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اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش دراسة حتليلية لقانون الاحرتاف الراييض العرايق من وهجة نظر الالعبني واملدربني احملرتفني 

 بكرة القدم وعالقته ابلبيئة الامنة

 

للطالب اطروحة دكتوراه  31/8/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم السبت املوافق 

)سعد عيل حسني( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور فارس سايم يوسف شااب ،  حتت عنوان )دراسة حتليلية لقانون الاحرتاف 

الراييض العرايق من وهجة نظر الالعبني واملدربني احملرتفني بكرة القدم وعالقته ابلبيئة الامنة( ، اليت هدفت اىل حتليل 

عداد اجمل اتا  والعبارا  ملقااس البيئة الامنة للعلل اتا دار  ، ومن جهلل حتقاق ههه اأههداف قانون الاحرتاف الراييض وا 

مت اختيار جممتع البحث املتكون من الرايضني احملرتفني من الالعبني واملدربني ابأهندية الرايضية قاد البحث والبالغ عددمه 

 ( راييض.309( اند  هبدف عينة البناء والبالغة )20)

البحث يف معرفة سلبيا  واجيابيا  قانون الاحرتاف الراييض وهل يليب هها القانون احتيالا  الرايضني وتمكن مشلكة 

 احملرتفني من الالعبني واملدربني ومدى اتثري هها القانون عىل توفري البيئة الامنة للرايضني.

ن الالعبني واملدربني ابأهندية الرايضية قاد ولتحقاق اهداف البحث مت اختيار جممتع البحث املتكون من الرايضني احملرتفني م

( راييض 202( راييض ، وجهما عينة التقنني فشللت )309( اند  هبدف عينة البناء والبالغة )20البحث والبالغ عددمه )

ىل صورة لللقااسني واذل  مض 2019-2018من املشاركني يف ادلور  العرايق ) م(، وعليه مت تتبع اتا جراءا  والوصول ا 

( عبارة ومن مث حتقاق 52( جماتا  للبيئة الامنة وبواقع )6( عبارة و)61( جماتا  ملقااس قانون الاحرتاف وبواقع )6)

الرشوط العللية اكفة هبها اخلصوص من جهلل القاام ابلتحليل العاميل وفق املعاجلا  اتا حصائية املالمئة لها، وجهيضًا اس تخراج 

 رتفني.املعايري وفقًا لنتاجئ الرايضني احمل

ميارس الاحرتاف الراييض يف الوقت احلايل يف ظل وجود   -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

قواعد وقوانني نظاماة ولواحئ حتمك عالقة الالعب ابلناد  والاحتاد،  يمت العلل ابتاحرتاف الراييض يف ظل وجود تعلامي  

الاحرتاف قد لىب اىل حد كبري متطلبا  الاحرتاف ابلنس بة للرايضيني،  ميارس  تتضلهنا عقود الالعبني،  ان قانون

الاحرتاف الراييض يف ظل وجود التامني الصحي والاجامتعي لالعبني مما ينتج عنه اتا س تقرار النفيس لالعبني داخل 

صابة داخل جهو خارج امللعب وابلتايل يؤثر ذكل عىل مس تواه يف امل   نافسا .امللعب خوفا من حدوث ا 

واوىص الباحث بـرضورة تفعيل قانون الاحرتاف الراييض والعلل مبوجبه لضامن حقوق الالعب والناد ،  رضورة املعرفة 

الواحضة وتثبات بنود العقود اخلاصة ابتا حرتاف الراييض لالعبني يف خمتلف معوم القطر،  رضورة وجود تاحئة خاصة 
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رثة اخملاطر اليت يتعرض لها الالعب احملرتف سواء يف التدريب او يف املباراي  ابلتأهمني الصحي والاجامتعي وذكل بسبب ك

 داخل وخارج مقر الناد  وتمتثل ههه اخملاطر ابتا صابة جهو العجز جهو الوفاة.

وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور صاحل رايض اميش رئيسا، الاس تاذ ادلكتور اسامعيل محمد رضا ،  الاس تاذ 

ر عبد هللا هزاع عيل، الاس تاذ ادلكتور نصري قامس خلف ، الاس تاذ املساعد ادلكتور صالح وهاب شاكر ،  ادلكتو 

 الاس تاذ ادلكتور فارس سايم يوسف شااب مرشفا.

 

 

(  kill shotرساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري مترينا   ابس تخدام  جهدوا  مقرتحه  يف تعمل الرضبه احلامسه )

 لناشئ  الاسكواش

 

رساةل ماجس تري للطالبة )اغادير 1/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الاحد املوافق  

هاد   لامس( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور  عيل هجاد رمضان،  حتت عنوان )تأهثري مترينا   ابس تخدام  جهدوا  مقرتحه  يف 

ىل وضع اختبارا  لقااس الرضبة احلامسة kill shotتعمل الرضبه احلامسه )  kill shot(  لناشئ  الاسكواش(، اليت هدفت ا 
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لناشئ اتا سكواش،  ومعرفه kill) (shotلناشئ اتا سكواش،  اعداد مترينا  ابس تخدام جهدوا  مقرتحه لتعمل الرضبة احلامسة 

 ( لناشئ الاسكواش..kill  shotالرضبة احلامسةتأهثري المترينا  ابس تخدام اأهدوا  املقرتحة يف تعمل همارة 

وتمكن مشلكة البحث يف ان الناش ئني يواهجون صعوبة يف تعمل وتطور الرضبة احلامسة كوهنم متعودون عىل اتباع التعمل املتبع 

را  املتطورة والتقليد  دون اس تخدام اأهدوا  املساعدة ويعمتدون يف لعهبم عىل اس تخدام املهارا  اأهساس ية وتركهم املها

 ذلا اكن من الرضور  العلل عىل تصلمي مترينا  ابس تخدام اأهدوا  املساعدة  وذكل من الل رفع مس توى الناش ئني..

 

ولتحقاق اهداف البحث اس تخدمت الباحثة املهنج التجرييب ذو اجمللوعتني الضابطة والتجريباة ذا  الاختبارين القليب 

انشئ واختريوا ابلطريقة  16( اكن عددمه 15_13انشئ الاسكواش للهعامر من)  والبعد ،  ما عينة البحث اكنت عىل

انش ئني مت تطبيق التعمل املتبع علهيم اما اجمللوعة التجريباة فقد مت تنفاه مفردا  البحث  8العلدية اكنت اجمللوعة الضابطة 

 انش ئني اذا اس تخدم مترينا  بواسطة اأهدوا  املساعدة.8علهيم اكن عددمه 

جيايب عند اس تخداهما يف مترينا    -توصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:و  ان للهدوا  املساعدة تأهثري ا 

لتطوير الرضبة احلامسة بأهنواعها،  ان تنفاه المترينا  ابس تخدام اأهدوا  املساعدة اكن هل اثر همم وذكل من خالل التحسن 

عطاء التغهية الراجعة بعد جهداء المترينا  الواحض بني اجمللوعتني لللجلوعة التجر  يباة عىل الضابطة،  معلت اأهدوا  عىل ا 

 تغهية راجعة فورية مما ساعد عىل تصحيح اأهخطاء يف حاةل حصولها فورا.

(،  ورضورة nick shotواوىص الباحث بـ رضورة اجراء حبوث عىل املهارا  املتطورة البقاة )الرضبة احلامسة الطائرة(و)

زي عىل تنويع المترينا  أهبعاد امللل عن الالعب،  وابتاكر العديد من اأهدوا  والوسائل املساعدة لتطوير ادلقة الرتك

 لللهارا ،  واهامتم املدربني ابتاختبارا  املهارية لتطوير دقة املهارا .

ادلكتور عيل ميك همد ،  وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور سوزان سلمي داوود رئيسا، الاس تاذ املساعد  

 الاس تاذ املساعد ادلكتور مالد خليل خامس ، الاس تاذ ادلكتور عيل هجاد رمضان مرشفا.
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رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري برانمج ارشاد  نفيس للحد من اخلوف يف تعمل الس باحة دلى طالب لكية 

 الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد رساةل ماجس تري للطالب )محمد انظم عبد( ابرشاف الاس تاذ انقشت لكية 

املساعد ادلكتور وفاء صباح محمد ،  حتت عنوان )تأهثري برانمج ارشاد  نفيس للحد من اخلوف يف تعمل الس باحة دلى 

درا  احلركية وتعمل بعض املهارا  الاساس ية ابلكرة الطائرة طالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة( يف تطوير بعض الق

لطالبا  اخلامس الاعداد ( واليت هدفت اعداد برانمج ارشاد  نفيس ابسلوب العالج الواقعي واس تخدام الفنيا  

 املناس بة .

وعلوم الرايضة  وتمكن مشلكة البحث من خالل الالابة عىل التساول ) هل يولد خوف دلى طالب لكية الرتبية البدنية

وتاس امي بعد مرور كورس درايس اكمل ملادة الس باحة، وفضال عن ماهو اتثري الربانمج الارشاد  للحد من اخلوف يف تعمل 

 الس باحة دلى طالب املرحةل الثانية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة.

لوعا  املتاكفئة (  ذا  الاختبارين القبيل والبعد  ولتحقاق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب) تصلمي اجمل

-2018لامعة بغداد للس نة ادلرايس  –ومتثل جممتع البحث طالب املرحةل الثانية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 طالب مجموعة ضابطة 12طال مجموعة جتريباة  13طالب  25طالب اما عينة البحث فتكونت من  180وعددمه  2019

 

فاعلية الربانمج الارشاد  يف التخفاف من اخلوف يف تعمل   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

 الس باحة لللجلوعة التجريباة وايضا قد تفاعلت اجمللوعة التجريباة مع الربانمج الارشاد  بشلك كبري

اد النفيس للطالب وامهية الربامج الارشادية جبانب الربامج واوىص الباحث بـ برضورة اهامتم املدرسني ملادة الس باحة ابتاعد

 –التعلميية،  فضال عن رضورة اس تحداث مركز خاص لالرشاد الرتبو  النفيس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 لامعة بغداد حتت ارشاف اساتهة عمل النفس والارشاد ملساعدة الطالب يف حل مشالكهم بصورة عامة.

 

أهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور مصطفى صالح ادلين عزيز رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور هنىى حمسن وت  

 ضايح،  الاس تاذ املساعد ادلكتور حادر محمد عبد الهاد ، الاس تاذ املساعد ادلكتور وفاء صباح محمد مرشفا.
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اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري مترينا  التنفس وبعض املتغريا  النفس ية يف رسعة الاستشفاء والاجناز ورفع 

 ( لعدايئ املسافا  الطويةلsport-VTSمس توى الطلوح )وفق منظومة فانا 

 

اطروحة دكتوراه للطالبة )ميساء  2/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم اتاثنني املوافق 

حسني مطرود( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور حادر فائق الشامع ،  حتت عنوان )تأهثري مترينا  التنفس وبعض املتغريا  

( لعدايئ املسافا  الطويةل( VTS-sportالنفس ية يف رسعة الاستشفاء والاجناز ورفع مس توى الطلوح )وفق منظومة فانا 

عداد متارين تعمتد عىل التنفس و الاسرتخاء مع الاحياء اذلايت،  دراسة تأهثري متارين التنفس والاسرتخاء ، اليت هدفت اىل ا

دراسة تأهثري  VTS-SPORTمع الاحياء اذلايت عىل بعض مؤرشا  رسعة الاستشفاء واملقاييس النفس ية وفق منظومة 

 متارين التنفس والاسرتخاء مع الاحياء اذلايت عىل مس توى الاجناز لعدايئ املسافا  الطويةل.

واوحضت الباحثة من خالل امهية البحث ان تكنلوجاا املعلوما  اليت دخلت لك جماتا  احلياة اكن لها الاثر الواحض 

ملقاييس والاس امترا  والاستباان  اليت تعمتد عىل الورقة والقمل ومت والكبري يف عمل النفس الراييض، حاث مت عامليًا الغاء ا

عىل احلاسوب، ومن ههه املنظوما  منظومة اختبارا  فاينا ” حتويلها مجيعا اىل تقنيا  واختبارا  ومنظوما  تعمتد لكيا

دقاقة ” ، واليت تعطي ارقاما( اليت تعد من امه املنظوما  اخملتربية النفس ية احلديثة يف العاملVTS-SPORTالرايضية )

 بعيدة لك البعد عن الارقام اليت تعمتد عن الاس امترا  والتأهشري املزايج الغري منطقي يف كثري من الاحاان.” لدا

 

وان عمل النفس الراييض هل تأهثري مبارش يف اأهلعاب الفردية عنه يف اأهلعاب الفرقاة جهو امجلاعية الاخرى، كون املسؤولية فاه 

 اىل الالعب وحده معمتداً عىل قدرته وقابليته الشخصية ذلا نشاهده جهكرث قلقًا وتوتراً وانفعاتاً.موهجة 

 

ولتحقاق اهداف البحث اعمتد  الباحثة التصلمي التجرييب ذو اجمللوعتني التجريباة والضابطة املتاكفئتني، مع اختالف 

س والاسرتخاء والاحياء اذلايت، فضال عن مؤرشا  الاستشفاء املتغريا  املس تقةل ذا  املقاييس النفس ية من متارين التنف

 VTS-SPORTومقاييس منظومة 
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م( لفئة الرلال يف 10000م و 50000متثل جممتع البحث ابلرايضيني املشاركني يف جر  املسافا  الطويةل  لفعالييت )

والبالغ عددمه   2018القوى خالل شهر اذار بطوةل جهندية ومؤسسا  العراق اليت اقاهما الاحتاد العرايق املركز  أهلعاب 

 ( لميثلوا كعينة لبحثنا هها.16)

 

جهن مترينا  الربانمج النفيس اليت اس تخدمت الربط بني   -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

مرت،  وان مترينا   5000فعالية ركض التنفس مع الاسرتخاء والتنفس مع الاحياء اذلايت اكن لها  فاعلية يف تطوير الاجناز ب

الربانمج النفيس اليت اس تخدمت الربط بني التنفس مع الاسرتخاء والتنفس مع الاحياء اذلايت اكن لها  فاعلية يف تطوير 

(،  وان مترينا  الربانمج النفيس اليت اس تخدمت الربط VTS-SPORTاملقاييس النفس ية اليت مت اختيارها من منظومة )

نفس مع الاسرتخاء والتنفس مع الاحياء اذلايت اكن لها  فاعلية يف تطوير مؤرش الاسرتخاء مكية اس هتالك الاوكسجني بني الت 

(VO2خالل اجلهد ) 
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رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش جهثر مترينا  جبهاز القوة الالمزتنة يف تمنية بعض اشاكل  القوة وتوازن العضال  

 وجهجناز رفعه النرت للرابعيني الش باباملتناظرة 

 

رساةل ماجس تري للطالب )مروان 2/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم اتاثنني املوافق 

همد  مطكل( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور فاحل هامش فنجان ،  حتت عنوان )جهثر مترينا  جبهاز القوة الالمزتنة يف 

ىل تصلمي هجاز  تمنية بعض اشاكل  القوة وتوازن العضال  املتناظرة وجهجناز رفعه النرت للرابعيني الش باب(، اليت هدفت ا 

جناز رفعة النرت لرابعني الش باب، اعداد مترينا   القوة الالمزتنة  يف تمنية  بعض اشاكل القوة وتوازن العضال  املتناظرة وا 

جناز رفعة النرت لرابعني الش باب،  ابس تخدام هجاز القوة الالمزتنة  يف تمنية  بعض اشاكل القوة وتوازن العضال  املتناظرة وا 

جناز  التعرف عىل تأهثري مترينا  ابس تخدام هجاز القوة الالمزتنة  يف تمنية  بعض اشاكل القوة وتوازن العضال  املتناظرة وا 

 رفعة النرت لرابعني الش بابة.

