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 .العربية( اجلامعات تصنيف مؤرشات)  بعنوان معل ورشة يف تشارك الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية

)  بعنوان معل ورشة يف 8/9/8102املوافق الاحد يوم ة الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغدادلكي شاركت

 الأس تاذ وحبضور بغداد جامعة يف احلكمي قاعة عىل بغداد العامصة يف انطلقت اليت( .  العربية اجلامعات تصنيف مؤرشات

 الرتبية لكية معيد الربيعي طارق عدي ادلكتور والاس تاذ العلمي والبحث العايل التعلمي وزير العيىس الرزاق عبد ادلكتور

 السادة من مبجموعة لكيتنا وشاركت،  واملعاهد اللكيات معداء والساده العراقية اجلامعات رؤساء و الرايضة وعلوم البدنية

  الورشة هبذه اللكية جملس واعضاء واملوظفني التدريس يني

 وزراء جملس رئيس قال أأيلول من والثالث الثاين يويم مدى عىل تس متر اليت الورشة افتتاح فعاليات خالل لكمته ويف

ن العيىس الرزاق عبد ادلكتور العرب العلمي والبحث العايل التعلمي  عن مشرتك مرشوع لصياغة عاجال مقرتحا قدم العراق ا 

 .العريب العايل التعلمي مؤسسات يف القوة نقاط وتعزيز التطابق مساحات لتقريب العربية اجلامعات يف التصنيف مؤرشات

رساء والتأأسيس والتقومي للمراجعة مثينة فرصة س توفر الورشة هذه أأن واضاف  جلودة والرتوجي والاعامتد اجلودة ثقافة وا 

نتاج الأاكدميية املعايري تطوير عىل والتحفزي التعلمي  يف املعمتدة ادلولية املعايري الاعتبار بنظر أ خذين للتعمل نوعية مقارابت وا 

 اعامتدا اجلودة بعدم واهتاهما جامعاتنا عىل التقول من الاس هتالك بداء املصابني املنصفني غري متنع ال لكهنا اجلامعات تصنيف

 املهمتة اجلهات أأن متغافلني جامدة قياس ية ملعايري ختضع او واحد تصنيف خيزتهل اجلامعات جودة بأأن اخلاطئ تصورمه عىل

 .الاساس ابدلرجة التجارية مصاحلها يف تصب تروجيية منطلقات وفق عىل الأغلب يف رشوطها تضع الشأأن هبذا

 دوةل للك مقاعد وعرش العراقية اجلامعات يف درايس مقعد مئة العربية اجلامعات احتاد منح العيىس اعلن الس ياق هذا ويف

 وادلوةل العربية اجلامعات واحتاد العربية اجلامعة ممثلوا مثن بدورمه.  الاختصاصات مبختلف الورشة أأعامل يف شاركت عربية

 .العريب الأاكدميي والاعامتد اجلودة ابجتاه حمفزة بيئة س يؤسس اذلي املرشوع هذا وصياغة الورشة احتضان مبادرة املشاركة
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 الرايضة وعلوم البدنية الرتبية للكية خاصة زايرة يف بغداد جامعة رئيس

 يوم وذكل الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية الرسول عبد احلسني عبد عالء ادلكتور الاس تاذ بغداد جامعة رئيس زار

 يف املبارش للقبول للمتقدمني اسابيع منذ اللكية تشهدها اليت الس نوية الاختبارات مع تزامنا 3/9/8102 املوافق االثنني

 .8102-8102 ادلرايس للعام الثاين ادلور وامتحاانت ،8109-8102 ادلرايس للعام الام لكيتنا

 الزايرة هدفت اذ  اللكية، جملس اعضاء والسادة الربيعي، طارق عدي ادلكتور الاس تاذ اللكية معيد اس تقباهل برشف واكن

 الهيئة العضاء شكره عالء ادلكتور قدم اذ ، العلمية اللجان رؤساء والسادة اجمللس اعضاء السادة مع خاص اجامتع عقد اىل

 حسب الك اجملمتع تغين اليت الرايضية العلمية الثقافة من حيمل جيل خترجي يف اس تثنائية هجود من يقدموه ملا التدريس ية

 الراييض، اجملال يف الاساتذة مع وتعاوهنم الرايضية والاندية الاحتادات كتب يرى عندما وخفره سعادته عن وعرب معهل،

 يف اللكية دور ابراز ورضورة  الرايضية العاملية املنافسة ابجتاه ودفعها العلمية الناحية من الاس تفادة رضورة عىل وحث

 تعاون من مايمت عىل والراييض الااكدميي اجملمتع معرفة رضورة عىل واكد كام ادلويل، الصعيد عىل العراقية الرايضية الاجنازات

 .اكفة الرايضية والاحتادات مؤسستنا بني

  -:امهها من عامة بصورة الرايضة تطوير يف تساعد  هامة نقاط ووحض احلضور، وابلسادة به اللكية معيد رحب بدوره
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 امليدانية اخلربات مع دجمها و العلمية اخلربات من والاس تفادة ادلوةل مسامع اىل الراييض الااكدميي صوت ايصال رضورة

 حتقيق يف خرباته من الاس تفادة معلية و الااكدميي الراييض بني عرثة جحر احياان تقف اليت القوانني  نتيجة، بأأفضل للخروج

 .الاجناز

 العراق امس رفع اجل من طاقاهتا بلك و للرايضني  دوما مسخرة  اللكيه مالعب و قاعات ان عىل العميد الس يد واكد كام

 .ذكل عىل دليل خري احلافل وجسلنا ادلولية، احملافل يف

 ابلنشاط واشاد شامةل بنظرة واحتياجاهتا لللكية ادلاخلية والشؤون الادارية الاوضاع عىل زايرته خالل الرسول عبد واطلع

 جلهودمه تمثينا اللكية لعامدة ابلشكر تقدم جولته هناية ويف فهيا، العاملني هجود ممثنا الرايضية لكيةالرتبية  هبا تمتتع اليت واحليوية

 .اللكية ادارة يف
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 الكرة احتاد يف احلاكم للجنة رئيسا  ...  البدنية الرتبية يف العلمية الشؤون معاون

 بتقدمي اللكية وطلبة اساتذة عن وابلنيابة نفسها عن ابالصاةل بغداد جامعة يف  الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية عامدة تتقدم

 احلاكم للجنة رئيسا تسميته مبناس بة العلمية للشؤون العميد معاون خلف قامس صباح ادلكتور الاس تاذ اىل والتربياكت الهتنئة

 وعيل حسني وحازم همنا ومسري عبود جنم وعضوية القدم، لكرة العرايق الاحتاد قبل من املقبةل الاربعة الس نوات خالل

 .عودة واكظم عرب ومحمد اخلفايج عباس

 جلنة رئيس النظرية، العلوم فرع رئيس مهنا الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف عدة مناصب تقدل صباح ادلكتور ان ويذكر

 الهيئات عضوية وتقدل العلمية، للشؤون معيد مكعاون احلايل منصبه عن فضال وغريها علمية جلان ورئيس العليا، ادلراسات

 العليا الوطنية اللجنة عضو التحكمي، جمال يف القدم لكرة ادلويل الاحتاد قبل من معمتد حمارض مهنا وادلولية احمللية العلمية

 .القدم كرة ختصص يف واملرتمجة املؤلفة والكتب البحوث من العديد وهل الرايضية، الرتبية ملناجه

 التوفيق ويل وهللا اجلديدة هممته يف والمتزي ابملوفقية الامنيات خالص مع
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 خاص بشلك الراييض واجملمتع عام بشلك اجملمتع خدمة ومبدأأ  العلمي لهنجها اس مترارا  

 الفئات خملتلف القدم كرة ملدريب تدريبية دورة تقمي..    الكروية اس بانيول ااكدميية مع والتعاون وابلتنس يق اللكية عامدة

 اس بانيول ااكدميية وخبري اس بانيول اندي من(  رامون خوزيه)  الاس باين املدرب فهيا حيارض التدريبية واملس توايت العمرية

  الراييض الرشطة واندي الرصبية املنتخبات مع البدنية اللياقة خبري(  ماركو)  الرصيب واملدرب الكروية

  احلايل ايلول شهر من 82 و 83و 88/ لالايم وذكل

 اللكية عامدة من شهادة املشارك فهيا ومينح، البدنية واللياقة القدم كرة علوم يف معيل وتطبيق نظرية حمارضات وتتضمن

  ... الكروية اس بانيول وااكدميية

 

 

 املشاركني بتكرمي( تعمل الس باحة بنسخهتا الثالثة دورة ختمتلكية الرتبية البدنية يف اجلادرية )

تتنوع الفعاليات، النشاطات، وادلورات عىل اختالف اشاكلها وانواعها ولفئات معرية خمتلفة، مع حلول املومس الصيفي      

 .يف مالعب ومساحب وحدائق لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اجلادرية

  

من قبل عامدة  شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد ومع بداية العطةل الصيفية، وابرشاف مبارشاذ     

تعلمي الس باحة لالطفال لهذا املومس وذكل عىل مس بح اللكية الواقع يف اجلادرية وابدارة كوادر  يفاللكية دورات متعددة  

وملدة شهر للك دورة و للأايم السبت، الثالاثء، وامخليس من لك اس بوع  س نوات مفا فوق،  2وللأعامر من  متخصصة 

حلادية عرش صباحا، ومتزيت ادلورات بنسخها الثالثة مبشاركة واسعة من الاطفال احملددة ومن الساعة التاسعة ولغاية ا

اعامرمه يف اعاله لكهم شغفا لتعمل فن الس باحة واصولها وقواعدها ، واكنت الاجواء اجيابيه ومشوقة ابلنس به لالطفال 

 وذوهيم.

