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 حمارضة علمية يف الرتبية البدنية وعلوم الرايضة عن ظاهرة الادمان:

 

مان عىل اخملدرات( القاها عضو اقامت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد حمارضة علمية بعنوان )البعد الس يايس والاقتصادي لظاهرة الاد

تعاطي اخملدرات  الهيئة التدريس ية ا.م.اسامة عبد عيل الربيعي اليت جاءت تنفيذا لتوجهيات رئاسة اجلامعة اليت نصت عىل اقامة حمارضات توعوية من خماطر

تتعرض لها اجملمتعات ما مل تكن متحصنه مهنا امنيًا  اليت اوصت هبا اجلامعة حيث تعد  مشلكة  الإدمان لتعاطي اخملدرات من أ خطر املشالكت اليت قد

 وفكراًي .

مليون دولر يف عام  150وتضمنت احملارضة وفق تقدير مكتب ال مم املتحدة ملتابعة اخملدرات واجلرمية فاإن امجلاعات املسلحة غري التابعة لدلول رحبت حنو 

رضائب مفروضة عىل زراعة خشخاش ال فيون والإجتار ابل فيونيات، وبشلك عام يصعب  من جتارة ال فيونيات ال فغانية غري املرشوعة يف شلك 201٦

جاميل ثروات امجلاعات الإرهابية فتقوم بذكل واكلت الاس تخبارات العاملية وهو أ مر يتصف ابلرسية ولكن تؤكد التقارير الإعالمي ة عيل أ ن جزء كبري تقدير اإ

 عيل أ نشطة غري مرشوعة. من املوارد املالية لتكل امجلاعات تعمتد

حمور افغانس تان ولن الرشق الاوسط احد امه مناطق عبور العقاقري اخملدرة احملظورة يف العامل ، مما احضى من العراق ان يعد ممرًا لعبور اخملدرات من 

 وابكس تان اىل اخلليج .
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 زيية:لكية الرتبية وعلوم الرايضة جتري الامتحان التجرييب الاول ابللغة الانلك

( يف احدى اخملتربات  onlineاجرت لكية الرتبية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد الامتحان التجرييب الاول للغة الانلكزيية لطلبة ادلراسات العليا بطريقة ) 

 عىل ادلراسات الكربى لالنرتنت اذلي يمت من خالهل الطلبة مبامرسة الامتحان بشلك مبارش عرب املوقع الالكرتوين اذلي يعد من الرشوط الاساس ية للتقدمي

 العليا.

لتعاون مع خمترب الانرتنت يف اللكية اذلي قام بتوفري واجري الاختبار ابلتعاون عرب الرشاكة مع مركز احلاس بة الالكرتونية يف جامعة بغداد وكذكل اب

 حاس بات مبواصفات عالية لغرض اجراء العملية الامتحانية ابنس يابية متناهية.

تبارات حية الاخ يذكر ان الاختبار شهد حضور الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي معيد اللكية اذلي اشاد هبذا التطور اذلي يصل اليه العمل يوما بعد يوم من ان

 واكن الاختبار ابرشاف مدرسة املادة ادلكتورة انسام يعرب خيون
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 :لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم زايرة طالبية لنصب الشهيد التارخيي

اترخيية تشعر الطالب اليت يتعرف علهيا مبا  اقامت لكية الرتبية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد زايرة تثقيفية لطلبة اللكية اىل نصب الشهيد ملا حيمهل من معامل

ت احلقيقية اليت تعرض هل بدلان العزيز من احداث اترخيية عرب س نوات طويةل يف املايض وتقدمي الكثري من التضحيات لشهدائنا الابرار والاساطري والروااي

 .قدهما مقاتلينا الشجعان

بغداد برضورة قيام طلبة اللكيات بزايرة ميدانية اىل نصب الشهيد لغرض التعرف عىل ما حيتويه  وجاءت هذه الزايرة استنادا اىل توجهيات رئاسة جامعة

بل القامئني النصب من شواهد اترخيية وارشف عىل الزايرة الطالبية التدريس يان يف اللكية أ .م ميادة زهري و م.صقر غين فضال عن تقدمي رشح مفصل من ق 

 من اروع صور البطوةل والفداء للطلبة الزائرين عىل الرصح ملا حتمهل هذه الاحداث
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 :عامدة الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تتفقد عائةل الفقيدتني تبارك وشهد

يف مجيع  رايضينيبتوجيه واهامتم كبري من الاس تاذ ادلكتور عدي الربيعي معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة وهجوده املتواصةل يف متابعة ودمع ال

 .الصعوابت اليت تواهجهم يف مسريهتم الرايضية

تبارك وشهد اللتني توفيتا بسبب سقوط جدار اندي احلر وتسبب مبقتل    زار وفد من اللكية مض عدد من اعضاء الهيئة التدريس ية واملوظفني الفقيدتني

 واساتذة ومنتس يب اللكية  واملواساة ذلوي الضحية نيابة عن جملس اللكية الطفلتني الربيئتني، واعرب الوفد عن تقدمي التعازي لهذه احلادثة الالمية
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 اخلاقاين يتس من منصب عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف بغداد

صب معيد اللكية من مراس مي تسلمي واس تالم من 15/5/2019شهد جملس لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الاربعاء املوافق 

 .الاس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي اىل الاس تاذ ادلكتور قامس محمد حسن اخلاقاين

معيد اللكية سائلني وتقدم اساتذة وموظفي لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة بأ زىك الهتاين والتربياكت لل س تاذ ادلكتور قامس محمد مبناس بة تس منه منصب 