 

جهثر مترينا  جبهاز القوة الالمزتنة يف تمنية بعض اشاكل  القوة وتوازن العضال  املتناظرة   وجتلت جهمهية البحث يف  دراسة

وجهجناز رفعه النرت للرابعيني الش باب ، وقد ولد الباحث ورمغ اجلهود الكبرية اليت يقدهما املدربون جهن هناك مشلكة تواله 
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اس تقرار الرفعا  معوما ويف رفعة النرت خصوصا يف املرحةل  الرابعيني مبرحةل الثبا  والتوازن يف التدريب وهها يوثر يف

ىل  تصلمي  اأهخرية من اأهداء رفعة النرت فتحدث بسبب ذكل اأهخطاء اثناء الرفعا  وتستبعد  احملاوةل ، ذلكل جلأه الباحث ا 

عداد مترينا  لتمنية بعض اشاكل  القوة وتوازن العضال  املتناظرة وجه  جناز رفعه النرت للرابعيني هجاز القوة الالمزتنة  وا 

 الش باب.

 

( تاعبني فئة 6ولتحقاق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ملالمئته طبيعة البحث، جهما العينة فتكونت من )

بعض  الش باب ، جهذ مت تصلمي هجاز القوة الالمزتنة ومجموعة متارين مت تطبيقها عىل اجمللوعة التجريباة الهدف من ذكل هو  تمنية

اشاكل القوة العضلية وتوازن العضال  املتناظرة وجهجناز رفعه النرت للرابعيني الش باب ، وقد اس تعان الباحث ابحلقابة 

 ( ملعاجلة نتاجئ حبثة.SPSSالاحصائية)

 

ن اس تخدام مترينا  عىل هجاز القوة الالمزتنة يسهم وبشلك   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها: فاعل ا 

يف تمنية القوة القصوى والقوة الانفجارية وتوازن العضال  املتناظرة، وجهسهم اعامتد  هجاز القوة الالمزتنة يف زايدة صعوبة 

التدريب وتوافر عامل السالمة والامان خالل اداء الامترين،  وجهسهم اجلهاز املصلم لغرض حتقاق الثبا  والاتزان يف رفعة 

 اأهداء الفين لرفعة النرت. النرت ويف تطوير متغريا 

 

واوىص الباحث بـ جهمهية اس تخدام اهجزة تدريباة مصللة ميكن خاللها تدريب الراييض عىل الثبا  والاتزان يف رفعة النرت 

وتوافر عامل الامان خالل هها الاداء،  جهمهية اس تخدام هجاز القوة الالمزتنة يف رفعة اخلطف للباحثني يف فعالية رفعة 

صااب .80-100عدم اس تخدام متارين بشدد من )  اتاثقال،  %( عىل اجلهاز مما يؤد  اىل حدوث ا 
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وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور مؤيد لامس عباس رئيسا، الاس تاذ ادلكتور مصطفى صاحل همد ،  الاس تاذ   

فا.املساعد ادلكتور نرباس عيل لطيف، الاس تاذ املساعد ادلكتور فاحل هامش فنجان مرش 

 

 

رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تصلمي هجاز لزير  مقرتح لتحسني زاوية مال اجلسم و متارين مركبة ملرحليت 

 الانطالق وتزايد الرسعة والاجناز لفعالية ركض

 

ماجس تري للطالب )عبد رساةل 3/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق  

اخلالق داود( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور  امحد انيج محمود ،  حتت عنوان )تصلمي هجاز لزير  مقرتح لتحسني زاوية مال 

ىل  18م حتت 100اجلسم و متارين مركبة ملرحليت الانطالق وتزايد الرسعة والاجناز لفعالية ركض  س نة(، اليت هدفت ا 

م 100زاوية مال اجلسم خالل مرحليت الانطالق ومرحةل  تزايد الرسعة لراييض الفعالية تصلمي هجاز لزير  لتحسني 

 م للناش ئني. 100للناش ئني،  وجهعداد متارين مركبه لتطوير الاجناز لفعالية ركض 
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مرت  100اذ تاحظ الباحث من خالل معهل كونه احد مدريب العاب القوى لللنتخب الوطين تولد مشلكه يف بداية الـ 

مرت  100وابخلصوص ماالن اجلسم يف مرحليت الانطالق ومرحةل تزايد الرسعة كون ههه املراحل يه من امه مراحل ال 

مرت يتعامل بأهجزاء الثانية مما جيعل اأهمهية الكربى تكون يف  100ويه اليت حيسم من خاللها الس باق كون س باق ال 

العوامل اليت تؤد  دوراً همامً يف حتقاق اتا جناز اجلديد العدو  مرحليت الانطالق وتزايد الرسعة . وهناكل العديد من

م و اليت تس توجب من املهمتني والباحثني والقامئني بعللية التدريب دراس هتا أهلل حتديدها بشلك رئيس ية وتعزيز (۱۰۰)

طالع الباحث و الا لتقاء مبعظم مدريب القطر دورها وجهمهيهتا يف اتا جناز ليمت التأهكيد علهيا من خالل التدريب، ومن خالل ا 

 أهلعاب الساحة

 

ذ تكونت عينة البحث من ) ( 5ولتحقاق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ملالمئته لطبيعة مشلكة البحث ا 

جراء خطوا   جراء التجانس أهفراد عينة البحث ، ومث كيفاة ا  رايضيني ومت اختيارمه ابلطريقة العلدية ، وقام الباحث اب 

جراء الاختبارا  القبلية ، ومت اختبارمه يف ملعب املركز الوطين ا لبحث ، وبعد قاام الباحث ابلتجارب الاس تطالعية وا 

( جهسابيع مبعدل 6لرعاية املوهبة الرايضية ومت تطبيق املهنج التدرييب، وفق اجلهاز املصلم وقد واس متر املهنج التدرييب ملدة )

 .( وحدا  تدريباة يف اأهس بوع .3)

 

ىل   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها: جهن متارين املركبة عىل اجلهاز املقرتح من قبل الباحث جهدى ا 

ن التدريبا  عىل اجلهاز املصلم ابختالف الزوااي  تطور زوااي البدء دلى جهفراد عينة البحث وجهثبت كفاءته وجهمهيته،  وا 

يف تمنية بعض الصفا  البدنية تصاحهبا تغريا  البايوكيامنتيكاة وتطوير الاجناز اجمللوعة  ومسافاهتا وارتفاعاهتا ج ثر  اجيابياً 

البحث التجريباة،  والتأهكيد عىل مرحةل الانطالق و تزايد الرسعة مبا يتناسب واملتطلبا  املياكنيكاة فضاًل عن احملافظة عىل 

 الهبوط التدرجيي يف معدتا  الرسعة ..

 

ملام القامئني بعللية التدريب لفئة الش باب جهن يكون تدريهبم البد ي مبين عىل املتطلبا  املياكنيكاة واوىص الباحث بـ رض  ورة ا 

ليه بأهقل هجد عىل الراييض ووفق جهسس عللية  املطلوبة واس تعامل الوسائل املساعدة اليت حتقق الهدف املراد الوصول ا 

نه يف تطوير املهارة املراد تطويرها،  التأهكيد عىل الزوااي بشلك عام ) حصيحة واس تخدام قواعد التحليل احلريك و الاس تفادة م 

 الساق، اجلسم، اجلهع ( مع احملافظة عىل وضع مال اجلسم خالل املسافة اللكية..
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وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور حسني مردان معر رئيسا، الاس تاذ ادلكتور اهياب داخل حسني،  الاس تاذ  

 ايرس جناح حسني ، الاس تاذ ادلكتور امحد انيج محمود مرشفا.ادلكتور 

 

( يف بعض القدرا  البدنية واحلركية دلى طالبا  Breakleticsرساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري مترينا  )

 املرحةل الاوىل

 

رساةل ماجس تري للطالبة )مروة 3/9/2019املوافق انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الثالاثء 

( يف Breakleticsحسني عيل( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور وسن سعيد رش يد ،  حتت عنوان )تأهثري مترينا  )

بعض القدرا  البدنية واحلركية دلى طالبا  املرحةل الاوىل( يف تطوير بعض القدرا  احلركية وتعمل بعض املهارا  

( لتطوير بعض القدرا  Breakleticsابلكرة الطائرة لطالبا  اخلامس الاعداد ( واليت هدفت جهعداد مترينا  ) الاساس ية

البدنية واحلركية دلى طالبا  املرحةل اأهوىل يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة،  والتعرف عىل تأهثري المترينا  

(Breakletics يف بعض القدرا  البدنية واحلركية ).دلى طالبا  املرحةل اأهوىل يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 
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( ويه طريقة حديثة لرفع مس توى اللياقة البدنية Breakleticsوتمكن امهية البحث يف اس تخدام مترينا  خاصة ابل)

فعية للطالبا  كام تزيد ومبصاحبة املوس يقى والتنوع يف الامترين احلركية حاث تعطي حافز الاس مترار ابلنشاط املؤدى ودا

 عنرص املرح وهها يصب يف تطوير مس توى اللياقة البدنية من خالل ههه الامترين .

 وطرحت الباحثة عدة تساؤتا  يه:

يف تطوير القدرا   Breakleticsيف تطوير القدرا  البدنية،  وهل تساعد مترينا   Breakleticsهل تساعد مترينا  

 يف تطوير مس توى اللياقة البدنية. Breakletics احلركية،  هل تسامه مترينا 

ولتحقاق اهداف البحث اس تخدمت الباحثة املهنج التجرييب بتصلمي اجمللوعتني التجريباة والضابطة ذا  الاختبارين القبيل 

وم الرايضة والبعد  كونه مالمئ لطبيعة مشلكة البحث. عىل عينة من طالبا  املرحةل الاوىل يف لكية الرتبية البدنية وعل

( طالبة خضعن ملهناج مترينا  33( طالبة ومت تقس ميهن اىل مجموعتني الاوىل قواهما )66لامعة بغداد البالغ عددهن )

( طالبة خضعن ملهناج الايروبكس و مت حتديد الاختبارا  اليت مشلت بعض القدرا  33الربيلكتكس والثانية قواهما )

جراء الاختبارا  والقااسا  القبلية والبعدية  البدنية واحلركية، وبني الباحث جهمهية قاامه ابلتجربة الاس تطالعية وكيفاة ا 

 والوسائل اتا حصائية املس تخدمة يف حتليل نتاجئ البحث.

 

اكن لها تأهثري يف تطوير القدرا   Breakleticsان المترينا    -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

دلى اجمللوعة التجريباة،  وان المترينا  املتبعة من قبل مدرس املادة اكن لها تأهثري يف تطوير القدرا  البدنية و احلركية  

 البدنية واحلركية دلى اجمللوعة الضابطة.

 

لرفع مس توى القدرا  البدنية واحلركية،  ورضورة زايدة عدد  Breakleticsواوصت الباحثة بـ رضورة اس تخدام مترينا  

لياقة البدنية من الل احلصول عىل نتاجئ اكرث فاعلية،  واجراء دراسا  وحبوث مشاهبة لتطوير القدرا  احلصص دلرس ال 

 البدنية واحلركية لالك اجلنسني ولفئا  معرية خمتلفة عند تطوير اللياقة البدنية.
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كتور ماهر امحد عايص،  وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عبد الكرمي فاضل رئيسا، الاس تاذ املساعد ادل  

املدرس ادلكتور عيل صادق ذايب، الاس تاذ ادلكتور وسن سعيد رش يد مرشفا.

 

( يف بعض القدرا  البدنية واحلركية دلى طالبا  Breakleticsرساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري مترينا  )

 املرحةل الاوىل

 

رساةل ماجس تري للطالبة )مروة 3/9/2019جبامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق  انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

( يف Breakleticsحسني عيل( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور وسن سعيد رش يد ،  حتت عنوان )تأهثري مترينا  )

وتعمل بعض املهارا  بعض القدرا  البدنية واحلركية دلى طالبا  املرحةل الاوىل( يف تطوير بعض القدرا  احلركية 

( لتطوير بعض القدرا  Breakleticsالاساس ية ابلكرة الطائرة لطالبا  اخلامس الاعداد ( واليت هدفت جهعداد مترينا  )

البدنية واحلركية دلى طالبا  املرحةل اأهوىل يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة،  والتعرف عىل تأهثري المترينا  

(Breakleticsيف بع ).ض القدرا  البدنية واحلركية دلى طالبا  املرحةل اأهوىل يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 
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( ويه طريقة حديثة لرفع مس توى اللياقة البدنية Breakleticsوتمكن امهية البحث يف اس تخدام مترينا  خاصة ابل)

س مترار ابلنشاط املؤدى ودافعية للطالبا  كام تزيد ومبصاحبة املوس يقى والتنوع يف الامترين احلركية حاث تعطي حافز الا

 عنرص املرح وهها يصب يف تطوير مس توى اللياقة البدنية من خالل ههه الامترين .

 

 وطرحت الباحثة عدة تساؤتا  يه:

يف تطوير القدرا   Breakleticsيف تطوير القدرا  البدنية،  وهل تساعد مترينا   Breakleticsهل تساعد مترينا  

 يف تطوير مس توى اللياقة البدنية. Breakleticsاحلركية،  هل تسامه مترينا  

ولتحقاق اهداف البحث اس تخدمت الباحثة املهنج التجرييب بتصلمي اجمللوعتني التجريباة والضابطة ذا  الاختبارين القبيل 

  املرحةل الاوىل يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة والبعد  كونه مالمئ لطبيعة مشلكة البحث. عىل عينة من طالبا

( طالبة خضعن ملهناج مترينا  33( طالبة ومت تقس ميهن اىل مجموعتني الاوىل قواهما )66لامعة بغداد البالغ عددهن )

القدرا   ( طالبة خضعن ملهناج الايروبكس و مت حتديد الاختبارا  اليت مشلت بعض33الربيلكتكس والثانية قواهما )

جراء الاختبارا  والقااسا  القبلية والبعدية  البدنية واحلركية، وبني الباحث جهمهية قاامه ابلتجربة الاس تطالعية وكيفاة ا 

 والوسائل اتا حصائية املس تخدمة يف حتليل نتاجئ البحث.

 

اكن لها تأهثري يف تطوير القدرا   Breakleticsان المترينا    -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

البدنية و احلركية  دلى اجمللوعة التجريباة،  وان المترينا  املتبعة من قبل مدرس املادة اكن لها تأهثري يف تطوير القدرا  

 البدنية واحلركية دلى اجمللوعة الضابطة.

 

  البدنية واحلركية،  ورضورة زايدة عدد لرفع مس توى القدرا Breakleticsواوصت الباحثة بـ رضورة اس تخدام مترينا  

احلصص دلرس اللياقة البدنية من الل احلصول عىل نتاجئ اكرث فاعلية،  واجراء دراسا  وحبوث مشاهبة لتطوير القدرا  

 البدنية واحلركية لالك اجلنسني ولفئا  معرية خمتلفة عند تطوير اللياقة البدنية.
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ادلكتور عبد الكرمي فاضل رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور ماهر امحد عايص،   وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ  

 املدرس ادلكتور عيل صادق ذايب، الاس تاذ ادلكتور وسن سعيد رش يد مرشفا.
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 2019-2018لكية الرتبية البدنية تبارش ابداء الامتحاان  الهنائية ) ادلور الثا ي ( لطلبة العام ادلرايس 

متحاان  الهنائية لودور الثا ي ) النظرية والعللية( يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد للعام مع انطالق الا

ولودراس تني الصباحاة واملسائية،  تفقد معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور قامس محمد حسن اخلاقا ي  2019-2018ادلرايس 

الاجواء الامتحانية ومس توى اخلدما  املقدمة للطلبة اثناء تأهديهتم عددا من القاعا  الامتحانية ووقف عىل طبيعة 

 تا متحاانهتم .

