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 لكية الرتبية البدنية تنظم ورشة معل عن تطبيق نظام املقررات يف التعلمي اجلامعي

تنفيذا لتوجهيات وزير التعلمي العايل والبحث العلمي الاس تاذ ادلكتور قيص السهيل ابعامتد دليل وآ سس رشوط وضوابط 

 .نظام املقررات وبدآ  من العام ادلرايس القادم

وابلتعاون مع   البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد برئاسة الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعينظمت عامدة لكية الرتبية 

الوزيرية برئاسة الاس تاذ املساعد ادلكتور سهاد قامس سعيد املوسوي )معيد  –لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضية للبنات 

 9191-9102س ية للعام ادلرايس اللكية(، ورشة معل عن آ لية تطبيق نظام املقررات ادلرا

هدفت الورشة اىل بيان آ مهية التحول العامتد نظام املقررات يف التعلمي اجلامعي والاس تعداد هل، من آ جل مواكبة التطور 

احلاصل يف آ نظمة التعلمي واالإفادة من جتارب اجلامعات العاملية الرصينة، واذلي س يطبق عىل املرحةل ادلراس ية الاوىل )الفوج 

 .9191 – 9102دلرايس( للتخصصات اكفة بدا من العام ادلرايس ا

وتناولت الورشة ممزيات تطبيق نظام املقررات، املمتثةل ابملرونة واخليارات املتعددة اليت يفتحها النظام آ مام الطلبة يف ش ىت 

ماكانهتم املتاحةالاجتاهات والس امي حرية اختيار املوضوعات اليت يرغبون بدراس هتا، ومتكيهنم من توجيه در   .اس هتم مضن اإ

وتضمنت كذكل مناقشة الفروقات املتعددة بني نظام املقررات وال نظمة الس نوية الثابتة املعمول هبا حاليا واليت تعمل مضن 

تعلميي   خيارات حمددة مجليع الطلبة عىل حد سواء، ومناقشة الس بل الكفيةل الإجناح معلية الانتقال هذه وآ مهها توفر مالك

 .رب وبىن حتتية وخمتربات علمية ومالعب قادرة عىل استيعاب اخليارات املتعددة للطلبةمد

ووجه معيد الرتبية البدنية اىل الاس تعداد الختيار اللجان العلمية اليت ستشرتك يف اقرار املواد ادلراس ية ووحداهتا 

انس يابية تضمن اجلودة، فضال عن التعاون والاجباري والاختياري مهنا والس بل الكفيةل لتطبيق هذا النظام مبرونة و 

 .املس تقبيل بني لكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة لتوحيد الانظمة والقرارات
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 لكية الرتبية البدنية تنظم حمارضة نوعية حول الاخطاء الشائعة يف البحث العلمي

الاخطاء الشائعة يف ” يف جامعة بغداد حمارضة نوعية بعنواننظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

وعىل القاعات ادلراس ية يف اللكية، حارض فهيا الاس تاذ ادلكتور عامر عباس عطية وحبضور مجموعة من  ،”البحث العلمي

 .طلبة اللكية

اسة آ و حبث علمي، فهيي تُعد وهدفت احملارضة اىل تعريف الطلبة مبهنجية البحث العلمي اليت جيب اتباعها لتنفيذ آ ي در 

طاراً للعمل فامي يتعلق بتنفيذ ادلراسات والبحوث العلمية، وكذكل تسهم هذه املهنجية يف رصانة حبوث الطلبة ورسائلهم  اإ

 .العلمية

ل وتناولت احملارضة آ خطاء كثرية يرتكهبا الباحثون يف آ ثناء مراحل البحث، وتتلخص يف حمورين وهام: احملور ال ول: يتناو 

تعريف البحث العلمي وآ مه خصائصه فضاًل عن حتديد آ مه العوامل اليت تؤدي اىل ضعف البحوث مهنجًا، وشالك، 

ومضموان، واحملور الثاين: يتناول التعريف ابل خطاء املرتكبة ويه عىل نوعني: ال خطاء املهنجية، ومهنجية ال خطاء، مث االإشارة 

 .طوات البحث العلمياىل آ مه ال خطاء املهنجية الشائعة يف خ
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 لكية الرتبية البدنية تنظم حمارضة لطلبة اللكية عن الاضطراابت الشخصية

ومضن  9102/ 3/ 3جامعة بغداد يوم الاحد املوافق  –نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 ”الاضطراابت الشخصية يف عمل النفس الراييض” وعية بعنوان للفصل ادلرايس الثاين حمارضة ن  املهناج العلمي اخملطط هل

حارضت فهيا مدرس مادة عمل النفس الراييض الاس تاذ املساعد ادلكتور وسن جامس محمد واس هتدفت مجموعة من طلبة 

 .وطالبات اللكية من املراحل ادلراس ية اخملتلفة

ت الشخصية، انواعها، اس باهبا، اعراضها، فضال عن طرائق وتضمنت حماور عدة تطرقت فهيا اىل التعريف مبفهوم الاضطرااب

 .عالج الانواع اخملتلفة مهنا

ىل مشالكت  وافادت احملارضة ان اضطراب الشخصية هو اضطراب نفيس، يمتزيز بمنط تفكري وسلوك غري حصي، ما يؤدي اإ

تفكريك وترصفك تبدو طبيعية كل،  كبرية يف العالقات والعمل، وقد ال تدرك آ نك مصاب ابضطراب الشخصية، ل ن طريقة

 .وقد تلوم ال خرين عىل التحدايت اليت تواهجها، فكيف تس تعد لزايرة الطبيب؟ وكيف ميكن تشخيص حالتك
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وتطرقت كذكل اىل امه انواع اضطراابت الشخصية اكضطراب الشخصية املراتبة، واضطراب الشخصية الُفصامانيزة، 

واضطراب الشخصية الرنجس ية، واضطراب الشخصية الوسواس ية، مع رشح موجز عن واضطراب الشخصية الانطوائية، 

 .اعراض لك خشصية من هذه الشخصيات، واس باهبا

و متزيت احملارضة اليت حرضها مجع من تدريس يات اللكية وطالباهتا جبو حواري بني الطالبات واحملارضة وطرح للمشالك اليت 

 .امتعية والشخصية، والاس تفسار عن امناط ميكن ان تودي اىل اضطراب يف الشخصيةيعانني مهنا فامي خيص العالقات الاج

  

 

 

 جامعة بغداد تناقش آ ليات تنفيذ الربانمج احلكويم اذلي حددته وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

البدنية وعلوم الرايضة ، مبشاركة نظمت جامعة بغداد ورشة معل عن آ ليات تنفيذ الربانمج احلكويم يف رحاب لكية الرتبية 

الس يد رئيس جامعة بغداد ادلكتور عالء عبد احلسني و املساعدين االإداري والعلمي ومعداء اللكيات ومديري آ قسام اجلودة 

 وادلراسات والتخطيط والعالقات العامة واالإعالم يف اجلامعة.
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ن اجلامعة اس تمكلت مجيع املتطلبات واالإجراءات وقال رئيس جامعة بغداد ادلكتور عالء عبد احلسني عبد الرسول  ، اإ

الالزمة لتنفيذ الربانمج مضن التوقيتات الزمنية احملددة يف املسودة الهنائية اليت وضعها فريق الربانمج احلكويم، واليت تسهم 

 بتحقيق آ هداف الربانمج امخلسة مضن املرحةل القادمة.

