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 الرمضانية السالم بغداد لقب حتصد الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية أ ساتذة

 التارخي

04/06/2019 

 فوزمه عقب لللكية التدريس ية الهيئة فريق ادبغد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية معيد اخلاقاين محمد قامس ادلكتور الاس تاذ هئن

 شارك و.  السابقة الوطنية منتخباتنا العبني تضم فرق( 8) مبشاركة الرايضية العراقية قناة اقامهتا اليت الرمضانية السالم بغداد بطوةل بلقب

 الكرخ رواد فريق عىل الهنائية ابملباراة الفوز من متكنوا حيث اللكية موظفني و اساتذة من خنبة مع الزم اسعد ادلكتور بقيادة اللكية فريق

 .الشئ مقابل هبدفني
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 ابلتنس الاساس ية املهارات وبعض الانتباه تركزي يف الرسيع للتعمل برانمج اس تخدام تأ ثري تناقش الرايضة وعلوم البدنية الرتبية  يف اطروحة

 التارخي

05/06/2019 

 عبيد جالل عيل) للطالب ادلكتوراه اطروحة 3/6/2019 املوافق الثالاثء يوم بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية  انقشت

 الانتباه تركزي يف الرسيع للتعمل برانمج اس تخدام تأ ثري) عنوان حتت العزيز عبد متارض ادلكتور املساعد الاس تاذ ابرشاف( العبادي فضيل

 وسائل مجموعة ابس تخدام تعلميي برانمج وضع ا اىل هدفت اليت(  س نة( 14-13) ابعامر والاحتفاظ ابلتنس الاساس ية املهارات وبعض

 عىل والتعرف  س نة،( 14-13) ابعامر هبا والاحتفاظ ابلتنس الاساس ية املهارات بعض وتعمل اهالانتب تركزي لتطوير الرسيع للتعمل واساليب

 ابلتنس الاساس ية املهارات بعض وتعمل الانتباه تركزي يف والضابطة التجريبية للمجموعتني والبعدي القبيل الاختبارين بني الفروق

 تركزي يف البعدي الاختبار يف والضابطة التجريبية اجملموعتني بني الفروق عىل التعرف عن فضال س نة،( 14-13) ابعامر هبا والاحتفاظ

 والاحتفاظ ابلتنس الاساس ية املهارات بعض وتعمل الانتباه

 الرسيع، التعمل ونشأ ت الرسيع، والتعمل احلريك، والتعمل التعمل ويه البحث، مبوضوع تتعلق اليت املواضيع من مجموعة اىل الباحث وتطرق

 وادلماغ، الرسيع والتعمل الرسيع، التعمل ومراحل الرسيع، التعمل يف النجاح ومكوانت الرسيع، للتعمل الاساس ية واملبادئ الرسيع، التعمل اتوممزي 

 الامامية الارضيتني والرضبتني الارسال، ورضبة ابلتنس، الاساس ية واملهارات والاحتفاظ، والاكتساب الانتباه، وتركزي والانتباه

 .ةواخللفي

 املشلكة، طبيعة ملالمئته والبعدي القبيل الاختبار ذات والضابطة التجريبية اجملموعتني ذو التجرييب املهنج الباحث اس تخدم اهداف ولتحقيق

 لك وضابطة جتريبية مجموعتني اىل تقس ميهم ومت ،(16) وعددمه س نة،( 14-13) ابعامر للتنس اجلادرية ااكدميية يف املبتدئني من عينة عىل

 وقام ،(اخللفية الارضية والرضبة الامامية، الارضية والرضبة الارسال،) ويه املهارات بتحديد الباحث قام العبني،( 8) من متكون مجموعة

 .(الانتباه وتركزي الارسال، همارة اداء مس توى لتقومي Atenza واختبار الاداء، مس توايت لوصف Hensley اختبار)  ابختيار الباحث

ن    امهها، من الاس تنتاجات من مجموعة اىل طروحةالا وتوصلت  الرضبة) ابلتنس الاساس ية املهارات تطوير يف فاعلية ذو اكن الرسيع التعمل ا 

ن   عن فضال  الانتباه، تركزي تطوير يف فاعلية ذو اكن الرسيع التعمل وان  ،(والارسال اخللفية، الارضية والرضبة الامامية، الارضية  التعمل ا 

 الارضية والرضبة الامامية، الارضية الرضبة) ابلتنس الاساس ية املهارات تطوير يف املدرب قبل من املعد املهنج من فاعلية اكرث اكن يعالرس 

 .(والارسال اخللفية،

, الصغرية ولالعامر الاعداد فرتة يف وخصوصا   ابلتنس الاساس ية املهارات تطوير يف الرسيع التعمل اس تخدام رضورة ادلراسة واوصت

 .الاخرى التعمل واساليب الرسيع التعمل اسلوب بني املقارنة رضورة  اخرى، اللعاب اساس ية همارات تعمل يف الرسيع التعمل واس تخدام
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 والقارية ادلولية املبارزة مسابقات حتكمي يف العراق ميثل البدنية الرتبية لكية يف تدرييس

 التارخي

05/06/2019 

 وتقدير شكر كتاب عىل بغداد جامعة يف الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف التدرييس  فالح هللا عبد عالء ادلكتور الاس تاذ حصل   

 .اخلاقاين حسن محمد قامس ادلكتور الاس تاذ  الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية  معيد من

 والقارية ادلولية املبارزة مسابقات لتحكمي ادلولية العاملية املشاراكت يف العراق دلوةل متثيهل خالل من املمتزية جلهوده وتمثينا تقديرا وذكل 

 .فرنسا يف العامل بطوةل هنايئ لتحكميه وحتديدا
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 احلاكم جلنة قبل من العامل يف املبارزة س يف لسالح دوليني حاكم ثالثة افضل مضن متتالية لس نوات اختياره مت عالء ادلكتور ان ويذكر

 الكرمي وشعبنا العزيز لوطننا خدمتا   ادلامئني والنجاح التوفيق هلم ممتنني للمبارزة، ادلويل لالحتاد التنفيذية اللجنة ومبصادقة ادلولية

 

  الكتف لعضالت  التوازن وحتسني تأ هيل يف  الصوتية فوق املوجات مبصاحبة ( P.N.F ) مترينات تأ ثري تناقش البدنية الرتبية يف اطروحة

 الاحتياجات ذوي من  ال ثقال رفع لالعيب  املصابة

 التارخي

11/06/2019 

 ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( العامصي جابر خليف عامد) للطالب دكتوراه اطروحة بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

  التوازن وحتسني تأ هيل يف  الصوتية فوق وجاتامل مبصاحبة ( P.N.F ) مترينات تأ ثري) عنوان حتت  الاكظم، عبد النيب عبد محيد
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 فوق املوجات مبصاحبة (P.N.F) مترينات أ عداد اىل هدفت اليت ،( الاحتياجات ذوي من  ال ثقال رفع لالعيب  املصابة  الكتف لعضالت

 المترينات تأ ثري عىل والتعرف  اخلاصة، الاحتياجات ذلوي ال ثقال رفع العيب دلى املصابة الكتف عضالت لتأ هيل (ultrasound) الصوتية

(P.N.F) الصوتية فوق املوجات مبصاحبة (ultrasound) تأ ثري عىل وكذكل  البحث، عينة لل فراد املصابة الكتف عضالت لتأ هيل 

فراد الكتف لعضالت العضيل التوازن لتحسني (ultrasound) الصوتية فوق املوجات مبصاحبة (P.N.F) المترينات  .البحث عينة لل 

 الكتف عضالت لتأ هيل ( ultrasound ) الصوتية فوق املوجات مبصاحبة ( P.N.F ) عالجية مترينات أ عداد يف البحث امهية وتمكن

يصالها( , املزمن العضيل ابلعجز) يسمى ما أ و املزمنة العضلية اال صابة حاةل ا ىل الالعب وصول لتفادي املصابة  من مناسب مس توى ا ىل وا 

 .العضيل التوازن

 تأ هيل يف اجيايب تأ ثري الصوتية فوق املوجات مبصاحبة (P.N.F) لمترينات  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة توصلتو 

صابة  الصوتية فوق املوجات مبصاحبة (P.N.F) لمترينات  العضالت، وضعف ، واملتوسط البس يط المتزق من الكتف مفصل عضالت ا 

 حتسني يف كبري دور علمية أ سس عىل املبنية (P.N.F) مترينات أ ثرت  هل، احلريك املدى وزايدة الكتف مفصل مرونة تطوير يف كبري دور

 .واليسار الميني اجلسم طريف بني( واخللفية ال مامية) ادلالية الكتف للعضةل العضيل التوازن

 للعضالت واملتوسط البس يط المتزق لعالج املعدة الصوتية فوق املوجات مبصاحبة (P.N.F) التأ هيلية المترينات ابس تخدام  الباحث واوىص

 واملدى املرونة تطوير يف الصوتية فوق املوجات مبصاحبة (P.N.F) مترينات اس تخدام  الطبيعي، والعالج التأ هيل مراكز عىل وتعمميه الكتف

ثقال رفع لالعيب احلريك جراء  ،.اخلاصة الاحتياجات ذوي من اال   وسائل مبصاحبة (P.N.F) مترينات ابس تخدام أ خرى وحبوث دراسات ا 

 .الرايضية اال صاابت لتأ هيل أ خرى وبطريقة الطبيعي العالج

 محمد امحد ادلكتور الاس تاذ  عبيد، حسني عباس ادلكتور الاس تاذ رئيسا، الكبييس صاحل رافع ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 عبد محيد ادلكتور الاس تاذ  همدي، صاحل ادلكتورمصطفى املساعد الاس تاذ امحد، الس تار عبد ابسل ادلكتور املساعد الاس تاذ اسامعيل،

 .مرشفا الاكظم عبد النيب
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 ال وسط الرشق يف املوازية النفوذ مناطق حيال الكربى القوى تنافس أ م رصاع يف حبثا ينرش الرايضة وعلوم البدنية الرتبية  يف تدرييس

 الهادئ واحمليط وأ س يا

 التارخي

12/06/2019 

 جمةل ويه( الفكر حوار جمةل) يف حبثا اكظم نعدان امحد ادلكتور الاس تاذ بغداد جلامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف التدرييس نرش

 .2019 لعام 46 اجملدل يف وذكل الفكر، حلوار العرايق املعهد عن تصدر فصلية علمية

 ا ىل( الهادئ واحمليط وأ س يا ال وسط الرشق يف املوازية النفوذ مناطق حيال الكربى القوى تنافس أ م رصاع) عنوان محل اذلي البحث انقسم

