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لتطوير بعض القدرات  strobe glassesاطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش اثر اسلوب التدريب الاضطرايب ابس تخدام 

 العقلية واحلركية واملهارات الاساس ية

مناقشة رساةل املاجس تري  18/6/1028جامعة بغداد يوم امخليس املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 للطالب )يوسف اكظم عبد الربيعي( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور صباح قامس خلف واليت اكنت مبوضوعة كرة القدم.

  

( لتطوير بعض القدرات strobe glassesاثر اسلوب التدريب الاضطرايب ابس تخدام )وهدفت الرساةل املوسومة بـ )

( ، اىل وضع مترينات خاصة لتطوير بعض س نة( 26-21اش ئني )العقلية واحلركية واملهارات الاساس ية لالعيب كرة القدم للن

 strobe) القدرات العقلية واحلركية واملهارات الاساس ية ابس تخدام نظارات اسلوب التدريب الاضطرايب

glasses.) .والتعرف عىل مس توى افراد عينة البحث يف بعض القدرات العقلية و احلركية واملهارات الاساس ية 

المترينات اخلاصة عىل بعض القدرات العقلية و احلركية واملهارات الاساس ية ابس تخدام نظارات اسلوب  ومعرفة اتثري 

 ( عىل افراد عينة البحث.strobe glassesالتدريب الاضطرايب )

  

ما مشلكة البحث فمتثلت      احلركية ابن هناكل قةل الاهامتم ابلوسائل احلديثة املساعدة يف تطوير القدرات العقلية و  ا 

واملهارات الاساس ية اليت تكون هممة يف صقل مجيع همارات هذه الفئة اليت ابلتايل تصب يف مس توى الاداء العام عند البلوغ 

ومن هذه الوسائل النظارات املساعدة اليت دخلت حديثا و اس تخدمت بكرثة يف تدريب الكثري من الالعاب وسوف 

ر اجلانب املهاري واحلريك و معرفة اتثريها عىل اجلانب العقيل ايضا ومدى اجياد تس تخدم لأول مرة بلعبة كرة القدم لتطوي

 طرق لتصعيب احلركة واملهارة ومعرفة اتثرياهتا و دراس هتا بأأسلوب علمي حديث.

  

( العب من مدرسة 10واس تخدم الباحث املهنج التجرييب نظرا ملالءمته لطبيعة مشلكة البحث ، وحدد عينة البحث ب )

( افراد ، وبعد حتديد امه القدرات واختباراهتا مع اخلرباء وبعد 20وقسمت اىل مجموعتني جتريبية لك مجموعة حتتوي )  مالسال

اجراء الاختبارات القبلية ومن مث تطبيق   اجراء التجربة الاس تطالعية اليت بغيت اىل التعرف عىل املشالك واملعوقات ، مت

عىل العينة وبعد الانهتاء قام الباحث بأأجراء الاختبارات البعدية وتسجيل النتاجئ ، كام  ملدة شهرين ونصف  التجربة الرئيسة

 اش متل الباب عىل الادوات والاهجزة املس تخدمة ، والوسائل الاحصائية.

  

ير اظهرت النتاجئ مدى فاعلية النظارات والاسلوب الاضطرايب يف تطو    -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

، ان الاسلوب التدريب الاضطرايب مل  س يطرة عىل الكرة( للمجموع التجريبية الثانية -دحرجة -املهارات الاساس ية )هتديف

اجملموعة التجريبية الثانية اكنت اقل فقدااًن للرتكزي   يكون ذو اثر كبري يف تطوير القدرات احلركية مقارنتًا ابملهارات الاساس ية،

 ية.يف الاختبارات البعد

  

واوصت اباليت برضورة اس تخدام نظارات التدريب الاضطرايب يف تدريب الفئات العمرية من اجل صقل هماراهتم لثبوت 

تعممي نتاجئ رساليت عىل الاحتادات والااكدمييات لالس تفادة   فاعلية هذه النظارات يف تطوير املهارات الاساس ية بكرة القدم،
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اجراء حبث يف نفس الاسلوب عىل حراس املرىم ملعرفة مدى اثره يف   مناجههم الس نوية،مهنا وادخالها من مضن خمططاهتم و 

 تطوير همارة حراس املرىم.
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اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش تأأثري مترينات خاصة جبهاز مبتكر يف بعض املتغريات الكيناميتيكية لأداء خطوة 

 الاجتياز واجناز ركض 220 م حواجز للأعامر من  21  21  س نة

مناقشة رساةل املاجس تري  00/6/1028جامعة بغداد يوم السبت املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 للطالب )ضياء صبحي اكظم( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور مصطفى صاحل الزبيدي.

  

تأأثري مترينات خاصة جبهاز مبتكر يف بعض املتغريات الكيناميتيكية لأداء خطوة الاجتياز واجناز وهدفت الرساةل املوسومة بـ )

، تصممي هجاز مبتكر لتطوير اداء خطوة الاجتياز واجناز ركض ( س نة(   21  21  م حواجز للأعامر من 220ركض 

كيناميتيكية اخلاصة خبطوة اجتياز احلاجز التعرف عىل قمي بعض املتغريات ال   س نة، 21  21) مرت حواجز لالعامر  220

اعداد مترينات خاصة وفق متغي ا رت كيناميتيكية ابس تخدام اجلهاز   س نة، 21  21م حواجز للأعامر  220  لعدايئ ركض

اعداد مترينات خاصة وفق   س نة، 21  21مرت حواجز لالعامر  220املبتكر لتطوير أأداخطوة الاجتياز واجناز ركض 

مرت حواجز لالعامر   220كيناميتيكية ابس تخدام اجلهاز املبتكر لتطوير أأداء خطوة الاجتياز واجناز ركض متغي ا رت 

 س نة. 21  21

  

ما مشلكة البحث      ا 

تعد مسابقات ركض أأجتياز احلواجز من الفعاليات اليت متتاز بصعوبهتا النابعة من متطلباهتا دلى خمتلف الفئات العمرية 

س نة ، بأأعتبارها أأول فئة تدخل نظام املسابقات الرمسية ويسجل لها اجناز خشيص   21  21 ني بأأعامر وخاصة فئة الناش ئ

 بعد التعمل .

م حواجز للناش ئني الحظ أأن خطوة احلاجز متثل صعوبة  220ومن خالل متابعة الباحث للمسابقات اخملتلفة لفعالية ركض 

لفين لهذه املرحةل واذلي ال يرتقي اىل املس توى املطلوب ، وهذا ما ابلغة دلهيم وتشلك فارق زمين بسبب ضعف الأداء ا

أأكده عدد من اخلرباء اوخملتصني يف هذه الفعالية حيث متتاز حراكهتم املؤداة يف خطوة احلاجز ابلبطئ وعدم ادلقة مما يؤدي 

 اىل التاثري عىل اجنازمه خاصة وان خطوة احلاجز ترتدد عىل العرش حواجز لكها .

ام الباحث بتصممي هجاز جديد وأأعداد مترينات خاصة تؤدى عليه لتطوير هذه املرحةل املهمة يف هذه الفعالية من خالل ذلا ق

 تركزيه عىل ضبط بعض املتغريات الكيناميتيكية اخلاصة هبذه املرحةل

  

    -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

از املبتكر اكنت ذات تأأثري فعال يف حتديد أأداء م ا رحل خطوة الاجتياز وفق قياسات أأن المترينات اخلاصة املؤداة عىل اجله 

جيب الرتكزي عىل توافق حركة اذل ا   أأن املهنج املعد أأثر يف مس توى اال جناز دلى عينة البحث،  وأأسس مياكنيكية معينة،

ن   زخوم الناجتة وأأجتاهاهتا بشلك جيد،رعني مع الرجلني أأثناء أأداء خطوة الاجتياز من أأجل خلق توازن بني قمي ال زاوية  ا 

أأن لك مرحةل من م ا رحل الأداء الفين يف فعالية ركض   زاوية الانطالق، الهنوض قبل احلاجز تتناسب تناس با طرداي مع 

جيااب 220  م حواجز تتأأثر ابملرحةل اليت قبلها وتؤثر ابملرحةل اليت بعدها سلبا أأو ا 
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  واوصت اباليت

م حواجز للناش ئني وتصحيح املسا رات احلركية للجسم واجزتءه يف  220 كزي عىل الأداء الفين لفعالية ركض رضورة الرت 

بداية الوحدات التدريبية لتطبيع اجلسم واجزاءه عىل زوااي نسبية وأأخرى مطلقة ومدايت حركية مضن حدود تتناسب مع 

اجراء   أأو اخلطأأ للك عداء ووضع احللول املناس بة لها، القياسات اجلسمية للك عداء، رضورة الكشف عن مواطن الضعف

 لهذه ادلراسة. مشاهبة تكون الفعالية هذه من أأخرى راسات ملراحل د

  

 



     www.cope.uobaghdad.edu.iq 1028متوز  شهر –النرشة الالكرتونية 

 
 

7 
 

 

 

 

 

اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش الامداد ببعض مضادات الاكسدة وتأأثريها يف بعض املؤرشات البيوكمييائية 

 والفس يولوجية

مناقشة اطروحة دكتوراه  18/6/1028جامعة بغداد يوم امخليس املوافق  –الرتبية البدنية وعلوم الرايضة شهدت لكية    

 للطالب )معر خادل ايرس اخلفايج( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور حسني عيل العيل واليت اكنت مبوضوع او الفسلجة.