ع اجلوائز وامليدليات عىل مجيع الاطفال املشاركني وبرضا بتوزيمن دورات تعمل الس باحة  الثالثةومت مؤخرا اختتام ادلورة 

 .واشادة الاطفال وذوهيم

  

ليتس ىن الكرب  ابهنا ابرشت بدورة اخرى )وحدة تدريبية رابعة(،  ، تعلن عامدة اللكية ونظرا لالقبال الشديد للمشاركةكام و 

 عدد من املتقدمني للمشاركة والاس تفادة من هذه ادلورات واليت متتاز ابلقاء احملارضات النظرية والعملية والتطبيقية.

  

 ظهرا . 8الساعة  ونصف اىل 2ولالس تفسار والتفاصيل يرىج مراجعة اللكية اثناء فرتات ادلوام الرمسي من ساعة 
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 اليزبغ جامعة يف املعاقني برايضة ادلوليني دورة املدربنييف يشارك الرتبية البدنية يف لكية تدرييس 

 مضن النشاطات ادلولية الس نوية جلامعة بغداد

 يف  احللفي الواحد عبد عيلالاس تاذ املساعد ادلكتور جامعة بغداد  –شارك التدرييس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

 الرايضية العلوم لكية" يف ملعاقنيا رايضة بتخصص ادلوليني املدربني اعدادتدريبية دولية يف مجهورية املانيا ويه دورة " دورة

 من من جنس يات خمتلفة طالب 82مبشاركة ، 30/2/8102 لغاية 8102/ 8/3  من لفرتةاملانيا ل – اليزبيغ جامعة --

 املعاقني رايضة ، اذ مشل مهناج ادلورة املفردات االتيةجدا مكثفه ومبفردات اكفاء املان اساتذهفهيا  حارضو ،  دوةل 33

، الراييض النفس عمل، ادليداكتيك الراييض الرتبية عمل، الراييض الطب، العام التدريب عمل، (  معيل و نظري)  والتأأهيل

 .الأملانية واللغة، الرايضية اال دارة، القوة تدريب

 تشجع  0990عام مفنذ اال حتادية أأملانيا مجهورية يف اخلارجية لوزارة والتعلميية الثقافية الس ياسة من جزء ادلورة هذه روتعد

قامة عىل اخلارجية وزارة ىل اليزبغ جامعة يف ادلورات اترخي ويعود ، ادلورات هذه ا  ىل احلني ذاك منذ 0982 عام ا   ال ن ا 

ىل ينمتون راييض مدرب 3111 من أأكرث شارك  .الصقل دورات يف دوةل 031ا 

 ومتزي بنجاح العايل ادلبلوم شهادةعىل  لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة -ويف ختام ادلورة حصل املشارك من جامعة بغداد

 وشهادة املعاقني وتأأهيل برايضة والساكسوين الاملاين الاحتاد من للمعاقني دويل مكدرب اخرى شهادة و اليزبغ جامعة من

 .الاملانية ابللغة مبتدأأ 

 يف ابملشاركة الفرصة هل س نحت اليت الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية لعامدةوعرب ادلكتور عبد الواحد عن شكره وامتنانه 

 .التدريبية ادلورة هذه

 

مسمياهتا سواء اكنت )  ويذكر ان اساتذة لكيتنا هلم مشاراكت فعاةل يف مثل هذه النشاطات ادلولية س نواي  عىل اختالف

دورة تدريبية ، دورة حتكميية ، مؤمترات دولية ، بطوالت ، اخل ( ومل اييت هذا الا من خالل ادلمع والتشجيع من قبل عامدة 

 اللكية ممتثةل ابلس يد العميد د. عدي طارق الربيعي والتاكيد عىل هذا اجلانب دوما .
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 اللكيةصدور العدد اجلديد من جمةل 

صدر العدد اجلديد من جمةل الرتبية الرايضية ويه جمةل علمية فصلية متخصصة تصدرها لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 جامعة بغداد. –
، فضال عن الاطالع عىل وتحميل النصوص الكاملة للبحوث 8102،  8، العدد  31ولالطالع عىل حمتوايت اجملدل 

 -اصدارات اجملةل، يرىج ادلخول عىل موقع اجملةل الرمسي وعىل الرابط ادانه:
http://jcope.uobaghdad.edu.iq/ 

 
 املشاركني بتكرمي( بنسخهتا الرابعة تعمل الس باحة دورة ختمتلكية الرتبية البدنية يف اجلادرية )

مع حلول املومس الصيفي تتنوع الفعاليات، النشاطات، وادلورات عىل اختالف اشاكلها وانواعها ولفئات معرية خمتلفة،      

 .يف مالعب ومساحب وحدائق لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اجلادرية

  

الرايضة يف جامعة بغداد ومع بداية العطةل الصيفية، وابرشاف مبارش من قبل عامدة شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم اذ     

تعلمي الس باحة لالطفال لهذا املومس وذكل عىل مس بح اللكية الواقع يف اجلادرية وابدارة كوادر  يفاللكية دورات متعددة  

سبت، الثالاثء، وامخليس من لك اس بوع وملدة شهر للك دورة و للأايم ال  س نوات مفا فوق،  2وللأعامر من  متخصصة 

http://jcope.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=96
http://jcope.uobaghdad.edu.iq/
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ومن الساعة التاسعة ولغاية احلادية عرش صباحا، ومتزيت ادلورات بنسخها الثالثة مبشاركة واسعة من الاطفال احملددة 

اعامرمه يف اعاله لكهم شغفا لتعمل فن الس باحة واصولها وقواعدها ، واكنت الاجواء اجيابيه ومشوقة ابلنس به لالطفال 

 م.وذوهي

 

بتوزيع اجلوائز وامليدليات عىل مجيع الاطفال املشاركني وبرضا من دورات تعمل الس باحة  الرابعةومت مؤخرا اختتام ادلورة

 .واشادة الاطفال وذوهيم
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 العاملي للجامعات التصنيف منظومة اىل الانضامم يلقي حمارضة حول كيفية يف الرشق الاوسط (QSملدير الاقلميي لرشكة )ا

QS 

 برعاية وزير التعمل العايل والبحث العلمي ممتثةل بدائرة التعلمي اجلامعي الاهيل وابرشاف الاس تاذ عيل رزويق الاليم 

احتضنت جامعة بغداد / لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ورشة معل حول "كيفية الانضامم اىل منظومة التصنيف العاملي 

 .8/9/8102ية املس تقبل اجلامعة، يوم امخليس املوافق " واليت اس تضافهتا لك QSللجامعات 

 .  Dr.Ashwin Jerome Fernandes(يف الرشق الاوسط QSحارض فهيا املدير الاقلميي لرشكة )
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هدفت الورشة واليت حرضها ممثل وزير التعلمي العايل والبحث العلمي الاس تاذ ادلكتور موىس املوسوي، والسادة معداء 

للتصنيف العاملي والعريب،  QS، اىل التعرف عىل مهنجية هتا، ومجع غفري من اساتذاخملتلفة اجلامعات العراقية يف لكيات

 كأداة للفعالية املؤسس ية والعالمات التجارية. QS Stars، وتقيمي QSكيفية هتيئة وارسال البياانت لتصنيف و 

مهنا التعريف واعطاء نبذة خمترصة عن  Ashwinدلكتور وتضمنت الورشة مناقشة حماور عدة من قبل احملارض ادلويل ا

