
      www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019اكنون الثاين   شهر –النرشة الالكرتونية 

 

1 
 

 

 فرع الالعاب الفردية ينظم حمارضة عن مفاهمي تدريب القوة

نظم فرع الالعاب الفردية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد ، حمارضة نوعية لطلبة اللكية يف تدريب 

 .القوة وحارض فهيا الاس تاذ املساعد ادلكتور غسان اديب

)مفاهمي تدريب القوة( اىل التعرف عىل مفهوم القوة العضلية، وامهيهتا فضال عن العوامل وهدفت احملارضة اليت محلت عنوان 

 .املؤثرة يف القوة العضليّة

وتناولت مناقشة ان امهية القوة العضليّة دلى الرايضيني تمكن يف ارتباطها ببعض العنارص املؤلفة للياقة البدنية مثل: القدرة، 

نتاج القوة الرسيعة، كام أ هنا ترتبط  أ و الطاقة اليت تتطلهبا طبيعة ال داء الراييض، حيث تتطلب هذه ال نشطة الرايضية ا 

ن زايدة قوة دفع القدم ابجتاه ال رض تزيد من طول  ابلرسعة خصوصًا الرسعة الانتقالية يف نشاطي الس باحة واجلري، حيث ا 

ىل خطوة اجلري، كام أ ن قوة الشد يف الس باحة تزيد من اندفاع اجلسد لل   مام، فيؤدي  ل من زايدة قوة ادلفع أ و الشد ا 

رسعة قطع املسافة يف أ قل وقت ممكن. ترتبط القوة العضلية أ يضًا بعنرص التحمل خصوصًا يف ال نشطة البدنية املتطلبة 

نامغ الاس مترار يف أ داء معل عضيل قوي مثل: املالمكة واملصارعة، وترتبط أ يضًا ابلصحة العامة للشخص، حيث تمني الت 

العضيل للجسد، فقوة عضالت الظهر تقي من التعرض لالنزالق الغرضويف، وقوة عضالت البطن تزيد مقاومة ضغط 

ىل أ هنا تُعطي اجلسد مظهراً جيداً   .ال حشاء ادلاخلية، مما حيد من ظهور الكرش، ابال ضافة ا 
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 ات العليامعيد لكية الرتبية البدنية يتفقد سري امتحاانت الفصل الاول لدلراس

امتحاانت  2/1/2019ادى طلبة ادلراسات العليا يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الاربعاء املوافق 

وابرشاف مبارش من قبل معاون العميد للشؤون العلمية الاس تاذ ادلكتور صباح  2020-2019الفصل الاول للعام ادلرايس 

 .متحانيةقامس، واعضاء اللجنة الا

وهبذه املناس بة تفقد الس يد معيد اللكية د. عدي طارق الربيعي القاعات ادلراس ية اخملصصة، لالطالع عىل الية سري 

جاابت الطلبة التحريرية دقيقة وتامتىش مع  الامتحاانت وتوفري الاجواء املالمئة ، واكد الس يد العميد عىل رضورة أ ن تكون ا 

 .  م أ ختيارها بعناية وفق جلنة أ عدت لهذا الغرض، ممتني   مهم املوفقية والنااحطبيعة ال س ئةل ال متحانية اليت

وقد ابدى العميد ارتياحه لسري العملية الامتحانية اليت تسري وفق ماهو خمطط لها من تنظمي القاعات واملراقبني والزتام الطلبة 

 .ابلتعلاميت الامتحانية
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 اعضاء الفرق التطوعية من طلبة اللكيةمعيد الرتبية البدنية يمثن هجود 

قام معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي يوم الاربعاء املوافق 

زايرهتم ومضن زايراته ادلورية املس مترة، بزايرة خاصة للطلبة اذلين ينمتون للفرق التطوعية يف لكيتنا من خالل  2/1/2019

همنئ   اايمه ابلعام اجلديد ومثنيا عىل هجودمه املمزية اليت ادت اىل الازدهار والعلو ابمس لكيتنا  يف الشعب اليت ينمتون الهيا، 

 .شاكرأ  اايمه عن اكفة اعاممهم اليت قاموا هبا يف الس نة املاضية وملرشفهيم من السادة التدريس يني

ومن هجته اعرب   هم عن الاعامل التطوعية والاس مترار هبا يف املس تقبل القريب،من جانهبم عاهد الطلبة بعدم انقطاع  

 .الس يد العميد وابمس عامدة اللكية بتوفري اكفة مس تلزمات واحتياجات الفرق التطوعية وتوفري  ل ما حيتاجوه من دمع
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 للتدريب والتمنيةتكرمي معيد لكية الرتبية البدنية من الااكدميية ال اكدميية ادلولية 

، International Academy for Training & Development قامت الااكدميية ال اكدميية ادلولية للتدريب والتمنية

واليت مقرها مجهورية مرص العربية، بتكرمي معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي، اذ 

للس يد العميد وذكل  ادلولية ادلكتور عيل صادق التدرييس يف لكيتنا شهادة تقديرية وكتاب شكر وتقديرقدم وكيل الااكدميية 

 .الرايضية  اخلربات  ادلورات التدريبية وتطوير  يف جناح  جلهوده املبذوةل

والتطوير اذلايت واملهين تعمل أ اكدميية رائدة يف جمال التدريب  ويذكر ان الااكدميية ال اكدميية ادلولية للتدريب والتمنية، يه 

عىل رفع كفاءة ال فراد من خالل التدريب املبين عىل املتابعة واملالحظة وتوجيه ال فراد حنو اكتساب املهارة واخلربة بصورهتا 

 .الصحيحة

 ويعمتد التدريب داخل ال اكدميية ادلولية عىل مخس حماور رئيس ية

فلن تتحق الفائدة املرجوة أ و التطوير املرغوب بدون الرغبة وادلافع وذلا البد من التطوير والت  هيل اذلايت والنفيس أ والً:  

دارة اذلات أ والً وتوجهيها يف املسار الصحيح، التطبيق العميل واس تخراج ال دوات: فالتطبيق عىل املامرسة أ ساس العملية   ا 

عمتد عىل اللباقة وحالوة اللسان فدلينا اخلربة واملهارة اليت التدريبية فالتدريب غري مقترص عىل املادة ال اكدميية فقط: فنحن ال ن 

تؤهلنا لتدريب ال دوات والتقنيات بلك كفاءة للمتدربني . فنحن ننقل لمك اخلربة العملية ل كف   املامرسني يف الوطن 

ىل معلية التدريب ختتلف عن معلية التعلمي: فالتدريب مشاركة ونقل اخلربة من املدرب وامل  العريب، امرس ا 

التدريب متنوع املصادر : ندرس العلوم ال اكدميية ونس تخرج أ دوات أ كرث من مدرسة من املدارس العاملية    املتدرب،

 .ليكتسب املتدرب املهارة بشلك احرتايف وميتكل القدرة عىل اس تخدام ال دوات وفق ما تقضتيه احلاجة

  

  



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019اكنون الثاين   شهر –النرشة الالكرتونية 

 

7 
 

 

 

 رائعةطلبة لكية الرتبية البدنية يف مشاهد تطوعية 

 مضن برانمج العمل التطوعي وامحلالت املتنوعة لعامدة واقسام لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة.

وابرشاف الاس تاذ ادلكتور غادة مؤيد 2/1/2019قامت مجموعة من طالبات املرحةل الثالثة شعبة ح يوم الاربعاء املوافق 

ة امجلناس تك ادلاخلية للطالبات، قاموا ابعامل اخلياطة والرتممي البسطة شهاب بتنظمي محةل تطوعية لفرع الالعاب الفردية/ قاع

امجلناس تك التالفة مع توفري اخليوط واحلبال والابر املالمئة خلياطة هذا النوع من البسط الكبرية احملشوة ابالسفنج واليت 

زقها ابس مترار ذلا يتطلب العناية املس مترة هبا تتدرب علهيا طالبات اللكية يف ادلروس العملية ملادة امجلناسك مما يؤدي اىل مت

واليت يلزتم هبا س نواي املدرسات املرشفات مع مجموعة من الطالبات املتطوعات اللوايت يشعرن ابملسؤولية والانامتء للماكن 

 اذلين يقضون به نصف وقهتم يوميا.

يّة التعامل والتعاون مع اجملمتع احمليط به، ويرفع من والخيفى عىل احد ان العمل التطوعي يمني همارات طالب اجلامعة يف كيف 

نّه مسؤول عن هنضة ومنّو جممتعه، فيودّل دليه حّس املسؤولية وتغليب املصلحة العامة عىل  الوعي اذلايت دليه، فيشعر اب 

، ومساعدة ال خرين، مصلحته الشخصية، كام أ نّه يزيد من ثقة الطالب بنفسه ويعّزز دليه ال خالق امحليدة مثل حّب ال خرين

ال أ ّن معظم الطالب يف اجلامعات  ويعود عىل الفرد ابل جر والثواب عند هللا تعاىل، ومع ال سف فبالرمغ من أ مهيته الكبرية ا 
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ال هيمتون للعمل التطوعي، ويعتربونه مضيعة للوقت واجلهد ل نّه بال مقابل، ولكّّنم خمطئون، فالفائدة العائدة علهيم من العمل 

 طوعي يه فائدة ال تقّدر ابل موال؛ ل هّنم ابلعمل التطوعي جيعلون اال فادة تعم اجملمتع ب  مكهل.الت
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 دورة تدريبية  دولية للياقة  البدنية -اعالن

الرايضة تنظم ال اكدميية ادلولية  للتدريب والتمنية  ادلولية دورة تدريبية دولية للياقة البدنية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم 

شهر الثاين  وحيارض فهيا حمارض دويل من الااكدمية من مجهورية مرص العربية فضاًل عن احملارض  12ولغاية   8للمدة من 

ادلويل ادلكتور عيل صادق من لكية الرتبية البدنية جامعة بغداد.  وحيصل املشارك  فهيا عىل شهادات وهوية ممارسة  همنة 

للغتني العربية واال جنلزيية . وكذكل حيصل عىل يس دي يضم أ خر التدريبات واملعلومات احلديثة التدريب  للياقة البدنية اب

 ابلتدريب.

 للتسجيل والاس تفسار مراجعة ادلكتور عيل صادق 
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 يف ذكرى ت  سيس اجليش العرايق.. لكية الرتبية البدنية تنظم كرنفاال هميبا

يش العرايق الباسل واذلي يصادف يف السادس من اكنون الثاين من  ل عام، مبناس بة اذلكرى الثامنة والتسعني لت  سيس اجل 

اقامت وزارة الش باب والرايضة/ دائرة العالقات والتعاون ادلويل وابلتعاون مع لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة 

الرايضة ومالعهبا يف اجلادرية من يوم االثنني بغداد )كرنفال النرص الراييض( وذكل عىل قاعات لكية الرتبية البدنية وعلوم 

 .7/1/2019املوافق 

و حرض احلفل معايل وزير الش باب والرايضة ادلكتور أ محد رايض طالب، ومدير اندي اجليش الراييض العميد عامر عش بة 

امحلريي، ومعيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة/ اجلامعة املستنرصية الاس تاذ ادلكتور فاضل اكمل، وخنبة من جنوم 
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بعزف وابتدأ  ابلنش يد الوطين وتالوة أ ايت من اذلكر احلكمي تبع ذكل   مدربون،املنتخبات الوطنية والعبون دوليون وحاكم و 

قراءة سورة الفاحتة عىل شهدائنا الابرار، وتضمن احلفل فعاليات متنوعة جمدت مسرية جيش نا العرايق العريق البطل ومن 

 .تكل الفعاليات القاء لكامت واشعار للشاعر جبار رش يد

اتني أ حدهام بكرة القدم والاخرى بكرة اليد تبارى فهيام رواد اندي اجليش ورواد اندي الرشطة وشهد الكرنفال تنظمي مبار 

 .مبشاركة معايل وزير الش باب والرايضة، وسط اجواء من الفرح والاهازجي وتشجيع الطلبة واحلضور الكرام

ومعيد لكية الرتبية البدنية وعلوم   الراييض،وختلل الاحتفال توزيع دروع وزارة الش باب والرايضة عىل مدير اندي اجليش 

 .الرايضة/ اجلامعة املستنرصية، ومدرب اندي الرشطة بكرة اليد

وكذكل جرى تكرمي معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي جلهوده احلثيثة واملشهود 

الت املتنوعة اكلتربع ابدلم، وتنظمي قوافل مساعدات لقطعات جيش نا املرابط لها يف دمع اجليش العرايق من خالل تنظمي امحل

 .يف احملافظات اليت تعرضت للعصاابت الارهابية من داعش
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تعقد ملتقاها العلمي الراييض ادلويل يف رحاب جامعة بغداد

ا نرتقي( انطلقت يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الاربعاء حتت شعار )ابلعمل نبدع وبرايضتن

فندق  –عىل قاعة صالح ادلين   فعاليات افتتاح )ملتقى بغداد العلمي الراييض ادلويل ال ول( 2019/  1/ 9املوافق 

رشاف الس يد رئيس جامعة بغداد الاس تاذ واب 2019اكنون الثاين يناير 10-9واذلي س يعقد للمدة من   فلسطني مريداين،

ادلكتور عالء عبد احلسني عبد الرضا، ومبشاركة اساتذة وااكدمييني من مجهورية مرص العربية، ودوةل الكويت، وتونس، 

واجلزائر ويف ختصصات خمتلفة، وشارك أ يضًا حمارضون من اس بانيا ورصبيا يف التدريب الرايضة واللياقة البدنية، واجلامعة 

 .، فضال عن اساتذة متخصصني من اجلامعات العراقية اخملتلفةSIOSS مريكية يف الامارات، واملنظمة السويديةالا

وتقوم فكرة اقامة امللتقى عىل تبادل اخلربات والافاكر بني الاساتذة املتخصصني، وهيدف اىل تعزيز دور احملارض اخلاريج 

الارتقاء جبودة الاداء، وتطوير القدرات العلمية لالساتذة املتخصصني  ل يف جمال يف نقل العلوم واملعارف احلديثة مبا خيدم 

 .ختصصه، وتعريف العامل ابمهية الاس تاذ اجلامعي العرايق واماكانته العلمية واملهنية

اللجنة الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي، وبصفته رئيس   من جانبه اكد معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

، الثاين عام 2012التحضريية للملتقى ان امللتقى ماهو الا امتداد ملؤمترات سابقة عقدت يف رحاب اللكية الاول اكن عام 

، غري ان هذا امللتقى خيتلف عام س بقه من خالل عرض احملارضات بطرح الافاكر احلديثة  2017، والثالث عام 2015

 .(م ادارة اجللسة يكون بشلك حلقة دراس ية )السمنارومناقش هتا من قبل احلارضين، اي ان نظا

وتضمن جدول اعامل املؤمتر وفعالياته يف يومه الاول واذلي حرضه كبار الشخصيات الس ياس ية والااكدميية والاجامتعية ومن 

ي ادلكتور محمد أ محد رايض طالب، ووكيل وزير التعلمي العايل والبحث العلم  ابرزمه معايل وزير الش باب والرايضة ادلكتور

الرساج، واللواء محمد العسكري، وسادة نواب، والس يد رئيس جامعة بغداد، والس يد مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون 

العلمية الاس تاذ املساعد ادلكتور اسامة فاضل، والس يد مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون الادارية الاس تاذ ادلكتور 

 .لرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف العراقرايض خليل، والسادة معداء لكية ا

وبدأ ت امللتقى أ عامهل بعزف النش يد الوطين وتالوة أ ايت من اذلكر احلكمي تبع ذكل قراءة سورة الفاحتة عىل أ رواح شهدائنا 

لتقى من الابرار، وأ لقيت لكامت امللتقى والاشعار الرتحيبية وعرض فمل توثيقي عن مدينة بغداد، وتكرمي السادة ضيوف امل 

 .اشقائنا العرب بشهادات مشاركة ودروع

وتضمنت فعاليات الافتتاح القاء حمارضة عن )توظيف مفاهمي ادارة املشاريع يف اجملاالت الرايضية( لالس تاذ ادلكتور عامثن 

سا، والاس تاذ عبد هللا الغويري من اململكة العربية السعودية، واكنت اجللسة ابدارة الاس تاذ ادلكتور عبد هللا هزاع رئي 

 .ادلكتور اسامة امحد حسني عضوا

عالم السادة الباحثني والضيوف الكرام، ان يوم غد امخليس  سيتضمن جلسات صباحية ومسائية  2019/ 1/ 10ونود ا 

ملناقشة احملارضات واوراق معل للسادة املشاركني يف امللتقى وذكل يف رحاب جامعة بغداد، لكية الرتبية البدنية وعلوم 

 .ايضة يف اجلادريةالر
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 اختتام اعامل ملتقى بغداد العلمي الراييض ادلويل ال ول يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

اختمتت يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد اعامل )ملتقى بغداد العلمي الراييض ادلويل ال ول( واذلي نظمته 

واذلي اكن هل اصداء واسعة منذ اليوم الاول   2019/ 1/ 10-9للكيات الرتبية الرايضية يف العراق للمدة من اللكية الام 

 .الفتتاحه

وابتدأ ت فعاليات اليوم الثاين يف متام الساعة التاسعة صباحا وجبلسات صباحية ومسائية ملناقشة احملارضات واوراق العمل 

 .واسعا من التدريس يني وطلبة ادلراسات العليا املقدمة اىل امللتقى اذلي شهد اقباال

( حمارضة وورقة معل حملارضين دولني وحمليني ووفق جلسات مسنارية 24وتضمن جدول الاعامل مناقشة ما يقرب من )

 .منتظمة

ا وتوزعت احملارضات عىل حماور عدة من ابرزها ) عمل التدريب الراييض، البايومياكنيك والتحليل احلريك، فس يولوجي

 -: التدريب الراييض، التعمل احلريك، وعمل النفس الراييض واكاليت

جامعة املوصل  -التدخل الراييض من أ جل التاهيل النفيس ال س تاذ ادلكتور انظم شاكر الواتر” القاء حمارضة نوعية بعنوان 

،  ICAS للتحكمي الراييض ، اجمللس ادلويل( CAS -/ مجهورية العراق، حمارضة بعنوان حممكة التحكمي الراييض )اكس

حمارضة بعنوان: كيفية   الامارات العربية املتحدة، -الهيلكية والاجراءات واليات التقايض ال س تاذ ادلكتور عيل جعفر سامكة

 -ال س تاذ ادلكتور طارق أ محد البناي  -اعداد حصة تدريبية متوازنة ال داء من انحية اجلهاز ادلوري التنفيس واجلهاز العضيل

تقليد الطبيعة يف احلياة العادية والرايضة، ال س تاذ املساعد أ نسام يعرب خيون وال س تاذ املساعد ميادة زهري   ةل الكويت،دو
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ثبات واس تق ا رر حامض الالكتك بدالةل   لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة بغداد / مجهورية العراق،  -خفري

لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة بغداد /   -ال س تاذ ادلكتور فالح حسن عبدهللا الهتوية الرئوية والقدرة احلرجة،

حمارضة بعنوان: اس باب توقف القلب الراييض وماهية القلب الهاجئ، ال س تاذ ادلكتور ا رفع صال فتحي،   مجهورية العراق،

 وان: العتبة الالكتيكية ابس تخدام هجاز القطع الرشايينحمارضة بعن  العراق، -ال س تاذ املساعد ادلكتور أ محد نعمة رجيب

A.C.A  لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة القادس ية / مجهورية العراق،  –، ال س تاذ ادلكتور أ سعد عدانن عزيز

س تاذ املساعد ادلكتور ال    -حمارضة بعنوان الرمق الثابت يف معادةل القدره الالوكسجينية، ال س تاذ ادلكتور حامد صال همدي

لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة بغداد / مجهورية العراق،حمارضة بعنوان: تصويبات  -مصطفى صاحل همدي

لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة   -اجرائية يف بعض املتغريات البايومياكنيكية، ال س تاذ ادلكتور ايرس جناح حسني

 -حمارضة بعنوان: أ نواع وأ ساليب التدريب الراييض احلديث، ال س تاذ ادلكتور صربي نصيب  هورية العراق،بغداد / مج 

حمارضة بعنوان: التطبيقات العملية ملناطق شدد التدريب بدالةل معدل القلب، ال س تاذ   جامعة منوبة / امجلهورية التونس ية،

حمارضة بعنوان: التخطيط بكرة القدم، ادلكتور عيل حيىي   راق،جامعة اببل / مجهورية الع -ادلكتور جامل صربي فرج

حمارضة بعنوان: التحزي الثقايف يف عمل النفس، ال س تاذ ادلكتور محمد نرص ادلين   اململكة العربية السعودية، -الامحري

الراييض، ال س تاذ ادلكتور  حمارضة بعنوان: عمل النفس اال جيايب يف اجملال  جامعة حلوان / مجهورية مرص العربية،  -رضوان

حمارضة بعنوان: البايومياكنيك الفيس يولويج جلسم   جامعة جنوب الوادي / مجهورية مرص العربية،  -أ محد كامل نصاري

لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة بغداد / مجهورية   -اال نسان، ال س تاذ ادلكتور رصي عبدالكرمي الفضيل

عنوان: التعامل املهين بني الواقع و التحليل يف املتغريات البايومياكنيكية،ال س تاذ املساعد ادلكتور صفاء حمارضة ب   العراق،

سامعيل صاابت الظهر   جامعة دايىل / مجهورية العراق ،  -عبدالوهاب ا  حمارضة بعنوان: تطبيقات البايومياكنيك يف عالج ا 

لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة بغداد / مجهورية   -ابراهمي ال س تاذ ادلكتور عيل ش بوط  والانزالق الغرضويف،

لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة /   -ال س تاذ ادلكتور طارق نزار جميد  حمارضة بعنوان: التاارب التعلميية العاملية،  العراق،

اتيجيات طرائق التدريس، ال س تاذ ادلكتور كامل جالل جامعة بغداد / مجهورية العراق، حمارضة بعنوان: التعمل احلريك وسرت 

حمارضة بعنوان: قانون ابريتو وتطبيقه يف اجملال   لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة بغداد / مجهورية العراق،  -انرص

بغداد / مجهورية  لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة  الراييض، ال س تاذ ادلكتور عبدهللا هزاع عيل،

لكية الرتبية البدنية   -حمارضة بعنوان: مواضيع متقدمة يف عمل النفس الراييض، مجموعة تدرييس عمل النفس الراييض  العراق،

حمارضة بعنوان: النضج البيولويج والتنبؤ ابلقامة الّنائية عند ال طفال   وعلوم الرايضة / جامعة بغداد / مجهورية العراق،

املدرسة العليا لعلوم الرايضة وتكنلوجيهتا /   -طرق واتثريات وتطبيقات، ال س تاذ ادلكتور محمد عبد املاكل الرايضيني

حصائية يف اجملال الراييض،  امجلهورية اجلزائرية، لكية الرتبية   ال س تاذ ادلكتور عبدهللا هزاع عيل،   حمارضة بعنوان: أ فاكر ا 

حمارضة بعنوان: مواضيع متقدمة يف عمل النفس الراييض، مجموعة   / مجهورية العراق، البدنية وعلوم الرايضة / جامعة بغداد

حمارضة بعنوان: النضج   لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة بغداد / مجهورية العراق،  -تدرييس عمل النفس الراييض

-اتثريات وتطبيقات، ال س تاذ ادلكتور محمد عبد املاكلالبيولويج والتنبؤ ابلقامة الّنائية عند ال طفال الرايضيني طرق و

حصائية يف اجملال   املدرسة العليا لعلوم الرايضة وتكنلوجيهتا / امجلهورية اجلزائرية،   حمارضة بعنوان: أ فاكر ا 

رس سايم وال س تاذ ادلكتور فا  ال س تاذ ادلكتو رة زهرة شهاب امحد وال س تاذ ادلكتور فارس سايم يوسف شااب  الراييض،

 .لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة بغداد / مجهورية العراق  -يوسف ماكل
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وجرى عىل هامش امللتقى افتتاح معرض لنتاجات التدريس يني يف مكتبة اللكية، ومض مؤلفات قمية اصيةل ومرتمجة يف 

 .التخصصات اخملتلفة للرتبية البدنية

 .وكذكل تكرمي اللجنة التحضريية للمؤمتر، وتوزيع شهادات املشاركة عىل السادة املشاركنيواختمت امللتقى بقراءة توصياته، 

فهنيئا للكيتنا جناح مؤمترها هذا وهنيئا لعميدها الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي واساتذهتا وطلبهتا ، وبوركت اجلهود 

ممن اسسوا الرايضة العراقية ” ممتزيا” ويل اذلي مض مجعااليت اجمتعت من اجل رفع راية العراق العظمي يف هذا احملفل ادل

 .والعربية
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 لكية الرتبية البدنية تنظم حمارضة يف الاسعافات الاولية يف املالعب الرايضية

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

 2019/ 1/ 14حمارضة نوعية حول الاسعافات الاولية يوم االثنني املوافق   العلمي، نشاطا علميا تثقيفيا لطلبة اللكية،

حبضور مجموعة من تدرييس اللكية وطلبهتا، وحارض فهيا ، الاس تاذ ادلكتور محمد جواد، والاس تاذ ادلكتور غادة مؤيد، 

 .ر وسن حنونالاس تاذ املساعد ادلكتو 

وتريم احملارضة اليت محلت عنوان )الاسعافات الاولية يف املالعب الرايضية( اىل معرفة خمتلف الاصاابت اليت ميكن أ ن 

تنتج يف أ ثناء القيام ابلنشاطات الرايضية سواء البس يطة مّنا أ م الشديدة فضال عن كيفية تقدمي الاسعافات الاولية الالزمة 

 .التقيد هبا وبعض الارشادات العالجية اليت ميكن أ ن يقدهما املتخصصون يف ميدان الطب الراييضاليت ميكن للمسعف 

وتضمنت احملارضة مناقشة حماور عدة من ابرزها ما الاصاابت الرايضية اليت يتعرض لها الالعبون ومن اكرثها ش يوعا يه 

الرايضية املرتبطة ابالصاابت الرايضية ويه عمل  ورشح موجز للعلوم  )التوتر العضيل، التواء املفصل، او الكسور(،

التدريب الراييض، عمل ال سس الفنية للحراكت )اخلطوات الفنية للمهارات(، عمل املياكنياك احليوية وعمل احلراكت ) 

 . البيومياكنيك( ، عمل النفس الراييض ،عمل الاختبارات واملقاييس، و عمل المترينات

ت الرايضية تتنوع بني الاصاابت الاولية، املتكررة و الثانوية فامي ميكن تقس ميها حبسب ماكن واكد احملارضون ان الاصااب

حدوهثا، وشدهتا، ومساحهتا، ودرجة خطورهتا، و هذا التقس مي قد يساعد من يعمل يف هذا اجملال يف كيفية مواهجة اال صابة 

ذا اكن الالعب يس تطيع الاس مترار أ م ال  .وتقرير ما ا 

ىل اال صاابت ويه كام ييل: التدريب اخلاطئ سواء يف ال ندية الرايضية أ م يف وتتطرقوا  اىل أ مه ال س باب اليت تؤدي ا 

واجلهل ابلقوانني الرايضية وخمالفة املواصفات   وكذكل عدم الالزتام ابلروح الرايضية ) اخلشونة (،  املدارس،

 .والظروف اجلوية  واجلانب الصحي،  الفنية،

ون عدة جوانب نظرية ومعلية حول تقدمي اال سعافات ال ولية لالعبني ووقايهتم من احلوادث واال صاابت يف وتناول احملارض 

 .أ ثناء الامترين واملبارايت يف الرايضات اكفة
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اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش ت  ثري اس تخدام أ داة مبتكرة يف تعمل دقة أ داء بعض املهارات ال ساس ية للطالبات 

 ابلريشة الطائرة

مناقشة رساةل املاجس تري  26/12/2018جامعة بغداد يوم السبت املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .للطالب )مصطفى همدي سلامن صاحل( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور عيل يوسف حسني واليت اكنت مبوضوع الريشة الطائرة

اس تخدام أ داة مبتكرة يف تعمل دقة أ داء بعض املهارات ال ساس ية للطالبات ابلريشة  وهدفت الرساةل املوسومة بـ )ت  ثري

الطائرة( ، اىل تصممي اهجزة مبتكرة واس تخداهما يف تعمل بعض املهارات ال ساس ية للطالبات ابلريشة الطائرة. فضال عن اعداد 

  ثري المترينات ابس تخدام ال هجزة املبتكرة يف تعمل مترينات خاصة ابس تخدام ال هجزة املبتكرة. فضال عن التعرف عىل مدى ت

 .بعض املهارات ال ساس ية ابلريشة الطائرة

وتمكن أ مهية البحث بتصممي أ هجزة مبتكرة فضال عن أ عداد مترينات ابس تخدام الاهجزة، ومعرفة مدى ت  ثريها عىل تعمل همارة 

ال عن ترسيع معلية التعمل من خالل الاس تفادة من ال هجزة بعض املهارات ال ساس ية يف لعبة الريشة الطائرة بنوعهيا، فض

وبناء املسارات احلركية الصحيحة للمهارة والابتعاد عن التعمل التقليدي بواسطة الزميل. اما مشلكة البحث تمكن يف املبتدئني 

ع الزميل او احلائط دون اس تخدام يواهجون صعوابت يف تعمل املهارات ال ساس ية ابلريشة الطائرة والالزتام ابلتعمل التقليدي م

ال هجزة احلديثة يف تعمل املهارات ذلكل اكن من الرضوري العمل عىل تصممي أ هجزة عىل ضوء املهارات واس تخدام مترينات 

 ابس تخدام ال هجزة من شـ  هنا تساعد املبتدئ عىل تعمل املهارات ال ساس ية ابلريشة الطائرة

ج التجري ي ذو اجملموعتني التجريبية والضابطة ذات الاختبارات القبلية والبعدية. اما ولتحقيق اهداف اس تخدم الباحث املّن

( طالبة من شعبتني اختريت ابلطريقة العشوائية. اذ 32عينة البحث اكنت عىل مجموعة من طالبات املرحةل ال وىل تضمنت )
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عبة)ح( اجملموعة التجريبية اليت طبقت علهيم ( طالبة من ش 16( طالبة من شعبة)ط( اجملموعة الضابطة ومثلت )16مثلت )

المترينات ابس تخدام ال هجزة املبتكرة من قبل الباحث ملعرفة مس توى التحسن اذلي حيدث للطالبات يف مس توى أ داء 

 .املهارات املدروسة. ويف ضوء النتاجئ اليت حتصل علهيا

ينات ابس تخدام ال هجزة املبتكرة اكنت لها ادلور والعامل ان تنفيذ المتر   -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

الرئييس يف التحسن الواحض للمجموعة التجريبية عىل اجملموعة الضابطة يف تعمل دقة بعض املهارات ال ساس ية للطالبات 

عطاء التكرارات املناس بة ملس توى الطالبات ابس تخدام ال هجزة واس تخدام المتري   ابلريشة الطائرة، نات ابختالف ان ا 

وضعياهتا وتنوعها والتدرج هبا من السهل اىل الصعب واختاذ املاكن املناسب والتحرك عىل ضوء المترين ادى اىل حدوث 

 .التعمل والتحسن امللحوظ يف دقة بعض املهارات ال ساس ية للطالبات ابلريشة الطائرة

كرة ل بعاد امللل عن املتعمل، رضورة اس تخدام ارتفاعات رضورة تنويع المترينات ابس تخدام ال هجزة املبت  واوصت اباليت:

 .خمتلفة ورسع خمتلفة لل هجزة لتعمل همارات أ خرى خمتلفة عن املهارات املدروسة

الاس تاذ   وت  لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور حس ناء س تار جبار رئيسا، الاس تاذ ادلكتور عيل هجاد رمضان،

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور عيل ميك همدي مرشفا  جامس، املساعد ادلكتور غادة محمود

 

 



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019اكنون الثاين   شهر –النرشة الالكرتونية 

 

27 
 

 

 

 



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019اكنون الثاين   شهر –النرشة الالكرتونية 

 

28 
 

 

  

طفال بعمر  -7اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش الانتقاء وفقًا لالدراك احلس حريك وبعض القدرات البدنية واحلركية لل 

 س نوات للتوجيه حنو فعالييت كرة القدم والسةل 9

مناقشة اطروحة ادلكتوراه  5/1/2019جامعة بغداد يوم السبت املوافق –وعلوم الرايضة شهدت لكية الرتبية البدنية   

 .للطالب )واثق ابراهمي اكظم( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور اميان حسني عيل

 9-7وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )الانتقاء وفقًا لالدراك احلس حريك وبعض القدرات البدنية واحلركية لل طفال بعمر 

ت للتوجيه حنو فعالييت كرة القدم والسةل( ، اىل التعرف عىل مس توى اال دراك احلس حريك وبعض القدرات البدنية س نوا

القدرات البدنية و  –الانتقاء الاويل وفقا ملتغريات البحث )الادراك احلس حريك   س نوات، 9-7واحلركية لل طفال بعمر 

 9-7وضع مّنج تعلميي لفعالييت كرة القدم والسةل لل طفال بعمر   ة القدم والسةل،توجيه عينة منتقاة لتعمل فعالييت كر   احلركية(،

 .التعرف عىل اتثري مّنج تعلميي يف تطوير العينة بفعالييت كرة القدم والسةل  س نوات،

ولتحقيق اهداف البحث اعمتد الباحث اس تخدم املّنج الوصفي ابالسلوب املسحي يف القسم الاول من البحث، مث 

 1050تخدم املّنج التجري ي يف اجلزء الثاين من البحث ملالمئهتا طبيعة مشلكة البحث، اما عينة البحث فقد تكونت من اس  

تلميذ من الصف الاول، والثاين، والثالث، الابتدايئ من اذلكور يف حمافظة بغداد، وقسمت العينة اىل العينة الاس تطالعية 

( 800( تلميذ أ جريت علهيم مجيع الاختبارات، و)200نتقاء ويه مكونة من )( تلميذا، وعينة الا50واليت تكونت من)

http://cope.uobaghdad.edu.iq/?p=20852
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مّنم مّنج  20تلميذاً اختريوا معداي، مث طبق عىل  40تلميذ اجريت علهيم الاختبارات اخملتارة، وعينة التوجيه املتكونة من 

 .اخرين مّنج تعلميي لكرة القدم 20تعلميي لكرة السةل و

متام املّنج، ُأج  الوسائل س تخدمتٱ ريت اال ختبارات البعدية للمجموعتني التجريبيتني، وعرضت عىل املقومني، مثوبعد ا 

 .للعينات املرتبطة وغري املرتبطة (t-test) ختبارٱو املعياري واال حنراف احلسايب ابلوسط املمتثةل اال حصائية

  -:وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها

ىل )25الارتباطات البينية املتكونة من )من خالل مصفوفة  -1 ( عوامل، ويف ضوء التحليل العاميل 5( اختباراً توصل ا 

ىل ) رت تدويراً متعامداً بطريقة الفارميكس لاكيزر وتوصل ا   .( عوامل5ُدّوِّ

 -: ( عوامل وفرست ويه5يف ضوء رشوط قبول العامل قبلت ) -2

 : الاراكض -العامل ال ول. 

 : القوة والرسعة -العامل الثاين. 

 : الرشاقة -العامل الثالث. 

 : الرشاقة واملرونة -العامل الرابع. 

 :الاحساس ابلزمن -العامل اخلامس. 

  اس تخلصت البطارية املهارية اخلاصة ابلعوامل املس تخلصة لهذه ادلراسة واليت متثل وحداهتا أ عىل التش بعات يف العوامل

 -: ويه

 مرت 150ميش -اختبار ركض. 

  اثنية 15الركض ابملاكن اختبار. 

 اختبار ركض متعرج. 

  9×4اختبار ركض مكويك. 

 اختبار الاحساس ابلزمن. 

أ ثبتت اختبارات البحث صالحيهتا يف قياس املتغريات املس تخلصة بتوزيعها اعتداليًا عىل عينة البناء وقدرهتا عىل المتيزي  -4

جناز أ فراد العينة ذوي املس توى العايل والواطي يف  الاختبار الواحد، فضاًل عن حتقيقها معامالت الصدق، والثبات، بني ا 

 واملوضوعية العالية

ن معامالت الارتباطات البينية بني مفرداهتا مجيعها غري داةل، وهذا يعين أ نَّ  -5 ذ ا  تمتزي وحدات البطارية الّنائية ابلنقاء، ا 

 .ال خرلالختبار                       ل اختبار يقيس مكواًن مغايراً 

 .حددت املعايري )ادلرجة املعيارية ادلرجة الزائية والتائية املعدةل( للبطارية املس تخلصة-6

 .اس تخلص درجة واحدة للك فرد يف مفردات البطارية واثبت صالحيهتا ابلعمل بتوزيعها اعتداليًا عىل عينة التقنني-7

  :واوصت اباليت

قاء وتوجيه الع ي كرة السةل املصغرة الربامع يف كرة القدم كرة ، لتصبح دليل معل اعامتد البطارية وس يةل علمية موضوعية النت-

ىل تطوير مس توايت هؤالء الالعبني عىل وفق هذا الاختيار ادلقيق  .وصوالً ا 

لهيا بوساطة اس تخدام اجلداول املعيارية اليت وضعها الباحث ملفردات البطارية الّن-2 ائية عند اعامتد املعايري اليت  م التوصل ا 

 .معلية التقومي واختبار الع ي كرة السةل املصغرة والربامع بكرة القدم
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جراء دراسة مشاهبة يف متغريات وجوانب أ خرى مرتبطة ابختيار الالعب الناشئ بكرة القدم وكرة السةل من القياسات -3 ا 

 .ائلاجلسمية والوظيفية والنفس ية واليت مل تتناول ابدلراسة، وبطريقة التدوير امل

جراء ادلراسة وابملتغريات نفسها عىل فئات معرية أ خرى واس تحداث املعايري املناس بة لها -4 عادة ا   .ا 

جراء دراسات مشاهبة عىل فئات معرية كطالب املتوسطة مع الرتكزي عىل ما يتناسب مع قدراهتم البدنية والوظيفية  -5 ا 

 .ةللحصول عىل تطور ملموس وبشلك منظم دلى هكذا فئات معري

 .اجراء دراسة مشاهبه للتوجية اللعاب اخرى مثل كرة اليد، والكرة الطائرة، والساحة وامليدان -6

الاس تاذ   وت  لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور رايض خليل خامس رئيسا، الاس تاذ ادلكتور عبد املنعم امحد،

رواء عالوي، الاس تاذ املساعد ادلكتور شريزاد محمد، الاس تاذ املساعد ادلكتور   املساعد ادلكتور متارض عبد العزيز،

 .الاس تاذ ادلكتور اميان حسني عيل مرشفا
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 لكية الرتبية البدنية تدمع اسود الرافدين يف مشوارمه الاس يوي

الىت تس تضيفها دوةل  2019تشجيعا للمنتخب العرايق بكرة القدم ومه خيضون منافسات بطوةل ك س ال مم ال س يوية 

ىل  5اال مارات، للمدة من   .منتخبًا للمرة ال وىل يف اترخي املسابقة 24فرباير املقبلني مبشاركة  1يناير ا 

مباراة ودية بكرة السةل بني  2019/ 1/ 15نظمت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق 

 .ومتثل دعام معنواي ل سود الرافدين يف مشوارمه الاسوي ومساندة مهم  من اساتذهتا،  وفريق  فريق من طلبة اللكية،

وشهدت املباراة اليت انهتت بفوز فريق التدريس يني حضورا واسعا من طلبة اللكية وتدريسيهيا وسط اجواء من الفرح 

 .والتشجيع والهتافات املساندة للمنتخب العرايق

لربيعي رضورة تضامن امجليع مع املنتخب العرايق يف بطوةل ك س أ س يا، من واكد الس يد معيد اللكية ادلكتور عدي طارق ا

 .أ جل رفع معنوايت الالعبني وأ وحض ان امجليع ينتظرون ت  لق املنتخب العرايق يف البطوةل القارية

 . ل التوفيق ملنتخبنا الوطين ودعواتنا هل ابحراز الاكس ابذن هللا تعاىل
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 تنظم ندوة هممة عن خماطر )الشائعات، اخملدرات، اجلرامئ الالكرتونية( مبشاركة حمارضين من وزارة ادلاخليةالرتبية البدنية 

اقامت دائرة العالقات العامة والاعالم يف وزارة ادلاخلية وابلتعاون مع جامعة بغداد/ لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

ندوة حوارية تثقيفية عن اخملدرات واجلرامئ الالكرتونية  2019/ 1/ 14ارخي وعىل قاعة الاجامتعات الكربى يف اللكية بت

 .مبشاركة حمارضين من وزارة ادلاخلية

اجلرامئ الالكرتونية وس بل التصدي لها( اىل توعية -اخملدرات -وهدفت الندوة اليت اقميت حتت عنوان )خماطر الشائعات

جيه والتثقيف واليت تصب يف اطار تعزيز الامن الوقايئ والامين الش باب من طلبة اللكيات من خالل الارشاد والتو 

 .للمجمتع

تناول احملارضون عدد من احملاور اكن   وأ دار الندوة املقدم محمد هجاد، وفريق من وزارة ادلاخلية، ومعنيون هبذه القضااي،

يا والكرتونيا عرب مواقع التواصل الاجامتعي، أ برزها عن خماطر الشائعات وكيفية التصدي لها وس بل ماكحفهتا والرد علهيا ميدان 

ىل تعريف  وت  كيد رضورة الاس امتع اىل مصادر الاخبار الصحيحة وعدم الاجنرار وراء الاخبار الاكذبة وتطرقوا أ يضًا ا 

 .الشائعة وأ نواعها، وذكر العديد من الامثةل عّنا

فها جرمية ذات طابع مادي تمتثل يف  ل فعل أ و سلوك غري وحمارضة عن مفهوم اجلرمية اال لكرتونية، وتعريفها وماهيهتا بوص 

