
 

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ِمنُوَن  لَُُكم َوَرُسوُُلُ َوالمُمؤم ُ َْعَ لُوام فََسََيَى اّلله َ َوُقِل اْعم

ئُُُك ِبَما ُكنُُتم  هِ هَاَدِة فَُينَب ََل عَاِلِم المَغيمِب َوالشَّ
ِ
دُّوَن ا َوَسُُتَ

َملُونَ   تَعم

 العظمي العيل صدق هللا
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  كلمة السيد عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 
 بركاتهو السالم عليكم ورحمة اهلل 

لذي له الفضل كله والصالة والسالم على مثلنا األعلى أفضل خلق اهلل سيد الحمد هلل رب العالمين ا
 الكائنات ابو القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه األخيار المنتجبين. 

لوم زيز بالخريجين المتسلحين بالعالعبلدنا  ترفدلقد استمرت الكلية االم على مدى عقود من الزمن 
ا انفكت عمادات الكلية المتعاقبة يوما في سعيها الجاد والحثيث على تطوير هذه الرياضية الحديثة، وم

 نيرا  م في ان تكون كليتهم منارا يحتذى به، ومنبرا   تها وطلبتهاب اساتذأ، وما انقطع دءالكلية المعطا
 ومحط انظار العالم، بني بسواعد الخيرين على مدى سنين طوال. شامخا  

ئي اقف رافعا قبعتي احتراما وتقديرا الستاذتي واخوتي وزمال فانني م هذه الكليةوانا اذ اقف على راس هر 
من التدريسين، وابنائي الطلبة الذين خطت مسيرتهم العلمية تاريخ هذه الكلية المجيد باحرف من نور 

 ستمرار في هذه المسيرة العظيمة.واحثهم على اال ،
حمد , ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا وحبيبنا منحمد اهلل على نعمه، ونشكره على فضله وكرمه 

 صلى اهلل عليه وعلى اله وسلم.
 الربيعيحسن .م.د. عدي طارق أ

 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 جامعة بغداد
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 / جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةنبذة عن تأسيس 
رق بين واألع ،واألقدم ،في جامعة بغداد الكلية األم ةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضتعد 

 ،والمدربين ،ج المئات من األكاديميينكليات التربية الرياضية في العراق، وهي صرح رياضي عمالق خر  
قسم  افتتاحتم ألول مرة (، إذ 8391والخبراء في مجال التربية الرياضية. ويرجع تأريخها إلى عام )

( 7تم قبول )و ( 8393-8391بدار المعلمين العالية خالل العام الدراسي ) خاص بالتربية الرياضية
( طالب في السنة الثانية، وكانت هذه هي الخطوة األولى إلعداد فريق 6طالب في السنة األولى و)

مدرسين صفة بوتم تعيينهم  ،نح الخريجون شهادة دبلوم في التربية الرياضيةم   إذ ،العمل المتخصص
 .في وزارة التربية لثانويعلى المالك ا

ة الرياضية لغي قسم التربيأ  في العراق؛ وبسبب الظروف السياسية واالقتصادية السائدة آنذاك  
 ،تدائيتخرج معلمين على المالك االب االبتدائيةبدار المعلمين  ا  فرعوتم إلحاقه  ،بدار المعلمين العالية

 كانتو  ذ تقرر فتح المعهد العالي للتربية البدنيةإ ،(8399-8391واستمر الحال حتى العام الدراسي )
( وباشر طالب الدورة 89/88/8391ومدة الدراسة فيه ثالث سنوات. وبدأت الدراسة فيه بتاريخ )

ثم  ،( وكان المعهد تابعا لوزارة المعارف آنذاك )وزارة التربية حاليا (9/2/8399األولى بالدوام بتاريخ )
( تطورت الدراسة وأصبحت 8368-8361( وفي العام الدراسي )8391الحق بجامعة بغداد عام )

ور التربية الرياضية. بعد ذلك تطفي عالي الدبلوم شهادة المنه ويمنح المتخرج  ،لمدة أربع سنوات
اضية بصورة وبالتربية الري ،واضحة في التربية والتعليم بصورة عامة وأصبحت له أهداف أساس ،المعهد

 ةية الرياضكلية التربيوالعربي، ونتيجة لهذا تطور المعهد إلى  ،والمحلي ،جامعيخاصة على المستوى ال
ة شهادة البكلوريوس بالتربيفيها ( بقرار من مجلس الوزراء على أن يمنح المتخرج 8367في عام )
 .الرياضية

 :وقد تنقلت الكلية )المعهد( منذ تأسيسها ولحد اآلن في البنايات اآلتية
 ( ولغاية نهاية العام الدراسي: شغلت الكلية مس8/2/8399من تاريخ ) اتقاعملت شاحات واسعة، 

 .وموقعها الحالي هو ضمن بناية كلية اآلداب ،وكانت ملحقة بثانوية الصناعة الرسمية
 ( شغلت الكلية دار المرحوم رشيد ع8368( ولغاية عام )8399من عام )لي الكيالني في الصليخا. 
 ( شغلت دار 8369-8362( ولغاية انتهاء العام الدراسي )8362-8368من العام الدراسي )

  .البحراني في الوزيرية
 ( ( انتقلت الكلية إلى بنايتها القديمة في الوزيرية )كلية التربية 8361-8369في العام الدراسي

 .الرياضية للبنات( حاليا  



4 

 

  8319-وزالجادرية في )تم إلى بنايتها الجديدة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةانتقلت(.  
  وتخرجت الدورة األولى في العام  ،8333افتتحت الدراسة المسائية في الكلية في العام الدراسي

 .)2111(. وأوقفت الدراسة فيها عام )2112الدراسي )
  ( وضمت الدورة أحد 8311-8373)افتتحت الدراسات العليا لدراسة الماجستير في العام الدراسي

 .طالبا   عشر
 ( وضمت الدورة ثالث طالب.8331-8313افتتحت دراسة الدكتوراه في العام الدراسي ) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 لي الكيالنياد عيدار البحراني                                  منزل رش               
 
 
 
 
 
 
 

 موقع الجادرية الحالي                        موقع الوزيرية              
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 هاوأهداف ،تهاورسال ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرؤية 
 ( الرؤيةVision): 

مية في جامعة بغداد أن تكون من ضمن الكليات العل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةتطلع ت 
ال البحث جوأن تكون الكلية الرائدة في م ،واإلداري ،المعتمدة عالميا  من خالل االرتقاء بمستواها العلمي

 والعالمي. ،والعربي ،العلمي لخدمة المجتمع العراقي
 
 ( الرسالةMission): 

والمتخصصة في مجال التربية البدنية والعلوم  ،إعداد المالكات العلمية النوعية المؤهلة
وصحة المجتمع فضال  عن إعداد الباحثين في  ،الرياضية لإلسهام في االرتقاء بالرياضة المدرسية

 علوم الرياضية لالرتقاء بالحركة الرياضية العراقية وعلى مختلف المستويات.مجال ال
 

 ( األهدافGoals): 

والتربوية  ،ملمين بالجوانب البدنية ،ن لدرس التربية الرياضية لمراحل الدراسة الثانويةيإعداد مدرس .5
 واالجتماعية.

زارة عاون مع الجهات المعنية )و وبالت ،العمل على تطوير الحركة الرياضية لقطاعات الدولة جميعها .2
 (.الوطنية العراقية واللجنة االولمبية ،الشباب والرياضة

اإلسهام في نشر الثقافة الرياضية والعمل على جعل الرياضية إحدى الوسائل المهمة في التقريب  .3
 بين أبناء الشعب.

ة العامة جابية في الصحاإلسهام في خدمة المجتمع من خالل التثقيف لممارسة الرياضة وآثارها االي .4
وتطوير مناهج التربية الرياضية بما يخدم تقدم  ،)نشر الوعي الصحي لممارسة الرياضة( للفرد

 .هورقي المجتمع

 والتدريب الرياضي لتطوير ،إعداد المالكات العلمية المؤهلة للعمل في مجاالت البحث العلمي  .1
 واقع الرياضة العراقية. 

 الرياضة من خالل المالكات النوعية العلمية.اإلسهام في قيادة الحركة  .6
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 / جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالموقع الجغرافي ل

 
 

في قضةةةةةةةةاء الرصةةةةةةةةافة في محافظة بغداد عاصةةةةةةةةمة  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةةةةةةةةةتقع 
طقة الزوية، وهي مجمع وبالتحديد في من ،ضةةةةةةةةةةةةةةمن حةدود جةامعةة بغةداد في منطقةة الجادريةو  ،العراق

( 891111( دونم أي ما يعادل )61وتبلغ مسةةاحة الكلية ) ،منفصةةل عن كليات جامعة بغداد األخرى
ا األشجار تكثر فيه إذ إن المنطقة ،يث البيئةوهي بذلك تقع في موقع جغرافي حيوي مناسب من ح 2م
لية عن طريق عبور جسةةةةةر الك إلىيكمن الوصةةةةةول و ، دائمة الخضةةةةةرة وهي باألسةةةةةاس منطقة زراعيةال

الجادرية الذي يربط قضةةةاء الكرق بقضةةةاء الرصةةةافة الذي يقع بمحاذاة جامعة بغداد من جهة الشةةةمال، 
وشةةةارل أبي نؤاس من الجهة الشةةةرقية،  ،وشةةةارل الكرادة الداخلي ،أو عن طريق شةةةارل الكرادة الخارجي

ل الطابقين ثم مرورا  بشةةةةةةار  ر ذيمن الجهة الجنوبية فيمكن الوصةةةةةةول إلى الكلية عن طريق الجسةةةةةةأما 
 الكرادة الخارجي، في حين تحاذي الكلية باقي كليات جامعة بغداد من الجهة الغربية.
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 منذ تأسيسها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالسادة عمداء 
 ولحد اآلن 5511في عام 

