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 لكية الرتبية البدنية تنظم ورشة حول الطرق املتعارف علهيا عامليا لكتابة البحث العلمي

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

الرايضية( ويه جمةل علمية حممكة تصدر فصليا هتمت بترش البحوث العلمية يف عمل التدريب الراييض والتعمل 

الراييض والفسلجة الرايضية والطب الراييض والاصاابت الرايضية  حلريك والبايومياكنيك وعمل النفسا

 29/1/2019يوم الثالاثء املوافق والاختبارات الرايضية ولكفة اجملاالت العلمية الرايضية الاخرى، نظمت 

وابلتعاون مع شعبة ادلراسات العليا ورشة معل هامة للباحثني وطلبة ادلراسات العليا حول نرش البحوث 

العمية يف اجملالت العاملية، حارض فهيا الاس تاذ املساعد انسام يعرب، الاس تاذ املساعد ادلكتور عبد اجلليل 

 جبار.

 IMRADطريقة  -عنوان )الطرق املتعارف علهيا عامليا لكتابة البحث العلميهدفت الورشة واليت اكنت ب 

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

 العاملية  سكوابس وتومسن رويرتز.

فقد مت  IMRADالبحث بطريقة او نظام  وتضمنت الورشة حماور عدة اكن من ابرزها، كيفية تنظمي ورقة

من خالل عدد مزتايد من اجملالت الأاكدميية منذ النصف الأول من القرن العرشين.  IMRADاعامتد صيغة 

هممينة عىل الكتابة الأاكدميية يف العلوم ، وعىل الأخص يف جمال الطب احليوي  IMRADلقد أأصبحت بنية 

جملالت الصحية العمومية هذا الاجتاه. عىل الرمغ من أأن بنية التجرييب . يعكس هيلك معظم مقاالت ا

IMRAD  ال أأهنا تظهر الآن بشلك منتظم يف ادلورايت الأاكدميية عرب مجموعة نشأأت يف العلوم التجريبية ، ا 

واسعة من التخصصات . الآن العديد من اجملالت العلمية ال تفضل هذا الهيلك حفسب ، بل تس تخدم أأيضا 

كأداة تعلميية يف التعلاميت ملؤلفهيا ، وتويص ابس تخدام املصطلحات الأربعة كعناوين  IMRADاختصار 

ىل اجملالت ” رئيس ية. عىل سبيل املثال ، يوىص هبا رصاحة يف  املتطلبات املوحدة للمخطوطات املرسةل ا 

 الصادرة عن اللجنة ادلولية حملرري اجملةل الطبية .” الطبية احليوية 

 ن ابن ورشة العمل ستس متر السابيع الاتحة الفرصة الكرب عدد من الباحثني لالفادة مهنا.وافاد احملارضو
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 لكية الرتبية البدنية تنظم حمارضة عن التثقيف النفيس و الثقة ابلنفس

حمارضة القى  الاس تاذ املساعد ادلكتور نداء ايرس العبيدي ،التدييس يف لكية الرتبية البدنية و علوم الرايضة 

نوعية عنواهنا ) التثقيف النفيس و الثقة ابلنفس ( يف قاعة ادلراسات العليا حبضور خنبة من اساتذة اللكية و 

طلبهتا حيث طرح احملارض  الاس ئةل و فتح ابب املناقشة مع احلضور يف الباب الاول من احملارضة و اقرتاح 

 الفضول ابلنس بة للفرد وكذ ك تقد م النصا ح و ( يف العثور عىل الاماكن اليت تثريTodd Henryالاكتب )

 رؤية الاش ياء من عدة اوجه و تسهيل العثور عىل حلول ابداعية .

وكذ ك تطرق احملارض عىل كيفية تثقيف النفس بواسطة عاميل الانفتاح و التعمل و ما هلام من تأأثري اجيايب عىل 

 الثقة النفس ية .
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عبيدي فوائد الرايضة النفس ية ودروها يف التخلص من الاحباط و القلق ، و يف ختام احملارضة بنين ادلكتور ال 

ذ تقي من الاصابة ابالكتئاب  ونوابت الغضب و حتسني العالقات الاجامتعية اليت متنح الشعور ابلقوة و  ا 

 القدرة عىل امتام النشاط اليويم .

 

 

 ة البدنيةلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم دورة دولية ابللياق

دورة “  2019ش باط  12- 8اس تضافت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد للمدة من 

واليت نظمهتا الأاكدميية ادلولية  للتدريب والتمنية  ادلولية مبشاركة احملارض ادلويل ” تدريبية دولية للياقة البدنية

 العربية ، واحملارض ادلويل ادلكتور عيل صادق من العراق.ادلكتور محمد عبد الرؤوف من مجهورية مرص 

وهدفت ادلورة اليت أأجريت عىل قاعات اللكية ومالعهبا اىل تسليط الضوء عىل احدث املعلومات والربامج 

 التدريبية يف التدريب الراييض واللياقة البدنية .
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ساتذة واملدربني يف جمال التدريب والرتبية اايم لتطوير قدرات الا 5ومشلت حمارضات نظرية ومعلية مكثفة ملدة 

والتعلمي ليحصل املشارك اذلي جيتاز ادلورة عىل شهادة دولية وهوية خاصة ملامرسة همنة تدريب يف اللياقة 

آخر التدريبات واملعلومات احلديثة  البدنية ابللغتني العربية واال جنلزيية،  وكذ ك حيصل عىل قرص مدمج يضم أ

 ن الااكدميية ادلولية للتدريب.ابلتدريب صادرة م

من  12/ 6ولغاية  11/ 27ويذكر ان لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة نظمت يف وقت سابق وللمدة من 

ابلتعاون وزارة الرتبية ووزارة التعلمي العايل والبحث العلمي، دورة تدريبية دولية يه الاوىل من  2018العام 

التابعة لالاكدميية ادلولية للتمنية والتطوير ادلوري لغرض تطوير مواهب  نوعها ابختصاص اللياقة البدنية

 املدرسني واملعلمني واملعلامت واملرشفني الفنيني يف اختصاص الرتبية الرايضية.

وتعد الأاكدميية ادلولية  للتدريب والتمنية  ادلولية، أأاكدميية رائدة يف جمال التدريب والتطوير اذلايت واملهين 

عىل رفع قدرات الأفراد ابلتدريب املبين عىل املتابعة واملالحظة وتوجيه الأفراد الكتساب املهارة واخلربة  وتعمل

 بصورهتا الصحيحة.

منا عىل التدريب القامئ عىل املعرفة، وتضم خنبة من املدربني املتخصصني اذلين  ويه ال تعمتد عىل اللياقة وا 

 تؤهل الأاكدميية لأن حيتل أأرىق املراكز التدريبية يف العامل العريب. يمتتعون خبربة وهمارة همنية عاليتني ما
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 لكية الرتبية البدنية تشهد عدد من امحلالت لتأأهيل مالعب التنس

نظم فرع الالعاب الفردية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد وبرعاية معيد اللكية الاس تاذ 

طارق الربيعي ومعاون العميد للشؤون الادارية الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش ومضن سلسةل ادلكتور عدي 

امحلالت ادلورية، محةل كبرية لتأأهيل مالعب التنس اخلارجية )العاب املرضب( ارشف علهيا الس يد رئيس الفرع 

 الاس تاذ املساعد ادلكتور اسعد عبد هللا محد الساليم، ومدرسوا املادة.

من هذه امحلالت اس تقبال الطلبة حبةل جديدة ترفع من نشاطهم وحيويهتم  بتجديد املالعب  واكن الغرض

وتطويرها وعىل حنو مس متر، ومشلت امحلةل اكساء ارضيات املالعب املترضر مهنا، فضال عن اعامل الصبغ 

 والتنظيف.

