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 :تدريس ية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تشارك مبؤمتر دويل يف ميالنو

يل الثاين للممكالت شاركت الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان اسامعيل التدريس ية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يف فعاليات )املؤمتر ادلو

يطالية للفرتة من    .2019آ ذار لس نه  2٣- 22الغذائية واس تخداماهتا يف جمال الرايضة( واذلي عقد يف مدينة ميالنو الإ

( دوهل من احناء العامل لغرض  120ومبشاركة اكرث من )  منت املشاركة الاطالع عىل اخر املس تجدات يف جمال املمكالت الغذائية بدول العامل،وتض 

 .اس تعراض لك ماهو جديد يف اس تخدام املمكالت الغذائية يف الرايضه

املعرض ادلويل واذلي مض   تخصصية لعلوم الرايضه املقامة ، فضال عن حضوريجبميع الورش العلميه ال   وقالت التدريس ية ندى نهبان ان مشاركيت اكنت

 .للرايضيني وآأفضل آأنواع الأعشاب  عدد هائل من الكتب التخصصيه يف جمال العلوم الرايضية واملمكالت الغذائية والتغذية الصحية

حلدث الراييض ادلويل اليت تعد مفخرة لللكية هبذه الاجنازات والنشاطات ويف ختام املؤمتر حصلت املشاركة عىل شهادة دولية تلخص مشاركهتا يف هذا ا

 . والابداعاملمتزية واليت ينفرد هبا تدريس يوا اللكية الام للكيات الرتبية الرايضية يف العراق، وتوجه هلم لك ادلمع والاس ناد لتحقيق هذا المتزي

ن ابرزها عضو الاحتاد العرايق املركزي للريشة الطائرة، عضو امجلعية العراقية للكشافة، كام يذكر ان التدريس ية ندى نهبان قد شغلت عضوية عدة جلان م

يف  EuroMov وشاركت يف العديد من املؤمترات وادلورات وورش العمل اخلارجية اكن اخرها يف ادلورة التدريبية للمركز الاوريب لبحوث احلركة البرشية

 .جامعة مونبيليه يف فرنسا
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 :الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تضيف احتفالية يوم الااكدميي

 :الااكدميييني تدمع الهيئة التدريس ية وتدفع جعةل التعلمي اىل الامامالربيعي: نقابة 

ل الاحتفال بكوكبة من الطبقة اس تضافت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد احتفالية يوم الااكدميي اليت اقامهتا نقابة الااكدمييني العراقيني من اج

 . تعد من امه النخب اليت تسهم يف تطوير اجملمتع الااكدميية والهيئة التدريس ية اليت تعد

قهتا الهيئة التدريس ية يف وقال الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ان نقابة الااكدمييني تعد من الاجنازات املهمة اليت حق

ذه النخبة املهمة وتوفرهلم اكفة الامور اليت حيتاجوهنا وتذليل مجيع الصعوابت من اجل حتقيق العراق ذكل لهنا تعمل عىل انشاء عدد من القوانني اليت تدمع ه

 .املس توى املعايش اذلي يليق هبم كطبقة هممة تس تحق لك الاحرتام والتقدير

ا تواهجه اي من املشالك سواء عىل واضاف الربيعي ان النقابة اسست من اجل جعل الاس تاذ اجلامعي يسكن عىل شاطئ الامان والوقوف اىل جانبه عندم

 .املس توى املؤسسايت او اجملمتعي
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 ىنة يف بطوةل العرب للعاب القو طلبة الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حتصد امليداليات امللو 

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

اب القوى املقامة حاليا يف حقق الطالب حسني فالح يف املرحةل الرابعة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد امليدالية اذلهبية يف بطوةل العرب للع

 مس 2.1٧مجهورية مرص العربية بلعبة القفز العايل حمققا ارتفاعا وقدره 

الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي عن فرحه ازاء حتقيق الطالب هذا الاجناز عىل املس توى العريب واعدا الاهامتم هبذه واعرب معيد لكية الرتبية وعلوم الرايضة 

 .اخلامات واملواهب الش بابية وتطوير قدراهتم البدنية من اجل حتقيق اجنازات عىل املس توى الاس يوي وادلويل

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

 

 

 

 ةنهتيتدريس يوا الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تشارك الطلبة حلظات خترج املرحةل امل 

تعد الطقوس الطالبية اليت ابدرت الهيئة التدريس ية يف لكية الرتبية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد مبشاركة طلبة املرحةل الرابعة للتقاط الصورة التذاكرية اليت 

 اعتادها الطلبة عىل اقامهتا عند هناية العام ادلرايس للمرحةل املنهتية

بيعي معيد وحرصت الهيئة التدريس ية عىل دمع الطلبة يف مثل هذه الكرنفالت الطالبية حيث شهدت الصورة التذاكرية للطلبة الاس تاذ ادلكتور عدي الر 

ذه املبادرات اللكية ومعاونيه الاس تاذ ادلكتور صباح قامس والاس تاذ ادلكتور فراس مطرش وعدد من التدريس يني والتدريس يات الافاضل، حيث ان مثل ه

 .لمية اىل الامامتشلك نوع من ادلمع املعنوي للطلبة وتعزيز شعورمه العايل يف مدى التاكتف بني الهيئة التدريس ية والطلبة اذلي يصب يف تقدم العجةل الع 
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 للكية الرتبية البدنية تس تضيف منافسات بطوةل العراق لطلبة اجلامعات يف رفع الثقا

 8-٧طالب( يف رفع الثقال للفرتة من  –بطوةل العراق لطلبة اجلامعات )طالبات “اقميت عىل مالعب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد 

( طالب وطالبة ميثلون خمتلف 5٣واليت نظمها الاحتاد العرايق املركزي لرفع الثقال ابلتعاون مع لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة مبشاركة ) 2019نيسان 

 -جامعة الارساء -اجلامعة التقنية -جامعة الكوفة -جامعة الرتاث -جامعة اوروك -اجلامعة املستنرصية –جامعة جهيان  –اجلامعات يف العراق )جامعة بغداد 

 . (املعهد التقين

تنش يط واقع الرايضة اجلامعية   ان الهدف من اقامة هذه البطوةل س نواي هواملرشف عىل البطوةل   ادلكتور مصطفى صاحل  وقال امني رس احتاد رفع الثقال

 .وتطوير املواهب الرايضية لطلبة اجلامعات واختيار منتخب اجلامعات العراقية، اس تعدادا للمشاركة يف البطولت اخلارجية

حسني مخيس، ادلكتور تيسري امحد، ادلكتور معر خادل، وادلكتورة ادلكتور   وقام مبهمة تدريب املشاركني من جامعة بغداد لك من ادلكتور غسان اديب،

ادلكتور مصطفى صاحل والس يد صاحل همدي خميف رئيس جلنة املسابقات وعضو الاحتاد املركزي لرفع   امني رس احتاد رفع الثقال احالم شغايت، وابرشاف

 . .الثقال

ابلطالبات اليت بلغت ذروتھا حبيث اكنت املنافسة بني جامعة بغداد واجلامعات الاخرى عىل اشدها، وشھد اليوم الاول من البطوةل آأقامة املنافسات اخلاصة 

كغم، وحصل  162كغم ومجموع  86كغم ورفعة النرت  ٧6و مت تسجيل ارقام عراقية جديدة وغرب آأس يوية لالعبة آ وشني حمسن اذ حققت برفعة اخلطف 

، زمن سعدون املركز 55، الزهراء عبدالكرمي بوزن 49حنني فراس املركز الثاين بوزن   يوسف املركز الاول، عىل النتاجئ الفردية للطالبات لك من سهام