 

وهدفت الزايرة التفقدية اىل الاطالع عىل الاجواء الامتحانية والاجراءا  واملعايري املعمتدة والوقوف عىل احتيالا  

لتكون ابملس توى املطلوب وحسب الضوابط الطلبة والاساتهة، والتعرف عىل طبيعة الاس ئةل الامتحانية ومدى مشوليهتا 

املعلول هبا، فضال عن متابعة اداء معل اللجان الامتحانية، مش يدا ابدلور الكبري اذل  يبههل اعضاء ههه اللجان ولودورين 

 الاول والثا ي يف سبال توفري املس تلزما  الرضورية واخلدماة للطلبة وهتيئة اجواء امتحانية مثالية.
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ل الاس تاذ ادلكتور صباح قامس معاون العليد للشؤون العللية ان الامتحاان  مس مترة وبفرتتهيا الصباحاة ومن لانبه قا

 واملسائية ) النظرية والعللية ( ولللراحل اكفة لغاية احلاد  عرش من شهر ايلول وحسب اجلدول املقرر واملعلن مس بقا.

 

د للشؤن الادارية اللجان التحضريية اكفة واملالك اخلديم بتوفري كام ووله الاس تاذ ادلكتور ليث فارس مجيل معاون العلي

 اكفة  املس تلزما  الرضورية للقاعا  من اانرة وتربيد وفالتر املياه والااثث والصيانة اليوماة لها.
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احصائيا  الربانمج التحلييل رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري مترينا  ختصصية مشاهبة ملواقف املباراي  وفق 

(click scoutيف بعض الاداء املهار  واخلططي ) 

 

رساةل ماجس تري للطالب )جعفر 4/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الاربعاء املوافق 

)تأهثري مترينا  ختصصية مشاهبة  عبد املطلب حافظ ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور  طارق عيل يوسف ،  حتت عنوان

( يف بعض الاداء املهار  واخلططي لبعض تاعيب click scoutملواقف املباراي  وفق احصائيا  الربانمج التحلييل )

ىل التعرف عىل تأهثري المترينا  ختصصية مشاهبه ملواقف 2019-2018دور  النخبة العرايق ابلكرة الطائرة  (، اليت هدفت ا 

(( يف بعض الاداء املهار  واخلططي لبعض تاعيب دور  click& scoutاحصائيا  الربانمج التحلييل املباراي  وفق 

 النخبة العرايق ابلكرة الطائرة.

 

ويف امهية البحث بني الباحث ان اسلوب حتليل املباراي  يعد نظاما متاكمال للتقومي والقااس للفريق باكمةل او للك تاعب 

  او التدريب حاث يلجا اليه املدربون لتحديد اداء الاعبني والفريق وتقاميهم بشلك مس متر يف عىل حده من خالل املباراي

املباراي  وهها الاجراء يسلح هلم ابلتعرف عىل مجيع احداث املباراي  او البطوةل باكملها وتنفاه خطط وطرائق اللعب 

اجئ اخلاصة ابلفريق ويف حساب نس بة اخلطأه للك اخملتلفة وفق احصائيا  الربانمج املس تخرلة فضال عن اس تخراج النت

تاعب وكهكل معرفة اخطاء ادلوران واحتساب النقاط واجراء التحليل عن طريق اعادة عرض احلركة بصورة بطيئة واجراء 

ذ تمكن امهية البحث تأهثري مترينا  ختصصية مشاهبة ملواقف املباراي  وفق  التحليل للك نوع من انواع املهارا  ، ا 

( يف بعض الاداء املهار  واخلططي لبعض تاعيب دور  النخبة العرايق ابلكرة click scoutائيا  الربانمج التحلييل )احص

 2019-2018الطائرة 

 

/ 2018ولتحقاق اهداف البحث مت حتديد جممتع البحث املمتثل بالعيب اندية ادلور  امللتاز ابلكرة الطائرة لللومس الراييض 

تاعب( ميثلون اجمللوعتني اجلنوبية والشاملية للتصفاا  الاولية لودور  امللتاز  112اندية( بواقع ) 8) والبالغ عددمه 2019

 ( %.11.4تاعب( جهذ بلغت نس بة العينة من اجملمتع ) 14اما عينة البحث تكونت من تاعيب اند  الصناعة والبالغ عددمه )
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متزي اجمللوعة التجريباة يف التحليل البعد  لبعض الاداء املهار    -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

اكن فاعاًل يف حتليل بعض الاداء املهار   click scoutواخلططي لبعض تاعيب دور  النخبة،  وان الربانمج التحلييل 

 واخلططي لبعض تاعيب دور  النخبة.

 

الباحث بـ رضورة الاعامتد عىل الامترين املصللة من قبل الباحث يف تدريبا  الاندية العراقاة ابلكرة الطائرة لتطوير  واوىص

 مس توى الاداء املهار  واخلططي،  اجراء دراسا  مشاهبة ملتغريا  وعينة غري اليت اس تخدهما الباحث.

 

خامس رئيسا، الاس تاذ ادلكتور حسني س هبان خصي،  الاس تاذ وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور رايض خليل   

 ادلكتور سهيل لامس جواد، الاس تاذ املساعد ادلكتور طارق عيل يوسف مرشفا.
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رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش  تأهثري مترينا  مركبة للقدرا  اخلاصة تاجتياز اختبارا  اللياقة البدنية داخل مادان 

 كرة القدم اللعب حلاكم

 

رساةل ماجس تري للطالب 4/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الاربعاء املوافق  

)مصطفى عبد الكرمي همنه( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور  صباح قامس خلف ،  حتت عنوان )تأهثري مترينا  مركبة للقدرا  

ىل تعديل الاختبارا  اخلاصة اخلاصة تاجتياز اختبارا  اللياقة الب دنية داخل مادان اللعب حلاكم كرة القدم(، اليت هدفت ا 

حباكم كرة القدم داخل مادان اللعب،  واعداد مترينا  مركبة داخل مادان اللعب لتطوير امه القدرا  الالزمة تاجتياز 

 ة يف اجتياز الاختبارا  املعدةل حلاكم كرة القدم.الاختبارا  اخلاصة حلاكم كرة القدم،  والتعرف عىل تأهثري المترينا  املركب

 

وتمكن امهية البحث يف اعداد مترينا  مركبة لتطوير بعض القدرا  اخلاصة  تاجتياز الاختبارا  البدنية اخلاصة حباكم كرة 

مادان اللعب تان القدم داخل مادان اللعب ،علام ان ههه ادلراسة تعد الاوىل يف كيفاة اجتياز الاختبارا  البدنية داخل 

معل وحتراك  احلمك يه عىل مادان اللعب وليس عىل املضامر اخلاص أهلعاب القوى وأهن الاختبارا  احلالية املعمتدة 

تتطلب قدرا  بدنية عالية لغرض اجتيازها  واليت تمتزي بصعوبهتا اذا ما مت مقارنهتا ابتاختبارا  السابقة ، وابلتايل ان حتويل 
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ادان العب سزييد من صعوبة الاختبار تاختالف نسب القدرا  البدنية الالزمة لالجتياز ذلكل جيب الاختبار داخل م 

اختيار الطريقة املناس بة للتدريب سواء حلاكم الساحة او احلاكم املساعدين ، والتنوع ابأهسلوب التدرييب واعطاء مترينا  

مك داخل مادان اللعب اثناء املباراي ، وايضا  تطوير القدرا  الالزمة خمتلفة الايقاع حملااكة املواقف البدنية اليت حيتاهجا احل

 تاجتياز الاختبار البد ي املعدل واليت حتقق الهدف املنشود.

 

ولتحقاق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب بتصلمي اجمللوعة التجريباة الواحدة ذا  الاختبار القبيل والبعد  

( 30( وبلغ عددمه)2019ابلطريقة العلدية ومه حاكم ادلرلة اأهوىل يف حمافظة بغداد املعمتدين لللومس ) ومت اختيار العينة 

( اختبارا  بدنية وبواقع اختبارين حلاكم الساحة )الرسعة و حتلل الرسعة( وثالثة اختبارا  للحاكم 5حمك، وجهجريت علهيم)

ن ذكل فقد مت التحقق من الرشوط العللية لالختبارا  ذكل املساعدين )الرشاقة والرسعة وحتلل الرسعة(، فضاًل ع

ابس تخراج معامل )الصدق والثبا  واملوضوعية( بعدها طبق الباحث اختباراته القبلية عىل العينة ومن مث البدء بتطبيق 

اجريت ( وحدا  ابأهس بوع ، بعدها 3( وحدة تدريباة ومبعدل )24( جهسابيع بواقع )8المترينا  املركبة عىل مدى )

حصائيًا بواسطة اختبار ) ( للعينا  املرتابطة ابس تخدام احلقابة اتا حصائية Tالاختبارا  البعدية واس تخراج النتاجئ ومعاجلهتا ا 

(Spss.) 

 

جهظهر  نتاجئ عينة التعديل )الاسس العللية( جهماكنية تعديل   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

حلاكم كرة القدم داخل مادان اللعب،  ظهر  هناكل فروق معنوية ذا  دتاةل جهحصائية بني نتاجئ  الاختبارا  البدنية

 الاختبارا  القبلية والبعدية لعينة البحث.

 

واوىص الباحث بـرضورة التأهكيد عىل تطبيق المترينا  املركبة يف تدريب ادلرلا  التحكميية اكفة ملا لها دور كبري يف تطوير 

صة حباكم كرة القدم ملواكبة اللعب احلديث واجتياز الاختبارا  البدنية. يفضل اجراء اختبارا  اللياقة البدنية القدرا  اخلا

حلاكم كرة القدم داخل مادان اللعب وليس عىل مضامر العاب القوى حملااكة طريقة اأهداء البد ي للحمك جهثناء املباراي . 

دريب احلاكم والابتعاد عن التدريب الالكس ييك. تنويع طرق التدريب املتبعة اس تخدام جهدوا  التدريب املساعدة احلديثة لت

 والتدرج ابمحلل التدرييب ومراعاة الفروق الفردية بني احلاكم..
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وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عبد الرزاق اكظم عيل رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور شريزاد محمد لارو،  

 ادلكتور واثق محمد عبد هللا، الاس تاذ ادلكتور صباح قامس خلف مرشفا. الاس تاذ املساعد
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اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري املالحظة املس مترة بوس يةل برصية تاسرتلاع املعلوما  اأ نية والفورية ابلتعاقب 

 لتطوير جهمه املتغريا  البايومااكنيكاة ملرحةل الريم واجناز ريم الرمح

 

اطروحة دكتوراه للطالب )كرار  5/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم امخليس املوافق 

عبد الكرمي خضري( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور رصحي عبد الكرمي  الفضيل،  حتت عنوان )تأهثري املالحظة املس مترة بوس يةل 

ية ابلتعاقب لتطوير جهمه املتغريا  البايومااكنيكاة ملرحةل الريم  واجناز ريم الرمح برصية تاسرتلاع املعلوما  اأ نية والفور

لناش يئ مركز املوهبة بأهلعاب القوى( ، اليت هدفت اىل اعداد اسرتاتيجية تاس تخدام املالحظة املس مترة بوس يةل برصية أهداء 

ملعلوما  اأ نية والفورية ومبسامهة املدرب عينة البحث بشلك متعاقب وفور ،  واعداد مهنج يتضلن خطة تاسرتلاع ا

والالعب لتصحيح الاخطاء يف اأهداء،  التعرف عىل تأهثري تطبيق املهنج اخلاص تاسرتلاع املعلوما  يف تطوير جهمه املتغريا  

 البايومااكنيكاة ملرحةل الريم واجناز ريم الرمح لعينة البحث .
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 . 

 

ريم الرمح تعد من فعاليا  العاب القوى ذا  الاداء الفين املعقد ، ذلكل قد وبني الباحث يف امهية البحث ان فعالية 

يواله املدرب صعوبة يف مالحظة اأهخطاء الفنية ادلقاقة يف جهجزاء احلركة ، دون الاعامتد عىل وسائل التحليل وابلتايل 

ثل املفتاح الرئيس يف حتقاق مس توى تشخيص الاخطاء يف مراحل اأهداء الفين لههه الفعالية وتصحيحها ، فههه املراحل مت 

ذ جهشار عامر ميك نقاًل عن قامس  حداها اُأخرى ، ا  ذ جهن فعالية ريم الرمح تتكون من عدة مراحل تمكّل ا  الفعالية اتا جناز  ، ا 

َن مرحةل الريم اأهخرية )وضع الريم( يه املرحةل الفنية اأهساس ية يف حتقاق الهدف من الفعالي” محمد حسن وج خرون  ذ ا  ة ا 

تزتايد فهيا الرسعة بداية من حلظة الارتاكز املزدوج حىت مرحةل ترك اأهداة )الرمح( واليت يسلهيا البعض مرحةل التسارع 

دراك احلركة اليت يه ما دون اتا دراك من خالل الرتكزي ” اأهساس ية  ، وتسلح التغهية الراجعة التعزيزية مبساعدة الراييض اب 

تخدام وس يةل برصية ، وبعد لك تكرار ليك يمت التفاعل بنجاح بتطبيق العوامل املياكنيكاة عىل صورة الفعل احلريك ابس  

ذ يمت من خالل ههه التغهية مقارنة ما مت اداءه بصورة فعل خاطئ    ) اذل  تا يشعر به  بشلك حصيح اثناء الاداء ، ا 

 الالعب ويعتقده اداء حصيح ( مع ما جيب جهن يمت .

 

اس تخدم الباحث املهنج التجرييب وتصلمي اجمللوعة التجريباة الواحدة ، واختار الباحث عينته  ولتحقاق اهداف البحث

( وعددمه 2019 – 2018ابلطريقة العلدية ومه رماة املركز الوطين لللوهبة الرايضية بأهلعاب القوى يف بغداد لللومس )

صورة / اثنية ،  1000اىل120س يو برسعة  من نوع اك 3( رماة ، واس تخدم اكمريا  فاديوية عدد 7( رماة من اصل )5)

عطاء )  ( حماوتا  للك رايم وتصوير اخلطوة باكمريا وضعت عىل اجلانب الامين للرايم  6ومت اجراء اختيار الريم الاكمل اب 

 اذل  يس تخدم ذراعه الميني والعكس حصيح.

 

املتغريا  البايومااكنيكاة ملرحةل الريم ارتباط  حققت مجيع   -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

معنو  مجليع افراد العينة،  ان اس تخدام املالحظة املس مترة بوس يةل برصية ساعد الرماة عىل تعزيز وتصحيح املسارا  احلركية 

ية املناس بة وهبها تطور اجنازمه من خالل تطبيقهم للهداء بدقة قدر الاماكن،  تطور الاحساس ابختاذ الاوضاع البدن 

للجسم وهها يدل عىل تأهثري املالحظة يف تشخيص الاخطاء مما ساعد عىل الاس تجابة العضلية الصحيحة املمتثةل يف مهل 

 العضال  عىل مفاصل زوااي اجلهع والكتف واملرفق والرسغ ..
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ابملتغريا  البيومااكنيكاة للهداء واوىص الباحث بـ رضورة الاهامتم والتأهكيد عىل اس تخدام التحليل احلريك لللدربني وربطه 

ىل جهفضل نتاجئ ممكنة،  ورضورة اعطاء امهية كبرية تاس تخدام مترينا  تصحيحية من خالل  الفين اخلاص ابلفعالية للوصول ا 

ص،  املالحظة املس مترة ج نيًا وفوراًي ابلتعاقب خاصًة ملرحةل الريم الهنائية وفق الرشوط املياكنيكاة يف مرحةل الاعداد اخلا

عىل الرماة عدم الاعامتد عىل رسعة الانطالق اخلطية فقط عىل حساب الرسعة ادلورانية تان ذكل سوف يرض يف املسافة 

 املنجزة بل جيب الاهامتم يف الك النوعني حلظة الريم والتخلص ليضلنوا جهفضل مسافة منجزة .