كساء ملعب اللكية الرئيس ويذكر ان لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة نظمت كثري من امحلالت املام  ثةل مهنا اك 

عادة تأأهيهل وفق املواصفات ادلولية والعاملية ليظهر حبةل مثالية ختدم طلبة اللكية  ) العاب القوى ( ابلتاراتن وا 

 والضيوف املس تخدمني لهذا امللعب العريق.
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العب الاربع الاخرى وانشاء امللعب اخلاص بكرة القدم اذلي يعد امللعب اخلامس يف اللكية فضال عن امل

اخلارجية مهنا وادلاخلية لكرة القدم، واليت س تحتضن اعدادا كبرية من طلبة اللكية، فضال عن احتضان 

 البطوالت ادلاخلية واخلارجية.

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

 راييض العلمي..الرصح ال
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 جامعة اليبزتغ الاملانية متنح مقعدا لتدرييس يف لكية الرتبية البدنية دلراسة دبلوم كرة القدم للمحرتفني

حصل التدرييس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد املدرس املساعد سامر سعد مقعدا 

 لتخصيص للمحرتفني يف جامعة اليبزتغ الاملانية.دلراسة دبلوم دراسات عليا يف كرة القدم ا

اذ مينح املشارك بعد اجتيازه هذه ادلورة بنجاح دبلوما يف ادلراسات العليا يف كرة القدم،  ويقبل املشاركون بعد 

س نوات عىل الأقل من  3دبلوم أأو ما يعادلها،  دلهيم  -ان يس توفوا احد الرشوط االتية )دلهيم باكلوريوس

 كرة القدم،  وقد وضعت همنة العب كرة قدم حمرتف، مدرب أأو حمك(. اخلربة يف

وتعد جامعة اليبزتغ واحدة من أأشهر اجلامعات يف العامل، ومن أأقدم جامعات أأملانيا، و امس اجلامعة نس بة ملدينة 

كز البحث العلمي، اليزبغ الأملانية، و توجد هذه املدينة يف رشق أأملانيا، وتعد مدينة اليزبغ حاليًا مركزًا من مرا

وفهيا عدد من معاهد البحث ذات الشهرة الواسعة، واختذت من ماكهنا مدينة اليزبغ مركزا؛ لأهنا أأصبحت 

 مركزًا قواي للثقافة و البحث العلمي.
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تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يناقش تأأثري أأس تخدام هجاز تدرييب مقرتح يف تطوير بعض القدرات 

 البدنية والاداء الفين ملهارات الريم من الوقوف )يت وازا( للأعيب اجلودو الش باب

جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي  –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

لكية الرتبية البدنية ومبشاركة حس نني ابمس قامس حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن 

 .2018جامعة بغداد،  وذ ك يق اجملدل الثالثون، العدد الثاين، لس نة  –وعلوم الرايضة 

وهدف البحث اذلي محل عنوان )تأأثري أأس تخدام هجاز تدرييب مقرتح يف تطوير بعض القدرات البدنية والاداء 

ب( ، اىل تصممي هجاز تدرييب مقرتح لتطوير الفين ملهارات الريم من الوقوف )يت وازا( للأعيب اجلودو الش با

 55بعض القدرات البدنية والاداء الفين ملهارات الريم من الوقوف )يت وازا( للأعيب اجلودو الش باب بوزن 

كغم،  أأعداد مترينات خاصه بأأس تخدام اجلهاز التدرييب املقرتح يف تطوير بعض القدرات البدنية والاداء الفين 

كغم،  التعرف عىل تأأثري المترينات  55لوقوف )يت وازا( للأعيب اجلودو الش باب بوزن ملهارات الريم من ا
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اخلاصة بأأس تخدام اجلهاز املقرتح يف تطوير بعض القدرات البدنية والاداء الفين ملهارات الريم من الوقوف )يت 

 كغم 55وازا( للأعيب اجلودو الش باب بوزن 

ة، ضابطة( معمتدا الأسلوب التجرييب املالمئ يف هكذا نوع من اس تخدم الباحث نظام اجملموعتني )جتريبي

( س نة من بعض أأندية 20-17البحوث. قام الباحث ابختيار عينة البحث من لالعيب اجلودو الش باب بأأعامر)

( لأعب جودو ميثلون اندية 12( اندي مث اختار الباحث ابلطريقة العمدية مهنم )16حمافظة بغداد املمتثةل ب)

 ( كغم .55( لأعبني جودو بوزن)6، وش باب املس تقبل( بواقع ))الرشطة

للمترينات اخلاصة املعدة من قبل الباحث ابس تخدام   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

قوف اجلهاز التدرييب املقرتح تأأثري اجيايب يف تطور القدرات البدنية واحلركية والاداء الفين ملهارات الريم من الو 

ن التنويع يف المترينات اخلاصة املوهجة لتطوير أأكرث من  )يت وازا( لعينة البحث الش باب يف رايضة اجلودو،  ا 

ىل تطوير عينة البحث التجريبية يف القياس  قدرة بدنية وحركية وفقا للأداء املهاري ملهارات قيد البحث أأدى ا 

تكرارات مناس بة وبشلك ممتوج اكن هل اثر اجيايب  البعدي،  ان التدرج مبكوانت امحلل التدرييب ابس تخدام

 وفعال يف تطوير القدرة البدنية واحلركية والاداء املهاري.

واوصت اباليت التأأكيد عىل اس تخدام الاهجزة الادوات التدريبية املساعدة من قبل املدربني يف العملية التدريبية 

كية والاداء املهاري واماكانت الالعبني فضاًل عن زايدة لتأأثريها الاجيايب عىل تطوير القدرات البدنية واحلر 

عامل التشويق دلهيم عند الأداء،  التأأكيد عىل اس تخدام المترينات اخلاصة املعدة من قبل الباحث ابس تخدام 

يم اجلهاز التدرييب املقرتح يف مراحل اال عداد اخلاص لتطوير القدرات البدنية واحلركية وللأداء الفين ملهارات الر

من الوقوف )يت وازا( اخملتارة،  رضورة الاهامتم وبشلك واسع من قبل املدربني بتدريب القدرات البدنية 

واحلركية وهمارات الريم من الوقوف )يت وازا( ملا لهذه املهارات من أأمهية كبرية لالعيب اجلودو الش باب بوزن 

يبون( اليت مي  55) ماكنية تعممي اجلهاز كغم( يف احراز النقاط الفنية العالية )ا  نحها قانون لعبة اجلودو،  ا 

 التدرييب املقرتح والامترين املقرتحة عىل املدربني.

Keywords: training apparatus, physical abilities, te – waza 
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املعريف تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا تأأثري اس تخدام اسرتاتيجية التعمل التوليدي ذلوي الاسلوب 

 املرن( يف تطوير دقة بعض املهارات الفنية ابلكرة الطائرة للأش بال –الضبط )املقيد 

جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور رايض خليل خامس              –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

ةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية ومبشاركة جامس محمد رش يد حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جم

 .2018جامعة بغداد،  وذ ك يق اجملدل الثالثون، العدد الثاين، لس نة  –وعلوم الرايضة 

وهدف البحث اذلي محل عنوان )تأأثري اس تخدام اسرتاتيجية التعمل التوليدي ذلوي الاسلوب املعريف الضبط 

ت الفنية ابلكرة الطائرة للأش بال( ، اىل اىل اعداد مهنج تعلميي املرن( يف تطوير دقة بعض املهارا –)املقيد 

املرن( يف تطوير دقة بعض  -ابس تخدام اسرتاتيجية التعمل التوليدي ذلوي الأسلوب املعريف )الضبط املقيد

اتيجية املهارات الفنية ابلكرة الطائرة لعينة البحث. فضاًل عن التعرف عىل تأأثري املهنج التعلميي ابس تخدام اسرت 

 املرن( يف تطوير بعض املهارات الفنية ابلكرة الطائرة. -التعمل التوليدي ذلوي الأسلوب املعريف )الضبط املقيد

(، ومت اختيار عينة البحث من فئة 2×2وأأس تخدم الباحثون املهنج التجرييب ذي التصممي العاميل الثنايئ )

ية املوهبة الرايضية ابلكرة الطائرة والبالغ عددمه ( س نة مضن املركز الوطين لرعا14-12الاش بال بأأعامر )

جراء 28( العب اما عينة البحث فقد بلغ عددمه )48) (، وبعد ان مت اختيار املهارات والاختبارات واب 

التجربة الاس تطالعية مت التأأكد من صالحية الاختبارات واملهنج التعلميي، واجريت املعاجلات الاحصائية 

 املناس بة.