، طيبة معر املركز الاول س يلفا رسكيس املركز الثاين بوزن ٧1، اوشني حمسن بوزن 64، فاطمة صادق بوزن 61الاول اجشان س تار املركز الثاين بوزن 

 .8٧، الصفا عبدالرزاق بوزن +8٧صفا امحد املركز الثاين بوزن  ، نبأأ سامل املركز الاول81

، عيل محمود 61يوسف انرص املركز الثالث، بوزن   ، محمد صاحل املركز الاول، هممين عصام املركز الثاين، 55واكنت نتاجئ الطالب عبدهللا معر بوزن 

مصطفى حيدر املركز   امحد عباس املركز الثاين،  ، كرار حسن املركز الاول،6٧ثالث بوزن املركز الاول، محمد امحد املركز الثاين، عبدهللا خادل املركز ال 

، محمد عامر يرس 96، رسمد سعد بوزن 81املركز الثالث بوزن   ، ليث عبد الكرمي املركز الاول، امري طه املركز الثاين، صادق حمسن،٧٣الثالث بوزن 

مؤيد  -همند خرض -كنعان معران -اما حاكم البطوةل لك من منذر بالل 109، حسني جليل بوزن +109ين بوزن ابراهمي خليل املركز الثا  املركز الاول،

 .فالح حسن -عباس فاضل -عدانن امحد رايض -عامد سالمة -خادل عبدالزهرة -العبديل
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 :احتاد غرب اس يا والعرايق يكرمان معيد لكية الرتبية وعلوم الرايضة عدي الربيعي

ركزي بذات اللعبة كرم الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة من قبل احتاد غرب اس يا بكرة السةل والاحتاد العرايق امل

د ان ابتعد عنه لعوام كثرية ومل بشهادة تقديرية بسبب هجوده الفنية والادارية اليت اكن هل اتثريا كبريا يف جناح بطوةل غرب اس يا اليت اس تضافها العراق بع

ره الرايضة املتعطش يكن غريبا عىل خشصية متتكل اترخيا واراث رايضيا ليك يليب نداء الاس تعانه من قبل زمالئه لرفع راية العراق عاليا عىل ارضه وبني مجهو 

 .لس تضافة مثل هذه الكرنفالت الكبرية

طالب وطالبة من اللكية وزهجم يف البطوةل للجانب  25اح البطوةل من خالل مساتمته يف توجيه حوايل يذكر ان الربيعي خسر طاقات اللكية خدمة يف اجن

ان طالب وطالبات اللكية اكن هلم التاثري الابرز يف   التنظميي والفين والاداري لغرض اجناح البطوةل اليت اكنت حتت ارشاف ادلكتورة وسن حنون معربة

 .وةل لوجودمه املهم واحليوي من انحية التنظمي وبدوه شكر العميد هؤلء الطلبة ممثنا هجودمه يف تقدمي الامثل للرايضة العراقيةاعطاء طابع الانس يابية للبط

  

 



www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019 نيسان شهر –النرشة الالكرتونية 

10 
 

 

 



www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019 نيسان شهر –النرشة الالكرتونية 

11 
 

 

 

 



www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019 نيسان شهر –النرشة الالكرتونية 

12 
 

 :الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنجز مالعب التنس الرئيس ية

الهيئة  اجنزت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد ادامة وصيانة مالعب التنس الاريض مضن فرتة قياس ية من اجل عودته امام اعضاء

 .جلامعات العراقيةالتدريس ية لجراء احملارضات الفنية يف لعبة التنس للطلبة فضال عن قدرته عىل اس تضافة البطولت احمللية والطالبية اليت تقام بني ا

من اعامل صيانة واعادة تأأهيل مالعب التنس الرئيس ية يف اللكية وبزمن   وقال الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي معيد اللكية ان اللجنة املنفذه للمرشوع انهتت

 .وضعه اىل امت اجلاهزية وعودته اىل العمل قيايس والرشوع يف وضع اللمسات الاخرية لغرض افتتاح امللعب حيث دآأب امجليع عىل العمل ليال وهنارا من

ور صباح فرتة اعادة التأأهيل شهدت هجود حثيثة من قبل عامدة اللكية ممتثةل ابدلكتور عدي الربيعي معيد اللكية ومعاونيه العلمي والاداري ادلكت  يذكر ان 

 .اكامل امللعب ابلشلك الامثل قامس وادلكتور فراس مطرش مبتابعة دورية مس مترة لفرتات صباحية ومسائية لغاية
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 :معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يوجه ابعادة اتهيل ملعب كرة القدم

ي معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اجلهات اخملتصة يف املبارشة لعادة واتهيل ملعب كرة القدم بسبب مرور فرتة وجه الاس تاذ ادلكتور عدي الربيع

د من طويةل وهو خاضع اىل العديد من الاس تخدامات سواء من حيت الطلبة اذلي جيري مفردات مهناهجم التطبيقي عىل ادميه او بسبب اس تضافته لعدي

 .معية الس نويةالبطولت اجلا

وحدات الهندسة والزراعة العاملني يف اللكية عىل امت الاس تعداد للمبارشة يف هذه املرشوع حيث سيشهد امللعب اعادة تأأهيل اكمةل   واضاف الربيعي ان

 . لطرق القانونية ادلقيقةمن انحية اعادة زرع البذور العشبية ويه معلية تتطلب هجدآ  كبريا وكذكل اعادة هتيئة تربة الارض وختطيط امللعب اب
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 :حمارضة عن البحث العلميلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تقمي 

القهتا ادلكتورة   لمية(ُآلقيت يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد حمارضة علمية حتت عنوان )الاخطاء الشائعة يف كتابة املصادر للبحوث الع 

 . هنىى حمسن لطلبة املرحةل الثالثة ملادة البحث العلمي

طاراً للعمل البحث العلم  ووحضت احملارضة آ لية تباعها لتنفيذ آأية دراسة آأو حبث علمي، كام تُعد اإ ي ومهنجيته واليت تتضمن مجموعة من اخلطوات اليت جيب اإ

ل آأ  ن مثة آأخطاء عديدة يف ما يتعلق بتنفيذ ادلراسات والبحوث العلمية، حيث تسهم هذه املهنجية يف مساعدة الباحثني يف جتويد حبوهثم ورسائلهم العلمية، اإ

التعريف البحث العلمي وآأمه خصائصه فضال عن حتديد   الأول  كهبا الباحثون خالل املراحل اخملتلفة للبحث، وتتلخص هذه املداخةل يف حمورين تناوليرت

املهنجية ومهنجية آأمه العوامل اليت تؤدي اىل ضعف البحوث مهنجيًا شالك ومضموان، واحملور الثاين عرض الأخطاء الواردة ،ويه عىل نوعني هام: الأخطاء 

 .لرضوري تفادهيا وجعل البحث مبس توى علمي رصني  الأخطاء، ومتت الإشارة اىل الشائعة مهنا
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 :فل ابحباب هللا بيوم اليتمي العرايقلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حتت

ة )حنن نساعد( ، برعاية وحضور الس يد رئيس جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور عالء عبد احلسني اقامت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ابلتعاون مع منظم

 . بدنية مبناس بة يوم اليتمي العرايقمباراة كرنفالية لحباب هللا واحتفالية اىل جانب وزايرة ميدانية ملنشأ ت الرتبية ال 

عىل   ، مثنياوآأشاد رئيس جامعة الاس تاذ ادلكتور عالء عبد احلسني هبذه املناس بات ذاكرا آأتميهتا ، هذا وان اجلامعة حريصة عىل اس تضافة احباب هللا 

 .املنقطعة  م اخلريية املس مترة يريوآأعامهل  )رايضيوا الامل(  هجود العاملني واملنظمني لهذه الفعاليات يف اللكية ودور فريق