 رشكة يد عىل ينرش والذلي العامل يف جامعة 211 الفضل س نوي تصنيفواذلي هو  QS العاملي اجلامعات تصنيف

، ومت التطرق اىل اجلامعات العراقية اليت دخلت او ابلتعلمي اخملتصة( Quacquarelli Symonds) س ميوندس كواكوارييل

ن، عربيا عرش الثالثة املرتبة بغداد جامعة احتلت فامي العربية للجامعات QS تصنيف يف تقدماحققت   العراقية اجلامعات ا 

 املوقع لتحتل موقعني تقدمت 8102يف  بغداد جامعة أأن وأأضاف.  املايض ابلعام مقارنة QS تصنيف مضن تقدهما تواصل

 اال سكندرية وجامعة الأردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة مهنا اليت العربية اجلامعات من عدد عىل متقدمة عربيا عرش الثالث

 تقدمت فامي واخرايت الكويت وجامعة السعودية القرى أأم وجامعة مشس عني وجامعة الامريكية اللبنانية واجلامعة املرصية

 الرابع املوقع لتحتل صعودا حققت الهنرين جامعة أأن واتبع.  والعرشين الثالث املوقع يف لتصبح مواقع تسعة اببل جامعة

 الكوفة تقدمت فامي والثالثني السابع املوقع يف لتكون مواقع عرشة تقدمت املستنرصية اجلامعة أأن اىل وأأشار.  والثالثني

 احملصورة العتبة دعن مبوقعهيام احتفظتا وكربالء الانبار جامعيت أأن اىل الفتا والأربعني الثاين املوقع لتحتل موقعا وعرشين ثالثة

 ( .21 – 80)  بني لتكون مواقع عرش التكنولوجية اجلامعة قفزت حني يف( 21 – 80)  بني

 واختيار املؤسسات هذه ترتيب يف مس تخدمة رئيس ية مؤرشات مخسة وفقوتقاس كفاءة اجلامعات مضن هذا التصنيف 

 بدءا مجموعات مضن املتبقية املؤسسات وتصنيف متتالية، مراكز يف وترتيهبا مهنا 211 أأفضل اختيار مث بيهنا، من  فضلالأ 

 .2+( 210) اجملموعة وحىت( 201-210) اجملموعة من

واكن حلسن التنظمي وحفاوة الاس تقبال من قبل عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اثرهالكبري عىل معل اللجنة املنظمة 

كل يف التقنيات املس تخدمة وهجوزية القاعة واللكية لالحتضان الفوري للورشة وعىل جناهحا وعىل رضا احلضور وجتىل ذ

 للمؤمترات والورش والندوات عىل املس توى احمليل وادلويل.  
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 8109-8102للعام ادلرايس  اختباراهتا تهنيي الرايضية الرتبية لكية

 الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف 8109-8102 ادلرايس للعام للقبول املتقدمني الطلبة ابختبارات امللكفة اللجان أأهنت

 .02/2/8102 يف انطالقها بعد وذكل ،يف جامعة بغداد

اخلتربين ما  عدد بلغ اذ الاانثاذلكور و من املتقدمني من الاخرية الوجبة اختبار 2/9/8102اذ مت يوم السبت املوافق 

 علهيم وهبذا ، الشخصية واملقابةل(  البدنية ، املهارية ، الصحية)  الاحتبارات علهيم اجريت طالب وطالبة 031 يقارب

 . 8109–8102 ادلرايس العام يف س يقبلون اذلين الناحجني وحتديد الفرز معلية انتظار

 عىل املبارش لالطالع الربيعي طارق عدي الاس تاذ ادلكتور اللكية معيد للس يددورية  تفقدية اتزاير  الاختبارات وشهدت

 لقواعد لهن الوايف الرشح خالل من الأختبارات معلية يف للطلبة أأكرث اجملال أأفساح برضورة  ووجه ، الاختبار مراحل

 .القبول ورشوط

 

ملقرات الاختبارات يف اللكية عىل  الرسول عبد احلسني عبد عالءكام تفقد الس يد رئيس جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور 

 .3/9/8102هامش زايرة قام هبا بتارخي 

 العلمية الثقافة من حيمل جيل خترجي يف اس تثنائية هجود من يقدموه ملا التدريس ية الهيئة العضاء شكره عالء ادلكتور قدم اذ

 .معهل حسب الك اجملمتع تغين اليت الرايضية

 

 يؤلف كتااب حول عمل النفس الراييض تدرييس يف لكية الرتبية البدنية

صدر للتدرييس يف لكية الرتبية البدنية و علوم الرايضة جبامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور عيل يوسف حسني، ومبشاركة 

املدرس املساعد امحد عباس شلاكم كتااب عن عمل النفس الراييض حتت عنوان "دراسات متقدمة يف عمل النفس الراييض 

 ".)اجلز الثاين(

 

 -تأألف الكتاب اذلي حيتوي عىل)احدى وعرشون فصال( من الايت: 

 

ومشل معىن السلوك ومنشأأه والعوامل املؤثرة والابعاد الرئيس ية للسلوكوانواعه  الفصل الاول: مفهوم السلوك يف عمل النفس

 وامناطه

 

 والرؤاي الرايضية(.الفصل الثاين الرؤية البرصية )مفهوم الرؤوية البرصية والثقافة البرصية 
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و تناول فيه الباحثان القلب والعقل ) العالقة بيهنام، عالقة ادلماغ ابلقلب والفرق بيهنمها، احلرب بني القلب   الفصل الثالث:

 والعقل(

 

س نوات )انواع الالعاب الشائعة دلى الاطفال،  8-3اذلي خصص للحديث عن مرحةل الطفوةل املبكرة من  الفصل الرابع: 

 س نوات. 08-9وامل الؤثرة يف المنو احلريك، المنو الانفعايل والاجامتعي والعقيل(، ومرحةل الطفوةل املتاخرة من الع

 

تناول قراة الافاكر وكيف يمت قراهتا مع ابتاكر هجاز جديد قادر عىل قراءة الافاكر، وهل لقراءة الافاكر  الفصل اخلامس: 

 عالقة ابجملال الراييض.

 

تناول مفهوم التفكري وانواعه وخصائصه، مفهوم الابداع همارات التفكري الابداعي، مراحل العلمية   الفصل السادس:

 الابداعية والتفكري الناقد ومكوانته، مفهوم القبعات الست.

 

ة عىل الاسرتخاء والعوامل املساعد اش متل عىل مفهوم الضحك وتعريفيه وفوائده، الاسرتخا ابلضحك  الفصل السابع:

 ولالطالع عىل حمتوايت بقية الفصول انظر حمتوايت الكتاب ادانه، والالوان

 

وهيدف الكتاب اىل الاملام ومواكبة التطورات احلاصةل يف عمل النفس الراييض ومدى تأأثري هذا العمل الرائع واملهم يف حياة 

بني والالعبات والطالب والطالباتواذلي الع والنساء وادلربني واملدرسني وال الانسان الراييض وغري الراييض من الرجال

ايعب دورا همام يف التخطيط العلمي اذلي يس تخدم يف مجيع العلوم والنعارف، وان عمل النفس بصورة عامة هو عمل هل جذور 

ة واليت معيقة متتد اىل العصور القدمية وعمل النفس الراييض هو جزء مهنا واذلي ايعب دورا همام يف الاهامتم ابلنوايح النفس ي

 اخذت حملها اجلوانب الفسلجية واملهارية واخلططية يف اعداد الراييض.
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 اربيل -اجملةل العلمية الصادرة عن اجلامعة اللبنانية الفرنس يةهل يف  حبثاتدرييس من لكية الرتبية البدنية ينرش 
)اس تاذ  الاس تاذ املساعد ادلكتور امحد عدانن اكظمنرش للتدرييس يف جامعة بغداد / لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

الرتتيبات الناظمة يف مس تقبل عالقة اقلمي كردس تان ابحلكومة الاحتادية بني جتاوز هاما عن " حبثاالعلوم الس ياس ية( 

  اربيل -الفرنس ية اللبنانية اجلامعة عنجمةل فه الي زانست العلمية واليت تصدرها " وذكل يف الاشاكليات وحتدي الازمات

 -جاء فيه:
  

ان طموحات الشعوب والرغبة فيتغيري الواقع الس يايس بدأأت تتعاظم يوما بعد يوم وهذا ماحدث يف الانتفاظة الشعبية من 

، اليت جاءت كنتيجة طبيعية لتطلعات الشعب 0990اجلنوب اىل الشامل اليت اندلعت يف اعقاب حرب اخلليج الثانية عام 