ان املهنج التعلميي )اسرتاتيجية التعمل التوليدي واملهنج   -حث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:وتوصل الب

املتبع من املركز الوطين لرعاية املوهبة ابلكرة الطائرة( مناجه فاعةل يف تطوير دقة الاداء للمهارات الثالث قيد 

اسرتاتيجية التعمل التوليدي، أأثبت أأمهيته وتأأثريه ذلوي ادلراسة وبفروق خمتلفة،  ان املهنج التعلميي املعد وفق 

املرن( يف تطوير دقة وتقو م الاداء للمهارات الثالث قيد ادلراسة وبشلك  –الاسلوب املعريف الضبط )املقيد 

أأفضل من املهنج املتبع للمركز الوطين لرعاية املوهبة ابلكرة الطائرة.،  ان الالعبني املقيدون يف اجملموعة 

 لتجريبية دلهيم القابلية عىل التطور يف دقة الاداء بشلك أأفضل من الالعبون املرنون يف اجملموعة ذاته.اا

واوصت اباليت اس تخدام املهنج التعلميي املعد ابس تخدام اسرتاتيجية التعمل التوليدي يف تطوير بعض املهارات 

ر فاعل يف تطوير املتغريات قيد ادلراسة ( ملا هل من دو 14-12ابلكرة الطائرة لالعيب الاش بال بأأعامر )
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املرن(.،  رضورة اس تخدام اسرتاتيجيات خمتلفة يف  –لالعبني من ذوي الأسلوب املعريف الضبط )املقيد 

العملية التعلميية وعد اقتصارها عىل اسرتاتيجية واحدة،  مراعاة الأساليب املعرفية عند وضع املناجه التعلميية يف 

 يف املركز الوطين لرعاية املوهبة الرايضية. الوحدات التعلميية

Keywords: cognitive learning, artistic skills, volleyball 

 

دارة التغيري يف املوارد البرشية للهيئات اال دارية  تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا تأأثري دراسة واقع ا 

 لبعض الألعاب الرايضية يف أأندية بغداد

جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور عبدهللا هزاع ومبشاركة  –نرش للتدريس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

محمد قيص محمد حبثا يف )جمةل الرتبية الرايضية( ويه جمةل متخصصة تصدر عن لكية الرتبية البدنية وعلوم 

 .2018لثاين، لس نة جامعة بغداد،  وذ ك يق اجملدل الثالثون، العدد ا –الرايضة 

دارة التغيري يف املوارد البرشية للهيئات اال دارية لبعض الألعاب  وهدف البحث اذلي محل عنوان )دراسة واقع ا 

دارة التغيري يف املوارد البرشية دلى الهيئات اال دارية لبعض  الرايضية يف أأندية بغداد( ، اىل التعرف عىل واقع ا 

 .الألعاب الرايضية يف أأندية بغداد

من خالل خربة الباحثني ين والعمل امليداين للباحثني واملتابعة للك ما هو جديد وما خيص الاندية العراقية، 

جابة عىل الأس ئةل الآتية: هل سنتكيف مع التغيري ونضع أأسرتاتيجية  برزت هلم مشلكة البحث يف حتدي لال 

هذا التغيري؟ ولغرض امتام اجراءات  للعمل عىل اختاذ القرار الصحيح لهذا التغيري؟ وهل س نخطط وندير

دارة التغيري يف املوارد البرشية فقد رشع الباحثني ببناء اس تبيان  البحث ولعدم وجود مقياس مبارش يقيس ا 

دارة التغيري يف  دارة التغيري يف املوارد البرشية(، هدف البحث اىل التعرف عىل واقع ا  للتعرف عىل واقع )ا 

 ات اال دارية لبعض الألعاب الرايضية يف أأندية بغداد من وهجة نظر الالعبني.املوارد البرشية دلى الهيئ

وأأس تخدم الباحثون املهنج الوصفي ملالمئته مشلكة البحث، وتكون جممتع البحث من الرايضيني اذلين ينمتون 

عينة البحث واليت ( انداًي، وقد مت اختيار 22اىل الأندية الرايضية املؤسساتية يف مدينة بغداد، البالغ عددها )

 ( رايضيا.357بلغ عددها )
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ان الهيات الادارية تسعى اىل حتقيق درجة معينة   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

دارة التغيري يف املوارد البرشية من اجل البقاء والتنافس،  ان السعي اليت تقوم به الهيات الادارية يف اندية  من ا 

التغيري يف املوارد البرشية جاء بنتيجة مقبوةل من حيث البقاء يف بيئة العمل الراييض واملنافسة يف  بغداد ال دارة

 نفس البيئة.

دارة التغيري يف املوارد البرشية يف اندية بغداد، تشكيل جلان فنية •  واوصت اباليت  العمل عىل تطبيق ا 

دارة التغيري للموارد البرشية لرفع كفاءة الا ندية يف مواهجة متطلبات العرص احلايل،   الاعامتد متخصصة يف ا 

واجلدية يف التوجه اىل ذوي الاختصاص من الااكدمييني والفنيني لزايدة كفاءة الاندية ورفع املس توى اال داري 

ندية الرايضية،  وضع معايري فنية مستندة اىل رأأي احصاب الاختصاص حول مس توى اداء الرايضيني  للأ

رايت والرتكزي عىل مس توى الاداء دون النتيجة وترس يخ بذل اجلهود من اجل رفع مس توى وفرقهم يف املبا

الاداء وماكفئة الفرق والرايضيني عليه، ومن اخلطوات املهمة يف هذا الطريق تكوين جلنة فنية متخصصة 

 لتحليل مس توى الفرق بعيدا عن احملسوبية والعالقات.

دارة التغيري/ ا  ملوارد البرشية.اللكامت املفتاحية: ا 

 

 لكية الرتبية البدنية تشهد اختتام ادلورة التدريبية ادلولية يف اللياقة البدنية

حبضور معاون العميد للشؤون العلمية الاس تاذ ادلكتور صباح قامس ومجع من التدريس يني اختمتت يف لكية 

ادلورة التدريبية ادلولية  12/2/2019الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق 

عىل  2019ش باط  12- 8واليت نظمهتا الأاكدميية ادلولية  للتدريب والتمنية  ادلولية للمدة من ” للياقة البدنية

 قاعات اللكية ومالعهبا، واليت حارض فهيا حمارضين دولني من مجهورية مرص العربية ودوةل العراق.

اايم لتطوير قدرات الاساتذة واملدربني يف جمال  5ومعلية مكثفة ملدة وشهدت ادلورة حمارضات نظرية 

التدريب والرتبية والتعلمي ليحصل املشارك اذلي جيتاز ادلورة عىل شهادة دولية وهوية خاصة ملامرسة همنة 

 تدريب يف اللياقة البدنية ابللغتني العربية واال جنلزيية.
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للتدريب والتمنية  ادلولية بتقد م دروع تقديرية لعميد اللكية الاس تاذ  وبدورها قامت منظمة الأاكدميية ادلولية 

ادلكتور عدي طارق الربيعي والسادة املعاونني، العلمي الاس تاذ ادلكتور صباح قامس،  والاداري الاس تاذ 

ادلكتور فراس مطرش وذ ك تعبريا عن شكرها وتقديرها لعامدة اللكية وملا تلمسوه من وحفاوة الضيافة 

 والاس تقبال وحسن التنظمي طيةل فرتة انعقاد ادلورة.
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 تدريس ية يف لكية الرتبية البدنية تشارك ببحث يف مؤمتر دويل

حصلت التدريس ية يف جامعة بغداد / لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان اسامعيل 

عىل شهادة مشاركة من جامعة بغداد/ لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة للبنات، وذ ك تقديرا وتمثينا ملشاركهتا 
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مته لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة للبنات/ جامعة بغداد الفعاةل يف املؤمتر العلمي ادلويل الاول  واذلي اقا

أأثر مترينات همارية بتدريب احملطات يف تطوير بعض ” ، ببحهثا املوسوم 2019اكنون الثاين  30-29للفرتة من 

مبشاركة الاس تاذ املساعد ادلكتور حذيفة ابراهمي خليل، “ وظائف الرئة ورسعة الاداء لالعيب كرة اليد 

س تاذ ادلكتور ميسون علوان عودة،  فضال عن ترش يحا عضوا يف اللجان العلمية ملناقشة البحوث والا

 املشاركة يف املؤمتر.

