
 (2021لعام ) والحلمات النماشٌة وورش العمل العلمٌة / خطة المؤتمرات والندوات كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة/ جامعة بغداد

 

 ت

عنوان النشاط 
الممترح مع ادراج 
نوعه ازاء العنوان 
)مؤتمر،ندوة،ورش

ة عمل،حلمة 
 نماشٌة(

موعد 
االنعماد 

)ٌوم/شهر/
 سنة(

مدة 
االنعماد 

 -)ٌوم 
 ومان(ٌ

تخصص 
 النشاط
)علوم 
 ،طبٌعٌة

هندسٌة 
 وتكنولوجٌا،

العلوم الطبٌة 
 والصحٌة،
علوم 

زراعٌة،علوم 
اجتماعٌة،عل
 وم انسانٌة(

 مكان االنعماد نبذة عن النشاط
الجهة المنظمة 

-الفرع-)المسم
 الوحدة(

جهات 
مشاركة 
ان وجدت 

 )كلٌات،
 جامعات
،مؤسسا

 ت،
 وزارات(

 ترونًالبرٌد االلك

1 

)حلمة 
دراسٌة(المهارات 

الالزمة لتعلٌم ناجح 
عبر االنترنٌت 
 لمادة كرة السلة

 

19/1/
2020 

 علوم أنسانٌة ٌوم 1
نبذة عن التعلٌم 

االلكترونً لمهارات 
 كرة السلة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع االلعاب الفرلٌة

Fares.Youssef@c
ope.uobaghdad.e

du.iq 
Mohannad.Abd@
cope.uobaghdad.

edu.iq 
Wasn.Ali@cope.u
obaghdad.edu.iq 
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)ورشة عمل( 
هٌكلٌة درس مارة 
كرة السلة بوجود 

 كنولوجٌا الرلمٌةالت
 

26/1/
2021 

 علوم أنسانٌة ٌوم 1
تطبٌمات درس كرة 

السلة باستخدام 
 التكنولوجٌا الحدٌثة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع االلعاب الفرلٌة

@cFares.Youssef
ope.uobaghdad.e

du.iq 
Mohannad.Abd@
cope.uobaghdad.

edu.iq 
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Wasn.Ali@cope.u
obaghdad.edu.iq 
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ورشة عمل/ 
اداءالواجبات فً 
الصف الرلمً 

(Google 
Classroom ) 
 لمادة كرة السلة

20/4/
2021 

 علوم أنسانٌة ٌوم 1
ٌفٌة تنفٌذ الواجبات ك

الدراسٌة لكرة السلة 
 بالصفوف االلكتلرونٌة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع االلعاب الفرلٌة

Fares.Youssef@c
ope.uobaghdad.e

du.iq 
Mohannad.Abd@
cope.uobaghdad.

edu.iq 
Wasn.Ali@cope.u
obaghdad.edu.iq 

 

4 

ورشة 
عمل/التعرٌف 

بالبرنامج 
االحصائً الحدٌث 

 بكرة السلة

 علوم أنسانٌة ٌوم 1 5/5/2021

نبذة تعرٌفٌة بأهمٌة 
البرامحج اإلحصائٌة 
ة وكٌفٌة استخدامها بكر

 السلة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع االلعاب الفرلٌة

Fares.Youssef@c
ope.uobaghdad.e

du.iq 
Abd@Mohannad.

cope.uobaghdad.
edu.iq 

Wasn.Ali@cope.u
obaghdad.edu.iq 

 

5 

)االعراض 
والتأثٌرات الجانبٌة 
للمصاب  الرٌاضً 

 (19-بكوفٌد 
 ورشة عمل

 علوم أنسانٌة ٌوم 1 7/3/2021
نبذة تعرٌفٌة بتأثٌرات 

اإلصابة بكورونا 
 للرٌاضً

جامعة بغداد/ 
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد لعاب الفرلٌةفرع اال
Samah.Eissa@co
pe.uobaghdad.ed

u.iq 

6 
حلمة نماشٌة 

)اهمٌة الرٌاضة 
بالولاٌة من 

28/3/
2021 

 علوم أنسانٌة ٌوم 1
نبذة عن فوائد ممارسة 

 الرٌاضة للجوانب
الصحٌة والولاٌة من 

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 ال ٌوجد فرع االلعاب الفرلٌة
Samah.Eissa@co
pe.uobaghdad.ed

u.iq 
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االمراض وتموٌة 
 المناعة(