  

وتأأثريها يف بعض املؤرشات البيوكمييائية والفس يولوجية الامداد ببعض مضادات الاكسدة وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )

( ، اىل التعرف عىل نس بة تراكزي املؤرشات البيوكمييائية عينة وعالقهتا مبس توى اال جناز لرابعي املنتخب الوطين للمتقدمني

عض البحث، أأعداد برانمج للأمداد مبضادات الاكسدة، التعرف عىل تأأثري الأمداد مبضادات الاكسدة يف ب

للعضةل  (EMG) املؤرشااتلبيوكمييائية لعينة البحث، التعرف عىل تأأثري مضادات الاكسدة يف النشاط الكهرابيئ العضيل

الرابعية الفخذية)املس تقمية( والظهرية لعينة البحث، التعرف عىل العالقة بني الامداد مبضادت الأكسدة ومس توى اال جناز 

 دلى الرابعني.
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اىل خمترب طيب علمي خيتص حباةل   يف افتقار مجيع الاحتادات الرايضية العراقية ومهنا احتاد رفع االثقالمتثلت مشلكة البحث 

الرابعني، لأن من أأولوايت الاجنازات العاملية يف مجيع الفعاليات يف دول العامل املتطورة يه املتابعة الطبية ادلقيقة اىل مجيع 

 هتم لأن حصة الراييض أأمه من لك اليشء.الرايضني وحفصهم دوراًي للتأأكد من سالم

:هل أأن مضادات الاكسدة يف جسم رابعي املنتخب العرايق يه اكفية ملقاومة التلف  وظهرت التساؤالت االتية للباحث

احلاصل واجلذور احلرة ومسوم الكبد أأم ال وهل لها تأأثري يف الاشارة الكهرابئية للعضةل ؟ هل مضادات الاكسدة لها عالقة 

 توى الاجناز للرابعي املنتخب العريق أأم ال ؟مبس  

وأأس تخدم الباحث املهنج التجرييب ذات اجملموعة التجريبية الواحدة ذات الاختبارين القبيل والبعدي ملالمئة طبيعة املشلكة، 

 بغداد ملدة شهرين كام مت اختيار العينة بصورة معدية ومه رابعي املنتخب الوطين العرايق اذلين اكنوا دلهيم معسكر تدرييب يف

 ( رابعني.1)  قبل املشاركة يف بطوةل التضامن الاساليم واكن عددمه

يؤثر الامداد مبضادات الاكسدة يف معظم مؤرشات البحث قيد   -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

اختبار بعد اجلهد عىل تقليل نس بة  الاحصايئ يف  مل يؤثر الامداد مبضادات الاكسدة خالل شهرين من اجلانب  ادلراسة،

 ( يف ادلم.GOTانزمي الكبد )

واوصت اباليت: معل حفوصات ادلم ادلورية اىل الرايضني ملراقبة التغري احلاصل يف املؤرشات البيوكمييائية لغرض السالمة 

أأمه الوسائل املس تخدمة يف ( بلوتوث كوس يةل من EMGأ س تخدام الأهجزة احلديثة واملتطورة كــ هجاز )  الصحية للرايضني،

 مراقبة التغريات العصبية قبل التدريب ويف أأثنائه وبعده، كذكل الكشف عن أأمه مناطق القوة والضعف يف أأثناء التدريب.
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 جدول املناقشات

 مناقشات شهر متوز ومواعيد أأنعقادها

 

 يوسف محمد عيل
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 محمد عبد اجلبار طاهر
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 س يف انور دريول
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 عبد الامري عبود حميبس
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اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش تصممي هجاز احللق الأفقي املساعد وأأثره يف تعمل أأداء هماريت الصليب واملزيان 

 اال رتاكزي

رساةل املاجس تري  مناقشة 2/1/1028جامعة بغداد يوم الاحد املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

للطالبة )غفران عبد الواحد سكران( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور طارق نزار الطالب واليت اكنت مبوضوع امجلناس تك الفين 

 للرجال.

  

تصممي هجاز احللق الأفقي املساعد وأأثره يف تعمل أأداء هماريت الصليب واملزيان اال رتاكزي وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )

( ، اىل تصممي هجاز احللق الأفقي املساعد يف تعمل أأداء هماريت الصليب ىل هجاز احللق يف امجلناس تك الفين للرجالللناش ئني ع

التعرف عىل تأأثري هجاز احللق الأفقي املساعد يف   واملزيان اال رتاكزي للناش ئني عىل هجاز احللق يف امجلناس تك الفين للرجال،

  اال رتاكزي للناش ئني عىل هجاز احللق يف امجلناس تك الفين للرجال.تعمل أأداء هماريت الصليب واملزيان 

  

ىل أأداء هماريت الثبااتت اليت يه أأحد حراكت اجملموعة    متثلت مشلكة البحث فتقار السالسل ا  فامي وجدته الباحثة من ا 

ىل  0,0الثانية واليت حيصل الالعب فهيا عىل  تصممي هجاز احللق الأفقي درجة لكوهنا متطلب أأسايس مما حث ابلباحثة ا 

املساعد لتعمل هاتني املهارتني ملا هلام أأمهية يف زايدة درجة الالعب من هجة، ومن هجة أأخرى عدم وجود هجاز مساعد يقوم 

 بتسهيل معلية التعمل للمهارتني.

  

عمتدت الباحثة املهنج التجرييب ذو العينتني التجريبية والضابطة ملالمئته طبيعة البحث ،حي ث تكونت عينة البحث من وا 

( لالعبني الناش ئني من حمافظة بغداد ممن يتدربون يف منقطة اال ساكن قاعة )امجلناس تك( منتدى التحدي ،حيث مت 8)

نهتاء من التجربة  ىل مجموعتني جتريبية وضابطة ،وبعد اال  اختيار العينة ابلطريقة العمدية وتقس ميهم ابلطريقة العشوائية ا 

س تخدام هجاز احللق الافقي  –تبار القبيل للمجموعتني )جتريبية الاس تطالعية والاخ  ضابطة( مت تطبيق املهنج التعلميي اب 

داء هماريت الصليب واملزيان اال رتاكزي يف امجلناس تك الفين للناش ئني ،أأما اجملموعة  املساعد للمجموعة التجريبية يف تعمل ا 

النهتاء من الضابطة فقد طبقت املهناج املقر واملوضوع من قبل ا س تخدام هجاز احللق أأالفقي املساعد ،بعد ا  ملدربني وبدون ا 

جراء اال ختبار البعدي للمجموعتني 11التجربة الرئيس ية اليت تضمنت ) ( وحدة تعلميية بواقع ثالث وحدات يف اال س بوع مت ا 

بة امجلناس تك الفين للرجال مث ( خمتصني من ذوي اخلربة جمال لع 1ضابطة( ملهاريت قيد البحث وقومت من قبل ) –)جتريبية 

ىل نتاجئ صائبة دقيقة.  مت معاجلة الوسائل اال حصائية املالمئة لغرض الصول ا 

ن هجاز احللق الأفقي املساعد اذلي قامت بتصمميه الباحثة سامه   -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها: ا 

داء هماريت الصليب واملزيان اال ر  تاكزي بشلك أأفضل وأأرسع مما لو تعلموها عىل هجاز احللق وبشلك واحض يف تعمل ا 

ن التعمل بواسطة هجاز احللق الأفقي املساعد هل دور كبري يف كرس حاجزي اخلوف والقلق للناش ئني وتعمل هماريت   القانون، ا 

اثر   البحث بدون تردد، دلى       ة املتعةكام قامت الباحثة مبشاركة املدربني بهتيئة رضوف تعلميية مناس بة من خالل ا 

س تخدام اجلهاز املصمم وعدد احملاوالت الناحجة للمهارات دلى  الناش ئني وزايدة تشويقهم وذكل من خالل السهوةل يف ا 

 الناش ئني .
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رضورة تعممي هجاز احللق الأفقي املساعد اذلي قامت بتصمميه الباحثة يف جمال امجلناس تك عىل الاندية   واوصت اباليت:

س تخدام هجاز  دريب لغرض الاس تفادة منه يف تعمل املهارات املؤداة عىل هجاز احللق للرجال،ومراكز الت هامتم املدربني اب  ا 

احللق الأفقي املساعد يف تعمل خمتلف املهارات وذكل لتوفري تعمل أأفضل من خالل تقليل اجلهد والوقت ابلنس بة للمدرب 

قرتاح مترينات خاصة أأو أأدوات تسامه واملتعمل، تطوير هماريت الصليب واملزيان اال رتاك زي عىل هجاز احللق للرجال من خالل ا 

  يف تطوير املهارتني اليت ذكرت أ نفأ .
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 لكية الرتبية البدنية يف اجلادرية تنظم دورات منتظمة يف الس باحة

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

 يف مالعب ومساحب وحدائق لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اجلادرية

  

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

تعلمي الس باحة لالطفال وذكل عىل مس بح اللكية الواقع يف اجلادرية وابدارة كوادر  عامدة اللكية ادلورة الاوىل من دورات

وملدة شهر و للأايم السبت، الثالاثء، وامخليس من لك اس بوع ومن الساعة  س نوات مفا فوق،  1وللأعامر من  متخصصة 

حملددة اعامرمه يف اعاله لكهم شغفا لتعمل التاسعة ولغاية احلادية عرش صباحا، ومتزيت ادلورة مبشاركة واسعة من الاطفال ا

 فن الس باحة واصولها وقواعدها ، واكنت الاجواء اجيابيه ومشوقة ابلنس به لالطفال وذوهيم.