انقش الباحث يف حبثه كرة اليد كوهنا واحدة من الالعاب الرايضية اليت يتطلب فهيا رفع املس توى وحتقيق 

ؤثرة يف معليات حتسني التطور البدنية والوظيفي، الاجنازات اليت جيب ان تس تخدم بوسائل تنظميية خمتلفة وم

ومن خالل مالحظة الباحثني واطالعهم بلعبة كرة اليد والتدريب الراييض والاطالع عىل الوحدات التدريبية 

 يف فرتة الاعداد اخلاص لفرق الناش ئني الحظوا ضعفا يف التحمل والرسعة اخلاصة لالعيب كرة اليد.

ف عىل اتثري المترينات املهارية بتدريب احملطات يف بعض وظائف الرئة ورسعة وهدفت ادلراسة اىل التعر 

 الاداء لالعيب انشني كرة اليد اندي القامس.

واس تخدم  الباحثون املهنج التجرييب ابلتصممي التجرييب ذو مجموعتني التجريبية والضابطة ذات الاختبار القبيل 

: الامترين املهارية ابس تخدام تدريب احملطات ادى اىل تطور وظائف والبعدي، وتوصلوا اىل عدة نتاجئ من ابرزها

 الرئة وتطور رسعة الاداء لالعيب انش يئ كرة اليد.
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 مناقشة حماور هامة يف الاجامتع ادلوري جمللس لكية الرتبية البدنية

جلس ته  19/2/2019املوافق  عقد جملس لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الثالاثء

 الاعتيادية برئاسة الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي وحبضور مجيع السادة الاعضاء.

ويمت يف أأثناء الاجامتعات دراسة املس تجدات واملشاريع والنشاطات اكفة اليت تقوم هبا اللكية واختاذ القرارات 

لكية، فضاًل عن مناقشة التقارير واملقرتحات املقدمة املناس بة مبا يضمن ابدلرجة الأساس مقتضيات مصلحة ال 

من قبل الفروع العلمية واللجان العلمية لغرض دراس هتا واملصادقة علهيا وتنفيذ ما ورد فهيا وفق التعلاميت 

 والضوابط والصالحيات ويمت توثيق حمارض الاجامتعات اكفة.

ية، مهنا التاكيد عىل طلبة ادلراسات العليا حضور ومت يف هذه اجللسة مناقشة التوجهيات والتعلاميت اجلامع 

مجيع املناقشات العلمية املنعقدة يف اللكية لالس تفادة ولالطالع عىل البحوث واملوضوعات اخملتلفة لتكوين 

خلفيات حبثية يس تفاد مهنا مس تقبال عند اعداد البحوث، كام ومت التاكيد عىل رضورة  نرش البحوث العلمية 
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وغريها من التوجهيات اليت من شأأهنا  Thomson , Scopusاعد بياانت النرش العاملية من اخلاصة مضن قو 

 ان تطور اجلانب العلمي والاداري لللكية.
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 لكية الرتبية البدنية تنظم حمارضة عن امهية املساعدة يف تعمل همارات امجلناس تك الفين

جامعة بغداد يوم االثنني املوافق  –علوم الرايضة نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية و 

طرق املساعدة وكيفية تشجيع الطالبات عىل اس تخداهما لتعمل همارات ” حمارضة نوعية بعنوان   18/2/2019

 “امجلناس تك الفين 

حارض قهيا الك من الأس تاذ  ادلكتور سوزان سلمي داود والأس تاذ املساعد ادلكتور أأايد صاحل سلامن، عىل 

 مجموعة من طالبات اللكية.

وهدفت احملارضة اىل تعريف الطالبات مباهية املساعدة  ومايه انواعها واغراضها وكيفية اس تخداهما ومىت يمت 

اس تخدام املساعدة ومايه سلبيات الاعامتد التام عىل املساعدة فضال عن تعريف الطالبات بكيفية تشجيعهن 

 عىل تعمل طرق املساعدة.

حماور عدة اكن من ابرزها:  أأنواع وطرق املساعدة وكيفية تطبيقها خالل ادلرس، ما يه الأساليب كام تضمنت 

التدريس ية حلث الطالبات عىل القيام ابملساعدة، ما يه النقاط الواجب مراعاهتا عند القيام ابملساعدة، مايه 

 طرق املساعدة وما يه فوائدها.

ا تكون املهارات احلركية معقدة وصعبة ، وعدد الطالب كبري يف درس وافاد احملارضون يف اجللسة ان  غالبًا م

امجلناس تك، فضاًل عن تعدد الأهجزة ، والأدوات الثابتة واملتحركة ، وتعدد احلراكت عىل لك هجاز ، ولصعوبة 

مساعدة  تعلمي الكثري من املهارات، تطلب هذا لكه من املدرسني واملربني لتسهيل معلية التعملن اس تعامل وسائل

ف عىل أأهنا  همارة وفن واس تعداد ” يف تعلمي همارات امجلناس تك، ومن هذه الوسائل املساعدة اليدوية  وتُعرن

ىل مسارها الصحيح  ذ تعمل عىل تسهيل وترسيع وتوجيه احلركة ا  ، ” تتأأىت من خالل اخلربة الفعلية للمعمل ، ا 

عة اجلهاز املس تخدم ، ذلا وجب أأن تكون طريقة وختتلف معلية املساعدة ابختالف الأداء احلريك ، وطبي

 املساعدة غري عائقة ، وال تسبب أأي اضطراب للفرد املساعد ، فهناك أأساليب متنوعة للمساعدة مهنا :

 

املساعدة عن طريق حسب الأطراف اليت تساعد عىل رفع امحلل عن  الالعب ، اكدلحرجة اخللفية املس تقمية  

ساعدة عن طريق تثبيت الالعب يف الوضع ، كتعمل الوقوف عىل الرأأس أأو عىل للوقوف عىل اليدين،    امل 
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اليدين،   املساعدة املركبة ويه اس تعامل أأكرث من نوع واحد من املساعدة ، فيد تقوم بعمل الرفع ، واليد 

 الأخرى تقوم بعمل التثبيت.
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 ع عن التدريبلكية الرتبية البدنية تنظم حمارضة عن فـرط التـدريـب والانقطا

جامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق  –نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

فـرط التـدريـب والانقطاع عن التدريب الأعـراض وبعض املؤرشات ” حمارضة نوعية بعنوان   19/2/2019

 ”الفسيـولـوجـية وكيفية جتاوزهام

 ور وسن حنون، ،وحبضور مجع من تدرييس اللكية وطلبهتا.حارض قهيا الاس تاذ ادلكت

وهدفت احملارضة اىل تعريف الطلبة ابالعراض املرتتبة من فرط التدريب فضال عن الانقطاع عن التدريب، 

 وبيان املؤرشات الفسيـولـوجـية وكيفية جتاوزهام.

ملفرط، والانقطاع عن التدريب،  تضمنت ايضا حماور عدة اكن من ابرزها:  التعرف عىل مفاهمي التدريب ا

والاعراض الصحية والفس يولوجية والبوكمييائية، أأعراض  الانقطاع عن التدريب ومؤرشاته، والتعرف عىل 

 مفهوم جتاوز فرط التدريب، .