 

لاكظم رئيسا، الاس تاذ ادلكتور عادل محمد دهش،  وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور محيد عبد النيب عبد ا

الاس تاذ ادلكتور امحد اثمر حمسن ، الاس تاذ ادلكتور ليث فارس مجيل ، الاس تاذ املساعد ادلكتور رلاء عبد الكرمي محيد 

 ،  الاس تاذ ادلكتور رصحي عبد الكرمي  الفضيل مرشفا.
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 قة البدنية ملنتس يب وزارة ادلفاعتدرييس يف الرتبية البدنية  يلقي حمارضة عن الليا

 

شاركت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف لامعة بغداد يف الندوة العللية اليت نظلهتا  املفتش ية العسكرية العامة يف    

من خالل حمارضة عللية القاها التدرييس يف الرتبية البدنية الاس تاذ  2/9/2019وزارة ادلفاع وذكل يوم اتاثنني املوافق 

مفهوم وجهمهية الاختبارا  ” وعة من املفتشني يف اجمللوعة العسكرية واملوسومة بـ ادلكتور عباس عيل عهاب عىل مجم

 ”والقااسا  البدنية واملهارية والوظيفاة يف تقومي مس توى اتا عداد البد ي يف اجليش 

 

ل بني املؤسسة وهبدف التواصل والاس تفادة من الكفاءا  العللية لوزارة التعلمي العايل القات ههه احملارضة وتالل التاكم

 العسكرية واملؤسسة املدنية وتاعداد املقاتل اعدادا بدنيا يؤههل لتنفاه مجيع الواجبا  التدريباة والقتالية ابفضل مايكون.

 

هو التحقق من قمية اليش واحلمك عىل ههه القمية  من خالل درلا  جهو ” وافاد احملارض،  ان التقومي مبفهومة البس يط 

وذكل هبدف التعرف عىل مقدار املتغريا  الناجتة من معلية اأهعداد والتدريب .  ومبعىن ”  واملقاييس  تقديرا  الاختبارا 
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ج خر معرفة مدى تكاف الالعب مع نوعية وشدة التدريبا  املوهجة حنو تطوير مس توى اللياقة البدنية يف برامج التدريب  . 

لاكمةل لللعلوما  املتعلقة مبدى تقدم املس توى طبقا ملا توحضه نتاجئ وللحمك عىل فاعلية التدريب يتطلب من املدرب املعرفة ا

الاختبارا  ، وجناح املدرب يف تقامي فاعلية التدريب يتوقف عىل دقة وحصة املعلوما  املتحصل علهيا ، اأهمر اذل  

تام الندوة مت فتح ابب يس توجب املعرفة الاكمةل لالختبارا  البدنية وكيفاة اس تخداهما وحسن تفسري نتاجئها،  ويف خ 

 املناقشة واحلوار البناء مع مجيع املشاركني.

 

 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تس تأهنف اختباراهتا للطلبة اجلدد

اذ قامت  2020-2019تتواصل يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اختبارا  الطلبة املتقدمني للقبول للعام ادلرايس 

اذلكور (، فامي خصص يوم  –بأهختبار مجموعة من املتقدمني ) الوجبة الثالثة  4/9ة املتخصصة يويم االاربعاء اللجان امللكف

 تاختبار املتقدما  من الاانث ) الوجبة الثانية( وعىل القاعا  الرايضية يف اللكية. 5/9/2019امخليس املوافق 
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الصحية للتأهكد من خلومه من العاها  اجلسدية جهو اأهمراض اليت من وبدجه  ابس تقبال املتقدمني اذلين خضعوا لالختبارا  

شأههنا جهن تؤثر سلبًا عىل حصة املتقدم يف حاةل ممارس ته النشاط الراييض جهو جتعل من جسله تا يتحلل املتطلبا  البدنية 

 واحلركية املطلوبة يف دروس الرتبية الرايضية.

 

جراء املقابةل بعدها خضع املتقدمون للقبول لالختبارا  امل  هارية والبدنية املقررة يف مهناج الاختبارا  يف اللكية، ومن مث ا 

الشخصية لللتقدم وبهكل يكون قد جهمكل لك متطلبا  الاختبار وعليه انتظار معلية الفرز وحتديد الناحجني اذلين س يقبلون 

 .2020-2019يف العام ادلرايس 
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-البدنية تناقش تأهثري اس تخدام اسرتاتيجية دورة التعمل الس باعية وفق الاسلوب املعريف )اجملازفةرساةل ماجس تري يف الرتبية 

 احلهر( يف تعمل بعض همارا  الكرة الطائرة

 

رساةل ماجس تري للطالبة )خامئل 7/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم السبت املوافق  

براهمي ،  حتت عنوان )تأهثري اس تخدام اسرتاتيجية دورة عواد شهاب( ابرش  سامعيل ا  اف الاس تاذ املساعد ادلكتور هويدة ا 

احلهر( يف تعمل بعض همارا  الكرة الطائرة لطالبا  الصف الرابع -التعمل الس باعية وفق الاسلوب املعريف )اجملازفة

ىل التعرف عىل تأهثري اس تخدام اسرتاتي  جية دورة التعمل الس باعية وفق الاسلوب املعريف اجملازفة الاعداد (، اليت هدفت ا 

مقابل احلهر يف تعمل بعض همارا  الكرة الطائرة لطالبا  الصف الرابع الاعداد ،  والتعرف عىل الاسلوب املعريف اجملازفة 

يف تعمل بعض همارا   مقابل احلهر دلى عينة البحث طالبا  الصف الرابع الاعداد ،  والتعرف عىل افضل اجملاماع الاربع

 الكرة الطائرة دلى عينة البحث.
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ضافة برانمج للتعمل ابس تخدام دورة التعمل الس باعية اعامتداً عىل اأهسلوب املعريف )اجملازفة  وحدد  الباحثة مشلكة حبهثا يف ا 

بيان الفروق بني الافراد احلهر( رغبة مهنا يف تطوير مس توى الطالبا  ابلكرة الطائرة بشلك معريف تطبيقي معمتدا عىل  –

 ويف تعاملهم مع املواقف اخملتلفة.

 

ولتحقاق اهداف البحث اس تخدمت الباحثة املهنج التجرييب عىل جممتع متثل بطالبا  الصف الرابع الاعداد  يف اثنوية 

( طالبة 40بة مت اختيار )( طال 90( والبالغ عدد اللكي )2019-2018املمتزيا  التابعة ملديرية الكرخ الثانية للعام ادلرايس )

احلهر( تاختبار الطالبا  احلهرا  من اجملازفا   –ابلطريقة العلدية عن طريق اس تخدام اس امترة اأهسلوب املعريف )اجملازفة 

( طالبا  ومجموعتني ضابطتني حهرة 10حاث توصلت اىل مجموعتني جتريبيتني اأهوىل حهرة والثانية جمازفة قوام لك مهنا )

 ( طالبا  جهيضا طبق علهيم اسرتاتيجية دورة التعمل الس باعية يف التعمل.10قوام لك مهنا )وجمازفة و 

 

قدرا  الطلبة مع اساليهبم املعرفاة اليت مت اختبارها بناًء عىل ماوهلم   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

اأهوىل )احلهرة( تلهيا اجمللوعة الثالثة التجريباة )اجملازفة(،  وتا تولد ورغباهتم وتفكريمه،  وافضلية التعمل لللجلوعة التجريباة 

فروق معنوية بني اجمللوعتني الثانية والرابعة يف مجيع املهارا  اذا مل ختضع للربانمج التجرييب،  وحققت ادلراسة الفوائد 

 .التطبيقاة الشخصية والتعلميية واتا رشاد النفيس للهساليب املعرفاة للطالبة

 

واوىص الباحث بـ التعرف عىل اأهسلوب املعريف للطلبة قبل البدء ابلربانمج التعلميي،  واس تخدام اسرتاتيجية اخلطوا  

الس بعة لتمنية اخلربا  واملهارا  اأهساس ية ابلكرة الطائرة،  وتداخل اأهسلوب املعريف )احلهر مقابل اجملازفة( مع اسرتاتيجية 

 ى عايل من الفهم العليل والفكر  دلى عينة ادلراسة يف املراحل املتوسطة والاعدادية.اخلطوا  الس بعة لتحقاق مس تو 

 

وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور هدى ابراهمي رزويق رئيسا، الاس تاذ ادلكتور انهدة عبد زيد،  الاس تاذ  

سامعي براهمي مرشفا.املساعد ادلكتور عالء حمسن ايرس ، الاس تاذ املساعد ادلكتور هويدة ا   ل ا 
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رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأهثريمترينا  خاصة برتكزيالانتباه ودقة ورسعة الاس تجابة احلركية يف تعمل بعض 

 املهارا  ابلكرة الطائرة

 

للطالب )امحد رساةل ماجس تري 7/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم االسبت املوافق 

عبد الس تارعبد القادر( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور امرية عبد الواحد منري ،  حتت عنوان )تأهثريمترينا  خاصة برتكزيالانتباه 

ودقة ورسعة الاس تجابة احلركية يف تعمل بعض املهارا  ابلكرة الطائرة لطالب املرحةل الثانية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم 

ىل اعداد مترينا  خاصة برتكزي الانتباه ودقة ورسعة الاس تجابة احلركية لتعمل بعض الرايضة /  ل امعة بغداد(، اليت هدفت ا 

املهارا  ابلكرة الطائرة دلى طالب املرحةل الثانية،  والتعرف عىل اتثري المترينا  اخلاصة يق تركزي الانتباه ودقة ورسعه 

 لكرة الطائرة دلى عينة البحث..الاس تجابة احلركية  يف تعمل  بعض همارا  ا

 

وتمكن امهية البحث يف انه اب  من الرضور  اس تخدام مترينا  خاصة  يف معلية تعلمي  الطالب   لللهارا  ابلكرة الطائرة 

واليت لها دور همم واساس يف حتسني اجلانب املهار  ومتكن الطالب من حتقاق الهدف بتفوق واقل قدر ممكن من 

تأهى الباحث دراسة اتثري مترينا  خاصة برتكزي الانتباه ودقة ورسعه الاس تجابة احلركية وتعمل بعض املهارا  الاخطاء، ذلا ار 

 ابلكرة الطائرة للطالب املرحةل الثانية.

 

ولتحقاق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ابسلوب اجمللوعتني ذا  الاختبار القبيل والبعد  ويتأهلف جممتع 

والبالغ  2019-2018طالب املرحةل الثانية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة/ لامعة بغداد للعام ادلرايس البحث ب

( طالبًا موزعني عىل س بع شعب دراس ية.اما عينة البحث فقدمت اختيارها ابلطريقة العلدية عن طريق اجراء 185عددمه )

ذ تكونت من)شعبتني( )ب( و)ه( من اذلكور  ( طالبًا اما 29مت تقس ميهم اىل جتريباة وضابطة جهذ بلغت شعبة)ب()القرعة ا 

( طالبًا من 32( طالب للك مجموعة وهبها يكون العدد اللكي لعينة البحث )16(  وبواقع )28شعبة)ه( فقد بلغت)

 ( طالبًا.185اصل)

 

ان للامترين املصللة من قبل الباحث لها اتثري اجيايب يف تطوير   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

 –تركزي الانتباه ودقة ورسعة الاس تجابة احلركية جمللوعة التجريباة يف الاختبارا  )القبلية والبعدية( والاختبارا  ) البعدية 
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البعدية( معنوية يف اختبار تركزي الانتباه  –الضابطة فقد اكنت النتاجئ يف الاختبارا  ) القبلية البعدية( وابلنس بة لللجلوعة 

 وعشوائية يف اختبار رسعة الاس تجابة احلركية .

 

جيايبًا يف تعمل همارا  الكرة الطائرة  ان  اس تخدام المترينا  اخلاصة برتكزي الانتباه ودقة ورسعة الاس تجابة احلركية قد اثر  ا 

البعد ( يف مركز  اللعب  –قاد البحث ولصاحل اجمللوعة التجريباة،  ولقد اظهر  نتاجئ تقومي الاداء يف الاختبارين )القبيل 

البعد . اما اجمللوعة الضابطة فقد اظهر  النتاجئ  –( لصاحل اجمللوعة التجريباة وكهكل يف الاختبارين ) البعد  5( و)1)

 البعد ( ما عدا اختبار تقومي اداء همارة الاس تقبال من املركز. –)القبيل  معنوية التقومي يف الاختبارين

 

واوىص الباحث بـ اعامتد المترينا  املصللة من قبل الباحث يف تطوير تركزي الانتباه ودقة ورسعة الاس تجابة احلركية عند 

 ير اداء الطالب.تعمل املهارا  املبحوثة  وهمارا  اخرى يف الكرة الطائرة تاهنا تساعد يف تطو 

 

اعامتد اس تخدام الباحثني الاختبارا  يف تطوير تركزي الانتباه ودقة ورسعة الاس تجابة احلركية يف العاب رايضية اخرى 

 واحباث التعمل احلريك.

 

وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عيل يوسف حسني رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور مامث لطيف ابراهمي،    

 الاس تاذ املساعد ادلكتور جنان انيج زوين، الاس تاذ ادلكتور امرية عبد الواحد منري مرشفا.
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اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري المترينا  التنافس ية املصغرة ابسلوب الكرة الشامةل يف تطوير مس توى الاداء البد ي 

 قدمواملهار  واخلططي لالعيب اندية ادلرلة امللتازة بكرة ال

  

اطروحة دكتوراه للطالب )اثري  8/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الاحد املوافق 

عصام عبد الرزاق( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور امحد انيج محمود ،  حتت عنوان )تأهثري المترينا  التنافس ية املصغرة ابسلوب 

داء البد ي واملهار  واخلططي لالعيب اندية ادلرلة امللتازة بكرة القدم( ، اليت هدفت الكرة الشامةل يف تطوير مس توى الا

اىل اىل معرفة اتثري المترينا  التنافس ية املصغرة ابسلوب الكرة الكرة الشامةل يف تطوير مس توى الاداء البد ي واملهار  

( واند  الرشطة ) مجموعة ضابطة ( لللومس الكرو   واخلططي لعينة البحث واختار الباحث اند  بغداد )مجموعة جتريباة

2015 – 2016. 

 

وتمكن مشلكة البحث يف مالحظ الباحث ان هناك تفاو  يف مس توى الاداء اخلططي يف حاليت ادلفاع والهجوم عند 

مقارنة مبس توى تطبيق الواجبا  امللكف هبا الالعبون يف املباراة وهها سبب رئييس يف تد ي مس توى الاداء لفرق الاندية 

اندية دول اجلوار وفرق اس يا بشلك خاص وهها اييت نتاجة لضعف الاماكنيا  الفنية للك تاعب يف فريق كرة القدم من 
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خالل ادائه للواجبا  الهجوماة وادلفاعية ابتاضافة اىل ذكل وجود تاعبني دلهيم الزنعة الهجوماة ولهها مه يكونوا همامجني 

 فاعية وهكها.واخرين دلهيم الزنعة ادل

 

ذلا ولد الباحث من الامهية اخلوض يف ههه ادلراسة اليت تعاجل ههه الظاهرة لتتناسب مع متطلبا  اللعب احلديث بكرة  

 القدم يف رفع مس توى الاداءالبد ي واملهار  واخلططي اخلططي لالعبني يف املباراي  وابسلوب الكرة الشامةل

 

تصلمي  املهنج التجريبيي) تصلمي اجمللوعتني املتاكفئتني وهام الضابطة والتجريباة (  ولتحقاق اهداف البحث اس تخدم الباحث 

( تاس تخراج النتاجئ اخلاصة ابلبحث، اختبار مربع spssلتحقاق جههداف هها البحث، اس تعلل الباحث الربانمج الاحصايئ )

 (.Chi-SquareTestsاك  تاس تخراج الفروق )

 

ان اسلوب الكرة الشامةل اكن هل اتثري اجيايب يف تطوير    -من الاس تنتالا  من امهها:وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة 

بعض متغريا  البحث،  وان طريقة التدريب املس تخدمة ويه ) المترينا  التنافس ية املصغرة (  اكن لها اتثري اجيايب يف 

 –الرسعة الانتقالية   -البحث ) اخلططيتطوير بعض متغريا  البحث،  وظهر  فروق ذا  دتاةل معنوية لبعض متغريا  

الاس تالم والتسلمي ( ولصاحل  اجمللوعة التجريباة،  ظهر  فروق ذا  دتاةل غري معنوية لبعض متغريا   –الرسعة احلركية 

 الهتديف ( .. –ادلحرلة  –البحث ) رسعة الاس تجابة 

 

يف رفع مس توى لعبة كرة القدم ومهنا اسلوب الكرة واوىص الباحث بـ اس تخدام الاساليب اخلططية احلديثة اليت تسامه 

الشامةل،  ورضورة اتباع طرق تدريباة مناس بة يف تدريب الفرق ومهنا ) مترينا  التنافس ية املصغرة (،  ورضورة اعداد 

 متارين تسامه يف رفع املس توى البد ي واملهار  واخلططي لالعيب كرة القدم .