 مار اذل حلق ابدلوةل واجملمتع العرايق عىل حد سواء من جراء غزو نظام احل م انذاك دلوةل الكويت.وخباصة بعد ادل

 

ولكن مل يتحقق التغيري الس يايس يف نظام احل م الشمويل وقتئذ بسبب الارادة ادلولية اليت تقودها الوالايت املتحدة 

كجزء من الواقع املتأأيت ملرحةل مابعد احداث  8113الامريكية الرافضة لهذا املبدأأ ، اىل حني جمي املربرات ادلولية يف عام 

 تعرضت لها الوالايت املتحدة الامريكية يف حيهنا ، يف الوقت اذلي مل جند فيه اي اليت 8110احلادي عرش من ايلول  عام 

اسرتاتيجية واحضة من اجل ادارة الازمات ) احلرب الكونية ضد الارهاب( اليت تس ببت هبا منذ ذكل الوقت يضاف الهيا 

  9/2/8113تداعيات الاوضاع الاقلميية وادلولية عقب احتالل العراق يف 

 

 

 انطالق احللقات ادلراس ية ) السمنار (لكية الرتبية البدنية تعلن عن 
جامعة بغداد احللقات ادلراس ية ) السمنار ( لطلبة ادلراسات العليا "  –انطلقت يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

القاعات ادلراس ية لدلراسات وعىل  03/9/8102وذكل يوم السبت املوافق    8109-8102املاجس تري ، ادلكتوراه " 

، وحبضور مجيع اعضاء اللجان امللكفة وابرشاف مبارش من قبل الس يد معاون العميد للشؤون العلمية وادلراسات العليا العليا

 ، ورئيس جلنة ادلراسات العليا الاس تاذ ادلكتور امحد انيج.صباح قامس الاس تاذ ادلكتور

 

هبدف التعرف عىل اراء لجان والطلبة املشمولني العا موسعا مع مجيع اعضاء اجامت وعىل هامش احللقات ادلراس ية عقد

واطروحات لك من الطلبة واللجان امللكفة مبا يتعلق ابلتوقيتات الزمنية وهجوزية القاعات من الناحية الفنية والتقنية، فضال 

 . هبم املناطة الواجبات اكامل عىل وحهثم توزيعها وكيفية الطلبة عىل والارشافاخلاصة  التعلاميتعن مناقشة 

 

 . 88/08/8102ويذكر ان احللقات ادلراس ية س تعقد يوم السبت من لك اس بوع من التارخي املذكور اعاله ولغاية  
املتخصصة وسيمت يف هذه احللقات مناقشة السمنارات اخلاصة جبميع اللطلبة من خالل احلوار املتبادل مابني الطالب واللجنة 

 .عات اخملتلفةيف املوضا
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جنازه مت ملا ملخص يه seminar ابل مايسمى او النقاش واحللقه  هيئه عضو يقوم خالهل ومن. املاجس تري رساهل من كجزء ا 

 .معك ادلراسه نتاجئ ومناقشه الفرته هذه خالل اجنازه ومامت حبثك بتقيمي التدريس

سهاب دون النقاط مجيع يغطي حبيث موجز بشلك حبثك تس تعرض ان يفضل جيده بصوره النقاش وال عداد   .  تكرار او ا 

 .اخلالصه واخريا النتاجئ مث التجربه مث للنقاش كبدايه املقدمه ذكر يمت

 

 

ذكر: املقدمه  .جمددا فيه البحث او ال س تكامهل عنه عامه نبذه اعطي مث وامهيته املوضوع لهذا اختيارك دوافع افهي ا 

س تخداهما مت اليت tools وال مبجاكل البحثيه جتربتك اس تعريض: التجربه  .ادلراسه هذه يف ا 

 واجلداول البيانيه ابلرسوم نتاجئ من اليه التوصل مامت وتوضيح عليه الرتكزي وجيب النقاش يف جزء امه: والتحليل النتاجئ

 . نتاجئ من ماس بق مع ومقارنهتا النتاجئ هذه لتحليل ملخص اعطاء مع البيانيه

 . النتاجي بتحليل وانهتاء التجربه دراسه من ابتداء اليه التوصل مامت اس تعريض:  اخلالصه

 :العرض اثناء مالحظات

 .العرض اثناء ابلالكم تس تفييض مث ومن أأقالم رؤؤس كتابه ويفضل ابلرشاحئ اكمهل مجل كتابه اليفضل 

 .التفكري يف وقتك وخذي رسيعا الجتييب سؤالا تتلقني عندما

جابه، دليك وليس سؤالا تتلقني وعندما  .أأدري ال العمل فنصف ا 
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 8109-8102العليا  ادلراسات معيد الرتبية البدنية يعقد اجامتعا موسعا مع الطلبة املقبولني يف

 ادلراسات يف املقبولني اجلدد الطلبة مبارشة 08/9/8102 املوافق الاحد اليوم الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية شهدت

 الخذ ادلراس ية قاعاهتم اىل واملاجس تري ادلكتوراه طلبة سيتوجه اذ ، 8109-8102 ادلرايس للعام اللكية يف العليا

 . الاس بوعي اجلدول يف املقررة حمارضاهتم

 

الاس تاذ معاون العميد للشؤون العلمية  الس يد معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي برفقة وهبذه املناس بة اجمتع

 املقبولني الطلبة ومجيع التدريس يني ابلسادة قامس، ورئيس جلنة ادلراسات العليا الس تاذ ادلكتور امحد انيج،  صباح ادلكتور

 وماعلهيم ومراحلها ادلراسة مبتطلبات وتعريفهم واملبارشة الطلبة وتوزيع هبم للرتحيب اللكية، يف الكربى الاجامتعات قاعة وعىل
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 واذلي الواحد ابلزي اباللزتام وجه كام مرحةل للك الاساس ية ابلتوقيتات والتعريف ، دراس ية وحلقات ةحبثي واجبات من

 . وتطورها اجملمتعات لريق حضارية ظاهرة ميثل
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 معيد الرتبية البدنية يمثن مبادرة تطوعية علمية

مدرب حراس املرىم  08/9/8102اس تقبل معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الاحد املوافق 

 مرحبا به وبزايرته الكرمية. ،سعيد الكرمي عبد انعامالقدير بكرة القدم الاس تاذ 

للكية ومكتبهتا ليضاف الهيا مؤلفا جديدا خيدم ( نسخة اىل ا021ومببادرة قمية قام الضيف الزائر ابهداء كتاب من تأأليفه وبـ )

 القدم"  لكرة املرىم حراس تدريب واسس اللكية يف ختصص كرة القدم واذلي محل عنواان " متارينوطلبة ابحيث 

، كام قام العراقيف  رىمامل حراس صاحلل مثارها تصب اليت الكرمية املبادرة لهذه بدوره عرب معيد اللكية عن شكره وتمثنيه

 بتقدمي درع لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تقديرا هل ولشخصه الكرمي.
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 الرتبية البدنية تنظم ندوة هامة عن رشوط ومعايري النرش يف اجملالت العاملية الرصينة

ادلكتور عدي طارق تنفيذا لتوجهيات رئاسة جامعة بغداد وجملس لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ممتثةل بعميدها الاس تاذ 

الربيعي، برضورة تنظمي النشاطات املتنوعة من ورش معل، ندوات،  وحمارضات نوعية موهجة لباحيث اللكية وتدريس هيا 

 واليت تدمع النرش يف اجملالت وقواعد النرش العاملية، وتعرف برشوط ومعايري النرش يف تكل اجملالت.

