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 اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش تأ هيل اختالل توازن اجلسم وبعض الاصاابت الناجتة عن ميل احلوض دلى الرجال

اطروحة دكتوراه للطالب )عامر مزعل شنته( ابرشاف الاس تاذ   01/6/9102انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الاحد املوافق 

  ادلكتور عيل ش بوط ابراهمي،  حتت عنوان )تأ هيل اختالل توازن اجلسم وبعض الاصاابت الناجتة عن ميل احلوض دلى الرجال( ، اليت هدفت اىل

 واس تددام اهاز كمكن من لال ه حتديد اجتاه ميل احلوض دلى التعرف،  اىل الكشف عن ميل احلوض واختالل توازن اجلسم ذلكل قام الباحث بتصممي

لبحث اىل افراد عينة البحث من الرجال وتصممي مجموعة من المترينات لتأ هيل اختالل توازن اجلسم وبعض الاصاابت الناجتة عن ميل احلوض، كام هدف ا

 التعرف عىل

 جلسم وبعض الاصاابت الناجتة عنه.اتثريات المترينات املس تددمة يف تأ هيل ميل احلوض وتوازن ا

ان اجلهاز املصمم من قبل الباحث أ سهم يف الكشف عن حاالت امليل احلويض ابالجتاهات   -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

سم،  أ سهم اجلهاز املصمم يف الكشف عن الااثر ال ربعة وبدقة كبرية، أ سهم اجلهاز املصمم يف الكشف عن للل الات ا زن وتوزيع الوزن عىل جانيب اجل 

قياس والاختبار الناجتة عن امليل احلويض يف بعض القياسات اجلسمية ومهنا (ارتفاع الكتف، ارتفاع الورك، ارتفاع الركبة،  يعد اجلهاز املصمم وس يةل لل 

 جلسم.بنفس الوقت،  ان ميل احلوض يؤدي وبشلك واحض يف القياسات اجلسمية عىل جانيب ا

أ اهزة مماثةل  واوىص الباحث بـ  ابجلهات اخملتصة ولاصة وا زرة الصحة اعامتد اجلهاز املصمم اذلي اعمتد من قبل مستشفى مدينة الطب والعمل عىل تصنيع

وعي،  أ مهية التواصل العلمي دعامً ملراكزالعالج الطبيعي التابعة للوا زرة وذكل لللكفة البس يطة للجهاز وفاعليته يف الكشف والقياس والتشخيص املوض

 كون حصة الفردوامليداين بني املؤسسات الااكدكمية ولاصة لكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة مع مراكز العالج الطبيعي والتأ هيل يف وا زرة الصحة 

قامة دو ا رت تدريبية للكوادر التأ هيلية يف امل ا ركز العالجية للتعرف ع ىل المترينات املصممة من قبل الباحث والعمل هبا يف تأ هيل عامل مشرتك للجميع،  ا 

قامة ورشة تدريبية للكوادر التأ هيلية يف امل ا ركز العالجية عىل أ   صاابت امليل احلويض وأ الم أ سفل الظهر والاصاابت الناجتة عنه،  ا  لية معل اجلهازاملصمم ا 

 من قبل الباحث.

مؤيد جامس عباس رئيسا، الاس تاذ ادلكتور عباس حسني عيبد،  الاس تاذ املساعدادلكتور عيل امحد هادي، وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور 

 الاس تاذ املساعد ادلكتور امحد محمد عبد اخلالق، الاس تاذ املساعد ادلكتورقيس سعيد دامي الاس تاذ ادلكتور عيل ش بوط ابراهمي مرشفا.
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رشادي اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش تأ   بدين  يف اللياقة الصحية وبعض عوامل اخلطورة ل مراض القلب  –ثري تعديل منط احلياة عىل وفق َمهنج ا 

 والرشايني

كتور حامد صاحل انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد   اطروحة دكتوراه للطالب )نبيل لليل ابراهمي الشمري  ( ابرشاف الاس تاذ ادل

رشادي همدي ا بدين  يف اللياقة الصحية وبعض عوامل اخلطورة ل مراض القلب  –ليارسي ،  حتت عنوان )تأ ثري تعديل منط احلياة عىل وفق َمهنج ا 

ر   -شاديوالرشايني للرجال( ، اليت هدفت اىل  تعديل منط حياة الفرد اذلي يعيش منط حياة لاطئ اىل منط حياة حصي وحصيح، من لالل بناء مهناج ا 

صابة بأ مراض القلب والرشايني للرجال والوقاية مهنا.بد  ين لتطوير اللياقة الصحية وتقليل عوامل اخلطورة لال 

( خشصًا من املراجعني اىل العيادة 01ولتحقيق اهداف البحث اس تددم الباحث املهنج التجرييب ملناسبته لطبيعة البحث، واكن عدد أ فراد ادلراسة )

صابة الاستشارية يف مستشفى ابن  النفيس وعيادات بعض اطباء الباطنية والقلبية، ومت اختيارمه عىل وفق التشخيص الطيب بأ ن دلهيم عوامل خطورة لال 

س توى الطبيعي بأ مراض القلب والرشايني مس تقبال نتيجة لمنط واسلوب حياهتم اخلاطئ وأ مهها قةل احلركة والزايدة يف الوزن، ومن مضن احلدود العليا للم 

ت القلب ومس توى ضغط ادلم والسكر والكوليسرتول، وقد تممن املهناج الارشادي عىل بعض الارشادات والنصا ح املهمة لتعديل منط احلياة ملعدل رضاب

ة تدريبية ( وحد06( اشهر تممن )0ابال ضافة اىل منوذج ملهناج غذايئ حصي، اما املهناج البدين اذلي طبق ابلزتامن مع املهناج الارشادي اذلي اس متر ملدة )

 ( وحدات تدريبية اس بوعية متنوعة0مقسمة عىل )

البدين تأ ثري اجيايب يف حتسني مس توى اللياقة الصحية وخفض  –أ ن للمهناج الارشادي   -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

 عوامل اخلطورة ل مراض القلب والرشايني.