 ، حماور ثالث
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 مقاربة يف حبث فقد الثاين احملور أ ما ، العريب واخلليج ال وسط الرشق حيال اال يران – الرويس – الصيين التقارب حتالفات يف ال ول حبث

 مس توى عىل ال وىل املرتبة يف تصنّف مازالت الثانية أ ن طاملا توازهيا أ ن دون من حلفاهئا وبعض ال مريكية القوة مع الصينية القوة منو

 الياابن ل ن ؛ الرشيق الصني حبر حيال الياابين – الصيين التنافس أ بعاد يف الثالث احملور وحبث ، العامل يف  العسكري الانفاق انياتمزي 

لهيا توّرد اليت الاسرتاتيجية املناطق من كونه الرشيق الصني حبر حيال نفوذها متكني حنو جانهبا من تسعى  هاجعل  مما ، والوقود الطاقة مصادر ا 

 وابحملصةل ، الرشيق الصني حبر يف الرتس مي خبط يعرف ما مضن وجودهام احملمتلني والغاز النفط عن التنقيب يف احلق النفطية الرشاكت متنح

 جزيرة س امي اجلنوبية لكوراي التابعة ال رايض أ حقية متتكل بأ هنا الياابن ادعاء ظل يف الصني حفيظة يُثري التنافيس املسار هذا أ ن جند الهنائية

 للنفوذ أ خرا   هتديدا   يشلك والقوقاز الوسطى أ س يا يف ال مرييك العسكري التواجد ليبقى.  الياابنية أ زيك جزيرة غريب شامل تقع اليت دوكو

 اترة غربابل والرشق ، اترة ابجلنوب الشامل تربط اليت وأ س يا أ وراب قاريت بني الوصل حلقة متثل ل هنا ، لها املتامخة املنطقة يف الرويس

 احلدود مع املتجاورة واكزخس تان وترمكنس تان وقريغزيس تان وطاجيكس تان أ وزبكس تان من املمتدة الوسطى أ س يا دول أ مهية لتأ يت.   أ خرى

قلميية الكتةل لمتثل الروس ية  ل خرىا يه اليت سواها وما وأ رمينيا جورجيا ومهنا قزوين حبر عىل املطةل ادلول مجموعة عن انهيك ، احملورية اال 

قلمييني وحىت ادلوليني منافس هيا أ نظار جتذب اليت النفطية الطاقة مبصادر تمتتع  .      ومس تقبال   حارضا   اال 
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داريني التنظميي والالزتام الاداء كفاية تناقش البدنية الرتبية يف اطروحة  بطوالت يف للمدربني التنظميية الثقة بتعزيز وعالقهتام  واحلاكم لال 

 القوى ل لعاب املركزي رايقالع الاحتاد

 التارخي

12/06/2019 

 زهرة ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( حسني اسامعيل هامم) للطالب دكتوراه اطروحة  بغداد جبامعة الرايضة موعلو  البدنية الرتبية لكية انقشت

داريني التنظميي والالزتام الاداء كفاية) عنوان حتت  ، امحد شهاب  الاحتاد بطوالت يف للمدربني التنظميية الثقة بتعزيز وعالقهتام  واحلاكم لال 

 . ( ىالقو  ل لعاب املركزي العرايق

داريني الاداء كفاية مقياس وتقنني بناء اىل الاطروحة هدفت و  داريني التنظميي الالزتام مقياس وتقنني تعديل,  واحلاكم لال  ,  واحلاكم لال 

داريني التنظميي والالزتام الاداء كفاية مس توى عىل التعرف,  للمدربني التنظميية الثقة مقياس وتقنني بناء  دلى تنظمييةال  الثقة واحلاكم لال 

داريني التنظميي والالزتام الاداء كفاية مقياس بني العالقة اجياد,  القوى ل لعاب املركزي العرايق الاحتاد بطوالت يف املدربني  واحلاكم لال 

 . للمدربني التنظميية الثقة بتعزيز

 املنظم البدل وتطور واهجة يف كربى امهية ذو عدت الرايضية الس باقات جمال يف التنظمي ادارة ان الباحث اوحض البحث مشلكة خالل ومن

:  ويه البحث مشلكة حول تساؤالت مجموعة الباحث وحدد البطوالت وتنظمي تنفيذ عىل املنظم او القامئ الاحتاد واماكنية قدرة عن فضال

 ما  ، القوى العاب بطوالت ادارة يف املدربني قبل من تنظميية ثقة توجد هل  ، القوى العاب بطوالت ادارة يف تنظميي الزتام يوجد هل

 . القوى العاب بطوالت يف املتبع التنظمي عرب اداراي البطوةل جناح مدى ما   القوى، العاب بطوالت لتنظمي الاداري الاداء كفاية مدى

 الثقة ومقياس فقرة( 40) من تكون واذلي ال داء، كفاية بناء اىل التوصل مت:  امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة وتوصلت

 املقاييس متزيت  فقرة،( 30) من تكون واذلي التنظميي الالزتام مقياس تعديل اىل التوصل مت  فقرة،( 37) من تكون واذلي التنظميية

  البحث، موضوعة للمقاييس (والتائية الزائية) املعيارية وادلرجات املعايري حدد  لها، العينة وتقبل عهنا والاجابة التطبيق وبسهوةل ابلصالحية

 اىل يعود قد املقاييس مس توايت يف والتفاوت ادلرجات تشتت عدم عىل دل املس تخلصة للمقاييس معيارية مس توايت( 5) اس تخدام ان

 .البحث موضوعة ابملقاييس  املرتبطة الفقرات خصوصية

 العرايق الاحتاد ومدريب وحاكم ل داري وقياسها( التنظميي الالزتام ة،التنظميي الثقة الاداء، كفاية) البحث مقاييس اعامتد بــ الباحث واوىص

لعاب املركزي  اختيار عند املبحوثة املقاييس تطبيق رضورة  أ خرى، عينات عىل املبحوثة املقاييس تطبيق الرضوري من  القوى، لل 

 .نفسها العينة عىل الباحث لها يتطرق مل اليت ال خرى اال دارية اجلوانب يف البحث رضورة  واملدربني، واحلاكم اال داريني
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 املساعد الاس تاذ  حسني، عبود اكمل ادلكتور املساعد الاس تاذ رئيسا، عيل هزاع هللا عبد ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 ادلكتور الاس تاذ  اجلبار، بدع  ادلكتورفرقد املساعد الاس تاذ محمد، جواد زيدون ادلكتور املساعد الاس تاذ هماوي، غايل حسن ادلكتور

 .مرشفا امحد شهاب زهرة
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 املهارات بعض واداء التعمل دافعية يف  (   Flip Classroom ) املعكوس الصف اس تخدام تأ ثري تناقش البدنية الرتبية يف اطروحة

 : الفين امجلناس تك يف الاساس ية

 التارخي

12/06/2019 

 عامر ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( خليفة محمود منذر) للطالب دكتوراه اطروحة بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 الاساس ية املهارات بعض واداء التعمل دافعية يف  (   Flip Classroom ) املعكوس الصف اس تخدام تأ ثري) عنوان حتت  ، ةعطي عباس

 . (  بغداد جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف الثالثة املرحةل لطالب الفين امجلناس تك يف

 يف الثالثة املرحةل لطالب امجلناس تك يف الاساس ية املهارات تعمل يف ومسموعة مرئية حمارضات واعداد تصممي اىل الاطروحة وهدفت 

 التعمل دافعية يف املعكوس الصف اس تخدام تأ ثري عىل التعرف  العامل، يف العلمي التقدم ملواكبة بغداد جامعة – الرايضة وعلوم البدنية الرتبية

 .بةللطل  الفين امجلناس تك يف الاساس ية املهارات بعض واداء
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 يف لتطبيقه دفعه مما اجيابية نتاجئ من حققه وما املعكوس للصف التعمل معلية يف كبري اثر وجود الباحث الحظ البحث مشلكة خالل ومن

 لها يفتقر واليت واملسموعة املرئية التعلميية الفيديوهات والس امي ادلراسة من النوع هذا اىل التدريس يني حاجة عن فضال الراييض اجملال

 تكل تعمل يف ضعف من رأ ه ملا للرجال الفين امجلناس تك يف اخلاصة املهارات الباحث اختار وقد ، الاولية ادلراسة يف وجودها من طالبال

 . واحدة همارة تعمل يف طويال وقت واخذ املهارات

 يف  الاساس ية املهارات بعض داءا يف تأ ثري هل اكن املعكوس الصف ان  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة وتوصلت

ن   بغداد، جامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف الثالثة املرحةل لطالب الفين امجلناس تك  يف واحض وبشلك سامه املعكوس الصف ا 

ن  بغداد، جامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف الثالثة املرحةل لطالب التعمل دافعية  دور لها املعكوس الصف بواسطة تعملال  دافعية ا 

 . تردد بدون البحث همارات وتعمل للطالب والقلق اخلوف حاجزي كرس يف كبري

 التدريسني تشجيع   ، تطبيقه قبل املعكوس الصف مفهوم عىل للتدريب والطلبة للتدريسني معل وورش دورات عقد بــ الباحث واوىص

 للتقليل التدريس يف احلديثة والتقنيات املعكوس الصف وتوظيف  اخملتلفة، ادلراس ية املهارات ملتع يف وتبنيه املعكوس الصف اس تخدام عىل

 .اخلصوص وجه عىل الرايضة وعلوم البدنية والرتبية عامة العلوم يف العلمية املفاهمي مجود من

 ادلكتور الاس تاذ  حسني، احلسن عبد عيل كتورادل الاس تاذ رئيسا، منري الواحد عبد امرية ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 ادلكتور الاس تاذ  سلامن، صاحل ادلكتوراايد املساعد الاس تاذ رش يد، عباس هللا سعد ادلكتور املساعد الاس تاذ محمد، ابراهمي اسامعيل

 .مرشفا عطية عباس عامر
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 2019-2018) ادلرايس للعام التخرج حبوث يف الاوائل الطلبة يكرم اخلاقاين

 التارخي

12/06/2019 

 اليت التخرج حبوث يف الاوائل الطلبة اخلاقاين حسن محمد قامس ادلكتور الاس تاذ بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية معيد كرم

 . (2019-2018) ادلرايس العامل الرابعة املرحةل طلبة قبل من اجنزت

 عن فضال للعنوانني العلمية الامهية حيث من سواء املنجزة البحوث تقيمي عىل املرشفة اللجنة اقرت بعدما طالب س تة التكرمي وتضمن

 .البحثية النتاجئ ابفضل للوصول الطلبة اتبعها اليت املهنجية اخلطوات سالمة

http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/
http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/


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

 

 