 الرٌاضة االمراض

7 

ندوة علمٌة 
)التأثٌرات الجانبٌة 

جراء تناول 
مالت الغذائٌة المك

 للرٌاضٌٌن(

11/5/
2021 

 علوم أنسانٌة ٌوم 1

نبذة عن المكمالت 
الغذائٌة وتاثٌراتها 

الجانبٌة السلبٌة على 
 الرٌاضً

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع االلعاب الفرلٌة
Samah.Eissa@co
pe.uobaghdad.ed

u.iq 

8 

الباٌومٌكانٌن 
واالختبارات 
البدنٌة. حلمة 

 نماشٌة

17/1/
2021 

 علوم أنسانٌة ٌوم 1

نبذة عن عاللة علم 
الباٌومٌكانٌن الرٌاضً 
باالختبارات الرٌاضٌة 

 والبدنٌة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 
 

 فرع االلعاب الفرلبٌة

 جدال ٌو

 
Ahmed.Atiya@co
pe.uobaghdad.ed

u.iq 

9 

المهارات الخططٌة 
 -)المواعد

المبادئ(. حلمة 
 نماشٌة

19/1 /
2021 

 علوم أنسانٌة ٌوم 1

نبذة عن المواعد 
األساسٌة ومفاهٌم 
المهارات الخططٌة 
 لأللعاب الرٌاضٌة

جامعة بغداد/ 
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 
 لعاب الفرلبٌةفرع اال

 ال ٌوجد
Naji.Ali@cope.uo
baghdad.edu.iq 

10 
محاضرة الفكر 
التدرٌبً الغربً 

 والعربً
 علوم أنسانٌة ٌوم 1 2021/ 4/4

توضٌح مفاهٌم التدرٌب 
بٌن الفكر الغربً 

 والعربً

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 ٌوجدال 
Naji.Ali@cope

.uobaghdad.edu.i
q 

11 
ورشة عمل اسالٌب 

 اللعب الخططٌة
 علوم أنسانٌة ٌوم 1 /26/1

نبذة عن التطبٌمات 
الخططٌة فً لعبة كرة 

 المدم

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 ٌةفرع االلعاب الفرلب

 ال ٌوجد
Naji.Ali@cope

.uobaghdad.edu.i
q 
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12 
ورشة عمل الجذور 

 -االسٌوٌة مفهوم
 ممومات -اهداف

 علوم انسانٌة ٌوم 1 12/4
نبذة عن تجربة الجذور 
االسٌوٌة فً العراق 

 بكرة المدم

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
 البدنٌة وعلوم

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 ال ٌوجد
Naji.Ali@cope

.uobaghdad.edu.i
q 

13 

ورشة عمل )لعبة 
كرة السلة بٌن 
لدرات الحكم 

 وانجاز المباراة(
 

20/1/20 
20 

 علوم انسانٌة ٌوم 1
نبذة عن مستوى الحكم 
ومستوى أداء الفرق 

 ارٌات كرة السلةفً مب

 
جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

 
Firas.Adb@cope
.uobaghdad.edu.i

q 
Ishraq.Mahmoud
@cope.uobaghda

d.edu.iq 
Loaiy.Refaat@co
pe.uobaghdad.ed

u.iq 
Elaf.Mohammed@

cope
.uobaghdad.edu.i

q 

14 

ورشة عمل)كٌف 
تصبح مدرسا 

ى ممبوالً لد
 طلبتن؟(

 

17/1/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم 1
نبذة عن المهارات 
 التدرٌسٌة للمدرس

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبة

 
 ال ٌوجد

Ishraq.Mahmoud
@cope.uobaghda

d.edu.iq 
Firas.Adb@cope
.uobaghdad.edu.i

q 
Janan.Naji@cope.
uobaghdad.edu.iq 
Odaiy.Nasser@co

pe
.uobaghdad.edu.i
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ورشة 
عمل)اتدرٌس 

االلكترونً وابعاده 
النفسٌة والتحصٌل 
الدراسً فً مثل 
 جائحة كورونا.