ندوة علمية هامة  02/9/8102املوافق  الثالاثء  جامعة بغداد صباح يومنظمت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف

حول  ، والاس تاذ املساعد ادلكتور عبد اجلليل جباربرئاسة الاس تاذ ادلكتور اسامة امحد )معاون العميد لشؤون الطلبة(

عات الكربى يف اللكية، وحبضور وعىل قاعة الاجامتوالتسجيل يف املكتبة الافرتاضية العراقية النرش يف اجملالت العاملية 

 .، وطلبة ادلراسات العلياالسادة رؤوساء الفروع، ومجع غفري من تدرييس اللكية لس يد العميد، السادة املعاونني،ا

هدفت الندوة  واملوسومة بـ  )التعريف بطريقة كتابة البحوث العلمية واختيار اجملةل العلمية "ادلورية" املناس بة للنرش( اىل 

ةل تعريف الباحثني والتدريس يني ابالسس العلمية  السلمية الختيار اجملةل العلمية املناس بة للبحث املعين واليت يه مضن حماو

وغريها، فضال عن التعريف بطريقة كتابة البحوث العلمية  Scopus Research Gate -قواعد بياانت النرش العاملية من  

 .IMRADعىل وفق طريقة تعرف بـ )امراد( 
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 Iraq Virtual Scienceخطوات التسجيل يف املكتبة الافرتاضية العراقية وتضمنت الندوة حماور عدة اكن من ابرزها، 

Library - IVSL  ، كيفية تنظمي ورقة البحث بطريقةIMRAD  ويه الطريقة املتعارف علهيا ابلعامل عند حتضري الاوراق

مي هبذه الطريقة ابتداءا من عنوان البحث اىل املالحق، ورشح مفصل العلمية، ورشح مفصل لالقسام العلمية للبحث العل

الانرتنت واليت توفر خدمة  عن الية اختيار اجملةل العلمية ادلورية املناس بة للنرش، وامه املواقع العلمية الاليكرتونية عىل ش بكة

 رابطواذلي ميكن الوصول اليه عرب ال  JANEالبحث الختيار اجملالت ومن امهها حمرك 

/http://jane.biosemantics.org 

 واذلي ميكن الوصول اليه عرب الرابط Elsevierوحمرك حبث اخر وهو مقدم من رشكة 

//http://journalfinder.elsevier.com 
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 املس تدامة" والتمنية للح م الرش يدة اال دارة يف الاصالح أأثر تقومي"  عنهل  حبثاتدرييس من لكية الرتبية البدنية ينرش 
)اس تاذ  نرش للتدرييس يف جامعة بغداد / لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ املساعد ادلكتور امحد عدانن اكظم   

 اال دارة يف الاصالح أأثر تقومي هاما عن " ومبشاركة الاس تاذ ادلكتور ايسني محمد محد العيثاوي حبثاالعلوم الس ياس ية( 

 املس تدامة والتمنية للح م الرش يدة

جمةل العلوم الس ياس ية واليت تصدرها لكية العلوم الس ياس ية/ جامعة بغداد " وذكل يف  العريب الس يايس البعد يف دراسة

 -جاء فيه: 8102متوز 33)العدد 
  

ن دارة يف اال صالح معلية تقومي ا   العمل قيادات يف توفرها الواجب املعايري من خاص نوع وجود يتطلب الرش يد احل م ا 

 ادلوةل موارد استامثر تروم اليت املؤسسات معل مس توى عىل الس يايس الاسرتاتيجي التخطيط يف الأساس كوهنا  اال داري

جناز حنو التمنوية الس ياسات توجيه أأجل من ، مهنا الطبيعية س امي واحد أ ن يف املادية وغري واملادية البرشية  الاهداف ا 

قلمييا حمليا املشاريع أأو املنظامت أأو ادلول مس توى عىل املوضوعة  .  ومس تقبال حارضا ودوليا وا 

دارة حتقيق يف الس يايس اال صالح معلية أأثر موضوعة أأما دارة كيفية يف فتتعلق مس تدامة وتمنية رش يدة ا   اكفة اجملمتعات موارد ا 

تباع خالل ومن ؟  جتاوز كيفية يف تتعلق عدة مشالكت من تعاين العربية ادلول أأغلب مازالت)  احل م يف الوسائل افضل ا 

 يف املتخصصة املس تدامة التمنية مراكز يف مؤخرا طرح وما الاجناز رشعية مس توى عىل مهنا تعاين اليت الس ياس ية التحدايت

ن مبعىن ،(  اجملمتع أأفراد مجيع احتواء رضورة  عاملنا يف ادلوةل قطاعات بني اال دارة يف احل م سلطة ممارسة وأأسلوب شلك ا 
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 وجدان هنا من ، 8100 عام منذ العريب الربيع أأحداث شهدت اليت ادلول س امي الس ياس ية ابلأزمات معئب زال ما العريب

ن كام ، نفسها العربية اجملمتعات لصاحل اخلدمات تقدمي جمال يف كبري تراجع جراءات ا   ابال صالح املتعلقة الصاحل احل م حتقيق ا 

 مس توى حتسني يف صعوابت من يعاين البدائل بني الاختيار يف الفاعل اال دارة ومنط نوع تس يري طبيعة مث ومن املؤسسايت

دارة منظومة يف العام الس يايس النسق أأداء صالحه يس تلزم مما ، نفسه احل م ا  دارة بقية مع مقارنة معهل تقومي و ا   النسق ا 

 عىل املتحقق املنجز يف الكفاية درجة حتديد جمال يف املشورة تقدمي رضورة عن انهيك ، التنظميية ادلوةل بنية يف الأخرى

 اتباع خالل ومن للمواطنني العامة اخلدمة مرافق يف التمنوية اجملمتعية اخلدمات تقدمي أ ليات تنس يق يف للُميض ، الواقع أأرض

 . املتقدم العامل دول يف املتبعة الس ياس ية احل م أأنظمة يف اال دارة معليات أأنواع مضن والوسائل الطرق أأفضل

 بدائل مضن املؤسسات معل عقلنة يتطلب حاليا املطروحة احلومكة مناذج ظل يف اال دارة ووسائل طرق حتديث وعند 

 عىل واجملمتع ادلوةل مفاصل مجيع يف عالية مؤسس ية بكفاءة العمل مبعىن ، املُس تدامة التمنية لتحقيق ضامنة س ياس ية وخيارات

تباع عن فضال ، سواء حد دارة حتقيق يف الفّعاةل الوسائل  ا   احلداثة أأمناط من حمدد منط ينشد اذلي الرش يد الصاحل احل م ا 

 أأمناط مضن املتداخةل الاجامتعي التواصل ووسائل االتصاالت جمال يف املعرفية الثورة وتقنيات املعلومات تكنولوجيا عرص يف

دامة أأجل من القريب للمس تقبل واحضة رؤية صريورة يف أأثر من لها ملا ،(  اال دارية احلومكة) الراهنة اال دارة نسق  حتقق ما ا 

 وتقومي اجلودة مؤرشات مضن تدخل  املس تدامة البرشية التمنية حمددات ابتت هنا من.  املس تدامة التمنية مؤرشات من

 مس توايت يف احلاصل التقدم مس توى عن تعبريا الأكرث ُصِنفّت اليت س امي العربية الس ياس ية احل م لأنظمة ابلنس بة الأداء

)  املس تدامة البرشية التمنية مشاريع تنفيذ تطوير يصاحهبا وقد ،(  حرصا النفطية العريب اخلليج دول)  العامة واحلياة املعيشة

 انحية من املؤسس ية ادلوةل ورؤية ملهنج وفقا(  الأخرى الطبيعية الطاقة مصادر من سواها وما النفطية الطاقة منافع استامثر

دارة جمال يف ادلراسات من العديد فهناك ، فهيا املُعمتد الاسرتاتيجي التخطيط ىل توصلت املس تدامة والمتية الرش يد احل م ا   ا 

ن  الس يايس اال صالح)  الرش يد احل م مبادئ تطبيق مع ابلتوازي املس تدامة البرشية التمنية حتقيق يف تمكن النجاح مقومات ا 

 الس يايس اال صالح معلية أأثر بفعل املس تدامة البرشية التمنية أأمهية أأبعاد يف البحث الرضورة من جيعل مما ،( املؤسيس

دارة متطلبات اس تكامل يف العريب  .  ومعليا علميا منتظمة أأدوار مضن الرش يد احل م ا 

 

 

 اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش املعرفة اال دارية وعالقهتا ابلوعي الشخيص ووفقا   لنافذة جوهاري
اطروحة مناقشة  09/9/8102املوافق  الاربعاء جامعة بغداد يوم –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 املعرفةواليت اكنت مبوضوعة  شاكر وهاب صالحادلكتور املساعد ( ابرشاف الاس تاذ محمد عيل جامسللطالب )ادلكتوراه 

 .الشخيص ابلوعي وعالقهتا اال دارية

 الش باب منتدايت ملدراء جوهاري لنافذة ووفقا   الشخيص ابلوعي وعالقهتا اال دارية املعرفةوهدفت الرساةل املوسومة بـ )

ىل( ، فهيا العاملني نظر وهجة من بغداد يف والرايضة  جوهاري لنافذة ووفقا   الشخيص والوعي اال دارية للمعرفة مقيايس بناء ا 

 بني العالقة عىل والتعرف ، العاملني نظر وهجة من مس تواهام عىل والتعرف ، بغداد يف والرايضة الش باب منتدايت ملدراء