 

ذ ادلكتور صباح قامس خلف رئيسا، الاس تاذ ادلكتور فرا  جبار سعد هللا،  الاس تاذ وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تا

ادلكتور رعد حسني محزة، الاس تاذ ادلكتور فؤاد متعب حسني ، الاس تاذ املساعد ادلكتور صادق جعفر صادق ،  

 الاس تاذ ادلكتور امحد انيج محمود مرشفا.
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تدرييب( للقدرا  البدنية واحلركية تاصابة متزق العضال   –. )تأههييلI.R.Q اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش تصلمي كود

 الضامة لالعبني املتقدمني بكرة القدم

 

اطروحة دكتوراه للطالب  12/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم امخليس املوافق 

تدرييب(  –ن حنون عيل،  حتت عنوان )تصلمي كود مقرتح )تأههييل)اسامعيل سلمي عبد( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور وس

للقدرا  البدنية واحلركية تاصابة متزق العضال  الضامة لالعبني املتقدمني بكرة القدم( ، اليت هدفت اىل تصلمي كود ملناجه 

بني املتقدمني بكرة القدم، تأههيلية أهصابة متزق العضال  الضامة لودرلا  الثالثة )البس يطة واملتوسطة والشديدة( لالع 

وتصلمي كود ملناجه تدريباة لبعض القدرا  املفقودة )الرشاقة، حتلل القوة، حتلل الرسعة(، دلى افراد عينة البحث، والتعرف 

راد عىل تأهثري املناجه التأههيلية أهعادة تأههيل العضال  الضامة من خالل اختبارا  )اجلونومارت، ادلايمنومارت، الاتزان(، دلى اف

عينة البحث، والتعرف عىل تأهثري املناجه البدنية لتطوير بعض القدرا  املفقودة )الرشاقة، حتلل القوة، حتلل الرسعة(، دلى 

 افراد عينة البحث.
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تمتثل املشلكة يف وجود جفوتني ميكن  تسليهتا ابلفجوا  الزمنية القاتةل حلياة الراييض املهنية ويه الفرتة مابني تشخيص 

ة ومدة اعادة التأههيل من هجة وبني عودة الراييض اىل التدريب واملنافسا ، ا  عدم وجود كود خاص ابلامترين الاصاب

 التأههيلية والتدريباة أهصابة متزق العضال  الضامة ولودرلا  الثالثة )البس يطة واملتوسطة والشديدة(.

 

يبتعدون عن املالعب اما بسبب القصور يف اعادة التأههيل اذ نالحظ ان الكثري من الالعبني املصابني ابلعضال  الضامة قد 

 وههه يه الفجوة الاوىل او يف اسرتلاع القدرا  املفقودة وتطويرها وههه يه الفجوة الثانية.

 

ولتحقاق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ذو اجمللوعة التجريباة الواحدة ذا  الاختبار القبيل والبعد ، 

(م واملصابني ابلعضال  الضامة وعددمه      2018–2017متع البحث من الالعبني املتقدمني بكرة القدم املومس )وتكون جم 

 ( تاعبًا، ومت اختيارمه ابلطريقة العلدية.15)

 

ان لللناجه التأههيلية تأهثري اجيايب عىل اعادة تأههيل متزق    -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

العضال  الضامة ولودرلا  الثالثة )البس يطة واملتوسطة والشديدة(، وهناكل تأهثري اجيايب لللناجه التأههيلية عىل اجملاماع 

العضلية الغري مصابة من انحاة القوة العضلية والتوازن العضيل، وان لللناجه التدريباة تأهثري اجيايب عىل اسرتلاع القدرا  

 البدنية املفقودة.

 

احث بـ اعامتد الكود التأههييل املقرتح من قبل الباحث يف مجيع مراكز التأههيل واملستشفاا  عن طريق توزيع واوىص الب

كتيب يتضلن المترينا  التأههيلية، واعامتد الكود البد ي املقرتح من قبل الباحث يف مجيع مراكز التأههيل وتوجاه املعاجلني 

 عىل العلل به، ورضورة اس تخدام الامترين الوقائية وذكل للتقليل من لفرق كرة القدم يف دور  النخبة وادلرلة الاويل

 حدوث الاصااب ..
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وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور حامد صاحل همد  رئيسا، الاس تاذ ادلكتور امني خزعل عبد،  الاس تاذ ادلكتور 

دلكتور امحد محمد عبد اخلالق،  الاس تاذ ادلكتور عباس فاضل جبار، الاس تاذ ادلكتور محمد اكظم خلف، الاس تاذ املساعد ا

 وسن حنون عيل مرشفا.

 

رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري تدريبا  مقننة بأهسلوب الالكتك ادلينامايك يف الاجناز وفق التنقاط الفنلند  

 الكرتونيا

 

رساةل ماجس تري للطالب )محمد 14/9/2019لسبت املوافق انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم اا

انهض عبيد( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور حادر فائق الشامع،  حتت عنوان )تأهثري تدريبا  مقننة بأهسلوب الالكتك 

ىل تقنني الوحدا  التدريباة U20ادلينامايك يف الاجناز وفق التنقاط الفنلند  الكرتونيا ملتسابقي العشار    (، اليت هدفت ا 

بأهسلوب الالكتك ادلينامايك لالعيب العشار ،  دراسة تأهثري تقنني تدريبا  الالكتك ادلينامايك عىل الاجناز يف مسابقا  

أهثري تقنني العشار  للك فعالية عىل حدة وفقا للتنقاط الفنلند  )الكرتونيا( مقارنتا بدرلة الالكتك ادلينامايك،  ودراسة ت

 .U20تدريبا  الالكتك ادلينامايك عىل الاجناز وفقا للتنقاط الفنلند  يف مسابقه  العشار  
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سعى الباحث اىل اجياد اسلوب تدرييب لديد لكيا عىل تاعيب العشار  حىت عىل املس توى العاملي، وهو تقنني التدريبا  

احلجوم التدريباة عىل الالعب من خالل احلفاظ عىل اكرب عدد  بأهسلوب الاكتك ادلينامايك اذل  يلعب دور كبري يف زايدة

من الالكتا  خالل الوحدة التدريباة نفسها واذل  يعود بشلك تايقبل الشك نتاجة ظهور حاتا  التعب مبختلف اشاكلها، 

كتك ادلينامايك وتمكن مشلكة البحث يف تقنني الوحدا  التدريباة ملتسابقي العشار  وفق مفاهمي وجهسلوب تدريبا  الال

 من خالل التغريا  يف امحلل التدرييب مبكوانته الشدة واحلجم والراحة وخالل الوحدة التدريباة الواحدة ملتسابقي العشار .

 

ذ تكونت عينة البحث من ) ( 5ولتحقاق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ملالمئته لطبيعة مشلكة البحث ا 

جراء خطوا  رايضيني ومت اختيارمه  جراء التجانس أهفراد عينة البحث ، ومث كيفاة ا  ابلطريقة العلدية ، وقام الباحث اب 

 البحث.

 

جهن اس تخدام التدريبا  الالكتيك ادلينامايك لها تأهثري يف زايدة   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

ء مجيع مسابقا  العرشية عىل الرمغ من زايدة ترامك حامض الالكتيك،  حتلل الالعبني لرتامك حامض الالكتيك والاس مترار بأهدا

ىل املتوسطة يف البحث اكن لها دور فعال يف زايدة كفاءة الالعبني عىل  جهن اس تخدام الراحة النشطة ذا  الشدة املنخفضة ا 

اكن لها دور كبري يف تكاف نقل وجهكسدة مكيا  من حامض الالكتيك دلى الالعبني،  وجهن تدريبا  الالكتيك ادلينامايك 

 الالعبني عىل جهنتاج ونقل وجهكسدة حامض الالكتيك للحصول مصدر للطاقة.

 

ىل جهخرى سواء اكن جهثناء  واوىص الباحث بـ رضورة الاهامتم بتقنني اأهحامل التدريباة عىل وفق حامض الالكتيك من فرتة ا 

اءة الراييض ومدى تقبهل ملكوان  امحلل التدرييب، رضورة الراحة جهو جهثناء الوحدا  التدريباة أهنه دليل عىل تطور كف

اس تخدام اأهسلوب املتبع يف تقنني اأهحامل البدنية مع اس تخدام التقنيا  احلديثة يف مراقبة حامض الالكتيك،  والتعرف 

ايح الفس يولوجاة اليت عىل املس توى العتبة الالكتيكاة الفردية لالعبني ملعرفة مدى جناح الربانمج التدرييب يف تطوير النو 

 حتدد مس توى الاجناز ..

 

وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور رصحي عبد الكرمي عبد الصاحب رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور حادر   

 بالش لرب،  الاس تاذ املساعد ادلكتور انتصار رش يد محيد، الاس تاذ ادلكتور حادر فائق الشامع مرشفا.
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 يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري مترينا  خاصة ابس تعامل ش بكة احلبال يف تطوير بعض القدرا  البدنية رساةل ماجس تري

عاقة العقلية البس يطة  واحلركية ذلو  اتا 

 

رساةل ماجس تري للطالب 14/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم االسبت املوافق 

 ( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور جهحالم شغايت حمسن ،  حتت عنوان )تأهثري مترينا  خاصة )حسن عقال محمد نور

ابس تعامل ش بكة احلبال يف تطوير بعض القدرا  البدنية واحلركية ذلو  اتا عاقة العقلية البس يطة وانعاكسها عىل اجناز ركض 

ىل التعرف عىل القدرا  البدنية واحلركية دلى100 فراد عينة البحث،  جهعداد مترينا  خاصة ابس تعامل  م(، اليت هدفت ا  ا 

فراد عينة البحث،  والتعرف عىل تأهثري المترينا  املعدة ابس تعامل  ش بكة احلبال لتطوير بعض القدرا  البدنية واحلركية دلى ا 

فراد عينة ا100ش بكة احلبال لتطوير بعض القدرا  البدنية واحلركية وانعاكسها عىل اجناز ركض   لبحث .م دلى ا 

 

وتمكن جهمهية البحث يف اس تخدام ش بكة احلبال وجهثرها يف تطوير بعض القدرا  البدنية واحلركية اليت تكون من جهمهها القوة 

ن السعي تانتقاء  100الانفجارية والرسعة واملرونة والرشاقة والتوافق يف فعالية  عاقة العقلية البس يطة حاث ا  م ذلو  اتا 
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ناس بة يف التدريب وخاصة تا فراد عينة البحث من تاعيب فريق العاب القوى لههه الفئة هو جهفضل الوسائل التطويرية امل 

 الكفال بتطورمه وحتقاق نتاجئ جهفضل والوصول لالجناز .

 

ذ تكونت عينة البحث من ) ( 8ولتحقاق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ملالمئته لطبيعة مشلكة البحث ا 

جراء خطوا  رايضيني ومت اختيا جراء التجانس أهفراد عينة البحث ، ومث كيفاة ا  رمه ابلطريقة العلدية ، وقام الباحث اب 

جراء الاختبارا  القبلية ، ومت اختبارمه يف ملعب املركز الوطين  البحث ، وبعد قاام الباحث ابلتجارب الاس تطالعية وا 

( جهسابيع 8( وحدة تدريباة ملدة )24اش متل املهنج التدرييب عىل ) لرعاية املوهبة الرايضية ومت تطبيق املهنج التدرييب ، وقد

 وحدا  تدريباة يف اأهس بوع واكنت التدريبا  عىل ش بكة احلبال. 3مبعدل 

 

جهن املهنج التدرييب املقرتح من قبل الباحث وفق ش بكة احلبال   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

ىل تطور القدرا   البدنية واحلركية دلى جهفراد عينة البحث وجهثبت كفاءته وجهمهيته،  وجهن التدريب الصحيح جيب جهن جهدى ا 

يكون وفق القابلية البدنية الرايضيني ومس توى قدراهتم العقلية لغرض تكافهم عىل المترينا  وتطوير الاجناز دلى جهفراد عينة 

 البحث.

 

عاقني عقليا جبانب جهعداد برامج خاصة لههه الفئة ملا لها من جهثر فعال عىل واوىص الباحث بـ تطبيق الربانمج املقرتح عىل امل

تمنية لك من القدرا  البدنية احلركية،  رضورة الاهامتم بربامج اأهنشطة الرايضية اليت تقدم للهطفال املعاقني عقليا حىت يمت 

ذ تسهم تكل الربامج يف  تمنية هماراهتم البدنية واحلركية . مساعدهتم بطريقة فعاةل عىل الاندماج يف اجملمتع ا 

 

وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور امحد محمد اسامعيل رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور عيل عبد الواحد تازم،    

 الاس تاذ املساعد ادلكتور كرمي عبيس محمد، الاس تاذ املساعد ادلكتور جهحالم شغايت حمسن مرشفا.
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 2020-2019البدنية يعقد اجامتعا موسعا مع الطلبة املقبولني يف ادلراسا  العليا معيد الرتبية 

 

مبارشة الطلبة اجلدد املقبولني يف ادلراسا   15/9/2019شهد  لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يوم الاحد املوافق 

املاجس تري اىل قاعاهتم ادلراس ية تاخه ، اذ سيتوله طلبة ادلكتوراه و  2020-2019العليا يف اللكية للعام ادلرايس 

 حمارضاهتم املقررة يف اجلدول الاس بوعي.

 

وهبهه املناس بة اجمتع الس يد معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور قامس محمد حسن اخلاقا ي برفقة معاون العليد للشؤون العللية 

امحد انيج،  ابلسادة التدريس يني ومجيع  الاس تاذ ادلكتور صباح قامس، ورئيس جلنة ادلراسا  العليا الاس تاذ ادلكتور

الطلبة املقبولني وعىل قاعة الاجامتعا  الكربى يف اللكية، للرتحاب هبم وتوزيع الطلبة واملبارشة وتعريفهم مبتطلبا  ادلراسة 

لزتام ابلز  ومراحلها وماعلهيم من واجبا  حبثية وحلقا  دراس ية ، والتعريف ابلتوقاتا  الاساس ية للك مرحةل كام وله ابتا

 الواحد واذل  ميثل ظاهرة حضارية لريق اجملمتعا  وتطورها.