بيقه الس نة القادمة عىل املراحل الاوىل لللكيات اكفة حبسب قرارات وزارة ونوقش كذكل مرشوع نظام املقررات املزمع تط 

 التعلمي العايل والبحث العلمي املمتثةل ابدلكتور قيص السهيل

شاعة ال جواء اجلامعية وال اكدميية والبحثية من خالل رفع املس توايت العلمية  وآ كد رئيس اجلامعة رضورة خفض الرتهل واإ

 ائدة والاستامثر والتعاون مع القطاع اخلاصوتنفيذ املشاريع الر 
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم دورة يف اللغة الانلكزيية

اوىل حمارضات دورة اللغة الانلكزيية  3/3/9102انطلقت يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يوم الاحد املوافق 

 .نظرية ابرشاف اساتذة اللغة الانلكزيية يف اللكيةلالساتذة واليت نظمها فرع العلوم ال 

ومبشاركة عدد من تدرييس اللكية من الفروع العلمية   املدرس املساعد نور عبد الصاحب،  حارض يف اليوم الاول لدلورة

الانلكزيية  يف اللغة business correspondence اخملتلفة، تطرقت احملارضة اىل التعريف بطريقة كتابة املراسالت الرمسية

واليت تتسم بعدد من القواعد ال ساس ية اليت عادة ما يمت اتباعها عند صياغهتا، مع اعطاء مناذج خمتلفة، وكذكل تناولت 

 . introduce yourself احملارضة كيفة التعريف الرمسي عن نفسك

م الساعة التاسعة صباحا بعنوان حمارضتني، الاوىل يف متا 4/3/9102وسيتضمن مهنج ادلورة ليوم غد االثنني املوافق 

لالس تاذ املساعد ميادة  homonyms و ال سامء ذات اللفظ الواحد واملعىن اخملتلف  compound nouns ال سامء املركبة

 rapid) اما احملارضة الثانية للمدرس الهام امحد فس تكون يف متام الساعة احلادية عرش صباحا حتت عنوان  زهري،

review لغةآ ساس يات ال). 
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وس توزع يف ختاهما شهادات املشاركة عىل مجيع من  7/3/9102ومن املقرر ان تس متر ادلورة لغاية يوم امخليس املوافق 

 .شارك فهيا
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم دورة عن القادة الكشفيني

ادلورة الكشفية العداد “اوىل حمارضات  9102/ 3/ 3املوافق انطلقت يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يوم الاحد 

 .واليت نظمها فرع العلوم النظرية ابرشاف اساتذة الرتبية الكشفية يف اللكية” مدرس كقائد كشفي يف املس تقبل

مية اخملتلفة، ومبشاركة عدد من طلبة اللكية من الفروع العل   الاس تاذ ادلكتور هدى ابراهمي،  حارض يف اليوم الاول لدلورة

 .تطرقت احملارضة اىل التعريف بزايرة التفتيش الصباحية/ اهدافها، فائدهتا

وذكرت ادلكتورة هدى ان الزايرة الصباحية يه زايرة تفتيش ية تقوم هبا قيادة املعسكر آ و من ترحشه لتكل املهمة يف الصباح 

دى ترتيهبم لها وهتويهتم ل غراضهم بعد مبيهتم وكذكل مدى الباكر وقبل بدء النشاط الصبايح يتفقد القائد خيام الكشافة وم

جياد روح التعاون والتنافس الرشيف بني الكشافني والس امي  نشاطهم يف اليوم املايض، وان من امه فوائد الزايرة الصباحية اإ

صيص صاحب املركز عندما حهثم للعمل، ويوضع هناك يشء معنوي يتنافسون يف احلصول عليه كعمل الزايرة الصباحية آ و ت 

 .ال ول ببعض املمزيات العينية آ و املعنوية، وتدريب الكشافني عىل العمل امجلاعي، و كذكل تدريب العرفاء عىل تقومي زمالهئم

املثل املعنوية واملثل احلس ية اذ   وتمتثل بـ” املثل يف احلركة الكشفية” والقى املدرس عبد النارص مرزة حمارضة آ يضًا بعنوان 

ن م ن ال عراف الكشفية عند التحاق العضو اجلديد ابحلركة الكشفية آ ن يردد الوعد الكشفي اذلي يُعد آ حد رشوط القبول اإ

يف الفرقة، وعادة يردد العضو اجلديد هذا الوعد يف مراس مي حفل القبول اذلي تنظمه هل الفرقة النضاممه عضواً جديداً ابحلركة 

ذ ترفع اليد المي  .ىن بوضع التحية الكشفية مبس توى الكتفالكشفية العاملية اإ
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 معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يلتقي تدريس يي فرع الالعاب الفرقية

يف   التقى الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تدريس يي فرع الالعاب الفرقية

هدى عبد احلسني وتضمن مناقشة العديد من احملاور اليت هتم مسرية التقدم   ادلكتورة اجامتع دوري حبضور رئيسة الفرع

 . يف آ ثناء العام ادلرايس احلايل فضال عن الاس امتع لبعض املعوقات والصعوابت من اجل تذليلها  العلمي

ييس آ فضل الطرائق احلديثة يف واكد الربيعي يف الاجامتع رضورة الزتام الطلبة ابدلخول اىل احملارضات وآ ن يقدم التدر 

 .ابلعمل الااكدميي والعلمي  لالرتقاء  التدريس من اجل رفع املس توى العلمي ومواكبة تطورات العمل الراييض احلديث

ويف هناية الاجامتع كرم الربيعي التدريس يني يف الفرع وهام: ادلكتور محمد عبد احلسني وادلكتور محمد محمود تمثينا جلهودمه 

وةل يف خدمة الفرع يف اجلانب الاداري والااكدميي ودعا اعضاء الهيئة التدريس ية اىل احلذو حذومه للوصول اىل القمة يف املبذ

 .العطاء
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 حتت شعار )فائضمك حاجهتم ( الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تدمع رعاية الايتام

مبادرة انسانية حتت شعار )فائضمك حاجهتم ( تسهم يف دمع ورعاية قامت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد 

آ حباب هللا )الايتام ( من آ جل ايصالها اىل اجلهات املسؤوةل عرب توزيعها علهيم من اجل كرس احلزن ورمس الفرحة عىل 

 . لها هلموجوههم من خالل فتح عدة صناديق تربعات جتمع مواد عينية فائضة عن حاجة املتربعني من اجل ايصا

وقال معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي ان اقامة مثل هذه النشاطات الانسانية لها دور كبري يف تعميق روح 

التعاون بني رشاحئ اجملمتع العرايق فضال عن حتفزي الطلبة ومه يف مقتبل العمر يف التفكري وشعوره العايل مبا يقاس يه الايتام من 

 .بسط حقوقه للعيش يف هذه احلياةاحلاجة واحلرمان ل  

واعرب الربيعي عن اجعابه الكبري ازاء الروح امحلاس ية اليت امتلكها الطلبة عرب تفاعلهم الانساين والاخاليق جتاه هذه املبادرة 

 .مقدما هلم الشكر والعرفان الس تجابهتم النبيةل  الانسانية عرب تربعهم مبا هو فائض عن حاجهتم
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 الرتبية وعلوم الرايضة يلتقي طالبات مجيع املراحل ادلراس ية معيد لكية

التقى الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة طلبات مجيع املراحل ادلراس ية حبضور 

ة الطلبة خالل العام يف اجامتع دوري يتضمن مناقشة العديد من احملاور اليت هتم مسري   جلنة متابعة شؤون الطالبات

 .ادلرايس احلايل فضال عن الاس امتع تذليل الصعوابت ان وجدت

واكد الربيعي خالل الاجامتع اىل رضورة الزتام الطلبة جبدول احملارضات فضال عن التقيد ابرتداء الزي الرمسي خالل ادلوام 

س تكون ابرز املعامل اليت ستتجىل يف   ادلاريس داخل احلرم اجلامعي مضيفا اىل ان القيام بنشاطات الصفية خالل املومس

 .والرتحيب وادلمع لاكفة املبادرات الانسانية والاجامتعية  حرص الطلبة عىل اقامة مثل هذه الفعاليات

والاسهام يف تشكيل صورة انصعة البياض عن هذا   واوحض الربيعي ان عىل الطلبة جيب ان جيعلوا اللكية رصحا علميا

 .مع بني العمل والرايضةالبيت اذلي جي
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وتضمن اللقاء ايضا الاس امتع اىل مجيع الصعوابت اليت يواهجها الطلبة والايعاز من قبل معيد اللكية يف تذليلها ابلرسعة 

 .املمكنة
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 :تدرييس من الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حيصل عىل جائزة افضل مدرب يف اللياقة البدنية

سلمي من لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد عىل جائزة آ فضل مدرب لياقة بدنية يف حصل التدرييس اسامعيل 

وللعام الثاين عىل التوايل، جاء هذا يق الا س تفتاء الس نوي اذلي اقامه موقع موندايل لتقيمي احصاب 9102العراق لعام 

الصحفيني بناء عىل ماقدموه من فعاليات وانشطة خالل العام الاجنازات املمزية وافضل الالعبني واملدربني والاعالميني و 

 .املايض

من الاحتاد  ( B , C ) من املانيا، و Prof و (A) يذكر ان مدرب اللياقة البدنية حاصل عىل عدة شهادات تدريبية آ برزها