  

وتعلن عامدة اللكية اهنا ستبارش بدورات اخرى فورة الانهتاء الوجبة احلالية ليتس ىن الكرب عدد من املتقدمني للمشاركة 

 ورات واليت متتاز ابلقاء احملارضات النظرية والعملية والتطبيقية.والاس تفادة من هذه ادل

  

لالس تفسار  من الاس بوع املقبل، 9/1/1028ومن اجلدير ابذلكر ان التقدمي لدلورات مفتوح اىل غاية يوم االثنني املوافق  

 ظهرا . 1ة ونصف اىل الساع 8والتفاصيل يرىج مراجعة اللكية اثناء فرتات ادلوام الرمسي من ساعة 
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حتتضن مؤمترا حصفيا ملناقشة الاس تعدادات دورة الالعاب ال س يوية املقبةل

حبضور السفري الاندويس يف العراق اقامت اللجنة الاوملبية الوطنية مؤمترا حصفيا ملناقشة حتضريات الرايضيني العراقيني 

  دورة الالعاب ال س يوية اليت س تحتضهنا العامصة الاندونيس ية جاكرات منتصف أ ب املقبل.اذلين سيشاركون يف 

عن اقامة  وكشفت اللجنة الاوملبية خالل املؤمتر اذلي عقد يف رحاب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد 

ابقني والش باب ويه للرتوجي عن منافسات ادلورة ركضة تروجيية يف جامعة بغداد يشارك فهيا مجموعة من الرايضيني الس

 جلنة اوملبية ستشارك يف منافسات ادلورة الاس يوية املقبةل. 10ال س يوية، ويذكر ان اكرث من 

  

عقد هذا املؤمتر مببادرة ودعوة من عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة واكن برشف اس تقبال وفد السفارة الاندوس ية، 

حيدر حسني عيل ، ومعيد لكية  رعد محودي، الامني العام للجنة الاوملبية الوطنية  نة الاوملبية الوطنية الس يد رئيس اللج 

  الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي.

ة بغداد بني ادلول يف رحاب جامع 02/6/1021اللجنة الاوملبية فعال بتارخي  ومت تنظمي الركضة الرتوجيية من قبل  

املشاركة، كون الركضة الرتوجيية تعد عرفا سائدا تس بق لك نسخة من ادلورات الاس يوية، شارك فهيا العديد من الرايضيني 

 واملعاقني والشخصيات املعروفة من اعالميني وحصفيني وتدريس يني وكذكل سعادة السفري الاندويس.
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مؤكدا ان رايضة   ي اقمي عىل مالعب لكية الرتبية والعلوم البدنية يف جامعة بغدادحيث اشاد السفري هبذا التنظمي الرائع اذل

العراق ال خوف علهيا رمغ حماربهتا الارهاب يه قادرة عىل صنع الاجناز مقدما الهتاين والتربياكت اىل اللجنة الاوملبية واىل 

 ذا التنظمي العايل .ادلكتور عدي الربيعي عىل ه  البدنية  معيد لكية الرتبية والعلوم
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اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش تأأثري الألعاب الصغرية والقصص احلركية يف تمنية القدرات الادراكية_ احلركية وتعمل 

 همارات بساط احلراكت الارضية يف امجلناس تك الفين

مناقشة اطروحة ادلكتوراه للطالبة )ميس عالء ادلين محمد( جامعة بغداد  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 ابرشاف الاس تاذ ادلكتور طارق نزار الطالب.

  

تأأثري الألعاب الصغرية والقصص احلركية يف تمنية القدرات الادراكية_ احلركية وتعمل همارات وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )

، اعداد الالعاب الصغرية والقصص س نوات((  1صعوابت التعمل بعمر)بساط احلراكت الارضية يف امجلناس تك الفين ذلوي 

التعرف عىل تأأثري الالعاب الصغرية والقصص احلركية يف تمنية   س نوات(،1بعمر)  احلركية للتالميذ ذوي صعوابت التعمل

التعرف عىل   البحث،القدرات الادراكية احلركية وتعمل همارات بساط احلراكت الارضية يف امجلناس تك الفين دلى عينة 

أأفضل مجموعة بني جماميع البحث الثالثة )التجريبيتني والضابطة( يف تمنية القدرات الادراكية احلركية وتعمل همارات بساط 

  احلراكت الارضية يف امجلناس تك الفين دلى عينة البحث.

  

لقصص احلركية يف تعمل همارات درس الرتبية متثلت مشلكة من خالل ماالحظته الباحثة من قةل اس تخدام الالعاب الصغرية وا

س نوات( يف املدارس اضافة اىل ضعف  1الرايضية وقةل تطبيق همارات امجلناس تك الفين ذلوي صعوابت التعمل بعمر)
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القدرات الادراكية احلركيه لتالميذ ذوي صعوابت التعمل وعدم الاهامتم هبذه الرشحية من اجلانب احلريك ومن هنا حاولت 

ثة اس تخدام الالعاب الصغرية والقصص احلركيه يف تمنية القدرات الادراكية احلركية وتعمل همارات بساط احلراكت الباح 

 .س نوات(1الارضية يف امجلناس تك الفين ذلوي صعوابت التعمل بعمر )

  

هم املهارات الاساس ية فامي تمكن امهية البحث يف رضورة تمنية القدرات الادراكية_احلركية للتالميذ وذكل من خالل تعلمي 

واملهارات احلركية لاللعاب الصغرية والرايضية وخصوصًا همارات امجلناس تك الفين فضال عن تطوير قابلياهتم البدنية واحلركية 

 وذكل من خالل أأعداد العاب صغرية وقصص حركية لتمنية بعض القدرات الادراكية احلركية.

الاس تاذ املساعد   أأمرية عبد الواحد رئيسا، الاس تاذ ادلكتور غادة مؤيد شهاب، وتأألفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور

 الاس تاذ املساعد ادلكتور حامت شوكت  الاس تاذ املساعد ادلكتور ران عبد الس تار،  ادلكتور لؤي حسني،
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 الكفيةل لتطوير اجلانب الاعاليممنتس بوا شعبة الاعالم والعالقات العامة يف لكية الرتبية البدنية يناقشون الس بل 

لغرض التواصل ادلوري مع قسم الاعالم والعالقات العامة يف جامعة بغداد، حيرص منتس بوا شعبة الاعالم والعالقات    

 العامة يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة عىل تنظمي الزايرات واللقاءات ادلورية مع القسم.

  

هدفت  قام هبا مسؤول الاعالم يف لكيتنا املدرس املساعد فريق عبد هللا هزاع،  1/1/1028اكن اخرها زايرة بتارخي 

 مقابةل الس يد مدير قسم الاعالم الاس تاذ ادلكتور عادل عبد الرزاق مصطاف.

  

يره و ما تضمنت املقابةل مناقشة الية تطوير اجلانب الاعاليم و ما هل من اثر عىل اجملمتع الراييض الرتبوي و كيفية تطو 

 يتناسب مع ما حتمهل اللكية من ثقل علمي عىل الصعيدين احمليل و العريب و العاملي.

  

فضال عن مناقشة الس بل الكفيةل اليت تؤدي اىل ان يكون اعالم جامعة بغداد هو الابرز والانشط عىل مس توى اجلامعات 

 طاليب، الراييض، الفين وغريها من الانشطة اجلامعية.وذكل من خالل ابراز وتسليط الضوء عىل اجلانب العلمي، البحيث، ال
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 معيد لكية الرتبية البدنية يف جوةل تفقدية

لتحسني الاداء وتطويره يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ، حيرص الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي )معيد    

املنتظمة سواء مع اساتذة، موظفي، وطلبة اللكية، فضال عن الزايرات اللكية( عىل اجراء الاجامتعات واملقابالت ادلورية 

 واجلوالت امليدانية.