ن الس يدان معاوانن العميد للشؤون العلمية والادارية الاس تاذ ادلكتور صباح قامس وادلكتور فراس مطرش ، وفريق )رايضيوا الامل (املكون م   واس تقبل

 . عدد كبري من طلبة الرتبية البدنية ، الأيتام املشاركني يف هذا احلفل

لكرنفال عدة مبارايت ترفهيية لاليتام ، جرت بيهنم وبني فريق )رايضيوا الامل( وكذكل زايرة عدد من قاعات اللكية وزايرة صاةل واقميت يف هذا ا 

ة ومشاهدة امجلناس تك ومشاهدة اس تعراضات فنية لعنارص لعبة امجلناس تك اكفةمن قبل الطالب املوهوب عبد هللا جامل سكران وكذكل زايرة قاعة املالمك

 . ل ابملالمكة للهواةنزا

معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي وادلكتور صباح قامس   )حنن نساعد( اخلريية رئيس اجلامعة و تكرمي  ويف ختام احلفل كرمت منظمة

 .وادلكتور فراس مطرش وممثيل فريق )رايضيوا الامل (الطالب عيل مش تاق والطالب غزوان رزاق
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 ةوعلوم الرايضة ختتمت البطوةل الس نوية للكرة الطائر   لكية الرتبية البدنية
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وم الرايضة الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي والسادة املعاونني العلمي الاس تاذ ادلكتور صباح قامس، والاداري معيد لكية الرتبية البدنية وعل   برعاية  

 .”البطوةل الس نوية ابلكرة الطائرة للطالب والطالبات والاساتذة  الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش اختمتت عىل القاعات الرايضية

ات الاولية والعليا وتدريسو اللكية هبدف تفعيل جانب الرتابط بني الفئات اخملتلفة من تدريس يني و طلبة وشارك يف البطوةل طالب وطالبات ادلراس

 .وموظفني من هجة، واىل اكتشاف املواهب واملهارات اخملتلفة لالعبني املشاركني من هجة اخرى

ق املرحةل الاوىل، جمرايت حامس ية رائعة وقوية بني الفريقني يف الاشواط اكفة وشهدت املباراة الهنائية لفئة الطالب واليت تنافس فهيا فريق الاساتذة ضد فري

 .2019-2018ووسط تشجيع وهتافات الطلبة، وانهتت بفوز مس تحق لالساتذة، وخطفهم لكأس البطوةل للعام ادلرايس 

 .مس تحق للتدريس يات، وخطفهم لكأس البطوةل للمومس احلايل اما فامي خيص فئة النساء فتنافس لٌك من فريقي التدريس يات واملرحةل الثانية وانهتت بفوز

والس يد رئيس فرع الالعاب   ويف ختام البطوةل مت توزيع امليداليات للمركزين الاول والثاين وللطامق التحكميي من قبل الس يد معاون العميد للشؤون العلمية

 .تور عيل يوسفالفرقية الاس تاذ ادلكتورة هدى محيد عبد احلسني، والاس تاذ ادلك 
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  :تنظم محةل تطوعية مللعب التنس  ايضةلكية الرتبية البدنية وعلوم الر

ومجموعة من طلبة اللكية   محةل تطوعية شارك فهيا اعضاء الهيئة التدريس ية  نظم فرع الالعاب الفردية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد

 .مشلت تنظيف ارضيات امللعب ومدرجاته

لواسعة اليت شهدهتا مالعب التنس اخلارجية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة من اعامل صيانة واعادة تأأهيل ، وجاءت هذه امحلةل بعد امحلةل التأأهيلية ا

مس وادلكتور فراس وما تضمنته من هجود حثيثة من قبل عامدة اللكية ممتثةل ابدلكتور عدي الربيعي معيد اللكية ومعاونيه العلمي والاداري ادلكتور صباح قا

 .تابعة دورية مس مترة لأوقات صباحية ومسائية لغاية اكامل امللعب ابلشلك الامثلمطرش مب 

كساء ملعب اللكية الرئيس ) العاب القوى ( ابلتاراتن عادة تأأهيهل وفق  يذكر ان لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة نظمت كثريا من امحلالت املامثةل اكإ واإ

نشاء امللعب اخلاص بكرة القدم اذلي املواصفات ادلولية والعاملية ليظهر حب ةل مثالية ختدم طلبة اللكية والضيوف املس تخدمني لهذا امللعب العريق وكذكل اإ

لبة اللكية، و يعد امللعب اخلامس يف اللكية فضال عن املالعب الاربعة الاخرى اخلارجية مهنا وادلاخلية لكرة القدم، واليت س تحتضن اعدادا كبرية من ط 

 .اخلية واخلارجيةالبطولت ادل

عىل مجيع العاملني ملا يبذلوه من هجود جبارة ليال وهنارا لس تكامل هذا العمل مضن وقت حمدد لضامن اس مترار تأأدية ادلروس العملية يف   واثنت عامدة اللكية

 .مادة التنس
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 :التقيمي اذلايت جلنة معايري الاداء اجلامعي يف الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنجز ملف

طة التحسني مس مترة مضن اجنزت جلنة اس تكامل معايري الاداء اجلامعي يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد ملف كتابة تقرير التقيمي اذلايت وخ

 . املدة احملددة وتسلميه اىل قسم ضامن اجلودة والاداء اجلامعي

 مدى الاسابيع الثالثة املاضية لجناز مجيع الفقرات املطلوبة من قسم ضامن اجلود والاداء اجلامعي واقامت اللجنة اجامتعات يومية عىل

لس تكامل خطة التحسني   مس مترة يف معلها وعقد اجامتع موسع يف القريب العاجل برئاسة معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي   واكدت اللجنة اهنا

زاء لك فقرة من فقرات التقريروتشكيل اللجان اخلاصة لإجن  .ازها وفق التوار خ املثبتة اإ
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 الك للمخدراتالاعالم ابقامة برانمج   ضة يوجهمعيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الراي
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الاعالم واملوقع الالكرتوين ابقامة برانجما عىل مس توى عال من تنظمي فقرات   وجه معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي

النشطة يف اجملمتع مبا حتمهل من وحماور تصب يف بودقة )الك للمخدرات( من اجل الهنوض بطلبتنا وش بابنا يف التحدي خملاطر اخملدرات اليت تعصف هبذه الفئة 

 .مواهب وخامات قادرة عىل الهنوض ابجملمتع وايصاهل اىل بر الامان وجعل العراق يقف يف مصاف البدلان املتقدمة

جملمتعية والعمل عىل واكد الربيعي عىل رضورة الوقوف يدا بيد مع اجلهات اخملتصة وذات العالقة من اجل منع هذا اخلطر اذلي رسعان مايس تفحل هبذه الفئة ا

 . تنوير عقول ش بابنا من الاساليب اليت تس تخدم من قبل احصاب النفوس الضعيفة

عىل شلك حمارضات وملصقات وارشادات توعوية ووجه فريق اللكية الاعاليم اىل اعداد مايلزم   واضاف ان الربانمج سيتضمن عدت حماور س تكون

 .س بوع اجلاريخبصوص امحلةل اليت س تطلقها اللكية يف الا
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 :البدنية وعلوم الرايضة تس تضيف طلبة معهد املكفوفنيالرتبية 

التطوعي رايضيو من منطلق مبادراتنا مس مترة ،اس تضافت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد طلبة معهد املكفوفني اليت نظمها فريق الامل 

 .وانه العلمي والاداري ابلتعاون مع اللجنة البارامبية الوطنية العراقيةالامل واذلي يرشف عليه معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي ومعا