 دوام املوفقية والنجاح مبسريته العلمية والوظيفية خدمة لعراقنا العظمي وجامعتنا احلبيبةاملوىل عز وجل 

ية الرتبية البدنية وهبذه املناس بة يتقدم اساتذة وموظفي اللكية ابلشكر والعرفان لل س تاذ ادلكتور عدي الربيعي دلوره الفاعل يف مسرية الهنضة العلمية للك 

 . املتواصل طيةل الس نوات املاضية ممتنني هل دوام املوفقية والنجاح وعلوم الرايضة ومعهل ادلؤوب

ان ، ابيو يذكر ان اخلاقاين حــــاصل عىل شهاديت املاجس تري و ادلكتوراه من جامعة بغداد العراق يف اختصاص فلسفة الرتبية الرايضية )ساحة و ميد

لتحليل احلريك، مجليع فعاليات الرايضية خاصة فعاليات العاب الساحة و امليدان، مياكنيك (، ابحث علمي يف اختصاص البايومياكنيك الراييض و ا

 .( لكوفةعضواللجنة العلمية يف وزارة الش باب و الرايضة، وشغل عدة مناصب ادارية، مهنا )معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضية يف جامعة ا
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 الرتبية البدنية وعلوم الرايضةاخلاقاين يرتأ س اوىل جلسات جملس لكية 

اوىل جلساته برئاسة الاس تاذ ادلكتورقامس محمد حسن  15/5/2019املوافق   عقد جملس لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة بغداد يوم الاربعاء

 .السادة الاعضاءاخلاقاين بعد تس منه منصب معيد اللكية خلفا لالس تاذ ادلكتور عدي طارق الربيعي وحبضور مجيع 

عريقة، وبدوره اثىن واس هتلت اجللسة ابلرتحيب ابلس يد العميد ممتنني هل دوام املوفقية والنجاح مبسريته العلمية والوظيفية خدمة للكيتنا الام وجامعتنا ال

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

اخر املس تجدات واملشاريع والنشاطات اكفة اليت تقوم هبا اللكية واختاذ القرارات املناس بة مبا يضمن ابدلرجة ال ساس مقتضيات   مت أ ثناء الاجامتع دراسةو

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

 .التعلاميت والضوابط والصالحيات ويمت توثيق حمارض الاجامتعات اكفة

واليت تقرر عقدها يف  2019-2018وتضمنت اجللسة ايضا مناقشة اخر الاس تعدادات لتادية الامتحاانت الهنائية لطلبة ادلراسة الاولية للعام ادلرايس 

ر اجلاري، كام ومت مناقشة التوجهيات والتعلاميت اجلامعية، مهنا التاكيد عىل طلبة ادلراسات العليا حضور مجيع املناقشات العلمية السابع والعرشبن من الشه

التاكيد  ، كام ومتاملنعقدة يف اللكية لالس تفادة ولالطالع عىل البحوث واملوضوعات اخملتلفة لتكوين خلفيات حبثية يس تفاد مهنا مس تقبال عند اعداد البحوث

 .وغريها Thomson , Scopus نرش البحوث العلمية اخلاصة مضن قواعد بياانت النرش العاملية من  عىل رضورة
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شارك( املصاحب للوسائط فائقة التداخل يف تعمل فعالية دفع الثقل  –زاوج  -اطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش تأ ثري اس تخدام اسرتاتيجية )فكر

 اه حنو ممارسة النشاط الراييضوالاجت

مناقشة اطروحة ادلكتوراه للطالب )حيدر طه عبد الرضا(  13/5/2019جامعة بغداد يوم الثنني املوافق –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة   

 .ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور عبد اجلليل جبار انرص

شارك( املصاحب للوسائط فائقة التداخل يف تعمل فعالية دفع الثقل والاجتاه حنو  –زاوج  -اس تخدام اسرتاتيجية )فكروهدفت الاطروحة املوسومة بـ )تأ ثري 

للقسم الرئيس ممارسة النشاط الراييض واستامثر وقت التعمل دلى طالب الصف الثاين املتوسط( ، اىل التعرف عىل تصممي دروس تعلميية يف اجلانب النظري 

 –التعرف عىل اتثري اس تخدام اسرتاتيجية )فكر  ية دفع الثقل ابس تعامل تقنية الوسائط فائقة التداخل، ورفعها عىل الش بكة العاملية)الانرتنيت(،يف تعمل فعال 

 –زاوج  –فكرالتعرف عىل اتثري اس تخدام اسرتاتيجية )  شارك( مبصاحبة تقنية الوسائط فائقة التداخل، يف تعمل فعالية دفع الثقل والاجناز، –زاوج 

 –التعرف عىل اتثري اس تخدام اسرتاتيجية )فكر  شارك( مبصاحبة تقنية الوسائط فائقة التداخل، يف تغيري اجتاهات الطالب حنو ممارسة النشاط الراييض،

 .شارك( مبصاحبة تقنية الوسائط فائقة التداخل، يف الاستامثر الامثل دلرس الرتبية الرايضية –زاوج 

دون ان حيقق الاهداف املرجوة منه وامهها   درس الرتبية الرايضية، اىل فرصة للرتوحي والابتعاد به عن اجلو ادلرايس فقط،  بحث يف حتولمتثلت مشلكة ال 