البدين لتعديل منط احلياة يف تطوير مس توى اللياقة الصحية والوقاية من عوامل اخلطورة ل مراض القلب  -الارشاديواوىص الباحث بـ اعامتد املهناج 

 والرشايني ل فراد اجملمتع.

بد هللا، ع وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عامر عباس عطية رئيسا، الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش عبد الرضا،  الاس تاذ ادلكتور فالح حسن 

 ا.الاس تاذ ادلكتور عالء عبد هللا فالح، الاس تاذ املساعد ادلكتورعباس فاضل عبد الوهاب،  الاس تاذ ادلكتور حامد صاحل همدي اليارسي مرشف
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 عامدة الرتبية البدنية تعلن نتاجئ املرحةل الرابعة

طلبة املرحةل الرابعة  1/7/9102فرع ال لعاب الفردية يوم امخليس املوافق   –لرايضة ابجواء مليئة ابلفرح والرسور اس تقبلت لكية الرتبية البدنية وعلوم ا

 9102 – 9102لتسلميهم نتاجئ امتحاانهتم للعام ادلرايس 
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عىل توزيع واكن ابس تقبال الطلبة موظفي وموظفات الفرع يتقدهمم ال س تاذ املساعد ادلكتور أ سعد عبدهللا محد الساليم رئيس الفرع اذلي ارشف خشصيا 

هنا حلظات رائعة عندما نشاهد فرحة النجاح والتخرج يف سامه طلبتنا اذلين حتملوا اعباء أ ربعة س نوات دراس ية ليصلوا ا ىل هدفهم وهو النتاجئ قائال )ا 

 ادمة لدمة لوطهنم وشعهبم(احلصول عىل شهادة الباكلوريوس بتخصص الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ونمتىن من هلم التوفيق والنجاح يف حياهتم الق

 لك املوفقية لطالبنا وطلبتنا الاعزاء
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 مبتدئنياطروحة يف الرتبية البدنية تناقش فاعلية أ سلوب التممني بأ دوات ووسائل أ لكرتونية مساعدة يف تعمل بعض املهارات الاساس ية لالسكواش لل 

اطروحة دكتوراه للطالب )عيل حسن ُشكر البكري( ابرشاف 01/6/9102وم الاحد املوافق انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد ي

ة الاس تاذ ادلكتور عيل اهاد رممان ،  حتت عنوان )فاعلية أ سلوب التممني بأ دوات ووسائل أ لكرتونية مساعدة يف تعمل بعض املهارات الاساس ي

عداد مترينات بأ دوات ووسائل الكرتونية يف بعض املهارات الاساس ية لفعالية الاسكواش ( س نة( ، اليت هدفت ا01-00لالسكواش للمبتدئني بأ عامر )

( س نة،  معرفة فاعلية أ سلوب التممني بأ دوات ووسائل أ لكرتونية مساعدة يف تعمل بعض املهارات الاساس ية لالسكواش 01-00للمبتدئني بأ عامر )

 ( س نة.01-00للمبتدئني بأ عامر )

دلال بعض الوسائل والادوات الالكرتونية اليت ُُساعد املُبتدئني يف تعمل بعض املهارات الاساس ية للعبة و وجد الباحث من الض  وري الاهامتم اب 

من لالل الاسكواش، وان اس تددام هذه الوسائل تعطي دافعية وُشويق ورغبة كبرية لتعمل أ فمل للمهارات الفنية فماًل عن اهنا ختترص الوقت واجلهد 

بل املُبتدئني تربين لتكرارات اكرث من جراء اس تددام هذه الوسائل وكام هو معلوم أ ن مس توى تعمل املهارة يزداد بتكرار الربامج احلركية املؤداة من ق اداء املُخ 

 ليكون انجت العملية التعلميية ذات فاعلية .

سبته ملوضوع البحث. مت أ ختيار عينة البحث بأ سلوب اجملاميع الاربعة ولتحقيق اهداف البحث اس تددم الباحث املهنج التجرييب املبين عىل أ سس علمية ملنا

( 01( س نة البالغ عددمه )01-00البحثية )ثالثة جماميع جتريبية ومجموعة ضابطة(  ومشل جممتع البحث عدد من العيب ااكدكمية الاسكواش للمبتدئني ابعامر )

 ( العب.91ريب وبذكل اكنت عينة البحث الهنائية )العب مبتدىء مت أ ستبعاد الالعبني غري امللزتمني ابلتد

اثبتت النتاجئ ان اسلوب التممني للمجاميع الثالثة مناسب لتعمل بعض املهارات الاساس ية يف   -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

تا جدارهتام واثرهام يف تعمل املهارات قيد البحث حيث ان اداء املتعمل ابلوس يلتني الاسكواش وهذا ما اظهرته النتاجئ،  ان اجملموعتني الثالثة والثانية قد اثب 

املهارات الفنية للعبة  املس تددمتني ساعدات املتعمل عىل فهم احلراكت وتعلمها مبدة اقل من الطريقة التقليدية،  اسلوب التممني أ حد الاساليب املناس بة لتعلمي

ردية يف التعمل،  واس تنتج الباحث ان تطبيق اسلوب التممني ابالدوات والااهزة الالكرتونية اكن من اكرث الوسائل الاسكواش كونه يراعي الفروق الف

 املساعدة يف تعمل املهارت الاساس ية يف الاسكواش.

رين الروتينية،  الرتكزي عىل تطوير الضابت واوىص الباحث بـ أ س تددام الااهزة والوسائل احلديثة واملبتكرة يف تعمل الالعبني املبتدئني والابتعاد عن الامت

جراء دراسات مماثةل لغرض اخماع أ ساليب موسنت س تددامًا لالل املباراة،  ا  املبارشة وغري  الامامية والضابت اخللفية بصورة متوازنة كون أ هنا الاكرث ا 

 املبارشة للتجريب عىل عينات خمتلفة من املراحل ادلراس ية.