ه الفئة وتعلميهم من قبل وتضمنت الزايرة مرافقة الاطفال املكفوفني مع املرشفني علهيم يف اروقة اللكية اذلين اكن هلم آأثر فعال يف تدريب كيفية التعامل مع هذ

 .  ىمسى الا وهو ادخال الهبجة والرسور اىل قلوهبمفريق رايضيو الامل من اجل حتقيق الهدف الا

 . عدد من ابطال العراق املكفوفني بلعبة اجلودو ولعبة اجلرس واكن وجودمه دافعا معنواي ونفس يا لاليتام املكفوفني  وحرض هذه الفعالية

متثل شيئا يسريا يقدم اىل هذه   ويه  هدااي تقديرية  ومنحهم ويف ختام هذه الفعالية عرب معيد اللكية عن حبه وترحيبه لهذه الفئة املهمة من الاطفال 

 .الرشحية من اجملمتع العرايق

الست نور ( واكن لتنظمي فعاليات خاصة ابملكفوفني  –ادلكتور ميادة زهري  –يذكر ان الزايرة اكنت ابرشاف الهيئة التدريس ية ومه ) ادلكتور انسام يعرب 

عاين والاس تاذ ادلكتور اميان عبد الامري اثره الواحض يف نفوسهم، اذلين اكن هلم احلضور الاوسع يف الوصول اىل ادلار من قبل الاس تاذ ادلكتور امحد ال

ال وفني ابحتوائه عىل اطفوحماوةل الوقوف عىل احتياجاهتم وتوفري مايلزم من املساعدات املطلوبة اذ يعد هذا املعهد الوحيد يف مدينة بغداد لرعاية وتعلمي املكف

 .% من الايتام والبقية من العوائل املتعففة٧0
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 تعن نظام املقررا  لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم ورشة معل

واملوسومة ) رشوط  2019-2018نظمت جلنة تطبيق نظام املقررات يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد ورش هتا الاوىل للعام ادلرايس 

بيقه يف اجلامعات نظام املقررات يف اجلامعات العراقية( لغرض مناقشة نظام املقررات اذلي دعت هل وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي بتط   وضوابط

اون العميد العراقية بدءاً من العام ادلرايس املقبل، وللمراحل الاوىل، وعقدت اجللسة حبضور معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي، ومع

 .للشؤون العلمية الاس تاذ ادلكتور صباح قامس والسادة رؤساء الفروع ومجع غفري من اساتذة اللكية

نظام الاول من الورشة حمارضة القاها الاس تاذ املساعد ادلكتور عبد اجلليل عبد اجلبار اليت هدفت اىل التعريف العام ابملصطلحات الرئيس ية ل وتضمن احملور 

مج سواء اكن املقررات والفصول ادلراس ية والساعات املعمتدة والية تسجيل الطلبة، واوحض فهيا ان الربانمج يتكون من مجموعة من املقررات وفقا للربان

 .برانمج الباكلوريوس او املاجس تري او ادلكتوراه

مت اجنازها من قبل  يف حني تناول احملور الثاين مهنا القاء حمارضة لالس تاذ ادلكتور اسامة امحد عرض من خاللها خطة اللكية الشامةل لنظام املقررات واليت

ملواد الاجبارية والاختيارية ومتطلبات اللكية الاساس ية من الساعات النظرية والعملية، واوحض اللجنة املشلكة اذ مت عرض اجلداول التفصيلية للمقررات وا

 .ان هناك مقررات ممهدة ملقررات اساس ية اذ جيب جتاوزها من قبل الطالب للحصول عىل املقرر الاسايس

نب عىل تدرييس اللكية كون ان هذا النظام مس تحدث يف اجلامعات واكد معيد اللكية عدي الربيعي عىل رضور عقد سلسةل من الورش التثقيفية هبذا اجلا

ىل اعضاء جلنة العراقية ويتطلب وقتا لدراك تفاصيهل وساعاته ادلراس ية وكيفية اختيار الطالب للمقررات وابرشاف التدرييس، كام واثىن الس يد العميد ع

 .لكية واجلامعة وبوقت قيايساملقررات ملا بذوهل من هجد وما مت من حتديد ملقررات اللكية ال 
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 ةاميت الرتقيات العلميعن تعل  لكية الرتبية البدنية تس تضيف ندوة

قسم الرتقيات العلمية يف   ( اليت اقاهما 201٧لس نة  16٧اس تضافت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الندوة املوسومة ) تعلاميت الرتقيات العلمية رمق 

ر اسامة فاضل عبد اللطيف، ورؤساء ومقرري حضور مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية الاس تاذ املساعد ادلكتو   اليت شهدت  رئاسة جامعة بغداد

 .اللجان الفرعية للرتقيات العلمية للتشكيالت اكفة

 .تدفع حركة الرتقيات العلمية اىل الامام وجتاوز العقبات اليت تواجه معل جلان الرتقيات  وهدفت الندوة اىل تبين الس بل اليت

همام اللجنة املركزية للرتقيات العلمية مهنا تولهيا تروجي معامالت الرتقية اىل مرتبة الاس تاذية  وتضمنت الندوة ايضا عرضا ل خر املس تجدات اليت طرآأت عىل

وتروجي معامالت الرتقية اىل مرتبة ) اس تاذ مساعد واس تاذ ( لعدد من اللكيات  201٧لس نة  16٧لتشكيالت اجلامعة اكفة استنادا اىل تعلاميت الرتقية رمق 

اىل  2/1/2018عة بغداد استنادا اىل التوجهيات الوزارية ، فضال عن عرض املعامالت املس تلمة واملنجزة للمدة من الاهلية املوزعة عىل جام

 .وآ ليات العمل اليت تقتضهيا معامالت الرتقية العلمية جبميع مراتهبا ٣1/12/2018
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   )sKids Athletic  (:عن رايض الاطفال  الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تس تضيف دورة

الاس تاذ   برعايةخاصة من ( Kids Athletics) رايض الأطفال  ية بعنواناس تضافت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد دورة تدريب 

 .ادلكتور عدي الربيعي معيد لكية

ىل استامثر القوه البدنية للطفل وتوظيف طاقته احلركية بصورة علمية رايضية مضن تدريبات عاملية اليت حارض فهيا احملارض  ادلويل ادلكتور وهدفت ادلورة اإ

 .كتور زيدون جواد من لكية الرتبية البدينة وعلوم الرايضهعيل صادق ذايب، وادل

ىل معيد اللكية   املشاركني واحملارضين وقد  للأطفال  والشهادات  الهدااي  ويف هناية ادلورة مت توزيع قدمت املديرية العامة للرتبية الرايضية درعا تقديراي اإ

 .قدمه ادلكتور عيل صادق
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 :تدريس يان من الرتبية وعلوم الرايضة يشاراكن يف دورة املهارة ابلريشة الطائرة

جامعه اببل حتت   رايضه يفشارك تدريس يان من لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يف ادلوره التدريبية املقامه يف لكيه الرتبيه البدنية وعلوم ال

اصه ابلريشه الطائرة وآ خر املس تجدات يف قانون اللعبه( ومه الك من الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان اسامعيل والاس تاذ املساعد عنوان ) املهارات اخل

عىل طلبة املرحةل الاوىل لللكية املس تضيفة، وتنوعت احملارضات   لؤي حسني جاء ذكل بعد تلقهيام دعوة ر ىمسية للقاء حمارضة يف الاختصاص نفسه  ادلكتور

 .ابني عالقة الاختبارات ابلتدريب يف الريشة الطائرة وعالقة التعمل احلريك ابلريشة الطائرةم