اللياقة البدنية يف الكثري من من الاحتاد الانلكزيي لكرة القدم، كام انه اكن مدرب  Level 1,2 الاس يوي لكرة القدم ، و

 .منتخبات العراق، الربامع والاش بال والناش ئني، وعدة اندية ابرزها والنفط والزوراء وكربالء وبغداد

مل يأ يت صدفة بل نتيجة مثابرته واجهتاده يف اختصاصه اذلي طاملا   هذا االإجناز اذلي  واعرب سلمي عن فرحه الكبري ازاء  

 .ا ومبدعاعرفناه جمهتدا ومثابر 
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 الالعاب الفرقية يف الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ينظم مباراة ودية

فرع الالعاب الفرقية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد مباراة ودية بكرة الطائرة بني منتخب جامعة   نظم

ومنتخب اندي اجليش واذلي انهتت بفوز منتخب بغداد واذلي ميثهل خنبة ممزية من العيب لكيتنا ابلكرة الطائرة 

 .بثالثة اشواط مقابل شوطني للفريق اخلصم  جامعتنا

معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي ومعاونيه ومجع غفري من اساتذة اللكية وطلبهتا   وشهدت املباراة حضور

 .هة الفنية املسؤوةل عن اللقاءواليت اكنت حتت ارشاف اساتذة مادة كرة الطائرة بأ عتبارها اجل 
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عىل صعيد   ابدلور الكبري اذلي تقوم به الفروع العلمية لالرتقاء ابملس توى العلمي والراييض للطلبة  ومن جانبه اشاد الربيعي

 . اللكيات املناظرة واجلامعة الام

 .لالعبني من الفريقنيبتوزيع الكؤوس واملداليات عىل مجيع ا  واختمتت املباراة اليت شهدت حامسا عاليا

النشاطات العلمية والرايضية املتنوعة من ندوات وورش معل   الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تواصل اقامة  يذكر ان لكية

 .وحمارضات نوعية قمية يف املوضوعات العلمية اخملتلفة فضال عن تنظمي البطوالت واملبارايت وبصورة يومية
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 ة البدنية وعلوم الرايضة تشارك يف ورشة معل مبحارضة عن التارخيتدريس ية من الرتبي

القت التدريس ية انسام يعرب خيون من لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد حمارضة علمية عن التارخي وطرق 

 .تسجيهل واحلفاظ عليه يف ورشة معل اقامهتا املكتبة املركزية يف جامعة بغداد

امهية مطالعة   فضال عن  اىل التعرف عىل التارخي ومراحهل والطرق املشهورة يف توثيقه   التدريس ية يف احملارضةتطرقت   و

 . العديد من الكتب واس تخدام العصف اذلهين يف اس تنتاج اترخي الصور والاشخاص بأ س تخدام ادلالئل الرمزية

توثيق بعض الاحداث التارخيية و عرض حمارضة نوعية توحض جماميع يف اس تنتاج الهدف من   واضافت ان التعاون يف تكوين

 كيفية تفسري احداث التارخي بطرق خمتلفة

ومن اجلدير ابذلكر ان الهدف من هذه الورشه هو التعرف عىل كيفية توثيق التارخي وسبب التوثيق وكيفية البحث عن  

 . الراييض يف لكية الرتبية البدنيةادلالئل اليت تساعد يف التوثيق لغرض البدء مبرشوع انشاء املتحف 
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 :طلبة الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حتصد امليداليات امللونة يف بطوةل اندية العراق

 :الربيعي: الاهامتم ابملواهب تساعد يف حتقيق الاجناز الاس يوي وادلويل

اجنازا رايضيا كبريا عرب حصدمه عدد من امليداليات حقق عدد من طلبة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد 

 .امللونة يف بطوةل اندية العراق اللعاب القوى املقامة حاليا يف بغدادعىل احدى قاعات وزارة الش باب والرايضة

رحةل الثالثة امل  واحرز الطالب حسني فالح يف املرحةل الرابعة امليدالية اذلهبية للقفز العايل بيامن حصدت الطالبة هاةل امحد

امليدالية الربونزية يف س باق الس باعي واذلي يعد من اكرث الس باقات هجدا واخريا خطفت الطالبة جينا محمد جبار املرحةل 

 .الثالثة امليدالية الفضية يف نفس الس باق

الطلبة هذه الاجنازات واعرب معيد لكية الرتبية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي عن فرحه ازاء حتقيق هؤالء 

عىل املس توى احمليل واعدا الاهامتم هبذه اخلامات واملواهب الش بابية وتطوير قدراهتم البدنية من اجل حتقيق اجنازات عىل 

 .املس توى الاس يوي واحمليل

 .اليت حيققها الطلبةواكد الربيعي عىل الاحتفاء هبؤالء الطلبة الفائزين يف الاايم املقبةل تمثينا لهذه الاجنازات الكبرية 

 الطالب حسني فالح
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 الطالب اهياب الطايئ
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 الطالبة هاةل امحد
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 الطالبة جينا محمد جبار
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  :حتتفي بعيد املراءة العاملي  لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

 :الربيعي : يمثن دور اجلهات اليت سامهت يف برامج متكني املرآ ة العراقية

اقامت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد احتفاال ملناس بة عيد املرآ ة العاملي جرى فيه اس تقبال تدريس يات 

 . اللكية وموظفاهتا والاحتفاء هبم وتوزيع الهدااي علهيم هبذه املناس بة

ممية ومنظامت اجملمتع املدين ادلولية واحمللية عىل دور احلكومة واملنظامت الا  واثىن معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي

يف ترس يخ العديد من املبادئ اليت ركزت عىل دمع املرآ ة العراقية اليت عانت طويال جراء احلروب والرصاعات ، عرب قوانني 

اقلميية او عربية لكننا توفر امحلاية لها وتعزز ماكنهتا اجملمتعية ، مؤكدا ان ما حتقق فامي ماىض امر جيد مقارنة ببدلان اخرى 

خالص والصرب والتضحية  . نسعى لتحقيق الاكرث للمرآ ة العراقية اليت اكنت وستبقى رمزا لالإ

منوها اىل بدلان   الربيعي ان العراق يعد من البدلان الرائدة يف جمال ترشيع القوانني اليت تصب يف صاحل املرآ ة  واتبع

مما   وعلينا العمل لزايدة هذه املساحة تدرجييا  دور املرآ ة الرايدية يف اجملاالت اكفةاذلي ابت منوذجا حقيقيا بتعزيز   العزيز

 . يتطلب معلية تثقيف، وان بعضها موجه للمجمتع ، والاخر للجهات اليت تنظم اجملمتع
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم ورشة معل يف امجلناس تك الايقاعي للطالبات

وذكل يف   فرع الالعاب الفردية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد ورشة معل يف امجلناس تك الايقاعي،نظم 

قاعة امجلناس تك للطالبات يف اللكية، حارض فهيا الاس تاذ ادلكتور امرية عبد الواحد منري، مبشاركة الاس تاذ ادلكتور خلود 

 .لبات املرحةل الثالثةاليذ عبدالكرمي عىل مجموعة من طا

هدفت الورشة واليت محلت عنوان )التشكيالت امجلاعية يف امجلناس تك الايقاعي بني النظرية والتطبيق( اىل بيان امهية 

التشكيالت والفرق امجلاعية واليت تتضمن اكرث من العبة يف امجلناس تك الايقاعي، والتعرف عىل قواعد عرض املهارة 

 .، فضال عن طرق التقدمي ابملهارة احلركية يف امجلناس تك الايقاعياحلركية، مراحل تعلمها

تدريس يات امجلناس تك الايقاعي وامجلناس تك الفين يف اللكية مناقشة حماور عدة   من  وتناولت الورشة اليت حرضهتا مجموعة

نون اللعبة ورشوطها مع بيان من ابرزها كيفية اعداد التشكيالت امجلاعية ابالدوات وكيفية اس تخدام تكل الادوات وفق قا

بتشكيالت عديدة عىل مساحة البساط لكها وما   كيفية اس تخدام البساط القانوين وكيفية توزيع همارات التشكيةل احلركية

 .الاس تفادة اليت س تحصل علهيا الطالبات نتيجة ذكل يف حبوث التخرج
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ت بعروض رائعة لبعض املهارات ابداة الطوق وكيفية واخمتت الورشة بتطبيقات معلية من قبل الطالبات املشاراكت جتل

 .تطبيق هماراته

 

 

 