 

17/1/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم 1
نبذة عن تجربة التعلٌم 

االلكترونً فً ظل 
 جائحة كورونا

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Ishraq.Mahmoud
@cope.uobaghda

d.edu.iq 
Firas.Adb@cope
.uobaghdad.edu.i

q 
Janan.Naji@cope.
uobaghdad.edu.iq 
Odaiy.Nasser@co

pe
.uobaghdad.edu.i

q 
maytham@cope.u
obaghdad.edu.iq 

16 

حلمة 
نماشٌة)المعاٌٌر 
الالزمة االختبار 
طرٌمة التدرٌس 

 المناسبة(

 علوم انسانٌة 1 7/3/2021

نبذة عن طرائك 
التدرٌس المناسبة 
للمواد الدراسٌة 

 الرٌاضٌة

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Ishraq.Mahmoud
@cope.uobaghda

d.edu.iq 
Firas.Adb@cope
.uobaghdad.edu.i

q 
Janan.Naji@cope.

ghdad.edu.iquoba 
maytham@cope.u
obaghdad.edu.iq 

17 

حلمة نماشٌة 
)االصابات 

الرٌاضٌة االكثر 
شٌوعاً بلعبتٌن كرة 

 علوم انسانٌة 1 9/5/2021

نبذة عن إصابات كرة 
السلة والطائرة الشائعة 

واسبابها والولاٌة 
 والعالج والتاهٌل

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Ishraq.Mahmoud
@cope.uobaghda

d.edu.iq 
Firas.Adb@cope
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uobaghdad.edu.i. السلة والطائرة(
q 

Janan.Naji@cope.
uobaghdad.edu.iq 
maytham@cope.u
obaghdad.edu.iq 

18 
حلمة نماشٌة 

)التحلٌل الفنً بكرة 
 الٌد(

24/1/
2020 

 علوم انسانٌة ٌوم 1
نبذة عن جوانب 

التحلٌل لمبارٌات كرة 
 الٌد

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Mohammed.Hamz
a@cope.uobaghd

ad.edu.iq 
Fouad.Hussein@

cope
.uobaghdad.edu.i

q 
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حلمة نماشٌة 
)التعدٌالت 

الممترحة فً كرة 
الٌد من لبل االتحاد 
واثرها على االداء 

 فً المبارٌات.

10/2/
2020 

 انسانٌة علوم ٌوم 1
نبذة عن تعدٌالت لانون 

 لعبة كرة الٌد

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

.Hammoudy@Abd
cope.uobaghdad.

edu.iq 
Raad.Hamdan@c
ope.uobaghdad.e

du.iq 
Mohammed.Hamz

a@cope
.uobaghdad.edu.i

q 
Fouad.Hussein@
cope.uobaghdad.

edu.iq 
Mohammed.Kaze
m@cope.uobagh

dad.edu.iq 
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Ahmed.Radi@cop
e

.uobaghdad.edu.i
q 
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حلمة نماشٌة ) 
االتصال بٌن 

المدرب والالعب 
 فً كرة الٌد

 
 

30/2/
2029 

 علوم انسانٌة ٌوم 1

 
نبذة عن مهارات 

االتصال بٌن مدرب 
والعب كرة الٌد فً 

 المبارٌات

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Fouad.Hussein@
cope.uobaghdad.

edu.iq 
 

21 

حلمة نماشٌة/ 
اهمٌة التوافك فً 

 كرة الٌد
 
 
 

10/4/
2020 

 علوم انسانٌة ٌوم 1
نبذة عن التوافك والٌة 
 األداء فً لعبة كرة الٌد

 

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 عاب الفرلبٌةفرع االل

 
 ال ٌوجد

Abd.Hammoudy@
cope.uobaghdad.

edu.iq 
Fouad.Hussein@
cope.uobaghdad.

edu.iq 
Raad.Hamdan@c
ope.uobaghdad.e

du.iq 
Ahmed.Radi@cop

mailto:Ahmed.Radi@cope
mailto:Ahmed.Radi@cope
mailto:Fouad.Hussein@cope.uobaghdad.edu.iq
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mailto:Raad.Hamdan@cope.uobaghdad.edu.iq
mailto:Ahmed.Radi@cope


e
.uobaghdad.edu.i

q 

22 
ورشة /المناعة 
النفسٌة/ تحدٌات 

 وممومات

18/1/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم 1
نبذة عن مفهوم 

 ة النفسٌةالمناع
 

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Mohannad.t@cop
e

.uobaghdad.edu.i
q 

23 
ورشة/ حٌوٌه 
الضمٌر اثاره 

 ونتائجه

18/3/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم 1

نبذة عن الجوانب 
النفسٌة الحٌوٌة 

 لضمٌر الفرد.
 