ة من الاس تاذ ادلكتور محمد عبد احلسني عطية رئيسا، الاس تاذ ادلكتور حس ناء س تار جبار،  الاس تاذ املساعد ادلكتور لؤي حسني وتأ لفت جلنة املناقش

 شكر، الاس تاذ املساعد ادلكتور عيل عطية دالل ، الاس تاذ املساعد حذيفة ابراهمي لليل،  الاس تاذ ادلكتور عيل اهاد رممان مرشفا.
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 لكية الرتيبة البدنية ُشاراكن يف دورة تنصيب نظام التشغيل الويندوزتدريسيتان من 

 00-7لفرتة من شاركت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد ابدلورة التدريبية اليت اقميت يف مركز التعلمي املس متر يف جامعة بغداد ل   

علوم النظرية( ، ومت ترش يح الك من التدريسيتان من )فرع ال Microsoft Windowesواليت اكنت بعنوان تنصيب نظام التشغيل الويندوز  7/9102/

 املدرس رشا عبد احلسني عيل، واملدرس املساعد ابن اوميد رش يد للمشاركة هبذه ادلورة.

ات هدفت ادلورة اليت حارض فهيا املهندس بشار محمد عيل، اىل التعرف عىل املكوانت ال ساس ية للحاسوب، أ جزاء احلاسوب الرئيس ية، معل اجراء

عادة تنصيب احلاسوب، كيفية تعريف اجزاء احلاسوب بعد معلية الفورمات. احتياطية لتاليف معلية الفورمات اذا  امكن،  فرمته وا 

نواع اخملتلفة لـ وتممن برانمج ادلورة يف اايمه امخلس حمارضات معلية ونظرية مكثفة مت التطرق فهيا اىل املكوانت املادية للحاسوب من قطع ومعدات مثل الا

Hard Disk ادلاليل واخلاريج، و ، اكرت الشاشة بنوعيهcpu و ،Rom ومعلومات مفصةل عن كيفية تنظيف ومعل ،clean  للحاس بة دون اللجوء

 لفرمتهتا.

 بغداد. ويف ختام ادلورة خمع املشاركون الختبار معيل ونظري حصلوا عىل اساسها شهادة مشاركة علهيا خمت مركز التطوير والتعلمي املس متر جبامعة
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ندية الرايضية يف العراقرساةل ماجس تري   يف الرتبية البدنية تناقش بناء وتقنني مقياس تقيمي أ داء العمل اال داري وال نشطة الفنية لل 

د رجه،  حتت انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم رساةل ماجس تري للطالب )نشأ ت عزيز عباس( ابرشاف املدرس ادلكتور اثمر حام

ىل بناء وتقنني مقياس تقيميعنوان ) ندية الرايضية يف العراق( ، اليت هدفت ا   أ داء العمل بناء وتقنني مقياس تقيمي أ داء العمل اال داري وال نشطة الفنية لل 

ندية الرايضية يف العراق. وحتديد مس توايت معيارية لها.  .  اال داري وال نشطة الفنية لل 

من اجلوانب اال دارية والفنية وتقنينه وفق اطر علمية حمددة الموابط والقواعد ملس توى أ داء العمل اال داري وال نشطة وتمكن أ مهية البحث يف بناء مقياس يتم

للرايضة العراقية  الفنية يف ال ندية الرايضية العراقية، كجانب تطويري للمس توايت الرايضة من لالل توافر اكفة اال ماكانت اليت ُساعد يف الهنوض احلقيقي

عايل بوصفها ق ال هداف والابتعاد عن الغموض اال داري والالزتام ابال بداع والتطوير لتحقيق ال هداف املطلوبة وحتسني مس توى ال داء لها والاجناز الوحتقي

 القاعدة ال ساس يف الهرم الراييض.

ملالمئته مشلكة البحث، اما اجملمتع والعينة املس هتدفة  ولتحقيق اهداف البحث اس تددم الباحث املهنج الوصفي ابل سلوب املسحي ذو العالقات الارتباطية

ندية الرايضية، والبالغ عددمه ) دارية، وحددت العينة بواقع )9011( انداًي وبعدد )011فهم من أ عماء الهيئات اال دارية لل  ( عمواً 211( عمو هيئة ا 

 ( انداًي وفق الاختيار العشوايئ.091موزعني عىل )

ندية الرايضية يف العراق،  ومتزي   -عة من الاس تنتاجات من امهها:وتوصل البحث اىل مجمو  بناء وتقنني مقياس تقيمي اداء العمل اال داري وال نشطة الفنية لل 

لعمل اال داري اداء ا املقياس بعدة مس توايت خمتلفة وقد حقق نس بة جيدة يف التقدير جيد وجيد جداً وابملس توي )املقبول( مما يبني ان العينة خمتلفة يف تقيمي
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ندية الرايضية يف العراق  ندية الرايضية يف العراق،  ومتزي مقياس تقيمي اداء العمل اال داري وال نشطة الفنية لل  بسهوةل التطبيق والاجابة وال نشطة الفنية لل 

 ة كتقيمي العمل الاداري.عنه وتقبل الاعماء لفقراته،  وان معلية البناء والتقنني للمقاييس لها هممة للكشف او وصف حاالت كثري 

ماكن تطبيق املقياس من قبل وزارة الش باب والرايضة لتقيمي معل الاندية الرايضية يف العراق ليك يتس ىن هلم معرفة م  س توى اداء واوىص الباحث بـ اب 

فاكر واملعلومات بشلك مس متر، وحماوةل اعادة الاندية الرايضية،  التأ كيد عىل العمل الاداري امجلاعى من لالل التفاعل بني اعماء الاندية وتبادل الا

اكفة اجلهات صياغهتا وبلورهتا بشلك ابداعى غري مأ لوف يصب ىف تطوير معل الاندية الرايضية،  ااتحة الفرصة حلرية الراي وتنيب الافاكر اجلديدة من 

عىل اس تددام عدة دراسات لالس تفادة مهنا ىف تقيمي العمل الاداري  املس تفيدة من معل الاندية الرايضية وتبنهيا للتطبيق بشلك علمى وواقعي،  التأ كيد

 واملشاركة ىف ادلورات واملؤمترات الىت تدمع الابداع والتطور لعمل الاندية الرايضية.