 اجملموعة العلمية ملاديت امجلناس تك الايقاعي والفين تعقد اجامتعها ادلوري

بعد امتام متطلبات الفصل ادلرايس ال ول اكفة من امتحاانت معلية ونظرية، عقدت اجملموعة العلمية ملاديت امجلناس تك 

جنز يف الاشهر املاضية وما سيمت اجنازه خالل الفصل   وامجلناس تك الفين اجامتعها ادلوريالايقاعي  وذكل ملناقشة ما اإ

 .ادلرايس الثاين

وعقد الاجامتع برئاسة الاس تاذ ادلكتور امرية عبد الواحد )رئيس اللجنة العلمية ( وحبضور اكفة اعضاء اجملموعة العلمية 

 .للامدة
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والس بل الكفيةل بتذليل الصعوابت للوصول مبس توى   دد من احملاور اليت تص العملية التعلمييةونوقشت يف الاجامتع ع

ىل املس توى احملدد وللمراحل اكفة، ومن ابرزها الاس تعداد بهتيئة الطالبات وتدريهبن الجل تقدمي عروض امجلناس تك  الطلبة اإ

)كرنفال امجلناس تك الايقاعي والفين للنساء بيوم اللكية (،  الايقاعي وامجلناس تك الفين يف يوم اللكية وس يكون حتت عنوان

التاكيد عىل مدرسات امجلناس تك ابحلرص عىل حمتوايت خمزن امجلناس تك الايقاعي وذكل من خالل قيام احدى مدرسات 

كون معهن الصف بفتح اخملزن بنفسها خالل ادلرس لالرشاف عىل اس تالم الطالبات الدوات امجلناس تك الايقاعي ومن مث ت

ايضا اثناء ارجاع الادوات يف اماكهنا حرصا عىل الادوات ونظافة اخملزن، وتنظمي لوحة جدارية عىل بوابة قاعة امجلناس تك 

فضال عن التاكيد عىل  للبنات مثبت فهيا قواعد دخول الطالبات للقاعة يك يلزتمن الطالبات هبا وعدم خمالفة تكل القواعد، 

زي الراييض فقط داخل القاعة، وخرج اجملمتعون مبجموعة قرارات واليت سرتفع اىل اعضاء جملس اللكية الطالبات اباللزتام ابل

 .للبت فهيا وتنفيذ ماميكن تنفيذه

الاجامتع مدرسات املادة اكفة ومه: الاس تاذ ادلكتور سوزان سلمي، الاس تاذ ادلكتورغادة مؤيد، الاس تاذ   وحرض

الاس تاذ املساعد ادلكتور هنيى حمسن، املدرس ادلكتور  عد ادلكتور متارض عبدالعزيز، ادلكتورخلود اليذ، الاس تاذ املسا

 زينة خادل
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 :جلنة املقررات العلمية تعقد اجامتعها الاول يف الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

اجامتعها الاول للعام ادلرايس   عقدت جلنة تطبيق نظام املقررات يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد

من اجل مناقشة اكفة املقررات العلمية اليت تص الطلبة من اجل ان تكون مواكبة ومتطابفة مع مجيع  9102-9102

 .املقررات العملية مع نظرياهتا سواء عىل املس توى احمللية او العريب او الاس يوي

 فتح الكثري من املفوضات مع جامعات عاملية واوربية من اجل حتقيق س امي ان لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة دآ بت عىل

التوآ مة مع العديد من اجلامعات الرصينة والتعرف عىل مجيع التطورات اليت حصلت يف اجلانب العلمي لعلوم الرايضة وكذكل 

 .اجلانب التطبيقي للعمل عىل زهجا يف مناجه الطلبة يف العام القادم
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 :البدنية وعلوم الرايضة تس تضيف التأ هلية دلراسة الشارة اخلشبيةالرتبية 

برعاية وزير التعلمي العايل والبحث العلمي ادلكتور قيص السهيل اس تضافت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد 

ق اهدافها ابلشلك الامثل اثناء دورة تأ هيلية دلراسة الشارة اخلشبية اليت تسهم يف تطوير قدرات الفرق الكشفية وحتقي

 .اقامهتا من قبل اجلهات املسؤوةل عهنا

ن املشاركة يف اخملاميت الكشفية آ مهية كبرية يف حياة  وقال معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي الفرد تنعكس عىل   اإ

لفرد الكشاف ذاته بني امجلاعة و آ مهية معهل حياته العملية و النفس ية ابالجتاه الاجيايب بشلك كبري موحضا ان عندما يكتشف ا

شارات اجيابية تنعكس عليه و  ن ذكل يعزز الثقة بنفسه و جيعهل دامئ التحفز للعمل و العطاء طاملا هناك اإ الكشفي اليويم فاإ

 . عىل جامعته الكشفية الطليعة من آ ومسة آ و آ عالم الرشف

اكرب منه يف السن مثل القادة فاإن ذكل يكس به همارة اجامتعية آ خرى يه واضاف الربيعي عندما يتفاعل الفرد مع فئات معرية 

احرتام الكبري خاصة آ ن الرتبية الكشفية تثيب اجملهتد و حتفز املتقاعس عىل العمل دون عقوابت جسدية قد ترتك آ ثرا سلبيا 

 و هنا يظهر ال ثر الاجيايب فهو يف حياة الفرد كام جند يف املدارس من بعض املعلمني آ و يف البيت من بعض ال ابء مثال

 .يتعامل مع خشص اكرب منه س نا و خيطئ دون آ ن يعاقب بل يرشده القائد و يعلمه و يدفعه للعمل بلطف و حزم

 .اليت بذلوها يف املعسكرات  ويف ختام ادلورة كرم الربيعي املشاركني بدروع تقديرية تمثينا جلهود القادة الكشفيني
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 الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تصدر كتااب عن عمل النفس الفس يولويجلكية 

صدر للتدريس يان يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور عيل يوسف حسني والاس تاذ 

 .“ النفس الفس يولويجعمل ” امحد عباس شلاكم كتااب بعنوان  ادلكتور ندى نهبان اسامعيل ومبشاركة املدرس املساعد 

( صفحة من مخسة عرش فصال يه )عمل النفس الفس يولويج، اجلهاز العصيب، 344وتأ لف الكتاب اذلي يقع يف )

الهرموانت والغدد الصامء، الهندسة الوراثية، فس يولوجيا احلواس يف عمل النفس، فس يولوجيا الغذاء والنوم واليقظة، 

ونصفيه الكرويني وصعوابت التعمل، املؤرشات الفس يولوجية، ادلوافع الفس يولوجية، عمل فس يولوجيا التعمل والتذكر، املخ 

 .(النفس الالكرتوين، واخريا تقنيات تعديل السلوك

وهدف املؤلفون من اتليف هذا الكتاب اىل وضع الاسلوب الافضل واذلي يشمل املواضيع يف جمال عمل النفس 

ساس الفس يولويج والبايولويج للظواهر النفس ية اخملتلفة ومدى فائدة هذه العلوم وهو العمل اذلي يدرس الا الفس يولويج، 

املرتبطة يف حياة الانسان الراييض والغري راييض يف خمتلف الاعامر من اذلكور والاانث واليت تقدم اخلدمات العقلية 

الكتاب عوان اىل الباحثني يف اجملال الراييض  والنفس ية مما يساعد يف اعداد الرايضيني علميا ومعرفيا ونفس يا، كام يعترب هذا

 .والبحيث
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 :يف بناء مهنج حبيث رصني يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  حمارضة عن املس توى اللغوي الصحيح

العربية  نظم اساتذة اللغة العربية يف فرع العلوم النظرية بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حمارضة نوعية يف اللغة

طالع طلبة ادلراسات العليا   جانب من  فهيا ادلكتورة بيداء عبد الصاحب وادلكتور محمد عبد هللا عباس  وحضت اإ

والباحثني عىل ال خطاء اللغوية اليت اعتادت آ قالم الباحثني الوقوع فهيا لتجنهبا، والالزتام بضوابط اللغة وقواعدها ملا يف ذكل 

س امي آ ن البحث العلمي يتكون من ركنني آ ساس يني هام: املادة العلمية ولغة البحث، وال ينبغي من آ ثر يف لغة البحث؛ وال

 .للباحث آ ن خيل بأ ي مهنا
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احملارضة ايضا حماور مهنا اهلمزة بأ نواعها، وعالمات االإعراب ال صلية والفرعية، والعدد واملعدود، ومناذج من آ خطاء   ومشلت

