومس توامه 

 8102/ 08/ 82ويه حمارضة نوعية يف امجلناس تك وذكل يوم امخليس املوافق   اللكية،العلمي، نشاطا علميا تثقيفيا لطلبة 

 .حبضور مجموعة من طلبة املرحةل الثالثة وحارض فهيا الاس تاذ ادلكتور سوزان سلمي، والاس تاذ املساعد ادلكتور اايد صاحل

همارة امجلناس تك واقعيا( اىل التعرف عىل اساليب وتريم احملارضة اليت محلت عنوان )كيفية استامثر اساليب التعمل يف تعمل 

التعمل وامناطه اجتاهاته واهامتماته، و عىل الطرائق والاساليب احلديثة يف التعمل واليت تعمتد عىل املتعمل وكيفية جعهل عنرصا 

 .فاعال ونشطا داخل ادلروس بدال من ان يكون متلقيا سلبيا للمعلومة

مجموعة من تدرييس اللكية وطلبهتا مناقشة حماور عدة من ابرزها الاساليب احلديثة يف التعمل وتضمنت احملارضة اليت حرضها 

 .واليت تصلح ان تكون مشاريع حبوث للتخرج وطبق بعض مهنا معليا

 ان أ ساليب التعمل يف الرتبية الرايضية هو اكتساب الطلبة املهارات والنشاطات الرايضية وتمنية روح  ومن اجلدير ابذلكر

الابتاكر و رعة التفكري واختاذ القرار السلمي يف حل الواجبات احلركية اخملتلفة، وان هناك طرائق وأ ساليب خمتلفة وجديدة 
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لبناء وتطوير قدرات الطالب ومعارفهم من امهها )أ سلوب التضمني )الاحتواء(، أ سلوب حفص النفس )املراجعة اذلاتية(، 

 .(ال سلوب الامري

 

 
 

 البدنية تنظم حمارضة عن نظرية التعمل املكتسبلكية الرتبية 

 

نظم فرع الالعاب الفردية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ومضن نشاطاته الفصلية املس مترة لالرتقاء ابلطلبة ومس توامه 

ملرحةل الثالثة حبضور طالبات ا 8102/ 08/ 02العلمي، حمارضة نوعية حول التعمل املكتسب وذكل يوم الثالاثء املوافق 

 والثانية، وحارض فهيا الك من

 أ  . د . أ مريه عبد الواحد منري

 أ  . د . خلود اليذ

 أ  . م . د . متارض عبدالعزيز

 أ  . م .د . هنىى حمسن

 م . د . زينة خادل

اليت تواجه وتريم احملارضة اليت محلت عنوان )جعز املتعمل او العجز املكتسب( اىل تسليط الضوء عىل صعوابت التعمل 

 .الطلبة وامناطه والس بل الكفيةل لتجاوزه
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اكن من ابرزها كيفية التخلص من  وتضمنت احملارضة اليت حرضهتا مجموعة من تدريس يات اللكية وطالباهتا مناقشة حماور عدة 

س بابة وما الاس تفادة والاس تفادة منه يف حتقيق النجاحات سواءا يف اجملال الراييض او احلياة، واخذ فكرة عن ا  جعز التعمل

اليت س تحصل علهيا الطالبات من حتقيق طموحاهتن الان وما بعد التخرج، وقد اكن لهذه احملارضة مردودا اجيابيا ظهر من 

 . اذلي يعانني منه من بعض املواد ادلراس ية  خالل احاديث وطروحات الطالبات لعجز التعمل

هو سلوك منوذيج للاكئنات احلية حيدث عندما  Learned helplessness :ويذكر ان العجز املتعمل أ و العجز املكتسب

يعاين الاكئن من استثارات أ و حمفزات مؤملة ومتكررة وال يس تطيع تفادهيا أ و جتنهبا. وحبدوث ذكل فا ن هذا الاكئن غالبا ما 

ماكنية اله روب أ و التجنب. بعبارة يفشل يف تعمل اس تجابة الهرب أ و التجنب يف مواقف جديدة يكون من املرحج فهيا ا 

أ خرى، فا ن الاكئن يتعمل أ نه ال حول هل وال قوة أ ثناء املواقف اليت تتضمن حمفزات ومثريات مؤملة ومنفرة، ومن مث يتقبل 