املساعد ادلكتور غسان اديب  وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور حسن انيج محمود رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور لادل جنم عبد هللا،  الاس تاذ

 عبد احلسني، املدرس ادلكتور اثمر حامد رجه مرشفا.

 06-7 
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 ابحثان يف الرتبية البدنية حيصالن عىل براءة الرتاع يف تصنيع اهاز للشدد القصوى لتاليف نقاط التوقف

محد عبد حصل الباحثان يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد  الاس تاذ املساعد ادلكتورغسان أ ديب عبد احلسن وطالب املاجس تري ا   

اعد للشدد القصوى الرضا عبد الصاحب ، عىل براءة الرتاع من اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة النوعية، عن حبهثم املوسوم )أ س تددام اهاز تدرييب مس

جتياز نقاط التوقف وتأ ثريها يف النشاط الكهرابيئ للعمالت والاجناز لالعيب القوة البدنية(،  لمتكهنام من  تصنيع اهاز للشدد القصوى لتاليف نقاط ” ال 

 “التوقف 

ة هوائية من اجل مساعدة الالعب يف تاليف نقاط وتممنت براءة الالرتاع، تصممي وتصنيع اهاز تدرييب )مساعد القوة( يعمل وفق منظومة معل الكرتوني

اعد للشدد القصوى التوقف وتطوير اال جناز لالعبني يف المترينات والرفعات النظامية، وهدف البحث اىل التعرف عىل تأ ثري المترينات ابجلهاز التدرييب املس

 يف نقاط التوقف لالعيب القوة البدنية.

( كغم، واختار الباحث 20-20و 20-71( العبًا من الفئتني الوزنيتني )06ل ندية بغداد للقوة البدنية البالغ عددمه ) ومشل جممتع حبث الالعبني املتقدمني

( من الفئتني الوزنيتني، واس تعمل الباحث اجلهاز التدرييب املصمم )مساعد القوة( من اجل تاليف نقاط التوقف يف الاداءات 6عينة حبثه عشوائيًا بواقع )

( واس تعمل فهيا )الوسط SPSSوحدات تدريبية ابل س بوع، واس تعان الباحث ابحلقيبة اال حصائية ) 0أ سابيع بواقع  6ويف فرتة الاعداد اخلاص وملدة القصوية 

 للعينات املتناظرة جحم ال ثر(. Tاحلسايب الوس يط الاحنراف املعياري معامل الالتواء اختبار

درييب املصمم )مساعد القوة( والمترينات أ ثر اجيايب يف تاليف نقاط التوقف ابالداءات القصوية والاجناز لالعيب القوة وتوصلت براءة الالرتاع اىل ان اجلهاز الت

 البدنية.

 ءات القصوية،واوىص الباحثان رضورة اس تعامل اجلهاز التدرييب املصمم )مساعد القوة( والمترينات ابملدى الاكمل للحركة يف تاليف نقاط التوقف ابالدا

 رضورة اس تددام تقنيات التخطيط الكهرابيئ من اجل توفري معلومات موضوعية من لالل مزامنة ظهور نقطة التوقف مع الاشارة الكهرابئية.
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 تدريس ية يف لكية الرتبية البدنية ُشارك ببحث يف مؤمتر دويل يف  ابنكوك

بغداد الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان اسامعيل عىل شهادة مشاركة من امجلعية العراقية الرايضية حصلت التدريس ية لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة 

ايضية العلمية يف العامصة التايلندية العلمية ، وذكل تقديرا وتمثينا ملشاركهتا الفعاةل يف املؤمتر العلمي ادلويل ال ول لعلوم الرايضة واذلي تقميه امجلعية العراقية الر

مشاركهتا  ت شعار ) امجلعيات العلمية منار العمل واملعرفة ( واذلي اس متر ملدة يومني ومبشاركة اكرث من سمس دول يف قاعة فندق املريا،، ومتثلتابنكوك وحت

 د حيدر عبد الواحد عيىس.مبشاركة املدرس املساع“ اثر مترينات الهوائية لتطوير القوة الانفجارية وهمارة الضبة الساحقة لريشة الطائرة ” ببحهثا املوسوم 

القدرات املهمة يف مراحل  اجته الباحثان يف حبهثام اىل تطبيق مترينات الهوائية لتطوير القدرة البدنية ويه القوة الانفجارية لذلراعني والرجلني اليت تعترب من

دريب وتطوير الاجناز ، مهنا اس تددام الطرائق واساليب التدريبية الاداء الفين ودقة همارة الضبة الساحقة لريشة الطائرة وهناك عوامل عديدة تؤثر يف الت

ة الحظوا ان هناك اليت هتدف اىل التكيف ابالحامل التدريبية ومن لالل اطالع الباحثان عىل اغلب البطوالت احمللية كوهنم مدربني الحد اندية ريشة الطائر 

 مغ من كوهنا همارة كسب النقاط بشلك رئييس.ضعفا واحضا يف مس توى اداء همارة الضبة الساحقة عىل الر

س نة ، ومت تطبيق 02-07( العب بأ عامر 02واس تددما املهنج التجرييب ابجملموعات املتاكفئة وحتدد جممتع البحث لالعيب ريشة الطائرة للش باب وبواقع )

 وحدات تدريبية يف الاس بوع الواحد.مترينات الهوائية اخلاصة عىل اجملموعة التجريبية وملدة مثانية اسابيع وبواقع ثال، 

 وتوصل البحث اىل ان ان تطوير القوة الانفجارية بمترينات الهوائية ادى اىل تطوير دقة همارة الضبة الساحقة دلى اجملموة التجريبية.

 فئات يف لعبة الريشة الطائرة.واوىص الباحثان اجراء دراسات مشاهبة ملعرفة تأ ثري مترين الهوائية عىل تطوير املهارات الاخرى ولبقية ال 
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 الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ُس تميف احباب هللا :

معيد اللكية الاس تاذ  اس تمافت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد  عدد كبري من الايتام  للتزنه يف ارجاء اللكية وتدريهبم وابرشاف  من قبل

اخلاقاين  من اجل زاهم يف ممارسة مجيع الالعاب الرايضة الدلال الهبجة والرسور عىل قلوهبم اليت تعاين احلرمان وفقدان احلنان ادلكتور  قامس محمد حسن 

ل الفرتة ض مافقدوه لالاذلي دامئا ماتوفره الاجواء العائلية للطفل الطبيعي عىل العكس من هؤالء الايتام اليت يتطلب منا تقدمي مزيدا من الاهامتم لها لتعوي

 املنرصمة.