 .الباحثني اللغوية

بعض القضااي اللغوية وال خطاء   فتح ابب احلوار بني ال ساتذة احملارضين وطلبة ادلراسات العليا ملناقشة  متويف الهناية 

الشائعة من آ جل رفع املس توى اللغوي ،مقرتحني وجود جلنة استشارية يف اللغة العربية تنظر فامي يطرحه الطلبة من آ س ئةل 

لهيا يف احملارضة لينتفع مهنا طالب ادلراسات تص جانب اللغة، اىل جانب ملخصات جتمع آ مه ال   خطاء الشائعة اليت آ شري اإ

 .العليا والباحثون
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 لكية الرتبية البدنية تنظم ندوة عن العالقات الاجامتعية بني الطالب والطالبات

ومضن  9102/ 3/ 03الاربعاء املوافق جامعة بغداد يوم  –نظم فرع الالعاب الفردية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

للفصل ادلرايس الثاين ندوة عن العالقات الاجامتعية بني الطالب والطالبات يف لكية الرتبية البدنية   املهناج العلمي اخملطط هل

 .وعلوم الرايضة، يه الثانية من نوعها بعد ان القيت يف اترخي سابق عىل مجموعة من طالبات اللكية

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

 .عبد الواحد، وحرضت احملارضة مجموعة من طالب اللكية من املراحل ادلراس ية اخملتلفة

ات اليت تؤثر اىل حد كبري يف منـو وتضمنت حماور عدة تطرقت فهيا اىل طبيعة العالقات الاجامتعية بني الطلبة والطالب

 خشـصية الطالبة وتنس يق سلوكها وضبط اجتاهاهتا وحتديد مس توايهتا وقميها،

آ مهية العالقات الاجامتعية بني الطلبة والطالبات، والس امي طالب لكية الرتبية البدنية وعلوم   وافاد احملارضون يف اجللسة ان

جنازمه ادلرايس ومس توى  الرايضة يف جامعة بغداد وطالباهتا ملا لها من تأ ثري يف سـلوكهم فـي املواقـف الاجامتعية اخملتلفة واإ
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حصهتم النفس ية الامر اذلي سوف ينعكس فـي الهناية عىل منو الشخصية املتاكمةل دلهيم ، فالرتبيـة البدنيـة والرايضية تلق 

عية بني الطلبة والطالبات بغـض النظـر عـن طبيعـة فعالياهتا آ فاقا كبريا من التفاعل والامتسك الاجمتـاعي والعالقات الاجامت

 .وبراجمها

و متزيت الندوة اليت حرضها مجع من تدريس يات اللكية وطالباهتا جبو حواري بني الطالب واحملارضين للمشالك اليت يعانني 

 .من التوصيات مهنا فامي خيص العالقات الاجامتعية، وخرج احملارضون هناية الندوة بكتابة مجموعة
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم ورشة معل يف حول التفكري الابداعي يف امجلناس تك الفين

نظم فرع الالعاب الفردية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد ورشة معل حول التفكري الابداعي 

امجلناس تك للطالبات يف اللكية، حارض فهيا الاس تاذ ادلكتور غادة مؤيد عىل مجموعة وذكل يف قاعة   امجلناس تك الفين، يف 

 .من طالبات املرحةل الثالثة

هدفت الورشة واليت محلت عنوان )الاختبار والقياس يف التعمل( التعرف عىل مفهوم التفكري الابداعي ومكوانته )الطالقة 

 .بداع يف السالسل احلركيةواملرونة والاصاةل( وكيفية الاس تفادة من الا

تدريس يات امجلناس تك يف اللكية مناقشة حماور عدة من ابرزها اختبارات التفكري   من  وتناولت الورشة اليت حرضهتا مجموعة

الابداعي يف امجلناس تك الفين، التفكري الابداعي ومكوانته )الطالقة واملرونة والاصاةل ( وكيفية الاس تفادة من التفكري 

وتللت الورشة تطبيق بعض الاختبارات اخلصة ابلتفكري   ي يف معل السالسل احلركية الاختيارية يف امجلناس تك،الابداع

 .الابداعي من قبل الطالبات
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم زايرة علمية ملراكز جامعة بغداد التارخيية

ة بغداد وابلتعاون مع شعبة ادلراسات العليا ومضن مفردات مادة اللغة نظمت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامع

الانلكزيية لطلبة ادلكتوراه )مرشوع توثيق التارخي وكيفية احلفاظ عليه(، زايرة ميدانية ملراكز جامعة بغداد الرتاثية والعلمية 

 .وابرشاف الاس تاذ املساعد انسام يعرب

مبدير املتحف اذلي اس تقبلهم حبفاوة واخذمه جبوةل للتعرف عىل  والالتقاء  داد تضمنت الزايرة جوةل يف متحف جامعة بغ

وحىت يومنا هذا مرتبة حبسب  0297حمتوايته وماحيويه من صور وذكرايت متثل املراحل التارخيية للجامعة منذ اتسيسها عام 

اترخيية لرئاسة جامعة بغداد ومن بيهنا س نني تأ سيس لكياهتا ومعاهدها ومراكزها وآ فرد جانب معني من املتحف يضم صور 
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لوحات زيتية لرؤساء جامعة بغداد منذ تأ سيسها وحىت هناية رئاسة الاس تاذ ادلكتور موىس املوسوي ويضم املتحف كذكل 

 .تلفةالصعد اخمل   عدد كبري من من التذاكرات التأ رخيية للجامعة متثل مراحل خمتلفة من حياهتا الزاخرة ابالجنازات العلمية عىل

وقام وفد اللكية بزايرة اىل مركز مصادر املعلومات يف املكتبة املركزية جبامعة بغداد وهو ركن امرييك تدمعه السفارة الامريكية 

واملزود ابحدث املصادر الانلكزيية يف الاختصاصات اكفة، ومت التعرف عىل العروض العلمية اليت يقدهما املركز للباحثني من 

 .ابلتعاون مع حمارضين دوليني Skype طريقورش وحمارضات عن 

وتلل مهناج الزايرة القاء حمارضة لالس تاذ املساعد انسام يعرب يف ورشة مصغرة يف توثيق التارخي وطرق تسجيهل عرب 

 .الافالم والصور والتحفيات والتذاكرات واللوحات

ة بطرق خمتلفة متخذين الالعاب الاوملبية اليت اقميت واختمتت الرحةل بعرض حمارضة نوعية عن كيفية تفسري احلوادث التارخيي

 .وكيف ميكن تفسريها من املنظور التارخيي 9109يف لندن عام 
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 لكية الرتبية البدنية تس تضيف ورشة معل عن نظام املقررات ادلراس ية

)املقررات ادلراس ية(   بغداد حتت عنواناقامهتا رئاسة جامعة   ورشة العمل   اس تضافت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

اليت ترآ سها املساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد الاس تاذ املساعد ادلكتور اسامة فاضل عبد اللطيف ومبشاركة مدير قسم 

 .شؤون الطلبة ادلكتور عدي لعييب

ىل تسليط الضوء عىل امه النقاط والتعلاميت والضوابط املتبعة من آ جل  تطبيق نظام املقررات ادلراس ية يف وهدفت الورشة اإ

اجلامعات العراقية يف العام ادلرايس القادم وممزيات هذا النظام ومتطلبات تنفيذه ، اذ يقوم النظام عىل اساس الساعات 

 .املعمتدة وليس بصيغة النظام الفصيل او الس نوي املقرر مس بقاً 

ختالفه عن النظام وتناولت الورشة آ ليات تطبيق نظام املقررات ادلراس ية  وتوضيح آ مه املصطلحات اليت يتضمهنا ونقاط اإ

ختيار املوضوعات اليت يرغبون بدراس هتا،  الس نوي، وممزيات هذا النظام واخليارات املتعددة اليت يقدهما للطلبة يف اإ

 .واملقررات االإختيارية واالإجبارية ومدى الزامية آ و طوعية لك مهنام عىل حدة
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مي عىل ان هذا النظام س مينح الطالب الفرصة الختيار املقررات اليت يرغب يف دراس هتا يف لك فصل املساعدة العل  وآ كد

ويساعد نظام املقررات ادلراس ية يف اختيار الشخص املناسب يف العمل املناسب عىل ضوء حتصيهل ادلرايس   درايس،