ن هذا الاكئن قد اكتسب ما يسمي ابلعجر املتعمل. نظرية  الاكئن فقدانه الس يطرة، وابلتايل التخيل عن احملاوةل، وحيهنا يقال ا 

املتعمل يه وهجة النظر القائةل بأ ن الاكتئاب الرسيري وال مراض النفس ية املصاحبة قد تنجم عن غياب حقيقي أ و  العجر

 .متصور للس يطرة عىل نتاجئ املوقف

ا تفسري اال حباط واليأ س وعدم الرغبة يف التعمل اذلي يصيب الطالب. فالفكرة السائدة أ ن المتزي  وحتاول هذه النظرية أ يض 

رتبط ابدلرجات اليت حيصل علهيا الطالب يف الاختبارات بغض النظر عن اجلهد املبذول ودون اعتبار للمس توى ادلرايس م

 .اذلهين واخللفية ادلراس ية

فعندما ال يرى الطالب أ ن هناك صةل بني اجلهد اذلي يبذهل يف ادلراسة وبني الثناء أ و التقدير اذلي يناهل، يفقد الرغبة يف 

عادة شعور الطالب ابالرتباط التعمل، )أ ي ليس ه  ناك رابط بني السلوك والنتيجة( وذلا اكنت وظيفة التعلمي اجليد هو ا 

 الوثيق بني ما يبذهل من هجد )وليس ادلرجات( وبني ما حيصل عليه من تقيمي وتقدير وتفسري ال حداث

ا ومتلكه العجز واحلزن. كام أ نه املشلكة اليت واهجهتا هذه النظرية أ نه ليس لك من تعرض لشدة نفس ية يف املايض أ   صبح ايئس 

 .ليس لك املسلمني يف زمن سقوط ادلوةل العباس ية أ صاهبم الوهن

ىل أ ن طريقتنا يف تفسري  ىل سلوك دامئ. وهنا تواصلت ال حباث لتنهتىي ا  وهذا يعين أ ن هناك عامال  حّول هذه اخلربة املاضية ا 

بنا يف مدارك اليأ س والعجز. حيث يلجأ  اليائسون الس تخدام أ سلوب احلدث الس ئي )وليس احلدث نفسه( هو اذلي هيوي 

يف كتابه )تعمل التفاؤل( كيف نرتكب « سليجامن»خا  هبم يف تفسري ال حداث السارة والتعيسة اليت ميرون هبا. وهنا يو ح 

ىل اليأ س واال حباط  .ثالثة أ خطاء تفسريية لهذه ال حداث ثما يؤدي بنا ا 
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 احلركية الاشاكل بعض واداء حريك احلس الادراك لتطوير مقرتح تعلميي مهناج اتثري تناقش البدنية الرتبية لكية يف اطروحة

 س نوات ٥ بعمر الرايض الطفال

 

 املاجس تري رساةل مناقشة 82/08/8102املوافق امخليس يوم بغداد جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية شهدت  

 .الكرمي عبد اليذ خلود ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( جبار الهدى نور) للطالبة

 

 الطفال احلركية الاشاكل بعض واداء حريك احلس الادراك لتطوير مقرتح تعلميي مهناج اتثري) بـ املوسومة الرساةل وهدفت

 احلركية الاشاكل بعض واداء حريك احلس الادراك لتطوير مقرتح تعلمي مهناج اعداد اىل ،( س نوات ٥ بعمر الرايض

 مخس بعمر الرايض الطفال احلركية الاشاكل لتطوير املقرتح التعلميي املهناج تأ ثري ومعرفة س نوات، ٥ بعمر الرايض الطفال

 . س نوات

 

 البحث جممتع حتديد مت مث ومن املتاكفئتني اجملموعتني بتصممي التجرييب املهنج الباحثة اس تخدمت البحث اهداف ولتحقيق

 .  0٥8 عددمه والبالغ 8102-8102 ادلرايس للمومس الثانية الرصافة لرتبية الاطفال رايض من العمدية ابلطريقة
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 احلس الادراك تطوير يف فاعال اكن الباحثة قبل من املعد املهناج ان امهها، من الاس تنتاجات من مجموعة اىل وتوصلت