والتحصييل، كام انه عريف تعلمي املهارات الرايضية اخملتلفة للطالب، واكساهبم اجلوانب الاخرى املمتثةل بتطوير القدرات البدنية واحلركية، فضال عن اجلانب امل

س الرتبية من العوامل الهامة يف زايدة اجتاه الطلبة حنو ممارسة النشاطات البدنية والرايضية، ومن جانب اخر فان مشلكة الضعف يف استامثر وقت در 

 .الرايضية ما زال قامئا
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طالبا، مت تقس ميهم اىل عينة جتريبية  ٦0اين املتوسط وعددمه طالب الصف الث  ولتحقيق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب واختار عينة من

 .وأ خرى ضابطة

اثر وبشلك اجيايب عىل   شارك( ودجمها ابلتكنلوجيا احلديثة -زاوج –ان اس تخدام اسرتاتيجية )فكر  -وتوصلت اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

شارك( حقق مبدأ   -زاوج –ل سرتاتيجية )فكر  النشاط الراييض، وأ ن مصاحبة الوسائط فائقة التداخلالاداء املهاري لفعالية دفع الثقل وزايدة الاجتاه حنو 

فكر، زاوج، شارك(   ل سرتاتيجية  التشويق والااثرة مما اثر اجيابيا عىل ال داء والاجتاه حنو ممارسة النشاط الراييض وأ ن مصاحبة الوسائط فائقة التداخل

 .امثر وقت التعملاكن هل تأ ثري واحض يف است

اتيجية واوىص الباحث برضورة تعريف مدريس ومدرسات الرتبية الرايضية ايلسرتاتيجيات احلديثة، وفتح دورات عىل كيفية اس تخداهما ول س امي اسرت 

 .()فكر، زاوج، شارك

الاس تاذ املساعد ادلكتور حيدر صبحي   يل ،وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور محمد حسن هليل رئيسا، الاس تاذ ادلكتور حيدر فائق ع

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور ابن عدانن محمد، الاس تاذ املساعد ادلكتور زهري صاحل، الاس تاذ املساعد ادلكتور عبد اجلليل جبار مرشفا  ابراهمي،
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 تدرييس يف لكية الرتبية البدنية و علوم الرايضة يشارك يف مارثون دويل ابملانيا

براهمي يف مارثون ليزبك ادلويل يف املا نيا وحقق املركز الاول شارك عضو الهيئة التدريس ية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد سامر سعد اإ

نيا للمشاركة يف دورة كرة القدم ( وذكل من خالل تواجده يف مدينة ليزبك يف املا 32(بيامن حل يف التسلسل العام مبركز ) 3٤-30يف الفئه العمرية من )

 .ادلولية

حملافل ادلولية وتعد هذه املشاراكت املهمة ابلنس بة لبدلان عىل املس توى العام وكذكل دليل كبري عىل تشجيع اجلامعات العراقية يف احلضور يف مثل هذه ا

 .توحتقيق ارقام نقف عندها ونشجع الرايضيني يف دميومة املشاركة يف مثل هذه البطول

ته يف وعرب الفائز سامر سعد عن فرحه ازاء مشاركته يف هذه البطوةل ابلرمغ من تواجده من اجل حتقيق هدف اخر لتطوير قدراته الفنية عرب مشارك 

 .ادلورات التدريبية
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 :لكية الرتبية وعلوم الرايضة جتري الامتحان التجرييب الاول ابللغة الانلكزيية

يف احدى اخملتربات  ( online ) وعلوم الرايضة جبامعة بغداد الامتحان التجرييب الاول للغة الانلكزيية لطلبة ادلراسات العليا بطريقةاجرت لكية الرتبية 

ادلراسات  عىل الكربى لالنرتنت اذلي يمت من خالهل الطلبة مبامرسة الامتحان بشلك مبارش عرب املوقع الالكرتوين اذلي يعد من الرشوط الاساس ية للتقدمي

 .العليا

ي قام بتوفري واجري الاختبار ابلتعاون عرب الرشاكة مع مركز احلاس بة الالكرتونية يف جامعة بغداد وكذكل ابلتعاون مع خمترب الانرتنت يف اللكية اذل

 .حاس بات مبواصفات عالية لغرض اجراء العملية الامتحانية ابنس يابية متناهية

الاس تاذ ادلكتور قامس محمد حسن اخلاقاين اذلي اشاد هبذا التطور اذلي يصل اليه العمل يوما بعد يوم من انحية  اللكية  يذكر ان الاختبار شهد حضور معيد

 الاختبارات واكن الاختبار ابرشاف اساتذة املادة الاس تاذ املساعد انسام يعرب خيون والاس تاذ املساعد ميادة زهري

 

 



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

 
 

18 
 

 

 



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

 
 

19 
 

 الرايضة يتفقد امتحاانت طلبة ادلراسات العليا: معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم

ا املاجس تري بفرعيه العام تفقد الاس تاذ ادلكتور قامس محمد اخلاقاين معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد سري امتحاانت طلبة ادلراسات العلي

 .2019-2018واخلاص للعام ادلرايس 

الامتحانية والاس امتع اىل احتياجاهتم والاطالع عىل أ راهئم حول طبيعة الاس ئةل ومدى تطابقها مع مفردات املهنج املقرر ، وتضمنت الزايرة تفقد العملية 

متحانية عىل توفري اكفة املس تلزمات واملقومات لإجناح العملية الامتحانية خدمة ل   لمسرية العلمية .ويف هناية الزايرة اثىن عىل ادلور الفعال للجان الإ