 

( طالب دكتوراه لهها العام ومت ختصيص اربعة 21( طالب ماجس تري و)39وافاد ادلكتور صباح انه مت قبول مايقارب )

لكتب خدمة للبحث العللي قاعا  دراس ية وخمتربا  وقاعا  حبثية ومناقشا  ومت جتهزي مكتبة اللكية ابحدث املصادر  وا

 ( اس بوعا وكهكل الكورس الثا ي.15والباحثني، ووحض للطلبة ان الكورس الاول سيس متر لـ )

 

كام واثين الس يد العليد عىل تدرييس ادلراسا  العليا ملا ميتلكوه من خربا  عللية وحبثية وان يقوموا بتحديث مفردا  

يف علوم الرايضة واحلركة، ويف ختام الاجامتع مت فتح ابب احملاورة والنقاش بني  املناجه ابس مترار ملواكبة التطورا  احلاصةل

 تدرييس وطلبة ادلراسا  العليا مع رئيس جلنة ادلراسا  العليا واعضاءها.
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صابة مفصل املرفق  س تخدام هجاز مصلم يف تأههيل ا  للرابعني رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري مترينا  خاصة اب 

 الناش ئني

 

رساةل ماجس تري للطالب )طالب 29/8/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم امخليس املوافق 

س تخدام هجاز  فاصل ش ناوة( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور  مصطفى صاحل همد  ،  حتت عنوان )تأهثري مترينا  خاصة اب 

صابة مفصل املر  فق للرابعني الناش ئني(، اليت هدفت تصلمي هجاز مساعد لتأههيل مفصل املرفق دلى مصلم يف تأههيل ا 

صابة مفصل املرفق.  الرابعني الناش ئني ممن يعانون ا 

 

صااب  يتعرض  تاحظ الباحث من خالل معهل يف مراكز تدريب رايضة رفع اتاثقال وخربته امليدانية جهن هناك حدوث تكرار ا 

الاوزان اثناء التدريب والس باقا  للرفعا  النظاماة )اخلطف والنرت( ومن ههه اتا صااب   لها الرابعني مبختلف الاعامر

صابة مفصل املرفق واليت غالبًا ما يتخه فهيا الثقل مساراً منحنيًا معيقًا مما يزيد من العبء الواقع عىل املفاصل وخاصة مفصل  ا 

من التدريب لفرتة ليست ابلقصرية مما يؤثر سلبًا عىل قدراته البدنية  املرفق . وتعد ههه اتا صابة من اتا صااب  اليت متنع الرابع

عطاءه فرتة راحة دون ان يمت تأههيهل  ن الرابع اذل  يتعرض لهها النوع من اتا صابة يكتفي اب  والفنية ومس توى اتا جناز دليه كام ا 
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مجموعة من حراك  )الثين واملد ابس تخدام مترينا  خاصة لهها الغرض ، ذلكل قام الباحث بتصنيع هجاز خاص يتضلن 

 والبطح والكب والتدوير اأهفقي لوداخل واخلارج واحلراك  التدوير اخملتلفة(.

 

( رابعني فئة الناش ئني ميثلون منتخب العراق برفع اأهثقال 8ولتحقاق اهداف البحث اس تخدم الباحث عينة اش متلت عىل )

بيب اخملتص وكهكل اعامتد جهشعة الرنني املغناطييس يف استشارية ، وقد مت تشخيص اتا صابة دلهيم رسيراًي من قبل الط 

ىل برانمج تأههييل جهمده )  ( وحدا  تأههيلية 3( جهسابيع بواقع )8املفاصل يف مستشفى بغداد ، بعدها مت اخضاع العينة ا 

لثين واملد والكب ( دقاقة عىل اجلهاز املصلم واذل  ميكن من خالهل جهداء حراك  ا50-40اس بوعيًا وملدة ترتاوح بني )

( ومبقاوما  انبضيه )سربنك( ختتلف شدهتا وقد مت تقيسها بأهرشاف 180-20والبطح والتدوير اأهفقي بدرلا  من )

 اخملتصني من اأهساتهة قسم ) هندسة املياكنييك ( يف لكية الهندسة لامعة بغداد.

 

رينا  التأههيلية اخلاصة ابجلهاز املصلم بشلك مبارش جهثر حتسن المت  -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

يف شدة اأهمل دلى املصاب وهها يدل عىل التأهثري اتا جيايب لللهنج التأههييل املعد من قبل الباحث ابجتاه اكفة متغريا  البحث. 

عداد مناجه تأههيلية لللصابني يف اأهلعاب اأهخرى.  كام اوىص الباحث رضورة ا 

 

صابة مفصل املرفق،  زايدة جهسس واوىص الباحث بـ اعامت د المترينا  اخلاصة واجلهاز املصلم من دلن الباحث يف عالج ا 

التعاون بني املؤسسا  الرايضية واجلها  الطبية ولكيا  الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جمال التأههيل اتا صااب  وخاصة 

عداد مناجه تأههيلية لللصابني  صابة مفصل املرفق،  رضورة ا   يف اأهلعاب اأهخرى.                                .ا 

 

وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور رافع صاحل الكبيس رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور احالم شغايت حمسن،    

 الاس تاذ املساعد ادلكتور وسام فاحل لابر، الاس تاذ ادلكتور مصطفى صاحل همد  مرشفا.
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ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري جهسلويب الفارتكل والتالل )املتتايل واملتداخل( بأهس تخدام هجاز السري املتحرك رساةل 

جناز عدو )  ( م ذلو  اتا عاقة البدنية400يف تطوير بعض قدرا  التحلل اخلاص وا 

 

رساةل ماجس تري للطالب )واثق 14/9/2019ق انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم االسبت املواف

ميان عبد الامري زعون اخلزريج،  حتت عنوان )تأهثري جهسلويب الفارتكل  اثمر طاهر ادليوان( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور ا 

جناز عدو ) ( م 400والتالل )املتتايل واملتداخل( بأهس تخدام هجاز السري املتحرك يف تطوير بعض قدرا  التحلل اخلاص وا 

ىل جهعداد مترينا  بأهسلويب الفارتكل والتالل )املتتايل واملتداخل( 47-46  اتا عاقة البدنية فئة )ذلو  ((، اليت هدفت ا 

بأهس تخدام هجاز السري املتحرك ، والتعرف عىل تأهثري جهسلويب الفارتكل والتالل )املتتايل( ، وتأهثري جهسلويب الفارتكل والتالل 

( مرت، التعرف 400( وجهجناز عدو )47-46لل اخلاص ذلو  اأهعاقة البدنية فئة ))املتداخل( يف تطوير بعض قدرا  التح

 عىل جهفضلية التدريب بأه  من اأهسلوبني يف هها التأهثري.

 

جناز ) ( من خالل 47-46( مرت لفئة املعاقني فئة )400وتمكن جهمهية البحث يف رضورة العلل عىل حتسني اأهرقام يف ا 

ستامثر التكنولوجاا املهكوره بأهس تخدام هجاز السري املتحرك يف تدريهبم وفق جهسلويب اللعب ابلرسعة والتالل التنظمي )املتتايل  ا 

واملتداخل( ومن خالل الس يطرة عىل البيئة التدريبة ، وذكل ابلتجريب مبهنجية عللية تعمتد لغة اأهرقام وتراعي خصوصية 

 العينة وصوتاً لتحقاق جههداف البحث .

 

جهنهتج الباحث مهنج البحث التجرييب بتصلمي اجمللوعتني التجريبيتني  عىل عينة راكيض املنتخب  ولتحقاق اهداف البحث

( ، املُس مترين ابلتدريبا  يف املومس الراييض 47-46( مرت ذلو  اتا عاقة البدنية فئة )400الوطين بأهلعاب القوى بعدو )

ىل 100عهم اأهصل بنس بة )( راكضني جهختريوا معداًي من جممت 6( البالغ عددمه )2018/2019) %( من مث قسلوا ا 

مجموعتني جتريبيتني متساوييت العدد ليكون راكيض اجمللوعة التجريباة اأهوىل يتلقون جهسلوب الفارتكل والتالل )املتتايل( 

اخلاص  وراكيض اجمللوعة التجريباة الثانية يتلقون جهسلوب الفارتكل والتالل )املتداخل( ، وبعد حتديد بعض قدرا  التحلل

جناز عدو ) نتقالية وحتلل القوة العضلية للرللني وا   ( مرت ، ُحدد  جهختباراهتا ومواصفاهتا.400املمتثةل بتحلل الرسعة اتا 
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أهسلويب الفارتكل والتالل )املتتايل واملتتايل( بأهس تخدام هجاز   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

عاقة البدنية فئة )السري املتحرك تأهثري اجيايب نتقالية ذلو  اتا  (،  أهسلوب الفارتكل 47-46 يف حتسني حتلل الرسعة اتا 

نتقالية ذلو  اتا عاقة  والتالل )املتداخل( بأهس تخدام هجاز السري املتحرك جهفضلية ابلتأهثري الاجيايب يف حتسني حتلل الرسعة اتا 

يل(،   جهن جهس تخدام جهسلويب الفارتكل والتالل )املتتايل واملتتايل( ( عىل جهسلوب الفارتكل والتالل )املتتا47-46البدنية فئة )

عاقة البدنية فئة ) -46بأهس تخدام هجاز السري املتحرك حيقق تأهثري اجيايب يف تطوير حتلل القوة العضلية للرللني ذلو  اتا 

47.) 

 

س تعامل الاهجزة واوىص الباحث بـ جهنه من الرضور  ملدريب املعاقني اتا ملام بدمج اأهساليب  التدريباة وتنظميها مبا يالمئ ا 

هامتم بأهدخال تقنيا  التكنولوجاا التدريباة مضن ادلورا  التدريباة اليت تقميها اللجنة  والادوا  التدريباة  ، وتابد من اتا 

 عمل التدريب البارملبية العراقاة ملدريب املعاقني ، ومن الرضور  الاهامتم بعقد ورش معل مشرتكة بني املتخصصني يف

الراييض اأهاكدمييني مع القامئني عىل تدريب املعاقني ملواكبة احلداثة يف اأههجزة التدريباة والطرائق والاساليب املالمئة لههِه 

الفئا  الرايضية ، ومن الرضور  جتهزي احتادا  اللجنة الباراملبية حبداثة التقنيا  التكنولوجاة لالهجزة الرايضية ملا لها من 

 ردودا  اجيابية يف تطوير القدرا  وحتسني الاجناز.م

 

وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور جامل صرب  فرج رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور يسار صبيح عيل،    

ميان عبد الامري زعون اخلزريج مرشفا.  الاس تاذ املساعد ادلكتور محمد لامس عامثن، الاس تاذ ادلكتور ا 
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 السلامينية –لكيتنا حيطلون ارقاما عراقاة عالية يف بطوةل اندية العراق تالعاب القوى طلبة 

حقق البطل حسني فالح الطالب يف مقاعد دراسة لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اجنازا لديدا يضاف اىل قاموس 

ق للقفز العايل اذل  اكن ابمس الالعب واكن يبلغ اجنازا  طلبة اللكية عالية املس توى اذ متت الاطاحة ابلرمق العرايق الساب

يف بطوةل اندية العراق املقامة حاليا يف حمافظة السلامينية حاث اعتربه اخملتصون وخرباء  20.20مرت وماحققه اليوم  2.19

طور بطيء نسباا ولكن اللعبة اجنازا عاليا لدا تاس امي ان لعبة القفز العايل يه من الالعاب الصعبة لدا واليت ويكون فهيا الت

امجليع اشادو ابدلور الكبري اذل  قدمه مدرب حسني وهو احد تدريس يو لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ادلكتور عيل 

صادق اذل  قام ابهداء هها الاجناز اىل معيد اللكية ادلكتور قامس محمد اخلاقا ي وذكل جلهوده احلثيثة يف الوقوف مع الالعب 

 وفري لك املس تلزما  اليت اكن الالعب حبالة الهيا من انحاة التدريبوتطويره وت

 

واعرب اخلاقا ي عن سعادته ازاء حتقاق طلبتنا هكها اجنازا  عىل املس توى احمليل واعدا الاهامتم هبهه اخلاما  واملواهب 

 واحمليل.الش بابية وتطوير قدراهتم البدنية من الل حتقاق اجنازا  عىل املس توى الاس يو  
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 لكية الرتبية البدنية تشارك يف الاجامتع ادلور  ملسؤويل املواقع الالكرتونية

 

شاركت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يف الاجامتع ادلور  اخلاص مبسؤويل املواقع الالكرتونية يف 

، اذل  تراسه مساعد 18/9/2019الاربعاء املوافق  تشكاال  لامعة بغداد اكفة واذل  عقد عىل قاعة همد  حنتوش يوم

رئيس لامعة بغداد للشؤون العللية الاس تاذ املساعد ادلكتور اسامة فاضل عبد اللطيف، ومتثلت مشاركة لكيتنا  بـ ادلكتور 

ف مناقشة ماهر عبد الاهل )مسؤول املوقع الالكرتو ي( واملدرس رشا عبد احلسني واملدرس املساعد ابن اوماد رش يد هبد

 الس بل الكفاةل لالرتقاء ابملواقع الالكرتونية .

 

وتضلن الاجامتع مناقشة التحديثا  الاخرية اليت جر  عىل املواقع الالكرتونية لللكيا  وكيفاة اس تعادة البياان  احملفوظة 

 يف املواقع القدمية والانتقال من نظام املبدع اىل نظام احدث.

 

ابرزها عائدية وحدة املوقع الالكرتو ي وهيلكيته، و جودة الصور املنشورة عىل املواقع ومت مناقشة حماور هامة من 

الالكرتونية وكيفاة احلصول عىل ههه اجلودة، ومتت مناقشة امهية الصفحة الانلكزيية وكيفاة تفعيلها ومايتبعه من ترمجة ونرش 

ومت التاكيد عىل امهية نرش فودلرا  خاصة ابتاساتهة ومايه الفودلرا  الاساس ية اليت حيتاهجا املتصفح الاجنيب، كام 

والطلبة والرتكزي عىل النشاطا  العللية وابرازها من حبوث عاملية وبراءا  اخرتاع ورسائل لامعية والضوابط اخلاصة ابلقبول 

 واخلطة الس نوية لودراسة الاولية والعليا.

 

س يد املساعد العللي ومسؤول شعبة املوقع الالكرتو ي يف لامعة ويف ختام الاجامتع مت فتح ابب احلوار واملناقشة مع ال 

بغداد ادلكتور محمد جعفر عيل، اذ اكد الاخري عىل اقامة ورشة معل س يعلن عن موعدها تاحقا لغرض مناقشة مفردا  

 اس امترة التقامي اجلديدة اليت ارسلت اىل مالاك  املواقع الالكرتونية اكفة.
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قلميية املس تقبلية يف الرشق تدرييس يف  الرتبية  البدنية وعلوم الرايضة ينرش حبثا عن حتداي  ضبط حماور العالقا  اتا 

 اأهوسط

 

نرش التدرييس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جلامعة بغداد الاس تاذ املساعد ادلكتور امحد عدانن اكظم حبثا ومبشاركة 

العلوم الس ياس ية( ويه جمةل عللية موثقة وحممكة نصف س نوية تصدر عن لكية  الاس تاذ املساعد بسلة خليل انمق يف )جمةل

 .2019حزيران   57العلوم الس ياس ية جبامعة بغداد، وذكل يف العددان 

 

واوحض الباحثان يف مقدمهتام ان دول منطقة الرشق اأهوسط بشلك عام ودول املنطقة العربية بشلك خاص متر بتغريا  

طار هامة عىل صعيد العال قلميية بفعل عوامل عدة داخلية وخارجاة وكوهنا منطقة حاوية وجهساس ية يف ا  قا  ادلولية واتا 

قلميية وادلولية  عادة تشكالها وفق معادةل صعبة ومتشابكة من التحالفا  اتا  ىل ا  الرصاعا  ادلولية القدمية واملتجددة مبا يريم ا 

افس لقوى متعددة جهخرى يف املنطقة لتكون ابلضد من التوهجا  ذا  املصاحل املتداخةل ورمبا املتناقضة. مع ظهور تن
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الاسرتاتيجية يف عالقاهتا مع ادلول العظلى الوتااي  املتحدة اأهمريكاة حتديدا كام هو احلال يف روس يا اليت تداخلت مصاحلها 

يران ، بسبب الرغبة يف تشكال رؤية لديدة لتحال قلميية جهخرى جهيضا مثل تركيا وا  فا  اسرتاتيجية تؤسس مع فواعل ا 

لعالقا  مس تقبلية لديدة مل يعد ابتا ماكن جتاهلها ؛ يف ظل تردد الوتااي  املتحدة اأهمريكاة يف حسم جهبرز قضااي العرص 

 عندما جهعلنت احلرب الكونية ضد اتا رهاب. 2001اليت جهولت لها الاهامتم منه جهحداث احلاد  عرش من سبمترب/جهيلول عام 

 

قلميي وادلويل ، كوهنا مازالت  من هنا شهد  منطقة الرشق اأهوسط ومنطقة اخلليج العريب حتوتا  هملة عىل املس تويني اتا 

تشلك العلق الاسرتاتيجي لعالقا  دول املنقطة معومًا ومهنا العراق ، بقدر تعلق اأهمر بزتايد الاهامتم ادلويل بدول ههه 

تت تدخل مضن حزي التخطيط الاسرتاتيجي اأهمرييك املس تقبيل ابلتعاون املنطقة الاسرتاتيجية واحليوية من العامل ، كوهنا اب