 معلية يف فاعال اكن الباحثة قبل من املعد املهناج ان س نوات، ٥ بعمر الرايض الطفال احلركية الاشاكل بعض واداء احلريك

 .ابلبحث اخلاصة الاطفال رايض يف املتبع املهناج من افضل وبشلك التطوير

 

 التعيلمية، واملناجه الالعاب تنويع عىل والعمل الاطفال رايض دلى احلركية الرتبية بدرس الاهامتم رضورة: اباليت واوصت

 بعض واداء احلريك احلس الادراك قدرات تطوير يف لفاعليته الرايض يف الاطفال تعلمي مضن املقرتح التعلميي املهناج ادخال

 دلهيم احلركية الاشاكل

 

  اخلالق، عبد بثينة ادلكتور املساعد الاس تاذ رئيسا، همدي ميك عيل ادلكتور املساعد الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 .مرشفا اليذ خلود ادلكتور الاس تاذ  اي ر، حمسن ادلكتورعالء املساعد الاس تاذ
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تقان مساعد هجـــاز اس تخــــدام تــــأ ثري تناقش البدنية الرتبية لكية يف اطروحة  من الريم همارات بعض يف والاحتفاظ ال داء ال 

 الش باب املكفوفني جلودو  الوقوف

 

 املاجس تري رساةل مناقشة 01/08/8102 املوافق الاحد يوم بغداد جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية شهدت  

 مبوضوع اكنت واليت الساليم حــمد عبـــدهللا أ سعــــد ادلكتور املساعد الاس تاذ ابرشاف( محمد صـــاحب فـــراس) للطالب

 .معاقني – اجلودو

 

تقان مساعد هجـــاز اس تخــــدام تــــأ ثري) بـ املوسومة  الرساةل وهدفت   الوقوف من الريم همارات بعض يف والاحتفاظ ال داء ال 

 همارات بعض أ داء نتيجة حول الراجعة ابلتغذية املكفوف الالعب لزتويد انطقة دمية تصممي اىل ،( الش باب املكفوفني جلودو

 املكفوفني اجلودو لالعيب الريم همارات لبعض املهاري ال داء مس توى عىل التعرف  اجلودو، مصارعة يف الوقوف من الريم

 املكفوفني اجلودو لالعيب الريم همارات لبعض املهاري املس توى يف الناطقة ادلمية اس تخدام تأ ثري عىل التعرف  الش باب،

 أ داهئم مس توى يف املكفوفني اجلودو مصارعي احتفاظ حاةل عىل الناطقة ادلمية اس تخدام تأ ثري عىل التعرف  الش باب،

 .املهاري

 

ماكنية بعدم البحث مشلكة ومتثلت     الوقوف، من الريم ملهارات املهاري أ دائه نتيجة معرفة من املكفوف اجلودو مصارع ا 

ىل ادلراسة وتسعى  وافرتض املهاري، أ دائه نتيجة حول الراجعة ابلتغذية املكفوف اجلودو مصارع لزتويد مساعد هجاز تصممي ا 

 جماالت ومتثلت التجريبية، للمجموعة الوقوف من الريم ملهارات والبعدي القبيل الاختبارين نتاجئ بني معنوية فروقا   هناك أ نّ 

 81/٥/8102 من للمدة والزماين بغداد، أ ندية لبعض الش باب املكفوفني اجلودو مصارعي مض اذلي ابلبرشي البحث،

 بغداد، جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف واجلودو املصارعة بقاعة متثل اذلي واملاكين ،84/2/8102 ولغاية

 وبلغ اجملموعتني، بتصممي التجرييب املهنج الباحث واس تعمل اجلودو، يف الرايضية املوهبة لرعاية التخصصية املدرسة وقاعة

 .لكغم( 11) الوزن من مصارعني( 01) البحث وعينة العمدية، ابلطريقة اختريوا مصارعا  ( 81) اجملمتع أ فراد عدد

 

 اجلودو مصارعي تزويد يف قبهل من وكفاءهتا املصممة ادلمية صالحية  امهها، من الاس تنتاجات من مجموعة اىل وتوصلت 

ماكنية اس تنتج كام املهاري، أ داهئم نتيجة حول الراجعة ابلتغذية املكفوفني  التعلمي معلية يف للمدرب مساعد كجهاز اس تخداهما ا 

 .الريم همارات عىل والتدريب

 