وافادت ادلكتورة وسن يف اجللسة ان  التدريب املفرط يه حاةل يكون فهيا العبء امللقى عىل اجلسم من جراء 

البدين أأكرب من قدرة اجلسم عىل حتمهل، فبداًل من حتسن مس توى الراييض  جند أأن أأداءه ينخفض، التدريب 

ذًا  فرط التدريب هو حاةل من تدهور مس توى الراييض وازدايد شعوره ابلتعب واال رهاق من اجلرعة  ا 

بعض ادلراسات أأن التدريبية الاعتيادية مع ما يصاحب ذ ك من أأوجاع يف العضالت وتغري يف املزاج، وتشري 

ىل حاةل اال رهاق والتعب وتدهور  10زايدة شدة التدريب وجحمه ملدة ال تتجاوز  اايم فقط قد يقود الراييض ا 

 مس توى الأداء.

وبينت ان الانقطاع عن التدريب )انه انقطاع لكي او جزيئ عن التدريب يؤدي اىل خفض التكييفات 

اسابيع حىت ميكن مالحظة  10-6ة الراييض املتقدم  حيتاج من الفس يولوجية والترشحيية والاجنازية املرتبط

اسابيع اخرى للوصول اىل املس توايت العليا  10-6التكييفات الاولية الهجزة الالعب ورمبا جتتاج من 

)البطوةل(، بعد س نوات من التدريب الشاق، بيامن ترك التدريب ملدة او الانقطاع عنه لفرتة وجزية رمبا تكون 

 اسابيع تؤدي اىل فقدان يف التكييفات الفس يولوجية و البدنبة(. 4اقل من 
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تفتتح مرشوعا خرياي حتت شعار )فائضمك حاجهتم(

افتتاح  2019/ 2/ 20جامعة بغداد صباح يوم الاربعاء املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 عانة احملتاجني والفقراء من ابناء شعبنا واملتعففني من طلبة اللكية.مرشوع خريي ال

ليه يف وقت سابق معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي واملشهود  املرشوع اذلي اكن قد دعى ا 

دلور هل، هو وفريقه التطوعي من طلبة لكيتنا ابعامل اخلري وامحلالت التطوعية املتنوعة بتنظمي محالت تربع 

 الايتام واملستشفيات وغريها الكثري ومبعاونة اخلريين من منتس يب لكيتنا.

والىق املرشوع اذلي انطلق حتت مسمى )فائضمك حاجهتم( اقباال قل نظريه من منتس يب اللكية وطلبهتا منذ 

،  اليوم الاول، وجتىل ذ ك يف جحم التربعات اليت تنوعت مابني مواد غذائية، ومالبس، وكسوة ش تاء

 وقرطاس ية، وغريها من املواد املتفرقة .
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اذ خصصت ثالثة صناديق كبرية ثبتت يف مركز اللكية للك من يرغب ابلتربع من اساتذهتا وطلبهتا ويف اي 

 وقت، مبايفيض من حاجاهتم .

ا وكذ ك تعلن عامدة اللكية فتح ابب التربع من الان وحىت اشعار اخر، ليتس ىن لها تنظمي محالت دورية وفق

ِمنُونَ  لمَُكم َوَرُسوهُلُ َوالمُمؤم ُ مَعَ ى اَّلله لُوا فََسرَيَ َ  حلجم التربعات امتثاال لقوهل تعاىل يف كتابه احلكمي: )َوقُِل امعم

َملُوَن( ئمُُكم ِبَما ُكنممُتم تَعم نِ هَاَدِة فَُينَب ىَل عَاِلِم المغَيمِب َوالشه
ِ
دُّوَن ا  َوَسرُتَ
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 البدنية يتفقد مالعب التنس اليت تشهد محةل واسعة لتأأهيلهامعيد لكية الرتبية 

معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي ومعاون  زار

العميد للشؤون الادارية الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش مالعب التنس يف اللكية لالطالع عىل امحلةل املوسعة 

 مراحل العمل ونس بة الاجناز. ومتابعة اطلقهتا العامدة لتأأهيل مالعب التنس اخلارجية )العاب املرضب(، اليت

مضن وقت الس تكامل هذا العمل  ليال وهناراواثىن الس يد العميد عىل مجيع العاملني ملا يبذلوه من هجود جبارة 

 لضامن اس مترار تأأدية ادلروس العملية يف مادة التنس. حمدد

لغرض من هذه امحلالت اس تقبال الطلبة حبةل جديدة ترفع من نشاطهم وحيويهتم  بتجديد املالعب او  

املترضر مهنا، فضال عن الس امي وواكساءها وتطويرها وعىل حنو مس متر، ومشلت امحلةل قلع ارضيات املالعب 

 اعامل الصبغ والتنظيف.
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كساء ملعب اللكية الرئيس )  من امحلالت املامثةل اري ويذكر ان لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة نظمت كث  اك 

عادة تأأهيهل وفق املواصفات ادلولية والعاملية ليظهر حبةل مثالية ختدم طلبة اللكية  العاب القوى ( ابلتاراتن وا 

 والضيوف املس تخدمني لهذا امللعب العريق.

ية فضال عن املالعب الاربع الاخرى وانشاء امللعب اخلاص بكرة القدم اذلي يعد امللعب اخلامس يف اللك 

اخلارجية مهنا وادلاخلية لكرة القدم، واليت س تحتضن اعدادا كبرية من طلبة اللكية، فضال عن احتضان 

 البطوالت ادلاخلية واخلارجية.

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

 الرصح الراييض العلمي..
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 مع بداية الفصل ادلرايس الثاين معيد لكية الرتبية البدنية يف جوةل تفقدية

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

سري أأداء العملية الرتبوية لطلبة اللكية ومه عىل اعتاب فصل درايس جديد  2019/ 2/ 24الاحد املوافق 

ه الاس تاذ ادلكتور صباح قامس، والاس تاذ مبناهجه ونشاطاته واجنازاته، واس متع معيد اللكية اذلي رافقه معاوان

ادلكتور فراس مطرش اىل ملحوظات الطلبة وأأمه احتياجاهتم، مؤكدًا أأمهية اجلهود العلمية للطلبة وتعميق 

ىل الوصول اىل مراكز متقدمة  معارفهم الرايضية حلاجة البالد لرايضني ش باب ميتلكون همارات تؤهلهم ا 

دلوام الريمي وعدم التغيب الا بعذر ريمي، فضال عن اتكيده الالزتام ابلزي مس تقبال، وحهثم عىل الالزتام اب

 املوحد والتعلاميت اجلامعية.

جراء الاجامتعات واملقابالت ادلورية املنتظمة سواء مع  وتأأيت هذه اجلوةل من منطلق حرص معيد اللكية  عىل ا 

وقات واملشالك ان وجدت ووضع احللول ممثيل الشعب أأم طلبة اللكية، هبدف التواصل معهم ومعرفة املع

 الرسيعة لها.
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تس تقبل وفدا رفيع املس توى من ديوان الرقابة الاحتادية

جلنة من  2019/ 2/ 24اس تقبلت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الاحد املوافق 

 والبحث العلمي دليوان الرقابة الاحتادية، واكن ابس تقباهلم الس يد معيد اللكية الاس تاذ وزارة التعلمي العايل

 ادلكتور عدي طارق الربيعي والسادة اعضاء جملس اللكية.

ىل معرفة واقع العملية الرتبوية والعلمية والادارية يف هدي التعلاميت الوزارية ومعايري اجلودة.  وهدفت الزايرة ا 

آهتا الرايضية، فضال عن اللقاء برؤساء الشعب  واطلعت اللجنة ميدانيًا عىل خمتربات اللكية وقاعاهتا ومنشأ

 والوحدات الادارية.