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Mohannad.t@cop
e

.uobaghdad.edu.i
q 

24 

حلمة 
نماشٌة/الضغط 

والضغط العكسً 
 بكرة المدم

 لوم انسانٌةع ٌوم 1 1/2/2020

نبذة عن التطبٌمات 
الخططٌة للضغط 

والضغط العكسً بكرة 
 المدم
 
 

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Diaa.Abood@cop
e

.uobaghdad.edu.i
q 

25 

حلمة نماشٌة/ 
ات الجانب تدرٌب

االوكسجٌنً خالل 
االعداد العام 

بأسلوب الكٌلومتر 
 باالساعة

 علوم انسانٌة ٌوم 1 1/4/2021

 
نبذة عن تدرٌبات 

االعداد العام من جانب 
 التحمل االوكسجٌنً

 
 

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Diaa.Abood@cop
e

.uobaghdad.edu.i
q 

26 

حلمة نماشٌة / 
تمارٌن االوزان 
لالطفال من عمر 

سنوات ولغاٌة 6
 سنة12

 علوم انسانٌة ٌوم 1 1/3/2021

 
نبذة عن استخدام 
االوزان فً تدرٌب 

 االطفال
 
 

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 لعاب الفرلبٌةفرع اال

 
 ال ٌوجد

Diaa.Abood@cop
e

.uobaghdad.edu.i
q 

mailto:Ahmed.Radi@cope
mailto:Ahmed.Radi@cope
mailto:Mohannad.t@cope
mailto:Mohannad.t@cope
mailto:Mohannad.t@cope
mailto:Mohannad.t@cope
mailto:Diaa.Abood@cope
mailto:Diaa.Abood@cope
mailto:Diaa.Abood@cope
mailto:Diaa.Abood@cope
mailto:Diaa.Abood@cope
mailto:Diaa.Abood@cope


27 

حلمة نماشٌة / 
االستثارة االنفعالٌة 

ودرجاتها عند 
 الرٌاضٌٌن .

 علوم انسانٌة ٌوم 1 8/2/2020

 
نبذة عن االستثارة 

االنفعالٌة عند 
 الرٌاضٌٌن

 
 

 جامعة بغداد
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Ahmed.Hani@cop
e

.uobaghdad.edu.i
q 

28 
ورشة .التعدٌالت 

االخٌرة بمانون كرة 
 المدم.

26/1/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم 1

 
 

نبذة عن تعدٌالت لانون 
 لمدمكرة ا

 

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Ahmed.Hani@cop
e

.uobaghdad.edu.i
q 

29 

حلمة نماشٌة / 
التجانس والتكافؤ 
والمٌاس النفسً 
والمهاري فً 
 المجال الرٌاضً

 علوم انسانٌة ٌوم 1 5/4/2021

نبذة عن اإلحصاء 
واالختبارات والمٌاس 

 الرٌاضً
 
 
 

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Ahmed.Hani@cop
e

.uobaghdad.edu.i
q 

30 

)حلمة نماشٌة( 
مبلة تطورات مست

الدارة االزمات عن 
 طرٌك ادارة الولت

 علوم انسانٌة ٌوم 1 4/3/2021

 
نبذة عن أهمٌة إدارة 
االزمات فً الجانب 

 الرٌاضً
 
 

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

@copAhmed.Hani
e

.uobaghdad.edu.i
q 

31 

)حلمة نماشٌة ( 
المهارات الفنٌة 

بالكرة الطائرة لبغً 
 ةتطوٌرها.

28/2/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم 1
نبذة عن مهارات الكرة 

 الطائرة
 

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Khaleel.Mohamm
ed@cope

.uobaghdad.edu.i
q 

mailto:Ahmed.Hani@cope
mailto:Ahmed.Hani@cope
mailto:Ahmed.Hani@cope
mailto:Ahmed.Hani@cope
mailto:Ahmed.Hani@cope
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32 
 
 

)ورشة عمل( 
التدرٌبات الحدٌثة 

 بكرة الطائرة
 
 
 

28/2/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم 1
نبذة عن التدرٌب 

 الحدٌث بالكرة الطائرة
 

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 ٌةفرع االلعاب الفرلب

 
 ال ٌوجد

Khaleel.Mohamm
ed@cope

.uobaghdad.edu.i
q 

33 
حلمة نماشٌة / 

تصنٌف مهارات 
 كرة المدم صاالت

25/1/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم 1

نبذة عن مهارات كرة 
 لدم الصاالت

 
 
 

 
جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 

وم البدنٌة وعل
 الرٌاضة

 
 
 
 