جامعه اببل،  –بتقدمي درع المتزي همدى من الاس تاذ ادلكتور هدود عبيد شعيةل )معيد لكية الرتبيه البدنية وعلوم الرايضه   ويف ختام ادلورة لكف املشاركني

 .ارق الربيعي معيد اللكية( فضال عن تسلمهام شهادات مشاركة تمثينا ملشاركهتم الفعاةل يف اجناح هذه ادلورةاىل الاس تاذ ادلكتور عدي ط
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 :ة عن احلراكت الرايضيةالرتبية البدنية وعلوم الرايضة تقمي حمارض 

لطلبة   جبامعة بغداد حمارضة نوعية عن الية التحليل للحراكت الرايضية مجموعة التحليل احلريك  اقام فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

 املرحةل الرابعه

حيث   آأ. م. د امحد س بع… آأ. د هدى محيد… مر.. آأ. د ايرس جناحو ارشف عىل احملارضه لك من اعضاء الهيئة التدريس ية لك من آأ. د امحد اث

وقد دارت  احملارضون عىل آأتمية اس تخدام التحليل احلريك واجياد املتغريات البيومياكنيكيه يف الالعاب الرايضيه لتصحيح املسار احلريك يف الاداء   ركز

نظرا للتطور التكنلويج اذلي يشهده العامل بعد ان اكن التحليل يمت ابلطريقة اليدويه   تطورتالعديد من النقاشات العلميه حول طرق القياس احلديثه واليت 

 .يف قت مىض
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 :د لقب بطوةل اجلامعات ابلطائرة للطلبةالرتبية البدنية وعلوم الرايضة تسهم يف حص

كركوك مبشاركة تسعة اسهمت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف حصد جامعة بغداد املركز الاول للطالب والطالبات ابلكرة الطائرة اليت اقميت يف مدينة 

 .فريق طالب 24فرق نسائية من جامعات العراق اخملتلفة و

للطالب الاكدر التدرييب اذلي يقوده املدرب ادلكتور حسني س هبان واملدرب ادلكتور خليل س تار من لكية الرتبية البدنية وعلوم وقاد فريق جامعة بغداد 

 .الرايضة فضال عن ارشاك عدد كبري من طلبة لكيتنا يف متثيل الفريق اذلين احملرك الرئييس يف حتقيق هذا الاجناز

ربعة جماميع مس تخدمني اسلوب التسقيط الزويج يف املواهجات ، وبعد املنافسات القوية وصل فريق جامعتنا اىل مت تقس مي الفرق النسائية اىل ا  يذكر

ابلكرة الطائرة للطالبات  املنافسة عىل املركزين الاول والثاين مع فريق امحلدانية وبعد مباراة اتسمت ابحلدية فاز فريق جامعة بغداد ببطوةل اجلامعات العراقية

 .وطالبات دايىل اثلث واملس تننرصية اثلث مكرر 2 -٣اجلامعه امحلدانية عىل املركز الثاين بنتيجة وحصول 
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 :تدريس يون من الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حيصلون عىل شهادات تقديرية يف مؤمتر دويل

الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان اسامعيل والاس تاذ ادلكتور فارس سايم والاس تاذ   حصل التدريس يون يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد

شاركهتم الفعاةل يف اعامل وذكل تقديرا وتمثينا مل   من لكية الرتبية الاساس ية يف اجلامعة املستنرصية  املساعد ادلكتور احالم شغايت عىل شهادات تقديرية

عىل مس توى امللتقى العلمي ادلويل الأول لالختبارات والقياس يف اجملال الراييض حيث متثلت مشاركهتم مكقررين جللسات امللتقى مضن مخس جلسات فقط 

 .العراق ملناقشة البحوث املشاركة يف امللتقى

س تاذ ادلكتور عامر ايس القييس معيد لكية الرتبية الاساس ية يف اجلامعة املستنرصية وذكل تمثينا ويف ختام امللتقى مت تسلميهم شهادات مشاركة من قبل الا

 .ملشاركهتم الفعاةل يف اجناح هذا امللتقى
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 تدريس يان يف لكية الرتبية البدنية ينرشان حبثا يف جمةل دولية تصدر يف الهند

جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش الراكيب ومبشاركة املدرس املساعد فرح عصام عبد  –نرش التدريس يان يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

اجملةل ادلولية للبحوث يف  – (International Journal of Research in Social Sciences and Humanities)  حبثا يف اجملةل العامليةالامري

ت . وحت2019يه جمةل فصلية دولية تصدر يف الهند )مطبوعة وعرب الإنرتنت(، وذكل يف العدد التاسع، نيسان  (IJRSSH) العلوم الاجامتعية والإنسانية

 الرمق املعياري ادلويل

 e-ISSN: 2249-4642, p-ISSN: 2454-4671 

التايكوندو  تطرق الباحثان يف حبهثم اذلي محل عنوان )تأأثري مترينات ببليومرتية خاصة لتطوير القوة الانفجارية جملموعة عضالت الاكحل لالعيب فريق

ديثة يف فنون ادلفاع عن النفس، وتمتزي برسعهتا العالية، ويه تتأألف من عدد من احلراكت الش باب( اىل لعبة التايكوندوا واليت يه واحدة من الالعاب احل

الرجلني بشلك كبري  الهجومية وادلفاعية واليت متثل همارات اللعبة حيث تس تخدم الارجل والايدي بطريقة اثبتة تمتثل ابلرسعة والقوة والثبات، و تمت مقارنة

جيابيا آأثناء الرضب وآأداء احلراكت عىل مس توى عال مع اليد، لس امي ،عند )مفصل ال اكحل( ليصيب ويسجل نقاط ، ومن مث فاإن القوة املتفجرة تلعب دورا اإ

 من خالل مجموعة عضالت الاكحل

تة آأسابيع مع وتضمن البحث سلسةل من متارين القوة تسهم يف تطوير القوة الانفجارية لعضالت الساق ابس تخدام آأدوات التدريب. والتدريب اس متر لس  

 .( دقيقة20-15ثالث وحدات )

جيايب عىل تقوية مفصل الاكحل، وتوصال اىل ان اس تخدام الامترين البب  ليومرتكية يف تطوير وخلص الباحثان اىل ان تطبيق متارين القوة املس تخدمة لها تأأثري اإ

 .طلب تقويهتا، ونوع الامترين املطلوبة والشدة وتردد ومدة الراحةالقوة الانفجارية فعاٌل يف اداء احلراكت لجل حتديد نوع ضعف العضالت اليت تت
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آأجل الارتقاء ابللكية اىل يذكر آأن عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قد حثت الباحثني يف كثري من ندواهتا العلمية عىل النرش يف اجملالت العاملية من 

 النتاج الفكري لللكية ومؤرشا من مؤرشات  ىمسعهتاالعلمية وجودهتااملس توى ادلويل من خالل نرش البحوث اليت متثل 

 

 

 

 

 :معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة عدي الربيعي يكرم من نظريته يف جامعة اببل

اد بدرع تقديري من قبل لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف كرم معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي يف جامعة بغد

 .( قانون اللعبة جامعة اببل وذكل عقب انهتاء ادلورة التدريبية اليت اقامهتا الاخرية حتت عنوان )املهارات اخلاصة ابلريشة الطائرة واخر املس تجدات يف

د من قبل عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة من خالل زج املالاكت الااكدميية يف القاء وجاء هذا التكرمي من قبل جامعة اببل بسبب ادلمع الالحمدو 

د هذه املؤسسات احملارضات يف ادلورات التدريبية مبختلف الالعاب اليت تقميها مجيع املؤسسات الرايضية ابعتبار ان اللكية تعد الرافد الاسايس يف تزوي