 مدة إشغاله للمنصب أسم السيد العميد ت
 إلى من

 8369 8399 هميالسيد أكرم ف 5
 8311 8369 أ.د. نجم الدين السهروردي 2
 8318 8311 د. نجم عبداهلل العراقي 3
 8316 8312 أ.د. أمير إسماعيل حقي 4
 8331 8317 حمد صادقمأ.د. غسان  1
 8338 8331 أ.د. منذر هاشم الخطيب 6
 8337 8338 أ.د. علي تركي مصلح 7
 8333 8337 أ.د. أحمد بدري حسين 8
 2118 8333 د. نجم عبداهلل العراقي 5
 2119 2118 أ.د. صادق فرج ذياب 51
 2113 2119 أ.د. منذر هاشم الخطيب 55
 2181 2113 أ.د. رياض خليل خماس 52
 لحد االن 2181 ا.م.د عدي طارق الربيعي 53

 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجلس م
باته في عقد وتتحدد واج ،أعلى سلطة في الكلية وم الرياضةكلية التربية البدنية وعلد مجلس يع  

أو عقد جلسات استثنائية لبحث مستجدات آنية مهمة، ويتم في أثناء  ،االجتماعات األسبوعية الدورية
اسبة التي تقوم بها الكلية واتخاذ القرارات المن والمشاريع والنشاطات كافة ،االجتماعات دراسة المستجدات

دمة فضال  عن مناقشة التقارير والمقترحات المق  درجة األساس مقتضيات مصلحة الكلية،بما يضمن بال
وفق على ها وتنفيذ ما ورد في ،واللجان العلمية لغرض دراستها والمصادقة عليها ،من قبل الفرول العلمية

رسالها لرئاس ،ويتم توثيق محاضر االجتماعات كافة ،والصالحيات ،والضوابط ،التعليمات الجامعة  ةوا 
 ،كما يتم استضافة بعض التدريسيين ممن لديهم مقترحات لغرض مناقشتها لغرض المصادقة عليها.



8 

 

والعلمية في الكلية للنظر في المشكالت التي تواجه  ،أو استضافة مدراء الشعب والوحدات اإلدارية
 ه:ويتألف مجلس الكلية من الذوات أدنا عملهم لغرض إيجاد الحلول المناسبة لها.

 الصفة في المجلس المنصب في الكلية االسم ت
 رئيس المجلس عميد الكلية عدي طارق حسن الربيعي ..م.دأ 5
 عضو المجلس المعاون العلمي .م.د احمد ثامر محسنأ 2
 عضو المجلس المعاون االداري فرقد عبد الجبار كاظم .م.د 8
 عضو المجلس يالرئيس لجنة الدراسات الع .د. عبد الكريم فاضل عباسأ 4
 عضو المجلس رئيس فرع العلوم النظرية فراس مطشر عبد الرضا ..م.دأ 1
 عضو المجلس رئيس فرع االلعاب الفرقية محمد عبد الحسين عطية  ..دأ 6
 عضو المجلس رئيس فرع االلعاب الفردية  محمد حسن هليل ..م.دأ 7
 مقرر المجلس تدريسية هدى حميد عبد الحسين ..م.دأ 8

 

 
 .م.د. عدي طارق حسن الربيعيأ

 عميد الكلية
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 الدكتور احمد ثامر                                    الدكتور فرقد عبد الجبار     
 
 

 
 
 

 

 

 
 مطشرالدكتور فراس                     الدكتور محمد حسن هليل              

 

 

 
 
 
 
 
 

 الدكتور عبد الكريم فاضل                     الحسين الدكتور محمد عبد          
 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالهيكل التنظيمي ل
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 / جامعة بغداد وعلوم الرياضة ةالبدنيالداللة الرمزية لشعار كلية التربية 
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لجديد ا كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةتم اعتماد شعار 

إلى ديم ير الشعار القيلموافقات الرسمية بشأن تغبعد الحصول على ا
الشعار الجديد للكلية، إذ تم تصميم ثمانية نماذج تم عرضها في 

وتم اختيار الشعار  ،اجتماعات مجلس الكلية لغرض اختيار احدها
في ةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضالجديد ليكون الشعار الرسمي ل

 جامعة بغداد. 

ويرمز إلى  ،وجامعة بغداد ،تاريخ العراق وهو مستوحى من 
ة والى أصالة كلية التربية الرياضية الكلية األولى الكلي ،العلم والمعرفة

 األم، والشعار الجديد يتضمن الدالئل الرمزية اآلتية:
 الستزادة فيوا ،اآلية القرآنية )وق ْل َرب ي ِزِدني ِعِلم ا (: التي تدل على حرص اإلنسان على التعلم 

 وكما أوصى به اهلل تعالى.،العلم 
 لعلم والى العقل المفتوح والمتعطش ل ،قوس جامعة بغداد المفتوح: الذي يدل على ارتفال شأن العلم

 إذ كتبت اآلية الكريمة أسفل القوس المفتوح مباشرة . ،دوما  بفضل اهلل تعالى
 والجماعية. ،صور مجسمة: تبين األلعاب الرياضية الفردية 
 الذي يدل على نور المعرفة والعلم.و  ،األصفر: الذي يشع من الخلف في وسط الشعار اإلشعال 
  إلى الماء  الذي يرمز ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةلون الشعار األزرق: الذي يمثل لون علم

ا في وأهميته ،وممارستها ،غلب مساحة الكرة األرضية للداللة على انتشار الرياضةأالذي يمثل 
 لعالم.ا
 وكونها الكلية األم. ،وقدمها ،سنة تأسيس الكلية: للداللة على عراقة الكلية 
 .الشكل الدائري للشعار: المستوحى من شعار جامعة بغداد الذي يدل على مدينة بغداد الدائرية 
 رتفع فوق الشعار راية اهلل اكبر، ومطوق بسعفتي نخل تدل على ارض العراق الخصب.ت 
 لبدنية وعلوم اعة بغداد باللغتين العربية واالنكليزية: لتعريف العالم بكلية التربية أسم الكلية وجام

 وانتمائها للجامعة األم في العراق. الرياضة
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 وخدمة المجتمع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
المجتمع  ةفي جامعة بغداد اهتماما  كبيرا  لخدم كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةأولت عمادة 

 والتخفيف من الضغط النفسي الذي يعاني منه ،لما للرياضة من أهمية بالغة في الحفاظ على الصحة
 ،الكلية لالتحادات الرياضية ،وحدائق ،وساحات ،مالعبقاعات، و المجتمع وذلك من خالل فتح 

ترفيهية في دريبية والوللمواطنين كافة لإلفادة منها، والتي تعد من أفضل المواقع التومؤسسات الدولة، 
ا بأحدث تجهيزهو  ،والقاعات الداخلية ،العراق وذلك بعد إعادة تأهيلها، إذ تم تأهيل المالعب الخارجية

 وتوفير المستلزمات المطلوبة من قبل عمادة الكلية.األجهزة والتصاميم، 
وتعمل على  ،روبشكل مستم ،تضع خططا  كثيرة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةإن عمادة  

وبإشراف مباشر من قبل التدريسيين  ،تحديثها باالتجاه األمثل والصحيح من اجل خدمة المجتمع
 المختصين.

 
 
 
 
 
 
 

 معرض الكتاب العلمي

 
 لالرقام القياسيةدخل كتاب غينس  -اكبر شعار للسالم 
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 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةفي  الدراسات العليا
 

في خدمة الحركة العلمية في البالد عموما   التربية البدنية وعلوم الرياضة كليةكان لسعي  
 عداد مناهج الدراسات العليا لتلبية احتياجات المؤسساتإوالطلبة بشكل خاص مرتبطا  بقيام الكلية ب

 الرياضية والتربوية إلى الكوادر العلمية المتخصصة في العلوم الرياضية.
وسيع نتائج طيبة من خالل ت ،ضافرة مع جهود كل العاملين فأثمرتولقد جاءت هذه المسيرة مت 

لعراق. في فتح العديد من كليات التربية الرياضية في محافظات ا ا  رئيس ا  والتي كانت سبب ،قاعدة القبول
 وفيما يلي تسلسل ألعداد القبول خالل السنوات التي مرَّت بها الدراسات العليا:

( وكان عددهم 8311-8373الماجستير في العام الدراسي ) تم قبول أول دفعة من طلبة 
وبسبب زيادة الكفاءات العلمية لألعوام التالية في الكلية زادت قاعدة القبول فتضاعف  ،( طالبا88)

( وهو 2119-2112( طالبا وطالبة في العام الدراسي )61قبول الطلبة حتى وصل عدد الطلبة إلى )
 يمثل أعلى رقم حتى اآلن.

( طالب في هذه 9( تم افتتاح القبول لدراسة الدكتوراه وتم قبول )8331-8313ي عام )فو  
-2112الدورة، وقد تضاعف عدد القبول في األعوام التالية حتى وصل عدد الطلبة في العام الدراسي )

  ( طالبا  لألسباب نفسها المذكورة أعاله. 11( إلى )2119
 ألكفاء رئاسة لجنة الدراسات العليا وهم: لى العديد من أساتذة الكلية اتو وقد  
 .األستاذ الدكتور نزار مجيد الطالب 
 .األستاذ الدكتور شامل كامل 
 .األستاذ الدكتور هاشم عبدالرحيم الراوي 
 .األستاذ الدكتور  صريح عبد الكريم الفضلي  
 .)األستاذ الدكتور الشهيد رعد جابر باقر )رحمه اهلل 
 علي العلي. األستاذ الدكتور أ.د حسين 
 .األستاذ الدكتور مازن عبد الرحمن حديث 
 االستاذ الدكتور مهدي كاظم علي. 
  جنان سلمان محمداالستاذ الدكتور. 
  عبد الكريم فاضل عباساالستاذ الدكتور. 
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 (91)وخالل  (2181-2189) الدراسةةي عامالعدد طلبة الماجسةةتير الذين تخرجوا حتى وبلغ 
عةةةةدد طلبةةةةة الةةةةدكتوراه الةةةةذين تخرجوا حتى عةةةةام ة، في حين بلغ طةةةةالبةةةةا  وطةةةةالبةةةة (782)دورة هو 

 طالبا  وطالبة. (998)دورة هو  (28)وخالل  (2189-2181)
 

 
تم وضع المناهج األولية للدراسات العليا في بدايتها باالعتماد على أما فيما يخص المناهج الدراسية ف
ج ألساتذة الذين حصلوا على شهاداتهم من خار والمقدمة من قبل ا ،التجارب التي سبقتنا في هذا المجال

ت لمانيا والواليااي دول متقدمة في هذا المجال مثل ومن جامعات رصينة تمثلت بجامعات ف ،البالد
 المتحدة األمريكية.