  

وبرفقة الس يد معاون العميد لشؤون الطلبة الاس تاذ  1/1/1028الجل ذكل قام الس يد العميد اليوم امخليس املوافق 

لشعب، القاعات ادلراس ية لدلراسات العليا ادلكتور اسامة امحد، جبوةل تفقدية عىل مجيع الفروع العلمية، الوحدات، ا

 والأولية، املكتبة، والتسجيل، لغرض الاطالع عىل جمرايت سري العمل اليويم.

  

عىل سري العمل الاداري وحهثم عىل اجناز الكتب الرمسية ابدلقة والرسعة املمكنة، كام اس متع اىل طروحات   كام مت الاطالع

 عمل يف اللكية وجتاوز مجيع املشالكت واملعلوقات اليت تواهجهم اثناء العمل.وافاكر املوظفني من اجل تطوير ال
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 ابحث يف جامعة بغداد حيصل عىل براءة اخرتاع لمتكنه من تصنيع هجاز مغري زاوية الانطالق يف بداية الس باحة

البدنية وعلوم الرايضة وهذه املرة املنجز... هو... منجزات علمية جديدة ترى النور وتسجل لصاحل لكيتنا الام لكية الرتبية 

 براءة اخرتاع

حصل الباحث يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور امحد اثمر عىل براءة اخرتاع من    

 يف بداية الس باحة.لمتكنه من تصنيع هجاز مغري زاوية الانطالق  اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة النوعية، 

  

التدرييس يف لكية  يح القاهرة، وابرشاف –الس يد عيل هامش محمد/ بغداد  وتضمنت براءة الاخرتاع للفريق املكون من

 ادلكتور أأمحد اثمر. الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد الاس تاذ 

  

ب عدة يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة من ابرزها واكن الباحث من جامعة بغداد )ادلكتور امحد اثمر( قد شغل مناص

معاون العميد للشؤون العلمية، ورئيس فرع العلوم النظرية، وشارك مبؤمترات دولية وبطوالت وحصل عىل جوائز وشهادات 

 مشاركة دولية وعربية وغريها.

 املوجز

لس بايح املنتخب العرايق يعد من امه املقومات ان اس تخدام الوسائل والاهجزة احلديثة يف تطوير مس توى الاداء 

 . الاساس ية اليت لها دور كبري وفعال يف تطوير مس توى الاجناز

من خالل كون الباحث س باح سابق يف املنتخب العرايق للس باحة ومعهل مكدرب لفريق الس باحة لنادي غاز الشامل الراييض 

ن انحية الاداء وقطع مسافة الس باق يف الس باحة مما جذب انتباهه حاليًا الحظ ان هناك تقارب بني مس توايت الس باحني م

ملرحةل البداية ويه احدى حمددات الاجناز كوهنا تشلك جزءاً من زمن الاجناز اللكي ، ذلا اس توجب ذكل حتليل البداية 

احني اكنت اسفل م حرة اذ الحظ الباحث من خالل التحليل ان زاوية الانطالق عند اغلب الس ب00للس باحة يف فعالية 

اخلط الومهي املار مبركز ثقل اجلسم حلظة الانطالق ) أ خر مس مع منصة البدء ( ، مما يؤدي اىل تقليل املسافة الافقية اليت 

سوف يقطعها الس باح خالل مرحةل الطريان وابلتايل تعترب نقطة ضعف تزيد من زمن الاجناز وهذا عامل سليب يؤثر عىل 

  نتاجئ الس باحني .

قةل وجود ادوات وأأهجزة مناس بة ملعاجلة هذا املوضوع ودلد دلى الباحث فكرة تصممي هجاز مساعد مقرتح لتغيري زاوية  وان

الانطالق وتقريهبا من الزاوية املثىل للك س باح ، اذ ان الاهجزة املس تخدمة لتطوير هذه املهارة قليةل ومن مضهنا اس تخدام 

وجيب عىل الس باح اجتيازها ، ويرى الباحث ان هذه الطريقة التوفر عامل عصا توضع امام الس باح من قبل املدرب 

السالمة للس باحني لأحامتلية اصابة الس باح نتيجة اصطدامه ابلعصا وكذكل عدم ثبات الاداء بسبب تفاوت البعد الافقي 

  . للعصا عن الس باح والاختالف بيهنا من مدرب اىل أ خر

  

  

 : تفاصيل ومكوانت اجلهاز
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 : ( قطعة موحضة كام يأأيت10قام الباحث بتصنيع هجاز يساعد يف تغيري زاوية الانطالق املثىل ، اذ يتكون من )          

 . قاعدة حديدية لتثبيت اجلهاز عىل منصة البداية       .2

 . قفلني لتثبيت اجلهاز       .1

 م2.0مس( وبطول 1انبوب اسطواين قطره )       .0

 ( .T) الشلك حرف انبوب عىل       .1

 رافعة حديدية يدوية       .0

 م2.10مس( وبطول 1.0انبوب اسطواين قطره )       .6

  ( . اربع اقفال للربط ) براغي       .1

 م2مس( وبطول )1.0قطعتني من انبوب مكعب قطره )       .8

 . قياسم ( مزودتني برشيط 1.0مس( وبطول ) 1قطعتني من انبوب مكعب قطره )       .9

 اربع اقفال للتثبيت براغي     .20

 لزير     .22

 حساس ضويئ     .21

 . م0م( ، 6سلاكن موصالن للكهرابء بطول )     .20

 . صندوق بالستييك للتحمك بتشغيل اللزير مزود بسامعة صغرية واشارة ضوئية للتنبيه     .21

   . قاعدة التثبيت لتحديد زاوية اجلهازدائرة خشبية مدرجة لتحديد الزوااي مثبتة عىل      .20

  

 لك املوفقية والنجاح للباحث اخملرتع واىل مزيد من التقدم والعطاء خدمة للعمل والعلامء
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 جامعة بغداد تعلن اصدارها دلياًل للرتقيات العلمية اجلديد

ادلكتور احسان حيىي حسني عن اصدار دليل  اعلن رئيس جلنة الرتقيات العلمية املركزية يف جامعة بغداد الاس تاذ   

 .1021لس نة  261الرتقيات العلمية اجلديدة واحملدث وفقًا لتعلاميت الرتقيات ذي الرمق 

 واكد ادلكتور حسني هذا الاصدار تعد الاول من نوعه بني اجلامعات العراقية اكفة وبدء العمل الفعيل مبوجبة.

واضاف رئيس جلنة الرتقيات املركزية ان الباب مفتوح  1028اكنون الثاين لعام اعتباراً من السادس والعرشين من شهر 

( وتكل  scientific_pr@uobaghdad.edu.iqمجليع الباحثني حول اس تقبال اراهئم ومالحظاهتم عرب الربيد الالكرتوين )

اجلامعات حنو التأألق العلمي وهو  الاراء ابدلليل القاطع سوف تسهم يف اغناء ادلليل بلك ماهو جديد ومناسب يك ترىق ام

 مرادان املطلوب.

              

 هنا لالطالع عىل دليل الرتقيات العلمية يف جامعة يغداد اضغط         

 

 

http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=200
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اس تخدام هجاز تدرييب مقرتح لتطوير بع القدرات البدنية واحلركية والاداء الفين اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش تأأثري 

 ملهارات الريم من الوقوف لالعيب اجلودو للش باب

مناقشة اطروحة دكتوراه  11/6/1028جامعة بغداد يوم الاربعاء املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 رشاف الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي واليت اكنت مبوضوعة لعبة اجلودوللطالب )حس نني ابمس قامس( اب

تأأثري أأس تخدام هجاز تدرييب مقرتح لتطوير بعض القدرات البدنية واحلركية والاداء الفين وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )

 ( .ملهارات الريم من الوقوف )يت وازا( للأعيب اجلودو الش باب

للمترينات اخلاصة املعدة من قبل الباحث ابس تخدام اجلهاز التدرييب   -من الاس تنتاجات من امهها:وتوصلت اىل مجموعة 

املقرتح تأأثري اجيايب يف تطور القدرات البدنية واحلركية والاداء الفين ملهارات الريم من الوقوف )يت وازا( لعينة البحث 

ن التنويع يف المترينات اخلا صة املوهجة لتطوير أأكرث من قدرة بدنية وحركية وفقا للأداء املهاري الش باب يف رايضة اجلودو، ا 

ىل تطوير عينة البحث التجريبية يف القياس البعدي، ان التدرج مبكوانت امحلل التدرييب   ملهارات قيد البحث أأدى ا 

اكن   ركية والاداء املهاري،ابس تخدام تكرارات مناس بة وبشلك ممتوج اكن هل اثر اجيايب وفعال يف تطوير القدرة البدنية واحل

   للجهاز التدرييب املقرتح اثر نفيس حيث تودل دافعا قواي لتحدي بني الالعبني من اجل حتقيق الأفضل.