 يد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يتفقد امتحاانت طلبة ادلراسات العليا:مع 

ا املاجس تري بفرعيه العام تفقد الاس تاذ ادلكتور قامس محمد اخلاقاين معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد سري امتحاانت طلبة ادلراسات العلي

 .2019-2018واخلاص للعام ادلرايس 

املهنج املقرر ، وتضمنت الزايرة تفقد العملية الامتحانية والاس امتع اىل احتياجاهتم والاطالع عىل أ راهئم حول طبيعة الاس ئةل ومدى تطابقها مع مفردات 

متحانية عىل توفري اكفة املس تلزمات واملقومات لإجناح العملية الامت  حانية خدمة للمسرية العلمية .ويف هناية الزايرة اثىن عىل ادلور الفعال للجان الإ
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 :معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يس تقبل مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الرايضة

اايد  ضة الاس تاذاس تقبل الاس تاذ ادلكتور قامس محمد اخلاقاين معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الراي

 . بنيان لقيام الاخري بهتنئته عىل تس منه منصب عامدة اللكية

طوير اماكنيات وتضمن اللقاء ايضاء تبادل الافاكر واملقرتحات بني اجلانبني من اجل تطوير اجلانب الراييض عىل الصعيد املؤسسايت من هجة وعىل مس توى ت

الرايضية يف املس تحقات القادمة فضال عن اجراء التعش يق الااكدميي مع احصاب اخلربات يف الالعبني من اجل احلصور عىل اكرب عدد ممكن من الاجنازات 

 .جمال مجيع الالعاب الرايضية
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 :لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تقمي ورشة معل عن خصوصية التدريب ومراكز اللعب

احلقائق النظرية والعملية ملبدأ   –معل حتت عنوان ) خصوصية التدريب ومراكز اللعب  اقامت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد ورشة

 (خصوصية التدريب

سامح نور  وحارض يف ورشة العمل فهيا لك من التدريس يات يف اللكية ال س تاذ ادلكتور عامر دروش رش يد امني / فرع العلوم النظرية وال س تاذ املساعد

 .حرضها لفيف مجموعة من تدرييس وطالب وطالبات اللكية  فرقية واليتادلين عيىس / فرع ال لعاب ال

ا وهماراي وتضمنت الورشة احلقائق النظرية والعملية ملبدأ  خصوصية التدريب من حيث التأ ثريات والتغريات اليت حيدهثا التخصص ) ترشحييا وفس يولوجي

ية حتقيق التأ ثري التدرييب الفعال ابس تخدام متارين مأ خوذة من خصوصية اللعبة املامرسة وخططيا ونفس يا( بأ س تخدام مكوانت امحلل التدرييب املتنوع وكيف 

 .ومتارين مس تعمةل لتمنية قابلية احلركة ) القدرات البدنية اخلاصة( واليت ختتلف بأ ختالف ال لعاب الرايضية

ىل ختصص ال لعاب الفرقية يف اغلب زمن التدريب اللكي خمصص ل س   %( مما 80 –% ٦0تعامل متارين مأ خوذة من اللعبة املامرسة ) وتطرقت الورشة اإ

ىل حتقيق وتكوين قاعدة فس يولوجية خلصوصبة التدريب ومراكز اللعب  .يؤدي غالبا اإ
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 2019-2018الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تناقش مشاريع حبوث خترج طلبة املرحةل املنهتية 

( بتوجيه  2019-2018مناقشة مشاريع حبوث خترج طلبة املرحةل الرابعة للعام ادلرايس )   وعلوم الرايضة جبامعة بغدادانطلقت يف لكية الرتبية البدنية    

 .فرع الالعاب الفردية واللجان اخلاصة املشلكة لهذا الغرض، و وسط اجواء علمية منوذجية  عامدة اللكية وجبهود حثيثة من قبل

ث والتواصل بني الطلبة والاساتذة امللكفني ابلرشاف علهيم طيةل فرتة اجناز البحث واذلي هو جزء من متطلبات نيل بعد اشهر من البح  وجاءت املناقشة

 .درجة البكولوريوس يف الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

ىل التأ كد من أ ن الطالب قادر عىل اس تخدام املعرفة البحثية، اخلطابية، والتنظميية،  وتوظيفها يف معل حبث التخرج، كام أ نّه يعطي  وهتدف هذه املشاريع اإ

 . الطالب الفرصة لتنفيذ أ غلب ما تعلّمه عىل أ رض الواقع، وتطبيق أ خالقيات همنته قبل أ ن يتخرج ويلتحق ابلعمل بشلك فعيل

عمل التدريب الراييض، الفسلجة، طب  وجرت مناقشة البحوث من قبل جلان متخصصة ابلتخصصات الرايضية اخملتلفة )عمل النفس الراييض، التعمل احلريك،

مجموعة حسب الاختصاص وتكونت لك جلنة من رئيسا واثنان من  20راييض، الادارة والتنظمي، التأ هيل، والبايومياكنيك، اخل(، وتوزعت اللجان يف 

 .الاعضاء ومقررا

ومتضمنة عرض ملهنجية   Power Point طة العرض التقديمبواس  حيث مت عرض البحوث ومناقشة ادلراسة او الباب النظري والعميل لبحوث الطلبة

ات البحث ومشلكته وامهيته وعينته وحتليهل الاحصايئ وصول اىل الاس تنتاجات والتوصيات، وبعد مناقشة مجيع حبوث الطلبة يمت اعطاء املالحظ