الكثير  شملت مع حركة التطور العلمي التي ا  متوافقالدراسية حدث تطور كبير في المناهج و  
 ،جباريةواإلمجموعة من المواد االختيارية  إدخالتم ، فمجال التعليم العالي هاوبضمن ،من مجاالت الحياة
 ،مواد ضرورية مثل مادتي الحاسوب إدخالفضال  عن الرياضي، متقدمة في المجال وبمصادر حديثة و 
ئل لوسالدريسيين الت فضال  عن استعمالالجتياز الدراسات العليا،  أساسمتطلبات كونها واللغة االنكليزية 

تقاء في وار  ،تطور إلى أدىالتعليمية الحديثة في التدريس وبما يخدم العملية التدريسية، وهذا بدوره 
 لرياضةا والتي بدورها تصب في خدمة تطور /االطاريح الجامعية المنجزةو  ،والرسائل ،نوعية البحوث

 المجتمع.و 
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هادات وادر المؤهلة من ذوي الشوتخرج الك ؛لقد كان للتطور الحاصل في برامج الدراسات العلياو  
 منالعمل  والتي استطاعت ،الكثير من الكوادر العلمية المتميزة وتهيئة ،الكبير في وجود األثرالعليا 

 طفرات إحداث إلى أدىوالمصادر العليمة الحديثة مما  ،التدريس في الدراسات العليا مستخدمة الوسائل
والنول وبما يتناسب مع التوسةةع في القبول في  ،لكمنوعية في مستوى الدراسات العليا من حيث ا

ادة الدكتوراه ن من حملة شهييقوم بالتدريس في الدراسات العليا مجموعة من التدريسيإذ  الدراسات العليا.
  .ستاذ مساعد(األستاذ و األالعلمية ) األلقابوجميعهم من ذوي 

 
 
 

 
  اديةةةةةةةةةةةةةةةةةي احمد هةةةةةةةةالدكتور عل

 مقرر الدراسات العليا 
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 الجهات المستفيدة:
 ي:من وزارات الدولة وه الكثيرملت وشةومختلفة لقد كانت مخرجات الدراسةةات العليا متنوعة  

اللجنة و  ،لداخليةوزارة ا، و وزارة الصحةال، و وزارة الدف، و وزارة التربيةو  ،التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
 عراقية.الوطنية الاألولمبية 

 

 
 خلف الدكتور صباح قاسم
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 مختبر علوم الحركة
احثون فمن خاللها يستطيع الب ،ساس لتطور البحث العلميعد المختبرات العلمية الركيزة األت

لتربية البدنية تطور علوم ا نَّ ا  لى الحقائق العلمية غير القابلة للشك، و إجراء تجاربهم البحثية للوصول إ
وتم  ،ية البدنيةلعلوم الترب ا  خاص ا  انتاجي ا  ن تقترح خطأمنتجة لالجهزة العلمية دفع بالشركات العالمية ال

 وفسيولوجيالحركة ا بعلومومنها ماهو مختص  ،تصنيع اجهزة علمية خاصة بالتربية البدنية تحاكي بيئتها
 وعلم النفس. ،والتعلم الحركي ،الجهد البدني

ي جامعة بغداد ف لتربية البدنية وعلوم الرياضةكلية اسس المختبر العلمي في وعلى وفق ذلك أ  
( وج هز باالجهزة المختبرية الحديثة، وبسبب الظروف 5981منذ افتتاح مبنى الكلية الجديد في عام )

عانى المختبر من نقص شديد في  ( فقد2003( ولغاية عام )5990التي مر بها العراق منذ عام )
كلية ( بدأت عمادة 2008ر قابل لإلصالح، وبحلول عام )و حدث فيه عطل غياستهك أجهزة فمنها األ

ومن  ،بتجهيز المختبر بأحدث األجهزة العلمية الحديثة على مستوى العالم التربية البدنية وعلوم الرياضة
وفق خطة تجهيز أ عدت لهذا الغرض، الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل على مناشئ عالمية أصلية 

لى ي إولكي تكون البحوث المقدمة ترتق ،جهزةواألولية في الحصول على األ العليا الدراستينعمل طلبة 
ها تاريخو  في جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةوالذي يليق بسمعة  ،المستوى العالي

 .ومكانتها
 

 
 االجهزة المختبريةبعض 
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 عالقة الكلية مع المؤسسات الرياضية والتربوية:
ويتم  ،لى رفع مستوى الرياضة في العراقمع المؤسسات الرياضية والتربوية إقة تهدف العال 

 ألخرىاواالتحادات الرياضية وكذلك مع الهيئات الرياضية  ،ذلك من خالل التنسيق مع المؤسسات
 منها: شكاال  ا. وهذه العالقة الجادة قد اتخذت أذات العالقة به

 .األلعابمن  لكثيرالوطنية  احتضان منشآت الكلية لتدريبات المنتخبات .5
 الرياضية. األنديةمن فرق  للكثيراحتضان منشآت الكلية لتدريبات  .2

 والتحكيمية التي تقيمها االتحادات الرياضية. ،استضافة الدورات التدريبية .3

 .الجهات ذات العالقة أو ،والمهرجانات التي تقيمها االتحادات الرياضية ،استضافة البطوالت .4

 ،اضيةواالتحادات الري ،ي الكلية في عضوية اللجنة االولمبية الوطنية العراقيةمشاركة تدريسي .1
 الرياضية. واألندية

مؤسسات وال ،األنديةفرق  أو ،من تدريسيي الكلية في تدريب المنتخبات الوطنية الكثيرقيام  .6
 الرياضية.

 تلفة.رياضية المخفي تحكيم المباريات التي تقيمها االتحادات ال األساتذةمن  الكثيرمشاركة  .7

سات ذات والمؤس واإلدارية ،لى االتحادات الرياضيةالمؤلفة من قبل تدريسيي الكلية إ الكتب إهداء .8
 والعاملين في الوسط الرياضي. ،والحكام ،منها في تطوير كل المدربين إسهاما  العالقة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تدريب المنتخبات الوطنية في قاعات الكلية
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 ةفرع العلوم النظري

 
 رئيس الفرل /عبدالرضا الدكتور فراس مطشر

 
مفردات الدراسية لل مرجعا   هتأسيسوالذي يعد ومنذ  ،لقسم التدريس ا  يعد فرل العلوم النظرية امتداد 

 .لعموم كليات التربية الرياضية في العراق, ومن خالله تم تشكيل لجان توحيد المناهج الدراسية ومفرداتها
يثم حبيب مالمدرس الدكتور )و  ، (راس مطشر عبدالرضاف)الدكتور المساعد يترأس الفرل حاليا  االستاذو 

 .مقررا  للفرل (سبهان
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لمراحل الدراسية كافة, من ل هاالكامل على الدروس النظرية جميع اإلشرافمهام  إلى الفرل ندتوأ س
على  شرافواإل ،النظريةن سيقومون بتدريس المواد الذي وتحديد التدريسيين ،المناهج الدراسية إعداد

، رابعةبحوث تخرج المرحلة ال مشاريعالكامل على  واإلشراف ،تطبيق طالب المراحل المنتهية )الرابعة(
راحل ولكافة الم همجميع للطلبةمسؤول عن درجات االمتحانات الخاصة بالمواد النظرية  لفر ال كما إن

 كافة. لمراحلللمواد النظرية و هم في اعن غياباتو ،الدراسية 
 

 من: حاليا  يتالف مجلس فرل العلوم النظرية  :مجلس الفرل
 .(عضوا  ) عباس علي عذابأ.د.  .(رئيسا  فراس مطشر عبد الرضا ).م.د. أ

 .(عضوا  ) طارق حسن رزوقيأ.د.  .(مقررا  ) ميثم حبيب سبهان.د. م
 .(عضوا  ) حسن ناجي محمود.د. أ .(عضوا  ) ايمان حسين عليأ.د. 
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 العلوم النظريةدريسيو فرل ت
 التخصص الدقيق اللقب العلمي االسم ت
 بايوميكانيك/سباحة أستاذ مساعد العلمي نواد. احمد ثامر محسن / المع  5
 ةكرة السل / فسلجة التدريب ستاذ مساعدأ (رئيس الفرع)/ د. فراس مطشر عبد الرضا  2
 قدمكرة اليب/ علم التدر  مدرس (مقرر الفرع) /د. ميثم حبيب سبهان جابر  3
 فلسفة تاريخ التربية الرياضية أستاذ د. حسن ناجي محمود حسن  4
 طرائق التدريس أستاذ د. عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل احمد  1
 قدمالالتعلم الحركي/كرة  أستاذ د. قاسم لزام صبر  6
 التعلم الحركي/العاب المضرب أستاذ د. ظافر هاشم إسماعيل  7
 حركي/ السباحةالتعلم ال ذأستا د. جنان سلمان محمد صالح  8
 التعلم الحركي/الجمناستيك أستاذ د. أميرة عبد الواحد منير  5