 فرع االلعاب الفرلبٌة

 ال ٌوجد

Asaad.Ali@cope.
uobaghdad.edu.iq 
Samer.s@cope.u
obaghdad.edu.iq 

34 
رشة عمل( )و

ساعة  10000
 تدرٌب

 علوم إنسانٌة ٌوم 1 2021½/
نبذة عن التدرٌبات 

 البدنٌة
 

 
جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 

 فرع االلعاب الفرلبٌة
 

 ال ٌوجد

Ali@cope.Asaad.
uobaghdad.edu.iq 

Samer.s@cope
.uobaghdad.edu.i

q 

35 
ورشة / الدفاع 

والهجوم بكرة المدم 
 الصاالت

 علوم إنسانٌة ٌوم 2 2021¼/

نبذة عن خطط الدفاع 
والهجوم بكرة لدم 

 الصاالت
 

 
جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 ةالرٌاض

 
 

 فرع االلعاب الفرلبٌة
 

 ال ٌوجد

Asaad.Ali@cope.
uobaghdad.edu.iq 

Samer.s@cope
.uobaghdad.edu.i

q 

36 

)ورشة عمل( 
منهجٌة التدرٌب 

ططً بكرة الخ
 الصاالت

15/4/
2021 

 علوم إنسانٌة ٌوم 2
نبذة عن التدرٌب 
الخططً بكرة لدم 

 الصاالت

جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

saad.Ali@cope.A
uobaghdad.edu.iq 

Samer.s@cope
.uobaghdad.edu.i

q 

37 
 
 

)حلمة نماشٌة ( 
البٌئة االمنة 

لتدرٌب كرة المدم  

23/5/
2021 

 علوم إنسانٌة ٌوم 1
نبذة عن تدرٌب كرة 

 المدم لألطفال

 
جامعة بغداد 

التربٌة /كلٌة 

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

Asaad.Ali@cope.
uobaghdad.edu.iq 

Samer.s@cope
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لالطفال توصٌات 
AfcوFis 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

.uobaghdad.edu.i
q 

38 

رشةعمل( اهمٌة )و
علم النفس 

الرٌاضً فً لعبة 
 الكرة الطائرة

 نظري ٌوم 1 4/2/2021
نبذة علم النفس 

الرٌاضً للعبة الكرة 
 الطائرة

 
جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع االلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

pedr.maher@co
.uobaghdad.edu.i

q 

39 

)ورشةعمل( 
التصحٌح الثلمائً 

لالختبارات 
االلكترونٌة فً 

المحاضرة 
التصحٌح التلمائً 

لالختبارات 
االلكترونٌة فً 

googl 
Classroom 

28/2/
2021 

 ٌوم 1
 -عملً

 تطبٌمً

 
نبذة عن التعلٌم 

 االلكترونً

 
جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 األلعاب الفرلبٌة فرع

 
 ال ٌوجد

dr.maher@cope
.uobaghdad.edu.i

q 

40 

)ورشة  
عمل(حساب برٌد 

االلكترونً الرسمً 
 Gmail من

وكٌفٌة تفعٌله فً 
منصة كوكل كالس 

 رووم

14/3/
2021 

 ٌوم 2
 -علمً

 تطبٌمً

 
نبذة عن الحسابات 

 ترونٌةالرسمٌة االلك

 
جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع األلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

dr.maher@cope
.uobaghdad.edu.i

q 

41 

حلمة نماشٌة عن 
بوابة البحث 
Research 

gate 

12/4/
2021 

 ٌوم 1
 -علمً

 تطبٌمً

 
البحث نبذة عن موالع 
 العلمً

 
جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع األلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

dr.maher@cope
.uobaghdad.edu.i

q 

mailto:dr.maher@cope
mailto:dr.maher@cope
mailto:dr.maher@cope
mailto:dr.maher@cope
mailto:dr.maher@cope
mailto:dr.maher@cope
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42 
حلمة نماشٌة 

مراحل وخطوات 
 فرمته الحاسوب

23/5/
2921 

 ٌوم 1
-علمً

 تطبٌمً

 
ٌة استخدام نبذة عن كٌف

 برامج الحاسوب

 
جامعة بغداد 
/كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 
 فرع األلعاب الفرلبٌة

 
 ال ٌوجد

dr.maher@cope
.uobaghdad.edu.i

q 

43 

ورشة عمل 
التطبٌمات الخططٌة 
الدفاعٌة عن أنظمة 
الدفاع عن الملعب 

بال االارسال وأستم
فً الكرة الطائرة 

 الحدٌثة .