ممة ادلمية ابس تعامل:  اباليت واوصت  عىل والعمل املهارية، تدريباهتم اثناء يف املكفوفني اجلودو مصارعي ملساعدة املُصَّ

 .فقط النتيجة حول وليس ال داء حول الراجعة ابلتغذية الش باب املكفوفني اجلودو مصارعي تزويد عىل قادرة لتكون تطويرها

 

  يعقوب، رس مت لزيا ادلكتور املساعد الاس تاذ رئيسا، الربيعي طارق عدي ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 .هللا عبد اسعد ادلكتور املساعد الاس تاذ  فائق، فؤاد عيل ادلكتور املساعد الاس تاذ
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 وقوانيهنا القوى ابلعاب املتنوعة اباللعاب نوعية حمارضة تنظم البدنية الرتبية لكية
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 يف نوعية حمارضة ،08/8102/ 01املوافق الاحد يوم الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف الفردية الالعاب فرع نظم   

 . صادق عيل ادلكتور البدنية الرتبية لكية يف والتدرييس  ادلويل احملارض فهيا حارض اللكية، لطالبات وامليدان الساحة ختصص

 

 فضال مرت، 011 الـ وس باق العريض والوثب الثاليث الوثب)  س باقات همارات عىل تركزت عدة حماور مناقشة وتضمنت

 افالم مبشاهدة متثلت اليت الايضاح وسائل احملارض واس تخدم اللعبة، يف ادلويل القانون يف املس تجدات اخر  مناقشة عن

 التفصيلية الرشوحات من عدد مناقشة جرى وكذكل  حدة، عىل لك املهارات اداء طرائق وبيان  عامليني، البطال تصويرية

 .ما همارة لتطوير العامل مس توى عىل الامترين احدث عىل ابالعامتد الرمسي املهنج يف املوجودة الغري

 

 البعض بعضهم الرايضيون يتحدى حيث فردية رايضة وامليدان املضامر مسابقات تكون ما عادة ان صادق ادلكتور واو ح

 اذلي الراييض والريم القفز مبسابقة يفوز بيامن وقت، أ  رع حيقق اذلي الراييض اجلري مبسابقة ويفوز. الوحيد الفائز لتحديد

 والس باقات العدو س باقات مثل املسافات حسب اجلري مسابقات وتصنف. املسابقة يف ارتفاع أ و مسافة أ كرب حيقق

 والقفز الثاليث والقفز الطويل القفز القفز، مسابقات وتضم. احلواجز وختطي والبدالء الطويةل املسافات وس باقات املتوسطة

ا وهناك. واملطرقة والقر  والريم اجلةل ريم ش يوع ا، ال كرث الريم مسابقات تضم بيامن ابلزانة، والقفز العايل  منافسات“ أ يض 

باعية املنافسات مثل ،”جامعية  من عدد يف الرايضيون يتنافس حيث ،(القوى أ لعاب) والُعشارية( القوى أ لعاب) الس ُ

 .أ عاله املنافسات
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 التفكري يف الشخصية امناط وفق اذلاتية واملراجعة التباديل الاسلوب اس تخدام تأ ثري تناقش البدنية الرتبية لكية يف اطروحة

 الطائرة ابلكرة الاساس ية املهارات بعض وتعمل والناقد الابداعي

 

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

 .الطائرة الكرة مبوضوع اكنت واليت عطية س بع امحد ادلكتور املساعد الاس تاذ ابرشاف( اكظم محزة محمد) للطالب

 

 الابداعي التفكري يف الشخصية امناط وفق اذلاتية واملراجعة التباديل الاسلوب اس تخدام تأ ثري) بـ املوسومة  الرساةل وهدفت

 التباديل ابل سلوب تعلميي مهنج اعداد ،( املتوسطة املرحةل لطلبة الطائرة ابلكرة الاساس ية املهارات بعض وتعمل والناقد

  متوسط، الثاين لطلبة الطائرة ةابلكر  الاساس ية املهارات بعض وتعمل والابداعي الناقد التفكري يف وتأ ثريه اذلاتية واملراجعة

 امناط وفق اذلاتية واملراجعة التباديل الاسلوب مجموعة من للك( بعدي – القبيل) الاختبار يف الفروق اىل التعرف