ح املقررات ادلراس ية الفرصة يف اخزتال مدة ادلراسة وتصصه ادلقيق، فضاًل عن حاجة اجلهة اليت يرغب ابلعمل فهيا، كام متن

 .دون ان يؤثر عىل جودة التعلمي

يذكر ان الورشة حرضها عدد من معداء اللكيات ومعاونهيم ، فضاًل عن مدراء التسجيل يف اللكيات اكفة ومجع من 

 .التدريس يني
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 :وعلوم الرايضة حمارضة علمية عن املتغريات البايومياكنيك يف لكية الرتبية

 من مضن نشاطات اساتذة فرع العلوم النظرية

اقام فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد حمارضة علمية عن املتغريات البايو مياكنيك وتطبيق 

 .القوانني احلركية يف العلوم الرايضية

ترآ سها الاس تاذ   يف خمترب البايومياكنيك اليت   البايومياكنيك والتحليل احلريكمجموعة من طلبة    واجريت احملارضة من قبل

ادلكتور رصحي عبد الكرمي ويه جلسه حواريه حول املتغريات البيومياكنيكيه وتطبيق القوانني وقد حرضها عدد من آ ساتذة 

نقاشات وحوارات صبت يف توضيح بعض الاختصاص وبعض املهمتني بعمل البايومياكنيك والتحليل احلريك وقد جرت فهيا 

 .امفاهمي اليت يتطرق لها البحث العلمي ابلبايو والتحليل

نسان يف اجملال الراييض ال تمت من اجلانب املياكنييك املرتبط يف القوانني   ويصب هذا العمل يف دراسة حركة جسم االإ

منا ينبغي آ   يضا دراسة اجلانب العضوي اذلي هل التأ ثري املبارش يف املياكنيكية حفسب، وهذا ما يوحضه مصطلح )مياكنيك( و اإ

احلركة وهذا ما يوحضه مصطلح )ابيو(. وان الارتباط الوثيق بني هذين اجلانبني هو دلراسة احلراكت الرايضية ومن مث 

ىل ال فضل من خالل آ جياد التكنيك ال مثل   .الوصول ابل داء اإ
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ىل انه و البايومياكنيك يزودان ابملعلومات ا       دلقيقة اليت تعد آ فضل الوسائل املهمة يف حتقيق هدف احلركة، حيث يشري اإ

للك همارة هدف يسعى الالعب لتحقيقه وهذا الهدف يشلك القاعدة اليت يس تطيع من خاللها تصنيف املهارات، وان ” 

   . ق الهدفحتقيق هذا الهدف يرتبط ابل سس البايومياكنيكية للمهارة املعينة ومدى مالءمهتا لتحقي

ويف جمال البايومياكنيك فان هذه املعلومات رضورية يف مساعدة املدرس او املدرب يف احلمك عىل احلركة وفهم آ جزاهئا     

هنا  ىل التكنيك الصحيح، كام اإ ومكوانهتا ومعرفة املسارات احلركية املعقدة للمهارة، كذكل االإرساع بعملية التعلمي والوصول اإ

 . متالك التصور السلمي للحركةتفيد الالعب يف ا

 



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 9102 آ ذار شهر –النرشة الالكرتونية 

 

59 
 

 

 لكية الرتبية البدنية تس تضيف ورشة معل حول املنح ادلراس ية يف اجلامعات الصينية

قسم   اقامهتا وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي/  ورشة معل  اس تضافت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد

 .()املنح ادلراس ية مجلهورية الصني الشعبيةالبعثات والعالقات الثقافية حول 

ىل تسليط الضوء عىل مجموعة املنح ادلراس ية اليت وفرهتا مجهورية الصني الشعبية مؤخرا لدلول اكفة ومن  وهدفت الورشة اإ

 .مضهنا العراق، والتعرف عىل امه الرشوط والضوابط الواجب اتباعها للتقدمي

من ابرزها ادلول املس هتدفة من الربانمج، فرتة الربانمج، رشوط التقدمي التلكفة وتضمنت الورشة مناقشة حماور عدة اكن 

فضال عن عرضا المه املواقع الالكرتونية اخلاصة ابجلامعات الصينية التابعة لربانمج املنح   وكيفية التقدمي والواثئق املطلوبة

 .مبختلف الاختصاصات وادلراسات

عىل برامج ومنح دراس ية دلراسة برامج الباكلوريوس آ و املاجس تري آ و ادلكتوراه ان هذه املنح س تخصص للحصول   ويذكر

 .وحبوث مابعد ادلكتوراه(، واهنا ستشمل رواتب شهرية واقامة وسكن جماين
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 تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يف حوليات لكية ال داب جبامعة عني مشس

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

)حوليات لكية ال داب( ويه دورية علمية حممكة فصلية تصدر عن لكية ال داب/ جامعة عني مشس/ مجهورية مرص العربية 

 .9102ديسمرب(، -،وذكل يف اجملدل السادس والاربعون)اكتوبر

 البحث اذلي محل عنوان )اشاكليات الاس تقرار الس يايس يف احلمك بعد آ حداث الربيع العريبوتمكن امهية 

شاكليات الاس تقرار الس يايس اذلي تعاين منه آ غلب انظمة احلمك العربية اليت ابتت تتأ رحج ما بني الرغبة  رؤية تقوميية( من اإ

رى عىل احملك بغض النظر عن رشعيهتا ادلس تورية اليت يف البقاء ابحلمك اترة، وس بل جتديد رشعيهتا اليت ابتت يه ال خ

دارة احلمك يف مرص حاليا  .( تتوقف آ وال وقبل لك يشء عىل رشعية الاجناز اترة آ خرى )آ منوذج اإ

شاكليات الاس تقرار الس يايس بعد  واستند البحث عىل مهنج التحليل النظمي يف حتليل الظاهرة الس ياس ية قيد البحث )اإ

عريب (، مع الاس تعانة ابملهنج الوصفي من آ جل وصف واقع الاحداث الس ياس ية املؤثرة يف البنية الاجامتعية احداث الربيع ال

 .لدلوةل والتقيص عن احلقائق والتحدايت اليت تواجه آ زمة ممارسة احلمك يف ظل التطورات الس ياس ية الراهنة

ول يف شلكية ادلميقراطية يف ظل التحوالت وتضمن البحث مقدمة وخامتة ابالس تنتاجات مع ثالث مباحث، حبث ال  

الس ياس ية العاملية من خالل ثالث مطالب جرى الرتكزي فهيا عىل االإشاكليات الس ياس ية املضطربة وطبيعة الواقع الس يايس 

شاك شاكليات ال زمات البنيوية اليت تعاين مهنا اغلب آ نظمة احلمك . آ ما املبحث الثاين فقد حبث يف اإ ليات املفروض يف ظل اإ

جتاوز ال طر القانونية وادلس تورية ومطالبه الثالث اليت حبثت يف تغري قواعد العمل املؤسيس، وتداعيات فوائض التوتر 

الس يايس يف البنية الاجامتعية لدلوةل مع الرتكزي عىل ثورة اخلامس والعرشين من اكنون الثاين يف مرص. وحبث املبحث 

 .الس يايس يف بعض ادلول العربية الثالث يف تداعيات انعدام الاس تقرار

ن وطأ ة ممارسة احلمك تكون آ شد تأ ثريا يف مفاصل احلياة العامة يف   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها: اإ

آ منوذج حمك يف غاية القسوة والتعسف يف اس تعامل السلطة رغبة من القابضني عىل زمام   البالد اكفة يف حاةل اعامتد فرض

دارة احلمك لفئة حمددة من آ جل الانتفاعال   ال، عزةل الطبقة الس ياس ية احلامكة   مور يف ضامن احتاكر اإ من مزااي السلطة ليس اإ

عن مواطنهيا كوهنم يشلكون مصدرا للسلطات حارضا ومس تقبال، انهيك عن حاةل الركود الس يايس والاحتقان الاجامتعي 

 .الس ياس ية آ مام الاجيال القادمة اذلي جاء نتيجة النغالق جماالت املشاركة
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والسامبا و دورة متقدمة للياقة   لاليروبكس  ادلورة التدريبية ادلولية –ادلولية   والتمنية  تنظم ال اكدميية ادلولية للتدريب

وحيارض فهيا البطةل ال وملبية  9102/9_4  ولغاية 4_28 والفتنس بدي وللفرتة من  البدنية

واحملارض   Elena  Gorbachev  والبطةل ادلولية وخبرية الايروبكس الروس ية  Blonska  liuodmyla ال وكرانية