 -واوصت اباليت:

ر التأأكيد عىل اس تخدام الاهجزة الادوات التدريبية املساعدة من قبل املدربني يف العملية التدريبية لتأأثريها الاجيايب عىل تطوي

التأأكيد عىل   القدرات البدنية واحلركية والاداء املهاري واماكانت الالعبني فضاًل عن زايدة عامل التشويق دلهيم عند الأداء،

اس تخدام المترينات اخلاصة املعدة من قبل الباحث ابس تخدام اجلهاز التدرييب املقرتح يف مراحل اال عداد اخلاص لتطوير 

رضورة الاهامتم وبشلك واسع من قبل   لأداء الفين ملهارات الريم من الوقوف )يت وازا( اخملتارة،القدرات البدنية واحلركية ول

املدربني بتدريب القدرات البدنية واحلركية وهمارات الريم من الوقوف )يت وازا( ملا لهذه املهارات من أأمهية كبرية لالعيب 

يبون( اليت مينحها قانون لعبة اجلودو،كغم( يف احراز النقاط الفنية  00اجلودو الش باب بوزن ) ماكنية تعممي   العالية )ا  ا 

تطبيق التجربة عىل الالعبني املتقدمني وبقية الفئات العمرية   اجلهاز التدرييب املقرتح والامترين املقرتحة عىل املدربني،

ماكنية اس تخدام اجلهاز املقرتح يف الاختبارات اليت تقيس الع الناش ئني(،-)الأش بال ضالت العامةل يف الاداء الفين ملهارات ا 

 الريم من الوقوف )يت وازا( الاخرى.

 

وتأألفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عبد الكرمي فاضل عباس )رئيسا(، الاس تاذ ادلكتور غادة مؤيد 

املساعد ادلكتور عباس  الاس تاذ  الاس تاذ املساعد ادلكتور ربيع لفتة داخل،  الاس تاذ ادلكتور كامل جالل انرص،  شهاب،

 مدي صاحل، الاس تاذ املساعد ادلكتور اسعد عبد هللا محد، الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي )مرشفا(.
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 ناف ادلراسة املسائية للعام ادلرايس املقبلئ لن عن اس ت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تع

ادلكتور عدي تعلن عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد وبرعاية ابوية من قبل معيد اللكية الاس تاذ    

لغرض  1029-1028ناف ادلراسة املسائية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة للعام ادلرايس ئ طارق الربيعي عن اس ت 

 ة املتقدمني واذلين مل يشملهم التقدمي لدلراسة الصباحية.ااتحة الفرصة الكرب عدد من الطلب

  

 وحيق التقدمي خلرجيي ادلراسة الاعدادية بفرعهيا العلمي والاديب، فضال عن ادلراسة املهنية، وقناة الابطال.

  

املسائية س تكون بعد اكامل ان اجراءات التقدمي لدلراسة  وافاد معاون العميد لشؤون الطلبة الاس تاذ ادلكتور اسامة امحد، 

اجراءات التقدمي لدلراسة الصباحية، ووفق تعلاميت وزارية تصدر الحقا، اذ ان الية التقدمي س تكون ابس تالم اس امترة 

 التقدمي من اللكية بعدها تمت اجراء الاختبارات العملية.

 مع متنياتنا ابلتوفيق والعطاء املس متر لطلبتنا الاعزاء
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 لبدنية وعلوم الرايضة تضع اللمسات الاخرية للملعب اخلامس لكرة القدملكية الرتبية ا

جامعة بغداد النشاء وادامة وصيانة البىن التحتية اخملتلفة يف اللكية  –مضن محةل عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 فضال عن صيانة املالعب والساحات الرايضية والقاعات

الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد وابرشاف مبارش من قبل معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور تتواصل يف لكية    

عدي طارق الربيعي الاعامل وعىل قدم وساق لالنهتاء من انشاء امللعب اخلاص بكرة القدم اذلي يعد امللعب اخلامس يف 

اخلية لكرة القدم، واليت س تحتضن الاعداد الكبرية من طلبة اللكية فضال عن املالعب الاربع الاخرى اخلارجية مهنا وادل

 اللكية، فضال عن احتضان البطوالت ادلاخلية واخلارجية.

واكن للزايرات امليدانية ادلورية اليت يقوم هبا معيد اللكية اثرها الاجيايب يف شد عزمية العاملني عىل هذا الرصح الراييض 

 ة ملالعب كرة القدم يف العامل.العلمي، وليظهر ابملواصفات العاملي

 عن اكامتهل وهجوزيته الس تقبال ادلروس العملية لطلبة اللكية مبادة كرة القدم. 9/1/1028وقد اعلن اليوم االثنني املوافق 

 التاراتن لغرض يذكر ان لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اهنت قبل اشهر اكساء ملعب اللكية الرئييس ) العاب القوى (

ليظهر حبةل مثالية ختدم طلبة اللكية والضيوف املس تخدمني لهذا امللعب  اعادة تأأهيهل وفق املواصفات ادلولية والعاملية، و

 العريق.
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 يف اذلكرى الأوىل لتحرير املوصل من براثن داعش اال رهايب

املوصل من براثن داعش الارهايب، تتقدم عائةل اعالن حترير  –مبناس بة اذلكرى الس نوية الاوىل العالن النرص العظمي    

الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يتقدهمم الس يد معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي ابخلص الهتاين والتربياكت 

احلصن املنيع  هذا اجليش اذلي اكن حبق واىل مقاتلينا وقواتنا الامنية ملا قدموه من تضحيات جسمية،   اىل الشعب العرايق

 محلاية املكتس بات الوطنية واحلفاظ عىل هيبة ادلوةل وس يادهتا.

  

واشاد الس يد العميد ببطوالت املقاتلني من خمتلف مدن العراق واذلين حرروا بدماهئم الطاهرة أأرضها املباركة، مؤكداً ان 

 جسل الفخر اذلي كتب يف نينوى سيبقى مثار اجعاب وتقدير.

  

تنا الام ولكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة العديد من املواقف املساندة للجيش العرايق وقواتنا الامنية يف كام اكنت جلامع 

 -مراحل مواهجته لقوى الظمل والارهاب، نسطرها لمك يف السطور االتية:
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ق والقطعات اخملتلفة، زايرة اىل زايرات دورية ملقاتلينا الابطال يف ساحات القتال مبواكب وقافالت لتقدمي ادلمع يف املناط

موقع جرمية العرص )س بايكر(، زايرة اىل منطقة الكيارة اليصال ادلمع للمقاتلني من اجليش العرايق واحلشد الشعيب، زايرة اىل 

منطقة الكرمة يف الفلوجة اليصال املساعدات ورفع عمل جامعة بغداد هناك، زايرة اىل منطقة جرف النرص، زايرة بصحبة 

ايل وزير التعلمي العايل والبحث العلمي اىل حمافظة صالح ادلين، زايرة اىل مدينة بيجي، ومشاركة عامدة اللكية يف مع

الاحتفال املركزي مبناس بة حترير املوصل، معايل وزير التعلمي العايل يمثن هجود عامدة اللكية يف دمعها املس متر للقوات الامنية 

 واحلشد الشعيب.
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  لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حيصل عىل تقيمي اصيل للخمس البحوث املقدمة للرتقية العلميةتدرييس يف

حصل التدرييس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور امحد محمد اسامعيل عىل كتاب   

ر عالء عبد احلسني عبد الرسول، وذكل تقديرا وتمثينا للجهود شكر وتقدير من الس يد رئيس جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتو 

 العلمية املمتزية اليت بذلها من خالل تقدميه مخلس حبوث حصلت عىل تقيمي اصيل الغراض الرتقية ملرتبة الاس تاذية.

  

زي ممتنني هل دوام التوفيق من وبدورها تتقدم عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ابخلص الهتاين والتربياكت للباحث املمت

 اجل تعزيز املسرية العلمية ورفدها ابلبحوث العلمية املمتزية، خدمة جلامعتنا العريقة ولكيتنا الام.
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 تدرييس من لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حيصل عىل كتاب شكر وتقدير من معايل وزير التعلمي العايل والبحث العلمي

 )عضو الاحتاد العرايق للرايضة اجلامعية( ادلكتور امحد انيج محمود اىل الاس تاذ 

 

حصل التدرييس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور امحد انيج )عضو الاحتاد العرايق 

مي الاس تاذ ادلكتور عبد الرزاق عبد للرايضة اجلامعية( عىل كتاب شكر وتقدير من معايل وزير التعلمي العايل والبحث العل

اجلليل العيىس، وذكل جلهوده احلثيثة اليت بذلها يف ادارة وتنظمي بطوةل العاب القوى للجامعات العراقية وهيئة التعلمي التقين 

واليت اليت عقدت عىل مالعب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  1028واللكيات الاهلية للفصل ادلرايس الثاين لعام 

 تلكلت ابلنجاح املمتزي للك فعاليات البطوةل.