 اللكية اىل تضاف جديدة علمية فائدة من حتتويه وما البحوث يف والابداع المتزي عىل وحرصهم وهجودمه لطلبةا تفوق عىل اخلاقاين واثىن

 اللكية تدريس يي من وعددأ   قامس صباح ادلكتور الاس تاذ الطلبة وشؤون العلمية للشؤون العميد مساعد حضور التكرمي وشهد الام

 الافاضل
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 احلريك ىاملد عىل وتأ ثريها خمتلفة عالجية وسائل ابس تخدام التاهيلية المترينات تناقش بدنيةال  الرتبية يف اطروحة

 التارخي

13/06/2019 

 ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( الكعيب عالوي اكمل امحد) للطالب دكتوراه اطروحة بغداد جبامعة ةالرايض وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 عىل اجلسم ثقل وتوزيع احلريك ى املد عىل وتأ ثريها خمتلفة عالجية وسائل بس تخدام التاهيلية المترينات) عنوان حتت  ، المتميي فرحان امحد

 . (   القدم كرة لالعيب مايمالا الصلييب الرابط استئصال وبعد قبل  القدم

 ملفصل الامايم الصلييب الرابط استئصال وبعد قبل حمتلفة عالجية وسائل  بأ س تخدام تأ هيلية مترينات اعداد  اىل الاطروحة وهدفت 

 كرة لالعيب الامايم يبالصلي الرابط استئصال وبعد قبل احلريك املدى يف التأ هيل ملراحل بني التاهييل الربانمج اتثري عىل التعرف  الركبة،

  التأ هييل، الربانمج  وبعد قبل القدم عىل اجلسم ثقل مركز توزيع يف التأ هيل مراحل بني التأ هييل الربانمج اتثري ىل ع التعرف  القدم،

 .التأ هييل الربانمج وبعد قبل ابملفصل احمليطة للعضالت العضلية القوة يف التأ هييل الربانمج تأ ثري عىل التعرف
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 الراييض الوسط يف القدم كرة لالعيب الامايم الصلييب والرابط الركبة مبفصل الاصابة كرثة ويه نقاط عدة يف  البحث مشلكة خضتومت 

 مرحةل للك املناس بة التاهيلية الامترين اختيار عدم وكذكل جراحية معليات هلم اجريت اذلين الاكمل الشفاء اىل للوصول املصابني قدرة وعدم

 الحلظ حيث التاهيل من الاوىل املراحل اثناء العالجية الوسائل اس تخدام عدم وكذكل وراحهتا وتكراراها اداهئا وكيفية التاهيل مراحل من

 مثل الصحيحة غري الوسائل بعض اس تخدام شاهد حيث العالجية العياداة يف املصابني بعض مع تواجدة اثناء احلاالت بعض الباحث

 الكهرابيئ التحفزي اس تخدام من الباحث متكن حيث علمية بصورة الكهرابيئ التحفزي اس تخدام وعدم الاوىل سابيعالا اثناء احلرارة اس تخدام

 املفصل عىل محل اىل يؤدي مما وهذا يويم وبشلك بكرثة الرايضية القاعة داخل الامترين اس تخدام كرثة الباحث الحظ وكذكل علمية بطريقة

 .التأ هييل وللربانمج للعملية ملا فوائد لها واليت العملية ماقبل التاهيل مرحةل الاعتبار بعني الاخذ اليمت كام ،

 تأ ثريأ   اثرت البحث يف املس تخدمة العالجية والوسائل التأ هيلية المترينات ان  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة وتوصلت

 تسهيل ايل ادى اجلراحية العملية قبل برانمج ان   املتغيريات، مجيع يف القدم كرة العيبل الامايم الصليبزي الرابط بقطع املصابني عىل  اجيابيأ  

 اىل ادى العملية يوم يف المترينات اس تخدام  والامل، الورم من والتخلص(  املد – الثين)  احلريك املدى اكامتل خالل من اجلراحية العملية

 التأ هيل مراحل من الاوىل املرحةل اثناء الاعتيادي امليش منط حتسني ادى ثحي والورم الامل من والتخلص احلريك املدى حتسن

 دور ةل ملا اجلراحية العملية قبل بربانمج الاهامتم  اللعب، اىل للعودة معايري وضع حول مس تقبلية دراسات اجراء جيب  بــ الباحث واوىص

 احلريك املدى مترينات عىل التأ هيلية الربامج احتواء عىل الرتكزي  المترين، يذتنف  اداء بزوااي الاهامتم جيب  التاهيل، اعادة معلية يف فعال

 .اجلراحية العملية يوم اول من التأ هيل اعادة تبدأ   مبارشة العملية بعد القدم عىل اجلسم ثقل وتوزيع

 محمد ادلكتور الاس تاذ  عيل، امحد افتخار ورادلكت الاس تاذ رئيسا، الاكظم عبد النيب عبد محيد ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 .مرشفا فرحان امحد ادلكتور الاس تاذ  طابور، بديوي ادلكتورعيل املساعد الاس تاذ رش يد، سعيد وسن ادلكتور  الاس تاذ محمد، جامس
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 املهارات بعض أ داء دقة و البايوكيامنتيكية املتغريات بعض يف  نظرية أ مناط وفق خاصة تعلميية مترينات تأ ثري تناقش البدنية الرتبية يف اطروحة

 للطلبة ال ريض التنس يف ال ساس ية

 التارخي

13/06/2019 

( محمد كرمي حسني) للطالب دكتوراه اطروحة 13/6/2019 املوافق امخليس يوم بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

                                                                                                                                              جرب س تار حس ناء ادلكتور الاس تاذ ابرشاف

 ال ساس ية املهارات بعض أ داء دقة و البايوكيامنتيكية املتغريات بعض يف كولب نظرية أ مناط وفق خاصة تعلميية مترينات تأ ثري) عنوان حتت  ،

 . (للطالب ال ريض التنس يف
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 ملهارة البايوكيامنتيكية املتغريات بعض يف كولب نظرية أ مناط وفق اخلاصة التعلميية المترينات تأ ثري عىل التعرف اىل الاطروحة وهدفت 

 ودقة الكيامنتيكية املتغريات بعض يف والضابطة التجريبية اجملاميع من لك بني الفروق عىل التعرف   للطالب، ال ريض التنس يف الارسال

 .للطالب ال ريض التنس يف ال ساس ية املهارات أ داء

 أ س ئةل عدة الباحث ذهن يف ابدر الثالثة للمرحةل العملية وادلروس ال ريض التنس يف املتبعة التعلميية للمناجه الباحث مالحظة خالل ومن

 ال ساس ية املهارات بعض تعمل  تطور يف تساعد كولب نظرية وفق الفردية الفروق مراعاة ان هل-:ويه ادلراسة خالل من علهيا اال جابة ويود

 ابلتنس ال ساس ية املهرات بعض بأ داء اخلاصة البيوكيامنتيكية املتغريات بعض يف تطور اخلاصة التعلميية المترينات ان هل.ريضالا ابلتنس

 ابلتنس ال ساس ية املهارات بعض أ داء  دقة يف تأ ثر اخلاصة التعلميية والمترينات كولب نظرية وفق الفردية الفروق مراعاة ان هل.الاريض

 .ال ريض

 للطالب الفردية الفروق يراعي للتعمل كولب أ منوذج وحبسب العينة تقس مي ان  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة توتوصل

 اثر هل اكن الرشح طريقة حيث من الرئييس القسم من التعلميي اجلزء ان  ال ربعة، ال مناط من منط لك مع تتل م اليت الرشح طريقة حيث من

 الرشح طريقة حيث من الرئييس القسم من التعلميي اجلزء ان  للطالب، ال ريض التنس يف  ال ساس ية املهارات بعض أ داء دقة حتسني يف

 المترينات ان  ال ريض، التنس يف الارسال ملهارة املبحوثة البايوكيامنتيكية املتغريات حتسني يف دور هل اكن ال مناط من منط وللك املناس بة

 .املبحوثة البايوكيامنتيكية املتغريات حتسني يف دور لها تاكن اخلاصة املعدة

 رضورة  معني، تعمل منط مهنا جزء لك يراعي حبيث ادلرس زمن وتوزيع ادلرس اثناء الطالب تعمل منط مراعاة رضورة  بــ الباحث واوىص

 طرق مجيع تغطي ان جيب اليت املظةل يه املدرس ريستد طريقة  التعمل، معلية تسهيل أ جل من العميل مع النظري املعريف ابجلانب الاهامتم

 .التعلميية املواد بتدريس قياهمم عند التعمل اساليب يف الطلبة بني الفردية الفروق مراعاة رضورة  الطالب، تعمل

 ادلكتور املساعد س تاذالا  الكرمي، عبد اليذ خلود ادلكتور الاس تاذ رئيسا، حمسن اثمر امحد ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 س تار حس ناء ادلكتور الاس تاذ  مخيس، خليل ادلكتورماجد املساعد الاس تاذ همدي، ميك عيل ادلكتور  الاس تاذ ، عباس جبار عامر

 .مرشفا جبار
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 للكرة العرايق الوطنية املنتخبات تمشاراك وتتبع العراقية الباراملبية اللجنة نشوء لتارخي حتليلية دراسة تناقش البدنية الرتبية يف اطروحة

 اجللوس وضع من الطائرة

 التارخي

17/06/2019 

 ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( ابراهمي اسامعيل محمد) للطالب دكتوراه اطروحة  يوم بغداد جبامعة الرايضة وعلوم دنيةالب الرتبية لكية انقشت

 للكرة العرايق الوطنية املنتخبات مشاراكت وتتبع العراقية الباراملبية اللجنة نشوء لتارخي حتليلية دراسة) عنوان حتت  ، حسني يوسف عيل

 . (2017-1987من لمدةل اجللوس وضع من الطائرة

 العريب الصعيد عىل نتاجئها وحتليل العراقية الباراملبية واللجنة اجملد الحتاد التابعة املنتخبات مشاراكت عىل التعرف اىل الاطروحة وهدفت 

 عام ولغاية 2000عام تأ سيسه منذ املشاراكت تكل نتاجئ وحتليل العرايق اخلاص الاوملبياد احتاد مشاراكت عىل التعرف والبارامليب، والعاملي

2007. 
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 وللرايضيني الرايضية للمنتخبات دوليا املتحققة والاجنازات املشاراكت ملس توى وتقومي علمي حتليل وجود بعدم البحث مشلكة ومتخضت 

 عىل للتعرف واثئقية رخييةات صفحات لتبدأ   علمية دراسة شلك عىل سابقا املتناول غري املوضوع هذا يف اخلوض الباحثة ارتأ ت ذلا املعاقني،