عادة تشكال الرشق اأهوسط عىل وفق معادةل صعبة ومتشابكة معبأهة  مع حلفاهئا من ادلول الغربية اأهخرى اليت تروم ا 

قلميية  قلميية ودولية متباينة وذا  مصاحل متداخةل . مع ظهور تنافس لقوى دولية وا  قلميية جهخرى يف معوم بتحالفا  ا  وعابرة لال 

قلميية  املنطقة لتكون ابلضد من التوهجا  الاسرتاتيجية الغربية ، كام هو احلال يف روس يا اليت تداخلت مصاحلها مع فواعل ا 

يران ؛ مع اأهخه ابحلس بان تأهخر احلسم يف جهبرز قضااي اأهمن تعقاداً واملتعلقة مبا نرشته حصيفة النيو  يورك جهخرى مثل تركيا وا 

، حاامن جهكد  عدم مقدرة السعودية وما سواها من ادلول املتحالفة  2018اتميز اأهمريكاة يف اأهول من اكنون الثا ي عام 

معها من معاجلة الاكرثة اتا نسانية يف المين خالل امخلس الس نوا  املاضية ، فضاًل عن  ضد تنايم خطر التنظامي  اتا رهابية 

 ادلوةل وجممتعها عىل حٍد سواء. املسلحة اذل  اب  هيدد كيان
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 تدرييس يف لكية الرتبية البدنية ينرش حبثا يف جمةل عاملية مفهرسة مضن مس توعبا  سكوابس

 

لامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور اثئر داود سلامن ومبشاركة الاس تاذ  –نرش التدرييس يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 International Journal Ofيد املالد حبثا يف اجملةل العاملية املفهرسة مضن مس توعبا  سكوابس )ادلكتور جهجماد عبد امحل 

Research In Social Sciences & Humanities ذا  الرمق املعيار  ادلويل .e-2249-4642 العدد 9مضن اجملود ،

 2019ديسلرب  -، يف اكتوبر4

 

 Physical And Functional Construction Indicators And Theirوتمكن امهية البحث اذل  محل عنوان )

Relationship To Some Elements Of Fitness For Budding Basketball Players يف يف حماوةل معرفة )

 نوع العالقة بني لك من مؤرشا  البناء اجلسلي واملمتثةل حبجم اجلسم )الطول والوزن( والتكوين اجلسلي )وزن ادلهون

 والوزن اخلايل من ادلهون( وبعض املتغريا  الوظيفة وبعض عنارص اللياقة البدنية لالعيب كرة السةل الناش ئني .
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 وجهستند الباحثان عىل مهنجية عللية حمددة تمكن يف املهنج الوصفي بأهسلوب ادلراسا  اتا رتباطية ملالمئته أههداف ادلراسة

 

ذ حبث احملور ىل جههداف  وتضلن البحث ثالث حماور ، ا  ضافة ا  اأهول يف املقدمة وجهمهية ادلراسة ، ومشلكة ادلراسة ا 

ادلراسة واليت من امهها:  التعرف عىل مدى كفاءة مؤرشا  جحم اجلسم ) الطول والوزن ( لالعيب كرة السةل الناش ئني،  

عيب كرة السةل الناش ئني . التعرف عىل مدى كفاءة مؤرشا  التكوين اجلسلي )وزن ادلهون والوزن اخلايل من ادلهون( لال

 التعرف عىل مدى كفاءة عنارص اللياقة البدنية لالعيب كرة السةل الناش ئني .

 

جراءاته امليدانية وكهكل يف الوسائل واأههجزة املس تخدمة ، وخطوا  تنفاه  جهما احملور الثا ي فقد حبث يف مهنجية ادلراسة وا 

ختبارا لق 14ادلراسة ، وقد تضلنت ادلراسة ) ااس متغريا  ادلراسة ، ومت تناول التجربة اتا س تطالعية والتجربة الرئيسة ( ا 

 والوسائل اتا حصائية املس تخدمة،  جهما احملور الثالث فقد حبث يف عرض وحتليل وتفسري متغريا  ادلراسة .

 

طول والوزن( مع وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من ابرزها وجود عالقة معنوية بني مؤرشا  جحم اجلسم )ال

عنارص اللياقة البدنية لالعيب كرة السةل الناش ئني،  ووجود عالقة معنوية بني مؤرشا  التكوين اجلسلي )وزن ادلهون 

والوزن اخلايل من ادلهون( مع عنارص اللياقة البدنية لالعيب كرة السةل الناش ئني،  وجود عالقة معنوية بني املتغريا  

 ة البدنية لالعيب كرة السةل الناش ئني .الوظيفاة مع عنارص اللياق

 

جراء دراسة مشاهبة ملعرفة نوع العالقة ملؤرشا  البناء اجلسلي واملتغريا  الوظيفاة مع فعالية رايضية  وجهوىص الباحثان بــ  ا 

درا جراء دراسة مشاهبة وعىل الالعبا  الناش ئا  بكرة السةل،  وا  ج املتغريا  جهخرى مل يمت تناولها ابدلراسة احلالية،  وا 

اجلسلية والوظيفاة اليت مت معرفة جهمهيهتا مضن الربامج التدريباة املعدة من قبل املدربني ملا لها من جهمهية وعالقة تعلل عىل 

 تطوير قدرا  الالعبني الناش ئني بكرة السةل.
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ختبارا   الالمعللية تدرييس يف لكية الرتبية البدنية يصدر كتااب بعنوان التحليل اتا حصايئ لال 

 

جهصدر للتدرييس  بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف لامعة بغداد الاس تاذ ادلكتور اثئر داود سلامن القييس كتااب محل 

س تخدام ” عنوان  ختبارا  الالمعللية اب   “. IBM SPSS Statistics Version 24التحليل اتا حصايئ لال 

 

 – Nonىل س بعة ابواب حتت عناوين رئيس ية يه الاختبارا  الالمعللية  ( صفحة ع300وتأهلف الكتاب اذل  يقع يف )

Parametric Testsانواع موازين القااس ،Measurement Scales جهنواع الاس تدتال اتا حصايئ، الاختبارا  لعينة ،

واخريا معامال  واحدة، الاختبارا  لعينتني مس تقلتني، الاختبارا  لعينا  غري مس تقةل، الاختبارا  لعينا  مس تقةل، 

 الارتباط.

 

ماكن القار ء سواء  حصائية واب  وهدف املؤلف عن طريق الكتاب بتوضيح ) ملاذا؟ ومىت ، وكيف ( تس تخدم لك طريقة ا 

جهاكن جهس تاذا او لامعيا  جهو طالبا او يف ادلراسة اأهولية جهو ادلراسا  العليا )املاجس تري وادلكتوراه( جهن يتبع مجيع اخلطوا  

س تخراج املعاجلا  اتا حصائية وتتبع تسلسل النوافه حملرر البياان  للك قانون ا   دخال البياان  وجهسلوب ا  حصايئ وبدءا  من ا 

س تخدام الربانمج اتا حصايئ ) ضافة لتحليلها وكيفاة قراءهتا وتفسريها اب   IBMالهنائية املس تخرلة اليت يمت احلصول علهيا ا 

SPSS Statistics Version 24س تخدام جهكرث من طريقة ختدم الباحثني ( معززا  املؤلف ذ كل مبثال عللي تطبيقي اب 

 واأهساتهة اخملتصني يف البحوث الرايضية والرتبوية والنفس ية .

 

ويهكر جهن للتدرييس ابع طويل يف تدريس مادة اتا ختبارا  والقااس واتا حصاء الراييض يف لامعيت البرصة وبغداد لطلبة 

م ، وهل العديد من املؤلفا  والبحوث العللية اكن ج خرها كتاب )موسوعة 1992العام ادلراس تني اأهولية والعليا ومنه 

صدار  م ، وحبث عللي نرش يف جمةل عاملية مفهرسة مضن  2019ادلراسا  العاملية يف اجملال الراييض ( وهو عىل جزئني ا 

 بعنوان  2019مس توعبا  سكوابس للعام 
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 (Physical And Functional Construction Indicators And Their Relationship To Some 

Elements Of Fitness For Budding Basketball Players . ) 

 

 

 لكية الرتبية البدنية تعقد ندوهتا الاوىل اس تعدادا للعام ادلرايس اجلديد

 

الرايضة يوم اتاثنني املوافق عقد  عامدة لكية الرتبية البدنية وعلوم  2020-2019اس تعدادا للعام ادلرايس اجلديد 

ندوهتا املوسعة الاوىل لهها العام مع تدرييس اللكية اكفة برئاسة معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور قامس محمد  23/9/2019

حسن اخلاقا ي، وحبضور معاو ي العليد للشؤون العللية الاس تاذ ادلكتور صباح قامس خلف، والشؤون الادارية الاس تاذ 

 فارس مجيل والسادة رؤساء الفروع.ادلكتور ليث 
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اس هتل الاجامتع بتقدمي الشكر والعرفان لاكفة التدريس يني واللجان اليت سامهت يف اجناح العام ادلرايس السابق، ولاكفة 

 اللجان العامةل يف اختبارا  القبول للعام ادلرايس القادم جلهودمه املبهوةل واليت يشار لها ابلبنان.

 

قشة مجموعة من احملاور واأ راء واأهفاكر اليت ختدم تطور العلل العللي والرتبو  داخل اللكية وخارهجا هدفت الندوة منا

والتواصل مع اجلامعا  واللكيا  داخل وخارج العراق يف جمال البحوث واملؤلفا  العللية وتهليل اكفة الصعاب وهتيئة 

 ايضية والثقافاة.اأهجواء الفعاةل ملشاركة الطلبة ابلنشاطا  العللية والر

 

كام ومت التكاد عىل حتديث املناجه العللية وعىل رؤساء اللجان العللية للك مادة متابعة املهنج وتوحاد املفردا  من خالل 

عقد الاجامتعا  ادلورية مع مدريس املادة يف الاختصاصا  اخملتلفة ورفع التقارير الشهرية جمللس اللكية، واكد الس يد 

التعلمي املس متر وعىل التدرييس اقامة دورة تاتقل عن ثالثة اايم يف لك فصل درايس لتدرييس اللكية فضال  العليد عىل حمور

 عن الورش والندوا  واحملارضا  النوعية املوله لللالك التدرييس.

 

سالها ، وتسلمي احملارضا  كام ومت التاكيد عىل رضورة حتديث اس امترة السرية اذلاتية ابللغتني العربية والانلكزيية ابس مترار وار 

 للفروع العللية ليتس ىن نرشها عىل املوقع الالكرتو ي الرمسي لللكية.

 

ومتت مناقشة نظام املقررا  اذل  س يطبق يف اجلامعا  العراقاة  بدءاً من العام ادلرايس املقبل واذل  سيبدجه يف 

رحةل الاوىل، اذ تعمتد جهغلب اجلامعا  العراقاة حسب التقومي اجلامعي جلامعة بغداد واذل  س يطبق عىل امل 1/10/2019

ىل  عىل النظام الفصيل )املرحيل( وليس نظام املقررا ، جه  جهن الطالب عليه جهن جيتاز املرحةل اأهوىل )الس نة( لينتقل ا 

تار املقررا  املرحةل الثانية، يف حني جهن نظام املقررا  يعمتد عىل النجاح ابملقررا  املطلوبة، وهو ما يتاح للطالب جهن ي 

 اليت يرغب يف دراس هتا يف لك فصل، ويف هناية املطاف جيب عليه جهن يمكل مجيع املتطلبا .

 

ومت يف الندوة تقدمي عرض تفصييل من قبل الس يد مدير شعبة ضامن اجلودة عن امللفا  اخلاصة مبعايري التصنيف الوطين 

 وما عىل التدرييس من واجبا  لرفع تقامي اللكية هبها التصنيف.للجامعا  العراقاة لللكية وما مت اجنازه من هها امللف 
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ويف ختام الندوة مت فتح ابب احلوار واملناقشة البناءة بني عامدة اللكية وتدريس هيا هبدف تطوير اجلانب العللي والرتبو  

 والادرا  لللكية من خالل طرح الاراء والاطروحا  اخملتلفة.
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 الرايضة تس تضيف دورا  تدريباة دوليةالرتبية البدنية وعلوم 

 

اقامت  لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد دورا  تدريباة دولية ابلتعاون مع  الااكدميية ادلولية للتدريب 

ادلويل مبشاركة عدد من احملارضين ادلوليني ابرزمه الربوفسور جبار رحمية واحملارض 29/9/2019 -23/9والتمنية للفرتة من 

 ادلكتور عيل صادق والاكبنت مصطفى سالم حبضور ععد كبري من اعضاء الهيئة التدريس ية  .

 

وتضلنت ادلورا  الاوىل حتت عنوان التاهيل والاصااب  الرايضية والثانية محلت عنوان املمكال  الغهائية وبدائل 

 املنشطا  وتزنيل الوزن وبناء العضال 

 



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

 
 

71 
 

اخصايئ اصااب  وتأههيل يس تطيع معل برامج اتهيل الاصااب  اخملتلفة واملسامهة يف عودة وهدفت ادلورة اىل اعداد 

الالعبني اىل ممارسة الرايضة واتهيل الغري رايضيني للعودة اىل احلركية بشلك طبيعي وبلياقة بدنية وذكل من خالل حتقاق 

لتعامل الفور  مع الاصااب  ،كيف ميكن وضع الاهداف مهنا كيف ميكن التعرف عىل الاصااب  اخملتلفة ،كيفاة ميكن ا

برانمج تأههييل ،كيفاة تأههيل الاصااب  بشلك معيل ،تطوير قدرا  وقابليا  املدربني والاساتهة العاملني يف اجملال 

الراييض،التعرف عىل احدث انواع واساليب التاهيل الراييض والاستشفاء ،الطرق الصحيحة والصحية والسلمية 

 ال  الغهاغئية وانواعها ،الطرق الصحية والسلمية لتزنيل الوزن وبناء العضال  .تاس تخدام املمك

 

واتلفت اللجنة املرشفة عىل ادلورة التدريباة ادلولية الاس تاذ ادلكتور قامس محمد اخلاقا ي معيد اللكية رئيسا للجنة والاس تاذ 

املعاون الادار  عضوا والاس تاذ ادلكتور امحد انيج ادلكتور صباح قامس املعاون العللي عضوا وادلكتور فراس مطرش 

عضوا وادلكتور رسمد سعيد شكر عضو وادلكتور عيل صادق مديرا لودورة وادلكتور ايرس وجاه قدور  مدير ادارة 

 الااكدميية.
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 مالاك  لكية الرتبية البدنية حتصد اذلهب  مبشاراكهتم يف غرب اس يا لللعاقني

 

/ 9/ 22-15التدريس ية ادلكتور ظافر حرب الابراهميي يف بطوةل غرب اس يا الثانية لللعاقني يف عامن  شارك عضو الهيئة

بصفة رئيس جلنة احلاكم بفعالية البوتش يا لشديد  الاعاقة ومنظم للبطوةل وقد حصل عىل درع تقدير  من احتاد  2019

 غرب اس يا جلهوده املبهوةل يف البطوةل.