وحيصل املشارك عىل   العربية واحملارض وادلويل د. عيل صادق من العراق  د. محمد عبد الرؤف من مجهورية مرص  ادلويل

 للجميع ولالك اجلنسني  وادلعوة عامة  لكزييابللغتني العربية والان  شهادات دولية معمتدة وهوايت للمدربني

   االتصال عىل ال رقام التالية  والاس تفسار  للمشاركة 

07707829778 

07819865909 
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم دورة يف التأ هيل والتوظيف للطلبة

دورة اللغة الانلكزيية اخلاصة ابلتأ هيل والتوظيف واليت نظمها انطلقت يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اوىل حمارضات 

 .فرع العلوم النظرية ابلتعاون مع وحدة التأ هيل والتوظيف وابرشاف اساتذة اللغة الانلكزيية يف اللكية

من طلبة ومبشاركة عدد   الاس تاذ املساعد ميادة زهري واملدرس املساعد نور عبد الصاحب،  حارض يف اليوم الاول لدلورة

اللكية من الفروع العلمية اخملتلفة كجزء من متطلبات التوظيف والتاهيل، تطرقت احملارضة اىل التعريف بطريقة كتابة السرية 

يف اللغة الانلكزيية واليت تتسم بعدد من القواعد  business correspondence اذلاتية وكتابة املراسالت الرمسية

 .اعها عند صياغهتا، مع اعطاء مناذج خمتلفةال ساس ية اليت عادة ما يمت اتب

وسيتضمن مهنج ادلورة لالايم القادمة حمارضات متنوعة تلقهيا التدريستيان انسام يعرب والهام امحد واليت تنصب 

 .ابجلانب التاهييل والتوظيفي واليت يه ذات امهية للطالب ملرحةل مابعد التخرج والاخنراط يف العمل واجملمتع  حماورها

 .ومن املقرر ان تس متر ادلورة الس بوع وس توزع يف ختاهما شهادات املشاركة عىل مجيع من شارك فهيا
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 :لكية الرتبية البدنية تعلن انطالق البطوةل الس نوية ابلكرة الطائرة

الرايضة يف جامعة انطلقت يف لكية الرتبية البدنية وعلوم   مضن اخلطة الس نوية للنشاطات والبطوالت للفروع العلمية،

 .”البطوةل الس نوية ابلكرة الطائرة للطالب والطالبات والاساتذة” وابرشاف فرع الالعاب الفرقية   بغداد

طالب وطالبات ادلراسات الاولية والعليا وتدرييس اللكية، هيدف هذا النوع من النشاطات اىل تفعيل   وشارك يف البطوةل

من تدرييس، طلبة، وموظفني من هجة، واىل اكتشاف املواهب واملهارات اخملتلفة لالعبني جانب الرتابط بني الفئات اخملتلفة 

 .املشاركني من هجة اخرى

افتتحت البطوةل مببارتني لفئة الطالبات، املباراة الاوىل اكنت بني فريقي املرحةل الاوىل واملرحةل الثالثة وانهتت لصاحل طالبات 

للشوط الثاين اما املباراة الثانية فاكنت بني فريقي  07-99للشوط الاول و 01-99قع ،وبوا 1-9املرحةل الثاةل بنتيجة 

 .املرحةل الرابعة واملرحةل الثانية وانهتت بفوز طالبات املرحةل الرابعة بشوطني
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العالن وستتواصل مبارايت البطوةل خالل الاس بوع القادم لفئة الطالب يف ختام البطوةل سيمت التنافس عىل لقب البطوةل 

الفائز الاول لقئة الطالبات فضالعن الفائز الاول لفئة الطالب، وسيشهد اخلتام توزيع الكؤوس واملداليات عىل املراكز 

 .الثالثة الاوىل

يذكر ان مدريب املراحل للطالب مه د. عيل يوسف، د. حسني س هبان، د. عالء حمسن، د. طارق عيل يوسف، م. هيمث 

دلراسات العليا( يف حني لكفت التدريس يات د. نداء ايرس، آ .م بيدء خرض، د. سامح نور صادق، محمد هبري )مدرب ا

ادلين، د. اسامء حمكت لتدريب املراحل للطالبات فامي لكف التدريس يون د. محمد صاحل، د. ماهر عبد الاهل، د. نداء ايرس، 

 .محزة حامك )ماجس تري( كحاكم للبطوةل

 

 :يتمي 011لرايضة تس تضيف لكية الرتبية البدنية وعلوم ا

 

اس تضافت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد مئة طفل يتمي للتزنه يف ارجاء اللكية واصطحاهبم من قبل معيد 

اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي من اجل زهجم يف ممارسة مجيع الالعاب الرايضة الدخال الهبجة والرسور عىل قلوهبم 

تعاين احلرمان وفقدان احلنان اذلي دامئا ماتوفره الاجواء العائلية للطفل الطبيعي عىل العكس من هؤالء الايتام اليت اليت 

 .يتطلب منا تقدمي مزيدا من الاهامتم لها لتعويض مافقدوه خالل الفرتة املنرصمة

مي ادلكتور صباح قامس ومعاونه الاداري واكنت هذه املامرسة الانسانية امجليةل حتت ارشاف معيد اللكية ومعاونه العل

مجموعة كبرية من طلبة   اساتذة مادة اللغة الانلكزيية وفريق رايضيوا الامل اذلي يتضمن  ادلكتور فراس مطرش و
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وتضمنت الزايرة ممارسة بعض الالعاب مثل كرة القدم وكرة السةل ومشاهدة عروض كوميدية وفنية لطلبتنا بلعبة   اللكية

هذه الاس تضافة لاليتام يف   وايضا مشاهدة عرض يف امجلناس تك وتناول وجبة الغداء وتوزيع الهدااي علهيم س امي ان املالمكة

 .اللكية يه الثانية من نوعها
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم وقفة مصت لشهداء عبارة املوصل:

بغداد تصيص الساعة الاوىل من ادلوام الرمسي لقراءة سورة الفاحتة وايقاد قررت لكية الرتبية وعلوم الرايضة جبامعة 

 شهيدا. 21الشموع عىل آ رواح شهداء عبارة املوصل اذلي راح حضيهتا اكرث من 

ووجه معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي بأ ن خيصص جزء من الساعة الاوىل من ادلوام الرمسي ليوم الاحد لقراءة 

لفاحتة وايقاد الشموع عىل ارواح شهداء عبارة املوصل وادلعوات اىل هللا ان يرمح املتوفني ويلهم اهلهم وذوهيم الصرب سورة ا

 ”.والسلوان

واوحض الربيعي ان احلداد تضمن املشاركة امجلاعية يف مرامس جمالس الفاحتة من خالل حضور مجيع الهيلك التنظميي لللكية 

لفروع واملالك التدرييس واملوظفني والطلبة فضال عن حماوةل مساعدة العوائل اليت ترضرت من جملس العامدة ورؤساء ا

 “نتيجة احلادث املأ ساوي اذلي راح حضيته عدد كبري من اهلنا يف املوصل احلبيبة 

س ياحية بهنر دجةل واكن الربيعي قد نعى شهداء عبارة املوصل وتقدم ابلتعزية اىل الشعب العرايق حبادثة غرق عبارة اجلزيرة ال 

 يف منطقة الغاابت ابملوصل.

وقال الربيعي تلقينا ببالغ احلزن والامل نبأ  غرق العبارة يف مدينة املوصل العزيزة واليت اكن فهيا عرشات العائالت اليت حتتفل 

 ابعياد نوروز، مما ادى اىل وفاة العرشات واصابة اخرين.