 .املطلوبة اليت ختدم وترفع مس توى الطلبة يف هذا اجملالابخلربات العملية والنظرية 

د تلقهيام دعوة يذكر ان الك من الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان اسامعيل والاس تاذ املساعد ادلكتور لؤي حسني شاراك يف ادلورة التدريبية يف جامعة اببل بع

لكية املس تضيفة، وتنوعت احملارضات مابني عالقة الاختبارات ابلتدريب يف الريشة ر ىمسية للقاء حمارضة يف الاختصاص نفسه عىل طلبة املرحةل الاوىل لل 

 .الطائرة وعالقة التعمل احلريك ابلريشة الطائرة

  



www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019 نيسان شهر –النرشة الالكرتونية 

47 
 

 

 

 :طائرةمعيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يلتقي ابلطلبة الفائزين ببطوةل كرة ال

اجناز املركز الاول  التقى معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي الطلبة للفئتني اذلكور والاانث اذلين اسهموا يف حتقيق

 .ادمتوجني ابذلهب والكؤوس بلعبة كرة الطائرة اليت اقميت يف جامعة كركوك عرب متثيلهم املنتخب الاسايس جلامعة بغد

يكون هناكل خليط بني  واثىن الربيعي عىل هجود هؤلء الطلبة ممتنيا هلم دوام الابداع والاجناز مؤكدا عىل اتمية ان يكون الراييض ) ااكدمييا ( ويف احملصةل

 .العمل والاداء فيعطي نتيجة ابداع عالية املس توى همنئا الفريقني ومدربهيم عىل هذا الاجناز العايل

الية ي يف الوقت نفسه الطالبة مروة قيس عىل الاجناز اذلي حققته يف بطوةل العرب للعاب القوى حيث قامت مروة ابلطاحة ابلرمق العرايق لفعوهنّأأ الربيع

 امصة القطرية ادلوحةعريم املطرقة حمققة رمقا صعب املنال ممتنية للطالب حسني فالح العودة متوجأ  ابحد او ىمسة بطوةل اس يا للعاب القوى املقامة حاليا يف ال

. 
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 حمارضة ابلتعمل احلريكلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم 

امه العلمي عرب القاء حمارضة نظم فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد مضن نشاطاته الفصلية املس مترة لالرتقاء ابلطلبة ومس تو 

 . لواحد منرينوعية بعنوان )التنامغ مابني التعمل وادلماغ ( حارض فهيا الاس تاذ ادلكتور امرية عبدا

فة او املعلومات وتضمنت احملارضة حمورين وابجتاهني نظري وتطبيقي، اذ يعد التعمل انجت من التغري يف معرفة املتعمل او بنائه املعريف من حيث مك املعر    

س تجاابت اخملتلفة من معل املخ بواسطة لك وكيفية تنظميها حيث ظهر من خالل دراسة الفروق والاختالفات يف خالاي املخ احليوية اليت تظهريف امناط الا

خالهلام تبني ان املناطق اخملتلفة اليت تعمل اثناء الانشطة مثل حتليل الاصوات والاس تجابة للتخيالت اذلهنية   من املسح التكنلويج والكومبيوترالذلين من

، وعلية فان املتعمل حيامن يعاجل املعلومات ويس تخدم طريقة معينة يف معاجلهتا ان خالاي املخ ختتار مناطق لتعمل بناءا عىل ما يفعةل الانسان يف هذة اللحظة 

 .فني معاكام انة مييل اىل اس تخدام اسلوب معني يف طريقة التعمل والتفكري وقد تكوم هذة الطريقة مرتبطة بشلك او اخر ابحد نصفي ادلماغ او النص

يف حمورها التطبيقي اذل ي اكن مبثابة   ةل الثالثة يف اللكية مناقشة فعاةل يف حمورها النظري واس تجابةوشهدت احملارضة اليت حرضها مجموعة من طالبات املرح

 .اختبارات لهن للتعرف عىل التعمل املتنامغ دلهين مع ادلماغ
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 مشاركة لعضاء الهيئة التدريس ية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة بلجان مناقشة خارجية

للجنة العلمية ملناقشة وتقومي اطروحة   ية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد، اجلادرية رئيساشاركت الاس تاذ ادلكتور آأمريه عبد الواحد منري من لكية الرتب  

سلسة احلركية طالب ادلكتوراه يعقوب يوسف عبدالزهرة املوسومة )مترينات لتمنية بعض القدرات التوافقية واثرها بتعلمي عدد من املهارات الاساس ية وال 

 .ابجلامعة املستنرصية  كرة اليد للطالبات ( يف لكية الرتبية االبدنية وعلوم الرايضةللعبيت امجلناس تك الايقاعي و 

ني رئيسا للجنة العلمية ملناقشة وتقومي رساةل طالبة املاجس تري نبأأ محيد جلوب املوسومة)اثر مترينات خاصة يف تغري مس توى انزميي الرتبون   شاركت  وكذكل

 .ركية واملهارية ابلكرة ابمجلناس تك الايقاعي( يف لكية الرتبية االبدنية وعلوم الرايضة جبامعة ميسانويس يب يك وتطوير بعض القدرات احل

 

 

للجنة العلمية ملناقشة وتقومي رساةل طالب   شارك لك من الاس تاذ ادلكتور آأمريه عبدالواحد منري)رئيسا( والاس تاذ ادلكتور طارق نزار)عضوا(  فامي

عىل هجاز احللق يف املاجس تري ابمس جميد محمد املوسومة )تأأثري اس تخدام هجاز احللق مليت مج ابلمترين املتسلسل والعشوايئ يف تعمل واحتفاظ بعض املهارات 

 .امجلناس تك الفين للرجال ( يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة نكريت
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 كوعلوم الرايضة يف املؤمتر العلمي ادلويل الاول جلامعة دهو   مشاركة فعاةل للرتبية البدنية

يف املؤمتر العلمي ادلويل   شاركت الاس تاذ ادلكتور امريه عبد الواحد منري وادلكتور جامل سكران من لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد

 .د سعيدالأس تاذ ادلكتور مصلح محم  بلكية الرتبية الاساس ية جبامعة دهوك برعاية الس يد رئيس جامعة دهوك  2019يف   واذلي عقد  الاول

كبري من ومتثلت املشاركة بتقدمي حبث عن تصنيع هجاز من قبلهم لتطوير مرونة مفصل الورك لالعبات انش ئات ابمجلناس تك وقد حاز اجلهاز عىل اجعاب  

 .قبل الباحثني من حيث طريقة التصنيع وتأأثرية الكبرييف تطوير مرونة مفصل الورك يف امجلناس تك

 .وذكل تمثينا ملشاركهتم الفعاةل يف اجناح هذا احلدث ادلويل  هم شهادات مشاركةويف ختام املؤمتر مت تسلمي 
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  .طاب الس يايس املؤسيسالرتبية البدنية وعلوم الرايضة ينرش حبثا عن حتليل اشاكليات اخل  تدرييس يف

لعلوم الس ياس ية( ويه نرش التدرييس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جلامعة بغداد الاس تاذ املساعد ادلكتور امحد عدانن اكظم حبثا يف )جمةل احباث ا

 .2019  الس نة الاوىل 4-2دورية علمية حممكة فصلية تصدر عن لكية العلوم الس ياس ية ابجلامعة املستنرصية ،وذكل يف العددان 

اخلطاب وتمكن آأتمية البحث اذلي محل عنوان )حتليل اشاكليات اخلطاب الس يايس املؤسيس وجتاوز التحدايت الراهنة يف العراق( يف حتليل اشاكليات 

هتا ادلوةل العراقية ضد الس يايس املؤسيس اليت واهجها العراق يف آأصعب مرحةل من مراحل اترخيه املعارص س امي يف مرحةل ما بعد الانتصارات الكبرية اليت حقق