مادة اللغة  واكنت هذه املامرسة الانسانية امجليةل انطلقت من قبل فريق رايضيوا الامل اذلي يتممن  مجموعة كبرية من طلبة اللكية   وارشاف مدرسني

يتام وتعلميهم اساس يات الالعاب مس نور عبد الصاحب (( وعدد من املتربعني  لتدريب هؤالء الا –د ميادة زهري  –الانلكزيية )) د انسام يعرب 

 –اليد  –الطائرة  –السةل  –امجلناس تك  –كرة القدم  –الرايضية اخملتلفة وايما تدريهبم عىل اتقان املهارات الرايضية مبختلف النشاطات )) العاب القوى 

 الس باحة (( وغريها من الالعاب . –امخلايس 

ملبادرات  مطالبا ابدلمع الي نشاط انساين يقام يف اللكية وابرك اهود التدريس يني اذلين قطعو اجازاهتم وقدموا واكد اخلاقاين عىل ترحيبه الشديد مبثل هذه ا

الباحثني عن  لك ما يتيرس الدلال الهبجة والفرحة يف قلوب احباب هللا وايما تعترب هذه اخلطوة مبثابة ابب مفتوح امام اخملتصني يف اس تقطاب املواهب

 ئات العمرية .املوهبة يف الف 
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  للعمالترساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش أ س تددام اهاز تدرييب مساعد للشدد القصوى ال جتياز نقاط التوقف وتأ ثريها يف النشاط الكهرابيئ

الب )امحد عبد الرضا عبد الصاحب ( رساةل ماجس تري للط91/7/9102انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم امخليس املوافق 

جتياز نقاط التوقف و  تأ ثريها ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور غسان أ ديب عبد احلسن ،  حتت عنوان )أ س تددام اهاز تدرييب مساعد للشدد القصوى ال 

ىل تصممي اهاز تدري يب مساعد للشدد القصوى، و التعرف عىل تأ ثري يف النشاط الكهرابيئ للعمالت والاجناز لالعيب القوة البدنية( ، اليت هدفت ا 

 المترينات ابجلهاز التدرييب املساعد للشدد القصوى يف نقاط التوقف لالعيب القوة البدنية.

رقام القياس ية، وبني الباحث يف مشلكة حبثه ان رايضيو القوة البدنية حيتاجون اىل تمنية القوة القصوى بشلك مس متر هبدف حتقيق اال جناز وكرس ال            

( اليت تظهر اثناء املسار احلريك للثقل املرفوع Dead pointوامام حماوةل الاس مترار بتحقيق اال جناز تظهر هناك معوقات لعل أ برزها يمتثل يف نقاط التوقف )

رار نقاط التوقف عند ال داء يودل مشلكة قد تصل سواء يف رفعة القرفصاء اخللفي الاكمل او رفعة المغط النامئ او رفعة ادليدلفت اذ ان الرتامك المكي لتك

 لثبات مس توى اال جناز او فشل الرفعة أ حياان وهذا الامر يتطلب وقفة جادة لتاليف هذه احلاةل التدريبية الهامة.

 20-71العبًا من الفئتني الوزنيتني )( 06ولتحقيق اهداف البحث حدد الباحث جممتع حبثه ابلالعبني املتقدمني ل ندية بغداد للقوة البدنية البالغ عددمه )

( من الفئتني الوزنيتني، واس تعمل الباحث اجلهاز التدرييب املصمم )مساعد القوة( من اجل 6( كغم، واختار الباحث عينة حبثه عشوائيًا بواقع )20-20و

 وحدات تدريبية ابل س بوع. 0أ سابيع بواقع  6تاليف نقاط التوقف يف الاداءات القصوية ويف فرتة الاعداد اخلاص وملدة 

أ ثر اجلهاز التدرييب املصمم )مساعد القوة( بشلك اجيايب يف تاليف نقاط التوقف ابملدى الاكمل   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

اجيايب يف تمنية القوة القصوى واملتغريات الوظيفية  للحركة واذلي أ ثر ابال جناز لرايضة القوة البدنية،  أ ثر اجلهاز التدرييب املصمم )مساعد القوة( بشلك

امةل يف الرفعات والاجناز لرايضة القوة البدنية،  أ ثر اجلهاز التدرييب املصمم )مساعد القوة( بشلك اجيايب يف النشاط الكهرابيئ للعمالت الرئيس ية الع

مضن طريقة التدريب التكراري ابجلهاز التدرييب املصمم )مساعد القوة( واذلي  ( %011-21النظامية لرايضة القوة البدنية،  واس تددام الشدد القصوية )

 أ ثر يف انس يابية الاداء وتطور الاجناز..

القوة البدنية بصورة واوىص الباحث بـ رضورة اس تعامل اجلهاز التدرييب املصمم )مساعد القوة( ابملدى الاكمل للحركة يف تاليف نقاط التوقف واملُعدة لالعيب 

( % مضن طريقة التدريب التكراري ابجلهاز التدرييب 011-21لاصة والعيب بناء الاجسام ورفع االثقال بصورة عامة،  رضورة اس تددام الشدد القصوية )

يف نقاط التوقف من لالل املصمم )مساعد القوة( لتأ ثريها يف الاجناز،  ورضورة اس تددام المترينات اليت مت تطبيقها عىل اجلهاز املصمم )مساعد القوة( يف تال

 املدى الاكمل للحركة واليت أ سهمت يف تطوير القدرات القصوية.

ر سعيد وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور امحد فرحان عيل رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور حسني حسون عباس،  الاس تاذ املساعد ادلكتو 

 يب عبد احلسن مرشفا.امحد سعيد ، الاس تاذ املساعد ادلكتور غسان أ د
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تأ هل املكتبة العلمية  اس تعدادا العام ادلرايس اجلديد..