 االختبار والقياس/ كرة اليد أستاذ د. أيمان حسين علي سعيد  51
 فسلجة التدريب أستاذ د. رافع صالح فتحي  55
 البايوميكانيك/ الجمناستيك أستاذ د. بسمان عبد الوهاب عبد الجبار  52
 البايوميكانيك/العاب قوى أستاذ بد الكريم عبد الصاحب محمدد.صريح ع  53
 / الكرة الطائرةعلم النفس استاذ د. علي يوسف حسين االغا  54
 االختبار والقياس/ الجمناستك أستاذ د. زهرة شهاب احمد خليل  51
 اللياقة البدنية-فسلجة التدريب استاذ د. حامد صالح مهدي علي  56
 ة البدنيةاللياق أستاذ عمار عباس عطية د.  57
 االختبار والقياس أستاذ د. عباس علي عذاب ظاهر  58
 علم التدريب/ الكرة الطائرة أستاذ طارق حسن رزوقي عباس د.  55
 تدريسالطرائق  أستاذ د. إسماعيل محمد رضا حسن  21
 / ساحة وميدانالتدريب فسلجة استاذ د. ساطع اسماعيل ناصر حسين الولي  25
 /ساحة وميدان التدريب جةفسل استاذ د. شاكر محمود زينل الشيخلي  22
 العالج الطبيعي أستاذ د. مؤيد حديد محمد  23
 علم النفس الرياضي أستاذ د. عبد اهلل هزاع علي سلمان  24
 / جمناستكالتدريبفسلجة  استاذ د. محمد جواد كاظم  21
 فسلجة التدريب أستاذ د. أسامة احمد حسين  26
 تعلم حركي / جمناستك استاذ د. طارق نزار الطالب  27
 تعلم حركي/ جمناستك استاذ د. سوزان سليم  28
 كرة اليد /تدريبالعلم  استاذ مساعد د. عمار دروش رشيد امين النداوي  25
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 التخصص الدقيق اللقب العلمي االسم ت
 البايوميكانيك/ الجمناستيك أستاذ مساعد د. ياسر نجاح حسين  91
 علم النفس أستاذ مساعد د. بيداء كيالن محمود خضر  35
 االختبار والقياس / العاب المضرب أستاذ مساعد عيل خليلد. ندى نبهان إسما  32
 طرائق التدريس/لياقة أستاذ مساعد د. زينة عبد األمير  33
 تدريب/ سباحةالعلم  استاذ مساعد د. سؤدد ابراهيم سهيل  34
 علم النفس الرياضي/الكرة الطائرة استاذ مساعد د. وسن جاسم محمد حسن  31
 النظم السياسية والسياسات العامة عداستاذ مسا د. احمد عدنان كاظم شريد  36
 ادب انكليزي استاذ مساعد انسام يعرب خيون  37
 كرة الطائرة / الكشافةال مدرس د. اسراء جميل حسين راضي  38
 تاريخ التربية الرياضية/طرائق تدريس مدرس د. اسير هادي جاري عليوي  35
 طب رياضي/ رياضة عالجية مدرس د. احمد محمد عبد الخالق  41
 التدريب الرياضي/السباحة مدرس عيد احمد سعيدد. س  45
 تاريخ التربية الرياضية/سباحة مدرس وفاء حسين عبد االمير  42
 االدب االنكليزي مدرس ميادة زهير فخري نجم الدين  43
 كرة القدم / الكشافة مدرس موفق عبيس خضير سلطان  44
 العاب مضرب / كشافة مدرس علي جالل عبيد  41
 الفكر السياسي مدرس اسامة عبد علي خلف  46
 االختبار والقياس/ االثقال مدرس فالح هاشم فنجان  47
 علوم رياضيات وتطبيقات الحاسوب مدرس مساعد رشا عبد الحسين علي  48
 المعلومات والمكتبات مدرس مساعد بان اوميد رشيد فرج  45
 كرة القدم مدرس مساعد عبد الناصر مرزة حمزة شلش  11
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 (الفرقية)األلعاب فرع 
 

 
 / رئيس الفرل عطية الدكتور محمد عبد الحسين

 

ثالثة في جامعة لا كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة)األلعاب الفرقية( هو فرل من فرول فرل العلوم     

دكتور المدرس الو  ، (محمد عبد الحسين عطية)يترأس الفرل حاليا  االستاذ الدكتورو بغداد/الجادرية، 

 مقررا  للفرل. (محمود كاظممحمد )

ويتولى تدريس المواد التطبيقية )النظرية والعملية( لأللعاب الفرقية )كرة القدم، كرة اليد، كرة  

 هالسلة، الكرة الطائرة، خماسي قدم( نخبة من األساتذة األكفاء من حملة الشهادات العليا )الدكتورا

 ،ة الرياضية( في التربيسوالماجستير(، فضال  عن مدربي األلعاب الرياضية من حملة شهادة )البكالوريو 

 مساعدين للتدريسيين.ونهم والذين يقومون بتدريس المواد التطبيقية ك
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 من: حاليا   الفرقية االلعابيتالف مجلس فرل  :مجلس الفرل
 .(عضوا  ) احمد خميس راضيد. أ.م. .(  رئيسا) محمد عبد الحسين عطيةأ.د. 

 .(عضوا  ) باهرة علوان جواد أ.م.د.  م.د محمد محمود كاظم )مقررا (.
 .(عضوا  ) صباح قاسم خلفأ.م.د.  .(عضوا  ) مهند عبد الستار عبد الهادي د.م.أ.
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 الفرقية األلعابتدريسيو فرع 
 

 قيقالتخصص الد اللقب العلمي الشهادة االسم الكامل ت
 الكرة الطائرة وقياس اختبار أستاذ كتوراهد جامعه(لارياض خليل خماس )مساعد رئيس   .5
 كرة القدم تعلم حركي أستاذ دكتوراه )رئيس الفرع( عطية/ محمد عبد الحسين  .2
 كرة اليد فسلجة تدريب مدرس دكتور دكتوراه )مقرر الفرع( /محمد محمود كاظم حسن  .3
 كرة اليد تدريب أستاذ كتوراهد عبد الوهاب غازي حمودي الجبوري  .4
 الكرة الطائرة علم النفس  أستاذ دكتوراه علي يوسف حسين علي البياتي  .1
 كرة السلة تدريب أستاذ دكتوراه سلمان نصيف جاسم محمد العجيلي  .6
 كرة السلة تدريب أستاذ دكتوراه محمد صالح محمد نوري العزي  .7
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 الكرة الطائرة اختبار وقياس مدرس دكتور دكتوراه طارق علي يوسف حسين االغا  .43
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 مكرة القد اختبار وقياس مدرس ماجستير إسماعيل سليم عبد وكاع العيثاوي  .48
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 التخصص الدقيق اللقب العلمي الشهادة االسم الكامل ت
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 كرة القدم علم النفس  مدرس مساعد ماجستير فريق عبد اهلل هزاع علي الشافعي  .64
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 )األلعاب الفردية(رع ف
 

 
 

 الدكتور محمد حسن هليل / رئيس الفرل
 

جامعة  ثالثة فيال كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة)األلعاب الفردية( هو فرل من فرول فرل 

دكتور المدرس الو  ، (حمد حسن هليلم)الدكتورساعد الميترأس الفرل حاليا  االستاذ و بغداد/الجادرية، 

 .مقررا  للفرل (الب جاسم محسنط)

جمناستك و تدريس المواد التطبيقية )النظرية والعملية( لأللعاب الفردية )العاب القوى،  الفرل  ويتولى

العاب و كمة، المالو المبارزة، و المصارعة والجودو، و اللياقة البدنية، و الجمناستك اإليقاعي، و األجهزة، 

انب إلى جت العليا ( نخبة من األساتذة األكفاء من حملة الشهادا، والسباحةرفع األثقالو المضرب، 

 قية من األوسمة الملونة إثناء تمثيلهم للمنتخبات الوطنية العرا الكثيرتقلدوا  وأبطاال   ،كونهم رياضيين
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في  سالبكالوريو اضية من حملة شهادة األلعاب الري، فضال  عن مجموعة مدربي في المحافل الدولية

 .مساعدين للتدريسيينونهم والذين يقومون بتدريس المواد التطبيقية ك ،التربية الرياضية

 

 

 
 

 من: حاليا   اللعاب الفرديةايتالف مجلس فرل  :مجلس الفرل
 ا.م.د عالء عبد اهلل فالح )عضوا (. .(رئيسا  ) محمد حسن هليل. أ.م.د

 .(عضوا  ) اسماعيل ابراهيم محمدأ.م.د.  .)مقررا( د امينم.د بان عدنان محم
 .(عضوا  )م.د. هويدة أسماعيل إبراهيم  .(عضوا  ).د. علي شبوط إبراهيم أ
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 فرع االلعاب الفرديةتدريسيو 
 االختصاص اللقب العلمي أسم التدريسي ت
 دولجو اعلم التدريب /مصارعة  أستاذ مساعد )العميد وكالة( /د. عدي طارق حسن 5
 التدريب/سباحةسلجة ف درسم (لمعاون االداريا)/د. فرقد عبد الجبار كاظم 2
 تعلم حركي/العاب مضرب أستاذ مساعد )رئيس فرع ( /د. محمد حسن هليل 3
 طب رياضي/مضرب مدرس )مقرر الفرع(/د. طالب جاسم محسن 4
 تعلم / جمناستك استاذ د. يعرب خيون عبد الحسين 1
 علم التدريب/ ساحة أستاذ حمود  د. أحمد ناجي م 6
 علم التدريب/ ساحة أستاذ د. مهدي كاظم علي 7
 بايوميكانيك/ساحة أستاذ د.عبد العزيز نايف الطائي 8
 فسلجة التدريب / ساحة أستاذ د.حسين علي حسن العلي 5