مرشوع ابس تعامل الوسائط اال لكرتونية مثل احلواسيب، وأ هجزة النقال، وش باكت االتصاالت الهاتفية، وش باكت نقل 

 .املعلومات، وش بكة اال نرتنت، كون هذه الوسائط وس يةل من وسائل الابزتاز وحتميل اجملين عليه خسارة

ىل بياانت رسية غري مسموح ابالطالع علهيا ونقلها ونسخها أ و حذفها، أ و وطرائق هذ ه اجلرامئ يه الوصول غري املرشوع ا 

 .هتديد وابزتاز ال شخاص واجلهات املعنية بتكل املعلومات,أ و تدمري بياانت وحواسيب اجملين علهيم بواسطة فريوسات

بل الكفيةل للتصدي لها ودور وزارة ادلاخلية يف ذكل، وتوضيح عن وأ ما موضوع اخملدرات فاكن حول خماطرها وانواعها والس  

أ خطرها فتاك وهو املسمى ابلكرس تال ميث ويه منشطات شديدة الت  ثري ورسيعة الادمان يدمّنا الانسان مبجرد تعاطيه 

 .جلليد املكسورةمرة او مرتني عىل الاكرث، وجاءت تسميهتا من ش هبها حبيبات الكريس تال أ و الزجاج اجملروش او قطع ا

لنااح   ويف ختام الندوة تبادل الطرفان من وزارة ادلاخلية ولكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة عبارات الشكر والامتنان

الندوة واس تفادة طلبة اللكية من احملارضات القمية اليت القيت علهيم واليت هدفت اىل توعيهتم مبخاطر اجلرامئ الالكرتونية 

مبواقع التواصل الاجامتعي ابختالف انواعها، واىل خماطر اخملدرات والشائعات، واشاد الوفد الزائر من وزارة  واليت تمتثل

 .ادلاخلية ابلتنظمي املمزي واملرتبط ابلتقاانت املس تخدمة يف اثناء احملارضات، وحفاوة الاس تقبال والضيافة
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ت  ثري مترينات خاصة يف تطوير الرسعة احلركية للمناوةل بكرة القدم لالع ي  تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش

 املركز التدري ي

جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور ضياء انيج عبود ومبشاركة م.م. هيمث  –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

جامعة  –صة تصدر عن لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جواد اكظم حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخص

 .2018وذكل يق اجملدل الثالثون، العدد الثالث، لس نة   بغداد،

وهدف البحث اذلي محل عنوان )ت  ثري مترينات خاصة يف تطوير الرسعة احلركية للمناوةل بكرة القدم لالع ي املركز التدري ي 

الثانية يف حمافظة بغداد( ، اىل اعداد مترينات خاصة لتطوير الرسعة احلركية للمناوةل بكرة القدم ملرحةل الاعدادية برتبية الكرخ 

معرفة ت  ثري المترينات اخلاصة يف تطوير الرسعة   لالع ي املركز التدري ي ملرحةل الاعدادية يف تربية بغداد الكرخ الثانية،

 . ي ملرحةل الاعدادية يف تربية بغداد الكرخ الثانيةاحلركية للمناوةل بكرة القدم لالع ي املركز التدري

وقام الباحث ابس تخدام املّنج التجري ي، اما جممتع البحث فمتثل بالع ي املراكز التدريبية ملرحةل الاعدادية التابعة لوزارة 

( العبا واليت بلغت 150 )( العبا من جممتع الاصيل املتكون من ست تربيات البالغ عددمه20الرتبية يف بغداد البالغ عددمه )

%(، قسمت ابلطريقة العشوائية عن طريق القرعة بطريقة الفردي والزويج 13,33نس بة جممتع البحث من جممتع الاصيل )

 .العبني( للمجموعة الضابطة 10العبني( للمجموعة التجريبية و) 10اىل قسمني ابلتساوي )

اس تخدام المترينات اخلاصة يؤثر بشلك اجيايب عىل الرسعة احلركية   -:وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها

اس تخدام المترينات اخلاصة ساعد يف حتقيق مبدأ  التشويق والااثرة مما اثر اجيااب عىل الرسعة احلركية   يف لعبة كرة القدم،

ة للمناوةل بصورة واحضة عند اجملموعة ان المترينات والتدريبات التقليدية لن تسامه يف تطوير الرسعة احلركي  للمناوةل،

 .الضابطة
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الت  كيد عىل اس تخدام المترينات اخلاصة من قبل   اس تخدام المترينات اخلاصة يف تدريب لعبة كرة القدم،  واوصت اباليت:

عىل اجلوانب البدنية امهية اجراء دراسة مشاهبة   مدربني املراكز التدريبية لتطوير اجلوانب املهارية)الرسعة احلركية للمناوةل(،

 .واملهارية الاساس ية الاخرى ملرحةل املتوسطة للمراكز التدريبية بكرة القدم التابعة لوزارة الرتبية يف حمافظة بغداد

Keywords: special exercises, speed of mobility, football. 

 

 – 14قة الهتديف لالع ي كرة القدم الناش ئني ب  عامر )تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش الرشاقة وعالقهتا بد

 ( س نة16

يوسف  جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور صباح قامس خلف ومبشاركة –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

جامعة  –وعلوم الرايضة اكظم عبد حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية 

 .2018العدد الثالث، لس نة  وذكل يق اجملدل الثالثون، بغداد، 

( 16 – 14وهدف البحث اذلي محل عنوان )الرشاقة وعالقهتا بدقة الهتديف لالع ي كرة القدم الناش ئني ب  عامر )

اذ تعد الرشاقة من    عينة البحث، التعرف عىل العالقة بني قدرة الرشاقة ودقة الهتديف بكرة القدم دلى افراد  س نة(،

القدرات احلركية الرضورية واملهمة يف اجملال الراييض والالعاب اخملتلفة والفعاليات ومّنا لعبة كرة القدم واليت حتتوي عىل 

للنتاجئ يف  العديد من املهارات الاساس ية ومّنا همارة الهتديف اليت تعد من امه همارات هذه اللعبة اليت دامئا ما تكون حامسة

 .املبارايت مما جعل من الرضورة امتالك الالعبني مهام وكيفية الاس تفادة مّنام

ن طبيعة املشلكة يه اليت حتدد املّنج املناسب اذلي يعمتد عليه الباحث لتحقيق أ هدافه وذكل عن طريق دراسة ما  وا 

ن )تقدم البحث العلمي رهني اب ذ ا  ملّنج يدور معه وجوداً وعدداً() ( لقد معد يتعلق من ظواهر وأ دهل ملشلكة البحث ا 

ىل اس تخدام املّنج الوصفي ب  سلوب العالقات الارتباطية ملالمئته حلل مشلكة البحث  .الباحث ا 

( 20يف حني تكونت العينة من انش ئني مدرسة السالم الكروية اذلين  م اختيارمه ابلطريقة العمدية اذ اكن عدد العينة )

( انشئ من املدارس الكروية املعمتدة يف بغداد )مدرسة السالم/ 93%( من جممتع الاصل املمتثل بـ)21العب ميثلون نس بة )

 .(مدرسة معو اباب/ مدرسة الاعب املوهوب التخصصية

لكام زاد   تلعب الرشاقة دور كبري مبهارة دقة الهتديف بكرة القدم،  -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

 .الرشاقة عند الناش ئني زادت دقة وسهوةل الهتديفعنرص 

رضورة أ جراء   رضورة الاهامتم بعنرص الرشاقة دلى الع ي الناش ئني بكرة القدم ملا لها من دور كبري، واوصت اباليت: 

كية واليت رضورة اهامتم املدربني بتمنية العنارص احلر   دراسات تبني مدى مسامهة  ل صفة بدنية او حركية جتاه أ ي همارة،

 .بدورها تؤثر يف الناشئ لغرض خدمة اجلوانب املهارية

 

تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش ت  ثري مترينات خاصة وفق   لبعض أ مناط التفكري )هريمان( يف تعمل همارة 

 الرضب الساحق ابلكرة الطائرة

معة بغداد الاس تاذ ادلكتور رايض خليل خامس ومبشاركة مشس جا –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

جامعة  –حمكت همدي حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .2018العدد الثالث، لس نة  وذكل يق اجملدل الثالثون، بغداد، 
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رينات خاصة وفق   لبعض أ مناط التفكري )هريمان( يف تعمل همارة الرضب الساحق وهدف البحث اذلي محل عنوان )ت  ثري مت

ابلكرة الطائرة لطالب املرحةل الثانية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة( ، اىل اعداد مترينات همارية خاصة عىل وفق بعض 

ت  ثري المترينات املهارية اخلاصة وفقًا لبعض امناط  امناط التفكري لتعمل همارة الرضب الساحق ابلكرة الطائرة، التعرف عىل

التفكري يف تعمل همارة الرضب الساحق ابلكرة الطائرة، ومن الفروض اليت افرتضهتا الباحثة هناكل فروق ذات دالةل احصائية 

 .بني اجملاميع التجريبية والضابطة يف تعمل واحتفاظ بعض املهارات الفنية لعينة البحث

واملّنج املتبع يف  (C، B ان المترينات املهارية )وفق امناط هريمان  -اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:وتوصل البحث 

اللكية اكنت فاعةل يف تعمل همارة الرضب الساحق قيد البحث وبفروق خمتلفة، ان المترينات املهارية املعدة عىل )وفق امناط 

يهتا وت  ثريها الفاعل تعمل همارة الرضب الساحق قيد البحث وبشلك أ فضل من للمجموعة التجريبية أ ثبت أ مه  (C، B هريمان

 املّنج املتبع يف اللكية

يف تعمل همارة الرضب الساحق قيد البحث لطلبة  (C، B اس تخدام المترينات املهارية )وفق امناط هريمان واوصت اباليت: 

ماكنية الاس تفادة من نتاجئ ادلراسة   املهارات الفنية قيد البحث،املرحةل الثانية يف ملا هل من دور فاعل يف تعمل واحتفاظ  ا 

 .احلالية يف بناء برامج تعلميية وفق أ مناط التفكري)لهريمان( لالرتقاء مبس توى الطلبة اجلامعيني اىل مس توى أ فضل

 اللكامت املفتاحية: ت  ثري، مترينات، تفكري، همارة، الكرة الطائرة

 

 وكيفية توظيفها لبحوث خترج SPSSظم حمارضة لطلبة املرحةل الرابعة عن احلقيبة الاحصائيةلكية الرتبية البدنية تن

نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ومضن نشاطاته املس مترة للفصل ادلرايس الاول نشاطا علميا 

لقاء حمارضة نوعية عن حتليل   تثقيفيا لطلبة اللكية، وذكل يوم الاحد   SPSS  البياانت بوساطة الربانمج الاحصايئمتثل اب 

حبضور مجموعة من تدرييس اللكية وطلبهتا، وحارض فهيا، الاس تاذ ادلكتور زهرة شهاب، والاس تاذ  2019/ 1/ 20املوافق 

 .املساعد ادلكتور فارس سايم يوسف

فائدة مّنا وكيفية توظيفها لبحوث خترج طلبة ال  – SPSS وتضمنت احملارضة اليت محلت عنوان )احلقيبة الاحصائية

ادلراسات الاولية( رشحا تفصيليا لكتابة مرشوع حبث التخرج لطلبة ادلراسات الاولية )املرحةل الرابعة( وكيفية اس تخدام 

 .الوسائل واجلداول الاحصائية لتعزيز نتاجئ البحث

 -:وانقشت احملارضة حماور عدة من ابرزها

 Data) ابلربانمج الاحصايئ وارشطة املهام ،فضال عن كيفية ادخال البياانت عىل شاشة البياانت تعريف عام  -اوال :

view ) وكيفية ترمزي املتغريات عىل صفحة (Variable view) . 

رشح مفصل خلطوات اس تخراج املعايري )ادلرجة املعيارية ،وادلرجة التائية ( ، وخطوات تطبيق الاختبار التايئ   -اثنيا :

،وحتليل  ( Independent sample test) والاختبار التايئ لعينتيني مس تقلتني  ، (One sample test ) لعينة واحدة

 التباين من ادلرجة الاوىل والثانية والثالثة

هو أ حد التطبيقات اال حصائية اليت تعمل حتت مظةل ويندوز، وهو عبارة  :Spss   احملارضون ان النظام اال حصايئ  وافاد

دخال البياانت اليت حيصل علهيا الباحث العلمي عن طريق ع ن مجموعة من القوامئ وال دوات اليت ميكن عن طريقها ا 

عىل  Spss النظام اال حصايئ  الاستباانت أ و املُقابالت أ و املاُلحظات ، مث القيام بتحليلها )التحليل الاحصايئ (، ويعمتد
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ته الكبرية عىل ُمعاجلة البياانت اليت ميدُّ هبا، وميكن اس تخدامه يف مجيع مناجه البحث املعلومات الرمقية ، ويمتزي الربانمج بقدر 

 .العلمي

 

لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث تصممي هجاز حمااكة اذلبذبة العضلية واثره يف اعادة ت  هيل الضمور العضيل نتياة اصابة 

 رابط الركبة الصلي ي للرايضيني

  

مناقشة اطار حبث طالبة  2019/ 1/ 17جامعة بغداد يوم امخليس املوافق  –الرتبية البدنية وعلوم الرايضة شهدت لكية   

 . (ومجناس تك  ادلكتوراه )فاطمة محيد كزاز( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور محمد جواد ختصص )فسلاة

ة العضلية واثره يف اعادة ت  هيل الضمور املوسومة بـ )تصممي هجاز حمااكة اذلبذب  ومضت جلنة مناقشة اطار حبث الاطروحة

العضيل نتياة اصابة رابط الركبة الصلي ي للرايضيني( ، الاس تاذ ادلكتور محيد عبد الن ي رئيسا، والاس تاذ ادلكتور افتخار 

محد ا  امحد، والاس تاذ املساعد ادلكتور وسن سعيد، والاس تاذ املساعد ادلكتور وفاء صباح، والاس تاذ املساعد ادلكتور

 .عبد اخلالق، والاس تاذ ادلكتور محمد جواد مرشفا

جرائه بوصفه جزء رئيس من أ جزاء رساةل املاجس تري او ” اال طار العام للبحث“ول مهية  نه ينبغي للباحث الااكدميي ا  فا 

طار اطروحة ادلكتوراه او املاجس تري عىل الرمغ مما يبذهل الباحث من اجله د ومعل مضن، ادلكتوراه، وعىل طالب ان يُقدم ا 

 .لتكون نتاجئ البحث الااكدميي مقبوال دلى ُمرشيف الرساةل الااكدميية

وقد يرفض مرشفو جلنة الاحباث الااكدميية اال طار العام للبحث بسبب عيوب يف الصياغة او التكوين والبنية اليت تتطلب 

 .توافقا فامي بيّنا

طار عام عداد اال طار و موحد جيب عىل الباحث الا  وللبحوث العلمية ا  طالع عليه واتباعه يف حبثه العلمي ، وتعد مس  ةل ا 

 .العامل للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث

مّنجية البحث، وخمطط البحث ويتضمن   أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -واال طار العام للبحث العلمي يتكون من:

ىل  البحث العلمي ال بواب والفصول واملباحث اليت سيشملها ذكل اخلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر   ، ويضاف ا 

واملراجع ، حيث يعرب الباحث يف اخلامتة عن رأ يه ابلبحث ،وعن ال ش ياء اجلديدة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات 

ضافة أ ش ياء  عبارة عن توصية الباحث بنرش البحث اذلي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار  فهيي يف دراس ته وحتسينه ، وا 

جديدة عليه ، فامي تتضمن املالحق والواثئق غري املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البيانية ، الاستباانت ، اجلداول ، 

 .واملصطلحات

الاخذ ويف اخلتام طرح ال ساتذة ااعضاء اللجنة مالحظات علمية قمية حول بعض التعديالت وأ وصت اللجنة برضورة 

 .ابملالحظات العلمية

لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث تصممي هجاز حمااكة اذلبذبة العضلية واثره يف اعادة ت  هيل الضمور العضيل نتياة اصابة 

 رابط الركبة الصلي ي للرايضيني
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العميل يف  –تنافس ية وفقا السلوب التعمل الت  ميل  –لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث ت  ثري مترينات همارية خاصة فردية 

 تطوير بعض القدرات احلركية وتعمل بعض املهارات الاساس ية ابلكرة الطائرة

مناقشة اطار حبث طالبة  2019/ 1/ 17جامعة بغداد يوم امخليس املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

ف الاس تاذ املساعد ادلكتور وسن جامس محمد ختصص )عمل نفس وكرة الطائرة( واكنت املاجس تري )ران هشام س تار( ابرشا

 .بتخصص كرة الطائرة

تنافس ية وفقا السلوب التعمل  –املوسومة بـ )ت  ثري مترينات همارية خاصة فردية   ومضت جلنة مناقشة اطار حبث الرساةل

ض املهارات الاساس ية ابلكرة الطائرة( ، الاس تاذ ادلكتور العميل يف تطوير بعض القدرات احلركية وتعمل بع –الت  ميل 

سوزان سلمي رئيسا، الاس تاذ ادلكتور حسني س هبان، الاس تاذ املساعد ادلكتور عالء حمسن، الاس تاذ املساعد ادلكتور 

 .وسن جامس مرشفا

ء رئيس من أ جزاء رساةل املاجس تري من أ مه الاجزاء اليت عىل الباحث الااكدميي الالزتام هبا يف جز ” اال طار العام للبحث“و

طار  ن اكن يتطلب كثريا من اجلهد والعمل الشاق وادلراسة ليخرج ا  طار حبثه وا  او ادلكتوراه، وحيتاج  ل طالب ان يُقدم ا 

 .البحث الااكدميي عىل حنو مقبول دلى جلنة ُمناقشة الرساةل الااكدميية

يف الصياغة او التكوين والبنية اذ جيب ان تكون مطابقة ملا يف  وقد يرد اطار البحث يف كثري من الاحيان بسبب عيوب

 .الاطار

طار عام عداد اال طار   وللبحوث العلمية ا  و موحد جيب عىل الباحث الاطالع عليه واتباعه يف حبثه العلمي ، وتعد مس  ةل ا 

 .العامل للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث

مّنجية البحث، وخمطط البحث ويتضمن   أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -علمي يتكون من:واال طار العام للبحث ال

ىل  ال بواب والفصول واملباحث اليت سيشملها البحث العلمي ذكل اخلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر   ، ويضاف ا 

اجلديدة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات واملراجع ، حيث يعرب الباحث يف اخلامتة عن رأ يه ابلبحث ،وعن ال ش ياء 

ضافة أ ش ياء   فهيي عبارة عن توصية الباحث بنرش البحث اذلي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار يف دراس ته وحتسينه ، وا 

اجلداول ،  جديدة عليه ، بيامن تتضمن املالحق الواثئق غري املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البيانية ، الاستباانت ،

 .واملصطلحات

ويف اخلتام طرح ال ساتذة اعضاء اللجنة مالحظات علمية قمية حول بعض التعديالت وأ وصت اللجنة برضورة الاخذ 

 .ابملالحظات العلمية
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اخلشبية يف لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث بناء وتقنني مقياس الكفاية الادارية للقادة الكشفيني احلاصلني عىل الشارة 

 املديرايت العامة للرتبية يف العراق

مناقشة اطار حبث طالب  2019/ 1/ 20جامعة بغداد يوم االاحد املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

 .املاجس تري)حيدر جبار عناد( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان مضن ختصص الرتبية الكشفية

املوسومة بـ )بناء وتقنني مقياس الكفاية الادارية للقادة الكشفيني احلاصلني عىل   ة اطار حبث الرساةلوُشلكت جلنة مناقش

الشارة اخلشبية يف املديرايت العامة للرتبية يف العراق( ، من الاس تاذ ادلكتور عباس عيل عذاب رئيسا، ادلكتور اثري خليل 

 .ذ ادلكتور ندى نهبان مرشفاابراهمي، املدرس ادلكتور اثمر حامد رجه، الاس تا

ويتصف اال طار العام للبحث ب  مهيته ل نه جزء رئيس من أ جزاء رساةل املاجس تري او ادلكتوراه، وحيتاج  ل طالب ان يُقدم 

طار البحث الااكدميي عىل النحو املطلوب  طار اطروحة ادلكتوراه او املاجس تري بعد بذل كثري من اجلهد وادلراسة ليخرج ا  ا 

 .ب فيه ُمرشفو الرساةل الااكدمييةاذلي يرغ

ويف كثري من الاحيان يرفض مرشفو الاحباث الااكدميية اال طار العام للبحث بسبب عيوب يف الصياغة او التكوين والبنية 

 .اليت جيب ان تكون طبقا لالطار

طار عام ذ جيب عىل الباحث الاطالع عليه واتباعه يف حبثه العلم  وللبحوث العلمية ا  عداد اال طار وموحد ا  ي، وتعد مس  ةل ا 

 .العامل للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث

مّنجية البحث، وخمطط البحث ويتضمن   أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -واال طار العام للبحث العلمي يتكون من:

ىل  ال بواب والفصول واملباحث اليت سيشملها البحث العلمي خلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر ذكل ا  ، ويضاف ا 

ذ يعرب الباحث يف اخلامتة عن رأ يه ابلبحث ،وعن ال ش ياء اجلديدة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات  واملراجع ، ا 

ضافة أ ش ياء   فهيي عبارة عن توصية الباحث بنرش البحث اذلي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار يف دراس ته وحتسينه ، وا 

جديدة عليه ، بيامن تتضمن املالحق الواثئق غري املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البيانية ، الاستباانت ، اجلداول ، 

 .واملصطلحات

ويف اخلتام طرح ال ساتذة اعضاء اللجنة مالحظات علمية قمية حول بعض التعديالت وأ وصت اللجنة برضورة الاخذ 

 .ابملالحظات العلمية
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 لكية الرتبية البدنية تنظم حمارضة يف التدريب العقيل يف اجملال الراييض وفوائده

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

املوافق   دريب العقيل او التحضري اذلهين وذكل يوم الثالاثءحلقة نقاش ية عن الت  العلمي، نشاطا علميا تثقيفيا لطلبة اللكية،

وحبضور مجموعة من تدرييس اللكية وطلبهتا، وحارض فهيا ، الاس تاذ املساعد ادلكتور ارشاق عيل محمود،  2019/ 1/ 15

 .والاس تاذ املساعد ادلكتور جنان انيج اجلبوري

اجملال الراييض وفوائده( اىل التعريف ابمهية التدريـب العقلـي اذلي  وتريم احملارضة اليت محلت عنوان )التدريب العقيل يف

هو جزء همم وممكـل للتدريـب احلريك ويتضمن تعلمي وتدريب املهارات النفس ية أ و العقلية أ و املعرفية مثل تدريب 

لعقلية العليا واليت ال يؤدي فهيا الاسرتخاء، التصور العقيل، الانتباه واال دراك وغري ذكل من التدريبات املرتبطة ابلعلميات ا

 .الالعب غالبًا أ داء حركيا عقليا

ويمكن رس التدريب العقيل يف السامح للراييض ابلوصول اىل اس تخالص مجيع قدراته ومعرفة الطريقة الامثل لتوظيفها ومن 

عىل الس يطرة والتحمك والرتكزي يف اصعب مّث الارتقاء ب  دائه اىل ابعد حد ممكن؛ ل ن ال داء العايل يرتبط بصورة وثيقة ابلقدرة 

 :الظروف ومضن هذا الاطار هناك كثري من الامور واجلوانب اليت ينبغي الاحاطة هبا من بيّنا امران هام

ادلمع النفيس والس يكولويج والتدريب العقيل اذلي ي  خذ بعني الاعتبار التوازانت النفس ية والعاطفية للفرد املرتبطة       -1

مشالكه اخلاصة ) اكلعائةل واملرض واملوت والعصبية والامور الوراثية اليت نسجت جيناته ( وما اىل هناكل من حبياته و 

 . بطريقة غري مبارشة يف ادائه كون هذا الفرد هو راييض حمرتف  تؤثر  مشا ل يومية تصادف الانسان واليت

والثقة ابلنفس والرتكزي والقدرة عىل التحدي فضاًل عن كيفية  التدريب العقيل اذلي يتناول بشلك عام التحفزي اذلايت      -2

 . الس يطرة عىل الضغط النفيس اذلي هل ت  ثري مبارش يف ال داء

ويتاىل ادلمع النفيس للرايضيني يف اطار البحث عن املشا ل النفس ية اليت تكون عادة من اختصاص علامء النفس    

 .حيان تتناول مايض الراييض فهو مصدر اخللل النفيس اذلي يعاين منهواحملللني الس يكولوجيني واليت يف غالب الا

واليت تؤثر يف سري املنافسات   اما التدريب العقيل او اذلهين فرييم اىل تطوير والقدرات العقلية الرضورية وحتسيّنا    

 .تدريب العقيلواملبارايت وميكن للمدرب احملرتف القيام هبذه املهام او املدربني املتخصصني يف ال 

وتس هتدف تقاانت التدريب العقيل املس تقبل وليس املايض اكلتحضري مع الالعب كيفية الترصف وطريقة التفكري قبل     

تلعب املباراة قبل انطالقها ليكون الفوز فهيا يرتمج فامي بعد اىل واقع   انطالق املباراة اذ ان عمل التدريب العقيل جيعكل

وتناول احملارضون عدة جوانب نظرية ومعلية حول التدريب العقيل يف اجملال   قات والارقام ،ملموس تتلكم فيه الاو 

 .الراييض
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 الرتبية البدنية تنظم ورشة معل حول الس بل الكفيةل ملاكحفة التدخني

والقاء حمارضات  تنفيذا لتوجهيات وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي برضورة تنظمي نشاطات خمتلفة من ندوات تثقيفية

 .توعوية والس امي نرش الوعي الصحي خملاطر التدخني واليت بدأ ت تنترش بصورة ملفتة للنظر بني اوساط الش باب

وعىل  2019/ 1/ 21نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم االثني املوافق 

شة معل واملوسومة بـ )ااثر الادمان عىل التدخني من الناحية الصحية والنفس ية والرتبوية(، القاعات ادلراس ية يف اللكية ور

حارض فهيا الك من الاس تاذ املساعد ادلكتور) امحد عدانن اكظم ، الاس تاذ املساعد ادلكتور ماهر عبد الاهل، الاس تاذ 

ملدرس ادلكتور محمد عبد هللا، الاس تاذ املساعد املساعد ادلكتور وسن جامس، الاس تاذ املساعد ادلكتور ارساء مجيل، ا

 .(اسامة عبد عيل، املدرس رشا عبد احلسني، املدرس املساعد ابن اوميد رش يد

وهدفت الورشة اليت اكنت حتت شعار ال للتدخني ، وابدارة الاس تاذ املساعد ادلكتور امحد عدانن اكظم، اىل توعية الطلبة 

 .نواعها اكفة، وتوعيهتم اىل امه الوسائل وطرائق الاقالع عّنا ملا تسببه من ادماناب  اىل اخملاطر القاتةل للساائر

وتضمنت مجموعة من احملاور اليت أ لقاها خنبة ممتزية من اساتذة اللكية الك حبسب ختصصه ) التدخني وخماطره عىل اجلانب 

احصائيات عن التدخني واملدخنيني يف العراق النفيس، التدخني وأ ثره عىل الاداء العام للرايضيني والانشطة البدنية، 

الوضع القانوين يف ماكحفة التدخني بني   عاما او اكرث، 15ونسب مس هتليك التبغ من الاشخاص اذلين يبلغون من العمر 

نسان، وت  ثري التدخني عىل اجلانب الفسلجي،  واترخي التدخني وتطور مادة التبغ،  جتاوز اخملاطر واحلفاظ عىل حصة اال 

ومصطلح الس ياارة الالكرتونية اذلي ظهر حديثا كبديل للس ياارة التقليدية، أ ما ت  ثري الس ياارة اال لكرتونية، فال تزال 

دارة الغذاء  ال أ ن اختبارات أ جرهتا ا  موضع جدل يف ال وساط الطبية واحلكومية. فرمغ أ ن البعض يعتقدون أ هنا أ قل رضرا، ا 

 .ونية حتتوي عىل مواد مرسطنة وكاميوايت سامة أ خرىوادلواء وجدت أ ن بعض الساائر اال لكرت 

وخرجت الورشة واليت حرضها مجموعة من طلبة اللكية، وعدد من تدرييس اللكية، مبجموعة من املقرتحات اليت من شاهنا 

 .القضاء عىل هذه الافة اخلطرية واليت هتدد ش بابنا
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تصممي وتقنني اختبارين للمناوةل لالنتقاء ال ويل ذلوي اال عاقة العقلية  تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش

 البس يطة خباميس كرة القدم

جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور فارس سايم يوسف شااب ومبشاركة  –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

 –يه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة عيل شاكر عبيد حسان حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( و

 .2018وذكل يق اجملدل الثالثون، العدد الثالث، لس نة   جامعة بغداد،

وهدف البحث اذلي محل عنوان )تصممي وتقنني اختبارين للمناوةل لالنتقاء ال ويل ذلوي اال عاقة العقلية البس يطة خباميس كرة 

عاقة العقلية البس يطة خباميس كرة القدم، القدم( ، اىل تصممي تقنني اختباري   اختباري همارة املناوةل لالنتقاء ال ويل ذلوي اال 

 ..همارة املناوةل ابس تخراج املعايري املالمئة لها

واحتاد وحتدد جممتع البحث بذوي اال عاقة العقلية البس يطة فئة اذلكور، التابعني ملعاهد العوق العقيل احلكومية وال هلية 

( س نة 9-6( س نة للعمر الزمين و)15-12م(، ممن مه ب  عامر )2018-2017الاوملبياد اخلاص يف حمافظة بغداد وللمومس )

( معهداً، فضاًل عن احتاد الاوملبياد اخلاص وبعد احلصول عىل النتاجئ 12( فردأ  ميثلون )97للعمر العقيل، والبالغ عددمه )

حصائيا  .ومعاجلهتا ا 
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ن اختباري همارة املناوةل  م تطبيقهام ل ول مرة يف البيئة العراقية مما   -اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها: وتوصل البحث ا 

عاقة العقلية البس يطة التابع الحتاد الاوملبياد اخلاص،  يؤهلهام الختيار الع ي منتخب العراق الوطين خباميس كرة القدم ذلوي اال 

 ..ع املعايري لها لتكون فامي بعد حماكً يس تفاد منه يف التقومي واملقارنةتقنيني نتاجئ الاختبارين بوض

  

 ..اعامتد اختباري همارة املناوةل يف معلية التقومي املس مترة، واس تخدام املعايري اخلاصة هبا عند معلية الانتقاء  واوصت اباليت:

  

 البس يطةاال عاقة العقلية -املناوةل-التقنني-اللكامت املفتاحية: التصممي

 

 اجملاميع العلمية يف لكية الرتبية البدنية تواصل اجامتعاهتا ادلورية

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

 .ادلورية للتناقش والتباحث يف  ل ماخيص املادة

الساتذة مادة عمل النفس يف فرع العلوم النظرية، مض مجموعة من مدريس املادة برئاسة الاس تاذ   اجامتع موسعاذ عقد مؤخرا 

 .ادلكتور عيل يوسف

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

جياد احللول للمشا ل ىل املس توى املنشود من  العاملية، وا  املساةل يف أ ثناء معلية التدريس لل عوام السابقة، بغية الوصول ا 

يصال املفردات العلمية لطلبة اللكية وللمواد اكفة، فضال عن مناقشة خطة العمل اخلاصة ابلندوات وورش العمل  جودة ا 

 .ساس واتكيد انعقادها يف مواعيدها احملددةواحملارضات النوعية بعمل النفس واليت تس هتدف طلبة اللكية ابدلرجة الا

ومتابعة حتديثه، وكذكل Research Gate وتطرق اجملمتعون اىل امور هممة من ابرزها: اتكيد الاشرتاك يف بوابة البحث

 .متابعة احتياجات القاعات ادلراس ية وتوجيه الطالب ابحملافظة عىل نظافهتا

اترخي الرتبية البدنية برئاسة الاس تاذ املساعد ادلكتور وفاء صباح وعضوية الاس تاذ وتاله عقد اجامتع اللجنة العلمية ملادة 

 . 2019/  1/  15املساعد ادلكتور ارساء مجيل، واملدرس جامل سكران وذكل يف يوم الثالاثء املوافق 

التنويع ابالس ئةل، وكذكل وتضمن الاجامتع، ت  كيد كيفية وضع الاس ئةل عىل شلك امنوذج مصغر لالس ئةل الّنائية فضال عن  

 . تنظمي ورشات العمل لغرض املشاركة يف معرض النرشات اخلاص ابملعسكر الكشفي الس نوي

ان اجملاميع جيب ان تسعى اىل الارتقاء ابملادة العلمية بتنظمي   واكد رئيس فرع العلوم النظرية الاس تاذ ادلكتور ليث فارس،

 .نوعية وغريها خدمة للطلبة والباحثني، وسعيا للتطوير املس مترالفعاليات اخملتلفة من ندوات وحمارضات 
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 مضن امحلالت التطوعية اساتذة مادة الكشافة تقوم بعمل تطوعي مع طلبهتا

تزامنا مع نشاطات فرع العلوم النظريه اليت تنظمه خنبة ممزية من الاساتذة الكفوئني يف الفرع ويف خمتلف الاختصاصات 

نشاطا متثل حبمهل معل شع ي الدامة اخملمي  22/1/2019بع ويويم نظم أ ساتذة الكشافةليوم الثالاثء املوافق وعىل حنو متتا

الكشفي عىل ارض لكيتنا الام وجبهود متضافرة من قبل ادلكتورة ارساء مجيل السعدي وادلكتورة سؤدد ابراهمي وابلتعاون 

ةل الواسعة تنظيف اخملمي الكشفي وادامته واعادة ترتيب اخملازن مع عدد من طالبات املرحةل الاوىل شعبه ح وتضمنت امحل

اليت حتتوي عىل الاهجزة والادوات اخلاصه بدرس الرتبية الكشفية وكذكل تنظيف الساحات احمليطة ابخملمي واحلدائق واخلمي 

دؤواب مما يدل عىل ريق ثقافة الكشفية وابدرت الطالبات بتنظيف القاعة اخلاصة بدرس اخملمي الكشفي واكن العمل منظام و 

 .طالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة وانعاكس ذكل عىل واقعه العميل والعلمي
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لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث مترينات خاصة جبهازين تدريبيني مقرتحني واتثريهام يف بعض القدرات البدنية واملتغريات 

 حواجز للش باب 110 البايومياكنيكية واجناز ركض

مناقشة اطار حبث طالبة  22/1/2019جامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

املاجس تري )زهاء محمد عبد احلسني( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور انتصار رش يد ختصص )ابيومياكنيك/ ساحة 

 .ب القوىوميدان( واليت اكنت بتخصص العا

املوسومة بـ )مترينات خاصة جبهازين تدريبيني مقرتحني واتثريهام يف بعض   وت  لفت جلنة مناقشة اطار حبث الاطروحة

حواجز للش باب( ، من الاس تاذ ادلكتور امحد انيج رئيسا،  110القدرات البدنية واملتغريات البايومياكنيكية واجناز ركض 

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور انتصار رش يد مرشفا تاذ املساعد ادلكتور زيدون جواد، والاس تاذ ادلكتور س ناء جميد، الاس  

من أ مه الاجزاء اليت يتناولها الباحث الااكدميي كجزء رئيس من أ جزاء رساةل ” اال طار العام للبحث“ومما ال شك فيه ان 

طار اطروحة ادلكت وراة او املاجس تري بعد بذل الكثري من اجلهد املاجس تري او حبث ادلكتوراة، وحيتاج  ل طالب ان يُقدم ا 

طار البحث الااكدميي عىل النحو املطلوب اذلي يرغب فيه ُمرشفوا الرساةل الااكدميية  والعمل الشاق وادلراسة ليخرج ا 

 .املتابعة هل ولبحثه

صياغة او التكوين والبنية يف الكثري من الاحيان يرفض مرشفوا الاحباث الااكدميية اال طار العام للبحث بسبب عيوب يف ال 

 .اليت جيب ان يكون مطابق لها الاطار

http://cope.uobaghdad.edu.iq/?p=21321
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طار عام عداد اال طار   وللبحوث العلمية ا  و موحد جيب عىل الباحث الاطالع عليه واتباعه يف حبثه العلمي ، وتعد مس  ةل ا 

 .العامل للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث

مّنجية البحث، وخمطط البحث ويتضمن   أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -يتكون من:واال طار العام للبحث العلمي 

ىل  ال بواب والفصول واملباحث اليت سيشملها البحث العلمي ذكل اخلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر   ، ويضاف ا 

دة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات واملراجع ، حيث يعرب الباحث يف اخلامتة عن رأ يه ابلبحث ،وعن ال ش ياء اجلدي

ضافة أ ش ياء   فهيي عبارة عن توصية الباحث بنرش البحث اذلي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار يف دراس ته وحتسينه ، وا 

ول ، جديدة عليه ، بيامن تتضمن املالحق الواثئق غي املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البيانية ، الاستباانت ، اجلدا

 .واملصطلحات

ويف اخلتام طرح ال ساتذة ااعضاء اللجنة مالحظات علمية قمية حول بعض التعديالت وأ وصت اللجنة برضورة الاخذ 

 .ابملالحظات العلمية
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 فرع العلوم النظرية ينظم حمارضة حول اتهيل ذوي الاحتياجات اخلاصة

للفصل ادلرايس الاول   امعة بغداد ومضن ااملّناج العلمي اخملطط هلتتواصل يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف ج

 .الانشطة املتنوعة من ندوات وحمارضات نوعية وورش معل وبطوالت ويف الفروع العلمية اخملتلفة

النظرية تنظمي حمارضة نوعية حول ت  هيل ذوي الاعاقة ارشف علهيا قرع العلوم  21/1/2019اذ  م صباخ يوم االثنني املوافق 

 .وحارض فهيا الاس تاذ ادلكتور اميان حسني، والاس تاذ ادلكتور امحد العاين

عادة الفرد  وتضمنت مناقشة حماولر عدة حول معىن الت  هيل ومربراته وانواعه واليت من بيّنا الت  هيل الط ي والبدين وهو ا 

ىل أ عىل س توى وظيفي ممكن من الناحية البدنية أ و العقلية عن  عاقة املعاق ا  طريق اس تخدام املهارات الطبية للتقليل من اال 

ن أ مكن، فضال عن مناقشة معوقات العملية الت  هيلية زالهتا ا   .وا 

ىل درجة   ىل الوصول ابلفرد املعاق ا  وافاد السادة احملارضون ان الت  هيل هو تكل العملية املنظمة واملس تقرة واليت هتدف ا 

والنفس ية والرتبوية والاقتصادية ، وهو معلية مساعدة الفرد يف احلصول عىل أ عىل ممكنة من النوايح الطبية والاجامتعية 

 .درجة من الاس تفادة من النوايح اجلسدية والاجامتعية والنفس ية واملهنية والاقتصادية اليت ميكنه احلصول علهيا

ة بعرض أ فالم فيديو عن ال لعاب ومتزيت احملارضة اليت حرضها مجع غفري من تدرييس اللكية وطبهتا من املرحةل الرابع

 .(الرايضية التنافس ية )التنافس ية
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 فرع العلوم النظرية ينظم حمارضة عن امراض العرص الشائعة

حمارضة  22/1/2019نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق 

امراض العرص الشائعة، حارض فهيا معاون العميد للشؤون الادارية الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش مبشاركة نوعية عن عن 

 .(مجموعة من طالبات املرحةل الثالثة شعبة )ل

اىل تسليط الضوء عىل ” الامراض الشائعة دلى الراييض: اعراضها وطرائق الوقاية مّنا” هدفت احملارضة اليت محلت عنوان 

 .راض والاصاابت اليت تصيب الرايضيني وطرائق الوقاية مّناابرز الام

وتضمنت مناقشة امه امراض العرص احلديثة واس باب حدوهثا مثل الانزالق الغرضويف وتش نج العضالت والام الرقبة 

 .والضغط وامراض السكري واللياقة البدنية وامهيهتا للمرأ ة احلامل والفيتامينات وامهيهتا

ىل مشلكة حتدث ابلوسادة املطاطية بني فقرات الظهر وأ شار ادلكتور فر  ىل ان اال نزالق الغرضويف يعود ا  اس يف احملارضة ا 

تكل الوسادة تسمى ديسك الظهر، هذا ادليسك عبارة عن مادة جيالتينية مركزها انمع و غالفها أ كرث خشونة، و حيدث 

اثرة ابل عصاب الانزالق عند خروج تكل املادة اجليالتينية اللينة من أ ي شق اب لغالف اخلشن. و يسبب هذا الانزالق ا 

القريبة منه مسببة أ مل و تمنيل و ضعف بذراع املريض أ و رجهل، و عىل اجلانب ال خر وهناك حاالت انزالق غرضويف ال 

 .يش تيك فهيا املريض من أ ي أ عراض

ىل املؤخرة وأ سفل الساق. واوحض ان من الاعراض الشائعة لالنزالق الغرضويف أ الم شديدة أ سفل الظهر وق د ميتد ال مل ا 

وحتدث أ يضًا تكل أ الالم عند امليش ملسافات طويةل. وبتقلصات عضالت الظهر و الساقني عند امليش . وعدم القدرة عىل 

 .الوقوف لفرتات طويةل

عىل اسلوب طرح الفكرة  ونظمت احملارضة بطريقة الاس ئةل والاجوبة وتقدمي ورقة معل للطلبة ومناقش هتا من قبلهم ابالعامتد

 .والسؤال واجلواب
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 فرع الالعاب الفردية ينظم حمارضة يف امهية املتابعة والتقومي يف درس امجلناس تك الايقاعي