 

، أ س تمكلت يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد اعامل اعادة اتهيل مكتبة اللكية ابدارة 9191-9102اس تعدادا للعام ادلرايس القادم 

 الاس تاذ املساعد ادلكتور محمد محزة وابرشاف مبارش من قبل الس يد معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور قامس محمد حسن اخلاقاين.

عادة التأ هيل  أ ضافت حةل جديدة عىل املكتبة اليت ابتت هميأ ة الس تقبال روادها من ا لطلبة واملطالعني، وقال مدير املكتبة ادلكتور محمد محزة ان  معلية ا 

 مؤكد اس مترار العمل يف أ جزاء أ خرى من املكتبة هبدف تأ هيلها ابلاكمل.

والتصنيف  واضاف انه مت افتتاح قسم لاص للكتب واملراجع الاجنبية احلديثة وكذكل اعادة جرد وأ رشفة وترقمي الكتب، واجراء حتديث لعمليات الفهرسة

 املتبعة يف املكتبة.

يه واهة لباحيث وتدرييس لكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف اجلامعات العراقية اخملتلفة ملا حتتويه من مصادر واوعية يذكر ان مكتبة لكية الرتبية البدنية 

 معلومات خمتلفة من كتب ودورايت وموسوعات ومراجع تفيد الباحثني يف رفد حبوهثم العلمية.
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 بكوكبة من املوظفني الاداريني يف جلسة اس تثنائية:معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يلتقي 

 اخلاقاين: النخبة الادارية عامل همم يف تقدم مؤسستنا الرايضية الااكدكمية

اري لاكفة اجلانب الاد التقى معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور قامس محمد حسن اخلاقاين مبنتس يب اللكية القامئني عىل

رتاتيجية الاقسام من اجل الوقوف عىل الصعوابت اليت تواجه معلهم وتذييلها من اجل الارتقاء وحتقيق افمل النتاجئ اليت تصب يف بودقة تطبيق الاس

 املرسومة لهذا الرصح العظمي.

اعس عن الواجبات والتعلاميت اليت يتلقوهنا من قبل احصاب ووجه اخلاقاين العاملني يف اجملال الاداري عىل رضورة التفاين والالالص ابلعمل وعدم التق

 شلك الامثل.القرار ،حيث جيب ان يكون الانسجام والتفامه العمود الفقري اذلي يبين العالقة الاجيابية بني الرئيس واملرؤس لتحقيق هدف املؤسسة ابل 

عماء الهيئة التدريس ية اذلي يعمتد العطاء اللوجس يت والااكدكمي فقط وليس عىل واضاف اخلاقاين ان العداةل يه الاساس يف التقيمي الس نوي للموظفني وا

 امور اخرى.
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 معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يلتقي بكوكبة من املوظفني :
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ومعاونه الاداري ادلكتور فراس مطرش عبد الرضا  التقى معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور قامس محمد حسن اخلاقاين 

جل الارتقاء اجامتعا موسعا مع شعبة املتابعة وحرس اللكية وللمالك الصبايح واملسايئ من اجل الوقوف عىل الصعوابت اليت تواجه معلهم وتذييلها من ا

 ح العظمي.وحتقيق افمل النتاجئ اليت تصب يف بودقة تطبيق الاسرتاتيجية املرسومة لهذا الرص 

ر ،حيث جيب ووجه اخلاقاين املوظفني عىل رضورة التفاين والالالص ابلعمل وعدم التقاعس عن الواجبات والتعلاميت اليت يتلقوهنا من قبل احصاب القرا

 شلك الامثل.ان يكون الانسجام والتفامه العمود الفقري اذلي يبين العالقة الاجيابية بني الرئيس واملرؤس لتحقيق هدف املؤسسة ابل 

فقط وليس عىل واضاف اخلاقاين ان العداةل يه الاساس يف التقيمي الس نوي للموظفني واعماء الهيئة التدريس ية اذلي يعمتد العطاء اللوجس يت والااكدكمي 

 امور اخرى.

تتناسب مع الواقع وايما مت طرح بعض املشالك و اس متع اخلاقاين اىل اراء ومقرتحات املمنتس بني ووضعها حتت ادلراسة  ومت الالذ ابغلب الاراء الهنا 

ملها واشاد مبا يقدموه واملعوقات وحماوةل حلها من قبل عامدة اللكية ابلرسعة املمكنة وهبذا عرب املعاون الاداري عن شكره وتقديره لهذه الشعبة اليت اشاد بع 

 لدمة لهذه اللكية.
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 ادلوريةجملس لكية الرتبية البدنية يعقد جلس ته 

مجيع السادة  عقد جملس لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد  جلس ته ادلورية برئاسة الاس تاذ ادلكتورقامس محمد حسن اخلاقاين وحبمور

 الاعماء.

ناس بة مبا يممن ابدلرجة ال ساس مقتميات وتممن الاجامتع دراسة  اخر املس تجدات واملشاريع والنشاطات اكفة اليت تقوم هبا اللكية واختاذ القرارات امل 

وتنفيذ ما ورد فهيا وفق مصلحة اللكية، فماًل عن مناقشة التقارير واملقرتحات املقدمة من قبل الفروع العلمية واللجان العلمية لغرض دراس هتا واملصادقة علهيا 

 التعلاميت والموابط والصالحيات ويمت توثيق حمارض الاجامتعات اكفة

 اخلاقاين عىل اجلهود احلثيثة اليت يبذلها اساتذة وموظفو اللكية لتطوير اجلوانب الادارية والعلمية.و اثىن 

والاختبارات الس نوية اليت خيمع لها الطلبة املتقدمون ولدلراس تني  9191-9102واحتوت اجللسة ايما مناقشة اخر الاس تعدادات للعام ادلرايس 

ة التوجهيات والتعلاميت اجلامعية، مهنا التاكيد عىل طلبة ادلراسات العليا حمور مجيع املناقشات العلمية املنعقدة يف اللكية الصباحية واملسائية، كام ومت مناقش