 .فهيا العاملني نظر وهجة من بغداد يف والرايضة الش باب منتدايت ملدراء الشخيص والوعي اال دارية املعرفة
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نهتج  يف الوظيفية ابخلدمة املس مترين العاملني من عينة عىل اال رتباطية العالقات بأأسلوب الوصفي البحث مهنج الباحث وا 

 الأصل اجملمتع من%(   888223) بنس بة معداي   أأختيارمه مت فرد( 812) البالغة( 8102) للعام بغداد حمافظة منتدايت

ىل تقس ميهم مت ، 8102/ 3/2 ولغاية 8102/  08/  02 من للمدة  بناء عينة) ادلراسة متطلبات حبسب عينات ثالث ا 

س تطالعية وعينة ، دفر ( 311) املقياسني  .(892)تطبيق وعينة ، أأفراد( 01) ا 
ىل حيتاجون والرايضة الش باب منتدايت مدراء أأن  -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:   من أأفضل مس توى ا 

دارية معرفة ودلهيم ، اال دارية املعرفة  وحيتاجون ، اال دارية تشكيالهتم ال دارة منصهبم يف اال س مترار من متكهنم ابلتنس يق ا 

دارية معرفة دارة التقدم عىل تساعدمه ابلرقابة ا   يكن مل هلم جوهاري لنافذة وفقا   الشخيص الوعي وأأن ، اال دارية تشكيالهتم اب 

جتاهات حسن دلهيم كام ، دلهيم توافره املطلوب ابملس توى ىل حباجة مه ، املدير خشصية يف توافرها الواجب أأجامتعية ا   ا 

 املنتدايت ملدراء اال درية املعرفة وترتبط ، العاملني نظر وهجة من أأفضل مبس توى املدير خشصية يف مطلوبة ادارية سلوكيات

جيابية بعالقة  .جوهاري لنافذة وفقا   الشخيص وعهيم مبس توى ا 

رشاك اال هامتم برضورة  -:واوصت اباليت ختاذ يف العاملني اب  دارة يف القرارات ا   بغداد حمافظة يف والرايضة الش باب منتدايت ا 

 حمددات وفق عىل الواجبات وتوزيع للعاملني املهام تولية تكون أأن من والبد ، ادلميقراطي ابلأسلوب مدراهئا خشص ومتتع

 الش باب وزارة تقميها اليت واملؤمترات ابدلورات املنتدايت مدراء بتطوير الاهامتم مواصةل الرضوري ومن ، موضوعية

عامتد من والبد ، والرايضة  والرايضة الش باب منتدايت يف الادارية التشكيالت ال دارة القيادية املواقع الختيار واحضة أأليات ا 

 .بغداد حمافظة يف
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 الرتبية البدنية تطلق محةل واسعة الس تقبال العام ادلرايس اجلديد

،  0/01/8102اجلامعي جلامعة بغداد يف  واذلي سيبدأأ حسب التقومي 8109-8102اس تقباال للعام ادلرايس اجلديد 

انطلقت يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة منذ اسابيع والتزال، محةل واسعة وشامةل لهتيئة القاعات ادلراس ية ) لدلراسات 

ئة مس بح اللكية واعادة هتي  ،الاولية والعليا( وصيانهتا  فضال عن تنظيف وصيانة املالعب ادلاخلية واخلارجية، ومنازع الطلبة

وهتيئة الباراكت اخلاصة مبوظفي اللكية وتدريس هيا ومشلت   من حيث تنظيف الارضيات واملدرجات واملداخل واخملارج،

 .امحلةل حدائق اللكية من قص وتزيني الاجشار ورش املبيدات واملعقامت

عاون العميد للشؤون الادارية الاس تاذ امحلةل اليت ارشف علهيا معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي، وم

 ادلكتور فراس مطرش، ونفذها الاكدر اخلديم ومابذلوه ويبذلوه من هجود جبارة لبقاءها اللكية الاهبيى والانظف.

 املس تلزمات اكفة وتوفري ادلراس ية القاعات وتأأهيل لصيانة اللكية هبا قامت سابقة محالت مع ابلزتامن امحلةل هذه وتأأيت 

 . للطلبة املناس بة الاجواء وتوفري العلمية العملية لسري الرضورية
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 املؤرشات بعض لتحليل(  GPS recorderوpolar H10  اهجزة اس تخداماطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش 

 والبدنية الفس يولوجية

 رساةل املاجس تريمناقشة  88/9/8102جامعة بغداد يوم السبت املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 .بكرة القدمواليت اكنت مبوضوع  رايض مخيس امحد ادلكتور  املساعد( ابرشاف الاس تاذ حسني حيدر الامري) للطالب
  
 املؤرشات بعض لتحليل(  GPS recorderوpolar H10  اهجزة اس تخداموهدفت الاطروحة املوسومة بـ )   

 التعرف( ، م8102_8102 القدم بكرة  العرايق املمتاز  ادلوري لالعيب  اللعب مراكز بني ومقارنهتا والبدنية الفس يولوجية

 لالعيب اللعب ملراكز Gps recorder)و(  polar H10 اهجزة ابس تخدام والبدنية الفس يولوجية املؤرشات بعض عىل

  الفس يولوجية املؤرشات بعض يف اللعب مراكز بني الفروق عىل التعرف  عن فضال القدم، بكرة  العرايق املمتاز ادلوري

 .القدم بكرة Gps recorder)  و Polar H10) اهجزة ابس تخدام والبدنية
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 الطلبة) فرق العيب ومه العشوائية ابلطريق البحث عينة اختيار ومت املقارنة، بأأسلوب الوصفي املهنج الباحث واس تخدم

( 03) العدد اصبح وعليه فريق، للك اللعب مراكز من مركز للك اكمةل مبارايت( 3) حتليل ومت ،(بغداد وامانة والنفط

 لقياس( Gps record) و الفس يولوجية املؤرشات لقياس(  Polar H10)  هجاز الباحث واس تخدم مركز، للك مباراة

 .املقطوعة املسافة

  

 املراكز اكفة املدروسة البحث متغريات يف واحض تباين هناك    -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل وتوصلت

 السائد الطاقة ونظام الاداء شدة ومس توى النبض متوسط) مؤرشات يف( اجلناحان الظهريان،) مراكز نتاجئ تقارب 

 (.الطاقة اس هتالك ومكية املقطوعة واملسافة

 الطاقة نظام الاداء، شدة مس توى النبض، متوسط) مؤرشات يف( واملهامج والارتاكز ادلفاع قليب) مراكز نتاجئ تقارب 

 (.السائد

 .النبض ومتوسط السائد الطاقة ونظام الاداء شدة مس توى عىل الوسط ملركز خصوصية النتاجئ اظهرت

 (.واجلناحان الظهريان)ملراكز اكن احلرارية للسعرات اس هتالك اكرب

 (.املهامج وخلف اجلناحني) ملراكز اكنت مقطوعة مسافة اكرب

 نظام مث ومن املشرتك النظام مث ومن الهوايئ النظام هو( واملهامج ارتاكز وسط ادلفاع قليب) ملراكز السائد الطاقة نظام ان

 .الالهوايئ الطاقة

 -فامي توصلت الرساةل اىل الايت:

 .الالعب يبذلها اليت البدنية للمجهودات وفقا القدم بكرة اللعب مراكز من مركز لك خصوصية حسب التدريب احامل تقنني

  التدريب احامل تقنني يف احلديثة العلمية والاهجزة الادوات اس تخدام رضورة

 الفس يولوجية كفاءهتم ملعرفة القدم كرة لالعيب دوري بشلك العلمية الاسس وفق والبدنية الفس يولوجية الاختبارات اجراء

 .التدرييب املهناج وتأأثري تطورمه ومدى البدنية و

 . ومتابعهتا واملبارايت التدريب يف واملس هتلكة املكتس بة احلرارية السعرات ومكية  القدم كرة لالعب الغذاء بنوعية الاهامتم

 . متنوعة معرية فئات وعىل اخرى وبدنية فس يولوجية متغريات ابس تخدام الرمسية املبارايت اثناء مشاهبة دراسة اجراء

 (.GPS recorder و Polar H 10) اهجزة ابس تخدام جتريبية حبوث اجراء الباحثني عىل
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 يف( التكيفية -التلقائية) العقلية املرونة وفق املشلكة حول املمتركز التعمل اسلوب تأأثرياطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش 

 احلركية املهارات بعض تعلمي

 رساةل املاجس تريمناقشة  83/9/8102املوافق حد جامعة بغداد يوم الا –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 .للنساء الفين امجلناس تكواليت اكنت مبوضوع  شهاب مؤيد غادة ( ابرشاف الاس تاذ ادلكتورجامس محمد رؤى)ة للطالب
  