مضن النشاطات املس مترة للكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ، نظم فرع الالعاب الفردية حمارضة نوعية لطالبات اللكية يف 

يف قاعة امجلناس تك، حارض فهيا الاس تاذ ادلكتور امرية عبد  22/1/2019الايقاعي وذكل يوم الثالاثء املوافق امجلناس تك 

الواحد، والاس تاذ ادلكتور خلود اليذ، والاس تاذ املساعد ادلكتور متارض عبد العزيز، والاس تاذ املساعد ادلكتور هنيى 

 .حمسن، واملدرس ادلكتور زينة خادل

اليت اكنت بعنوان )امهية املتابعة والتقومي يف درس امجلناس تك الايقاعي للطالبات( اىل تسليط الضوء عىل وهدفت احملارضة 

 .أ مهية املتابعة والتقومي يف درس امجلناس تك الايقاعي للطالبات

ومتابعة   ت،وانشقت حماور احملارضة اىل نواحٍ عّدة اكن من ابرزها متابعة الطالبات بشلك جامعي عند رشح احدى املهارا

وكذكل متابعة تطور مس توى  ل طالبة عىل حدة لغرض معرفة اس باب عدم   تطور اداء الطالبات من حمارضة اىل اخرى،

 .تطور الاداء ،ان وجد

واوحضت الاس تاذ ادلكتور امرية ان معرفة نتاجئ الاداء احلريك يف امجلناس تك الايقاعي للمدرسة عن الطالبة او الطالبة 

اىل اكتساب املهارات ومن مث ارتفاع املس توى ذلا من الرضوري ان تعرف الطالبة دامئا التغريات احلادثة يف  لنفسها تؤدي

مس تواها يف درس امجلناس تك الايقاعي والبدين واحلريك وليك يمنو دلهيا امليل حنو الارتقاء مبس تواها عن طريق زايدة بذل 

س امجلناس تك الايقاعي هتدف اىل اظهار درجة تمنية قدراهتا البدنية واحلركية اجلهد والاعامتد عىل نفسها ، واملتابعة يف درو

واكتساب املهارات احلركية، كام ان معلية التقومي املس مترة هممة جدا الهنا توحض ابس مترار مس توى الطالبة الاس بوعي واماكنية 

ملتابعة تقع عىل املدرسة ابدلرجة الاوىل وعىل املدرسة عىل مس توى الطالبة يف امجلناس تك الايقاعي ذكل الن ا  احلمك من

 .الطالبة ابدلرجة الثانية

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

مضن احملارضات املهمة لالرتقاء ابملس توى احلاالت بني ماديت امجلناس تك الايقاعي و الفين والطالبات. واكنت هذه احملارضة 

 .العلمي للطلبة وتطوير هماراهتم
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  Physical educator workshopلكية الرتبية البدنية تنظم ورشة املريب البدين

يوم الثالاثء  نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد وابرشاف اساتذة اللغة الانلكزيية

عىل قاعة املناقشات الكربى يف اللكية ومبشاركة طلبة اللكية من املراحل اكفة، ورشة معل يف اللغة  22/1/2019املوافق 

 .الاجنلزيية

، اىل تسليط الضوء عىل  ”Physical educator workshop املريب البدين” هدفت الورشة واليت محلت عنوان 

 .2019-2018اللغة الانلكزيية ونشاطاهتم يف الفصل الاول للعام ادلرايس الطلبة يف درس   ابداعات

وتضمن مّناج الورشة تالوة اية من اذلكر احلكمي للطالب جساد، مث وقفة عىل أ رواح الشهداء وتبعها النش يد الوطين ابللغة 

يف العلوم   طالبًا اغلهبا 50من الاجنلزيية جملموعة من الطالبات بقيادة املدرس الهام امحد.اذ عرضت مشاريع ل كرث 

مصطلحات الفسلاة أ ما عروض البوربوينت فاكنت   حيث أ ّدى الطلبة متارين اكن الهدف مّنا تعلمي  اكلفسلاة،  الرايضية،

صاابت الراييض، فضال عن مشاريع تناولت اترخي اللكية اليت اخذتنا يف جوةل مضن   ل نظمة الطاقة وانمييا الرايضيني وا 

 . ، ومشاريع عن اترخي اليد ومتارين بدنية لطلبة املرحةل الرابعة ابللغة الاجنلزييةاروقهتا

عداد فيلام قصريا من  ل طالب يعرض فيه همارة ما او فعالية رايضية او اوصابة معينة،ويقوم  واكن مضن مّناج الورشة ، ا 

دلواعي والاس باب للك حمور من حماور املادة لرشح حمتوى الفيمل القصري ويوحض ا  الطالب ابلتحدث ابللغة الاجنلزيية

 .الفيديوية

لهيا  هذا وتعد هذه الورشة مضن اخلطوات التعلميية اجلريئة اليت حُتتسب للكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ، واليت يُشار ا 

 . ابلبنان يف مواكبة التطورات العلمية والارتقاء ابملس توى التعلميي
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لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة للشؤون العلمية يرتأ س الوفد العرايق املشارك يف املعسكر التدري ي يف مساعد معيد 

 ادلوحة

جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور صباح قامس  -ترأ س معاون العميد للشؤون العلمية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

يف العامصة  17/1/2019ملعسكر التدري ي للحاكم العراقيني اذلي بدأ  بتارخي خلف الوفد العرايق املشارك يف فعاليات ا

ضافة  القطرية ادلوحة، بصفته رئيس جلنة احلاكم ابالحتاد العرايق لكرة القدم ، و مبشاركة عدد من مسؤويل جلنة احلاكم ، ا 

ىل مشاركة )   .( حكامً وحكامً مساعداً من احلاكم النخبة ابالحتاد العرايق 25ا 

واش متلت فعاليات املعسكر عىل تدريبات لياقة بدنية وتطبيقات معلية يف الفرتة الصباحية مبشاركة فريقني لكرة القدم عىل 

 . حمارضات نظرية و حتليلية ابس تخدام الفيديو يف املدة املسائية  مالعب اندي السد الراييض ، فضاًل عن

ىل واليت  م فهيا الرتكزي عىل حتليل احلاالت التحكمي  ية ابس تخدام الفيديو وحتسني التحرك والمتركز وحسن التوقع مبا يؤدي ا 

 . للحاكم املشاركني يف هناية املعسكر. يف املدة املسائية” يو يو ” اختاذ القرار الصحيح ، كام  م عقد اجراء اختبارات

ىل واليت  م فهيا الرتكزي عىل حتليل احلاالت التحكميية ابس تخدام الفيديو وحتسني ا لتحرك والمتركز وحسن التوقع مبا يؤدي ا 

 .للحاكم املشاركني يف هناية املعسكر” يو يو ” اختاذ القرار الصحيح ، كام  م عقد اجراء اختبارات
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  N.G.Oمعيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ينال وسام الابداع من منظمة

الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور عدي طارق تقديرا للجهود املمتزية واملتواصةل لعميد لكية 

الربيعي يف تقدمي ادلمع الانساين واملساعدات لاليتام والعوائل املتعففة، قامت منظمة احباب التقى لرعاية املرأ ة 

 .ئه لهذه الارساملتعففةبتكرمي الس يد العميد بوسام الابداع وتوجيه كتاب شكر وتقدير عرفاان لعطا NGO والطفل

ومنظمة احباب التقى احلائزة عىل جائزة سفراء السالم، يه منظمة انسانية هدفها ابدلرجة الاوىل تقدمي يد العون اىل عوائل 

احلشد الشع ي والارامل والطلقات والايتام والعوائل املتعففة وكذكل تقدمي العالج للمرىض من ذوي ادلخل احملدود ويه 

فاعيل اخلري من ابناء شعبنا الرشفاء واذلين يبحثون عن الاجر والثواب من امثال معيد لكية الرتبية البدنية وفريقه تعمتد عىل 

التطوعي من طلبة اللكية الاعزاء اذلين ينظمون الزايرات املس مترة للمس تحقني من شعبنا من خالل تقدمي املساعدات 

كثري، فضال عن اس تقبال الاطفال الايتام للمتتع بيوم مجيل يف حدائق ومالعب والهدااي واملواد الغذائية والطبية وغريها ال 

 .لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف اجلادرية
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لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث ت  ثري اسلويب اللعب ابلرسعة الفارتكل والتالل املتتايل املتداخل ابس تخدام هجاز السري 

 تطوير التحمل اخلاص ذلوي الاعاقة البدنيةاملتحرك يف 

مناقشة اطار حبث طالب  2019/ 1/ 24جامعة بغداد يوم امخليس املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .املاجس تري)واثق اثمر طاهر( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور اميان عبد الامري ختصص ساحة وميدان/ ت  هيل معاقني

املوسومة بـ )ت  ثري اسلويب اللعب ابلرسعة الفارتكل والتالل املتتايل املتداخل   مناقشة اطار حبث الرساةلومضت جلنة 

مرت( ،  400واجناز ركض  47-46ابس تخدام هجاز السري املتحرك يف تطوير التحمل اخلاص ذلوي الاعاقة البدنية فئة 

تور يسار صبيح، املدرس ادلكتور عيل صادق ذايب، الاس تاذ الاس تاذ ادلكتور جامل صربي رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلك 

 .ادلكتور اميان عبد الامري مرشفا

من أ مه الاجزاء اليت يتناولها الباحث الااكدميي كونه جزءا رئيسا من أ جزاء رساةل املاجس تري او ” اال طار العام للبحث“ويعد 

ىل طار حبثه ا  اللجنة املرشفة، ويتطلب اال طار العام للبحث هجدا كبريا  أ طروحة ادلكتوراه، وحيتاج  ل طالب ان يُقدم ا 

ل جل أ ن يكون مقبوال دلى ُمرشيف الرساةل الااكدميية، وقد يواجه ابلرفض بسبب عيوب يف الصياغة او التكوين، وينبغي 

 .أ ن تكون البنية مطابقة ملا يف الاطار

طار عام موحد جيب عىل الباحث الاطالع عليه عداد اال طار العامل  وللبحوث العلمية ا  واتباعه يف حبثه العلمي ، وتعد مس  ةل ا 

 .للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث

مّنجية البحث، وخمطط البحث ويتضمن   أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -واال طار العام للبحث العلمي يتكون من:

ىل  لميال بواب والفصول واملباحث اليت سيشملها البحث الع ذكل اخلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر   ، ويضاف ا 
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واملراجع ، وأ ما اخلامتة فيعرب الباحث عن أ رائه وكذكل عن ال ش ياء اجلديدة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات 

ضافة أ ش ياء عبارة عن توصية الباحث بنرش البحث اذلي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار يف دراس ته وحت   فهيي سينه ، وا 

جديدة عليه ، بيامن تتضمن املالحق الواثئق غري املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البيانية ، الاستباانت ، اجلداول ، 

 .واملصطلحات

ويف اخلتام طرح ال ساتذة اعضاء اللجنة مالحظات علمية قمية حول بعض التعديالت موصني برضورة الاخذ ابملالحظات 

 .ميةالعل 
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تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش مقارنة يف الادراك احلس حريك وبعض الاشاكل احلركية بني اذلكور 

 والاانث ل طفال الرايض

جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور خلود اليذ عبد الكرمي ومبشاركة نور  –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

 –لهدى عبد الكرمي حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ا

 .2018وذكل يق اجملدل الثالثون، العدد الثالث، لس نة   جامعة بغداد،

كور والاانث ل طفال وهدف البحث اذلي محل عنوان )مقارنة يف الادراك احلس حريك وبعض الاشاكل احلركية بني اذل

( س نوات( ، التعرف اىل الادراك احلس حريك وبعض الاشاكل احلركية بني اذلكور والاانث ل طفال 5الرايض بعمر )

( س نوات. وكذكل التعرف اىل الفروق يف الادراك احلس حريك وبعض الاشاكل احلركية بني اذلكور 5الرايض بعمر )

 ( س نوات5والاانث ل طفال الرايض بعمر )

و م اختيار جممتع البحث ابلطريقة العمدية من رايض الاطفال لرتبية الرصافة الثانية )روضة العسل، طيور اجلنة، الغسق، 

( طفل وبعد اجراء القرعة ابلطريقة العشوائية  م اختيار عينة 152( والبالغ عددمه )2017-2018الوجه( للمومس ادلرايس )

( طفل وطفةل أ ذ قامت الباحثة 70تربية الرصافة الثانية( البالغ عددمه ) –بغداد البحث من أ طفال روضة الغسق )حمافظة 

%( من اجملمتع ال صيل اكن مّنم 26.31( طفال وطفةل بنس بة مئوية )40( س نوات والبالغ عددمه )5ابختيار الاطفال بعمر )

 .( اانث22( ذكور و)18)
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عدم وجود فروق ذات دالةل معنوية بني اذلكور والاانث ل طفال   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

وجود فروق ذات دالةل معنوية بني اذلكور والاانث ل طفال   س نوات يف اال دراك احلس احلريك)دايتون(، 5الرايض بعمر 

 .(س نوات يف بعض الاشاكل احلركية )الركض، الوثب، الريم، الاس تالم 5الرايض بعمر 

ورة الاهامتم بدرس الرتبية احلركية دلى رايض ال طفال والعمل عىل تنويع ال لعاب واملناجه التعلميية اليت رض   واوصت اباليت:

 .رضورة اجراء دراسات مشاهبة لقدرات اخرى ول عامر خمتلفة لرايض اطفال اخرى  تس تخدم فيه،

 اللكامت املفتاحية: مقارنة، الادراك، الاشاكل احلركية، الاطفال

 

لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش مشاراكت املنتخب الوطين العرايق ذلوي الاعاقة البرصية يف البطوالت تدرييس يف 

 2018 – 1990العاملية اللعاب القوى 

جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور هدى أ براهمي رزويق ومبشاركة رحيق  –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

جامعة  –ود حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة نزار محم

 .2018وذكل يق اجملدل الثالثون، العدد الثالث، لس نة   بغداد،

ية اللعاب وهدف البحث اذلي محل عنوان )مشاراكت املنتخب الوطين العرايق ذلوي الاعاقة البرصية يف البطوالت العامل 

التعرف عىل مشاراكت املنتخب الوطين العرايق   ( ، التعرف عىل نشوء اللجنة الباراملبية العراقية.,2018 – 1990القوى 

 2018-1990من ذوي الاعاقة البرصية يف البطوالت العاملية 

ة بشلك خاص والتعرف عىل تمكن امهية البحث يف بيان أ مهية الرايضة ذلوي الاعاقة بشلك عام وذلوي الاعاقة البرصي

املِّشاراكت يف البطوالت العاملية اللعاب القوى للرجال )املتقدمني(، ودراسة اترخي اللجنة الباراملبية العراقية والتخصص يف 

عينة املنتخب الوطين العرايق للرجال وعليه وضع ارش يف اكمل ملشاراكت واجنازات املنتخب الوطين العرايق يف البطوالت 

ة، اذ ان هذه ادلراسة ن قد تكون ذات فائدة هممة ذلوي الش  ن )اللجنة الباراملبية واحتاد العاب القوى للمعوقني( العاملي

 .اضافة اىل ان هناك فائدة ومنفعة للباحثني

ابتعدت البحوث يف اجملال الراييض عن ادلراسات التارخيية مما   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

 عدم الاهامتم ابالدوات املس تعمةل وعدم الالزتام بربانمج غذايئ متاكمل من قبل الالعبني  عل املصادر التارخيية قليةل،ج

توفري ادوات ذات مواصفات حصيحة   اخلوض يف ادلراسات التارخيية كوهنا اصل ابيق انواع ادلراسات، واوصت اباليت

 .ج غذايئ للك العب حسب فعاليته ورضورة الالزتام بهللتدريب بصورة متاكمةل اضافة اىل وضع برانم

Keywords: historical studies, visually challenged, Paralympic committee.   

 

 لكية الرتبية البدنية تنظم ورشة معل عن ثقافات البدلان

وابرشاف اساتذة اللغة الانلكزيية يوم امخليس نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد 

عىل قاعة املناقشات الصغرى يف اللكية ومبشاركة طلبة اللكية من املراحل اكفة ورشة معل يف اللغة  2019/ 1/ 24املوافق 

 .الاجنلزيية

تلفة، ومعرفة ، اىل التعريف بثقافات الشعوب احمل  ” Culture Day اليوم الثقايف” وهدفت الورشة اليت محلت عنوان 

 .عاداهتم وتقاليدمه من امل   ل وامللبس
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ْن شعوب العامل ترااث فكراي خاصا به، ويعد من العوامل الرئيسة اليت تمتزّيُ هبا اُلمم بعضها عن  ّ شعٍب مِّ ومن املعلوم أ ّن للكِّ

ٍ ل خر، وذكل لالرتباطِّ الوثيق ا ْن ُمجمتع ذ ختتلُف طبيعة الثّقافة وخصائصها مِّ ذلي يربطُ بني واقع ال مة وتُراهثا بعًض، ا 

الفكرّي واحلضارّي، وأ ّن الثّقافَة تمنو مع النّمو احلضارّي لُلمم، ولكّنا قد ترتاجع مع مرور الوقت؛ بسبب عدم الاهامتم الاكيّف 

ىل غيابِّ الهوية الثقافيّة اخلاصة ابلعديدِّ من الّشعوب  .هبا ممّا يُؤّدي ا 

ت من اذلكر احلكمي للطالب جساد، مث وقفة عىل أ رواح الشهداء تبعها النش يد الوطين، وتضمن مّناج الورشة تالوة أ اي

ومجموعة من الفقرات الاخرى هدفها التعريف بثقافات الشعوب من خالل عرض جملموعة من ال عامل اخلاصة بلك دوةل 

عيل من ثقافات دوةل مرص، فاكنت هناك ال هرامات والطربوش ورواايت جنيب حمفوظ والفول املدمس والكرشي وأ م 

 .وعرض لعادات وثقافات الهند، واملغرب، وكوراي وغريها من ادلول

وختلل مّناج الورشة تكرميا لعميد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي بوسام الابداع 

 .NGO من منظمة احباب التقى لرعاية املرأ ة والطفل
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دلى الاندية  SAWT لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث بعنوان دراسة حتليلية يف الاستامثر والتسويق وفق منوذج

 الرايضية العراقية

مناقشة اطار حبث طالب  2019/ 1/ 24جامعة بغداد يوم امخليس املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .ختصص اختبارات كرة قدم  ابرشاف الاس تاذ ادلكتور اسعد الزم عيل ادلكتوراه )فاضل ريسان فرج(

دلى  SAWT املوسومة بـ )دراسة حتليلية يف الاستامثر والتسويق وفق منوذج  وت  لفت جلنة مناقشة اطار حبث الرساةل

عيل هجاد، الاس تاذ املساعد الاندية الرايضية العراقية( ، من الاس تاذ ادلكتور عبد هللا هزاع عيل رئيسا، الاس تاذ ادلكتور 

ادلكتور هادي عبد هللا، الاس تاذ املساعد ادلكتور زيدون جواد، الاس تاذ املساعد ادلكتور صالح وهاب، الاس تاذ 

 .ادلكتور اسعد الزم عيل مرشفا

ةل املاجس تري من أ مه الاجزاء اليت يتناولها الباحث الااكدميي بوصفه جزء رئيس من أ جزاء رسا” اال طار العام للبحث“ويعد 

طار اطروحة ادلكتوراة او املاجس تري بعد بذل الكثري من اجلهد والعمل الشاق  او ادلكتوراه، وحيتاج  ل طالب ان يُقدم ا 

طار البحث الااكدميي عىل النحو املطلوب  .وادلراسة ليخرج ا 

طار عام عداد اال طار و موحد جيب عىل الباحث الاطالع عليه واتباعه يف حبثه ا  وللبحوث العلمية ا  لعلمي ، وتعد مس  ةل ا 

 .العامل للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث
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مّنجية البحث، وخمطط البحث ويتضمن   أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -ويتكون اال طار العام للبحث العلمي من:

ىل  ال بواب والفصول واملباحث اليت سيشملها البحث العلمي ذكل اخلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر   ، ويضاف ا 

واملراجع ، ويعرب الباحث يف اخلامتة عن رأ يه ابلبحث ،وعن ال ش ياء اجلديدة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات 

ضافة أ ش ي  فهيي اء عبارة عن توصية الباحث بنرش البحث اذلي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار يف دراس ته وحتسينه ، وا 

جديدة عليه ، بيامن تتضمن املالحق الواثئق غري املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البيانية ، الاستباانت ، اجلداول ، 

 .واملصطلحات

ويف اخلتام طرح ال ساتذة اعضاء اللجنة مالحظات علمية قمية حول بعض التعديالت موصني برضورة الاخذ ابملالحظات 

 .العلمية

 

 



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019اكنون الثاين   شهر –النرشة الالكرتونية 

 

77 
 

 

 

لتحليل النبض والسعرات احلرارية   ((POLAR H10يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش اس تخدام هجازتدرييس 

 م2018 – 2017ومقارنهتا بني مراكز اللعب لالع ي ادلوري املمتاز العرايق بكرة القدم 

أ محد مخيس رايض ومبشاركة ال مري  جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

جامعة  –حيدر حسني حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .2018وذكل يق اجملدل الثالثون، العدد الثالث، لس نة   بغداد،

ل النبض والسعرات احلرارية ومقارنهتا بني لتحلي ((POLAR H10 وهدف البحث اذلي محل عنوان )اس تخدام هجاز

التعرف عىل الفروق بني مراكز اللعب      •م( ، 2018 – 2017مراكز اللعب لالع ي ادلوري املمتاز العرايق بكرة القدم 

 .بكرة القدم (Polar H10) يف بعض املؤرشات الفس يولوجية ابس تخدام هجاز

رنة، واختريت عينة البحث ابلطريقة العشوائية، ومه: الع ي فرق )الطلبة واس تخدم الباحث املّنج الوصفي ب  سلوب املقا

( مباراة 15( مبارايت اكمةل للك مركز من مراكز اللعب للك فريق، وعليه أ صبح العدد )5والنفط وامانة بغداد(، وحللت )

النتاجئ اليت حصل علهيا لقياس املؤرشات الفس يولوجية، ويف ضوء  (Polar H10) للك مركز، واس تخدم الباحث هجاز

الباحث توصل اىل اس تنتاجات اكن من أ مهها: هناك تباين واحض بني مراكز اللعب اكفة يف متغريي النبض والسعرات 

 .احلرارية املس هتلكة
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وجود تباين واحض بني مراكز اللعب اكفة يف متغريي النبض   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

تفوقت املراكز )الظهريين، واجلناحني، وخلف املهامج( وحققت فروقًا معنويًة عىل مس توى   احلرارية املس هتلكة، والسعرات

ان املراكز )قلبا ادلفاع، ووسط ارتاكز، واملهامج(   املتغريات الفس يولوجية )السعرات احلرارية املس هتلكة، ومتوسط النبض(،

 .اقل اس هتالاكً للسعرات احلرارية

تقنني أ حامل التدريب حبسب خصوصية  ل مركز من مراكز اللعب بكرة القدم ووفقًا للمجهودات البدنية اليت  اباليتواوصت 

جراء الاختبارات   رضورة اس تخدام ال دوات وال هجزة العلمية احلديثة يف تقنني أ حامل التدريب،  يبذلها الالعب، ا 

رة القدم ملعرفة كفاءهتم الفس يولوجية، ومدى تطورمه وت  ثري املّناج الفس يولوجية وفق ال سس العلمية بشلك دوري لالع ي ك

الاهامتم بنوعية الغذاء لالعب كرة القدم، ومكية السعرات احلرارية املكتس بة واملس هتلكة يف التدريب،   التدري ي يف قدراهتم،

 .واملبارايت، ومتابعهتا

Keywords: Polar H10, soccer, physiological indicators, calories. 