 
20/1/

2021 
أ.د حسٌن 
سبهان 
 صخً

أ.م.د عالء 
 محسن ٌاسر

 علوم أنسانٌة ٌوم 1

اٌصال معلومات حدٌثة 
عن الخطط الحدٌثة فً 
الدفاع واالستمبال للعبة 

 الكرة الطائرة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع األلعاب الفرلٌة

husein.sabhan@c
ope

.uobaghdad.edu.i
q 
 

alaa.yasser@cop
e

.uobaghdad.edu.i
q 
 

44 

ورشة عمل عن 
استخدام أجهزة 

االتصال الحدٌثة فً 
تحكٌم مبارٌات 
 الكرة الطائرة.

4/4/2021 
أ.د حسٌن 
سبهان 
 صخً

أ.م.د عالء 
 محسن ٌاسر

 علوم أنسانٌة ٌوم 1
اٌصال معلومات حدٌثة 
عن تحكٌم لعبة الكرة 

 الطائرة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع األلعاب الفرلٌة

husein.sabhan@c
ope

.uobaghdad.edu.i
q 
 

alaa.yasser@cop
e

.uobaghdad.edu.i
q 
 

45 

لانون الكرة 
الطائرة  وحاالت 

 التحكٌم
 

)د. نداء 
ٌاسر( بتارٌخ 

21/1/
2021 

 علوم أنسانٌة ٌوم 1
 

نبذة عن لانون الكرة 
 الطائرة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع األلعاب الفرلٌة

Nedaa.Forhood@
cope

.uobaghdad.edu.i
q 

mailto:dr.maher@cope
mailto:dr.maher@cope
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46 
لانون كرة المدم  

 داخل الصاالت

) د. نداء 
ٌاسر / د. 

ومٌض شامل 
 )
15/2/

2021 

 علوم أنسانٌة ٌوم 1
 

نبذة عن لانون كرة 
 الصاالت

كلٌة التربٌة 
دنٌة وعلوم الب

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع األلعاب الفرلٌة

Nedaa.Forhood@
cope.uobaghdad.

edu.iq 
 

47 

االثار النفسٌة التً 
ستتركها جائحة 
كورونا على 

المصابٌن والغٌر 
مصابٌن. حلمة 

 نماشٌة

 اء ٌاسرد.ند
21/3/

2021 
 علوم أنسانٌة ٌوم 1

 
نبذة عن التاثٌرات 

 النفسٌة لجائحة كورونا

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع األلعاب الفرلٌة

Nedaa.Forhood@
cope

.uobaghdad.edu.i
q 

48 

الضغوط النفسٌة  
ة التملٌل منها وكٌفٌ

عند اإلصابة 
بالفاٌروس 

-)كورونا / كوفٌد 
 (. حلمة نماشٌة19

 د. نداء ٌاسر
22/4/

2021 
 علوم أنسانٌة ٌوم 1

 
الضغوط النفسٌة عند 

إصابة الشخص 
 بكورونا

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع االلعاب الفرلٌة

Nedaa.Forhood@
cope

.uobaghdad.edu.i
q 

49 

حلمة نماشٌة. 
تطورات مستمبلٌة 
الدارة االزمات عن 
 طرٌك إدارة الولت.
)أ.م.د علً عبد 

 اللطٌف(

 علوم إنسانٌة ٌوم 1 4/3/2021
 

نبذة عن إدارة االزمات 
 الرٌاضٌة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع االلعاب الفرلٌة

Ali.Ali0904@ 
cope.uobaghdad.

edu.iq 

50 
 ورشة عمل.

تدرٌس المرحلة 
األولى لكلٌات 

28/1/
2021 

 علوم إنسانٌة ٌوم 1
 

نبذة عن طرائك 
تدرٌس والتعامل مع 

كلٌة التربٌة 
ة وعلوم البدنٌ

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع األلعاب الفرلٌة

-Huda.Al
Hussein@cope

.uobaghdad.edu.i
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التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة.
)أ.د هدى حمٌد 

 عبد الحسٌن(

 q طلبة المرحلة االولى

51 

 حلمة نماشٌة.
التحلٌل المٌكانٌكً 
للمهارات األساسٌة 

 بكرة السلة

28/2/
2021 

 علوم إنسانٌة ٌوم 1

 
نبذة عن طرق التحلٌل 

ٌكانٌكً لمهارات الم
 كرة السلة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع األلعاب الفرلٌة

-Huda.Al
Hussein@cope

.uobaghdad.edu.i
q 

52 

 ورشة عمل.
الٌة التحكٌم 

وتعدٌالت المانون 
 الجدٌدة

 نسانٌةعلوم إ ٌوم 1 3/3/2021

 
نبذة عن تحكٌم 

وتعدٌالت لانون كرة 
 السلة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع األلعاب الفرلٌة