 مع مباركته لهذا العرس الراييض، سائال املوىل عز وجل السداد والتوفيق خدمة لعراقنا احلبيب.
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 اختيار مالعب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة لتكون مقرا الاكدميية اس بانيول الاس باين لكرة القدم يف العراق

اعالن اندي اس بانيول الاس باين لكرة القدم ، عن افتتاح ااكدميية رايضية خاصة به يف العامصة بغداد واليت س تكون  بعد   

ابرشاف فين مبارش من املدربني العراقيني عباس عبيد وسايم حبت وس تكون ابلتحديد خاصة بكرة القدم وصقل املواهب 

 الرايضية اخلاصة هبذه اللعبة.

مالعب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد الاكئنة يف اجلادرية لتكون مقرا الس تقبال وقع الاختيار عىل 

س نة بعد ان خيضعوا  21-6واحتضان املشاركني هبذه الااكدميية الكروية العريقة واذلي اشرتط ان ترتواح اعامرمه ما بني 

وان  كو من أأية أأمراض معدية أأو أأمراض متنعه من ممارسة اللعبة، الختبارات ومقابةل وبرشط ان يمتتعوا حصة جيدة وال يش

 ال يكون املتقدم منخرطًا يف أأي أأاكدميية اخرى أأو فريق شعيب خالل فرتة اخنراطُه يف الأاكدميية.

الااكدميية ويه اول ااكدميية حمرتفة يف العراق جتري تدريباهتا عىل مالعب لكيتنا الام واليت اكنت الس باقة يف اس تضافة هذه 

 عىل اراضهيا، لغرض تقدمي افضل خدمة للمجمتع الراييض عامة وكرة القدم خاصة.
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 تدرييس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حيصل عىل كتاب شكر وتقدير من معايل وزير التعلمي العايل والبحث العلمي

 العرايق للرايضة اجلامعية(اىل ادلكتور عيل صادق ذايب )مرشف بطوةل الاحتاد 

)مرشف بطوةل الاحتاد  عيل صادق ذايب حصل التدرييس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد ادلكتور   

العرايق للرايضة اجلامعية( عىل كتاب شكر وتقدير من معايل وزير التعلمي العايل والبحث العلمي الاس تاذ ادلكتور عبد 

اجلليل العيىس، وذكل جلهوده احلثيثة اليت بذلها يف ادارة وتنظمي بطوةل العاب القوى للجامعات العراقية وهيئة  الرزاق عبد

 واليت تلكلت ابلنجاح املمتزي للك فعاليات البطوةل. 1028التعلمي التقين واللكيات الاهلية للفصل ادلرايس الثاين لعام 

 ملوىل عز وجل السداد والتوفيق خدمة لعراقنا احلبيب.مع مباركته لهذا العرس الراييض، سائلني ا
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لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حيصلون عىل كتاب شكر وتقدير من معايل وزير التعلمي العايل  وعة من تدرييسمجم

 والبحث العلمي

 اىل الاس تاذ ادلكتور رايض خليل خامس/ مساعد رئيس اجلامعة للشؤون الادارية

 الاس تاذ ادلكتور محمد اكظم خلف/ مدير قسم النشاطات الطالبيةاىل 

 ادلكتور رسمد سعيد شكر/ جامعة بغداد/ مسؤول شعبة النشاطات الرايضية

 ادلكتور عيل صادق ذايب/ جامعة بغداد/ لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

جامعة بغداد عىل كتاب شكر وتقدير من معايل وزير حصل مجموعة من تدرييس لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف    

( Kids Athleticsالتعلمي العايل والبحث العلمي الاس تاذ ادلكتور عبد الرزاق عبد اجلليل العيىس، وذكل لتنفيذ دورة )

 واليت اقميت يف جامعة بغداد واس تخداهمم الاساليب العلمية احلديثة يف تعلمي الاطفال.

لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ابخلص الهتاين والتربياكت لذلوات املدرجة اسامهئم اعاله ممتنني هلم وبدورها تتقدم عامدة 

 دوام التوفيق من اجل تعزيز املسرية العلمية ورفد النشاطات املمتزية، خدمة جلامعتنا العريقة ولكيتنا الام.
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 تفقديةعامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جوةل 

 لغرض حتسني الأداء وتطويره يف أأروقة وأأقسام لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة وجامعة بغداد عىل حد سواء.   

قام معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي يوم امخليس املوافق 

املعاونني، العلمي الاس تاذ ادلكتور صباح قامس، والاداري الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش، ، وبرفقة السادة 21/1/1028

يف اللكية ملتابعة السالمة  ومضن نشاطاهتم ادلورية املس مترة، جبوةل تفقدية عىل عدد من الشعب والوحدات الادارية 

ف واملهارات الاساس ية لتطبيق رشوط والصحة املهنية ورشوط السالمة من احلرائق ولتسليط الضوء عىل امه املعار 

 واجراءات السالمة والصحة املهنية من قبل املوظفني .

كام ووجه برضورة حفص لك اهجزة اطفاء احلرائق وتوزيعها ابلشلك املالمئ اذلي يتناسب مع جحم اللكية وشدد عىل رضورة 

 ارئ يف هذا املومس الصيفي الشديد احلرارة.تعزيز اهجزة اطفاء احلرائق وكذكل توزيعها ابلشلك الامثل حتس با الي ط
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 املدرس رشا عبد احلسني، املدرس املساعد ابن اوميد رش يد اىل/ الاس تاذ املساعد ادلكتور ماهر عبد الاهل،

 -الك من: حصل

  

 الاس تاذ املساعد ادلكتور ماهر عبد الاهل

 املدرس رشا عبد احلسني 

  املدرس املساعد ابن اوميد رش يد 

  

عدي طارق الربيعي وذكل  الس يد معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور  عىل كتاب شكر وتقدير من

   1028-1021املبذوةل من خالل معلهم يف مشاريع حبوث التخرج لطلبة املرحةل الرابعة للعام ادلرايس  تمثينًا جلهودمه
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 براءة اخرتاع لمتكهنام من تصنيع هجاز لقياس القوة الانفجارية ملصارعي اجلودوابحثان يف جامعة بغداد حيصالن عىل 

منجزات علمية جديدة ترة النور وتسجل لصاحل لكيتنا الام لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة وهذه املرة املنجز... هو... 

 براءة اخرتاع

جبامعة بغداد الاس تاذ املساعد ادلكتور اسعد عبد هللا محد حصل الباحثان يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

لمتكهنام   الساليم ، والاس تاذ ادلكتور عباس عيل عذاب عىل براءة اخرتاع من اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة النوعية،

 . لقياس القوة الانفجارية ملصارعي اجلودو.S.F.M.D من تصنيع هجاز قياس القوة الراييض

براءة الاخرتاع للفريق املكون من التدريس يان يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد ادلكتور ادلكتور وتضمنت 

 اسعد عبدهللا محد الساليم، وادلكتور عباس عيل عذاب، تصممي هجاز يساعد يف قياس القوة الانفجارية ملصارعي اجلودو.

 

ور اسعد الساليم( شغل مناصب عدة يف لكية الرتبية البدنية من ابرزها رئيس ويذكر ان الباحث من جامعة بغداد )ادلكت

فرع الالعاب الفردية حاليا، واكن مديرا لشعبة الاعالم والعالقات العامة ومسؤول وحدة الانرتنت يف اللكية، كام وشارك 

 .مبؤمترات دولية وبطوالت وحصل عىل جوائز وشهادات مشاركة دولية وعربية وغريها
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مناقشة رساةل املاجس تري  11/1/1028جامعة بغداد يوم الاحد املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

 للطالب )يوسف محمد عيل( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور محمد حسن هليل.

  

اذلهين يف تعملم بعض املهارات اَلساس ية ِبُكرة تأأثري أأسلويبي التعملم التنافيُس اجلاَمعي والعصف وهدفت الرساةل املوسومة بـ )

( ، َمعرِفة تأأثري أأسلويبي التنافس امجلاعي والعصف اذلهين وتداخلهام يف تعملم بعض همارات كرة القدم لطالب اَلول املتوسط

ختبارات القبلية والبعدية ووجود
ِ
فرتض الباحث وجود فروق معنوية بني اال فروق معنوية بني  القدم لعينة البحث، وقد ا 

 اال ختبارات البعدية.

  

ما مشلكة البحث      ا 

دباعهم السلوب واحد تقليدي وقد يكون ذكل سببًا يؤدي هبم اىل  ت
ِ

فاكنت ان اكرث الطالب يس تغرقون وقت طويل للتعمل اب

 ُضعف الاداء املهاري.