 

تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش تصممي أ دوات مساعدة وأ ثرها يف التعمل والاحتفاظ مبهاريت الغطس والعاةل 

 البرشية عىل بساط احلراكت ال رضية يف امجلناس تك الفين للطالبات

فاتن حسن   س تاذ ادلكتور سوزان سلمي ومبشاركةجامعة بغداد الا –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

جامعة  –عبد حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .2018وذكل يق اجملدل الثالثون، العدد الثالث، لس نة   بغداد،

ها يف التعمل والاحتفاظ مبهاريت الغطس والعاةل البرشية عىل وهدف البحث اذلي محل عنوان )تصممي أ دوات مساعدة وأ ثر 

بساط احلراكت ال رضية يف امجلناس تك الفين للطالبات.( ، تصممي أ دوات مساعدة يف التعمل والاحتفاظ مبهاريت الغطس 

لرتبية البدنية وعلوم والعاةل البرشية عىل بساط احلراكت ال رضية يف امجلناس تك الفين لطالبات املرحةل الثالثة يف لكية ا

الرايضة، وكذكل التعرف عىل أ ثر اس تخدام ال دوات املساعدة يف التعمل والاحتفاظ مبهاريت الغطس والعاةل البرشية عىل 

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

ار القبيل والبعدي، و م اختيار عينة البحث من اس تخدم الباحث املّنج التجري ي بتصممي اجملموعتني املتاكفئتني ذات الاختب

طالبات املرحةل الثالثة يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة/جامعة بغداد/اجلادرية/بطريقة عشوائية وعن طريق القرعة  م 

طالبات للك مجموعة، ( 10اختيار شعبة الثالث )ي( لمتثل اجملموعة التجريبية، والثالث )ح( لمتثل اجملموعة الضابطة وبواقع )

( وحدات تعلميية 8( أ سابيع مبعىن )4( أ سابيع وبواقع وحدتني يف ال س بوع و م ختصيص )8 م تنفيذ التجربة الرئيسة ملدة )

( دقائق واجلانب التطبيقي 10( دقيقة مشل اجلانب التعلميي )30للك همارة من هماريت البحث. واكن زمن الوحدة التعلميية )

 عد الانهتاء من تنفيذ التجربة  م اجراء الاختبارات البعدية( دقيقة، وب20)

ان لل دوات املساعدة املصممة من قبل الباحثتان واملطبقة عىل   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

تعمل هماريت الغطس والعاةل  اجملموعة التجريبية وال سلوب التقليدي املتبع واملطبق عىل اجملموعة الضابطة والاثر اال جيايب يف

 .البرشية عىل بساط احلراكت ال رضية غري ان هذا ال ثر قد تباين يف النتاجئ بني مجموعيت البحث

الت  كيد عىل اس تخدام  –من خالل الاس تنتاجات اليت توصلت الهيا الباحثتان ميكن وضع التوصيات االتية:  واوصت اباليت

ال دوات املساعدة املصممة من قبل الباحثني قيد البحث وذكل لت  ثريها اال جيايب يف معلية التعمل من خالل ما حققته من 
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ماكنية اس تخدام اس تخدام ال دوات املساعدة املصممة يف تعمل امل   نتاجئ، هارات أ خرى يف امجلناس تك الفين وذكل لوجود ا 

 ..متنوعة لهذه ال دوات لغرض زايدة دافعية الطالبات حنو التعمل

Keywords: diving, cartwheel, learning, retention, floor exercises. 

 

 املفصل احلرقفي العجزي يف حمارضة نوعية

 ١/ ٢٣ة وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد نضم فرع ال لعاب الفردية يوم الاربعاء املصادف مضن النشاطات لكية الرتبية البدني

ىل ٢٠١٩/  .تعريف طلبة اللكية ابالمراض والاعراض اليت قد تصيب الراييض وطرائق الوقاية مّنا  حمارضة نوعية تريم ا 

 لعجزي : اصاابته .. الاس باب وطرائق العالجوأ لقى احملارضة الاس تاذ مازن حسني اليت محلت عنوان) املفصل احلرقفي ا 

). 

 .الرايضيني وهو الهتاب العجزي احلرقفي ويعد من أ برز الهتاابت اليت تصيب الراييض  وتناول احملارض موضوعا شائعا دلى

حد ىل أ سفل ا  ى وذكل أ ن الهتاب املفصل العجزي احلرقفي ميكن أ ن يسبب أ ملًا يف ال رداف أ و أ سفل الظهر وقد ميتد ا 

 .الساقني أ و لكتهيام. ورمبا يتفامق ال مل بسبب اال هجاد ملدة طويةل أ و بصعود السالمل

وتضمنت احملارضة مناقشة حماور عدة اكن من ابرزها اس باب الاصابة، اعراضها، وطرائق العالج، وموجزا اس باب الاصابة 

صابة رحضية. ميكن الصطدام مفاجئ، مثل حادث س يارة أ و تعرث تس  تالف املفصل العجزي احلرقفي اباليت )ا  بب يف ا 

ط  واذلي هو نوع من الهتاب املفاصل الالهتايب اذلي يؤثر يف العمود الفقري،  —دليك(، كام حيدث يف حاةل الفقار املقّسِّ

احلَمل. ذلا جيب أ ن تنبسط املفاصل العجزية احلرقفية وتمتدد لتتحمل الوالدة الطبيعية. وقد يتسبب الوزن الزائد   او

هجاد أ خر فضاًل عن الهتاب املفاصل، مما يعرض املصاب مبضاعفات خطريةوا  .ملش ية التبادلية يف أ ثناء مدة امحلل يف ا 

ىل منطقة العانة والفخذين،  بشعور أ الم حادة يف أ سفل الظهر أ و املؤخرة،  اما اعراضه فتتلخص وكذكل أ مل   وأ مل قد ميتد ا 

 .الاس تلقاءعند الوقوف وامليش، ويتحسن عند 

وشهدت احملارضة حضور عدد من تدريس يي اللكية وطلبهتا لالس تفادة من املعلومات القمية فضال عن مشاهدة طرائق عالج 

 .هذه الاصابة ابلطرق العملية
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املياكنييك لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث بعنوان اتثري اس تخدام الاكتشاف املوجه يف تعلمي وتطور الشلك احلريك 

 الداء بعض همارات الكرة الطائرة لطالب

مناقشة اطار حبث طالب  23/1/2019جامعة بغداد يوم الاربعاء املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .كرة الطائرة ادلكتوراه )حسن هادي حسني( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور عالء حمسن 

املوسومة بـ )اتثري اس تخدام الاكتشاف املوجه يف تعلمي وتطور الشلك احلريك   ار حبث الرساةلوت  لفت جلنة مناقشة اط

املياكنييك الداء بعض همارات الكرة الطائرة لطالب املرحةل الثانية( ، من الاس تاذ ادلكتور عالء عبد هللا فالح رئيسا، 

الاس تاذ املساعد ادلكتور عالء  ور امحد س بع عطية، الاس تاذ املساعد ادلكتور اسامء حمكت، الاس تاذ املساعد ادلكت

 .حمسن مرشفا

من أ مه الاجزاء اليت يتناولها الباحث الااكدميي كجزء رئيس من أ جزاء رساةل املاجس تري او ” اال طار العام للبحث“ويعد 

طار اطروحة ادلكتوراة او املاجس تري بعد بذل الكث ري من اجلهد والعمل الشاق حبث ادلكتوراة، وحيتاج  ل طالب ان يُقدم ا 

طار البحث الااكدميي عىل النحو املطلوب  وادلراسة ليخرج ا 

طار عام عداد اال طار   وللبحوث العلمية ا  و موحد جيب عىل الباحث الاطالع عليه واتباعه يف حبثه العلمي ، وتعد مس  ةل ا 

 .العامل للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث
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مّنجية البحث، وخمطط البحث ويتضمن   أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -ار العام للبحث العلمي من:ويتكون اال ط

ىل  ال بواب والفصول واملباحث اليت سيشملها البحث العلمي ذكل اخلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر   ، ويضاف ا 

ال ش ياء اجلديدة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات واملراجع ، ويعرب الباحث يف اخلامتة عن رأ يه ابلبحث ،وعن 

ضافة أ ش ياء   فهيي عبارة عن توصية الباحث بنرش البحث اذلي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار يف دراس ته وحتسينه ، وا 

باانت ، اجلداول ، جديدة عليه ، بيامن تتضمن املالحق الواثئق غي املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البيانية ، الاست 

 .واملصطلحات

ويف اخلتام طرح ال ساتذة اعضاء اللجنة مالحظات علمية قمية حول بعض التعديالت موصني برضورة الاخذ ابملالحظات 

 .العلمية

  

 

 

 

احتاد بغداد تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش دراسة حتليلية لواقع تطبيق برانمج احلومكة الالكرتونية دلى 

 الفرعي للتنس
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جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور اسامعيل محمد رضا ومبشاركة تقى  –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

جامعة  –محمد صاحل حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .2018 يق اجملدل الثالثون، العدد الثالث، لس نة وذكل  بغداد،

وهدف البحث اذلي محل عنوان )دراسة حتليلية لواقع تطبيق برانمج احلومكة الالكرتونية دلى احتاد بغداد الفرعي للتنس( ، 

تواجه تطبيق  التعرف عىل املعوقات اليت  التعرف عىل واقع تطبيق احلومكة الالكرتونية دلى احتاد بغداد الفرعي للتنس،

 ..احلومكة الالكرتونية دلى احتاد بغداد الفرعي للتنس ووضع بعض املقرتحات اليت تسامه يف حلها

وتمكن امهية ادلراسة يف التعرف عىل واقع تطبيق احلومكة الالكرتونية دلى احتاد بغداد الفرعي للتنس، ومعرفة املعوقات اليت 

 .حالت دون تطبيق هذا النظام

ماكانت املادية والبرشية والتقنيات احلديثة   -اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها: وتوصل البحث ان الاحتاد يفتقر لال 

غياب احلومكة الالكرتونية يف الاحتاد تؤثر سلبا عىل تطلعات الاحتاد   واشخاص ذو كفاءة وخربة يف جمال ختصصهم،

 ..مس تقبال وكذكل عىل الفرق الرايضية

توفري   العمل ابحلومكة الالكرتونية داخل الاحتاد الن ذكل من ش  نه تسهيل معل الاحتاد باكفة جوانبه،  :واوصت اباليت

 .مس تلزمات او عنارص احلومكة الالكرتونية ليك يمت تطبيق هذا النظام داخل الاحتاد

  

Keywords: electronic governance, tennis confederation, players, referees. 

 

 –يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش ت  ثري اسلوب التعيمل املمتركز حول املشلكة وفق املرونة العقلية )التلقائية تدرييس 

 التكيفية( يف تعمل همارة القفزة العربية عىل هجاز بساط احلراكت الارضية يف امجلناس تك الفين للنساء

جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور غادة مؤيد شهاب ومبشاركة رؤى  –ضة نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الراي 

جامعة  –محمد جامس حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .2018وذكل يق اجملدل الثالثون، العدد الثالث، لس نة   بغداد،

التكيفية( يف  –ت  ثري اسلوب التعيمل املمتركز حول املشلكة وفق املرونة العقلية )التلقائية وهدف البحث اذلي محل عنوان )

تعمل همارة القفزة العربية عىل هجاز بساط احلراكت الارضية يف امجلناس تك الفين للنساء.( التعرف عىل ت  ثري اسلوب التعمل 

تكيفية( يف تعلمي همارة القفزة العربية عىل بساط احلراكت الارضية يف ال  -املمتركز حول املشلكة وفق املرونة العقلية )التلقائية

امجلناس تك الفين دلى عينة البحث،والتعرف عىل افضل اجملاميع الاربع يف تعمل بعض املهارات احلركية يف تعمل همارة القفزة 

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

لباحث املّنج التجري ي بتصممي اجملاميع الاربع ات الاختبار القبيل والبعدي عىل عينة من طالبات الصف الثالث اس تخدم ا

(  م تقس مي  ل مجموعة اىل مجموعتني وفق مقياس املرونة العقلية وهبا اصبح دلينا اربع 48شعبيت )ح، ط( البالغ عددهن )

–التكيفية( ومجموعتان ضابطتان )احصاب املرونة العقلية التلقائية –قلية التلقائية جماميع مجموعتان جتريبيتان)احصاب املرونة الع 

التكيفية( وبعد مجع الياانت ومعاجلهتا احصائيًا  م التوصل اىل ان افضل اجملاميع تعلمت همارة القفزة العربية اجملموعة التجريبية 

عقليةالتكيفية مث اجملموعة الضابطة احصاب املرونة العقلية التلقائيًا تلهتا احصاب املرونة العقلية التلقائيًا تلهتا احصاب املرونة ال 

 .احصاب املرونة العقلية التكيفية
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ان جماميع البحث الاربع )التجريبية والضابطة( تعلمت همارة القفزة   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

 املمتركز حول املشلكة اسلوب فعال يف تعمل همارة القفزة العربية مقارنة ابالسلوب ان اسلوب التعلمي  العربية وبنسب خمتلفة،

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

ة الاوىل احصاب)املرونة العقلية التكيفية( يف تعمل التجريبية الاوىل )احصاب املرونة العقلية التلقائية( عىل اجملموعة التجريبي

 .املهارات احلركية

مراعاة الاساليب التعلميية احلديثة ومّنا اسلوب التعلمي املمتركز يف املّناج التعلميي للجمناس تك   :واوصت اباليت

ق الفردية بيّنم عند تعمل املهارات من رضورة املام مدرس املادة بنوع املرونة العقلية عند الطالب وذكل لتاليف الفرو  الفين،

اجراء دراسات اخرى من خالل ربط املرونة العقلية مع اساليب اخرى من اساليب النظرية   اجل الارتقاء مبس توى الاداء،

 .البنائية يف التعمل

 .يناللكامت املفتاحية: التعيمل املمتركز , املرونة العقلية ,تعمل , القفزة العربية ,امجلناس تك الف

 

تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش عالقة بعض املهارات املركبة ببعض املهارات الاساس ية لالع ي كرة القدم 

 ( س نة16 – 15ب  عامر )

جامعة بغداد الاس تاذ املساعد ادلكتور أ سعد الزم عيل ومبشاركة  –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية وعلوم    عبد اللطيف عبد الرزاق ضياء

 .2018وذكل يق اجملدل الثالثون، العدد الثالث، لس نة   جامعة بغداد، –الرايضة 

 – 15ية لالع ي كرة القدم ب  عامر )وهدف البحث اذلي محل عنوان )عالقة بعض املهارات املركبة ببعض املهارات الاساس  

 .( س نة16-15( س نة.( اىل أ جياد العالقة بني بعض املهارات املركبة وبعض املهارات الاساس ية لالع ي كرة القدم ب  عامر )16

-15و تتحددت مشلكة البحث يف عدم معرفة العالقة بني املهارات املركبة واملهارات الاساس ية لالع ي كرة القدم ب  عامر )

( س نة اليت تتحدث عن مجموعة من الاختبارات املركبة والاساس ية يف ادلراسات اليت تتناول الاختبارات بوصفه وس يةل 16

 للوصول اىل مجموعة من النتاجئ العلمية

هناك عالقة ارتباط بني بعض املهارات املركبة مع بعض املهارات   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

هناك عالقة ارتباط بني اختبار املناوةل ابجتاة الزميل مث الهتديف ابجتاة   ( س نة،16-15ركبة لالع ي كرة القدم ب  عامر )امل

( م مث املناوةل ب  جتاه هدف صغري 6هناك عالقة ارتباط بني اختبار ادلحرجة )  هدف مقسم وبعض املهارات الاساس ية،

رتباط بني اختبار اخامد الكرة مث املناوةل للزميل مث الهتديف ابجتاه هدف مقسم هناك عالقة ا  وبعض املهارات الاساس ية،

خامد الكرة مث دحرجة الكرة بني الشواخص بشلك زكزاك مث   وبعض املهارات الاساس ية، هناك عالقة ارتباط بني اختبار ا 

 الهتديف اىل هدف مقسم وبعض املهارات ال ساس ية

رات املركبة من قبل مدريب املراكز الوطنية لرعاية املوهبة الرايضية لكرة القدم يف العراق الاهامتم ابملها  :واوصت اباليت

جراء الاختبارات ادلورية من قبل مدريب املراكز الوطنية   خالل وحداهتم التدريبية ملا لها من امهية كبرية يف لعبة كرة القدم، ا 

الاهامتم   ل التعرف عىل كفاية املهارات املركبة والاساس ية دلى العبهيم،لرعاية املوهبة الرايضية لكرة القدم يف العراق من أ ج

جراء الاختبارات للمراكز  بنتاجئ اختبارات املهارات املركبة والاساس ية لهذه ادلراسة لغرض الافادة والاسرتشاد هبا عند ا 

 الوطنية لرعاية املوهبة الرايضية يف العراق مس تقبال
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Keywords: Relationship, compound skills, fundamental skills, soccer. 