 فسلجة التدريب/ ساحة أستاذ د. ساطع إسماعيل ناصر 51
 بحث علمي/ كشافة اذأست د.هدى إبراهيم رزوقي  55
 علم التدريب/ جمناستك أستاذ د.عبد الرزاق كاظم علي 52
 تأهيل معاقين/ ساحة أستاذ د. ايمان عيد االمير زعون 53
 تعلم حركي/ مبارزة أستاذ د. بسام عباس محمد 54
 علم التدريب/ مبارزة أستاذ د. عبد الكريم فاضل عباس 51
 تعلم حركي/ مالكمة اذأست د. كمال جالل ناصر حسون 56
 معاقين/ساحة/بايوميكانيك  أستاذ د. حميد عبد النبي عبد الكاظم 57
 علم التدريب/مبارزة أستاذ  د. عبد الهادي حميد مهدي 58
 بايو/ اثقال أستاذ  د.علي شبوط ابراهيم 55
 علم التدريب / جمناستك أستاذ  د. صالح مجيد علي صالح 21
 علم التدريب /أثقال أستاذ  س سلماند. مؤيد جاسم عبا 25
 فسيلوجية التدريب/سباحة  مساعدأستاذ د.افتخار احمد السامرائي 22
 علم التدريب/ساحة مساعدأستاذ  د. محمد علي كاطع الناصري 23
 تعلم حركي/مبارزة مساعدأستاذ  د.عادل فاضل علي الدليمي 24
 التدريب/ ساحة ساحةعلم  مساعدأستاذ  د. حيدر فائق علي الشماع 21
 بايو/ ساحة مساعدأستاذ  د. سناء مجيد محمد  26
 تعلم حركي/ جمناستك مساعدأستاذ  د. خلود اليذ عبد الكريم محمد 27
 بايو/ ألعاب مضرب مساعدأستاذ  د. . حسناء ستار جبارخلف  28
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 االختصاص اللقب العلمي أسم التدريسي ت
 بايو/ جمناستك مساعدستاذ أ د.اسماعيل ابراهيم محمد 25
 علم التدريب/ العاب مضرب مساعدأستاذ  د. عماد عبد الكريم رشيد حسين  31
 رياضة معاقين/ ساحة مساعدأستاذ  د. احمد محمد إسماعيل خليل  35
 علم التدريب/ مصارعة مساعدأستاذ  د. . أحمد فرحان علي حسين  32
 تعلم/ سباحة مساعد أستاذ صطفى صالح الدين عزيز مساعدد 33
 ألعاب مضرب/ االسكواش مساعدأستاذ  د. علي جهاد رمضان  34
 تعلم حركي/ جمناستك فني مساعدأستاذ  د. غادة مؤيد شهاب  31
 / ألعاب مضربحركيتعلم  مساعدأستاذ  د. لؤي حسين شكر البكري 36
 علم النفس/جمناستك مساعدأستاذ  د. علي صبحي خلف 37
 ألعاب مضرب مساعدأستاذ  رشيد محمدد. وسن سعيد  38
 / ذوي االحتياجات الخاصةحركي تعلم مساعدأستاذ  د. سها علي حسين 35
 / مبارزةحركيتعلم  مساعدأستاذ  د. عالء عبد اهلل فالح محمد 41
 بايو/ سباحة مساعدأستاذ  د. أيهاب داخل حسين يوسف 45
 جودو تدريب رياضي/ مساعدأستاذ  اسعد عبد اهلل حمد السالمي 42
 فسلجة التدريب/سباحة مساعدأستاذ  د. وفاء صباح محمد 43
 تعلم حركي/ جمناستك مساعدأستاذ  د. أياد صالح سلمان الكبيسي 44
أيقاعي علم النفس/ جمناستك مساعدأستاذ  د. تماضر عبد العزيز محسن 41  
 بايو/ ساحة مساعدأستاذ  د.أنتصار رشيد حميد سليمان 46
 بايو/ أثقال مساعدأستاذ  لح مهديد.مصطفى صا 47
 علم النفس/ سباحة مساعدأستاذ  د. هويدة إسماعيل إبراهيم 48
 تعلم حركي/ألعاب مضرب مساعدأستاذ  د. علي مكي مهدي الناموس  45
 فسلجة التدريب/ ساحة مساعدأستاذ  د.زيدون جواد محمد جودي 11
 ناستكعلم النفس/ جم مدرس د. بان عدنان محمد أمين 15
 معاقين/ ساحة مدرس د .  خولة إبراهيم محيل 12
 بايو/ سباحة مدرس د . سامر منصور جميل خلف   13
 تعلم حركي/جمناستك فني مدرس د . علي عبد الواحد الزم رامي 14
 لياقة/ أثقال مدرس د . أحالم شفاتي محسن 11
 أثقال مدرس د . علي أحمد هادي  16
  / مالكمة /حاسباتعلم التدريب مدرس ناصر ار جب د . عبد الجليل 17
 سباحة مدرس م. يسار صبيح علي 18
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 االختصاص اللقب العلمي أسم التدريسي ت
 رياضة معاقين / أثقال مدرس د . ظافر حرب اإلبراهيمي 15
 مالكمة مدرس   د . علي مسير ياسين 61
 كرة يد مدرس   سهير متعب محمد جاسم 65
 بايو/ ساحة مدرس د جاسم عثماند . محم 62
 ساحة م.مساعد ميساء حسين مطرود 63
 أثقال م.مساعد تيسير أحمد سعيد 64
 أثقال م.مساعد محمد قصي محمد 61
 ساحة مساعددرس م علي صادق جواد ذياب 66
 مصارعة وجوجو مساعدمدرس  زاهر محمد حسن محمد 67
 أثقال مساعدمدرس  عمر خالد ياسر 68
 مالكمة مساعدمدرس  الف ربيع عباسإي 65
 العاب مضرب مساعدمدرس  علي حسن شكر البكري 71
 أثقال مساعدمدرس  حسين خميس حسن رميض  75
 جمناستك مساعدمدرس  جمال سكران حمزة خساك 72
 فسلجة مساعدمدرس  فاطمة حميد كزار 73
 ساحة وميدان م. العاب مازن حسين راضي 74
 جمناستك م. العاب علي أحمد علي 71
 سباحة م. العاب وليد قصي عبد اللطيف 76
 كرة طائرة م. العاب ماهر عامر جبار 77
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 للرعاية الصحية األولية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةفي صحي المركز لا
موزعين على ست وحدات  ،من ذوي االختصاصات الطبية ينيضم المركز الصحي عشر منتسب

 فضال  عن الوحدة اإلدارية: ،صحية
 يشغل منصب مدير المركز الصحي.وهو  ،يديرها رئيس أطباء ممارسين أقدم الوحدة الطبية: .8

 الخدمات التي تقدمها الوحدة الطبية:
 وتحديد العالج المناسب لها. ،تشخيص الحاالت المرضية للمراجعين 
 هاوعالج تشخيص اإلصابات التي يتعرض لها طلبة الكلية. 
  واإلصابات الرياضية إلى المستشفيات العامة. ،يل الحاالت المرضيةتحو 
جال خبرة في مولديه  ،أسنان أقدم طبيبو  ،أطباء أسنان ممارسينرئيس يديرها  وحدة األسنان: .2

 عملو  ،عمليات قلع األسنان الخدمات التي تقدمها وحدة األسنان:و طب وجراحة الفم واألسنان 
وير التص، و عمل الحشوات الضوئيةو  ،عمل حشوات الجذورو  ،مؤقتةالدائمية و العادية الحشوات ال

جراء  ،الشعاعي لألسنان  .واألسنانالجراحات الصغرى للفك وا 
رية وله خبرة في مجال التحليالت المختب ،يدار من قبل رئيس مساعد مختبر أقدم المختبر الطبي: .9

ي وفحص الكوليرا الروتين ،والخروج ،واألوبئة ونماذج اإلدرار ،ويقوم بعمل مختلف تحاليل الدم
ومتابعة نسبة الكلور في تركيز مياه الشرب، وتقوم وزارة الصحة عن طريق قطال الرعاية الصحية 

 األولية في الرصافة بتجهيز المختبر بالمواد المختبرية الالزمة إلجراء التحاليل.
د واجب وحدة الصيدلية ويتحد ،صيدلي أقدم مساعدأو  ،صيدليتدار من قبل  :وحدة الصيدلية .1

واألطفال وكذلك محاليل  ،وتحوي الصيدلية على األدوية للكبار ،بصرف األدوية للمراجعين
وحبوب تعقيم المياه، علما  إن تجهز األدوية يكون طريق وزارة الصحة/قطال  ،والتعقيم ،التنظيف

 وبجدول منتظم. ،الرعاية الصحية األولية في الرصافة
وخياطة  ،إذ يقوم بعمليات التضميد، وله خبره ،رئيس مضمدين أقدممن قبل  تدار وحدة الضماد: .9

فضال  عن إجراء بعض العمليات الصغرى وبأشراف  ،ومتابعة المرضى والمصابين ،الجروح كافة
 الطبيب المختص وتجهز كافة الضمادات والمعقمات الطبية المستعملة من قبل الصيدلية.