 الفروق اىل التعرف  متوسط، الثاين لطلبة الطائرة ابلكرة الاساس ية املهارات وبعض والابداعي الناقد التفكري يف الشخصية

 الناقد التفكري يف الشخصية امناط وفق اذلايت واملراجعة التباديل الاسلوب مجموعة بني( بعدي – البعدي) الاختبار يف

 ..متوسط الثاين لطلبة الطائرة ابلكرة الاساس ية املهارات وبعض والابداعي

 

 اسلوب التباديل الاسلوب يلعب الراجعة والتغذية التكرار هو التعمل عوامل ان من الرمغ عىل انه البحث مشلكة ومتثلت   

 وترافق تتصل اليت الاخطاء عىل الوقوف يف وفاعليهتا ل مهيهتا وذكل الراجعة التغذية تقدمي يف كبرية امهية اذلاتية املراجعة

 يف جاء ما نالحظ حيث الطالب بني الفردية الفروق تراعي وكذكل للطالب اذلاكرة تقوية يف وكذكل احلريك الاداء
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 الا احلركية املهارات وتعمل تدريس يف التدريس ية الاساليب اس تخدام وفاعليه امهية عىل اكدت نتاجئ من والبحوث ادلراسات

 الاسلوب اس تخدام حبيسة( املنظم) الس نوي املهناج فهيا تطبق السابقة املراحل وخصوصا   التعلميية العملية بقيت انه

.  تنفيذها يف مالمئة اكرث يه السابقة الاساليب لتبدو املناجه تك وضع خالل من ، املهارات وتعمل تدريس يف الامري

 من فقط لل وامر منفذ الطالب يصبح حيث التفكري معوقات أ حد هو التدريس يف واسلوبه وطريقته املعمل ان جند وكذكل

 املعمل يقوم وكذكل الوحيد، املرجع هو املدريس والكتاب الصف، يف والاخرية الاوىل اللكمة صاحب هو املدرس ان خالل

 عن اخلارجة الطالب اس ئةل يتقبل وال احلديثة، للتقنيات اس تخدامه وقةل خاملون، والطالب ادلرس حصة وقت ابحتاكر

 لك تفكري نوع حسب ادلرس مادة استيعاب ويف املشالكت حل يف الطالب تفكري يف فروق وجود خالل ومن. املوضوع

 ابلكرة الاساس ية للمهارات الطالب تعمل بطا يف مشلكة هناك وجد مدرس الباحث الن ونظرا  . املادة تعمل يف وطريقته مهنم

 عىل الباحث وجشعت حفزت املشلكة هذه وان القدمية التفكري وامناط السابقة التدريس ية ال ساليب ابس تخدام الطائرة

 التعلميية العملية يف للتفكري( هريمان) مقياس وفق احلديثة التفكري وامناط الفعاةل التدريس ية الاساليب من بعض اس تخدام

 :ويه والتدريس ية

 

 Self – Check اذلاتية املراجعة واسلوب   Reciprocal Style التباديل الاسلوب

 

 الاوامر بعض واصدار علمي بشلك والتفكري القرار اختاذ يف فرصة للطالب تعطي كوهنا الابداعي التفكري و الناقد والتفكري

 ذلكل Command Style الامري الاسلوب عن فضال   علمية بطريقة املشالكت وحل والابداع التفكري امناط خالل من

 مع الابداعي والتفكري الناقد التفكري مثل التفكري امناط بعض مع فعاةل وطريقة اسلوب اىل الرضورية احلاجة الباحث وجد

 علمي وبشلك تغيري هبا يراد مهنم لك تفكري منط حسب جماميع اربعة اىل الطالب وتقس مي لتفريق( هريمان) مقياس ادخال

 ابلطالب للوصول وفعالية جناحا   اكرث التعمل ليكون الطائرة الكرة همارات واتقان تعمل يف التعلميية العملية تطوير يف للمسامهة

 . املرجو الهدف اىل

 

 يف ملحوظ تباين وجد البحث موضوعة التدريس ية الاساليب خالل من  امهها، من الاس تنتاجات من مجموعة اىل وتوصلت 

 الطائرة ابلكرة ال ساس ية املهارات بعض تعمل معلية يف وا ح تأ ثري هناك  الطائرة، ابلكرة الاساس ية ملهارات التعمل مس توى