 

تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش مترينات القوة الالمزتنة ب  دوات مصممة وت  ثريها عىل بعض املتغريات 

 .م حواجز للناش ئني110البايومياكنيكية يف ركض 

نتصار رش يد محيد ومبشاركة  –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   جامعة بغداد الاس تاذ املساعد ادلكتور ا 

شوخان رمضان توفيق حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية  زينة أ راكن محيد و

 .2018وذكل يق اجملدل الثالثون، العدد الثالث، لس نة   جامعة بغداد، –وعلوم الرايضة 

هدف البحث اذلي محل عنوان )مترينات القوة الالمزتنة ب  دوات مصممة وت  ثريها عىل بعض املتغريات البايومياكنيكية يف و 

م حواجز للناش ئني( ، اىل تصممي ادوات لمترينات القوة الالمزتنة، واعداد مترينات القوة الالمزتنة ابل دوات 110ركض 

م 110الالمزتنة ب  دوات مصممة عىل بعض واملتغريات البايومياكنيكية يف ركض  املصممة للتعرف عىل ت  ثري مترينات القوة

 .حواجز للناش ئني

( 8البالغ عددمه ) 2018- 2017م حواجز انش ئني لعام 110واش متلت عينة البحث عىل مجموعة من عدايئ النخبة يف فعالية 

 .( العب واذلي  م اختيارمه ابلطريقة العمدية12من اصل )

مرت حواجز، اذ  م حساب املتغريات البايومياكنيكية للحاجز  110الباحثون اختبارا واحدا هو للفعالية هو ركض وقد اجرى 

( من خالل برانمج التحليل احلريك وحساب زمن الاجتياز، الزمخ قبل احلاجز )الاقرتاب وادلفع(، فرق 10، 5، 1)

 .(اب وادلفعالزخوم )للتعبري عن الاتزان(، العزوم قبل احلاجز )الاقرت 

( وحدة تدريبية تتضمن 30( اسابيع، أ ي بواقع )10( وحدات تدريبية يف الاس بوع وملدة )3وقد  م تطبيق المترينات بواقع)

 .ادوات خمتلفة  م تصمميها من قبل الباحثة ووسائل مساعدة للتوازن

دمة ب  دوات مصممة ال مزتنة ذات ت  ثري ان مترينات القوة املس تخ  -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

عىل العضالت العامةل حيث اتزان عىل ادلرات البدنية واملتغريات البايومياكنيكية، وان تغري  ل من العزوم وزخوم الارتقاء 

 .اثر يف متغريات مرحةل العبور وحسب زمن الاجتياز وزاوية امليل وابلتايل زمن الاجناز

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

رضورة الت  كد عىل اجلوانب املياكنيكية يف اس تخدام وتصممي ادوات تدريبية ليكون الهدف بدين   واملتغريات البايومياكنيكية،

ات كقوة ال مزتنة يف تدريب اجزاء اخرى من الس باق مقل الت  كيد عىل اس تخدام ادوات الاتزان يف المترين   ومياكنييك،

 .البدء والفعاليات الاخرى

Keywords: unbalanced exercises, strength exercises, designed tools, hurdlers.     

 

 

عمل فعالية دفع شارك( يف ت –زاوج  –تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش اتثري اس تخدام اسرتاتيجية )فكر 

 الثقل دلى طالب الصف الثاين املتوسط
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جامعة بغداد الاس تاذ املساعد ادلكتور عبد اجلليل جبار انرص  –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

البدنية وعلوم ومبشاركة حيدر طه عبد الرضا حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية 

 .2018وذكل يق اجملدل الثالثون، العدد الثالث، لس نة   جامعة بغداد، –الرايضة 

شارك( يف تعمل فعالية دفع الثقل دلى  –زاوج  –وهدف البحث اذلي محل عنوان )اتثري اس تخدام اسرتاتيجية )فكر 

شارك( يف تعمل فعالية دفع  –زاوج  –ة )فكر طالب الصف الثاين املتوسط.( ، اىل التعرف عىل اتثري اس تخدام اسرتاتيجي

الثقل، اما فروض البحث فمتثلت ابن هناك فروق ذات دالةل احصائية بني الاختبارات القبلية والبعدية يف اداء فعالية دفع 

الضابطة يف الثقل للمجموعة التجريبية، وان هناك فروق ذات دالةل احصائية بني الاختبارات البعدية للمجموعتني التجريبية و 

 .تعمل فعالية دفع الثقل

ومن خالل كون احد الباحثني مدرسًا للرتبية الرايضية يف املدارس املتوسطة والاخر مرشفا عىل تطبيق طلبة لكية الرتبية 

البدنية وعلوم الرايضة يف املدارس املتوسطة والاعدادية الحظا وجود مشلكة كبرية يف درس الرتبية الرايضية، ويه حتوهل 

اىل فرصة للرتوحي والابتعاد به عن اجلو ادلرايس فقط، دون ان حيقق الاهداف املرجوه منه وامهها تعلمي املهارات الرايضية 

 .اخملتلفة للطالب، واكساهبم اجلوانب الاخرى املمتثةل بتطوير القدرات البدنية واحلركية، فضال عن اجلانب املعريف والتحصييل

يف غامر هذه العقبات اليت حتد من الافادة التامة من درس الرتبية الرايضية من خالل اعامتد  ذلكل ارت  ى الباحثان اخلوض

شارك( الس تخداهما يف تعمل فعالية  –زاوج  –اسرتاتيجية جديدة نوعا ما عىل صعيد الرتبية الرايضية يه اسرتاتيجية )فكر 

 .دفع الثقل

شارك( يؤثر بشلك  -زاوج –ان اس تخدام اسرتاتيجية )فكر   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

شارك( يف التعمل احلريك  -زاوج –اجيايب عىل الاداء املهاري لفعالية دفع الثقل وان مالمئة اس تخدام اسرتاتيجية )فكر 

 .عاليات العاب القوىشارك( يف تدريس ف -زاوج –للفعاليات الرايضية الس امي فعالية دفع الثقل. اس تخدام اسرتاتيجية )فكر 

شارك( اكحدى الاسرتاتيجيات املهمة يف تعمل املهارات احلركية بصورة  -زاوج –ابعامتد اسرتاتيجية )فكر  واوصت اباليت

عامة، كام اوىص الباحثان تضمني دليل املدرس الصادر من وزارة الرتبية هذه الاسرتاتيجية بصورة مفصةل واعامتدها يف 

الرايضية، ورضورة اعطاء دورات اىل مدرس الرتبية الرايضية حول الاسرتاتيجيات احلديثة الس امي تدريس مادة الرتبية 

 .(شارك -زاوج –اسرتاتيجية )فكر 

 (اللكامت املفتاحية: )ثقل، اسرتاتيجية،الصف الثاين املتوسط

 

النشط املرسح املدريس والالعاب لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث بعنوان اتثري اس تخدام ثالث اساليب للتعمل 

 التعلميية والتعمل التعاوين يف تعمل بعض همارات بساط احراكت الارضية ابمجلناس تك الفين

مناقشة اطار حبث طالب  28/1/2019جامعة بغداد يوم االثنني املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .مجناس تك –س تاذ ادلكتور سوزان سلمي تعمل حريك ادلكتوراه )فاطمة كرمي نعمة( ابرشاف الا

املوسومة بـ )اتثري اس تخدام ثالث اساليب للتعمل النشط املرسح املدريس   وت  لفت جلنة مناقشة اطار حبث الرساةل

ثالث والالعاب التعلميية والتعمل التعاوين يف تعمل بعض همارات بساط احراكت الارضية ابمجلناس تك الفين لتالميذ الصف ال 

الابتدايئ( ، من الاس تاذ ادلكتور امرية عبد الواحد رئيسا، الاس تاذ ادلكتور هدى ابراهمي رزيق، الاس تاذ ادلكتور مصطفى 
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الاس تاذ املساعد ادلكتور لؤي حسني شكر، الاس تاذ املساعد ادلكتور عيل عبد الواحد الزم، الاس تاذ  صالح ادلين، 

 .ادلكتور سوزان سلمي مرشفا

من أ مه الاجزاء اليت يتناولها الباحث الااكدميي كجزء رئيس من أ جزاء رساةل املاجس تري او ” اال طار العام للبحث“ويعد 

طار اطروحة ادلكتوراة او املاجس تري بعد بذل الكثري من اجلهد والعمل الشاق  حبث ادلكتوراة، وحيتاج  ل طالب ان يُقدم ا 

طار البحث الااكدميي عىل   النحو املطلوبوادلراسة ليخرج ا 

طار عام عداد اال طار   وللبحوث العلمية ا  و موحد جيب عىل الباحث الاطالع عليه واتباعه يف حبثه العلمي ، وتعد مس  ةل ا 

 .العامل للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث

البحث، وخمطط البحث ويتضمن  مّنجية  أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -ويتكون اال طار العام للبحث العلمي من:

ىل  ال بواب والفصول واملباحث اليت سيشملها البحث العلمي ذكل اخلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر   ، ويضاف ا 

واملراجع ، ويعرب الباحث يف اخلامتة عن رأ يه ابلبحث ،وعن ال ش ياء اجلديدة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات 

ضافة أ ش ياء عبا  فهيي رة عن توصية الباحث بنرش البحث اذلي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار يف دراس ته وحتسينه ، وا 

جديدة عليه ، بيامن تتضمن املالحق الواثئق غي املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البيانية ، الاستباانت ، اجلداول ، 

 .واملصطلحات

ة مالحظات علمية قمية حول بعض التعديالت موصني برضورة الاخذ ابملالحظات ويف اخلتام طرح ال ساتذة اعضاء اللجن

 .العلمية
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لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث بعنوان ت  ثري مترينات خاصة لتطوير الانتباه ورسعة الاس تاابة احلركية وتعمل بعض 

 املهارات ابلكرة الطائرة

مناقشة اطار حبث طالب  21/1/2019جامعة بغداد يوم االثنني املوافق  –رايضة شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم ال  

 . املاجس تري)امحد عبد الس تار( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور امرية عبد الواحد ختصص مجناس تك/ تعمل حريك

س تاابة احلركية وتعمل املوسومة بـ )ت  ثري مترينات خاصة لتطوير الانتباه ورسعة الا  وت  لفت جلنة مناقشة اطار حبث الرساةل

س نوات( ، من الاس تاذ ادلكتور مصطفى صالح ادلين رئيسا، الاس تاذ  10بعض املهارات ابلكرة الطائرة للتالميذ بعمر 

املساعد ادلكتور محمد صاحل فليح، الاس تاذ املساعد ادلكتور ماهر عبد الاهل عبد الس تار، الاس تاذ ادلكتور امرية عبد 

 .الواحد مرشفا

من أ مه الاجزاء اليت يتناولها الباحث الااكدميي كجزء رئيس من أ جزاء رساةل ” اال طار العام للبحث“ال شك فيه ان ومما 

طار اطروحة ادلكتوراة او املاجس تري بعد بذل الكثري من اجلهد  املاجس تري او حبث ادلكتوراة، وحيتاج  ل طالب ان يُقدم ا 

طار البحث الا اكدميي عىل النحو املطلوب اذلي يرغب فيه ُمرشفوا الرساةل الااكدميية والعمل الشاق وادلراسة ليخرج ا 

 .املتابعة هل ولبحثه

يف الكثري من الاحيان يرفض مرشفوا الاحباث الااكدميية اال طار العام للبحث بسبب عيوب يف الصياغة او التكوين والبنية 

 .اليت جيب ان يكون مطابق لها الاطار

طار  عداد اال طار   عاموللبحوث العلمية ا  و موحد جيب عىل الباحث الاطالع عليه واتباعه يف حبثه العلمي ، وتعد مس  ةل ا 

 .العامل للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث
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مّنجية البحث، وخمطط البحث ويتضمن   أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -واال طار العام للبحث العلمي يتكون من:

ىل  والفصول واملباحث اليت سيشملها البحث العلميال بواب  ذكل اخلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر   ، ويضاف ا 

واملراجع ، حيث يعرب الباحث يف اخلامتة عن رأ يه ابلبحث ،وعن ال ش ياء اجلديدة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات 

ضافة أ ش ياء عبارة عن توصية الباحث بنرش البحث اذل  فهيي ي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار يف دراس ته وحتسينه ، وا 

جديدة عليه ، بيامن تتضمن املالحق الواثئق غي املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البيانية ، الاستباانت ، اجلداول ، 

 .واملصطلحات

تعديالت وأ وصت اللجنة برضورة الاخذ ويف اخلتام طرح ال ساتذة ااعضاء اللجنة مالحظات علمية قمية حول بعض ال 

 .ابملالحظات العلمية
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لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث بعنوان اتثري مترينات خاصة ابس تعامل نظارة الواقع الافرتايض وبعض الوسائل التعلميية 

 املرحةل املتوسطةاملساعدة يف مدراكت احمليط وتعمل بعض املهارات الاساس ية بكرة الطائرة لطالب 

مناقشة اطار حبث طالب  15/1/2019جامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

كرة  -الاس تاذ ادلكتور حسني س هبان تدريب ادلكتوراه )رعد خليل خامس( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور عالء حمس

 .الطائرة

املوسومة بـ )اتثري مترينات خاصة ابس تعامل نظارة الواقع الافرتايض وبعض الوسائل   اطار حبث الرساةلوت  لفت جلنة مناقشة 

التعلميية املساعدة يف مدراكت احمليط وتعمل بعض املهارات الاساس ية بكرة الطائرة لطالب املرحةل املتوسطة( ، من الاس تاذ 

كتور لؤي حسني شكر، الاس تاذ املساعد ادلكتور عالء حمسن ادلكتور محمد حسن هليل رئيسا، الاس تاذ املساعد ادل

الاس تاذ املساعد ادلكتور ماهر عبد الاهل، الاس تاذ املساعد ادلكتور طارق عيل يوسف، الاس تاذ ادلكتور حسني  ايرس، 

 .س هبان مرشفا
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من أ جزاء رساةل املاجس تري او من أ مه الاجزاء اليت يتناولها الباحث الااكدميي كجزء رئيس ” اال طار العام للبحث“ويعد 

طار اطروحة ادلكتوراة او املاجس تري بعد بذل الكثري من اجلهد والعمل الشاق  حبث ادلكتوراة، وحيتاج  ل طالب ان يُقدم ا 

طار البحث الااكدميي عىل النحو املطلوب  وادلراسة ليخرج ا 

طار عام عداد اال طار و موحد جيب عىل الباحث الاطالع عليه وا  وللبحوث العلمية ا  تباعه يف حبثه العلمي ، وتعد مس  ةل ا 

 .العامل للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث

مّنجية البحث، وخمطط البحث ويتضمن   أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -ويتكون اال طار العام للبحث العلمي من:

ىل  ال بواب والفصول واملباحث اليت سيشملها البحث العلمي ذكل اخلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر   ، ويضاف ا 

واملراجع ، ويعرب الباحث يف اخلامتة عن رأ يه ابلبحث ،وعن ال ش ياء اجلديدة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات 

ضافة أ ش ياء عبارة عن توصية الباحث بنرش البحث اذلي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار يف دراس ته وحتسي   فهيي نه ، وا 

جديدة عليه ، بيامن تتضمن املالحق الواثئق غي املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البيانية ، الاستباانت ، اجلداول ، 

 .واملصطلحات

ويف اخلتام طرح ال ساتذة اعضاء اللجنة مالحظات علمية قمية حول بعض التعديالت موصني برضورة الاخذ ابملالحظات 

 .العلمية
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لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث دراسة تتبعية لبعض املتغريات الوظيفية والبدنية واجلسمية واملهارية عند الانقطاع عن 

 التدريب لالع ي كرة السةل

مناقشة اطار حبث طالب  27/1/2019جامعة بغداد يوم الاحد املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .فسلاة التدريب / كرة السةل  ادلكتوراه )امحد طه سامل( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور وسن حنون

املوسومة بـ )دراسة تتبعية لبعض املتغريات الوظيفية والبدنية واجلسمية واملهارية   وت  لفت جلنة مناقشة اطار حبث الرساةل

ني( ، من الاس تاذ ادلكتور حامد صاحل همدي رئيسا، الاس تاذ عند الانقطاع عن التدريب لالع ي كرة السةل للمتقدم

الاس تاذ املساعد ادلكتور ارشاق عيل، الاس تاذ املساعد   ادلكتور ماهر عبد اللطيف، الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش،

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور وسن حنون مرشفا  ادلكتور شريزاد محمد،

من أ مه الاجزاء اليت يتناولها الباحث الااكدميي كجزء رئيس من أ جزاء رساةل ” حثاال طار العام للب“ومما ال شك فيه ان 

طار اطروحة ادلكتوراة او املاجس تري بعد بذل الكثري من اجلهد  املاجس تري او حبث ادلكتوراة، وحيتاج  ل طالب ان يُقدم ا 

طار البحث الااكدميي عىل النحو املطلوب اذل ي يرغب فيه ُمرشفوا الرساةل الااكدميية والعمل الشاق وادلراسة ليخرج ا 

 .املتابعة هل ولبحثه

يف الكثري من الاحيان يرفض مرشفوا الاحباث الااكدميية اال طار العام للبحث بسبب عيوب يف الصياغة او التكوين والبنية 

 .اليت جيب ان يكون مطابق لها الاطار
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طار عام عداد اال طار و موحد جيب عىل الباحث الاط  وللبحوث العلمية ا  الع عليه واتباعه يف حبثه العلمي ، وتعد مس  ةل ا 

 .العامل للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث

مّنجية البحث، وخمطط البحث ويتضمن   أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -واال طار العام للبحث العلمي يتكون من:

ىل  لبحث العلميال بواب والفصول واملباحث اليت سيشملها ا ذكل اخلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر   ، ويضاف ا 

واملراجع ، حيث يعرب الباحث يف اخلامتة عن رأ يه ابلبحث ،وعن ال ش ياء اجلديدة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات 

ضافة أ ش ياء عبارة عن توصية الباحث بنرش البحث اذلي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار يف  فهيي  دراس ته وحتسينه ، وا 

جديدة عليه ، بيامن تتضمن املالحق الواثئق غي املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البيانية ، الاستباانت ، اجلداول ، 

 .واملصطلحات

ذ ويف اخلتام طرح ال ساتذة اعضاء اللجنة مالحظات علمية قمية حول بعض التعديالت وأ وصت اللجنة برضورة الاخ

 .ابملالحظات العلمية
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لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث بعنوان مترينات وقائية لبعض اصاابت الاطراف العليا واتثريها يف بعض القدرات 

 البدنية اخلاصة وعالقهتا بقوة اللمكة املس تقبلية لناش يئ املالمكة

مناقشة اطار حبث طالب  2019/ 1/ 28يوم الاربعاء املوافق  جامعة بغداد –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .مالمكة –ختصص تعمل حريك   املاجس تري )عاس توفيق منصور( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور كامل جالل

املوسومة بـ )مترينات وقائية لبعض اصاابت الاطراف العليا واتثريها يف بعض   وت  لفت جلنة مناقشة اطار حبث الرساةل

ت البدنية اخلاصة وعالقهتا بقوة اللمكة املس تقبلية لناش يئ املالمكة( ، من الاس تاذ ادلكتور محيد عبد الن ي رئيسا، القدرا

 .مرشفا  الاس تاذ ادلكتور كامل جالل الاس تاذ ادلكتور عامر دروش، املدرس ادلكتور ايالف ربيع، 

احث الااكدميي بوصفه جزء رئيس من أ جزاء رساةل املاجس تري من أ مه الاجزاء اليت يتناولها الب” اال طار العام للبحث“ويعد 

طار اطروحة ادلكتوراة او املاجس تري بعد بذل الكثري من اجلهد والعمل الشاق  او ادلكتوراه، وحيتاج  ل طالب ان يُقدم ا 

طار البحث الااكدميي عىل النحو املطلوب  .وادلراسة ليخرج ا 

طار عام عداد اال طار و موحد جيب   وللبحوث العلمية ا  عىل الباحث الاطالع عليه واتباعه يف حبثه العلمي ، وتعد مس  ةل ا 

 .العامل للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث

مّنجية البحث، وخمطط البحث ويتضمن   أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -ويتكون اال طار العام للبحث العلمي من:

ىل  ال بواب والفصول واملباحث اليت سيشملها البحث العلمي ذكل اخلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر   ، ويضاف ا 

لبحث ،وعن ال ش ياء اجلديدة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات واملراجع ، ويعرب الباحث يف اخلامتة عن رأ يه اب
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ضافة أ ش ياء   فهيي عبارة عن توصية الباحث بنرش البحث اذلي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار يف دراس ته وحتسينه ، وا 

انية ، الاستباانت ، اجلداول ، جديدة عليه ، بيامن تتضمن املالحق الواثئق غري املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البي

 .واملصطلحات

ويف اخلتام طرح ال ساتذة اعضاء اللجنة مالحظات علمية قمية حول بعض التعديالت موصني برضورة الاخذ ابملالحظات 

 .العلمية
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العضلية واتثريها يف لكية الرتبية البدنية تناقش اطار حبث بعنوان مترينات القدرات التوافقية لتطوير الاس تاابة العصبية 

 القدرات احلركية وبعض املهارات املركبة لالع ي كرة القدم للناش ئني

مناقشة اطار حبث طالب  2019/ 1/ 23جامعة بغداد يوم الاربعاء املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .لياقة بدنية –ص فسلاة ختص  ادلكتوراه )صفاء غازي رايض( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور حامد صاحل

املوسومة بـ )مترينات القدرات التوافقية لتطوير الاس تاابة العصبية العضلية واتثريها   وت  لفت جلنة مناقشة اطار حبث الرساةل

يف القدرات احلركية وبعض املهارات املركبة لالع ي كرة القدم للناش ئني( ، من الاس تاذ ادلكتور رافع صاحل الكبييس رئيسا، 

الاس تاذ املساعد ادلكتور اسعد الزم عيل،  س تاذ ادلكتور فراس مطرش، الاس تاذ املساعد ادلكتور همند عبد الس تار،الا

 .مرشفا  الاس تاذ ادلكتور حامد صاحل الاس تاذ املساعد ادلكتورفارس سايم يوسف ماكل،

بوصفه جزء رئيس من أ جزاء رساةل املاجس تري من أ مه الاجزاء اليت يتناولها الباحث الااكدميي ” اال طار العام للبحث“ويعد 