 يف( التكيفية -التلقائية) العقلية املرونة وفق املشلكة حول املمتركز التعمل اسلوب تأأثريوهدفت الاطروحة املوسومة بـ )   

 املرونة عىل التعرف، .( للنساء الفين امجلناس تك يف  التوازن وعارضة الارضية هجازي عىل احلركية املهارات بعض تعلمي

 تأأثري عىل والتعرف بغداد جامعة– الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف الثالث الصف لطالبات( التكيفية -التلقائية) العقلية

 هجازي عىل احلركية املهارات بعض تعيمل يف( التكيفية -التلقائية)العقلية املرونة وفق املشلكة حول املمتركز التعمل اسلوب

  تعلمي يف الاربع اجملاميع افضلية عىل التعرف عن فضال   البحث عينة دلى الفين امجلناس تك يف التوازن وعارضة الارضية

 .البحث عينة دلى للنساء الفين امجلناس تك يف  التوازن وعارضة الارضية هجازي عىل احلركية املهارات بعض

  
 تعلمي يف الاربع البحث جملاميع والبعدية القبلية الاختبارات نتاجئ بني احصائية دالةل ذات فروق هناك ان الباحثة افرتضتو 

 نتاجئ يف احصائية دالةل ذات فروق هناك وان امجلناس تك يف التوازن وعارضة الارضية هجازي عىل احلركية املهارات بعض

 يف التوازن وعارضة الارضية هجازي عىل احلركية املهارات بعض تعيمل يف الاربع البحث جماميع بني البعدية الاختبارات

 والبعدي، القبيل الاختبار ذات(والضابطتان التجريبيتان)الاربع اجملموعات بتصممي التجرييب املهنج ، وللنساء الفين امجلناس تك

 م8102 ادلراس ية للس نة بغداد جامعة/ الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف الثالث الصف طالبات من عينة عىل

 مجموعتان جماميع اربع اىل العينة قسم اذلي( التكيفية – التلقائية) العقلية املرونة مقياس اس تخدام ومت طالبة( 22)وعددهن

 (تلقائية -تكيفية مرونة)ضابطتان ومجموعتان( تلقائية -تكيفية مرونة) جتريبيتان

  

 احلركية املهارات تعلمت( والضابطة التجريبية) الاربع البحث جماميع ان   -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل وتوصلت

 ابالسلوب مقارنة احلركية املهارات تعمل يف فعال اسلوب املشلكة حول املمتركز التعمل اسلوب ان ، خمتلفة بنسب البحث قيد

 اجملموعة تفوق ، مجموعة للك البعدية الاختبارات يف ظهرت اليت احلسابية الاوساط يف واحض وهذا ادلرس يف املتبع

 تعمل يف( التكيفية العقلية املرونة ذوات) الاوىل التجريبية اجملموعة عىل( التلقائية العقلية املرونة ذوات) الثانية التجريبية

 .احلركية املهارات

 -فامي توصلت الرساةل اىل الايت:

 الرتبية لكية يف الثالث الصف لطالبات الفين امجلناس تك همارات تعلمي يف املشلكة حول املمتركز التعمل اسلوب اس تخدام

( التكيفية -التلقائية) العقلية املرونة ومهنا التفكري اساليب مراعاة، التعمل معلية يف فاعل دور من هل ملا الرايضة وعلوم البدنية

 تعلميية اساليب فهيا يس تخدم مشاهبة دراسات اجراء،  تفكريمه منط ملعرفة الطالب تصنيف لغرض التعلميية املناجه وضع عند

 .الفين امجلناس تك همارات تعلمي يف اثرها ملعرفة العقلية املرونة مع اخرى
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 لكية الرتبية البدنية تنظم دورة ملدريب كرة القدم ابلتعاون مع ااكدميية اس بانيول الكروية

-88للفرتة من و  نظمت عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد وابلتعاون مع ااكدميية اس بانيول الكروية

 .ملدريب كرة القدم خملتلف الفئات العمرية واملس توايت التدريبية " " دورة تدريبية 83/9/8102

 رامون خوزيه)  الاس باين املدربمدراب كرواي، وحارض فهيا خنبة من املدربني ادلولني من بيهنم  33 مبشاركة مايقارب الـ

 املنتخبات مع البدنية اللياقة خبري(  ماركو)  الرصيب واملدرب ، الكروية اس بانيول ااكدميية وخبري اس بانيول اندي من( اكاتال

 .الراييض الرشطة واندي الرصبية

 ارض اىل فنية مالاكت ابس تقداموالتدريب   البدنية واللياقة القدم كرة علوم يف هدفت ادلورة اىل نقل التجارب الاوربية

 .العراق

 تنظمي العمرية، للفئات التدريب أأسس) البدنية واللياقة القدم كرة علوم يف معيل وتطبيق نظرية حمارضاتوتضمنت  

 الفئات تدريب اسرتاتيجيات املهارات، لتطوير معلية تدريبات التدريبية، الأحامل توزيع  املدرب، خشصية التدريب،

 .الكروية اس بانيول وااكدمييةالرتبية البدنية وعلوم الرايضة  لكية عامدة من شهادات تقديريةنح فهيا املشاركون ، وم (العمرية

من مالعب لكية الرتبية  اختذتقبل اشهر،  و  بغدادالعامصة  يفلها  كروية ااكدميية افتتحت اس بانيولومن اجلدير ابذلكر ان 

 البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد مقرا لها.
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 معيد الرتبية البدنية يرتأأس اجامتعا متهيداي ملؤمتر القاهرة ادلويل

واذلي حتت عنوان "  8109اذار  31-82العراق يف املؤمتر ادلويل اذلي س يعقد يف القاهرة للفرتة من  اس تعدادا ملشاركة

 رايضة املرأأة العربية )التحدايت والفرص(.

يف جامعة بغداد الاجامتع المتهيدي الاول  83/9/8102وم الرايضة يوم الثالاثء املوافقعقد يف لكية الرتبية البدنية وعل

ية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي، وحبضور عضو نقابة الصحفيني رئاسة معيد لك ب

ابن القبطان وبصفهتا رئيسة اللجنة الاعالمية من العراق للمؤمتر، والس يدة اخالص صباح عيل ممثةل دوةل العراق . العراقيني د

 يع تدريسييات لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد.يف اللجنة الاعالمية ملؤمتر القاهرة، ومبشاركة مج 

هدف الاجامتع المتهيدي اىل التعريف بفعاليات املؤمتر واهدافه وحماوره واجلهة املنظمة ورشاكء النجاح واكد عىل امهية 

 املشاركة البحثية واملشاركة يف ادلورات وورش العمل واليت س تعقد عىل هامش املؤمتر.

تعد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد رشيك من رشاكء النجاح يف هذا املؤمتر واليت مت اختيارها لمتثيل و 

 دوةل العراق.

وخصص الاجامتع او ابالحرى الندوة الصحفية لتسليط الضوء عىل النساء العراقيات اللوايت مثلنا العراق خري متثيل يف 

لية العربية والاقلميية واللوايت احرزن مراكز متقدمة يف الالعاب الرايضية اخملتلفة، فضال عن تقدلهن احملافل الرايضية احمل 
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لكية الام لكية ال مناصب متقدمة يف الاحتادات الرايضية العراقية والعربية والعاملية، وهن اغلهبن من خرجيات وتدريس يات 

اذلاتية لهوالء النسوة من بيهنم ادلكتورة هدى محيد، ادلكتورة اميان عبد  الرتبية البدنية وعلوم الرايضة، اذ مت عرض السرية

الامري، ادلكتورة امرية عبد الواحد، ادلكتورة افتخار السامرايئ، ادلكتورة ندى نهبان، ادلكتورة وسن حنون، ادلكتورة 

واللوايت  املدرس ميساء حسني، ،الرزاق عبد بيداء ادلكتورة ادلكتورة ارساء مجيل، ادلكتورة نداء ايرس، خلود اليذ،

ابذن يف هناية شهر اذار يف هذا احملفل ادلويلس ميثلن العراق وجامعة بغداد خري متثيل ابحباهثن وخبربهتن الااكدميية والرايضية 

 .هللا تعاىل
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 اخلاصة الفس يولوجية واملؤرشات البدنية القدرات  وفق عىل التدريبية املناجه تقومياطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش 

جناز وعالقهتا  القصرية املسافات عدايئ اب 

اطروحة مناقشة  88/9/8102املوافق  الاربعاءجامعة بغداد يوم  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