 اكنت حيث والبعدية القبلية الاختبارات نتاجئ خالل من ذكل واتضح( الباحث موضوعة) التدريس ية الاساليب خالل من

ثر الاداء وبعد واثناء قبل للطالب الراجعة التغذية لتقدمي واكن  الثالثة، للمجاميع البعدية الاختبارات لصاحل  تعمل يف اجيايب ا 

 تعمل عىل التأ ثري حيث من( والامري اذلاتية املراجعة) الاساليب عىل متفوقا  ( التباديل) التدرييس الاسلوب اكن  املهارات،

  ابدلرس، اخلاصة القرارات بعض ابختاذ للمتعمل فرصة واعطاء البحث، موضوعة( والمترير والاس تقبال الارسل) املهارات

 .تعلام   اجملاميع اقل اكنت اهنا اىل التعمل حاةل يف الامري ابل سلوب درست اليت للمجموعة تطور حدوث من الرمغ وعىل

 

 حيث وتعزيزه، به الاس مترارية ورضورة الطائرة الكرة للعبة املتوسطة للمرحةل التعلميي املهناج يف العمل:  اباليت واوصت

  اجملال، هذا يف ومتطورة جديدة مراحل اىل يصل حَّت الطائرة ابلكرة الاساس ية املهارات تعمل يف التدرج يف جناحا   اثبت

 الرتبية درس اخراج يف املهمة الوسائل من يعترب انه حيث للطالب احلريك لل داء املنظمة التكرارات اداخل رضورة

 اس تخدام عىل التأ كيد  منظمة، تعمل معليات فهيا يكون ان جيب اليت اجملاالت يف وخاصة التعلميية الوحدات او الرايضية
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 يف تأ ثري الاسلوب لهذا ان لوحظ حيث الطائرة ابلكرة وادلفاعية الهجومية اخملتلفة املهارات تدريس يف( التباديل) اسلوب

 .للمتعلمني املهارات لهذه التعمل مس توى تطور

 

  ابراهمي، لطيف ميمث ادلكتور املساعد الاس تاذ رئيسا، فليح صاحل محمد ادلكتور املساعد الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 .مرشفا عطية س بع امحد ادلكتور املساعد الاس تاذ  انيج، جنان ادلكتور املساعد الاس تاذ
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 للهواايت عرش اخلامس ال شقاء لقاء همرجان يف الرايضة وعلوم البدنية الرتبية بلكية اخلاصة الكشفية للفرقة فعاةل مشاركة

 املتنوعة واحلرف

 

 اخلامس ال شقاء لقاء همرجان) احتفالية يف  املمتزية الكشفية بفرقهتا بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية شاركت

 8102/الاول اكنون 01-81 من للفرتة بغداد يف للمسافرين العاملية احملطة يف اقمي واذلي(  املتنوعة واحلرف للهواايت عرش

 

 وسائل قبل من حصفية لقاءات عده اجراء مت حيث ابلكشافة، اخلاصة ابالهازجي عروضها الكشفية الفرقة قدمت وقد

 مع طالهبا تفاعل خالل من املهرجان اجناز يف الفضل املسائية الكشفية للفرقة واكن الاحتفال، ماكن يف املتواجدة الاعالم

 .قيادهتم

 

 النارص عبد.م مجيل، ا راء.د ابراهمي، سؤدد. د ابراهمي، هدى. د ومه لكيتنا يف الكشفية قادة املهرجان فعاليات عىل ارشف

 مريزه
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 وتنوعت  اليدوية، واحلرف الفنية الطلبة نتاجات فيه عرضت  اخر، ااكدميي بوفد سابق يوم يف اللكية وشاركت كام

 املهر اكسات والفنية الش ناش يل اليدوية واحلرف مروة للطالبة ولوحة بسام روان الطالبة رمس من لوحات بني املشاراكت

 وابرشاف فوتوشوب، لوحات تصممي اسالم للطالب اال بداعية وال عامل وميس الهدى نور للطالبات الزجاج عل والرمس

 .الانلكزيية اللغة مدريس

 

ن ويذكر  فرصة وهو واملوهوبني، املبدعني روح وحتمل ببغداد تليق كبرية س ياحية تراثية فنية ثقافية تظاهرة هو املهرجان ا 