ويف ختام الزايرة عربت اللجنة عن اجعاهبا مبا تضم اللكية من خمتربات علمية جمهزة بأأحدث مايكون وهام ) خمترب 

خمترب احلاس بات ( اخلاصة بلكية الرتبية البدنية وعلوم البايومياكنيك ، خمترب الفسلجة ، خمترب الترشحي ، 
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الرايضة ،والتقت ابملالاكت التدريس ية من ) تدريسني وحمارضين ( وذ ك ملعرفة اماكانهتم العلمية، ممتنية 

 للجامعة وطلبهتا واساتذهتا املوفقية والنجاح.
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 لرشق الاوسط جبامعة عني مشستدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يف جمةل حبوث ا

 عدانن امحد ادلكتور املساعد الاس تاذ بغداد جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف التدرييس نرش

 جمةل ويه( الاوسط الرشق حبوث جمةل) يف حبثا خلف حقطان مهسة ادلكتور املساعد الاس تاذ ومبشاركة اكظم

 العدد يف وذ ك  مشس، عني جامعة – الاوسط الرشق حبوث مركز عن تصدر س نوية ربع حممكة علمية

 .2018 2018 اكتوبر والاربعني، السابع

آليات تناظر حتليل) عنوان محل اذلي البحث امهية وتمكن  وتناقضات تباينات ظل يف الانتخابية املامرسات أ

 والس امي العامل دول من كثري تشهدها اليت الانتخابية املامرسات واقع دراسة يف( املعارصة ادلميقراطية التجارب

ىل استندت اليت النامية العامل دول  .ومؤدجلة متباينة دميقراطية فكرية مرجعيات ا 

 ظل يف الانتخابية املامرسات أأبعاد ملعرفة الوظيفي املهنج يف تمكن حمددة علمية مهنجية عىل الباحثان واستند

 والتناقضات التباينات مضمون لتحديد الوصفي التحلييل ابملهنج الاس تعانة مع ، املعارصة ادلميقراطية التجارب

 .العامل دول من كثري دميقراطيات يف السائدة

 الس ياس ية التحوالت يف الأول احملور حبث ، ابالس تنتاجات وخامتة مقدمة مع حماور ثالث البحث وتضمن

 التطبيق عند لدلميقراطية الفكرية الاشاكليات يف حبث فقد الثاين احملور أأما. املعارصة ادلميقراطية يف الفكرية

 املوجة موضوع الثالث احملور حبث حني يف. الانتخابية والسلطوية النخبوية ادلميقراطية امنوذج فيه ساد اذلي

 .الثالثة املوجة دلميقراطيات املعاكسة

 املامرسات وتنوع ادلميقراطية التجارب تطور درجة اكنت مفثال. الاس تنتاجات من مجموعة اىل البحث وتوصل

 جديدة ومعايري مؤرشات ظهور وكذ ك  الس ياس ية، الأدوار توزيع يف وتباينات أأفضليات هناك الانتخابية

 احلقوق ملنظومة والتعزيز الاحرتام من عال بقدر والمتتع ادلميقراطي التطور درجة قياس خاللها من ميكن
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.ادلميقراطية التجارب تقو م مؤرشات أأحدى ابتت اليت اال نسانية

 

 

 الرايضية الرتبية يف الاختبارات عن حمارضة ينظم النظرية العلوم فرع

 2/ 26 املوافق الثالاثء يوم بغداد جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف النظرية العلوم فرع نظم

 ”الاختبارات وبناء تصممي خطوات“ بعنوان نوعية حمارضة 2019/

 .الطلبة من كبري ومجع التدريس يني من عدد وحبضور عذاب عيل عباس ادلكتور الاس تاذ قهيا حارض

 املوضوعات يف نتاجئ عىل للحصول تطبيقها ميكن اليت الاختبارات ابنواع  الطلبة تعريف اىل احملارضة وهدفت

 .اخملتلفة الرايضية

 الاختبارات مبفهويم والتعريف الاختبار، لتصممي الاساس ية ابخلطوات التعريف -:ابرزها عدة حماور وتضمنت

 .املقننة غري الاختبارات عن فضال املقننة
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 طريقة هو أأو حمدد يشء لقياس وضع مقنن مترين هو الرايضية الرتبية يف الاختبار ان عباس ادلكتور وافاد

فه من هناك أأن عىل. ”أأكرث أأو خشصني سلوك ملقارنة منظمة  بغية املعلومات مجلع تس تعمل اليت الأداة“ بأأنه يعرن

 .”التقو م

 من هل وكذ ك ،(معيل اختبار أأو شفوي اختبار أأو مكتوب اختبار) شلك عىل يعطى أأن ميكن والاختبار

ى ما التقس اميت ذ الواحد، المنط يتعدن  ما التقس اميت هذه ومن. احملتوى أأو الغرض أأو للشلك طبقاً  اختالفها ا 

 :الآيت النحو عىل جنده

 واختبار جامعي، أأو فردي واختبار التصنيف، واختبار تنبؤي، واختبار خشيص، واختبار الاس تعداد، اختبار)

 ( اخل …املسح واختبار لفظي، واختبار المتكني، واختبار الأداء، واختبار التحصيل، واختبار وموضوعي، ذايت

ما فريقا خيتار مث البيضاء الكرة ترىم أأن يه اللعبة وطريقة  كرة جبانب الأمحر يريم مفثال ، الأمحر أأو الأزرق ا 

 .وهكذا البيضاء الكرة من قريباً  يصل حىت كرات يريم الأزرق الفريق دور يأأيت مث بيضاء
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 الاعاقة ذلوي البوتش يا بلعبة تعريفية معل ورشة ينظم الفردية الالعاب فرع

 2/ 25 املوافق االثنني يوم بغداد جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف الفردية الالعاب فرع نظم

 الاعاقة لشديدي Boccia للعبة تعريفية معل ورشة 2019/

 العرايق الوطين املنتخب العيب ومبشاركة العرايق البوتش يا احتاد رئيس انئب حرب، ظافر ادلكتور قهيا حارض

 .والطالبات الطالب من كبري ومجع التدريسني من عدد وحبضور البوتش يا بلعبة ومدربيه

 من الفئة لهذه مالءمهتا ومدى الاعاقة بذوي ارتباطها ومدى اللعبة مباهية  الطلبة تعريف اىل احملارضة وهدفت

 .اجملمتع



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019 ش باط شهر –النرشة الالكرتونية 

 
 

46 
 

 ذلوي وامهيهتا فائدهتا ابللعبة، التعريف:  ابرزها من اكن عدة حماور مناقشة احملارضة من النظري الشق وتضمن

 اللكية مالعب احدى يف اللعبة تطبيق فتضمن العميل اجلانب اما البوتش يا، لعب كيفية اخلاصة، الاحتياجات

 . البوتش يا بلعبة ومدربيه العرايق الوطين املنتخب العيب من خنبة مبشاركة

 يوجد اال نسان جسم من جزء اي ان أأي اال عاقة لشديدي متخصصة يه البوتش يا لعبة ان ظافر ادلكتور وافاد

عاقة به  .الأزرق و الأمحر، و الأبيض، ويه للكرة أألوان بثالثة سههل لعبة ويه اللعبة، تناس به ا 

ما فريق خيتار ذ ك بعد مث البيضاء الكرة الاول يريم أأن يه اللعبة وطريقة  يريم مثال ، الأمحر أأو الأزرق ا 

 البيضاء الكرة من قريباً  يصل حىت كرات يريم الأزرق الفريق دور يأأيت ذ ك وبعد بيضاء كرة جبانب الأمحر

 .الشوط من الثاين الفريق لينسحب الأزرق الفريق كرات عدد من الانهتاء وبعد
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 خيون ادلكتور ادلويل احملارض تس تضيف الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية

 بغداد جامعة يف الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية نظمت العليا، ادلراسات وشعبة العلمية، املعاونية بني تعاوان

 الاس تاذ فهيا حارض 2019/ 2/ 24 املوافق الاحد يوم اللكية يف ادلراس ية القاعات عىل نوعية حمارضة

 مادة تدريس يف طويل ابع وهل الرايضة وعلوم البدنية الرتبية اس تاذ وهو خيون يعرب ادلكتور ادلويل واخلبري