 واجنازاهتم ال بطال املعاقني للرايضيني املشاراكت عىل والوقوف العراق يف الرايضية احلركة تطور يف ودورها الرايضة لهذه التارخيي التطور

سهاما اجلهد هذا يكون أ ن عىس  .العزيز قطران يف املعاقني برايضة مساس هلم ممن والباحثني للمتخصصني متواضعا علميا ا 

 العيب من البحث عينة ابختيار الباحث قام كام البحث مشلكة طبيعة ملالمئته التارخيي املهنج الباحث اس تخدم البحث اهداف ولتحقيق

 .(2017) ولغاية( 1987) من وللمدة اللعبة مارسو اذلين اجللوس من الطائرة لكرة الوطين املنتخب

 ما نوعا جيدة اكنت ونتاجئها العاملية البطوالت يف املنتخبات مشاراكت ان  -:امهها من اجاتالاس تنت من مجموعة اىل الاطروحة وتوصلت

 .البطوةل بقوة قياسا ما نوعا جيدة اكنت ونتاجئها الباراملبية ادلورات يف املنتخبات مشاراكت ان. البطوةل بقوة قياسا

 اللجنة يف وكذكل املعين الاحتاد داخل حتفظ جسالت يف الالعبني ءواسام البطوالت اكفة توثيق الرضوري من انه  بــ الباحث واوىص

 .اجللوس وضع من الطائرة الكرة بالعيب اخلاصة املس تلزمات اكفة توفري. الباراملبية

 يلع سهىى ادلكتور الاس تاذ  عبيد، هدود سوسن ادلكتور الاس تاذ رئيسا، خصي س هبان حسني ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 حسني يوسف عيل ادلكتور الاس تاذ  عيل، صبيح ادلكتوريسار املساعد الاس تاذ زهري، ميسلون ادلكتور املساعد الاس تاذ حسني،

 .مرشفا
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 القدم كرة لالعيب الاساس ية ابملهارات وعالقهتا املركبة املهارات لبعض اختبار بطارية وتقنني بناء تناقش البدنية الرتبية يف اطروحة

 خيالتار

18/06/2019 

 اللطيف عبد ضياء) للطالب دكتوراه اطروحة 17/6/2019 املوافق االثنني يوم بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 وعالقهتا املركبة املهارات لبعض اختبار بطارية وتقنني بناء) عنوان حتت  ، عيل الزم أ سعد ادلكتور الاس تاذ ابرشاف(    الرزاق عبد

 القدم كرة لالعيب املركبة املهارات لبعض اختبار بطارية بناء  اىل هدفت اليت ،( س نة( 16-15) بأ عامر القدم كرة لالعيب الاساس ية ابملهارات

 املهارات بني العالقة أ جياد  س نة،( 16-15) بأ عامر القدم كرة لالعيب املركبة املهارات لبعض اختبار بطارية تقنني  س نة،( 16-15) بأ عامر

 . س نة( 16-15) بأ عامر القدم كرة لالعيب الاساس ية واملهارات املركبة
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 بطارايت عن تتحدث اليت س نة( 16-15) بأ عامر القدم كرة لالعيب املركبة للمهارات اختبارات وجود عدم يف البحث مشلكة ومتخضت

 ثالث لك حنتاج وعلميا البطارية مفردات مجموعة اىل للوصول وس يةل بوصفه العاميل التحليل تتناول اليت ادلراسات يف املركبة املهارات اختبار

 .القدم بكرة الاساس ية واملهارات املركبة املهارات بني العالقة يه وما البطارايت وجتديد لتحديث س نوات

 لكرة الرايضية املوهبة لرعاية الوطنية املراكز العبو من البحث عينة تكونت فامي الوصفي املهنج الباحث أ س تخدم البحث اهداف ولتحقيق

 .س نة( 16-15) بأ عامر العب( 196) بواقع  العراق يف القدم

 اختبارا( 15) عىل اجري اذلي املتعامد التدوير ابس تخدام العاميل التحليل  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة وتوصلت

 عالقة هناك  العامل، لقبول املوضوعة الرشوط ضوء يف قبولها مت عوامل اربعة اظهرت الاربعة الافرتاضية العوامل متثل املركبة للمهارات

 . س نة( 16-15) بأ عامر القدم كرة لالعيب دلى الاساس ية املهارات مع املركبة املهارات بني ارتباط

 تطبيقها لغرض ، العراق يف القدم لكرة الرايضية املوهبة لرعاية الوطنية املراكز مدريب عىل املس تخلصة البطارية تعممي بـ الباحث واوىص

 مناطق عىل اخرى ومبتغريات ادلراسة اجراء اعادة  ، س نة( 16-15) بأ عامر القدم كرة لالعيب املركبة املهارات مس توى قياس يف مهنا واال فادة

 . القطر من اخرى

 رحمي ادلكتور الاس تاذ  شااب، يوسف سايم فارس ادلكتور الاس تاذ رئيسا، اميش رايض صاحل ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 .مرشفا عيل الزم اسعد ادلكتور الاس تاذ  عيل، اكظم ادلكتورانيج املساعد الاس تاذ رسحان، عاكب سلامن ادلكتور الاس تاذ عطية،
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 اخلاصة البدنية اللياقة مكوانت بعض لتطوير ادلم الكتيك تركزي بدالةل وتقنيهنا مركبة مترينات تأ ثري تناقش البدنية الرتبية يف اطروحة

 اليد كرة العيب دلى اجلهد بعد الهجويم املهاري ال داء دقة ومس توى

 التارخي

19/06/2019 

 عبد حسون مرتىض) للطالب دكتوراه اطروحة 18/6/2019 املوافق الثالاثء يوم بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 لتطوير ادلم الكتيك تركزي بدالةل وتقنيهنا مركبة مترينات تأ ثري) عنوان حتت  ، محودي غازي الوهاب عبد ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( املهدي

 وتطبيق وضع اىل هدفت اليت ،( اليد كرة العيب دلى اجلهد بعد الهجويم املهاري ال داء دقة ومس توى اخلاصة البدنية اللياقة مكوانت بعض

 حامض تراكزي بدالةل وتقنيهنا خاصة مركبة مترينات مجموعة وضع البحثـ، يف املس تخدمة املهارية الاختبارات اداء قبل وتقنينه بدين هجد

  البحث، عينة افراد الرايضية املوهبة لرعاية الوطين املركز العيب دلى اليد بكرة اخلاصة البدنية اللياقة مكوانت بعض لتطوير الالكتيك
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 عينة افراد دلى اجلهد بعد الهجويم املهاري ال داء دقة عىل الالكتيك حامض تركزي بدالةل املقننه اخلاصة املركبة المترينات تأ ثري عىل التعرف

 ..البحث عينة افراد دلى البحث قيد املتغريات يف البعدية والاختبارات القبلية الاختبارات بني التطور نس بة عىل التعرف  البحث،

 كرة يف اخلاصة البدنية اللياقة مكوانت بعض لتطوير ادلم الكتات تركزي بدالةل وتقنيهنا مركبة مترينات اعداد خالل من البحث أ مهية تمكنو 

 الناش ئني اليد كرة العيب دلى اجلهد بعد الهجويم املهاري الاداء دقة ومس توى اليد

 مؤرش خالل من واخملتصني املدربني قبل من املركبة المترينات تقنني ميكن  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة وصلتوت

 خالل من اخملتلفة البدنية القدرات تدريب ميكن  ادلم، الكتيك وترامك الاداء خالل التكرارات عدد بني موجبة عالقة هناكل  ادلم، الكتات

  لالداء، معيارا تكون ادلم لالكتيك تراكزي تعطي ان اخملتلفة البدنية للقدرات ميكن حيث لالداء، مكعيار ادلم الكتات مؤرش عىل الاعامتد

 اليت النسب عىل الاعامتد دون البحث بعينه خاصة شدة مس توايت وضع يف احلايل البحث طريقة عىل تعمتد ان الالحقة لدلراسات ميكن

 .للعينة مناس بة غري تكون قد

 تركزي نس بة بني العالقة من الاس تفادة  ادلم، الكتات تراكزي عىل الاعامتد خالل من التدريبية الامحل تكش يل أ مهية بـ الباحث واوىص

 تالكتا تركزي نس بة من الاس تفادة  املناس بة، التدريب برامج لوضع متهيدا البدين اجلهد شدة تقومي يف الاداء تكرارات وعدد ادلم الكتات

 يف تطبيقها اصبح واليت املعملية التقنيات من الاس تفادة  بدنية، قدرة بلك خاصة شدة مس توايت اجياد يف الاداء تكرارات وعددد ادلم

 .الراييض التدريب اجل من سهال الراييض امليدان

 مرشق ادلكتور املساعد الاس تاذ  روش،د عامر ادلكتور الاس تاذ رئيسا، نعامن عصام محودي ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 الوهاب عبد ادلكتور الاس تاذ  سلامن، عزيز ادلكتورحردان املساعد الاس تاذ اكظم، محمود محمد ادلكتور املساعد الاس تاذ فتحي، خليل

 .مرشفا غازي
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 الادارية للشؤون بغداد جامعة رئيس مساعد تس تقبل الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية

 رخيالتا

20/06/2019 

 بغداد جامعة رئيس ملساعد اخلاقاين حسن محمد قامس ادلكتور الاس تاذ  بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية  لكية معيد اس تقبل

 قامس صباح ادلكتور الاس تاذ العلمي املعاونني السادة ايضا اس تقباهل يف واكن كرمي محيد حسني ادلكتور  الاس تاذ الادارية للشؤون

 .مطرش فراس ادلكتور الاس تاذ والاداري

 داخلية مالعب من املتعددة اللكية اروقة يف ميدانية جبوةل قيامه  طريق عن واخلديم الاداري اللكية واقع عىل التعرف اىل الزايرة وهدفت

 التنظمي وحبسن املمتزي العلمي الراييض الرصح هبذا الشديد اجعابه مبداي اللكية ومكتبة واملس بح وخمتربات دراس ية قاعات و يةوخارج 

 ابلتعلاميت الزتاهمم ومدى املقدمة اخلدمات واقع عىل واطلع مقراهتم يف اخملتلفة الامتحانية اللجان العضاء خاصة بزايرة وقام وكام والادراة

 .الزمنية ابلتوقيتات الالزتام ومدى اجلامعية والضوابط
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 سامء يف المعة وجنوم رايضية قامات  مهنم كبريا قسام مه اذلين اللكية وطلبة بتدرييس الادارية للشؤون اجلامعة رئيس مساعد اشاد و

 .وادلولية العربيةو  احمللية احملافل يف هبا يفتخر ممتزية اجنازات من ماحققوه خالل من العراقية الرايضة