طار اطروحة ادلكتوراة او املاجس تري بعد بذل الكثري من اجلهد والعمل الشاق  او ادلكتوراه، وحيتاج  ل طالب ان يُقدم ا 

طار البحث الااكدميي عىل النحو املطلوب  .وادلراسة ليخرج ا 

طار عام عداد اال طار و موحد جيب عىل الباحث   وللبحوث العلمية ا  الاطالع عليه واتباعه يف حبثه العلمي ، وتعد مس  ةل ا 

 .العامل للبحث العلمي من أ كرث املشالكت اليت تواجه الباحث

مّنجية البحث، وخمطط البحث ويتضمن   أ هداف البحث،  العنوان املقدمة، -ويتكون اال طار العام للبحث العلمي من:

ىل  ها البحث العلميال بواب والفصول واملباحث اليت سيشمل  ذكل اخلامتة ، التوصيات ، املالحق ،و املصادر   ، ويضاف ا 

واملراجع ، ويعرب الباحث يف اخلامتة عن رأ يه ابلبحث ،وعن ال ش ياء اجلديدة واملبتكرة اليت قدهما حبثه ، أ ما التوصيات 
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ضافة أ ش ياء عبارة عن توصية الباحث بنرش البحث اذلي قام بدراس ته ، أ و الاس مترار   فهيي يف دراس ته وحتسينه ، وا 

جديدة عليه ، بيامن تتضمن املالحق الواثئق غري املنشورة ، الصور ، اخلرائط ، الرسوم البيانية ، الاستباانت ، اجلداول ، 

 .واملصطلحات

الحظات ويف اخلتام طرح ال ساتذة اعضاء اللجنة مالحظات علمية قمية حول بعض التعديالت موصني برضورة الاخذ ابمل

 .العلمية
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 ابلكرة الطائرة  الرتبية البدنية تنظم حمارضة حول التطبيقات الهجومية احلديثة

 2019/ 1/ 29نظم فرع الالعاب الفرقية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق    

الرايضية يف اللكية، حمارضة نوعية اس هتدفت مجموعة من طلبة  وابرشاف الاس تاذ ادلكتور هدى محيد، وعىل املالعب

ابلكرة الطائرة، مبشاركة اساتذة مادة كرة الطائرة ترأ سها الاس تاذ ادلكتور حسني   اللكية حول التطبيقات الهجومية احلديثة

 .س هبان

الفرق املشاركة يف دوري الامم واكس وتريم احملارضة اليت اكنت بعنوان )التطبيقات الهجومية احلديثة املس تخدمة من قبل 

التحدي العاملي ابلكرة الطائرة( اىل التعريف مبا شهدته لعبة كرة الطائرة العاملية مؤخرا من تطور، اذ حتتاج هذه اللعبة بني 

مدة واخرى اىل اعادة النظر ببعض املهارات الاساس ية متاش يا واملس تحداث مّنا فضال عن مس تادات قوانني التدريب 

 .مناهاهو 

هو مسابقة هممة ينظمها الاحتاد  (FIVB Volleyball World League :وادلوري العاملي للكرة الطائرة )ابال جنلزيية

 .م1990ادلويل للكرة الطائرة، وكذكل ينظم ادلوري العاملي س نواي منذ عام 

احملارضة وتيرسه هبدف توضيح اجلانب مبجموعة من الافالم التوثيقية اليت ترشح اجلانب النظري من   واس تعان احملارضون

 .التكنييك من املهارات الهجومية وادلفاعية
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 حصول تدرييس من لكية الرتبية البدنية عىل شهادة مشاركة من مركز املستنرصية لدلراسات العربية وادلولية

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

شهادة مشاركة من اجلامعة املستنرصية/ مركز املستنرصية لدلراسات العربية وادلولية، وذكل تقديراوتمثينا ملشاركته الفعاةل يف 

يف مركز املستنرصية لدلراسات العربية وادلولية واذلي اقمي يف رحاب اجلامعة املستنرصية   لقسم ادلراسات الندوة العلمية 
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السلوك الاسرتاتيجي ال مرييك وديناميكيات تغيري معادةل التحمك يف ” ، عن حبثه املوسوم 29/1/2019املوافق  يوم الثالاثء 

 “ مس تقبل الرشق ال وسط

ىل اعامتد ديناميكيات فاعةل من انقش الباحث يف حبثه السلوك الاسرتات  يجي ال مرييك واذلي يريم خالل املرحةل الراهنة ا 

أ جل تغيري معادةل التحمك مبس تقبل الرشق ال وسط والتوجه حنو متكني مقومات الهمينة عىل العامل من جديد ؛ ولكن حتقيق 

ذات ال مهية الاسرتاتيجية ويف مقدمهتا منطقة  هذه املعادةل ليس ابل مر السهل يف ظل متغريات القوة يف الكثري من املناطق

ن ال خرية ابتت مت  ثرة ابلتحوالت الاسرتاتيجية يف البيئة الس ياس ية ادلولية املرتبطة ابلبيئة  الرشق ال وسط ، ال س امي وا 

يران يران وسوراي ، والعراق وا  يران ، تركيا والسعودية ، ا  قلميية وتوازانهتا الثنائية ) روس يا وا   . ( اال 

قلميية عىل هذا املنوال ابتت مرتبطة بشلك كبري مبفهوم القوة النوعية للك طرف ومدى ت  ثريه يف تغيري معادةل  ان التوازانت اال 

التحمك مبس تقبل الرشق ال وسط ، وهو مشهد يف غاية التعقيد ابملقارنة مع املراحل السابقة اليت اكنت تشهد قطبية ثنائية يف 

لسابق ، ل ن ال خري اكن ميثل حاةل التوازن الثنايئ وميثل أ حد البدائل أ مام بعض ادلول لتقليص عهد الاحتاد السوفييت ا

مساحة الهمينة الغربية وقتئذ . مع ال خذ ابحلس بان دور روس يا الاحتادية الراهن من أ جل توظيف قدراهتا العسكرية 

ىل الرتاجع عن الكثري من املفاهمي اليت اكنت والاسرتاتيجية للت  ثري يف النسق ادلويل العام ، وابحملصةل الّنائ  ية أ دى ذكل ا 

سائدة يف مرحةل سابقة ، والسبب يف ذكل ظهور بوادر تاليش تبعية منطقة الرشق ال وسط لصاحل طرف واحد )الوالايت 

 . ( املتحدة ال مريكية حرصاً 

بب فوىض الرصاعات واحلروب احملتدمة بدأ ت تعاين من انعدام الاس تقرار بس  واوحض الباحث ان منطقة الرشق ال وسط 

، فضال عن متغريات البيئة ادلولية اليت تعّرضت لهزات كربى من  2011اليت تشهدها س امي منذ أ حداث الربيع العريب عام 

، وبني هذا وذاك يوجد احتدام يف طبيعة التنافس من أ جل اس تحاكم  2001جّراء احلرب الكونية عىل اال رهاب منذ عام 

متكني فواعل الهمينة التقليدية اليت ابتت أ مام مراحل جديدة من التطورات اليت تفرض حاةل من التغري يف ال دوار النفوذ و 

التاكملية ، مبعىن سعي بعض ادلول يف منطقة الرشق ال وسط ب  ن تكون املؤثرة يف حتديد وهجة الاسرتاتيجية الس ياس ية 

قلميي للرشق ال و  سط املعروف ؛ ول س باب تتعلق ابخلش ية من تنايم نفوذ بعض القوى املناظرة ال مريكية س امي يف احمليط اال 

قلميي اال يراين  الرتيك يف منطقة الرشق ال وسط ( . ومن دون أ دىن  –واملنافسة لها ) اخلش ية اخلليجية من تنايم ادلور اال 

ال مرييك يقابهل  –وريب شك ستبقى منطقة الرشق ال وسط خالل الس نوات القادمة تدخل مضن مدرك الاهامتم ال  

بروز القوى العظمى الفتية املمتثةل يف روس يا الاحتادية وريثة الاحتاد السوفييت السابق ، مع ال خذ ابحلس بان تنايم   ويناظره

ىل  ىل دول منطقة الرشق ال وسط وصوالً ا  قوة الصني اقتصاداي كام أ سلفنا ومسعاها حنو النفوذ عرب مبادرة احلزام والطريق ا 

ىل شام ل ورشق أ فريقيا وما سواها من املناطق ) ويه املبادرة اليت اعلّنا الرئيس الصيين يش جينبينغ خالل زايرته ا 

مببادرة البناء املشرتك للحزام الاقتصادي لطريقي احلرير الربي والبحري للقرن  –ومسيت يف حيّنا  2013اكزخس تان يف عام 

واحد وطريق واحد ( ؛ ولكن هذا املشهد هو أ قرب ل منوذج رصاع ال ضداد واليت عرفت ابمس حزام  –احلادي والعرشين 

اقتصاداًي ، بسبب ضعف أ دوات الت  ثري الس يايس يف معوم املنطقة من جانب قوة الصني الاقتصادية . مبعىن اس مترار 

 البارز يف معاجلة أ كرث اسرتاتيجية مناورة الصني يف التعاطي مع ملفات منطقة الرشق ال وسط من دون أ ن جند لها الت  ثري

شاكلية لتعذر فرض احللول حيالها ، حىت ولو اكنت ال نية مّنا خالل املرحةل الراهنة عىل أ قل تقدير ) غياب أ و  ال زمات ا 

قلميية  عدم استامثر ال دوات الاسرتاتيجية أ مام الصني ( ، ذلا فا ن احامتلية اس مترار التنافس الراهن بني القوى ادلولية واال 

ون مدعاة لظهور نوع أ خر من أ مناط الرصاع واليت ميكن أ ن نسمهيا حبروب اجليل اخلامس أ و احلروب الهجينة ) س يك
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احلروب البديةل أ و املوازية ( ، اليت س تكون نتاجئها وتداعياهتا عىل أ وضاع  ل دوةل من دول املنطقة مت  رحجة ما بني هشاشة 

 . قاهتا البينية عىل مس توى سلوكها اخلاريجبناهئا ادلاخيل أ و ضعف وسائل املعاجلة يف عال
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 اللجنة العلمية ملادة أ لعاب القوى يف لكية الرتبية البدنية تعقد اجامتعها ادلوري

بعد امتام متطلبات الفصل ادلرايس ال ول اكفة من امتحاانت معلية ونظرية، عقدت اجملموعة العلمية ملادة أ لعاب القوى 

جنز وتقوميه يف أ ثناء ال شهر املاضيةاجامتعها ادلوري   .ملناقشة ما ا 

وعقد الاجامتع حبضور الس يد رئيس فرع ال لعاب الفردية ادلكتور أ سعد عبدهللا محد الساليم ورئيس اللجنة العلمية 

ف والظرو  اليت ختص العملية التعلميية  ل لعاب القوى ادلكتور عيل صادق، ونوقشت يف الاجامتع عدد من املوضوعات

ىل املس توى  اال جيابية والسلبية اليت رافقهتا يف الفصل ال ول والس بل الكفيةل بتذليل الصعوابت للوصول مبس توى الطلبة ا 

احملدد وللمراحل اكفة املقرر علهيا هذه املادة ادلراس ية، ومن أ مه ما خرج به الاجامتع من قرارات وضع معيار خاص موحد 

لتحديد درجات الامتحاانت العملية لضامن العداةل يف تقومي الطلبة، وكذكل  م اتفق عىل للفعاليات املقررة وللمراحل اكفة 

 .جعل الامتحاانت النظرية الّنائية موحدة بني تدريس يي املرحةل ادلراس ية ومبصادقة التدريس يني اكفة

ىل الهدف ىل وجوب تضافر هجود التدريس يني اكفة للوصول ا  املنشود من العملية التعلميية  ووجه ادلكتور الساليم يف حديثه ا 

ورضورة العمل ابلطرائق العلمية احلديثة، وأ ثىن عىل هجود تدريس يي مادة أ لعاب القوى الاس تثنائية كون هذا ادلرس يضم 

 .عدة فعاليات مقررة ل كرث من مرحةل دراس ية وهذا ما يعطي أ مهية خاصة هل
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هياب داخل، وادلكتور محمد جامس الاجامتع التدريس يون املتخصصون ومه: ادلكتور   وحرض حيدر فائق الشامع، وادلكتور ا 

شغايت، وادلكتورة بيداء عبد الرزاق،   عامثن، وادلكتورة س ناء جميد المتميي، وادلكتورة انتصار رش يد، وادلكتورة، أ حالم

 .وادلكتورة زاهية صباح، والس يد مازن حسني

 

 

 

 ة تصنيف جودة اخملترباتلكية الرتبية البدنية حتتضن ورشة معل اس امتر 

 ( نظمت لكية الرتبية البدنية و علوم الرايضة ورشة معل متخصصة بعنوان ) اس امترة تصنيف جودة اخملتربات

وموظفي الشعبة فضاًل عن مسؤويل شعب   ومضت الندوة أ .م.د لؤي سايم رفعت مسؤول شعبة ضامن اجلودة يف اللكية

بغداد و تشكيالهتا اكفة لالطالع عىل املس تادات والتعلاميت يف الاس امترة اخلاصة ضامن اجلودة من لكيات و معاهد جامعة 

 جبودة اخملتربات لتطبيقها عىل الواقع يف املس تقبل

و قد حارض يف هذه الورشة )د.عبد اخلالق فوزي ( عضو الفريق الوزاري لتصنيف جودة اخملتربات وحبضور)أ .د. يرسى 

اجلودة و الاداء اجلامعي يف رئاسة جامعة بغداد و ) د.ملى حسن علوان ( مسؤوةل شعبة محمد عبدهللا ( مدير قسم ضامن 

 اعامتد اخملتربات يف رئاسة جامعة بغداد

 .و ي  يت هذا التعاون مضن خطة اللكية يف دمع النشاطات اكفة لرفع مس توى التصنيفات الوطنية جلامعة بغداد و تشكيالهتا
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 ابلنفس الثقة و النفيس التثقيف عن حمارضة تنظم البدنية الرتبية لكية

)  عنواهنا نوعية حمارضة الرايضة علوم و البدنية الرتبية لكية يف ،التدييس العبيدي ايرس نداء ادلكتور املساعد الاس تاذ  القى

  احملارض طرح حيث طلبهتا و اللكية اساتذة من خنبة حبضور العليا ادلراسات قاعة يف(  ابلنفس الثقة و النفيس التثقيف

 عىل العثور يف( Todd Henry) الاكتب اقرتاح و احملارضة من الاول الباب يف احلضور مع املناقشة ابب فتح و الاس ئةل

 حلول عىل العثور تسهيل و اوجه عدة من الاش ياء رؤية و النصاحئ تقدمي وكذكل للفرد ابلنس بة الفضول تثري اليت الاماكن

 . ابداعية

  النفس ية الثقة عىل اجيايب ت  ثري من مهام ما و التعمل و الانفتاح عاميل بواسطة النفس تثقيف كيفية عىل احملارض تطرق وكذكل

ذ ، القلق و الاحباط من التخلص يف ودروها النفس ية الرايضة فوائد العبيدي ادلكتور بنّي  احملارضة ختام يف و  من تقي ا 

 النشاط امتام عىل القدرة و ابلقوة الشعور متنح اليت الاجامتعية العالقات حتسني و الغضب ونوابت  ابالكتئاب الاصابة

 . اليويم
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 العلمي البحث لكتابة عامليا علهيا املتعارف الطرق حول ورشة تنظم البدنية الرتبية لكية

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

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

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

 وطلبة للباحثني هامة معل ورشة العليا ادلراسات شعبة مع وابلتعاون 29/1/2019 املوافق الثالاثء يوم نظمت رى،الاخ

 املساعد الاس تاذ يعرب، انسام املساعد الاس تاذ فهيا حارض العاملية، اجملالت يف العمية البحوث نرش حول العليا ادلراسات

 .جبار اجلليل عبد ادلكتور

 اىل( منوذجا IMRAD طريقة -العلمي البحث لكتابة عامليا علهيا املتعارف الطرق) بعنوان اكنت واليت الورشة هدفت

 وتومسن سكوابس  العاملية املس توعبات مضن لدلخول اللكية جمةل تّناه اذلي اجلديد ابلّنج اللكية واساتذة الباحثني تعريف

 .رويرتز

 صيغة اعامتد  م فقد IMRAD نظام او بطريقة البحث ورقة تنظمي كيفية ابرزها، من اكن عدة حماور الورشة وتضمنت

IMRAD بنية أ صبحت لقد. العرشين القرن من ال ول النصف منذ ال اكدميية اجملالت من مزتايد عدد خالل من 

IMRAD معظم هيلك يعكس.  التجري ي احليوي الطب جمال يف ال خص وعىل ، العلوم يف ال اكدميية الكتابة عىل هممينة 

ال ، التجريبية العلوم يف نش  ت IMRAD بنية أ ن من الرمغ عىل. الاجتاه هذا العمومية الصحية اجملالت مقاالت  تظهر أ هنا ا 

 تفضل ال العلمية اجملالت من العديد ال ن.  التخصصات من واسعة مجموعة عرب ال اكدميية ادلورايت يف منتظم بشلك ال ن

 ابس تخدام وتويص ، ملؤلفهيا التعلاميت يف تعلميية ك داة IMRAD اختصار أ يضا تس تخدم بل ، حفسب الهيلك هذا

 املرسةل للمخطوطات املوحدة املتطلبات”  يف رصاحة هبا يوىص ، املثال سبيل عىل. رئيس ية كعناوين ال ربعة املصطلحات

ىل  . الطبية اجملةل حملرري ادلولية اللجنة عن الصادرة”  احليوية الطبية اجملالت ا 

 .مّنا لالفادة الباحثني من عدد الكرب الفرصة الاتحة السابيع ستس متر العمل ورشة ابن احملارضون وافاد
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 الاسكواش تدريب يف احلديثة التطبيقات حول حمارضة تنظم البدنية الرتبية

 وابرشاف 17/1/2019 امخليس يوم بغداد جامعة يف الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف الفردية الالعاب فرع نظم   

 بلعبة منوذجية حمارضة اللكية، يف الرايضية املالعب وعىل الساليم، محد هللا عبد اسعد ادلكتور املساعد الاس تاذ

 .اللكية يف املرضب العاب مادة مدرس هجاد عيل ادلكتور الاس تاذ فهيا حارض الاسكواش،

 من مؤخرا اللعبة شهدته ما عىل التعرف اىل( الاسكواش تدريب يف احلديثة التطبيقات) بعنوان اكنت واليت احملارضة هدفت

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

 .ومناهاه التدريب قوانني من اس تاد ما

 رايضة تدريب يف احلديثة التطبيقات امه رشح مع العرض اداة بواسطة احلديثة التدريبات بعض عرض وتضمنت

 يف للمشرتكني اجملال فسم و م العاملي، التصنيف حيتلون اذلين املرصيني وخاصة الابطال تدريب عىل ابالعامتد الاسكواش

 .وطلبة اساتذة من مشارك 66 من اكرث احملارضة وحرض مهم الاجابة توضيح مع الاس ئةل طرح

ىل وهتدف العلمية واملبادئ لل سس ختضع تربوية معلية الراييض التدريب ان  هجاد ادلكتور وافاد عداد ا   مجيع من الفرد ا 

ىل للوصول واملهارية والنفس ية البدنية النوايح  .الرايضة أ نواع من معني نوع يف راييض مس توى أ عىل ا 

 مؤخرا  م حيث قوانيّنا، عىل طرأ   اذلي التغيري نتياة ال داء يف العالية الرسعة يف تمتزي احلديثة الاسكواش رايضة ان واوحض

ذ الشوط، يف العد نظام تغيري حراز عدم مع نقاط تسعة اكن ا  ال نقطة ا   ال ن وأ صبح اال رسال، عىل الالعب حصول حاةل يف ا 

ىل ذكل أ دى مما ، اال رسال عىل حصوهل عند مبارشة نقطة عىل الالعب وحيصل نقطة( 11)  زايدة مع الشوط زمن اختصار ا 

ىل الاسكواش وحتتاج املنافسة، شدة  بشلك تعمتد املباراة نتياة ابن ال لعاب بقية عن ماميزيها وغالبا خاصة بدنية صفات ا 

 س بق مما يتضح. اخملتلفة الرضابت أ داء يف ورسعهتا اذلراعني قوة وأ مهها امللعب داخل لالعب اخلاصة البدنية اللياقة عىل كبري

ىل الالعب لوصول همام دورا تلعب لذلراعني العضلية القوة أ ن ن حيث املباراة، حسم يف الصفة هذه ل مهية العايل الاجناز ا   ا 

رجاع يف الاكفية القوة الالعب امتالك ىل الكرات ا   من املنافس عىل التقدم فرصة مينحه الاسكواش مللعب اخللفي اجلزء ا 

 ضعيفة، رضابت أ داء عىل جيربه مما عليه الضغط يسلط كبرية برسعة الكرة رضب وان امللعب، منتصف عن أ بعاده خالل

ن حيث الرسيعة، الطائرة الرضابت خالل من يمت وذكل تقان ا   للفوز اكرب فرص متنحه واملس تقمية الطائرة الرضابت الالعب ا 

 .املباراة يف
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