  

س تخدام وتمكُن أأمهية البحث بعمل حماوةل علمية لتعلمي بعض همارات كرة القدم 
ِ

لعينة البحث للوصول اىل افضل تعملم اب

  وتداخل َأساليب تعملم جديدة ابلنس بة هلم يف درس الرايضة، 

  

    -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

مميدة )التنافيس امجلاعي ، العصف اذلهين ، العصف اذلهين جيايب للأساليب التعل َلمري( تنافيس جامعي ، ا -وجود تأأثري ا 

س تخداهما مع جماميع البحث اَلربعة يف تعملم همارات ادلحرجة واملناوةل واال خامد بكرة القدم وِبنَِسب ُمتفاوتة للك  اليت مت ا 

 أأسلوب.

ممية من أأفضلها تأأثرياً يف تعملم همارات ادلحرجة واملناوةل واال خامد ُمجمتِعًة اىل أأقلها تأأثرياً  هو عىل اكن ترتيب اَلساليب التعل

تنافيس جامعي يليه العصف اذلهين يليه التنافيس امجلاعي يليه الأسلوب املُتبدع من املدرس  -التوايل، العصف اذلهين

 )اَلمري(.

التداخل بني ُأسلويبي العصف اذلهين والتنافس امجلاعي اكن مالمئًا للطالب بدرجة كبرية حيث تفوق هذا الاسلوب عىل بقية 

 الاخرى يف تعملم مجيع املهارات )ادلحرجة ، املناوةل ، اال خامد( وحلي ابملرتبة الاوىل. اَلساليب الثالثة

  

  واوصت اباليت

س تخدام أأساليب التعملم ) التنافيس امجلاعي و العصف اذلهين و تداخل ُأسلويبي العصف اذلهين تنافيس  -التأأكيد عىل ا 

 قدم لطالب املدارس املتوسطة.جامعي( يف تعملم املهارات الأًساس ية ِبُكرة ال

س تخدام تداخل ُأسلويبي العصف اذلهين تنافيس جامعي يف تعملم املهارات الأساس ية ِبُكرة القدم لطالب  -التأأكيد عىل ا 

 املدارس املتوسطة النه حلي ابملرتبة الاوىل ابلتأأثري.
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تناولهتا ادلراسة احلاليدة واَلساليب احلديثة اُلخرى عن رضورة تعريف ُمدريس الرتبية الرايضية بأأساليب التعملم احلريك اليت 

 طريق ادلورات التطويرية ال س تخداهما يف دروس الرتبية الرايضية.

ممية اليت مت أأس تخداهما يف ادلراسة احلاليدة عىل فعاليات رايضية  س تخدام نفس الأساليب التعل جراء دراسات أأخرى اب 
ِ
ا

دة ُأخرى.  ُمختلفة وفئات مُعري
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اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش الشخصية القيادية وعالقهتا ابلأبداع اال داري ملدريب بعض اندية ادلوري العرايق 

 املمتاز لكرة القدم

مناقشة اطروحة دكتوراه  10/1/1028جامعة بغداد يوم االثنني املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

سامعيل محمد رضا واليت اكنت مبوضوع كرة القدم.للطالب )محمد   عبد اجلبار طاهر( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور ا 

  

واقع الشخصية القيادية وعالقهتا ابلأبداع اال داري ملدريب بعض اندية ادلوري العرايق املمتاز وهدفت الاطروحة املوسومة بـ )

( ، اىل بناء مقيايس الشخصية القيادية والابداع دارينيمن وهجة نظر الالعبني والا 1021-1026لكرة القدم ملومس 

اال داري ملدريب اندية ادلوري املمتاز لكرة القدم، التعرف عىل الشخصية القيادية والابداع اال داري ملدريب اندية ادلوري 

 دلوري املمتاز لكرة القدم.املمتاز لكرة القدم، التعرف عىل العالقة بني الشخصية القيادية والابداع اال داري ملدريب اندية ا

  

اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ابلأسلوب املسحي، واش متل جممتع البحث عىل العبوا واداريو اندية ادلوري العرايق املمتاز 

( فرد. وقام الباحث ببناء 181( فرد، وبلغ عدد افراد العينة من )110( والبالغ عدمه )1021-1026لكرة القدم ملومس )

املعلومات املمتثةل مبقياس الشخصية القيادية ومقياس الابداع اال داري عىل وفق اخلطوات العلمية لتصممي املقاييس،  ادايت مجع

 مس تخدمًا بذكل الوسائل اال حصائية املناس بة لأهداف البحث.
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ل )جمال(، ان ان مقياس الشخصية القيادية يتكون من اكرث من عام  -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

( فقرة موزعة عىل جماالت املقياس امخلسة، ان مقياس 08مقياس الشخصية القيادية اصبح بصورته الهنائية يتكون من )

( 02الابداع الاداري يتكون من أأكرث من عامل )جمال)، ان مقياس الشخصية القيادية أأصبح بصورته الهنائية يتكون من )

توجد عالقة ارتباط بني الشخصية القيادية والابداع اال داري ملدريب اندية  ربعة، فقرة موزعة عىل جماالت املقياس الا

 ادلوري العرايق املمتاز.

  

واوصت اباليت: البحث عن مدريب ميتازون ابلشخصية القيادية ملا لها من أأمهية يف تعزيز الابداع اال داري للمدربني، تعزيز 

 اندية ادلوري العرايق املمتاز، دراسة بعض املتغريات الاخرى اليت قد تسامه يف الابداع اال داري والشخصية القيادية ملدريب

تعزيز الابداع اال داري ملدى املدربني، أأجراء دراسات مشاهبه عىل الألعاب امجلاعية والفردية الأخرى، اعامتد ادلراسة دلى 

 فادة مهنا.الاحتاد العرايق املركزي لكرة القدم وتعمميها عىل الأندية لغرض الاس ت
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مناقشة  11/1/1028املوافق  الثالاثء جامعة بغداد يوم –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    

ادلكتوراه للطالب )ســـيف أأنــور دريـــول( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور أأمحد فرحان عيل المتميي واليت اكنت مبوضوعة  اطروحة 

 كرة القدم الراييض.

  

تأأثري مترينات خاصة بطريقة التدريب ادلائري بأأس تخدام الأدوات املساعدة لتطوير بعض رساةل املوسومة بـ )وهدفت ال

ىل بناء وتقنني اختبارات خاصة لبعض املهارات  ( ، ( س نة20-21املهارات احلركية لألعاب الهواء لالعيب كرة القدم بأأعامر ) ا 

وضع مترينات خاصة بطريقة التدريب ادلائري  ( س نة،20-21القدم بأأعامر )احلركية اللعاب الهواء املبحوثة لالعيب كرة 

( 20-21بأأس تخدام الأدوات املساعدة لتطوير بعض املهارات احلركية لألعاب الهواء دلى العيب كرة القدم الناش ئني بأأعامر )

املساعدة يف تطوير بعض املهارات  التعرف عىل تأأثري المترينات اخلاصة بطريقة التدريب ادلائري بأأس تخدام الأدوات س نة،

 احلركية لألعاب الهواء دلى افراد عينة البحث التجريبية.

  

وتمكن أأمهية البحث يف تناول بعض همارات أألعاب الهواء بكرة القدم، و بناء وتقنني اختبارات جديدة لقياسها، مث التدريب 

 ول لأفضل مس توى يف استامثر الفرص.علهيا ابس تخدام بعض الادوات التدريبية املساعدة، وذكل للوص

  



     www.cope.uobaghdad.edu.iq 1028متوز  شهر –النرشة الالكرتونية 

 
 

71 
 

( 10ومت اس تخدام املهنج التجرييب لأنه أأكرث مالمئًة لطبيعة البحث، وقد قام الباحث ابختيار عينة حبثه والبالغ عددمه )

، العب من جممتع البحث الاصيل اذلي ميثل أأندية بغداد للناش ئني، و ابلطريقة العمدية عىل انش يئد اندي الزوراء الراييض

ىل مجموعتني متاكفئتني،   فضال عن اس تخدام الباحث للمهنج الوصفي، لبناء، وتقنني اختبارات جديدة، م الالعبني ا  ذ قسد ا 

( العبني للعينة 0(العبني، فضال عن )20(العبني واجملموعة الضابطة وعددها)20اجملموعة التجريبية وعددها)

 الاس تطالعية.

ىل بناء مجموعة اختبارات همارية، لــــقياس همارات    -من امهها :وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات  توصل الباحث ا 

جيايب يف  - العاب الهواء بكرة القدم المترينات املهارية املس تخدمة بطريقة التدريب ادلائري اليت اس تخدهما الباحث لها أأثر ا 

ىل تطوير الالعبني يف  أأس تخدام الادوات  تطوير همارات أألعاب الهواء املبحوثة بكرة القدم، املساعدة يف المترينات أأدى ا 

  أأداء همارات أألعاب الهواء.