 العلمي ابلواقع الهنوض شأ هنا من اليت الس بل وحبث  ،(وغريها البحثية ، الاجامتعية الادارية، ، العلمية) القضااي ايضا الطرفان اس تعرض و

 .العراق يف الرايضة وعلوم البدنية الرتبية للكيات الام لللكية واخلديم والاداري

 

http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/
http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/


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

 

 

 

http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/
http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/


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

 

 

 

http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/
http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/


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

 

 

 

 والقياسات الفس يولوجية واملتغريات واحلركية البدنية القدرات بعض يف CROSS FIT  تدريبات اتثري تناقش يةالبدن  الرتبية يف اطروحة

 .س نة( 35-25) لالعامر البدنية اللياقة تدريبات ممارسات دلى اجلسمية

 التارخي

20/06/2019 

( محمد النيب عبد نور) للطالبة دكتوراه اطروحة 20/6/2019 املوافق امخليس يوم بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 واملتغريات واحلركية البدنية القدرات بعض يفCROSS FIT  تدريبات اتثري) عنوان حتت  ، محمود عيل ارشاق ادلكتور ذالاس تا ابرشاف

  تدريبات اعداد  اىل هدفت اليت ،.( س نة( 35-25) لالعامر البدنية اللياقة تدريبات ممارسات دلى اجلسمية والقياسات الفس يولوجية

(CROSS FIT) البدنية اللياقة تدريبات ممارسات دلى اجلسمية والقياسات الفس يولوجية واملتغريات واحلركية بدنيةال  القدرات بعض يف 

 الفس يولوجية واملتغريات واحلركية البدنية القدرات بعض يف (CROSS FIT)  تدريبات اتثري عىل التعرف  س نة،( 35-25) لالعامر

 ..س نة( 35-25) لالعامر دنيةالب اللياقة تدريبات ممارسات دلى اجلسمية والقياسات
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 واملتغريات واحلركية البدنية القدرات بعض عىل اتثريها مدى ومعرفة (CROSS FIT)  تدريبات اس تخدام يف البحث أ مهية تمكن      

 .س نة( 35-25) لالعامر البدنية اللياقة تدريبات ممارسات دلى اجلسمية والقياسات الفس يولوجية

ذ(  والتجريبية الضابطة)  املتاكفئتني اجملموعتني بأ سلوب التجرييب املهنج الباحثة تخدمتاس   البحث اهداف ولتحقيق  عينة أ فراد عدد اكن ا 

ذ مشرتكة( 16) البحث جراء وبعد.  ادلراسة قيد املتغريات يف البحث لعينة التاكفؤ الباحثة راعت وقد.  مجموعتني اىل العينة تقس مي مت ا   ا 

 للمجموعتني التدريبات واس تغرقت ، (CROSS FIT)  تدريبات ابس تخدام البحث عينة عىل التدريبات بيقتط  مت القبلية الاختبارات

 للمجموعتني التدريبات انهتاء وبعد. دقيقة( 100-60) التدريبية الوحدة زمن واكن ، ال س بوع يف تدريبية وحدات ثالث ومبعدل أ س بوع( 12)

جراء مت  . (spss) نظام ابس تخدام اال حصائية البياانت معاجلة ومت البعدية، الاختبارات ا 

 القدرات بعض يف الباحثة قبل من املعده (CROSS FIT) تدريبات أ ثرت  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة وتوصلت.

 . الرايضية الصاالت يف للمتدرابت دلى اجلسمية والقياسات الفس يولوجية واملتغريات واحلركية البدنية

 لها ملا  اجلنسني ولالك العمرية املراحل لاكفة (CROSS FIT) تدريبات بأ س تخدام خاصة تدريبية مناجه أ عداد رضورة بـ الباحث واوىص

 .التدريبية العملية يف واجلهد ابلوقت الاقتصاد وابلتايل ،  اجلسم يف الوظيفية الاهجزة كفاءة رفع يف تأ ثري

 هشام ادلكتور الاس تاذ  عيل، فائق حيدر ادلكتور الاس تاذ رئيسا، عباس فاضل الكرمي عبد ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 ارشاق ادلكتور الاس تاذ  صاحل، اجلبار عبد ادلكتورحامس املساعد الاس تاذ منصور، دحام فاضل ادلكتور املساعد الاس تاذ عباس، محدان

 .مرشفا محمود عيل
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 العيب دلى الطائرة ابلكرة اخلططي التفكري يف الفنية املهارات بعض أ داء دقة لتطوير خاصة مترينات أ ثر تناقش يةالبدن  الرتبية يف اطروحة

 الرايضية املوهبة لرعاية الوطين املركز

 التارخي

23/06/2019 

 احلسني عبد دينا) للطالبة دكتوراه اطروحة 22/6/2019 املوافق السبت يوم بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 يف الفنية املهارات بعض أ داء دقة لتطوير خاصة مترينات أ ثر) وانعن حتت  ، همدي محيد الهادي عبد ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( بدن

 دقة لتطوير خاصة مترينات وضع  اىل هدفت اليت ،(   الرايضية املوهبة لرعاية الوطين املركز العيب دلى الطائرة ابلكرة اخلططي التفكري

 التعرف  س نة، 16-15 بأ عامر الرايضية املوهبة لرعاية الوطين ملركزا العيب دلى الطائرة ابلكرة اخلططي التفكري يف الفنية املهارات بعض أ داء

 املوهبة لرعاية الوطين املركز العيب دلى الطائرة ابلكرة اخلططي التفكري يف الفنية املهارات بعض أ داء دقة لتطوير خاصة مترينات أ ثر اىل
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 املركز لالعيب الطائرة ابلكرة اخلططي التفكري يف الفنية املهارات بعض أ داء دلقة التطور نس بة اىل التعرف  س نة، 16-15 بأ عامر الرايضية

 .س نة 16-15 بأ عامر الرايضية املوهبة لرعاية الوطين

 الوطين املركز لالعيب الطائرة ابلكرة اخلططي والتفكري الفنية املهارات بعض أ داء دقة لتطوير خاصة مترينات وضع يف البحث أ مهية وتمكن

 وتعزيز تصحيح عن فضال   الطائرة، الكرة همارات أ داء عند لالعبني كبرية امهية من لها ملا س نة، 16-15 بأ عامر لرايضيةا املوهبة لرعاية

 من متكهنم اليت ال داء، من مس توى أ عىل اىل ابلالعبني للوصول املبارايت، يف الفريق فوز يف رئييس ودور واخلططية املهارية الاس تجاابت

 .النقطة عىل احلصول

 الاختبارين ذات الواحدة التجريبية اجملموعة وبأ سلوب املشلكة طبيعة ملالمئته التجرييب املهنج الباحثة اس تخدمت البحث اهداف ولتحقيق

 -الطائرة الكرة- الرايضية املوهبة لرعاية التخصصية ابملراكز ومتثلت أ س باب لعدة العمدية ابلطريقة الاصل جممتع حتديد مت والبعدي، القبيل

 املدينة) مركزين البرصة ،( الزعفرانية مركز – والرايضة الش باب وزارة مركز) مركزين_ بغداد ومه العراق يف والرايضة الش باب وزارة ىدل

 ادلين صالح_دايىل_اببل_النارصية_  ادليوانية( _ الرميثة – احملافظة مركز) مركزين الساموة_ العامرة( _  اخلصيب ابو –

 املوهبة لرعاية الوطين املركز العيب ومه العمدية، ابلطريقة البحث جممتع حتديد مت العبا ،( 410) عددمه والبالغ  ،_(املوصل_الانبار_

 ، س نة( 16-15)وبأ عامر العبا  ( 30) عددمه البالغ البحث عينة أ ختيار ومت العب،( 70) عددمه البالغ بغداد_  الطائرة ابلكرة الرايضية

 البحث جممتع من% 60 نسبهتم وبلغت

 همارة-الارسال همارة) تطوير يف أ جيابيا   أ ثرت اخلاصة املهارية المترينات ان  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة وتوصلت

 همارة) يف كبريا تطورا التطور نسب واظهرت البحث، لعينة( الارسال اس تقبال– الصد حائط-امللعب عن ادلفاع-الساحق الرضب

 .(الارسال اس تقبال– الصد حائط-امللعب عن ادلفاع-الساحق الرضب ارةهم-الارسال

 

 الالعبني، دلى اخلططي اجلانب قدرات لتطوير املهمتني قبل من اخلططي التفكري بتطوير اخلاصة املهارية الامترين أ س تخدام بـ الباحث واوىص

 .الطائرة ابلكرة والاساس ية الفنية املهارات تطوير يف كبري دور من لها ملا اخلططية ابلتدريبات املدربني أ هامتم ورضورة

 ادلكتور الاس تاذ  جامس، صاحل سلوان ادلكتور الاس تاذ رئيسا، محودي غازي الوهاب عبد ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 عبد ادلكتور الاس تاذ  شهيب، بدوي ادلكتورهدى املساعد الاس تاذ حافظ، فليح حامت ادلكتور املساعد الاس تاذ غازي، حسن ابمس

 .مرشفا همدي محيد الهادي
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 :املياه حتت املتفجرات لتفكيك عاملية تدريبية دورة  حتتضن الرايضة وعلوم البدنية الرتبية

 التارخي

24/06/2019 

 :العزيز بدلان اىل يأ تون اوراب خرباء نشاهد حيامن جدا فرحون: ايناخلاق

 اجل من رمسيا اتفاقا عقد اجل من فرنسا مجهورية من املس توى رفيعا فنيا وفدا بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية اس تقبلت

 .ادلاخلية وزارة مع لتعاوناب املياه حتت املتفجرات تفكيك عنوان حتت عاملية تدريبية دورة اقامة

 مطرش فراس ادلكتور الاداري ومعاونه اخلاقاين محمد قامس ادلكتور الاس تاذ اللكية معيد قبل من الفرنيس اجلانب مع املباحثات واجريت

 ان لها س بق واليت املياه اعامق يف الغواصني اخلرباء من مجموعة تضمنت اليت الفرنس ية الامنية املنظمة مع االتفاقات من مجةل اىل والوصول
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 الرتبية لكية مس بح جتهزي عىل والعمل املتفجرات تفكيك يف املتخصصني الباسةل العراقية الامنية القوات يف الغواصني من مجموعة دربت

 .ادلورة هذه الحتضان الرايضة وعلوم لبدنيةا

 خاص بشلك اللكية اروقة يف والتجوال عام بشلك للعراق الفرنيس اجلانب زايرة ازاء فرحه عن اخلاقاين محمد قامس ادلكتور الاس تاذ واعرب