، وتحوي الوحدة على أجهزة العالج الطبيعي المعالج الطبيعيقبل  تدار من وحدة العالج الطبيعي: .6
 علما  إنها من أقدم الوحدات الطبية في الكلية.  ،المتنوعة

ن مرجع المركز تابع إلى و ويكون دوام المركز الصحي على مدار األسبول وعلى مدار السنة،  ا 
 الالزمة لعمل المركز، وقد قامت عمادة كافة المواد األساسبالتي تقوم بتجهيز المركز و  ،وزارة الصحة
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المستلزمات و  ،فاتوتجهيزها بالمكي ،والبناية ،حديثا  بترميم والوحدات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 .الخدمةاألخرى كافة، فضال  عن توفير عمال 
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 داد/ جامعة بغ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةفي  دار الضيافة
ينبهر كل من يزورها بما فيها من منشات رياضية متكاملة  أن األمليس جديدا على الكلية 

ث المساحة ومن حي ،األولىالعالمية فمن حيث العراقة فهي الكلية  إلىيرتفع  أكاديميا   تشكل صرحا  ل
خيرة  مومن حيث الكادر البشري فهي تض ،األكملي هومن حيث المنشات والتجهيزات ف ،األكبرفهي 

 مريحا   ا  ضيافة ليكون مسكنلليكون فيها دار  أن إالوما كان ينقص كلية بهذا التكامل  ،علماء الرياضة
 .يليق بمستوى ضيوف الكلية
 ،األملية الك إلىصرح جديد يضاف   كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةدار الضيافة في 

 الجهود الجبارة التي بذلت من قبل عمادة الكليةفبعد  ،والذي جاء لتتكامل فيه الكلية بكل النواحي
الخارجية  والمالعب ،والقاعات الداخلية ،وتطوير القاعات الدراسية ،لتطويرها من ناحية البنى التحتية

والمرافق الصحية. جاء افتتاح دار الضيافة على يد السيد وزير التعليم العالي  ،فضال عن الحمامات
 .ليضيف منعطفا جديدا يزيد من رونق هذه الكلية المتألقة األديب علي األستاذوالبحث العلمي 

 نشآتموتشرف نوافذها على معظم  ،والنخيل األشجارتقع هذه الدار في مكان هادئ تحيط به و 
تان خر أو  أسرة بأربعةمنها غرفتان  ،سريرا   (16)بواقع  غرفة  (21)الكلية وتتكون من طابقين تضم 

 زةوأجهمتكامل  بأثاثلغرف فتضم سريران وجميع هذه الصاالت مزودة باقي ا أما ،أسرةبثالث 
  .مستوى أعلىتكييف على  وأجهزة ،مع خدمة القنوات الفضائية ،بحجم كبير (LCD) تلفاز

   .ومطبخ ،ومطعم ،وصالة الجتماعات الوفود ،ئلصالة مخصصة للعوا كما تحتوي الدار
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وعلوم الرياضة كلية التربية البدنية مجلة  
متخصصة فصلية ( وهي مجلة علمية رياضية 0991تأسست مجلة التربية الرياضية عام )

منها  وصدر العدد األول ،وألغراض الترقيات العلمية ،بعلوم الرياضة ةبنشر البحوث العلمية الخاص
 لرياضةلوم اكلية التربية البدنية وعد يعم( وكان رئيس هيئة التحرير في حينها 0991في نيسان )

وتألفت  ،وسكرتير التحرير الدكتور علي عبد الزهرة الهاشمي ،األستاذ الدكتور غسان محمد صادق
  هيئة التحرير في ذلك الوقت من الذوات:

  احمد  حسن ناجياالستاذ الدكتور. 
  اسامة احمد حسيناالستاذ الدكتور. 
  عباس احمد السامرائياالستاذ الدكتور. 
  نذر هاشم الخطيبماالستاذ الدكتور. 
  وجيه محجوباالستاذ الدكتور. 
  قاسم المندالوياالستاذ الدكتور. 
  شامل كاملاالستاذ الدكتور. 

وفق رقم اإليدال في دار الكتب والوثائق على  هاكلوالمجلة حاصلة على الموافقات األصولية 
 (ISSN: 2073-6452ورقم التصنيف الدولي )ردمك( ) (.5990( لسنة )179العراقية ذي العدد )

 ويرأس هيئة التحرير االستاذ الدكتور حسن ناجي ومدير التحرير االستاذ الدكتور أسامة احمد حسين
 اآلنالصادرة منذ تأسيس المجلة ولحد  األعداد : 

 اإلصداراتعدد  السنة اإلصداراتعدد  السنة
0991 2 3112 0 
0992 3 3112 3 
0992 3 3112 3 
 مؤتمر 2مجلة +  2 3112 3 0992
0992 2 3112 2 
0992 3 3112 2 
 4 3119 مؤتمر 3مجلة +  3 0992
0999 2 2010 4 

3111 3 2011 4 

3110 3 2012 4 

3113 3 3102 2 

  3102 2 
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 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةوقاعة اللياقة البدنية في  ،مسبحال

 
أهم المسةةةةةةةةةابح في العراق لما يقدمه هذا  من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةةةةةةةةةةيعد مسةةةةةةةةةبح 

تسةةةةةةةةةهم في تمويل وزارة التي مادية الواردات فضةةةةةةةةةال  عن الالصةةةةةةةةةرح من دور كبير في خدمة المجتمع 
عد مركزا  ، إذ يكليةة التربيةة البةدنيةة وعلوم الريةاضةةةةةةةةةةةةةةةو  ،وجةامعةة بغةداد ،التعليم العةالي والبحةث العلمي

 .جميعها ة والسالمة واألمانترويحيا  وتعليميا  تتوافر فيه شروط الصح
ضةةةةةافة و  ،وقامت عمادة كلية التربية الرياضةةةةةة بحملة شةةةةةاملة لصةةةةةيانة كل ما يتعلق بالمسةةةةةبح ا 

 ،الكثير من اللمسةات التي جعلت المسةبح يسير باتجاه التحسين من أجل تقديم أفضل الخدمات للطلبة
 وللمشتركين.

 تتضمن بناية المسبح اآلتي:
 متر(،  29متر(، و)عرض  91وهو بالقياسات )طول  ،صص للتعليمأحدهما مخ انكبير  انحوضة

متر( ، أما الحوض الثاني فهو مخصةةص لفعالية  8.11ويتدرج العمق من متر واحد إلى العمق )
( 81-7-9-9-8متر( مع منصةةةات ثابتة للقفز بارتفاعات ) 1.31( وهو بعمق )Divingالقفز )

كما إن المسةةةةةةبح يحوى على مدرجات تتسةةةةةةع  تر.( م9( و)8متر، ومنصةةةةةةتين متحركتين بارتفال )
 ( متفرج.8111ألكثر من )
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 فة والمعدات ومكي ،مجهزة بأحدث األجهزة ،ولكال الجنسةةةةةةةةةين ،وبناء األجسةةةةةةةةةام ،قاعة للياقة البدنية
 صيفا  وشتاء .

 ( 2ساونة عدد.) 
 ( خزانات مالبسLocker خاصة )والمشتركين. بالطلبة 
 نتظار الاألكالت السةةةةةةريعة والمرطبات وهي مخصةةةةةةصةةةةةةة  م فيهاتقدوي المسةةةةةةبح كافتيريا مكيفة يح

 ولتناول وجبات الطعام والراحة. ،لزائرين الكراما
 الفترة الصةباحية( وتكون خاصةة الداء درس السباحة لطلبة  المسةبح مفتوح يوميا خالل فترة الدوام(

 اذ ان هناك يومين للطالبات وثالثة ايام للطالب. المرحلة الثانية،
 لمسبح:الخارجية لات نشاطال

 من الساعة و جميعها ألسةبول ا أياموالمناسةبات( يكون الدوام  ،في أثناء العطلة الصةيفية )والعطل
ظهرا  وحتى السةةةةاعة الثامنة مسةةةةاءا ، ويكون الدوام في شةةةةهر رمضةةةةان المبارك من  ةالثانية عشةةةةر 

ومن السةةةاعة الثامنة مسةةةاءا  وحتى  ،ظهرا  وحتى السةةةاعة الخامسةةةة مسةةةاءا   ةالسةةةاعة الثانية عشةةةر 
 الساعة الحادية عشر ليال .

 عليم رياضة السباحة.إقامة دورات صيفية لألطفال يتم فيها ت 
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 أما نشاطات قاعة اللياقة البدنية فتشمل

 عصةةةةرا   ةالخميس( من السةةةةاعة الرابعو  واالثنين، حي ثالثة أيام في األسةةةةبول )السةةةةبت،نشةةةةاط تروي
 .جميعها أيام السنة فيحتى الساعة الثامنة مساء  ومستمر 

 ( سنة على أن يرا51-52يسمح باالشتراك لألعمار من ). فقهم شخص أكبر سنا 

 لهرولة والحدائق ل ،يمكن للمشةةةةةةةةةةةةةتركين في اللياقة البدنية اسةةةةةةةةةةةةةتخدام المالعب الخارجية في الكلية
 الكرة الطائرة(.و كرة السلة، و )التنس األرضي، الرياضية والمشي وممارسة النشاطات 

 ليةاقة ا وأجهزة ،وأجهزة السةةةةةةةةةةةةةةير المتحرك ،تحتوي قةاعةة الليةاقةة البةدنيةة على دراجةات هوائيةة ثةابتةة
 وأثقال مختلفة األوزان. ،وبناء األجسام ،بدنيةال

 والتوجيه في التدريب الخاص لمن يرغب بتخفيف الوزن وباسةةةةةةتخدام  ،تقديم االسةةةةةةتشةةةةةةارات الغذائية
 وقاعة اللياقة. ،المالعب الخارجية
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 وأعداد المالعب الخارجية والقاعات الداخلية  ،مساحات
 /جامعة بغدادية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربفي 

 
 
 
 
 

   
    
 
 

 3م 32302( المساحة 2مالعب كرة القدم العدد )                 3م 2231( المساحة 2)األرضي مالعب التنس 
 
 

 
 

 
 

             
   
 
 
 