 ملد فرصة أ يضا وهو العراقية، احملافظات لك من للمشاركني اليدوية واملقتنيات والرتاثية الفنية والنشاطات اال بداعات لعرض

 وفنه وثقافته العراق وحدة ولتجس يد بيهنم وال خوة السالم يعزز ثما الوطنية اللحمة وتقوية املشاركني بني الصداقة جسور

 .وتراثه
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 العرايق املنتخب لالعيب الهجومية اخلططية املبادئ بعض ومقارنة لتقيمي حتليلية دراسة البدنية الرتبية لكية يف اطروحة

 القدم بكرة( 8109-8102) لبطوليت العامل لك س املؤهةل الهنائية التصفيات يف املشارك

 

 املاجس تري رساةل مناقشة 81/08/8102 املوافق الاربعاء يوم بغداد جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية شهدت  

 .القدم مبوضوعكرة اكنت واليت عيل اكظم انيج ادلكتور املساعد الاس تاذ ابرشاف( حيال سطام جارهللا شاكر) للطالب

 

 املشارك العرايق املنتخب لالعيب الهجومية اخلططية املبادئ بعض ومقارنة لتقيمي حتليلية دراسة) بـ املوسومة  الرساةل وهدفت

 املهارات) املبادئ بعض عىل التعرف اىل ،( القدم بكرة( 8109-8102) لبطوليت العامل لك س املؤهةل الهنائية التصفيات يف

 8102) العامل ك س بطوليت اىل املؤهةل ال س يوية الهنائية التصفيات يف املشارك العرايق الوطين للمنتخب الهجومية( اخلططية

 العرايق الوطين للمنتخب الهجوميه( اخلططية املهارات) املبادئ لبعض الفروقات عىل التعرف  القدم، بكرة( 8109 –

 .القدم بكرة( 8102-8109) العامل ك س بطوليت اىل املؤهةل ال س يوية الهنائية التصفيات يف املشارك

 

 أ هداف لتحقيق واملقارنة ، والتحليل ، املالحظة أ ساس عىل املبين املسحي ابل سلوب الوصفي املهنج الباحث واس تخدم

ذ ، املشلكة طبيعة وملالءمته البحث هذا  يف العرايق املنتخب ملبارايت( DVD) أ قرا  من البحث عينة تكونت ا 

ذ ، مباراة( 02) وعددها البطولتني  ، الهجومية(  اخلططية املهارات) املبادئ بعض لتحليل خاصة اس امترة الباحث أ عد ا 

 .. جهومية خططية متغريات( 4) الهنائية الاس امترة وتضمنت

 

 واملناوهل والتقاطع الفراغ خلق معلية من يكرث مل العرايق الفريق أ ن  امهها، من الاس تنتاجات من مجموعة اىل وتوصلت 

 من نس به أ عىل اكنت الفاشهل احملاوالت أ ن  ، املبارايت نتاجئ عىل سلبأ   يؤثر وهذا الكره عىل واحليازه والربط اجلداريه

 الهجوميه الفعاليه عىل سلبأ   يؤثر وهذا الكرة عىل واحليازة ، اللعب أ جتاة وتغيري ، التقاطع متغريات يف الناحجه احملاوالت

 أ و هبا ال هامتم ضعف عن انجت هو العرايق للمنتخب الهجومية اخلططية املهارات يف الضعف ان   العرايق، الوطين للمنتخب

 الودية املبارايت يف وكذكل واخلا  العام ال عداد فرتة خالل علهيا التدريب

 

 فرتة وحَّت واخلا  العام ال عداد بفرتات اخلططية املهارات عىل العرايق الوطين املنتخب أ عداد رضورة  -:اباليت واوصت

 اخلططية امجلل تطبيق اىل للوصول العرايق للمنتخب عالية ودقة برسعة اخلططية املهارات اكامتل عىل التأ كيد  املنافسات،

 . العرايق للفريق وامجلاعي الفردي اخلططي ابالعداد أ الهامتم رضورة ومتقن، مرتابط بشلك

 

 الاس تاذ  محزة، حسني رعد ادلكتور د الاس تاذ رئيسا، اكظم الرزاق عبد ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 .انيج ضياء ادلكتور املساعد الاس تاذ  محود، ضياء عيل ادلكتور املساعد
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