/ بتسربغ جامعة – ادلولية ادلراسات معهد يف مكحارض ابلتدريس والتحاقه تقاعده قبل احلريك والتطور التعمل

 .الامريكية املتحدة الوالايت

ىل احملارضة وهدفت  يف هبا واملعمول الرتبوي والاحصاء العلمي البحث يف احلديثة واملعلومات اخلربات، نقل ا 

ىل الأمريكية املتحدة الوالايت  البحيث العمل تطوير يف مهنا والاس تفادة العراق ا 
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 ابرزها من هممة حماورا تضمنت ، ادلكتوراه طلبة من مجموعة عىل الانلكزيية اللغة درس يف قمية حمارضة أألقى اذ

 يف الرتبوي اال حصاء اس تخدام دامئا الصحيح من وهل الاكئنات، ابيق عن الوالدة احلديث اال نسان خصوصية

 .عندمه واس تجابهتا السن لكبار احلركية الفعل ردة وما والطب، مياكنيك البايو

ن الرايضة، وعلوم البدنية الرتبية لكية معيد وافاد  اخلربات نقل يف ورغبته الأم للكيته خيون ادلكتور زايرة ا 

 العليا ادلراسات وطلبة اللكية لأساتذة الامريكية(  Pittsburgh) بتس بورك جبامعة العمل يف اكتس هبا اليت

 ابلبحث اخلاصة العلمية التطورات ملواكبة اللكية خطى لتدعمي خرباته من والاس تفادة للقائه طيبة فرصة اكنت

 .دولياً  العلمي
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 العاملي الكشافة بأأس بوع البدنية الرتبية للكية فعاةل مشاركة

 بغداد جامعة يف الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية شاركت  العاملي السالم دلمع للكشافة العاملي اليوم مبناس بة

 .العاملي السالم دلمع  عام لك من 2/2019/  24-18 من يوافق واذلي العاملي الكشافة ابس بوع

 وفرق الكشافة فرق مبشاركة اجلامعة برج من ابلقرب القدم كرة ملعب عىل بغداد جامعة نظمته اذلي الاس بوع 

 .اجلامعة لتشكيالت التطوعي العمل

 الاسعافات يف وحمارضات اجلامعة، وخارج داخل متنوعة تطوعية كشفية فعاليات الكشفي الأس بوع وتضمن

 شعبة مدير الس يد وبأأرشاف بغداد، فرع/ العراقية الامحر الهالل مجعية من متخصص اكدر بأأرشاف الاولية

 .بغداد جامعة رئاسة يف القسم واكدر شكر سعيد رسمد. د.م الطالبية النشاطات

 اكمل ادلكتورعباس) ابلقادة الزراعة ولكية الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية من املتقدم الكشفي الاكدر ومثل 

 (.عفات محد ادلكتور – صبحي عيل ادلكتور –

 

 



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019 ش باط شهر –النرشة الالكرتونية 

 
 

52 
 

 

 



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019 ش باط شهر –النرشة الالكرتونية 

 
 

53 
 

 

 

 



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019 ش باط شهر –النرشة الالكرتونية 

 
 

54 
 

 

 البدنية القدرات بعض تطوير يف واثرها خاصة مترينات يناقش حبثا ينرش البدنية الرتبية لكية يف تدرييس

 للصاالت القدم كرة مخلايس الأساس ية واملهارات

           منري الواحد عبد أأمرية ادلكتور الاس تاذ بغداد جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف للتدريس نرش 

 جمةل ويه( الرايضية الرتبية جمةل) يف حبثا الكر م عبد اليذ ادلكتورخلود و مطر عبد ش اميء ادلكتور ومبشاركة

 العدد الثالثون، اجملدل يق وذ ك  بغداد، جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية عن تصدر متخصصة

 .2018 لس نة الثاين،

 الأساس ية واملهارات البدنية القدرات بعض تطوير يف واثرها خاصة مترينات) عنوان محل اذلي البحث وهدف

 مجموعة أأعداد اىل ،.( بغداد جامعة/ الرايضية الرتبية لكية/ الثالث الصف لطالبات للصاالت القدم كرة مخلايس

 املرحةل طالبات دلى القدم كرة مخلايس الاساس ية واملهارات البدنية القدرات بعض لتطوير اخلاصة المترينات من

 بعض لتطوير اخلاصة المترينات تأأثري عىل التعرف  اجلادرية،/ بغداد جامعة/ الرايضية الرتبية لكية يف الثالثة

 .البحث عينة دلى للصاالت القدم كرة مخلايس الأساس ية واملهارات البدنية القدرات

ن يف فتمكن البحث مشلكة أأما  مس توى يف ضعفاً  دلهين الرايضية الرتبية لكية يف الثالثة املرحةل طالبات ا 

 ابللعبة والتقدم للصاالت، القدم كرة خاميس ملهارات تعلمهن مس توى عىل سلبا ينعكس وهذا البدنية القدرات

ىل هبن للوصول البدنية قدراهتن تطوير خالل من وذ ك رضورة  الباحثون ارتأأى ذلا اجليد، الاداء مس توى ا 

 ذلا دلهين، البدنية القدرات بعض لتطوير اخلاصة الامترين من مجموعة وضع خالل من املشلكة هذه دراسة

 يف املهارات بعض وتعمل البدنية القدرات بعض لتطوير خاصة متارين تأأثري دلراسة احلالية ادلراسة جاءت

 وقد بغداد جامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف الثالثة املرحةل لطالبات للصاالت القدم كرة امجلنخاميس

حصائية دالةل ذات فروق وجود الباحثات افرتضن  التجريبية للمجموعتني والبعدي القبيل الاختبارين نتاجئ بني ا 

 للصاالت القدم كرة خاميس يف املهارات بعض وتعمل البدنية القدرات يف والضابطة

 الباحثون قبل من املقدم التعلميي املهنج اس تخدام أأن  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل البحث وتوصل

 أأن تبني كذ ك للصاالت القدم كرة خاميس همارات وتعمل البدنية القدرات بعض تطوير اىل أأداي قد املتبع واملهنج

 . للطالبات واملهارية البدنية القدرات تطوير يف املتبع املهنج من أأفضل هو الباحثون قبل من املعد التعلميي املهنج
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 واملهارية البدنية القدرات تطوير يف لفعاليهتا وذل ك اخلاصة الامترين اس تخدام مباكن الامهية من اباليت واوصت

 تسامه واليت وغريها والشواخص اكلسالمل متنوعة ووسائل ادوات اس تخدام رضورة  الرايضية، الرتبية لطالبات

 .واملهارية البدنية الناحية حتسني يف فعال بشلك

Keywords: physical abilities, fundamental skills, futsal   

 هنــــــــا الضغط يرىج البحث مس تخلص عىل ولالطالع

 

 دلى البدنية اللياقة عنارص لبعض مئينية درجات اجياد يناقش حبثا ينرش البدنية الرتبية لكية يف تدرييس

 بغداد يف املتوسطة املرحةل طالبات

 حسني امحد اسامة ادلكتور الاس تاذ بغداد جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف للتدريس نرش

 لكية عن تصدر متخصصة جمةل ويه( الرايضية الرتبية جمةل) يف حبثا الطايئ مشخي عائد دعاء ومبشاركة  الطايئ

 .2018 لس نة الثاين، العدد الثالثون، اجملدل يق وذ ك  بغداد، جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية

 املرحةل طالبات دلى البدنية اللياقة عنارص لبعض مئينية درجات اجياد) عنوان محل اذلي البحث وهدف

جياد اىل ،.( بغداد يف املتوسطة  دلى( واملطاوةل واملرونة القوة) البدنية اللياقة عنارص لبعض مئينية درجات ا 

 املرحةل طالبات دلى( واملطاوةل واملرونة القوة) البدنية اللياقة عنارص بعض تقمي  املتوسطة، املرحةل طالبات

 ..املتوسطة

 وحتقيق البحث، مشلكة حلل املالمئ املهنج كونه( املسحي) ابلأسلوب الوصفي املهنج أأس تخدام الباحثان اعمتد