 3م39012( المساحة 0)ددملعب الساحة والمضمار الع              3م 3232( المساحة 3مالعب كرة اليد العدد )
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    3م 203( المساحة 0العدد ) قاعة المالكمة الداخلية              3م 211( ملعب المساحة 0ملعب خماسي كرة القدم )
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                      3م 203( المساحة 0العدد )قاعة المبارزة                   3م 232( المساحة 0العدد ) قاعة المصارعة والجودو 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     3م 302( المساحة 0)قاعة اللياقة البدنية                              3م 399( المساحة 0) قاعة رفع األثقال     
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3م 0211( المساحة 0)قاعة كرة السلة                       3م 322( المساحة 2)قاعة األسكواش مع المدرجات   
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 3م 3311( المساحة 0)الطائرة والمضمار الكرة قاعة كرة اليد و 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

     3م 0323( المساحة 0)قاعة الجمناستك اإليقاعي                    3م 0323( المساحة 0)قاعة الجمناستك الفني     
 
 
 
 
 

    
 

 

 
 

 3م 2211المسبح الداخلي المساحة 
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 مكتبة الكلية

(، وتم مؤخرا  إعادة تأهيلها 5976عام ) كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةةةةةةةتأسةةةةةةسةةةةةةت مكتبة 
بشةكل كامل وأصةبحت من أفضةل المكتبات التخصصية العلمية على صعيد العراق. إذ عانت المكتبة 

يزات كافة والتجه ،والمصةةةةةادر العلمية ،ر في الكتبكبي نقصفي بداية تسةةةةةعينيات القرن الماضةةةةةي من 
( دأبت عمادات الكلية 2005بدايات عام ) ومنذفي تلك المرحلة، العراق ظروف التي مر بها البسبب 

دارة المكتبة  والكتب الحديثة من خالل المشةةةةةةةةةةةةةاركة في المعارض  ،رفد المكتبة بالمصةةةةةةةةةةةةةادر العلميةبوا 
 أسةةةيسةةةهاتالمكتبة منذ  إدارةعلى  تناوبو والجامعات األخرى،  ،بغدادوالمحلية التي أقيمت في  ،الدولية
 أسمائهم أدناه:المدراء التالية  اآلنوالى 

 

 المدة االسم ت
 0922 – 0922 السيدة إيمان العبيدي  0
 0921 – 0929 السيد حيدر الزم  3
 0922 – 0920 السيدة شذى عباس  2
 0992 – 0922 السيدة رفاه حسين  2
 0992 – 0992 ية مولود عطاالسيدة سم  2
 3111 – 0992 السيدة هناء السامرائي  2
 3112 – 3110 السيدة إيمان جاسم محمد  2
 3112 – 3112 اآلنسة وفاء صبحي الدسوقي  2
 3101 – 3119 السيدة إيمان جاسم محمد  9

 3103 – 3100 اآلنسة وفاء صبحي الدسوقي  01
 ولحد اآلن – 3103 اآلنسة ذكرى كاظم  00
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 الكبرى قاعة المناقشات
( 211حوي )جة تهي قاعة مدر   كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةقاعة المناقشات الكبرى في  

بحيث  ،وتم في اآلونة األخيرة إعادة تأهيلها من الجوانب كافة ،والكتابة ،للجلوس ا  مخصص ا  كرسي
والمناقشات العلمية لرسائل  ،ش العملوور  ،والمؤتمرات ،أصبحت قاعة أنموذجية إلقامة الندوات

واطاريح الدكتوراه. وقد احتضنت هذه القاعة العشرات من النشاطات التي تقيمها وزارة  ،الماجستير
واتحاداتها  ،واللجنة األولمبية الوطنية العراقية ،ومنظمات المجتمع المدني ،والبحث العلمي التعليم العالي

لمحاضرات النوعية التي تقيمها لجنة التعليم المستمر وا ،وباقي الجامعات ،ورئاسة الجامعة ،المركزية
 مناقشات الدراسات العليا.و في الكلية 
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 المخيم الكشفي
جل استكمال دور الكلية في تقديم أفضل ما يمكن لطلبتها من حيث التطبيق العملي في أمن 

الكشفية،  ية للمخيماتكي الظروف الطبيعمادة الكشافة والمرشدات أقامت عمادة الكلية مخيما  كشفيا  يحا
وتم تشيده  ،( آالف متر مربع9111وبمساحة تزيد عن ) ،ه في البساتين المقابلة للكليةإذ تم إنشاؤ 

، وقد احتضن ةكاف روريةالملحقات الضو لمرافق الصحية بالكهرباء وا وتجهيزه ،ه من الخشبعظم أجزائم
زارة مديريات التابعة لو المن النشاطات الخارجية التي تقيمها  ( العديد2188في عام ) هإنشائالمخيم منذ 

 .فضال  عن تدريس المواد العملية لدرس الكاشفة والمرشدات في الكلية ،التربية
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 شعبة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ترتبط شعبة التخطيط والمتابعة بالسيد المعاون 

مال الشعبة في إنجاز اإلداري، وتتضمن أهم أع
حصاء الطلبة  ،اإلحصاء الجامعي للتدريسيين وا 

نجاز الهيكلية التنظيمية  ،الموجودين الفنية و  ،العلميةوا 
 همسأر يتواإلدارية، ويعمل في الشعبة ثالث موظفين 

ة ، أما الوحدات التابعة للشعب(باسم جبارة شخير)السيد 
ووحدة  ،وقاعدة البايانات ،وحدة اإلحصاء فهي:

 ووحدة إسكان الطلبة. ،المعلومات والهيكلية
 شعبة التسجيل

ية وعلوم كلية التربية البدنتعد شعبة التسجيل في 
 وثيق ارتباطمن الشعب المهمة والتي لها  الرياضة

 ياإلدار وتقع هذه الشعبة قرب القسم  ،ومباشر بالطلبة
نجاز كافة المعامالت الخاصة بالطلبة بإ وتعنى

 ،قوتزويدهم بالوثائ ،والخريجين اسةبالدر  المستمرين
 ،والتأييدات الخاصة بهم ألغراض التعيين أو الدراسة

يعمل ، و يهملإالتي ترد كافة وتنفيذ القوانين والتعليمات 
اعد وتترأسهم المدرس المس ،عشر موظفا   اأثنفي الشعبة 

  .(ليلى عبد االمير)
 2181 - 2189للعام الدراسي  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةأعداد الطلبة في 

 المجموع اإلناث الذكور رحلةمال
 285 67 254 األولى
 271 71 551 الثانية
 285 71 254 الثالثة
 221 78 574 الرابعة
 5161 251 757 المجموع
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 الموارد البشريةشعبة 
تعد شعبة الموارد البشرية الذراع التنفيذي 

 قوفعلى  كافة منتسبينللللمعامالت الرسمية الذاتية 
وكذلك  ،والتعليمات السائدة ،والقوانين ،الصالحيات

 والدوائر ،وتشكيالتها من العمادات ،التواصل مع الجامعة
األخرى بما يكفل جريان العمل األداري على الوجه 

د السي  أسهمر ويعمل في الشعبة سبعة موظفين يت، المطلوب
 .(مصطفى هاشم إسماعيل)

 باتالحساشعبة 
 المهمة في الشعب اإلداريةقسم الحسابات أحد 

ى بالجانب التي ت عنو  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
وعلى وفق التعليمات  ،المالي الصرف في الكلية

 عشرة موظفات  الشعبةيعمل في والقوانين المالية، و 
 .تمديرة الحسابا(/نضال نوري صادق)تترأسهم السيدة 

 
 التدقيقالرقابة و شعبة 

وتقوم بالرقابة والتدقيق على شعب الكلية كافة إذ 
 ،من رواتب وسجالت المصروفاتكافة يتم تدقيق وحداتها 

ومطابقتها ومتابعة تنفيذ  ،وسجالت القبض ،وصناديق
تدار و  ،ورفع التقارير الدورية ،الميزانية ومراقبة المخازن

 .(يمحنان سل)ين تترأسهم السيدة الشعبة من قبل موظفت
 الشعبة القانونية

 نع مسؤولةال هي الشعبة القانونية في الكلية
التعاقدات الخاصة بمرافق و  ،والمزايدات ،كل المناقصات

الكلية وما يصاحبها من اجراءات  تتم داخلالكلية التي 
نية اثناء العروض وفتح العطائات وتدار الشعبة من قانو 

 .(عبد الكريم راضي سكينة)قبل القانونية 
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 دامة الحدائق والمالعبشعبة إ
دامة  ،والري ،وهي شعبة مسؤولة عن الزراعة وا 

الخضرة وجمالية الكلية إذ تعمل على إدامة وتنظيم 
 ،تهاوزراع ،الجدران الداخلية والخارجية وتقليم األشجار

وقص المسطحات  ،والحشرات ،ومكافحة األدغال
وسقي  ،وتأهيلها ،الخضراء في المالعب والحدائق

ق الخضراء عن طريق منظومة سقي متكاملة المناط
ترأسهم ي عشر موظفا   ستة هذه الشعبةعمل في وي ،حديثة

 .(جبرمحمد وسام ) المهندس الزراعي
 الصيانةشعبة 

 عنىوالتي ت ،في الكليةالحيوية  وهي من الشعب
خدمة هذه المؤسسة العلمية الكبيرة وديمومة الحفاظ ب

عمل وي تهاها تجهيزاوصيانة بنايات ،على بنيتها التحتية
  دسالمهنيترأسهم  عشر موظفا   اأثن هذه الشعبةفي 

 .(كريم لعيبي)
 

 



10 

 

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
إلى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث  تم استحداث وحدة ضمان الجودة واالعتمادية استنادا  

( بتاريخ 88كلية  في الجلسة )( وحصلت موافقة مجلس ال6/82/2113( في )298العلمي ذي العدد )
لدكتور وتكليف األستاذ ا ،ويكون ارتباطها بالسيد العميد مباشرة ،( على تشكيل الوحدة21/8/2181)
شعبة ضمان الجودة والتقويم الجامعي والمبلغ بالكتاب  استحدثت . ثمبمهامها  (حمد حسينسامة أ)أ