 .والتعديالت من قبل اللجان املتخصصة للعمل هبا من قبل الطلبة
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د معاون العميد للشؤون العلمية الاس تاذ ادلكتور صباح قامس، الس يد رئيس فرع الالعاب الفرديةالاس تاذ املساعد ادلكتور اسعد وحرض املناقشات الس ي

 .عبد هللا محد ، ومجع من التدريس يني والطلبة

 .ية ورئاسة جامعة بغدادوسوف تعلن اللجان لحقا البحوث املمتزية ليمت مناقشاهتا بتارخي لحق وتكرمي احصاهبا من قبل عامدة اللك 

11-5  

  

 

 

 :عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم اجامتعا حتضريا لالمتحاانت الهنائية

تزامنا مع اجامتعا موسعا مع التدريس يني اكفة برئاسة الاس تاذ ادلكتور قامس محمد حسن اخلاقاين   عقدت عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد

 .اس تالمه منصب معيد اللكية للفرتة القادمة

ولغاية يومنا هذا من معداء ومعاونني 1955منذ تأ سيسها عام   للك من سامه بنجاح هذه املؤسسة العلمية العريقة  شكره وتقديره  وعرب اخلاقاين عن 

  .ة والنجاحورؤساء فروع واساتذة وموظفني، ممتنيا هلم هناية عام درايس ملكال ابملوفقي

مؤكدا ان الامتحاانت ستبدأ  قبل عطةل عيد الفطر املبارك  2019-2018وهدف الاجامتع مناقشة لك مايتعلق ابلمتحاانت الهناية للعام ادلرايس احلايل 

والثانية وس تنهتيي يف السابع عرش من وحتديدا يف التاسع والعرشون من شهر ااير للمرحلتني الاوىل والثالثة، والثالثون من الشهر ذاته للمرحلتني الرابعة 

 .شهر حزيران، واوعز اللجان الامتحانية اخملتلفة ابملبارشة مبهاهما

وركز عىل  واكد اخلاقاين يف الاجامتع عىل امهية البحث العلمي والنرش يف املس توعبات العاملية من بيهنا سكوابس وثومسون رويرتز والكرفت وغريها،

 .يف اجملمتع والصناعة والاقتصاد والتمنية، حبيث ل يقترص القيام ابلبحث العلمّي عىل غاايت الرتقيات ال اكدمييةتفعيل دور البحث العلمي 

نوعية اليت سيشارك هبا واوعز الفروع العلمية ابملبارشة بتنظمي خطهتا العلمية الس نوية للعام ادلرايس املقبل وتوثيق اكفة املؤمترات والندوات واحملارضات ال 

 .التدرييس املنتسب يف تكل الفروع
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 :لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تقمي حلقة نقاش ية عن القدرات الفس يولوجية

القدرات تدريب عىل اقام فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد حلقة نقاش ية حتت عنوان )تفوق درجة وصعوبة متطلبات ال 

مجموعة من   االفس يولوجية والنفس ية ( حارض فهيا لك من ال س تاذ ادلكتور عامر دروش رش يد امني و ال س تاذ املساعد ادلكتور سامح نور ادلين اليت حرضه

 . والطلبة  اعضاء الهيئة التدريس ية

زمن وشدة ال داء واملتطلبات الفس يولوجية اخلاصة ابلطاقة   صة من حيثوتضمنت احللقة النقاش ية ال لعاب والفعاليات الرايضية ومتطلباهتا التدريبية اخلا

تطلبات محل املطلوبة للك من النظام الالأ وكسجيين الفوسفاجيين بدون لكتيك ومع الالكتيك والنظام ال وكسجني والزمن والشدة الالزمة للك مهنام وم 

 س يةالتدريب اخلاريج وخاصة الكثافة التدريبية واملتطلبات النف 

ىل   وتناولت احللقة ايضا ما يتوجب عىل املدربني القيام به عند تدريب الالعبني وأ لية التوازن والتوافق بني تكل املتطلبات من هجة وعدم مراعاة ذاك يقود اإ

ىل اجلهد العايل وقةل الشفاء وعدم التكيف والضغط الكبري عىل اجلهاز العصيب املر  ىل حاةل التعب صعوبة تنفيذها وتعريض الالعبني اإ كزي والوصول هبم اإ

 . اخلطري والاهجاد وال فراط والتعقيد التدرييب
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 تدرييس من لكية الرتبية البدنية حيصل عىل شهادة مشاركة من جامعة تكريت

اكظم عىل شهادة مشاركة من جامعة تكريت حصل عضو الهيئة التدريس ية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور امحد عدانن 

الرصاع والتعاون يف الرشق الاوسط : رؤى ” لكية العلوم الس ياس ية ، وذكل تقديرا وتمثينا ملشاركته الفعاةل يف وقائع املؤمتر العلمي الثالث حتت عنوان  –

قلميية وحدود حركة الفواعل ” وسوم ، عن حبثه امل2019تيسان  30-29واذلي اقمي للمدة من ” متنافسة لنظام اقلميي جديد تباينات التفاعالت فوق الإ

 .“ ادلولية : رؤية تقوميية يف مس تقبل الرشق ال وسط

ة لالس تقرار وصف الباحث اجملمتع ادلويل الراهن ابجملمتع الفوضوي اذلي تسوده الرصاعات وال زمات واحلروب املتوالية من دون أ ن نلحظ أ ي وسائل ضامن