 مجيع مس توى يف التطورات ومواكبة وادلويل والاس يوي العريب املس توى عىل لبدلان التالق اىل العودة اجل من اجيابية خطوة ابعتبارها

 .اجملاالت

  ملدة  س تكون اليت ادلورة هذه اجناح اجل من اللكية عامدة تقدهما ان ممكن اليت والتسهيالت املتطلبات مجيع توفري عىل  اخلاقاين واكد

 .العاملي املياه حتت املتفجرات تفكيك خرباء تصنيف مضن املتدربون فهيا يتخرج واحدا شهرا
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 احلرة الرلكة تنفيذ عند املرىم حارس متركز لقياس مصنعة الكرتونية منظومة تصنيع يف اخرتاع براءة عىل حيصالن البدنية الرتبية يف ابحثان

 املبارشة

 التارخي

25/06/2019 

 عبد محيد هدى ادلكتور الاس تاذ وابرشاف محود زيدان همدي  ادبغد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف الباحثان حصل   

 متركز لتحديد الالكرتونية M.Hمنظومة تصنيع“ من لمتكهنام  النوعية، والس يطرة للتقييس املركزي اجلهاز من اخرتاع براءة عىل ، احلسني

 القدم بكرة املبارشة احلرة الرلكة تنفيذ عند املرىم حارس
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 التعرف   القدم، بكرة املبارشة احلرة الرالكت اثناء املرىم حارس متركز لقياس الكرتونية منظومة وتصنيع تصممي خرتاع،الا براءة وتضمنت

 للعديد املالحظة طريق وعن مبارش الغري النوعي التحليل ابس تخدام القدم بكرة املبارشة احلرة الرالكت يف املرىم حارس متركز مواقع عىل

ماكنية املرىم حراس أ فالم من  حارس حبركة اخلاصة املياكنيكية املتغريات بعض عىل والتعرف  ومواقعها، املبارشة احلرة للرضابت صدمه وا 

 عند املرىم حارس حلركة البايومياكنيكية املتغريات وبعض المتركز موقع بني العالقة ومعرفة  القدم، بكرة املبارشة احلرة الرلكة تنفيذ عند املرىم

 .القدم كرة يف املبارشة احلرة الرلكة تنفيذ
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 2019/2020 ادلرايس للعام التنافيس الامتحان جتري الرايضة وعلوم البدنية الرتبية

 التارخي

25/06/2019 

 للعام العليا لدلراسات للمتقدمني التنافيس الامتحان اختبار املوافق الاحد يوم بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية أ جريت

 127  الـ مايقارب  ومبشاركة  اخلاقاين، حسن محمد قامس ادلكتور الاس تاذ  اللكية معيد قبل من مبارش ابرشاف ، 2019/2020 ادلرايس

 شعبة هلم وفرهتا للمتقدمني، واملصريي املهم الامتحان لهذا وهميئة رحيةم اجواء وسط واملاجس تري، ادلكتوراه دلراس يت وطالبة طالب

 .الغرض لهذا امللكفة اللجان مع ابلتعاون العليا ادلراسات

 فراس ادلكتور الاس تاذ والادراي قامس صباح ادلكتور الاس تاذ العلمي املعاونني السادة وبرفقته الامتحانية القاعات اللكية تفقدمعيد و

 .مشوليهتا ومدى الاس ئةل خبصوص اراءمه عىل لتعرفل  مطرش،

 اترخي فس يكون ،2020-2019 العليا لدلراسات والقبول للتقدمي العلمي والبحث العايل التعلمي وزارة قبل من مس بقا املعلنة املواعيد وحسب

 الاوامر اصدار يمت ان عىل متوز 4 يةولغا2 من لالعرتاضات فرتة هناك س تكون بعدها املقبولني، اسامء العالن موعدا هو 2/7/2019

 .11/7/2019 بتارخي اجلامعية

 البدنية سالمته من للتأ كد العليا ابدلراسات للقبول املرحش اهلية لتحديد خمتصة جلان قبل من خشصية مقابةل اىل املتقدمني مجيع خضع بعدها

 .والنفس ية والعقلية
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 م100 واجناز ركض ملراحل البايومياكنيكية املتغريات بعض يف وتأ ثريها وطرفية مركزية مبقاومات ريباتتد تناقش البدنية الرتبية يف اطروحة

 التارخي

27/06/2019 

 رصحي ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( حجيل بدر يوسف) للطالب دكتوراه اطروحة  بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 واجناز ركض ملراحل البايومياكنيكية املتغريات بعض يف وتأ ثريها وطرفية مركزية مبقاومات تدريبات) عنوان حتت  ، الفضيل الكرمي عبد

 ادلينا) القوة قمي عىل التعرف  م،100 ركض الاداء ملراحل البيومياكنيكية القمي عىل  التعرف،  اىل هدفت اليت ،( س نة 18 حتت م100

 بعض يف التدريبات تأ ثري عىل التعرف  البحث، لعينة وطرفية مركزية مبقاومات تدريبات اعداد   م،100 ركض الاداء ملراحل( فوت

 ..م100 ركض اجناز يف التدريبات هذه تأ ثري عىل التعرف  م،100 ركض الاداء ملراحل البايومياكنيكية املتغريات

 لهذه اخملتلفة الاداء مراحل خالل العداء قبل من املبذوةل احلقيقية القوة عىل للتعرف اجلهاز هبذا القوة وقياس مراقبة يف البحث امهية وتمكن

 والتأ كيد الرسعة معدل حتسني اجل من العامةل العضلية القوة مبس توى رتقاءلال القوة هذه نتاجئ عىل ابالعامتد تدريبات اعداد الجل املسابقة
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 او الكيامنتيكية سواء البايومياكنيكية املتغريات بعض تطوير يف ذكل وتأ ثري القياس نتاجئ من الاس تفادة بعد القوة لتطوير الفاعل ادلور عىل

 ميدان يف التقنية لالهجزة العميل الاس تخدام جمال يف تطبيقيا   اجتاها باحثال  يضيف ان املوضوع هذا بدراستنا املني للعداء الكينتيكية

 .الرايضية الاجنازات وتطوير التدريب

 من البحث عينة  عىل البحث وطبق(.املتاكفئتني اجملموعتني) وبتصممي ملالمئته التجرييب املهنج الباحث اس تخدم البحث اهداف ولتحقيق

 املقاومات نس تخدم احدهام مهنا للك عداء( 6) بعدد مجموعتني اىل العينة الباحث وقسم عّداء( 12) عددمه الغوالب للناش ئني( م 100) عدايئ

 ا ىل م 100 مسافة تقس مي بعد الفديوي التصوير خالل من املبحوثة املتغريات حتديد ومت. الطرفية املقاومات نس تخدم والاخرى املركزية

جراء مث ومن( م100 م،80 م،60 م،30 ،م10، والانطالق ادلفع) جزئية مسافات  هجاز خالل من القوة قياس و م100 ركض اختبار ا 

(Dyna Foot) جزء لك مسافات أ زمان قياس عن فضال   فرد للك . 

 اىل ذكل ويعزى.  اجملموعتني الك الفراد تطورت قد مجيعها الازمان متغري ان  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة وتوصلت

 واحض وتطور  ، احلراكت هبذه العالقة ذات املفاصل عىل والثين املد حراكت يف العامةل العضلية اجملاميع تطور يف املس تخدمة التدريبات تأ ثري

 يعالرس  الركض يف العامةل العضالت كفاءة يف تطورا حققت قد للجسم مضاف بوزن املقاومة متارين بسبب الرسيعة والقوة اللحظية القوة يف

 البحث عينة اجناز مس توى يف وحسنت

 القوة تطوير يف فاعليه  اثبت واذلي س نة 18 سن حتت م 100 راكيض تدريب يف املس تخدم التدرييب املهنج اعامتد بـ الباحث واوىص

جراء ،.القصرية ضالاراك ملتسابقي القوة مطاوةل لتطوير املدربني قبل من املضافة ابالثقال املقاومة مترينات اس تخدام و الرسيعة،  حبوث وا 

جراء  ،.البدنية القدرات لتطوير اخرى تدريبية وسائل ال جياد مشاهبة  مبا العامة املقاومة وتدريبات املثقةل ابالوزان مترينات بني مقارنة دارسه ا 

 .جيد مس توى لتحقيق تمنيهتا املطلوب واملهارات الفعالية نوع خيدم

 اهياب ادلكتور الاس تاذ  الشمري، الرمحن عبد اايد ادلكتور الاس تاذ رئيسا، محمود انيج امحد ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 الفضيل الكرمي عبد رصحي ادلكتور الاس تاذ  رش يد، ادلكتورانتصار املساعد الاس تاذ عيل، ميك عامر ادلكتور الاس تاذ حسني، داخل

 .مرشفا

http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/
http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/


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

 

 

 

http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/
http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/


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

 

 

 

 املبارشة احلرة الرلكة تنفيذ عند حارس متركز لقياس مصنعة الكرتونية ظومةمن تناقش البدنية الرتبية يف اطروحة

 التارخي

27/06/2019 

 هدى ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( محود زيدان همدي) للطالب املاجاس تري رساةل  بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 املتغريات ببعض وعالقته املبارشة احلرة الرلكة تنفيذ عند حارس متركز لقياس مصنعة الكرتونية منظومة) عنوان حتت  احلسني، عبد محيد

 اثناء املرىم حارس متركز لتحديد الكرتونية منظومة وتصنيع مميتص  اىل هدفت اليت ،( القدم بكرة احلارس أ داء ومس توى الكيامنتيكية

 املنظومة طريق عن القدم بكرة املبارشة احلرة الرالكت يف املرىم حارس متركز مواقع عىل التعرف  القدم، كرة يف املبارشة احلرة الرالكت

 القدم، بكرة املبارشة احلرة الرلكة تنفيذ عند املرىم حارس ةحبرك اخلاصة املياكنيكية املتغريات بعض عىل التعرف  املصنعة، الالكرتونية

 .القدم كرة يف املبارشة احلرة الرلكة تنفيذ عند املرىم حارس حلركة البايومياكنيكية املتغريات وبعض المتركز موقع بني العالقة ومعرفة
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 املرىم حراس من البحث جممتع متثل واكنت البحث ةمشلك وطبيعة يتالءم كونه الوصفي املهنج الباحث اس تخدم البحث اهداف ولتحقيق

( 9)ولـ العمدية ابلطريقة اجملمتع هذا يف العينة اختيار مت وقد مرىم، حارس( 22) عددمه والبالغ 2019 – 2018 للعام املمتاز العرايق دلوري