 

الوطين ابلبوتش يا لشديد  الاعاقة مخسة اومسة ذهبية وواحد برونز  يف فعالية البوتش يا لبطوةل فامي حصد وفد منتخبنا 

وحصل املركز عىل الاول يف الرتتيب العام  2019ايلول  22اىل  15غرب اس يا الثانية اليت  اقميت يف عامن للفرتة من 

لبوتش يا واملرافق للوفد املشارك د. ظافر حرب الابراهميي للبطوةل ومما جتدر الاشارة اليه ان انئب رئيس الاحتاد العرايق ل 

هو احد تدرييس لكيتنا فرع الالعاب الفردية وايضا سامهت اللكية يف هها الاجناز من خالل موافقة  معيد اللكية الاس تاذ 

للكية مضن معسكر ادلكتور  قامس اخلاقا ي عىل اقامة بعض الوحدا  التدريباة للوفد املشارك يف البطوةل عىل قاعا  ا

 الاعداد للبطوةل .
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رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأهثري مهنج تأههييل لعضال  الفخه اخللفاة املصابة ابلمتزق اجلزيئ لالعبني املتقدمني 

 بكرة القدم

 

رساةل ماجس تري للطالب 25/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم امخليس املوافق  

سامعيل محيد صاحل( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور جهسامة امحد حسني ،  حتت عنوان )تأهثري مهنج تأههييل لعضال  الفخه  )ا 

ىل اعداد مهنج لتأههيل المتزق اجلزيئ لعضال   اخللفاة املصابة ابلمتزق اجلزيئ لالعبني املتقدمني بكرة القدم(، اليت هدفت ا 

الفخه اخللفاة لالعبني املتقدمني بكرة القدم،  التعرف عىل تأهثري املهنج يف تأههيل المتزق اجلزيئ لعضال  الفخه اخللفاة 

 لالعبني املتقدمني بكرة القدم..
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رينا  العالجاة يراعي خصوصية لك عضةل من عضال  الفخه اخللفاة وتمكن جهمهية البحث يف اعداد مهنج تأههييل ابلمت

لتأههيلها بطريقة عللية ترتكز عىل مااكنيكاة وخصائص لك عضةل، لضامن شفاء اتا صابة بأهرسع وقت ممكن والتقليل من 

  الفخه اخللفاة احامتل تكرار وقوعها مس تقباًل لالعيب اأهندية املتقدمني بكرة القدم. وتمكن مشلكة البحث يف ان عضال

صابة ابلمتزق اجلزيئ اذ يتوقع حدوث ) صااب  يف ههه العضال  خالل املومس للفريق اذل  ميتكل 7-6تتعرض كثرياً لال  ( ا 

% خالل نفس املومس بعد 13( تاعبًا، كهكل تكرار وقوعها ابلنس بة لالعبني اذلين تعرضوا سابقًا لههه اتا صابة بنس بة 25)

 ية.مناجه التأههيل التقليد

 

ومن خالل متابعة الباحث لالعبني املتقدمني يف اغلب اأهندية العراقاة تاحظ ان الالعبني يؤدون حراك  رسيعة     

ومفاجئة فضاًل عن الاحتاكاك  البدنية مع املنافس اثناء املباراة اذ يكون الضغط عىل عضال  الطرف السفيل وتاس امي 

هبا اثناء املباراي  ذلا ارىت الباحث دراسة ههه احلاةل ووضع احللول  عضال  الفخه اخللفاة مما يزيد من وقوع اتا صابة

 املناس بة لها من خالل اعداد مهنج لتأههيل العضال  املصابة لعودة الالعبني املصابني اىل املالعب بأهرسع وقت ممكن. 

 

جيايب يف رسعة عودة الالعبني ان لللهنج التأههييل املعد تأهثري   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها: ا 

املصابني اىل املالعب كونه سامه يف عودة العضال  املصابة اىل حالهتا الطبيعية،  وسامه املهنج التأههييل املعد يف خفض 

وازاةل درلة الام، وحتسني الاطاةل العضلية لعضال  الفخه اخللفاة وكهكل زايدة قوة العضال  الفخهية وعضال  احلوض 

 .)املركز(

 

عادة التأههيل لالعبني املصابني،  ورضورة الزتام املعاجل  واوىص الباحث بـ رضورة الاس تدتال بدرلة اأهمل يف مجيع مراحل ا 

عادة  البد ي بعلل برتوكول التقامي اليويم للوحدا  التأههيلية املس تخدم من قبل الباحث ملعرفة حاةل املصاب خالل مراحل ا 

 التأههيل..

 

ناقشة من الاس تاذ ادلكتور محمد جواد اكظم رئيسا، الاس تاذ ادلكتور حسن هاد  عطية،  الاس تاذ وتأهلفت جلنة امل   

 املساعد ادلكتور ارساء مجيل، الاس تاذ ادلكتور جهسامة امحد حسني مرشفا.
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 تنظمي ممزي وجناح عللي ابهر يف الرتبية البدنية يف اقامة دورا  تدريباة دولية

 

البدنية وعلوم الرايضة يف لامعة بغداد جناحا تنظمييا ممتزيا يف اقامة دورا  تدريباة عىل املس توى ادلويل اثبتت لكية الرتبية 

ومنح شهادا  معرتف هبا دوليا لللشاركني ملا احتو  ههه ادلورا  عىل حمارضين من املس توى الاحرتايف الاول يف مجيع 

 الاختصاصا  الرايضية .

 

عنوان التاهيل والاصااب  الرايضية والثانية محلت عنوان املمكال  الغهائية وبدائل وتضلنت ادلورا  الاوىل حتت 

 املنشطا  وتزنيل الوزن وبناء العضال .

 

وانهتىى اليوم اخلامس من ادلورة التدريباة ادلولية للكروس فت حتت ارشف املاحرضين ادلوليني حتت اجواء ممتزية واشادة 

غري متوقع من قبل املشاركني يف ادلورة والاقبال الشديد عىل احلصول مثل ادلورا  التدريباة يشار لها ابلبنان بعد النجاح ال

 اليت تلقي بضاللها عىل مس تواي  الفنية والتظميية تاعظاء والهيئة التدريس ية .

 

كرمي املشاركني وسيشهد ختام ادلورة قاام معيد اللكية الاس تاذ ادلكتور قامس اخلاقا ي واللجنة املرشفة عىل ادلورة بت

 بشهادا  تقديرية ملا قدموه من تفا ي يف تلقي املعلوما  يف مجيع الاختصاصا  والاس تفادة مهنا.
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 دورة تعلمي اللغة الانلكزيية يف لكية الرتبية البدنية  ختمت بتكرمي املشاركني

 

بغداد مع انطالق العام ادلرايس اجلديد دورته الاوىل اقام فرع العلوم النظرية يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة 

ابللغة الانلكزيية لتدرييس اللكية لغرض تطوير هماراهتم بللغة الانلكزيية واليت عقد  عىل القاعا  ادلراس ية يف اللكية للفرتة 

اساتهة اللغة  )النسخة الاوىل( ويه دورة شامةل عن اساس يا  اللغة الانلكزيية حارض فهيا 2019/ 9/ 26_22من  

 تدريس يا. 35الانلكزيية يف اللكية، ومبشاركة مايقارب الـ 
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وتضلن برانمج ادلورة يف اايمه امخلس حمارضا  معلية ونظرية مكثفة وفق عناوين رئيس ية يه )جهساس يا  اللغة من جهفعال 

مصطلحا  السفر واحملاداث  املهلة وضامئر وكيفاة اس تخداهما يف احملاداث  اليوماة للتدريس ية نور عبد الصاحب(، و )امه 

اليت جيب عىل لك مسافر معرفهتا فضال عن كيفاة قراءة الساعة للتدريس ية الهام امحد(، و)جهجزاء املزنل والاعاشة والتحدث 

عن القدرة وعدم القدرة وكهكل اللكام  ذا  الصو  الواحد واملعىن اخملتلف للتدريس ية انسام يعرب(، و)اأهفعال والازمان 

 الترصيفا  والاسامء املركبة مع التطبيق للتدريس ية ماادة زهري( .و 

 

وافاد احملارضون عن نيهتم بعقد دورة اخرى مماثةل ملشاركني لدد تارشاك اكرب عدد من التدريس يني، وانه سوف يمت يف ختام 

 ادلورا  عقد امتحان شامل مجليع املشاركني وتوزيع شهادا  املشاركة علهيم.
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اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش جهس تخدام مترينا  مركبة يف تطوير بعض القدرا  البدنية واملهارية واخلططية حسب مراكز 

 اللعب لالعبني الناش ئني بكرة القدم

 

 اطروحة دكتوراه للطالب )محمد 29/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الاحد املوافق 

طارق داود السليت( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور عبد الرزاق اكظم عيل ،  حتت عنوان )جهس تخدام مترينا  مركبة يف تطوير 

س نة( ، اليت 15-14بعض القدرا  البدنية واملهارية واخلططية حسب مراكز اللعب لالعبني الناش ئني بكرة القدم  بأهعامر

القدرا  البدنية واملهارية واخلططية حسب مراكز اللعب لالعبني الناش ئني هدفت اىل اعداد مترينا  مركبة يف تطوير بعض 

( س نة، وكهكل التعرف عىل تأهثري اس تخدام المترينا  املركبة يف تطوير بعض القدرا  البدنية 15 -14بكرة القدم بعلر     )

 واملهارية واخلططية حسب مراكز اللعب لالعبني الناش ئني بكرة القدم.
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امهية البحث بأهجراء ههه ادلراسة من خالل مترينا  مركبة اعدها الباحث تسهم يف تطوير بعض القدرا   وتمكن      

البدنية واملهارية واخلططية حسب مراكز اللعب لالعبني الناش ئني بكرة القدم ، ملا لها ههه المترينا  من امهية كبرية يف لعبة 

ق نتاجئ ممزية عىل مس توى اداء الواجبا  البدنية واملهارية واخلططية وحتقاق كرة القدم اليت من خاللها يس تطيع الالعبني حتقا

الاهداف القصرية الامد والطويةل الامد من خالل التدرج السلمي واملقنن، ولكون ههه الفئه العلرية ميثلون الركزية القوية 

لقاعدة الاساس، اذا مت تدريهبم بشلك عللي اليت يعمتد علهيا يف بناء مس توى متقدم بكرة القدم يف املس تقبل اذ يعدون ا

 واعدادمه اعداداً بدنيًا وهماراًي وخططيًا من الل الارتقاء هبم والوصول هبم اىل افضل املس تواي 

 

ولتحقاق اهداف البحث جهختار الباحث عينة البحث ابلطريقة العلدية املمتثةل من تاعيب املركز الوطين لرعاية املوهبة 

( 20( س نة والبالغ عددمه )15 – 14(  وبأهعامر )2004 – 2003رسة التخصصية بكرة القدم فئه )املد –الرايضية 

( تاعب من اجملمتع اللكي، وحبسب متطلبا  ادلراسة وتصلميها التجرييب مت توزيعهم اىل مجموعتني 26تاعب من اصل )

ني عشوائيًا لتكون اجمللوعة التجريباة والاخرى ( تاعبني للك مجموعة ومت اختيار احدى اجمللوعت10جتريباة وضابطة بواقع )

( اسابيع 6اجمللوعة الضابطة والالعبني الس تة املتبقني فمت اس تخداهمم للتجربة الاس تطالعية للبحث، واس متر التدريب ملدة )

 ( وحدة تدريباة.24( وحدا  تدريباة اس بوعيًا اذ بلغت مجموع الوحدا  )4بواقع )

 

التنوع يف اس تعامل المترينا  املركبة اليت اكن لها دور همم يف    -وعة من الاس تنتالا  من امهها:وتوصلت الاطروحة اىل مجم

تطوير اجمللوعة التجريباة اكرث من اجمللوعة الضابطة وكهكل تأهثري اجيايب يف حتسني القدرا  البدنية يف لك من )الرسعة 

نفجارية( وان اس تخدام المترينا  املركبة اكن لها دورًا همامً يف حتسني الانتقالية والرشاقة والقوة امللزية ابلرسعة والقوة الا

 القدرا  املهارية وتأهثريها يف حتسني اجلانب اخلططي.

 

واوىص الباحث بـ اعامتد وتعلمي المترينا  املركبة اليت اعدها الباحث مضن مناجه تدريب الالعبني أههنا تؤد  اىل تطوير 

 –( س نة، وتا بد من تعريف مدريب املركز الوطين لرعاية املوهبة الرايضية 15 – 14)  مس توى الالعبني بأهعامر   

 املدارس التخصصية بكرة القدم بأهمهية المترينا  املركبة وكيفاة تطبيقها ابلطرق العللية
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 محزة،  الاس تاذ وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور امحد انيج محمود رئيسا، الاس تاذ ادلكتور امحد عبد الامري

ادلكتور سالم جبار صاحب، الاس تاذ املساعد ادلكتور فارس سايم يوسف، الاس تاذ املساعد ادلكتور مامث حبيب 

 س هبان،  الاس تاذ ادلكتور عبد الرزاق اكظم عيل مرشفا.
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العلو  من اجلسم للتالماه اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش تصلمي منظومة تشخيص وتأههيل التشوه القوايم يف القسم 

 ( س نة12ـــــ11بعلر )

اطروحة دكتوراه للطالب  28/9/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم السبت املوافق  

)صالح محمود سلامن( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور محمد جواد اكظم ،  حتت عنوان ) تصلمي منظومة تشخيص وتأههيل التشوه 

( س نة( ، اليت هدفت اىل تصلمي منظومة تشخيص وتأههيل 12ـــــ11القوايم يف القسم العلو  من اجلسم للتالماه بعلر )

( س نة،  التعرف عىل التشوها  12-11التشوه القوايم يف القسم العلو  من اجلسم لتالماه املدارس الابتدائية بأهعامر )

املدارس الابتدائية،  والتعرف عىل تأهثري منظومة تشخيص وتأههيل التشوه القواماة للقسم العلو  من اجلسم دلى تالماه 

 القوايم يف القسم العلو  من اجلسم دلى افراد عينة البحث.

 

وتتجىل امهية البحث يف توجاه ههه ادلراسة اىل املشالك  اليت يعا ي مهنا تالماه املدارس الابتدائية ويه التشوها       

ئقا دلعامئ اللياقة البدنية العامة للتالماه من خالل الاسهام يف اكتشاف التشوها  القواماة وتأههيلها القواماة اليت تشلك عا
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ابس تخدام وسائل التكنولوجاا احلديثة ابجملال القوايم وتغهيهتا ابلمترينا  التأههيلية اخلاصة بنوع التشوه ودرجته اليت تعلل عىل 

 حتقاق ذكل .

 

 131الباحث املهنج التجرييب. اجرى الباحث مسحا شاماًل لس تة مدارس من اصل ) ولتحقاق اهداف البحث اس تخدم

%( مت احلصول علهيا بشلك عشوايئ من مديرية الرصافة الثانية ابس تعامل اجلهاز املصلم من 4.58مدرسة ( بنني وبنس بة )

يهاً وبعد الفحص مت حتديد ( تلل 420( س نة بواقع ) 12-11قبل الباحث اذ مت مسح الصف السادس الابتدايئ بعلر )

 عينة البحث وحتديد اربعة انواع من التشوها .

 

فاعلية املنظومة يف اكتشاف التشوها  القواماة يف املنطقة    -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتالا  من امهها:

قبل جه  خشص لها بعد قراءهتا  العليا من اجلسم وتصنيفها اىل بس يطة ومتوسطة وشديدة،  سهوةل اس تعامل املنظومة من

ومالحظة كيفاة معلها. و ان اكتشاف التشوها  يكون ادق يف اجلهاز أهنه يبني التشوها  اخلفاة اليت تا يس تطيع الشخص 

العاد  مالحظهتا،  وفاعلية املنظومة يف اكتشاف التشوها  القواماة املرتبطة بشلك دقاقي وفصل لك تشوه وتأههيهل عىل 

 ة الامترين التصحيحية عىل تصحيح التشوها  القواماة البس يطة واملتوسطة.حدى. و فاعلي

 

واوىص الباحث بـ اس تعامل املنظومة من قبل مدرس الرايضة يف لك مدرسة ابتدائية ، ونرش املنظومة يف الانرتنيت 

ء تطوير اكرث لللنظومة لالس تفادة مهنا بشلك عاملي،  اجراء دراسا  عىل عينا  اكرب او اصغر من عينة البحث،  اجرا

 لتشلل لك اجلسم،  واجراء حبوث مشاهبة يف جمال تصحيح التشوها  اخملتلفة.

 

وتأهلفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور اميان عبد الامري رئيسا، الاس تاذ ادلكتور اسامة امحد حسني ،  الاس تاذ 

، الاس تاذ املساعد ادلكتور عارف عبد اجلبار حسني ،   ادلكتور افتخار امحد عيل ، الاس تاذ ادلكتور اسعد عدانن عزيز

 الاس تاذ ادلكتور محمد جواد اكظم مرشفا.
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