يران ، تركييف ديناميكيا قلميية الصاعدة ) اإ ا ، ت التفاعالت فوق الإقلميية اليت ابتت تتحرك بتباينات املصاحل وتناقضاهتا ؛ بسبب خش ية وحذر القوى الإ
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معومًا )  سطوالسعودية وما سواها ( من عدم جدوى وفاعلية املتغريات ادلولية احلاصةل عىل مس توى الس ياسة ادلولية يف ضبط اس تقرار منطقة الرشق ال و 

أ حداث ما عرف دور القوى الكربى مثل روس يا والصني حيال تنافسيهتا املُحتدمة مع القوى العظمى بقيادة الولايت املتحدة ال مريكية ( ، ل س امي بعد 

قلميية جانبية يف واليت جاءت لتنذر تدشني مرحةل جديدة من التنافسات غري املس تقرة عرب ا 2011بثورات الربيع العريب احلاصةل منذ عام  لتدخل برصاعات اإ

دارة أ س باب صريورهتا ومن مث تسويهتا لحقًا نظراً لتعدد أ طرافها ) احلروب اليت تُدار ابلواكةل أ و ابلتو   .( ازياملنطقة من الصعب التحمك ابإ

قلميية ملس تقبل الرشق ال وسط س يكون من الصعب الس يطرة عىل حتالفاته الراهنة ا ن واقع البيئة الإ ليت تنذر حبدوث حتولت ُمضافة غري ُمس يطر علهيا ، واإ

قلميية جديدة مغايرة يه ال قرب ملصاحل ال قوايء ؛ ولكن مع ال خذ ابحلس بان صريورة تفاعالت قلميية  فضاًل عن ظهور بوادر صريورة مقومات بيئة اإ فوق اإ

قلميي الفرعي يف تسعى حنو ختطي احلدود املسموح لها يف احلركة وابلقدر اذلي تتطابق فيه مع  ن النظام الإ مصاحل القوى ادلولية العظمى جمدداً . مبعىن اإ

يران وتركيا مع حلفاهئا من جانب ، يناظرها  –الرشق ال وسط س يكون عرضة لتحولت عدة مجيعها س تكون مضن حتالفات س ياس ية  أ منية متباينة تقودها اإ

رات العربية الاحتادية وما سواها مع حلفاهئا أ يضًا ويف ظل تداخل طريف املعادةل أ عاله يف بُنية حتالفات خليجية جتري بتفاهامت من السعودية ودوةل الإما

قلميي الفرعي من جانب أ خر  .التحالفات لهذا النظام الإ
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  :لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تس تضيف احباب هللا مبأ دبة افطار

وعلوم الرايضة الاس تاذ ادلكتور قامس محمد اخلاقاين اس تضافت اللكية احباب هللا مبأ دبة افطار ك حد من اجلوانب برعاية وحضور معيد لكية الرتبية البدنية 

 .  زايرة ميدانية ملنشأ ت الرتبية البدنية  الايتام اليت مضت  ابلطفال  املهمة لالهامتم

لهذه   عىل هجود العاملني واملنظمني يف اللكية  عىل اس تضافة احباب هللا مثنيا  ةالاس تاذ ادلكتور قامس محمد اخلاقاين معيد اللكية ان اللكية حريص  وقال

 املباراة

السادة معاونني العميد للشؤون العلمية والادارية الاس تاذ ادلكتور صباح قامس وادلكتور فراس مطرش وعدد من عضاء الهيئة   واس تقبل خالل الاحتفالية

 .  التدريس ية

فريق اللكية التطوعي هذه   اساتذة مادة اللغة الانلكزيية ادلكتور انسام يعرب وادلكتور ميادة زهري من خالل اقامة  ارشف علهيا فنيا وختللت املبادرة اليت

 مشاهدة بعض الالعاب الرتفهيية وكذكل مشاهدة نزالات يف لعبة املالمكة وكذكل امجلناس تك واعطاهئم الفسحة للعب  املأ دبة مأ دبة افطار فضال عن

 . والتجول يف اللكية وتوزيع الهدااي علهيم
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 اداطروحة يف لكية الرتبية البدنية تناقش المتكني الإداري وعالقته ابختاذ القرار دلى مرشيف الرتبية الرايضية ملديرايت الرتبية يف بغد

مناقشة اطروحة ادلكتوراه للطالبة )زينب جبار محمد(  12/5/2019جامعة بغداد يوم الاحد املوافق  –شهدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 .ابرشاف الاس تاذ املساعدة ادلكتور ابن عدانن محمد

التعرف عىل مس توى وهدفت الرساةل املوسومة بـ )المتكني الإداري وعالقته ابختاذ القرار دلى مرشيف الرتبية الرايضية ملديرايت الرتبية يف بغداد( ، اىل 

جياد العالقة بيهنام دلى مرشيف الرتبية الرايضية ملديرايت الرتبية يف بغداد المتكني  .الإداري واختاذ القرار واإ

ور المتكني الإداري تمكن مشلكة ادلراسة بعدم الإميان الاكيف دلى أ قسام الإرشاف الرتبوي والنشاط الراييض يف مديرايت الرتبية والقناعة الاكفية بأ مهية د

واختاذ القرار  داريإلا نلتمكيومامفهل ولتي تتناا تسادرالا بغياذ القرار دلى مرشيف الرتبية الرايضية يف بغداد من جانب، ووعالقته ابختا

اكفة  نم وملمفها ذاه ثلبحوه رثأ على وفقوللاجلهود جه وتت أن عيديستكلذ نفإمن جانب أ خر، ية وبرلتا الرايضيةلبيئة ا قاطن نضم