 من مرىم حراس(  3) الطلبة اندي من مرىم حراس(  3)  و الزوراء اندي من مرىم حراس(  3)  الاختيار اكن حيث مرىم حراس

ضافة البحث لعمل الازمة ال هجزة اس تخدام ومت بغداد امانة اندي  قبل من املصنعة املنظومة مع التصوير يف الاكمريات اس تخدام اىل ا 

 الرئيس ية التجربة يف العمل قبل الاس تطالعية التجربة يف اماكهنا ثبتت واليت الباحث

 الميني هجيت حماوالت ويف الهتيؤ مرحةل مسيت واليت ال وىل املرحةل يف ظهرت  -:امهها من الاس تنتاجات من ةمجموع اىل الرساةل وتوصلت

 اخملتارة املواقع خمتلف ويف احلراس بني واحضا   تفاوات   أ ظهرت واليت القدمني بني املسافة يف متثلت واليت الكيامنتيكية املتغريات وقمي واليسار

 والبعض الثين يف مبالغة بعضها يف اكن اذ للحارس املناس بة الوقفة عن تعرب ال اكنت واليت( الهتيؤ مرحةل) ال وىل املرحةل زوااي وكذكل للرلكة،

 ما وهذا ما نوعا   بطيئة الفعل رد وزمن ابلاكمل احلركة ازمان اكنت احلراس فأ ن الازمان وقمي تلهيا، اليت املرحةل يف اثر مما حمدودا   اكن الاخر

 .ابل زمان اخلاصة املتغريات لقمي ال رقام خالل من ظهر

عطاء لغرض التدريب اثناء املصنعة املنظومة اس تخدام رضورة بـ الباحث واوىص  وقوف ماكن حتديد خالل من ال داء يف الثقة احلراس ا 

 التدريبات ثناءا للحراس مدراب   مبثابة املنظومة تكون ان ميكن حيث تدرييب وبشلك ابملنظومة العمل وكذكل احلارس

 لتطوير( املياكنييك) العلمي الطابع ذات ابملدربني خاصة دورات اىل الانضامم من املرىم حبراس اخلاصني املدربني عىل التأ كيد ورضورة

 .احلراس تدريب عىل ينعكس مبا التدريبية الوحدات اثناء دلهيم العلمية املعرفة

 املساعد الاس تاذ  س هبان، حبيب ميمث ادلكتور املساعد الاس تاذ رئيسا، ابراهمي ش بوط يلع ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 .مرشفا  احلسني عبد محيد هدى ادلكتور الاس تاذ جودة، عودة عامد ادلكتور
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 املدربني نظر وهجة من القدم بكرة املمتاز العرايق ادلوري ل ندية الرايضية اخلصخصة حنو التوجه تناقش البدنية الرتبية يف ماجس تري رساةل

 والالعبني

 التارخي

28/06/2019 

( رحمي رايض حيدر) للطالب املاجس تري رساةل27/6/2019 املوافق امخليس يوم  بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 القدم بكرة املمتاز العرايق ادلوري ل ندية الرايضية اخلصخصة حنو التوجه) عنوان حتت  ، الشافعي هزاع هللا عبد ادلكتور الاس تاذ ابرشاف

 وهجة من القدم بكرة املمتاز العرايق ادلوري ل ندية الرايضية صةاخلصخ مقياس بناء اىل هدفت اليت ،( والالعبني املدربني نظر وهجة من

  والالعبني، املدربني نظر وهجة من القدم بكرة املمتاز العرايق ادلوري ل ندية الرايضية اخلصخصة مقياس تقنني  والالعبني، املدربني نظر
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 توجه مدى عىل والتعرف والالعبني، املدربني نظر وهجة من دمالق بكرة املمتاز العرايق ادلوري ل ندية الرايضية اخلصخصة مقياس تطبيق

 .الرايضية اخلصخصة حنو القدم بكرة املمتاز العرايق ادلوري ل ندية والالعبني املدربني

 العرايق ادلوري أ ندية مدريب قبل من الرايضية اخلصخصة حنو توجه يوجد هل ال تية، التساؤالت خالل من البحث مشلكة وحتددت

 القدم؟ بكرة املمتاز العرايق ادلوري أ ندية العيب قبل من الرايضية اخلصخصة حنو توجه يوجد هل القدم؟ بكرة تازاملم 

 من البحث جممتع ومتثل املشلكة، طبيعة مع ملالمئته واملقارن املسحي ابل سلوبني الوصفي املهنج الباحث اس تخدم البحث اهداف ولتحقيق

 اما اندي،( 22) ميثلون فردا ،( 568) وعددمه( 2019-2018) الراييض للمومس القدم بكرة املمتاز عرايقال ادلوري اندية والعيب مدريب

 مئوية وبنس بة فردا  ( 12) الاس تطالعية التجربة عينة اىل تقس ميهم ومت ،%(100) بنس بة أ ي نفسه البحث جممتع من فتكونت البحث عينة

 فردا  ( 180) عددها بلغ املقياس تقنني وعينة ،%(27.4) مئوية وبنس بة فردا  ( 156) عددها بلغ املقياس بناء وعينة ،%(2.1) بلغت

 .(%18.5) وبنس بة فردا  ( 105) عددها بلغ املقياس تطبيق وعينة ،%(31.7) مئوية وبنس بة

 بكرة املمتاز العرايق ادلوري ةل ندي والالعبني املدربني دلى كبرية رغبة ُهناك  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة وتوصلت

 اىل تؤدي ان شأ هنا من اليت احلديثة التدريبية والوسائل ال هجزة توفري يف دور الرايضية للخصخصة  الرايضية، اخلصخصة تطبيق حنو القدم

 .الرايضية ال ندية يف والاستامثر الرايضية اخلصخصة امهية ابراز يف الراييض الاعالم وضعف  الرايضية، ال ندية مبس توى الارتقاء

 واملتابعة الارشاف لغرض العراقية والرايضة الش باب وزارة يف الرايضية اخلصخصة بعملية متخصصة دائرة وجود رضورة بـ الباحث واوىص

 ل نديةا يف الرايضية اخلصخصة معلية بناء يف ك ساس ابلبحث اخلاصة الاس تبيان اس امترة وعبارات جماالت اس تخدام  العملية، هذه عىل

 .الرايضية اخلصخصة معلية بثقافة ابلتعريف اخلاصة واملؤمترات ادلورات معل ورضورة  العراقية، الرايضية

 الاس تاذ  ماكل، يوسف سايم فارس ادلكتور املساعد الاس تاذ رئيسا، عبود انيج ضياء ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 .مرشفا الشافعي هزاع هللا عبد ادلكتور تاذالاس   عيل، حسني عامر ادلكتور املساعد
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 الطائرة الكرة ملادة املعريف ابلتحصيل وعالقهتام النفيس  والتوتر املدركة ال اكدميية اذلاتية الكفاءة تناقش البدنية الرتبية يف اطروحة

 التارخي

28/06/2019 

( مغامس محمد منتظر) للطالب دكتوراه اطروحة27/6/2019 املوافق امخليس يوم  بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 ابلتحصيل وعالقهتام النفيس  والتوتر املدركة ال اكدميية اذلاتية لكفاءةا) عنوان حتت  ، محمد جامس وسن ادلكتور املساعد الاس تاذ ابرشاف

 اذلاتية الكفاءة مقياس وتقنني أ عداد  اىل هدفت اليت ،( الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكيات طالب دلى الطائرة الكرة ملادة املعريف

 دلى النفيس التوتر مقياس وتقنني أ عداد  بغداد، يف الطائرة الكرة مادة يف الرايضة علوم البدنية الرتبية لكية طالب دلى املدركة ال اكدميية

 دلى الطائرة الكرة مادة يف املعريف التحصيل مقياس وتقنني بناء  بغداد، الطائرة الكرة مادة يف الرايضة علوم البدنية الرتبية لكيات طالب
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 املعريف التحصيل يف النفيس والتوتر ال اكدميية اذلاتية الكفاءة عالقة عىل عرفوالت  بغداد، يف الرايضة علوم البدنية الرتبية لكيات طالب

 .بغداد يف الطائرة الكرة مادة يف الرايضة علوم البدنية الرتبية لكيات طالب دلى

 الرتبية لكيات لطالب ةالطائر  الكرة ملادة املعريف ابلتحصيل وعالقهتا النفس ية املتغريات بعض دراسة عىل التعرف يف البحث أ مهية وتمكن

 .فهيا النفس ية املتغريات وعالقة املعرفية الطالب مس توى لتقومي دليال   لتكون بغداد يف الرايضة وعلوم البدنية

ختبار متزي  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة وتوصلت  التوتر املدركة، اذلاتية الكفاءة) واملقاييس املعريف التحصيل ا 

 التحصيل اختبار بناء اىل التوصل مت ادلراسة النتاجئ خالل من  لها، العينة وتقبل التطبيق و الاجابة وبسهوةل العلمية ابملعامالت( يسالنف

ختبار تطبيق عند  ، موضوعية اكرث اداة يكون وهبذا املعمتد ادلرايس املقرر اىل ووفقا   املواصفات جدول طريق عن املعريف  التحصيل ا 

ماكنية التعقيد بعدم تمتزي ابهنا تبني التطبيق عينة عىل(  النفيس التوتر املدركة، اذلاتية الكفاءة) واملقاييس املعريف  قبل من اس تخداهما وا 

 لخال دوري بشلك التعلميية العملية عىل القامئني قبل من املعريف التحصيل اختبار اس تخدام وميكن  التعلميية، العملية عىل والقامئني الباحثني

 .العقبات مواهجهتم عند احللول ووضع الطالب مس توى عىل لتعرف ادلرايس الفصل

 مل اليت النفس ية اجلوانب يف البحث ورضورة  واملقاييس، الاختبارات وبناء وتعديل اعداد يف املواصفات جدول اعامتد بـ الباحث واوىص

لهيا توصلت اليت املعيارية واملس توايت ادلرجات اعامتد و  ايضة،الر وعلوم البدنية الرتبية لكية طلبة عىل ادلراسة الهيا تتطرق  عند ادلراسة ا 

 دروس عىل املبحوثة املعريف التحصيل اختبار و النفس ية املتغريات تطبيق ورضورة  للطالب، املعرفية و النفس ية املتغريات قياس معلية

 .ال خرى الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية

 ادلكتور املساعد الاس تاذ  فرهود، ايرس نداء ادلكتور املساعد الاس تاذ رئيسا، جميد نزار طارق ادلكتور الاس تاذ من ناقشةامل  جلنة وتأ لفت

 ادلكتور املساعد الاس تاذ  الزهرة، عبد حسني املساعد الاس تاذ عبد، عباس سعد ادلكتور املساعد الاس تاذ الس تار، عبد الاهل عبد ماهر