 ني برمحته الواسعة وان يلهم ذوهيم الصرب والسلوان.واضاف: نسال الباري عز وجل ان يرمح املتوف
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 :الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تقمي حلقة نقاش ية عن التعمل احلريك

 بعنوان تصنيف املهارات احلركية يف التعمل احلريك  اقام فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حلقة نقاش ية

آ .م انسام يعرب اليت اكن الهدف مهنا تعلمي الطلبة مصطلحات التعمل وكيفية تصنيف املهارات   النقاتس يةوادارت احللقة  

ىل دقيقة وعامة وحسب خاصية احلركة ايل وحيدة  ىل مغلقة ومفتوحة وحسب جحم العضةل اإ احلركية حسب احمليط اإ

 .ومتسلسةل ومس مترة

توحة ساعد عىل حل العديد من املشالك اليت اكنت تواجه نظرية ادلائرة وتضمنت احللقة ايضا عن ظهور نظرية ادلائرة املف 

املغلقة حول احلراكت الرسيعة وكيفية معاجلة ال خطاء، حيث آ ن الس يطرة احلركية يف احلراكت الرسيعة حتدث عن طريق 

ىل تأ ثري احمليط ودون الاعامتد عىل منا يكون البدء  ترتيب وتنظمي املعلومات يف ادلماغ مس بقًا دون الرجوع اإ التغذية الراجعة واإ

 .ابحلركة عىل ما هو خمطط يف الربانمج احلريك اخملزون يف ادلماغ

لقد حتدث العديد من العلامء حول نظرية الربامج احلركية فقد ذكر آ ن الربانمج احلريك يظهر عند اس تخدام خطة مرتبة تصف 

العلامء مفهوم الربانمج احلريك وقد افرتضوا انه عند البدء ابحلركة العروض ادلاخلية وتنظاميت احلركة ، وكام وحض عدد من 

ماكنية للتعديل خالل تنفيذ احلركة  .فان الربانمج ينظم تنفيذ تفاصيل احلركة مع احلقيقة انه ال توجد اإ
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ىل  اكما( واليت ينتج عهنا –وعرف الربانمج احلريك بأ نه مجموعة التكوينات املس بقة لل وامر احلركية )آ لفا  حراكت موهجة اإ

آ هداف حمددة نتيجة الإاثرهتا وال تتأ ثر ابلتغذية الراجعة الطرفية آ و عائد املعلومات حىت لو اس هتدفت التغذية الراجعة آ و عائد 

 .املعلومات تغيري الهدف
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تقمي حمارضة علمية عن اللغة الانلكزيية يف العاب القوى:

اقام فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حمارضة علمية عن رايضة العاب القوى ابللغة الانلكزيية القهتا 

 الاس تاذة نور عبد الصاحب

وهدفت احملارضه اىل تعريف طالبات املرحةل الاوىل  ابملفردات واملصطلحات اخلاصه برايضة العاب القوى وكيفية نطقها 

ابهتا بشلك حصيح ابللغة الانلكزييه آ ضافه اىل نبذه تأ رخييه عن العاب القوى وآ قساهما ال ساس يه والفعاليات او النشاطات وكت

مثل العدو او اجلري وآ نواعه واملسافات ابالرقام  وتسميهتا   ، الريم  وآ نواعه مثل ريم القرص والرمح واملطرقة ، والقفز  

 ابلزانه والطويل  وآ ضافه اىل تعريف الطالبات بأ مهيه املشاركه مبارثوانت امليش او الركض .وآ نواعه القفز العايل والقفز 

واقميت احملارض يف ملعب الساحه وامليدان لغرض تطبيق احملارضه معليًا للتاكد من استيعاب الطلبة بشلك حصيح املعلومات 

 اليت طرآ ت عىل مسامعهم.
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 حول خماطر  الهجرة غري القانونيةلكية الرتبية البدنية تنظم ندوة 

نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  جبامعة بغداد ندوة علمية حتت عنوان ) خماطر ظاهرة الهجرة 

انن غري القانونية وتداعياهتا الانسانية يف منطقة الرشق الاوسط ( اليت ترآ س جلس هتا الاس تاذ املساعد ادلكتور امحد عد

اكظم ومبشاركة املدرس ادلكتور محمد عبد هللا والاس تاذ املساعد اسامة عبد واملدرس املساعد ابن اوميد رش يد، وحبضور 

 مجموعة من تدرييس اللكية وطلبهتا.

عراق وهدفت الندوة  اىل معاجلة الاس باب اجلذرية للهجرة غري القانونية والزنوح القرصي فضال عن انشاء تعاون اقلميي بني ال

 وايران وتركيا ودول اخرى  وتعزيز العمل املشرتك وتبادل اخلربات.

وتضمنت الندوة حماور عدة من ابرزها مفهوم الهجرة الغري قانونية، اس باهبا، تداعياهتا الس ياس ية، ابعادها الاجامتعية، ومفهوم 

بحر واجلو، حقوق الانسان املهاجر، وتطرق ومعدالت الهجرة الرسية، بروتوكول ماكحفة هتريب املهاجرين عن طريق الرب وال 

حصائيا.  احملارضون عرضا الحصاءات اخلاصة ابملهاجرين العراقني وحبسب بعض املنظامت املهمتة بتوثيق آ عداد املهاجرين اإ

وخرجت الندوة بعدة توصيات تؤكد عىل  توفري فرص العمل املتنوعة مجليع الش باب، حتفزي الش باب عىل التعلق بوطهنم  

زة مؤهالت الش باب من خالل ال ندية ا ل م وعدم التخيلز والتفريط مبقومات القوة الاكمنة فيه وفهيم ، فتح آ ماكن الستامثر اكف



      www.cope.uobaghdad.edu.iq 9102 آ ذار شهر –النرشة الالكرتونية 

 

77 
 

الرايضية والعلمية وامجلعيات واملؤسسات الثقافية اخملتلفة ،الاهامتم مبؤهالت الش باب عن طريق توفري الامتيازات املهمة 

ي والانساين ، وضامن حق املسكن وحرمة اخلصوصية يف مجيع جماالت اليت حتفز مواههبم من خالل ال  تأ مني املعريف والصحز

ىل ماكن آ فضل من آ جل املعيشة آ و طلب  احلياة اكفة،  حتسني مس توى ادلخل املاديز للش باب واحلد من ظاهرة الهجرة اإ

رساء مرشوعات تمنوية تعزز من ماك نة الانسان وحتقق الهنضة الفكرية والتمنوية البحث عن الفرص ال فضل ، والمتهيد لبناء واإ

الضامنة للهنضة احلضارية خدمة لل جيال القادمة ، مع استامثر فرص التقدم العلمي والتكنولويج اليت انتجهتا الثورة املعلوماتية  

. 
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تقمي حمارضة علمية عن التسلسل احلريك:

الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد  حمارضة علمية نوعية اقاهما ادلكتور محمد جامس عامثن يف مادة العاب اقامت لكية 

 القوى حبضور طلبة املرحةل الاوىل والثانية .

كل القرص (( وكذ –املطرقة  –الثقل  –وهدفت احملارضة اىل حماور  عدة امهها التسلسل احلريك اللعاب الريم )) الرمح 

مشاهدة مناذج مصورة عن الاخطاء الشائعة يف مراحل التسلسل احلريك اليت تؤدي اىل ضعف الاجناز وكذكل رشح امه 

 صفات العبني الريم احملرتفني من انحية الطول والبنية والكتةل العضلية ومايه العضالت الاساس ية اليت حتتاهجا اللعبة.

يه القانون ادلويل للعبة وامه تعديالته وحتديثاته اليت تصدر من الاحتاد ادلويل وخالل احملارضة  مت مناقشة اخر ماتوصل ال  

 . iaafاللعاب القوى 
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 لكية الرتبية البدنية تقمي حمارضات معلية للتخصصات النظرية:

عنوان ) بعض مواضيع مادة اقام فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  جبامعة بغداد حمارضة نوعية حتت 

 التعمل احلريك يف ساحات ادلروس العميل ( حارض فهيا الاس تاذ ادلكتور سوزان سلمي ومبشاركة طلبة املرحةل الثالثة .

وهدفت احملارضة اىل ترس يخ مواضيع مادة التعمل احلريك يف اذهان الطلبة من خالل تطبيقها معليا ويف خمتلف 

 يف ساحات السةل اخلارجية.الاختصاصات الرايضية وذكل 

وافاد احملارض ان التعمل احلريك هو تعممي حركة آ و مجموعة مركبة من احلراكت و يتوقف جناح التعمل احلريك عىل رشوط معينة 

 آ مهها الاس تعداد اخلاص ابلطالب وبعضها ابلعمليات العقلية و درجة التعمل و مكية انتقاهل و تأ ثري الانفعاالت.

عمل احلريك يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة من املواد النظرية البحتة وحتتاج مثل هذه املواد اىل احملارضات وتعد مادة الت

التطبيقية او احلركية لكرس الراتبة وامجلود واليصال املعلومة بسالسة ويرس و ظهر التفاعل اجيابيا بني الطلبة وزاد فهم 

 رضة الهدف من اقامهتا.الطلبة ملفردات املادة وحققت احملا
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