صاليح  التنظاميت الإرهابية املسلحة ومهنا تنظمي ) داعش ( الإرهايب ، انهيك عن الرغبة احلقيقية يف جتاوز التحدايت الراهنة من خالل صريورة خطاب اإ

عي ليحايك الاجنازات الأمنية املتحققة عىل شامل موجه للقوى الس ياس ية والاجامتعية وما سواها لس تكامل متطلبات متكني الاس تقرار الس يايس والاجامت

 . آأرض الواقع
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الاس تعانة اعمتد الباحث يف دراس ته لتحليل اشاكليات اخلطاب الس يايس املؤسيس وجتاوز التحدايت الراهنة يف العراق عىل مهنج التحليل النظمي ، مع 

لس ياس ية املوضوعية والانفعالية لتقومي مس توى اخلطاب الس يايس املؤسيس ابملهنج الوصفي واملهنج السلويك ملعرف آأبعاد وطبيعة حمتوى اخلطاابت ا

 ومضامني آأبعاده حارضا ومس تقبال

حبث وتضمن البحث مقدمة وخامتة ابلس تنتاجات موزعة يف آأربعة مباحث للك مبحث ثالث مطالب ابس تثناء املبحث الثالث اذلي آأنتظم يف مطلبني ، 

شاكليات اخلطاب الس يايس وحتدايته الراهنة . آأما املبحث الثاين فقد تناول آأبعاد حتولت اخلطاب الس يايس املؤسيس من آأجل حتليل  املبحث الأول يف اإ

يف توجيه  واقع وجدوى ومضمون اخلطاب الس يايس . يف حني حبث املبحث الثالث يف حتليل الربامج والتحقيقات الاس تقصائية مع اعامتد آ ليات معل جديدة

 .جلديد . آأما املبحث الرابع فقد حبث يف تقومي اخلطاب الس يايس املؤسيس حارضا ومس تقبالاخلطاب الس يايس ا

لقي ) معق وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من اتمها ادلقة والرتكزي يف مضمون اخلطاب وحتليل تفاصيهل من آأجل العمل عىل زايدة وعي املُت

كيك والتحريض يف اخلطاب الس يايس حارضا ومس تقبال لضامن العقالنية واحلمكة يف معاجلة احملنة الراهنة وللبدء الابتعاد عن التش   حمتوى رساةل اخلطاب (،

الاتساق ما بني اخلصوصيات والوضع العام لواقع الهوايت   ابسرتاتيجيات جديدة ضامنة حلياة الانسان يف لك زمان وماكن ) اخلطاب املزتن واملتوازن (،

ىل العام وعىل آأسس وثوابت وطنية مشرتكة تضمن الاس تقرار والأمن يف جمالت احلياة اكفة ) والثقافات الاجامت عية اكفة ، مبعىن الانتقال من اخلاص اإ

 .(الفاعل –اخلطاب الهادئ 
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 :الرتيبة البدنية وعلوم الرايضة تشارك يف مؤمترعلمي عن اخملدرات والتفكك الارسي

ي يف املؤمتر العلمي الاول )اخملدرات جبامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور عبد الهادي محيد المتمي  شارك التدرييس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

دائرة البعثات املقدسة وابلتعاون مع العتبة الاكظمية املقدسة، لغراض  –واذلي اقامه ديوان الوقف الش يعي   حتدايت ورؤى(  –والتفكك الارسي 

 .تشخيص آأس باب ظاهرة اخملدرات وخماطرها الاجامتعية

ر ادليين، وحمك اخملدرات وفق املنظورين الإساليم والوضعي، ودور املؤسسة ادلينية يف ماكحفة اخملدرات، فضاًل وختلل املؤمتر حماور عدة من ابرزها )احملو 

 .(عن حال التعاطي وتأأثريها عىل منظومة القمي ادلينية، واحملور الصحي اذلي سيناقش آأمه آأهداف املؤسسة الصحية يف ماكحفة الإدمان

لش باب اجلامعي اليوم ميثل طاقة برشية كبرية ذلا مفن الواجب استامثر هذه الطاقات عرب التقليل من هدرها وتاكمل وتضمن البحث مقدمة جاء فهيا) ان ا

سفة الرتبية احلديثة خشصيهتا من مجيع املهارات الالزمة وكون جممتعنا مر بظروف وحتدايت كبرية فانه يتحمت علينا دراسة لك املتعلقات هبؤلء الش باب مضن فل 

ابلكشف عن اجتاهات الطالب حنو اخملدرات حيث ان خشصية الطالب يف اجلامعة تتوقف عىل حسن سلوكه اثناء حياته العملية   ادلراسة احلاليةوهتمت 

 . وتلعب ممارسة الانشطة الرايضية دورا اجيابيا يف صقل بقية الصفات وتعزيز الفرد يف البحث عن متغريات اجيابية مع هذه الاجتاهات

هبم باحث برضورة تنس يق اجلامعات مع رجال ادلين لعقد الندوات الهادفة حول الادمان وخماطر ذكل عىل الفرد واجملمتع وتشجيعهم عىل تضمني خطواوىص ال 

فس ية متابعة ورعاية الطلبة اذلين يعانون من مشالكت ن   ودروسهم ادلينية عىل دور العقل والروح والنفس يف تكوين اجتاه مضاد لتعاطي اخملدرات،

العمل عىل تأأكيد وتعزيز الاهامتم    واجامتعية كفقدان احد الوادلين او التصدع الارسي او ضعف اجلانب الاقتصادي وحتقيق الرعاية الشامةل هلم مبينا ان

لتوجيه والإرشاد النفيس والاجامتعي هبذه الرشحية من اجملمتع حبيث تكون الاولوية هلم يف معليات التخطيط واملشاريع الاقتصادية والاجامتعية والرتبوية وا

زاء آأبناهئا يف منظومة املاكحفة الشامةل للمخدرات  والإرشاد الأرسي والرتبوي عىل وجه اخلصوص، يصال برامج التوعية للأرس يك تقوم بدورها اإ  .اإ

 .تقديرمه لهذه املشاركةويف ختام املؤمتر حصل املشارك عىل شهادة مشاركة من اللجنة املنظمة تعبريا مهنم بوافر شكرمه و 
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم زايرة انسانية اىل البيت العرايق لاليتام:

يق لالبداع(اذلي يرشف عليه نظم طلبة املرحةل الثالثة يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد زايرة انسانية لالطفال الايتام يف دار )البيت العرا

بيعي اذلهيب، وتعد هذه الزايرة جزءا من مبادرات ادلمع والاهامتم ابليتمي العرايق وتنفيذا لتوجهيات معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي الر  الناشط هشام

 ومعاونه الاداري ادلكتور فراس مطرش.

 

هدااي من اجل اهداهئا اىل احباب هللا واكنت الطالبة جينا يه وتضمنت الزايرة قيام الطالبة جينا محمد جبار مع زميالهتا  جبمع عدد من املساعدات العينية وال 

عداد هذه الزايرة وترتيهبا وهتيئة املس تلزمات اكفة اليت حيتاهجا الايتام.  املسؤوةل عن اإ

 ايرة الانسانيةواكنت الزايرة ابرشاف التدريس يني يف اللكية ومه ادلكتور جامل سكران وادلكتور سهري متعب الذلان رافقا الطلبة يف هذه الز
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 مباراة ودية بكرة القدم حتتضهنا الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد:

وىل لللكية وبني  منتخب اقام  فرع الالعاب الفرقية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد مباراة ودية بكرة القدم جرت بني منتخب املرحةل الا

 لكية آأصول ادلين اجلامعة الأهلية احتضنهتا احدى  مالعب اللكية امجليةل .