 ىل رضورة  نرشلالس تفادة ولالطالع عىل البحو، واملوضوعات اخملتلفة لتكوين للفيات حبثية يس تفاد مهنا مس تقبال عند اعداد البحو،، كام ومت التاكيد ع

 وغريها. Thomson , Scopusالبحو، العلمية اخلاصة مضن قواعد بياانت النرش العاملية من 
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 مصطفى رعد .. الطالب يف مقاعد دراسة لكيتنا حيقق امليدالية الفمية يف بطوةل العامل للمواي اتي

حد السابع والعرشين من متوز احلايل يف العامصة التايالندية ابنكوك خطف بطلنا ادلويل مصطفى رعد فمية بطوةل العامل للمواي اتي اليت اختمتت اليوم ال  

 ( العب من خمتلف قارات العامل بعد خسارته املباراة الهنائية019مبشاركة )

نرامه يرفعون الاعالم العراقية وبدوران كعامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة هنينء ونبارك البطل مصطفى عىل اجنازه العايل ونفخر لك الفخر بطلبتنا حيامن 

 هنيئا كل اي ودلان وللك من حيمل عىل عاتقه متثيل العراق .… يف احملافل ادلولية والعاملية 
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 املالمكة رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأ ثري مترينات وقائية لاصة يف بعض القدرات البدنية وعالقهتا بقوة اللكامت املس تقمية لناش يئ

 

رساةل ماجس تري للطالب )عباس توفيق منصور الزويين( ابرشاف 92/7/9102انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الاحد املوافق 

لكامت املس تقمية لناش يئ املالمكة( ، الاس تاذ ادلكتور كامل جالل انرص ،  حتت عنوان )تأ ثري مترينات وقائية لاصة يف بعض القدرات البدنية وعالقهتا بقوة ال

عداد مترينات وقائية لاصة للمالمكني الناش ئني،  والتعرف عىل تأ ثري المترينات الوقائية اخلاصة يف تطوير بعض القدرات ىل ا  البدنية للمالمكني  اليت هدفت ا 

 س تقمية.الناش ئني،  والتعرف عىل العالقة بني المترينات الوقائية اخلاصة وقوة اللكامت امل 

ن، لتجنب وتمكن أ مهية البحث من لالل اس تددام الباحث مترينات ملرونة وتقوية مفاصل وعمالت اذلراعني لغرض الوقاية واحلد من اال صاابت قدر اال ماك

لوقايئ من اال صاابت أ مهية ابلغة املالمك اال صاابت والغياب عن التدريب واملنافسات لفرتات طويةل للعالج والتأ هيل البدين، اذ من الواجب ان حيتل اجلانب ا

لتحدايت والوصول عند أ ي مسؤول عن اعداد وتدريب املالمكني فاذا تزامنت المترينات الوقائية مع الاعداد النفيس واملهاري للمالمكني متكنوا من موااهة ا

 ل عىل املس توايت بأ فمل وأ رسع الطرق.

ذو اجملموعة الواحدة ذات الاختبارين القبيل والبعدي ملالمئته طبيعة مشلكة البحث، واختريت  ولتحقيق اهداف البحث اس تددم الباحث املهنج التجرييب

%( من 61( اذ ُشلك نس بة العينة )91( مالمك، واكن جممتع البحث عددمه )06عينة البحث من انش يئ املركز الوطين لرعاية املوهبة ابملالمكة، وعددمه )

 جممتع البحث.

الاهامتم بمترينات القوة واملرونة واعداد املناجه التدريبية بشلك علمي واس تددام ال دوات السلمية   -عة من الاس تنتاجات من امهها:وتوصل البحث اىل مجمو 

وتعد  اللكامت،واملناس بة لقدرات واماكنيات الالعب كفيةل حباميهتم من اال صاابت،  تلعب مرونة املفاصل دورا كبريا يف معلية النقل احلريك عند توجيه 

 املرونة من الرشوط الاساس ية الكتساب الاداء واتقانه يف املالمكة واليت تؤدي اىل قوة اللكامت..

صاابت اذلراعني للمالمكني الناش ئني وذ كل لكرثة تعرض واوىص الباحث بـ رضورة اس تددام المترينات الوقائية اخلاصة املعدة من قبل الباحث للوقاية من ا 

صابة  وتكرارها،  رضورة حث املدربني واخملتصني عىل الاهامتم يف المترينات الوقائية وختصيص جزء من الوحدة التدريبية لهذه المترينات هذه املفاصل لال 

 بشلك مس متر للحد من حدو، اال صاابت.

الاس تاذ املساعد ادلكتور عبد اجلليل جبار وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عبد الهادي محيد رئيسا، الاس تاذ اد ادلكتور عيل عطشان للف،  

 انرص، الاس تاذ ادلكتور كامل جالل انرص مرشفا.
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 عبد هللا صباح حيصل عىل امليدالية اذلهبية يف بطوةل اس يا

يدالية اذلهبية يف بطوةل عبد هللا صباح طالب الطالب يف مقاعد دراسة لكيتنا حيصل عىل امل …. اجناز اخر يماف اىل سلسةل الاجنازات ادلولية لطلبتنا 

طلبتنا يرفعون العمل العرايق يوما بعد يوم من لالل متزيمه وابداعهم الواحد تلو … اس يا لبناء الاجسام اليت اختمتت فعالياهتا يوم امس يف مجهورية الصني 

 لفرحة لزنف لمك البرشى ابذنه تعايلوالتزال هناكل بطوالت عديدة مقامة حاليا ومبشاركة طلبة لكيتنا ايما .. ننتظر مهنم ا… الاخر 

 

هذا الاجناز كام وابرك الس يد معيد اللكية ادلكتور قامس محمد حسن اخلاقاين للبطل عبد هللا ولوادله البطل واملدرب ادلويل الاس تاذ صباح طالب عىل 

 …للكية عىل اجلهود املبذوةل يف صناعة هذا البطل كام واثىن السادة اعماء جملس ا… الرايق معتربا ان هذا الاجناز هو املنطلق حنو العاملية 

 الف مبارك لطالبنا عبد هللا ولك من حصد اجناز ورفع عمل العراق يف احملافل ادلولية
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 -79/7للفرتة من اس تمافت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد دورات تدريبية دولية اليت اقامهتا الااكدكمية ادلولية للتدريب والتمنية 

 مبشاركة عدد من احملارضين ادلوليني ابرزها من دوةل مرص العربية ومن دوةل كندا.0/2/9102

وبناء  وتممنت ادلورات الاوىل حتت عنوان التاهيل والاصاابت الرايضية والثانية محلت عنوان املمكالت الغذائية وبدائل املنشطات وتزنيل الوزن

ين للجانب العرايق رئيس الاحتاد العرايق للطب الراييض ادلكتور مظفر عبدهللا شفيق وادلكتور رافع الكبييس وادلكتور مصطفى العمالت ومن ابرز احملارض 

 صاحل وادلكتور عيل ش بوط.