 نبهواج

اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ابل سلوب املسحي كونه يالمئ طبيعة مشلكة البحث، تكون جممتع البحث من مرشيف الرتبية الرايضية يف ولتحقيق اهداف 

ذ بلغ اجملمتع اللكي)٦مديرايت تربية بغداد، البالغ عددها)  .( مرشفاً 2٤0( مرشفًا، أ ما عينة البحث فاكنت)2٦7( مديرايت، اإ

رتباطية بني   -س تنتاجات من امهها:وتوصلت اىل مجموعة من الا هناك مس توى مرتفع للمتكني الإداري ومس توى متوسط لختاذ القرار مع وجود عالقة اإ

 .)المتكني الإداري واختاذ القرار( دلى مرشيف الرتبية الرايضية

قامة دورات تأ   هيلية والتثقيفية ملدراء ال قسام واملرشفني ومدراء الإدارات العليا واوصت ادلراسة ابلهامتم مبفهوم ومتطلبات المتكني الإداري بأ بعاده أ مخلسة واإ

 .للتوعية بأ مهية متكني املرشفني وأ هنم لن يفقدوا سلطهتم

الاس تاذ املساعد ادلكتور صالح وهاب   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عدي ابراهمي رزويق رئيسا، الاس تاذ ادلكتور عيل صبحي خلف،

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور ابن عدانن محمد مرشفا س تاذ املساعد ادلكتور محمد فاضل مصلح، الاس تاذ املساعد ادلكتور ساجت جميد، شاكر، الا
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 :يتفقد امتحاانت طلبة ادلراسات العليا  معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

سري امتحاانت طلبة ادلراسات العليا املاجس تري جبميع   الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد تفقد الاس تاذ ادلكتور قامس محمد اخلاقاين معيد لكية

 .2019-2018فروعها للعام ادلرايس 

ج املقرر ، املهنوتضمنت الزايرة تفقد العملية الامتحانية والاس امتع اىل احتياجاهتم والاطالع عىل أ راهئم حول طبيعة الاس ئةل ومدى تطابقها مع مفردات 

متحانية عىل توفري اكفة املس تلزمات واملقومات لإجناح العملية الامتحانية خدمة ل   . لمسرية العلميةويف هناية الزايرة اثىن عىل ادلور الفعال للجان الإ
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 :(2018( ولغاية )1955للمدة من ) الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تناقش التطور التارخيي للعبة الكرة الطائرة يف العراق   اطروحة يف

مناقشة اطروحة ادلكتوراه للطالب )معر سعيد صبار(  28/5/2019لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق   انقشت

اليت   (2018( ولغاية )1955راق للمدة من ) ابرشاف الاس تاذ ادلكتور حسني س هبان خصي حتت عنوان )التطور التارخيي للعبة الكرة الطائرة يف الع

( ولغاية  1955يف العراق والتغريات اليت طرأ ت عىل قواعد وقوانني اللعبة منذ عام )   هدفت اىل التعرف عىل اترخي نشأ ة لعبة الكرة الطائرة وتطورها

تشخيص    ( ، 2018( ولغاية )1955يوية والعربية للفرتة من ) أ رشفة نتاجئ املنتخبات والاندية العراقية يف ادلورات والبطولت الاس     ( ، 2018)

 ( 2018( ولغاية )  1955وحتليل اس باب التذبذب يف املشاراكت الاس يوية والعربية للمنتخبات والاندية للفرتة من )

والنقل التلفزيوين للمبارايت واقامة البطولت  وتطرق الباحث عن املساعي احلثيثة اليت يقوم هبا الاحتاد ادلويل لنرش اللعبة من خالل وسائل الاعالم

ير النوايح البدنية وادلورات التطويرية وكذكل وضع قواعد وقوانني عديدة للعبة وايضا اجراء تعديالت عىل بعض قواعد لعبة الكرة الطائرة اليت من شاهنا تطو 

ات اكنت ام اندية يف لعبة الكرة الطائرة للرجال حققت هذه املنتخبات والاندية نتاجئ واملهارية. ومن خالل املشاراكت ادلولية والعربية للفرق العراقية منتخب

 ( 2018( ولغاية ) 1955اكنت متباينة خالل الفرتة من اترخي تأ سيس الاحتاد العرايق املركزي للكرة الطائرة عام )

التطور التارخيي اذلي حصل للمشاراكت العراقية   لواثئقي مس تفيدا منولتحقيق اهداف اس تخدم الباحث املهنج املهنج التارخيي او ما يسمى ابملهنج ا

 للمنتخبات والاندية يف ادلورات والبطولت الاس يوية والعربية للرجال

بات غري تخ وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها هناكل مشاراكت عديدة للفرق العراقية يف البطولت العربية والاس يوية اندية ومن 

 .افظات مت توثيقهموثقة مت توثيقها وكذكل هناكل مراكز متقدمة حققهتا الفرق العراقية ايضا مت توثيقها وكذكل مل يكن هناكل توثيق لتارخي اللعبة يف احمل

عبني املشاركني يف تكل رضورة الاهامتم بتوثيق البطولت وبصورة دورية وكذكل فتح جسل خاص هبا وايضا تدوين اسامء الال   –واوصت ادلراسة 

 .البطولت .وكذكل رضورة القيام بدراسات اترخيية اخرى للعبة
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الاس تاذ ادلكتور حيدر عبد الرضا طرد،   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عيل يوسف حسني رئيسا، الاس تاذ ادلكتور محمد اكظم خلف،