-Huda.Al
Hussein@cope

.uobaghdad.edu.i
q 

53 

 حلمة نماشٌة.
الخطط الهجومٌة 

ومٌكانٌكٌة التحرن 
 عبٌن.لال

28/3/
2021 

 علوم إنسانٌة ٌوم 1

 
نبذة عن الخطط 

الهجومٌة فً كرة 
 السلة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع األلعاب الفرلٌة

-Huda.Al
Hussein@cope

.uobaghdad.edu.i
q 

54 

ورشة عمل )نظام 
المفتوحة  المجالت

OPJ) 
 

20/1/
2021 

 طبٌة صحٌة ٌوم 2
التعرٌف بنظام المجالت 

المفتوحة وطرٌمة 
 ارسال وتحكٌم البحوث

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة

drusamaaltay@ya
hoo.com 

drusama@cope.u
obaghdad.edu.iq 

55 
ندوة )المخاطر 

المرافمة لممارسة 
 النشاط البدنً(

20/4/
2021 

 طبٌة صحٌة ٌوم 1

التعرٌف بالمخاطر 
الصحٌة المرافمة 

لممارسة النشاط البدنً 
 والولاٌة منه

كلٌة التربٌة 
البدنٌة 
ئوعلوم 
 الرٌاضة

 فرع العلوم النظرٌة

كلٌة طب 
 –الكندي 

جامعة 
 بغداد

drusamaaltay@ya
hoo.com 

drusama@cope.u
obaghdad.edu.iq 

56 

ورشة عمل         
) ممارنة بطارٌات 

 االختبار(
 

20 /1 /
2021 

 ٌوم 1
علوم 

اجتماعٌةان
 سانٌة

للتعرف عن االٌجابٌات 
والسلبٌات بٌن 

بطارٌات اختبار طلبة 
 لٌةالدراسات االو

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 فرع العلوم النظرٌة
جامعة 

دلهً    ) 
 الهند(

Dr.zahra.shhab@
gmail.com 

@Dr.zahra.shhab ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌةمالعب كلٌة طلبة  بالتطبٌك تطوٌر العلوم  ٌوم 1/ 3/ 22ورشة عمل /كٌفٌة  57
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تطبٌك الدرس 
النظري تطبٌك 
مٌدانً ) لمادة 

 االختبار والمٌاس(

اجتماعٌة  2021
 انسانٌة

التربٌة البدنٌة  المٌدانً للمادة النظرٌة
وعلوم 
الرٌاضة 

 جامعة بغداد

gmail.com 

58 
ورشة عمل )تحلٌل 
البٌانات بأستخدام 

 (spssبنامج 

20/2/
2021 

 ٌوم3
علوم 

اجتماعٌة 
 انسانٌة

ن تطوٌر الباحثٌ
الستخدام برنامج 

spss 

مالعب كلٌة 
التربٌة البدنٌة 

وعلوم 
الرٌاضة 

 جامعة بغداد

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Dr.zahra.shhab@

gmail.com 

59 

ورشة عمل 
التصحٌح التلمائً 

لالختبارات 
االلكترونٌة فً 

googleclassr
oom 

25/4/
2021 

 ٌوم 1
 -علمً 
 تطبٌمً

 كٌفٌة عمل فورم
االختبار وشرح 

اعداداته وكٌفٌة تفعٌل 
التصحٌح التلمائً 

ووضع لٌم الدرجات 
الردود وسحب شٌت 

اكسل عربً بالدرجات 
 للردود

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 فرع العلوم النظرٌة

كلٌة 
العلوم 

السٌاسٌة 
/ جامعة 

 بغداد

Banrshid75@gma
il.com 

60 

عمل )كٌفٌة ورشة 
عمل حساب البرٌد 
االلكترونً الرسمً 

 gmailمن 
وكٌفٌة تفعٌله فً 
 كوكل كالس روم(

14/2/
2021 

 ٌوم 2
 -علمً 
 تطبٌمً

تفعٌل االٌمٌالت 
الرسمٌة لطلبة الكلٌة 
فً الصف الدراسً 
بأستخدام الالبتوب 

 والموباٌل

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 ال ٌوجد لنظرٌةفرع العلوم ا
Banrshid75@gma

il.com 

61 

حلمة نماشٌة )بوابة 
البحث 

research 
gate) 