 

 الاول. و انهتت املباراة بفوز منتخب الأول للرتبية البدنية بنتيجة هدفني مقابل هدف واحد لطلبة اصول ادلين بعد آأن اكن متأأخر هبدف يف الشوط

 

مض  لعبني من يذكر ان املدير الفين اذلي قاد منتخب الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد  ادلكتور محمد عبد احلسني و ادلكتور آأمحد ذاري و 

 املرحةل الاوىل لدلراس تني الصباحية و املسائية
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ختتمت بطوةل السكواش للطلبة:

عب اللكية ومضت اختمتت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد بطوةل طلبة اللكية بلعبة السكواش فئيت اذلكور والاانث اليت اقميت عىل مال

 وادلكتور  عيل هجاد وادلكتور عيل حسن شكر .مجيع املراحل املشاركني يف البطوةل  ارشف علهيا اعضاء الهيئة التدريس ية ادلكتور  اسعد عبد هللا الساليم 

 

ز الثالث اما للطالبات وحصد املراكز الثالثة الاوىل من الطلبة الفائزين عامر عامر يف املركز الاول و مرتىض امنار يف املركز الثاين و مصطفى عباس يف املرك

 و نورا فارس يف املركز الثالث مت منح الطلبة الفائزين الكؤوس وامليداليات امللونة. فازت الطالبة شهد رائد يف املركز الاول وايناس خادل يف املركز الثاين
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 ممارسة للمخمي الكشفي يف الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

هيا اعضاء الهيئة التدريس ية ادلكتورة هدى ابراهمي اقامت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد خمامي كشفيا لطالبات املرحةل الاوىل اليت ارشف عل

 وادلكتور  سؤدد ابراهمي  اذلي اكن انحجا بلك معايري املتعارف علهيا للمخمي الكشفي.

 

اليدويه ت وختلل  اخملمي الكشفي حماور نظرية ومعلية  عديده تأألفت يف الرحةل الاوىل  ترتيب اخلمي ومن مث معل معارض خاصه احتوت  اعامل الطالبا

 والرايديه ويف مرحةل اخرى اجراء معلية  التفتيش الصبايح والانتقال اىل  رفعة العمل .

 

ج من خالل الاهازجي وتضمن اخملمي ايضا  اعطاء حمارضه للطالبات ومث فرتة الغداء وبعدها حفةل السمر وقد ابدن الطالبات نشاطهم  وتفاعلهم مع مفردات املهن

 محلاس يه وايضا حيث ابدى علهيم روح السعادة  والتعاون امجلاعي وهذا مامت غرسه خالل ادلروس العام احلايل.والكرنفالت الكشفيه ا
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 حمارضة علمية يف الرتبية البدنية وعلوم الرايضة عن ظاهرة الادمان:

بعنوان )البعد الس يايس والاقتصادي لظاهرة الادمان عىل اخملدرات( القاها عضو الهيئة اقامت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد حمارضة علمية 

اخملدرات اليت التدريس ية ا.م.اسامة عبد عيل الربيعي اليت جاءت تنفيذا لتوجهيات رئاسة اجلامعة اليت نصت عىل اقامة حمارضات توعوية من خماطر تعاطي 

 مان لتعاطي اخملدرات من آأخطر املشالكت اليت قد تتعرض لها اجملمتعات ما مل تكن متحصنه مهنا امنيًا وفكراًي .اوصت هبا اجلامعة حيث تعد  مشلكة  الإد

 

ن امجلاعات املسلحة يري التابعة لدلول رحبت حنو  مليون دولر يف عام  150وتضمنت احملارضة وفق تقدير مكتب الأمم املتحدة ملتابعة اخملدرات واجلرمية فاإ

ارة الأفيونيات الأفغانية يري املرشوعة يف شلك رضائب مفروضة عىل زراعة خشخاش الأفيون والإجتار ابلأفيونيات، وبشلك عام يصعب من جت 2016

عالمي جاميل ثروات امجلاعات الإرهابية فتقوم بذكل واكلت الاس تخبارات العاملية وهو آأمر يتصف ابلرسية ولكن تؤكد التقارير الإ ء كبري ة عيل آأن جز تقدير اإ

 من املوارد املالية لتكل امجلاعات تعمتد عيل آأنشطة يري مرشوعة.

 

حمور افغانس تان ولن الرشق الاوسط احد امه مناطق عبور العقاقري اخملدرة احملظورة يف العامل ، مما احضى من العراق ان يعد ممرًا لعبور اخملدرات من 

 وابكس تان اىل اخلليج .
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 ايضة جتري الامتحان التجرييب الاول ابللغة الانلكزيية:لكية الرتبية وعلوم الر

( يف احدى اخملتربات  onlineاجرت لكية الرتبية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد الامتحان التجرييب الاول للغة الانلكزيية لطلبة ادلراسات العليا بطريقة ) 

الامتحان بشلك مبارش عرب املوقع الالكرتوين اذلي يعد من الرشوط الاساس ية للتقدمي عىل ادلراسات الكربى لالنرتنت اذلي يمت من خالهل الطلبة مبامرسة 

 العليا.

ي قام بتوفري واجري الاختبار ابلتعاون عرب الرشاكة مع مركز احلاس بة الالكرتونية يف جامعة بغداد وكذكل ابلتعاون مع خمترب الانرتنت يف اللكية اذل

 لية لغرض اجراء العملية الامتحانية ابنس يابية متناهية.حاس بات مبواصفات عا

حية الاختبارات يذكر ان الاختبار شهد حضور الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي معيد اللكية اذلي اشاد هبذا التطور اذلي يصل اليه العمل يوما بعد يوم من ان

 واكن الاختبار ابرشاف مدرسة املادة ادلكتورة انسام يعرب خيون
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم زايرة طالبية لنصب الشهيد التارخيي:

ب اليت يتعرف علهيا مبا اقامت لكية الرتبية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد زايرة تثقيفية لطلبة اللكية اىل نصب الشهيد ملا حيمهل من معامل اترخيية تشعر الطال

زيز من احداث اترخيية عرب س نوات طويةل يف املايض وتقدمي الكثري من التضحيات لشهدائنا الابرار والاساطري والرواايت احلقيقية اليت تعرض هل بدلان الع

 قدهما مقاتلينا الشجعان.

 

الشهيد لغرض التعرف عىل ما حيتويه وجاءت هذه الزايرة استنادا اىل توجهيات رئاسة جامعة بغداد برضورة قيام طلبة اللكيات بزايرة ميدانية اىل نصب 

بل القامئني النصب من شواهد اترخيية وارشف عىل الزايرة الطالبية التدريس يان يف اللكية آأ.م ميادة زهري و م.صقر غين فضال عن تقدمي رشح مفصل من ق 

 عىل الرصح ملا حتمهل هذه الاحداث من اروع صور البطوةل والفداء للطلبة الزائرين
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 عامدة الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تتفقد عائةل الفقيدتني تبارك وشهد:

رايضيني يف مجيع بتوجيه واهامتم كبري من الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة وهجوده املتواصةل يف متابعة ودمع ال

 لرايضية.الصعوابت اليت تواهجهم يف مسريهتم ا

 

سبب مبقتل زار وفد من اللكية مض عدد من اعضاء الهيئة التدريس ية واملوظفني الفقيدتني   تبارك وشهد اللتني توفيتا بسبب سقوط جدار اندي احلر وت 

 ة  واساتذة ومنتس يب اللكيةالطفلتني الربيئتني، واعرب الوفد عن تقدمي التعازي لهذه احلادثة الالمية واملواساة ذلوي الضحية نيابة عن جملس اللكي
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