 (، 81/9/2181( في )699ب الوزير، ذي العدد )الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ مكت
وتم تغيير اسم الشعبة ليصبح )ضمان الجودة وتقويم األداء(. وقد حصلت الكلية على المرتبة األولى 

( بعد 2181-2113وفق التخصص العام لكليات التربية الرياضية للعام )على ضمن تقييم الكليات 
وتجاوز نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة التي من  ،ية العامإجراء المراجعات المستمرة على واقع الكل
 .إلى الحصول على االعتماد الدولي وصوال   ،شأنها االرتقاء بواقع الكلية نحو األفضل

  .الفرقية لعابالالتدريسي في فرل ا ( لؤي سامي رفعت ) االستاذ المساعد الدكتور ويتراس الشعبة حاليا  
 :مهام الشعبة وواجباتها

 .هاوأهداف ورسالتها صياغة رؤية الكلية .5
 التوصيات التي من شأنها االرتقاء بمستوى الكلية.، ورفع وكتابة التقارير ،ت التقويم الذاتيء عملياإجرا .2
 إقامة الندوات الخاصة بنشر ثقافة الجودة في الكلية. .3
 ومحدثة عن الكلية. ،إنشاء قواعد بيانات خاصة .4
 إجراء عملية تقييم أداء التدريسيين والموظفين في الكلية وأرشفتها. .1
 عملية تقييم األداء العام للكلية السنوي. إجراء .6
 نشر التقارير الخاصة بالكلية على الموقع االليكتروني الخاص بالكلية. .7
 وورش العمل بالتعاون مع لجنة التعليم المستمر. ،والمحاضرات النوعية ،إقامة الندوات .8
 .والنشاطات التي تقيمها الكلية اليكترونيا   ،والمؤتمرات ،توثيق االنجازات .5

 إعداد خطط الكلية في مختلف االتجاهات. .51
 إجراء عمليات تقويم التدريسيين من وجهة نظر الطلبة. .55
 البرامجي. يرسم خارطة طريق للحصول على االعتماد األكاديم .52
قامة الندوات وورش العمل ،استضافة .53 والدورات التي يقيمها قسم ضمان الجودة في رئاسة جامعة بغداد،  ،وا 

 عالي والبحث العلمي.ووزارة التعليم ال
     .العلميتبر مخالودليل  ،ودليل المكتبة ،ودليل القبول ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةإعداد الدليل الخاص ب .54
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 الدكتور لؤي سامي رفعت

 مسؤول شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
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 لجنة الترقيات العلمية    
بدنية كلية التربية العلمية في الترقيات التعد لجنة 

جامعة بغداد من الوحدات المهمة والفعالة /وعلوم الرياضة
ويتمثل دورها في متابعة حركة الترقيات  ،في الكلية

 اذيةاألستمرتبة  إلىللتدريسيين من مرتبة مدرس مساعد 
والشروط المحددة من  ،وفق قانون الترقيات العلميةعلى 

وتتألف  .العراقية تعليم العالي والبحث العلميرة القبل وزا
 :لجنة الترقيات العلمية في الكلية من الذوات

  .ا  رئيس ،حسن ناجي محمودأ.د. 
  .وا  عض ،فارس سامي يوسف شاباأ.د.  
  .ا  عضو  ،اسامة احمد حسينأ.د. 
  .ا  عضو  ،ق نزار مجيدرطاأ.د. 
  اللجنة سكرتيرة ،أريج عباس غنيالسيدة.                        

 وحدة األنترنيت
 ،وموظفي ،تقدم وحدة االنترنيت الخدمة لطلبة

وتدريسي الكلية مقابل أجور رمزية وتشمل خدمات 
نترنت قدم في الكلية خدمة االوالطباعة كما ت   ،التصفح

في  مجانا  وللجميع، ويعملالالسلكية في جميع بناياتها 
 (ماعيلإسشهالء )تترأسهم السيدة  موظفاتالوحدة ثالث 
 
 المتابعةوحدة 

 ،بتنظيم دخول الطلبةالمتابعة وحدة تقوم 
 عن والمراجعين فضال   ،والموظفين ،والسادة التدريسيين

 ،وتنظيم الدخول للمؤتمرات ،حماية ممتلكات الكلية
 فموظ عشر ثنااويعمل في الوحدة  ،واالحتفاالت

 .(علي كمال حسين)يترأسهم المدرس المساعد 
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 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةفي عالم وحدة اإل
 يحتل اإلعالم في عصرنا الحالي مكانة مهمة في حياة األمم والشعوب لما له من أدوار في

اإلنسان  هم بفاعلية في تشكيل وعي، فوسائل اإلعالم أصبحت تسوالمعارف ،والوعي ،تشكيل الثقافات
ي فه على بيئات أخرى قد ال تكون قريبة منه فأو من خالل تعر   ،بربطه ببيئته المباشرةأكان سواء 

ضايا في مشاكله، وكيفية معالجة هذه القو  ،طبيعتها وثقافتها، فاإلعالم: هو التعريف بقضايا العصر
أو مؤسسة من خالل وسائل اإلعالم  ،أو دولة ،ضوء النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام

كلية وبرعاية مباشرة من عمادة  ،على هذا األساسو  المشروعة. ، وباألساليبوخارجيا   المتاحة داخليا  
 (ليل خماسرياض خ) األستاذ الدكتور  السابق متمثلة بشخص عميدها التربية البدنية وعلوم الرياضة

لعراقي عطي المجتمع اتجامعة بغداد ل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةإلعالم في ا وحدة تانبثق
وتأثيرها في المجتمع من خالل تنظيم العمل اإلعالمي  ،ونشاطاتها ،ونظامها ،ليةصورة واضحة عن الك
من خالل التنسيق مع المنافذ اإلعالمية المتعددة في العراق مثل الصحف و  ،داخل الكلية وخارجها

 وحدة تومن جانب آخر فقد أطلق وغيرها من المؤسسات اإلعالمية، ،وبرامج القنوات الفضائية ،اليومية
ية الرياضية والخبرات العلمالعنان لكل أنوال المعلومات  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعالم في اإل

متلكها أسرة هذه الكلية لتخرج من بين جدران القاعة الدراسية نظريا  وعمليا  وتصل إلى جميع تالتي 
بية الرياضية إصدار جريدة التر  لمن ينتفع بها ثقافيا  ومهنيا  من خالل وبخاصةشرائح المجتمع العراقي 

كل ما هو  عن فضال  وأخبار الرياضيين األكاديميين وغير األكاديميين  ،المتخصصة بالعلوم الرياضية
 ستاذ المساعداالويدير وحدة اإلعالم في الكلية  .هاجديد في األسرة الرياضية العراقية داخل الكلية وخارج

 األلعاب الفردية. التدريسي في فرل (أسعد عبداهلل السالمي)
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 كلية استربية اسبدنية وعلوم اسرياضةجريدة                   اسسماي دهللابأسعد عا.م.            
 مامـــــــــــر وحدة اإلعــــــــــــــيدي       
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 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالموقع االلكتروني ل
http://www.cope.uobaghdad.edu.iq 

وتدرج  واجهة الكلية على العالم، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةيشكل الموقع االلكتروني ل
مثلة الرعاية التامة للعمادة مت إن إذهو عليه اليوم،  ما إلىالموقع من كونه صفحة واحدة بواجهة ثابتة 

كان افة كعميد الكلية وتوفير مستلزمات النجاح  (عدي طارق حسن الربيعي)الدكتور  المساعد األستاذ
لجامعة  األمالمهمة المتفرعة من الموقع  األجزاءحد ويعد الموقع أ البالغ في تطوير الموقع. األثرلها 
خدمات  عويقدم الموق بحجم غير محدود.و العالمية  (السيرفراتالخوادم ) أفضلحد ، ومرفول على أبغداد

ضال عن األولية العليا ف للدراستينوجدول الدروس األسبوعي  ،كبيرة في نشر أخبار ونشاطات الكلية
والبحوث المنشورة. كما  ،وملخصات بحوث الدراسات العليا ،ومفردات الدروس ،محاضرات األساتذة
لخاص يد االلكتروني اخدمة البر  ويقدم أيضا ،إلى المكتبة االفتراضية العراقية يقدم الموقع مدخال  

  .بالتدريسيين
فرل  في التدريسي (محمد جاسم عثمان)الدكتور المدرس الموقع االلكتروني  إدارةيشرف على و 

 :ين همعضوية متخصصبو  األلعاب الفردية 
  إلى اللغة األنكليزية األخبارم. ميادة زهير مسؤولة ترجمة. 
 إلى اللغة األنكليزية. فحات الثابتةيعرب خيون مسؤولة ترجمة الكيانات والص . أنساما.م 
 رشا عبد الحسين مسؤولة تحرير ونشر الصفحات والكيانات الثابتة .م.م. 
  األخباروميد مسؤولة تحرير ونشر أم.م بان.  

 

http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/
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 شخصيات ال تنسى
 اللهم أغفر لهم وأجعل الجنة مثواهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األستاذ المرحوم أكرم فهمي              األستاذ الدكتور المرحوم منذر هاشم الخطيب  
 
 
 
 
 

 األستاذ الدكتور المرحوم نجم الدين السهروردي
 
 
 
 
 
 
 

 االستاذ الدكتور نجم الدين السهروردي
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 للمراسلة واالستفسار
 22129ص.ب  – كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –جامعة بغداد  –بغداد  –العراق 

 7784430 – 01 – 00964هاتف البدالة: 
 
 
 
 7763232 – 01 – 00964هاتف مكتب السيد العميد 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالموقع الرسمي االلكتروني ل

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

 رياضةكلية التربية البدنية وعلوم الالبريد الرسمي االليكتروني ل
E-Mail:   info@cope.uobaghdad.edu.iq 

ي ف كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االليكتروني ل
 جامعة بغداد

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