 .رشفام  محمد جامس وسن رصحي
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 العراقية الوطنية الاوملبية اللجنة قانون ملناقشة ورشة تس تضيف الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية

 التارخي

30/06/2019 

 . اجلديد العراقية الوطنية الاوملبية اللجنة قانون ملناقشة ورشة بغداد جبامعة الرايضة موعلو  البدنية الرتبية لكية يف اقميت

 وعدد الربملانية والرايضة الش باب جلنة رئيس عليوي عباس ابلنائب املمتثلون املقرتح احصاب بني حوارية جلسة عن عبارة  الورشة واكنت

 الاس تاذ العلمي وواملعاون  اخلاقاين حسن محمد قامس ادلكتور الاس تاذ وابرشاف  يتنالك  ابساتذة املمتثلني والتدريس يني الااكدمييني من

 . للجلسة مقررا اكن اذلي قامس صباح ادلكتور

 فقرات وحذف واضافة الفقرات من الكثري عىل التعديل ومت وفقراته حماوره واكفة تفاصيهل باكفة اجلديد القانون مناقشة اجللسة شهدت و 

 . عليه املصادقة لتمت واخملتصني النواب جملس رئاسة اىل سريفع اذلي اجلديد للقانون هنائية صيغة اىل التوصل ومت اخرى

http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/
http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/


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

 

 

 جيب اننا للجلسة الافتتاحية لكمته خالل واكد الرايضية املنظومة اصالح يف شأ ن هل من لك يبذلها اليت الكبرية اجلهود عىل اخلاقاين اثىن و

  اننا مبينا القادمة العمل متطلبات مايه وايضا القانون تغيري علينا ملاذا نعرف ان جيب ذاته الوقت ويف اوال السابقة الاخطاء حندد ان

 . والتعديل لالصالح احلقيقي الوقت حان ولكن كثريا تأ خران

 من عدد بتوفري تمتثل اليت دةللمساع وتقدميه الورشة هذه الس تضافته اللكية لعميد وتقديره شكره عن عليوي عباس الس يد عرب  جانبه ومن

 . الرايضية والقوانني الرايضية والادارة الرايضة جمال يف اخلرباء اللكية تدريس يو
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 .. واحلركية البدنية القدرات بعض لتطوير مقرتح ميدان تأ ثري تناقش البدنية الرتبية يف اطروحة

 التارخي

30/06/2019 

 أ مرية ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( القادر عبد خليل نريان) للطالبة دكتوراه اطروحة  بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 احلراكت بساط عىل املهارات لبعض التعمل ودافعية واحلركية ةالبدني القدرات بعض لتطوير مقرتح ميدان تأ ثري) عنوان حتت  الواحد، عبد

 بعض لتطوير مقرتح ميدان تصممي  اىل هدفت اليت ،( الابتدايئ اخلامس الصف لتالميذ والفردي امجلاعي التنافيس ابسلوب الارضية

 اخلامس الصف لتالميذ والفردي مجلاعيا التنافس ابسلوب امجلناس تك يف الاساس ية املهارات بعض وتعمل واحلركية البدنية القدرات

 والتعرف  امجلناس تك، يف الاساس ية املهارات بعض تعمل يف الابتدايئ اخلامس الصف تالميذ دلى التعمل دافعية عىل التعرف  الابتدايئ،

 امجلاعي التنافس ابسلوب ناس تكامجل  يف الاساس ية املهارات بعض وتعمل واحلركية البدنية القدرات بعض تطوير يف املقرتح امليدان تأ ثري عىل

 .الابتدايئ اخلامس الصف لتالميذ والفردي
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 يف ضعفا وجود وسببه ابلضعف يتسم( والاانث اذلكور) الابتدايئ اخلامس الصف تالميذ اكرث اداء ان يف  البحث مشلكة ومتخضت

 هذه تتطلبه ملا امجلناس تك همارات وخصوصا   الرايضية بالالعا ملهارات تعلمهم مس توى عىل سلبا   ينعكس وهذا واحلركية البدنية قدراهتم

 بني والركض ابلقفز اخملتلفة والاهجزة الادوات من مقرتح ميدان تصممي اىل الباحثة ارتأ ت ذلا هماراهتا الداء وحركية بدنية قدرات من الرايضة

 يساعد امجلاعي التنافيس ابالسلوب والاهجزة والادوات ليةالانتقا احلراكت يف والتغيري فالتشكيل ومتتابع تدرجيي بشلك والاهجزة الادوات

 امجلناس تك ملهارات وتعلمهم واحلركية البدنية التالميذ قدرات تطوير يف

 جممتع اختيار ومت( , الضابطة) والاخرى( جتريبية) اثنني جماميع الثالث تصممي,  التجرييب املهنج الباحثة اس تخدمت البحث اهداف ولتحقيق

 بأ معـــــــار الابتدائية البدور ومدرسة الابتدائية الهدف مدرسة من الابتدايئ اخلامس الصف تالميذ من العمدية ابلطريقة لبحثا وعينة

 لتحديد القرعة بطريقة اجملاميع تقس مي مت,  ابدلوام منتظميني والغري معرا   والاكرب واملرىض الراس بني التالميذ استبعاد مت ان بعد س نة( 11)

 .العينة وتاكفؤ جتانس مع يتفق مبا ضابطة ومجموعة اثنية وجتريبية اوىل جتريبية اميعاجمل اي

 ودافعية واملهارية واحلركية البدنية القدرات تطوير يف معنوية فروق وجود  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة وتوصلت

 واملهارية واحلركية البدنية القدرات تطوير يف معنوية فروق وجود م وللك البعدية – ليةالقب  الاختبارات يف الثالثة البحث جماميع بني التعمل

 لتطوير معنوية فروق ووجود  الثالثة، البحث جماميع وللك البعدية – القبلية الاختبارات يف الثالثة البحث جماميع بني التعمل ودافعية

 التجريبية اجملموعة وبني امجلاعي التنافس اسلوب ابس تخدام الاوىل التجريبية اجملموعة نيالتجريبيت اجملموعتني بني واحلركية البدنية القدرات

 .امجلاعي التنافس اسلوب اس تخدمت اليت الاوىل التجريبية اجملموعة ولصاحل الفردي التنافس ابسلوب الثانية

  تعلمها، يف أ سايس مطلب او أ ساس ية قاعدة احلركية هاراتامل  تعمل يف وتنوعها للمترينات التكرارات عدد زايدة رضورة بـ الباحثة واوصت

 اس تخدام جيب  اكرث، ودافعية واحلركية البدنية القدرات اىل حتتاج اليت الفعاليات يف والادوات الاهجزة مبختلف لعب ميدان واس تخدام

 .التعمل ةودافعي ال داء مس توى عىل اجيااب   ينعكس لكونه الرايضية الرتبية درس يف التشجيع عامل

 مؤيد غادة ادلكتور الاس تاذ  امحد، شهاب زهرة ادلكتور الاس تاذ رئيسا، عيل اكظم الرزاق عبد ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 .امرشف الواحد عبد أ مرية ادلكتور الاس تاذ  امني، جميد فردوس ادلكتور املساعد الاس تاذ املنعم، عبد اسامة ادلكتور الاس تاذ شهاب،
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 أ لظهر أ سفَل أ ل م خَنفِيف يف أ ملِيت أ لَبحر مبَِلح أ ملَمزُوج أ لرَمل أ حُوأ ض بأَس تَخدام تأ ِهيلِيةَ  ِتمرِبنَات تَأ ثرِي  تناقش البدنية الرتبية يف اطروحة

 التارخي

30/06/2019 

 لؤي ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( ش يال الاكظم عبد عيل) للطالب دكتوراه اطروحة بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 لِلرجال أ لظهر أ سفَل أ ل م خَتفِيف يف أ ملِيت أ لَبحر مبَِلح أ ملَمزُوج أ لرَمل أ ضأ حوُ  بأَس تَخدام تأ ِهيلِيةَ  ِتمرينَات تَأ ثرِي ) عنوان حتت  رفعت، سايم

 الام لتخفيف تأ هيلية مترينات واعداد  امليت، البحر مبلح املمزوج الساخنة الرمل احواض تصممي  اىل هدفت اليت ،( س نة( 45-40) بعمر

 احواض يف التأ هيلية المترينات ابس تخدام املهنج تأ ثري عىل والتعرف  مليت،ا البحر مبلح املمزوجة الرمل الاحواض وابس تخدام الظهر اسفل

 .البحث عينة ل فراد الامل درجة و  علهيا العامةل عضالت قوة و(  الفقري العمود)  اجلذع مرونة من لكل  امليت البحر مبلح املمزوج الرمل
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 تكونت اذ البحث من معدية عينة اختيار ومت والبعدية القبلية تباراتالاخ  ذات التجرييب املهنج الباحث اس تخدم البحث اهداف ولتحقيق

  وطريقة معهل وطريقة مكوانته و املصمم التاهييل اجلهاز تفاصيل ورشح ، الظهر اسفل الام  من يعانون اذلين رجل( 12) من العينة

 .وخارجه اخهلد املس تخدمة التاهيلية المترينات اداء وطريقة اجلهاز داخل الاشخاص الاس تلقاء

 اتهل التاهلية والمترينات امليت البحر وامالح الساخنة الرمل احواض ان  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل الاطروحة وتوصلت

 داخل الاس تلقاء ان الباحث واس تنتج  مهنا، واحلد الامل وختفيف لل ربطة للعضالت املصاحبة الاصاابت وبعض املفاصل اصاابت بعض

 . الانسان اجلسم مناعة قوة من واحض غري وحتسن التعرق معلية  من يزيد امليت البحر وامالح الساخنة الرمال ضاحوا

 ابلعضالت املرتبطة احلاالت او الاصاابت بعض عىل وتطبيقه امليت البحر وامالح الساخنة الرمال احواض اس تخدام بـ الباحث واوىص

 التدريب ومراكز التاهيل مراكز عىل امليت البحر وامالح الساخنة الرمال احواض واعامم  كبة،الر  واصاابت الروماتزيم مثل واملفاصل

 الاستشفائية اجللسات مضن من ويعترب الراييض

 وفاء ادلكتور املساعد الاس تاذ  حسني، امحد اسامة ادلكتور الاس تاذ رئيسا، همدي صاحل حامد ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت

 لؤي ادلكتور الاس تاذ  مشخي، حبري ادلكتورغسان  املساعد الاس تاذ احلسني، عبد مرتىض امحد ادلكتور املساعد الاس تاذ محمد، احصب

 .مرشفا رفعت سايم
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