ارسة الرايضة واتهيل وهدفت ادلورة اىل اعداد اخصايئ اصاابت وتأ هيل يس تطيع معل برامج اتهيل الاصاابت اخملتلفة واملسامهة يف عودة الالعبني اىل مم

فة ،كيفية كمكن الغري رايضيني للعودة اىل احلركية بشلك طبيعي وبلياقة بدنية وذكل من لالل حتقيق الاهداف مهنا كيف كمكن التعرف عىل الاصاابت اخملتل

درات وقابليات املدربني والاساتذة العاملني التعامل الفوري مع الاصاابت ،كيف كمكن وضع برانمج تأ هييل ،كيفية تأ هيل الاصاابت بشلك معيل ،تطوير ق

الغذاغئية يف اجملال الراييض،التعرف عىل احد، انواع واساليب التاهيل الراييض والاستشفاء ،الطرق الصحيحة والصحية والسلمية الس تددام املمكالت 

 وانواعها ،الطرق الصحية والسلمية لتزنيل الوزن وبناء العمالت .
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ن فة عىل ادلورة التدريبية ادلولية الاس تاذ ادلكتور قامس محمد اخلاقاين معيد اللكية رئيسا للجنة والاس تاذ ادلكتور صباح قامس املعاو واتلفت اللجنة املرش 

ادق العلمي عموا وادلكتور فراس مطرش املعاون الاداري عموا والاس تاذ ادلكتور امحد انيج عموا وادلكتور رسمد سعيد شكر عمو وادلكتور عيل ص

 مديرا لدلورة وادلكتور ايرس وجيه قدوري مدير ادارة الااكدكمية.
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 الااكدكمية ادلولية للتمنية ختتمت دورهتا يف الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

الرايضية يف جامعة بغداد حبمور مساعد رئيس جامعة اختمتت ادلورة التدريبية اليت اقامهتا الااكدكمية ادلولية للتمنية والتطوير يف لكية الرتبية البدنية وعلوم 

لكية وهيئة بغداد للشؤون الادارية واكةل الاس تاذ ادلكتور حسني كرمي محيد و معيد اللكية ادلكتور قامس محمد حسن اخلاقاين والسادة اعماء جملس ال 

 التدريس .

ن قبل املدرب املرصي ادلكتور مدحت اذلي اكن طوال اليوم خمصص  ه لكرثة املعلومات وانهتت ادلورة التدريبية الاوىل جمرايهتا امس االثنني اليت القت م

 ا.الواجبة تقدكمها وكرثة الاس ئةل من قبل احلارضين عرب رشح اشهر انواع الاصاابت الرايضية وطرق اتهيلها خطوة تلو الاخرى وكيفية معاجلهت

ذلي معل عىل اقامة هذه ادلورة وحتمل مشقة العملية من النوايح الفنية والتنظميية ووعد بدورات واشاد الاس تاذ ادلكتور قامس اخلاقاين جبهود املالك ا

لقي مثنيا عىل اخرى حسب طلب املشاركني وذكل لكرثة املواضيع الرايضية اليت حباجة اىل التفسري النظري والعميل وحمارضات مكثفة ليك يس تفاد مهنا املت

يس يف اللكية واصفه من اشد الناس حرصا عىل اقامة مثل هذه ادلورات يف اللكية مرحبا بوجود احملارضين الاجانب يف اهود ادلكتور عيل صادق التدري

 العامصة بغداد ويف رحاب لكية الرتبية البدنية هذه املنشأ ة اليت خرجت الكثري من الابطال والرايضيني احصاب املس توايت العليا .

معيد اللكية اىل لك من معايل وزير التعلمي العايل ادلكتور قيص السهيل وكذكل الس يد مساعد رئيس جامعة بغداد ووزعت ادلروع التقديرية من قبل 

 للشؤون العلمية واذلي قام ابس تالهما ابالانبة املساعد الاداري واىل بقية املشاركني يف ادلورة
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تصنيع اهاز حلق مفصيل مقرتح وأ ثره يف تعمل املهارة الوقوف عىل اليدين من وضعي الارتاكز الزاوي ابحث يف الرتبية البدنية حيصل عىل براءة الرتاع يف 

 والارتاكز فتحا

 

ني عطا حسن حصل الباحث يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد  ادلكتور جامل سكران ومبشاركة فريق حبيث علمي يتالف من ادلكتور أ م   

 اسات العليا امحد عبد هللا لفته ، عىل براءة الرتاع من اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة النوعية.وطالب ادلر 

املهارة الوقوف  وتممنت الرباءة املمنوحة من اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة النوعية يف وزارة التخطيط، تصممي اهاز حلق مفصيل مقرتح وأ ثره يف تعمل

 للرجال.رتاكز الزاوي والارتاكز فتحا عىل اجلهاز احللق يف امجلناس تك الفين عىل اليدين من وضعي الا

 عن دوره يف كرس وبينت الرباءة ان اهاز احللق املفصيل يقوم بتعلمي الالعبني همارة الوقوف عىل اليدين من وضعي الارتاكز الزاوي والارتاكز فتحا ، فمال

 املهارة.حاجزي اخلوف والقلق دلى الالعبني يف تعمل 
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