واليت اكنت مبوضوع  احلس ين جواد محمد ( ابرشاف الاس تاذ ادلكتورالعمريي خضري صغري حسني عيل) للطالب ادلكتوراه

 .للنساء الفين امجلناس تك
  
 اخلاصة الفس يولوجية واملؤرشات البدنية القدرات  وفق عىل التدريبية املناجه تقوميوهدفت الاطروحة املوسومة بـ )   

جناز وعالقهتا  البدنية القدرات مس توى عىل التعرف، ( متقدمني( حرة211-م811-م011) القصرية املسافات عدايئ اب 

 التعرف، (حرة م211-م811-م011) من للك والبعدي القبيل القصرية املسافات لعدايئ اخلاصة الفس يولوجية واملؤرشات

 .والاجناز اخلاصة الفس يولوجية واملؤرشات البدنية القدرات بني العالقة عىل

 م211، م811 ، م011) الرسعة فعاليات يف الوطين املنتخب العيب من العمدية ابلطريقة حبثه عينة ابختيار الباحث وقام

 للمتقدمني لالندية العراق بطوةل س باق من الأوىل الثالثة املراكز وميثلون رسعة فعالية للك عدائني( 3)عددمه والبالغ(   حرة

 تطوير يف مرت( 211-811-011) لفعالية التدرييب املهناج فاعلية   -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل وتوصلت

 انهتاء بعد الالكتيك حامض انتاج معدل تطوير ، السكر اس هتالك معدل تطوير ، واجلهد الراحة يف القلب رضابت معدل

 . القوة وحتمل الرسعة وحتمل ابلرسعة املمزية والقوة الانفجارية والقوة القصوى الرسعة تطوير ، البدين اجلهد
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 -فامي توصلت الرساةل اىل الايت:

 للوقوف املهنج مدة خالل املتكررة القياسات اعامتد، .والبدنية الفس يولوجية اجلوانب عىل اتثريه لزايدة املعمتد املهنج تطوير

 .أأخرى لفعاليات مشاهبة وحبوث دراسات اجراء، ومعاجلته النقص عىل
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 طلبة دلى الفس يولوجية واملؤرشات البدنية اللياقة عنارص لبعض اختبارات تقننياطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش 

  املدارس

 رساةل املاجس تريمناقشة  83/9/8102املوافق الثالاثء  جامعة بغداد يوم –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

                                                                                                                    اميش رايض صاحل ( ابرشاف الاس تاذ ادلكتورهامش رحامن ابرق) للطالب

 .الفس يولوجية واملؤرشات البدنية اللياقةواليت اكنت مبوضوع 
  
 طلبة دلى الفس يولوجية واملؤرشات البدنية اللياقة عنارص لبعض اختبارات تقننيوهدفت الاطروحة املوسومة بـ )   

 طالب دلى الفس يولوجية واملؤرشات البدنية اللياقة عنارص لبعض معيارية درجات وضع، ( بغداد يف الاعدادية املدارس

 طالب دلى الفس يولوجية واملؤرشات البدنية اللياقة عنارص لبعض معيارية مس توايت وضع، بغداد يف اال عدادية املدارس

 .بغداد يف اال عدادية املدارس

 املالمئ املهنج اختيار وان احلايل، البحث لطبيعة مالمئة املناجه أأكرث كونه املسحي ابلأسلوب الوصفي املهنج الباحث أأعمتد

 املدارس بطالب املمتثل البحث جممتع حتديد ومت مراعاهتا الباحث عىل جيب اليت املهمة الامور من يعد البحث ملشلكة

ذ مدرسة( 819) عددها والبالغ بغداد حمافظة يف اال عدادية  نس بة وميثلون العشوائية ابلطريقة مدرسة( 21) اختيار مت ا 

 .اللكي اجملمتع من%( 09،03)

 اختيار بأأثرها من ميكن الباحث الهيا توصل اليت واملس توايت املعايري ان   -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل وتوصلت

 عىل الطالب تقس مي املمكن من، الرايضية والفعاليات الألعاب ومبختلف ابلتدريبات اخلاصة املنتخبات ميثلون اذلين الالعبني

 .والفس يولويج البدين املس توى ضوء عىل خمتلفة مس توايت

 

 -فامي توصلت الرساةل اىل الايت:

 للمدارس مشاهبة دراسة اجراء، الأخرى واحملافظات بغداد حمافظة يف واملتوسطة الابتدائية للمدارس مشاهبة دراسة اجراء

 .العراق حمافظات ابيق يف اال عدادية
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 بكرة الأوىل ادلرجة لأندية الادارية الهيئات دلى الاداري للأبداع حتليلية دراسةاطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش 

 بغداد يف القدم

رساةل املاجس تري مناقشة  89/9/8102املوافق السبت جامعة بغداد يوم  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

                                                              رجه حامد اثمر ادلكتور املدرس ( ابرشافسامر سعد ابراهمي) للطالب

 .القدمكرة واليت اكنت مبوضوع 
  
 القدم بكرة الأوىل ادلرجة لأندية الادارية الهيئات دلى الاداري للأبداع حتليلية دراسةوهدفت الاطروحة املوسومة بـ )   

 القدم بكرة الاوىل ادلرجة دوري لأندية الادارية الهيئات دلى الاداري الابداع مقياس وتطبيق وتقنني بناءاىل ، ( بغداد يف

 القدم بكرة الاوىل ادلرجة دوري لأندية الادارية الهيئات دلى الاداري الابداع مس توى وقياس. 8102 -8102 للمومس

 .الارتباطية العالقات ذو املسحي ابلأسلوب الوصفي املهنج الباحث اعمتد البحث اهداف ولتحقيق

 هيئة عضو( 312) عددمه والبالغ القدم بكرة الاوىل ادلرجة دوري لأندية الادارية الهيات اعضاء من البحث عينة تكونتو 

 و البناء لعينة ادارية هيئة عضو( 21) العشوائية الطريقة وفق العينة توزيع مت اذ رايضيا ، انداي  ( 33) ميثلون واذلين ادارية

 .الاس تطالعية العينة لأجراء أأعضاء( 01) و التطبيق لعينة( 92) و التقنني لعينة عضوا  ( 081)

 تسمية مت وقد العاميل، والتحليل ادلاخيل والاتساق المتيزيية القدرة ومهنا، للنتاجئ املناس بة الاحصائية املعاجلات وأأجريت

 .ومناقش ته قبوهل مت عامل لك

 الاوساط مقارنة خالل مك العينة مس توى عىل والتعرف املدروسة للمتغريات الاحصايئ الوصف الباحث عرض وقد

 . الفريض الوسط مع احلسابية

 ادلرجة لأندية الادارية للهيئات الاداري الابداع مقياس وتقنني بناء   -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل وتوصلت

 .فقرة( 38) علهيا وموزعة جماالت،( 2) وفق. بغداد يف القدم بكرة الاوىل

 .الاندية يف الادارية الهيئة معل يف الاداري الابداع ممارسة قةل يبني مما ،(متوسط) بتقدير للمقياس العامة النتيجة ظهور

 والتطوير للأبداع العملية واحملاوالت احلقيقية املفاضةل الاعتبار بنظر الاخذ قةل

 متغريات وفق املس تقبل متطلبات مع والتكيف التعايش اىل الادارية الهيئة ودفع التغيري يف همام   دورا   الاداري الابداع ؤديي

 املتسارعة العرص

 .الفرصة وااتحة فهيا والغرابة الغموض وحتدي اجلديدة الافاكر لتبين واحملاوةل التجريب حنو والتوجه احلقيقي الاهامتم قةل

 .الواقع وحتدي املغامرة عامل ادلخول من واخلوف ابملأألوف، والمتسك علهيا املتعارف الادارية ابلأنظمة الادارية الهيئة اهامتم
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 -الرساةل اىل الايت:فامي توصلت 

 .املس متر للتحسني قيايس مكرجع الرايضية الاندية قبل من املقياس تطبيق

 مس متر، بشلك واملعلومات الافاكر وتبادل الادارية الهيئة اعضاء بني التفاعل خالل من امجلاعي الابداع عىل التأأكيد 

 .مأألوف غري ابداعي بشلك وبلورهتا صياغهتا اعادة وحماوةل

 .واقعيا   تنفيذها مث مون وتبنهيا اجلديدة الافاكر وتنيب الراي حلرية الفرصة ااتحة 

 تدمع اليت واملؤمترات ادلورات يف واملشاركة الرايضية الاندية ال دارة التخصيص العمل يف املس تفيضة ادلراسات عىل التأأكيد

 .والتطور الابداع