، 1 الكرخ) الكرخ بغداد تربية مديرية للمدارس العمدية ابلطريقة البحث البحث جممتع حتديد ومت أأهدافه،

 بطريقة عينة واختيار العمرية للمرحةل( 2017-2016) ادلرايس للعام بغداد مدينة يف( 3الكرخ، 2الكرخ

 عينة جحم وبلغت كام. واملسايئ الصبايح لدلوام للبنات واثنوية متوسطه مدرسة( 51) املدارس عدد عشوائية

 .س نة( 15-13) العمرية للفئة طالبة( 4828) اللكي البحث

 لطالبات القبضة قوة متغري يف مئينية درجات اجياد  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل البحث وتوصل

 اجياد  املتوسطه، املرحةل لطالبات البحث لعينة القبضة قوة متغري يف اخنفاض وجود  املتوسطه، املرحةل
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 البحث لعينة املرونة متغري يف اخنفاض وجود املتوسطه، املرحةل لطالبات املرونة متغري يف مئينية درجات

 . املتوسطه املرحةل لطالبات

 املرحةل لطالبات البدنية اللياقة عنارص تقيمي يف الباحثان أألهيا توصل اليت املئينية ادلرجات اعامتد اباليت واوصت

دارات من الرايضية الرتبية بدرس الاهامتم  وتعمميها، املتوسطة  الاهامتم رضورة مع املادة ومدريس املدارس ا 

جراء  ابلتالميذ،  اللياقة واقع عىل للتعرف العراق ولعموم العمرية الفئات خملتلف اجلنسني وعىل أأخرى دراسات ا 

جياد لتقوميها البدنية  ..لها احللول وا 

 البدنية اللياقة املئينية، ادلرجات: املفتاحية اللكامت

 

 املهارات بعض تعمل يف امجلاعي التنافيس التعمل أأسلوب تأأثري يناقش حبثا ينرش البدنية الرتبية لكية يف تدرييس

 املتوسط الَول لطالب القدم بكرة اَلساس ية

             هليل حسن محمد ادلكتور الاس تاذ بغداد جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف للتدريس نرش

 البدنية الرتبية لكية عن تصدر متخصصة جمةل ويه( الرايضية الرتبية جمةل) يف حبثا عيل محمد يوسف ومبشاركة

 .2018 لس نة الثاين، العدد الثالثون، اجملدل يق وذ ك  بغداد، جامعة – الرايضة وعلوم

 بكرة اَلساس ية املهارات بعض تعمل يف امجلاعي التنافيس التعمل أأسلوب تأأثري) عنوان محل اذلي البحث وهدف

 املهارات بعض تعملُّ  يف امجلاعي التنافيس التعملُّ  أأسلوب تأأثري عىل التعرف اىل ،( املتوسط اَلول لطالب القدم

 بعض تعملُّ  يف املس تخدمة الاساليب من أأسلوب افضل عىل التعرف  البحث، لعينة القدم بكرة الاساس ية

 . البحث لعينة القدم بكرة الاساس ية املهارات

ل اليت النتاجئ وُمناقشة وحتليل وبعرض والأهداف، للمشلكة ملالمئته التجرييب املهنج الباحث واس تخدم  تَوصه

 للمجموعتني البعدية الاختبارات بني فروق ووجود القبلية عىل البعدية الاختبارات تفوق بَينَت الباحث الهيا

 البحث فَريضه  حتقيق يعين مما

جيايب تأأثري وجود  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل البحث وتوصل ُّمينة للأساليب ا   التنافيس) التعل

 القدم بكرة اال خامدو  واملناوةل ادلحرجة همارات تعملُّ  يف البحث مجموعيت مع اس تخداهما مت اليت( اَلمري امجلاعي،
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ُّمي الأسلوب اكن  أأسلوب، للك ُمتفاوتة وِبِنَسب  واملناوةل ادلحرجة همارات تعملُّ  يف تأأثرياً  الافضل التعل

 . الامري الأسلوب يليه الاوىل ابملرتبة امجلاعي التنافس أأسلوب هو ُمجمِتعةً  واال خامد

 القدم ِبُكرة الأًساس ية املهارات تعملُّ  يف امجلاعي التنافيس التعملُّ  أأسلوب اس تخدام عىل التأأكيد اباليت واوصت

جراء  املتوسطة، املدارس لطالب
ِ
ُّمي الأسلوب نفس ابس تخدام أأخرى دراسات ا ( امجلاعي التنافس) التعل

نة وفئات ُمختلفة رايضية فعاليات عىل احلالينة ادلراسة يف اس تخدامه مت اذلي  ُأخرى مُعري

Keywords: group competitive learning, fundamental skills, and soccer   . 

 

 والطالبات الطالب بني الاجامتعية العالقات عن ندوة تنظم البدنية الرتبية لكية

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

 الاجامتعية العالقات عن نوعية ندوة الثاين ادلرايس للفصل  هل اخملطط العلمي ااملهناج ومضن م 26/2/2019

  الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف والطالبات الطالب بني

 الاس تاذ مبشاركة الساليم هللا عبد اسعد ادلكتور املساعد الاس تاذ الفردية الالعاب فرع رئيس قهيا حارض

 .اخملتلفة ادلراس ية املراحل من اللكية طالبات من مجموعة عىل الواحد، عبد امرية ادلكتور

 كبري حد اىل تؤثر اليت والطالبات الطلبة بني الاجامتعية العالقات طبيعة اىل فهيا تطرقت عدة حماور وتضمنت

 خشصية منو ان ذ ك وقميها، مس توايهتا وحتديد اجتاهاهتا وضبط سلوكها وتنس يق الطالبة خشـصية منـو يف

 املتـوازن المنـو ان مكـا زميالهتا او زمالئـها مـع تفاعلها ونوعية مكية عىل يتوقف الاجامتعي ونضجها الطالبة

 او الطلبة زمالهئا مـع وتفاعلها تعاملها يف طمأأنينة من به تمتتع اذلي القدر عىل يعمتد الطالبة لشخصية والطبيعي

 يف الس امي بتقديرها والشعور ذاهتا حتقيق اىل نفس ية حاجة دلهيا اكنسانة بطبيعتـها والطالبة. الطالبات زميالهتا

 واال حـساس وزميالهتا زمالئـها بسامع الا هل يتأأىت لن وذ ك اجلامعية ادلراسة مبرحةل املمتثلـة العمرية املرحةل

 .معهم وتفاعلها سلوكها نتيجة عهنم الصادرة الأفعـال بـردود

 وطالبات طلبـة مهنم وخنص والطالبات، الطلبة بني الاجامتعية العالقات أأمهية  ان اجللسة يف احملارضون وافاد

 الاجامتعية املواقـف فـي سـلوكهم علـى تأأثري من لها ملا بغداد جامعة يف الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية
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جنازمه اخملتلفة  وتبلور منو عىل الهناية فـي ينعكس سوف اذلي الامر النفس ية حصهتم ومس توى ادلرايس وا 

آفاقا ختلق والرايضية البدنيـة فالرتبيـة ، دلهيم املتاكمةل الشخصية  الاجمتـاعي والامتسك التفاعل من كبريا أ

 ال ويه وبراجمها فعالياهتا وخصوصية طبيعـة عـن النظـر وبغـض والطالبات الطلبة بني الاجامتعية والعالقات

 والتدريس يني اللكية عامدة اىل ذلـك تتعدى بل والرايضيات الرايضيني بني العالقة حدود عند تقف

 .والتدريس يات

 احاديث خالل من برز اجيايب مبردود وطالباهتا اللكية تدريس يات من مجع حرضها اليت الندوة متزيت و

 اليت واملناقشة الاجامتعية العالقات خيص فامي مهنا يعانني اليت للمشالك احملارضين مع الطالبات وطروحات

 .التوصيات من مجموعة بكتابة احملارضين خرج ذ ك ونتيجة الطرفني، بني ما جرت

 