 .الاس تاذ ادلكتور حسني س هبان مرشفا  ادلكتور محمد صاحل فليح، الاس تاذ ادلكتور بسمة نعمي حمسن، الاس تاذ املساعد

 

 

 اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش تأ ثري مترينات خاصة يف تطويرالرسعة احلركية والهتديف والاداء اخلططي بكرة القدم

اطروحة ادلكتوراه للطالب )هيمث جواد اكظم( ابرشاف  27/5/2019جامعة بغداد يوم الثنني املوافق  –انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

حتت عنوان )تأ ثري مترينات خاصة يف تطويرالرسعة احلركية والهتديف والاداء اخلططي بكرة القدم لالعيب املراكز التدريبية   الاس تاذ ادلكتور ضياء انيج،

ر الرسعة احلركية والهتديف و الاداء اخلططي بكرة القدم لالعيب املراكز التدريبية ملرحةل الاعدادية يف بغداد( ، اليت هدفت اىل اعداد متارين خاصة لتطوي

 ..تصممي وبناء وتقنني اختبار الرسعة احلركية والهتديف والاداء اخلططي بكرة القدم لالعيب املراكز التدريبية ملرحةل الاعدادية  ملرحةل الاعدادية،

خاصة حتمل يف طياهتا اماكنية تطوير الرسعة احلركية والهتديف والاداء اخلططي فضال عن تصممي وبناء وتقنينو تمكن امهية البحث من خالل اعداد مترينات 

 .الاختبارات اخلاصة مبتغريات البحث

معايري علمية ومن خالل خربة الباحث وجد ان هناك افتقار للمناجه التدريبية اخلاصة مبتغريات البحث فضال عن عدم وجود اختبارات مقننة عىل اسس و 

 .ابملراكز التدريبية لالعيب املرحةل الاعدادية يف بغداد مبا ينسجم وحيايك مواقف اللعب للعبة كرة القدم

حيث مت حتديد جممتع   ولتحقيق اهداف اس تخدم الباحث املهنج التجرييب وفق القياس ) القبيل، البعدي ( من خالل تصممي اجملموعتني املتاكفئتني،

( واملمتثةل بست تربيات حيث بلغ مجموع عينة البحث اللكي 2018،  2017 املراكز التدريبية التابعة لوزارة الرتبية يف حمافظة بغداد لس نة )بالعيب  البحث

 . ( لعبًا مقسامً اىل اربع جماميع180)
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لها تأ ثري معنوي يف تطوير الرسعة احلركية مع   البحثاملس تخدمة يف   ان المترينات اخلاصة  -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

 ..لالعب كرة القدم  والاداء اخلططي  الكرة

ابلعامتد عىل الاختبارات املصممة من قبل الباحث لقياس الرسعة احلركية اخلاصة لعب كرة القدم والهتديف والاداء اخلططي للمرحة   –واوصت ادلراسة 

 .الاعدادية يف بغداد

الاس تاذ ادلكتور اسعد لزم عيل، الاس تاذ   جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور موفق اسعد مخمود رئيسا، الاس تاذ ادلكتور رافد عبد الامري انيج،وتأ لفت 

 .الاس تاذ ادلكتور ضيا انيج مرشفا  املساعد ادلكتور وميض شامل اكمل، الاس تاذ املساعد ادلكتور حيىي علوان مهنل،
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 :2019-2018الرتبية البدنية تبارش ابداء الامتحاانت الهنائية لطلبة العام ادلرايس لكية 

خلدمات املقدمة تفقد معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور قامس محمد حسن اخلاقاين عددا من القاعات الامتحانية ووقف عىل طبيعة الاجواء الامتحانية ومس توى ا

ولدلراس تني  2019-2018نطالق الامتحاانت الهنائية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد للعام ادلرايس للطلبة اثناء تأ ديهتم لإمتحاانهتم مع ا

 . الصباحية واملسائية

ذة، والتعرف عىل وهدفت الزايرة التفقدية اىل الاطالع عىل الاجواء الامتحانية والاجراءات واملعايري املعمتدة والوقوف عىل احتياجات الطلبة والاسات

انية، مش يدا طبيعة الاس ئةل الامتحانية ومدى مشوليهتا لتكون ابملس توى املطلوب وحسب الضوابط املعمول هبا، فضال عن متابعة اداء معل اللجان الامتح

 .ء امتحانية مثاليةابدلور الكبري اذلي يبذهل اعضاء هذه اللجان يف سبيل توفري املس تلزمات الرضورية واخلدمية للطلبة وهتيئة اجوا

والرامية لتحقيق العداةل ووجه اخلاقاين حبمتية الالزتام يف مؤسستنا باكفة التوجهيات والضوابط واملعايري الصادرة من الوزارة املتعلقة ابلعملية الامتحانية، 

م ادلرايس املوفقية والنجاح وان يمتتعوا بعطةل ملكةل هبواايت وميول والشفافية، اىل جانب ضامن الرصانة للعملية التعلميية برمهتا ممتنيا للطلبة ومه يف هناية عاهم

 .وتطلعات لها عالقة ابملسرية العلمية والرايضية

 ل اكفة لغاية السابعومن جانبه قال الاس تاذ ادلكتور صباح قامس معاون العميد للشؤون العلمية ان الامتحاانت مس مترة وبفرتتهيا الصباحية واملسائية وللمراح

 .عرش من شهر حزيران وحسب اجلدول املقرر
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