اس تخدام هذه المترينات املهارية املقرتحة يف تطوير همارات أألعاب الهواء من ِقبل املدربني عىل الالعبني   واوصت اباليت:

ة، و القفاز، والاهداف الصغرية، و أأداة اس تخدام الادوات التدريبية املساعدة مثل الش بكة الارتدادي  الناش ئني،

اس تخدام الاختبارات املقننة اليت أأعدها   (، جلعل المترينات مقاربة لظروف اللعب احلقيقي، soccer wave) املوجة

ها الاهامتم بتدريب همارات أألعاب الهواء بشلك متدرج واعطاء الوقت الاكيف لها، ملا ل    الباحث لقياس همارات العاب الهواء،

جراء دراسة   من أأمهية كبرية، جراء دراسة مشاهبة لالعيب الفئات العمرية الاخرى لتحقيق فائدة أأكرب، كذكل ا  رضورة ا 

 مشاهبة عىل العيبد الفرق املتقدمني ملعاجلة الاخطاء يف أأداء همارات أألعاب الهواء وحماوةل تالفهيا.
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 عضو جلنة الانظمة والقوانني يف الاحتاد ادلويل للمبارزةتدرييس يف لكية الرتبية البدنية يفوز مبنصب 

 اعلن الاحتاد املركزي للمبارزة حصوهل عىل عضوية جلنة الانظمة والقوانني يف الاحتاد ادلويل للمبارزة. 

تدرييس وحبسب رئيس الاحتاد املركزي للمبارزة ، فان عضو احتاد اللعبة الاس تاذ ادلكتور عبد الهادي محيد وهو احد 

 جامعة بغداد/ لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة، فاز مبنصب عضو جلنة الانظمة والقوانني يف الاحتاد ادلويل للعبة.

ويذكر ان ادلكتور عبد الهادي شغل مناصب عدة يف احتادات اللعبة من ابرزها، رئيس جلنة املسابقات يف الاحتاد املركزي، 

  الاحتاد العريب.وعضو جلنة البحوث والتطوير يف

ويعد هذا اجنازا جديدا يضاف اوال اىل جسل لكيتنا الام لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة، وللمبارزة بصورة خاصة، 

  وللرايضة العراقية معوما.

ة للمبارزة كام شاركت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد مؤخرا مشاركة فعاةل يف بطوةل بغداد ادلولي  

، 1028حزيران  20-8)بسالح الس يف العريب( واليت نظمها الحتاد العرايق للمبارزة يف فندق فلسطني ادلولية للفرتة من 

( العبا، وحبضور 10مرص وبـ ) –اليوانن  –اوكرانيا  –املغرب  -الكويت -سوراي –تركيا  –ايران  –مبشاركة دول العراق 

 ايق وحصول العيب العراق عىل املراكز املتقدمة بعد اجتيازمه العيب ادلول املنافسة.خشصيات المعة يف اجملمتع العر 

ومتثلت مشاركة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة بتسمية خنبة من اساتذة املبارزة كرؤساء للجان املشلكة للبطوةل، ومه 

تاذ ادلكتورعالء عبدهللا )احلمك ادلويل و الاس    الاس تاذ ادلكتور عبدالهادي محيد همدي رئيسا للجنة الفنية،

 رئيسا للجنة احلاكم.  ابملبارزة(
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 ترقية علمية

حصل ادلكتور عيل عبد الواحد الزم املدرس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد ختصص )تربية    

 من جامعة بغداد/ الرتقيات العلمية املركزية.، جاء ذاكل يف الامر اجلامعي الصادر اس تاذ مساعد رايضية( ، عىل لقب

ابالصاةل عن نفسها وابلنيابة عن اساتذة وطلبة اللكية بتقدمي   وهبذه املناس بة تتقدم عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

والرايضية املمتزية ابالجنازات  الهتنئة والتربياكت لدلكتور عيل مع امنياهتم هل ابملوفقية والنجاح يف مسريته العلمية والرتبوية

 احمللية، العربية، والعاملية.
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 سلسةل اجامتعات لعميد لكية الرتبية البدنية مع موظفي اللكية

حيرص الس يد معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد عىل عقد الاجامتعات ادلورية املنتظمة عىل مجيع    

 اساتذة، موظفني، وطلبة، للوقوف عىل ماهلم من معوقات ومس تلزمات وماعلهيم من واجبات واعامل.منتس يب اللكية من 

الجل ذكل نظمت عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة برئاسة الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي، ومعاون العميد 

اجامتعا  لشؤون العلمية الاس تاذ ادلكتور صباح قامس، الاس تاذ ادلكتور فراس مطرش، ومعاون العميد ل  للشؤون الادارية 

 مع موظفي اللكية اكفة.

هتدف هذه الاجامتعات اىل التواصل مع منتس يب اللكية حملاوةل معرفة لك مايعيقهم يف العملية العلمية، الادارية، والرتبوية، 

 اراهئم واطروحاهتم، واملعوقات اليت يواهجوهنا.  فضال عن الاس امتع اىل

داية رحب الس يد العميد ابحلضور ممتنيا هلم عاما ملكال ابملوفقية والنجاح، داعيا اايمه اباللزتام ابللواحئ والقوانني اجلامعية، ب

 واحلفاظ عىل ممتلاكت اللكية ونظافهتا.

تبارات وخصص الاجامتع ملناقشة حماور عدة ختص اجلانب الاداري، واكد ان الفرتة املقبةل ستشهد اجراءات قبول واخ 

بفرتتهيا الصباحية واملسائية، وعىل امجليع التاكثف والتعاون الجناز لك ماخيص  1029-1028الطلبة اجلدد للعام ادلرايس 

 مراحل القبول من حيث توزيع الاس امترات واس تقبال املعامالت وحتديد اوقات الاختبارات وازماهنا.

ومة مسرية اللكية اليت انطلقت حبامس وجدارة منذ بداية العام، كام واكد الاس تاذ ادلكتور عدي طارق عىل اس مترارية ودمي

وعرب عن شكره وتقديره ملنتس يب اللكية اكفة ملا يبذلوه من هجود اس تثنائية هدفها احملافظة عىل ريق اللكية وطموح عامدهتا 

 املمتزي.

تلفة واملعوقات اليت تواهجهم حملاوةل وضع احللول وقبل ختام الاجامتع فتح ابب املناقشة واحلوار معهم للتعرف عىل اراهئم اخمل 

 لها.
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حيصلون عىل كتاب شكر وتقدير من الس يد معيد اللكية موظفو

الاس تاذ حصل موظفو لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد عىل كتاب شكر وتقدير من معيد اللكية    

 .1028-1021ادلكتور عدي طارق الربعي، وذكل تقديرا وتمثينا للجهود املبذوةل من قبلهم يف خدمة اللكية للعام ادلرايس 

وبدورها تتقدم عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ابخلص الهتاين والتربياكت لهؤالء املوظفون ممتنية هلم دوام    

 املسرية الادارية العلمية، خدمة جلامعتنا العريقة ولكيتنا الام.التوفيق من اجل تعزيز 
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 كتاب شكر وتقدير العضاء جلنة الامتحاانت لدلورين الاول والثاين

يف لكية الرتبية البدنية وعلوم  1028-1021حصل اعضاء جلنة الامتحاانت لدلورين الاول والثاين للعام ادلرايس    

عىل كتاب شكر وتقدير من معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربعي، وذكل تقديرا وتمثينا الرايضة يف جامعة بغداد 

  .1028-1021للجهود املبذوةل من قبلهم يف جناح الامتحاانت للعام ادلرايس 

نية هلم دوام التوفيق وبدورها تتقدم عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ابخلص الهتاين والتربياكت لالعضاء الكرام ممت 

 من اجل تعزيز املسرية العلمية، خدمة جلامعتنا العريقة ولكيتنا الام.
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 الاس تاذية /ترقية علمية

حصل ادلكتور امحد مخيس الاس تاذ املساعد يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد ختصص )تربية    

 الامر اجلامعي الصادر من جامعة بغداد/ الرتقيات العلمية املركزية.، جاء ذاكل يف اس تاذ رايضية( ، عىل لقب

ابالصاةل عن نفسها وابلنيابة عن اساتذة وطلبة اللكية   وهبذه املناس بة تتقدم عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

مسريته العلمية والرتبوية والرايضية املمتزية بتقدمي الهتنئة والتربياكت لدلكتور امحد مع امنياهتم هل ابملوفقية والنجاح يف 

 ابالجنازات احمللية، العربية، والعاملية.

  

 ترقية علمية/ الاس تاذية

حصل ادلكتور عامر دروش رش يد الاس تاذ املساعد يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد ختصص )تربية    

 الامر اجلامعي الصادر من جامعة بغداد/ الرتقيات العلمية املركزية. ، جاء ذاكل يفاس تاذ رايضية( ، عىل لقب

ابالصاةل عن نفسها وابلنيابة عن اساتذة وطلبة اللكية   وهبذه املناس بة تتقدم عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

مسريته العلمية والرتبوية والرايضية املمتزية  بتقدمي الهتنئة والتربياكت لدلكتور عامر مع امنياهتم هل ابملوفقية والنجاح يف

 ابالجنازات احمللية، العربية، والعاملية.

 

 

 