17/1/
2021 

 ٌوم 2
 -علمً 
 تطبٌمً

تسجٌل + خطوات 
اضافة البحوث والنتاج 
 الفكري لتدرٌسً الكلٌة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Banrshid75@gma

ilulg.com 

62 
حلمة نماشٌة 

)مراحل وخطوات 
18/4/

2021 
 ٌوم 1

 -علمً 
 تطبٌمً

لماذا نفرمت وكٌف 
نعمل ذلن وماذا نعمل 

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Banrshid75@gma

ilulg.com 



الرٌاضة  بعد الفرمتة فرمتة الحاسوب(
 جامعة بغداد

63 

ورشة عمل )ثمافة 
حموق االنسان فً 
مجتمعات العالم 

 الثالث(

11/3/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم1

التعرٌف بمفهوم حموق 
االنسان وكٌف ٌدرن 
من لبل شعوب العالم 

 الثالث

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Osamaadali152@

gmail.com 

64 

ورشة عمل )دور 
االمم المتحدة فً 
تحمٌك السالم 

 الدولً(

13/5/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم 1
توضٌح صورة االمم 
المتحدة فً االمن 

 الدولً والسالم العالمً

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 ال ٌوجد العلوم النظرٌةفرع 
Osamaadali152@

gmail.com 

65 

حلمة نماشٌة 
)المصطلحات 
الرٌاضٌة بٌن 

الضبط والتوثٌك 
واثرها فً البحث 

 العلمً(

 علوم انسانٌة ٌوم 1 1/2/2021

ٌتبنى النشاط لضٌة 
مهمة من لضاٌا البحث 

ً لغٌر العلم
االختصاص وطرٌمة 
 تناول المصطلحات

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
mohammedabd@ 
cope.uobaghdad.

edu.iq 

66 

ورشة عمل 
)االخطاء اللغوٌة 
ولضٌة الفصٌح 

 والصحٌح(

18/1/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم 1

باحثٌن ٌتبنى النشاط لل
والدارسٌن الفصل بٌن 

الفصٌح والصحٌح 
واٌهما اولى 

 باالستعمال اللغوي

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
mohammedabd@ 
cope.uobaghdad.

edu.iq 

67 

 ورشة عمل
ESP  االنكلٌزٌة

 ألغراض خاصة
 

 علوم انسانٌة ٌوم 1 

كٌفٌة  ESPرٌف تع
تضٌفها لتعلم اللغة 
اإلنكلٌزٌة /التحدٌات 
والممٌزات /إرشادات 

 عن كٌفٌة تعلمها

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 الٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Ansam.abd@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 

68 
 ندوة

االحتفاالت 
والمناسبات الدولٌة 

14/2/202
1 

 علوم انسانٌة ٌوم 1
اشهر المناسبات 
الدولٌة والوطنٌة 

وممٌزاتها ورموزها 

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

رٌاضة ال
 الٌوجد فرع العلوم النظرٌة

Ansam.abd@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 
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والوطنٌة كوسٌلة 
لتعلم اللغة 
 اإلنكلٌزٌة

والمصطلحات المتعلمة 
بها وكٌفٌة توضٌفها 
 لتعلم اللغة اإلنكلٌزٌة

 جامعة بغداد

69 

 حلمة نماشٌة
المصص المصورة 
كوسٌلة لتعلم اللغة 

 اإلنكلٌزٌة
 

25/4/202
1 

 
 علوم انسانٌة ٌوم 1

ماهً المصص 
/كٌفٌة المصورة 

استخدامها لتعلم اللغة 
اإلنكلٌزٌة /أمثلة عن 

هذه المصص 
 وتطبٌماتها

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 الٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Ansam.abd@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 

70 
 ندوة

Phrasal 
verbs 

15/6/202
1 

  علوم انسانٌة ٌوم 1

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Ansam.abd@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 

71 

ورشة عمل 
)منظور االبداع فً 

الدارة مجال ا
 الرٌاضٌة(

 

28/6/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم 1

استخدام النظرٌات 
والمفاهٌم االبداعٌة فً 

تطوٌر ادارة 
 المؤسسات الرٌاضٌة

 

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 فرع العلوم النظرٌة

وزارة 
الشباب 
 والرٌاضة

 

Thamer.Hammad
@cope.uobaghda

d.edu.iq 
 

72 

ورشة عمل )النظم 
التطبٌمٌة فً 

مسابمات الرٌاضة 
 المدرسٌة(

 

 علوم انسانٌة ٌوم 1 4/3/2021

التعرف على النظم 
والمبادئ الرئٌسة فً 

ادارة مسابمات 
الرٌاضة للمدارس 

المتوسطة واالعدادٌة 
 فً مدٌرٌات التربٌة

 

ٌة التربٌة كل
البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة 
 جامعة بغداد

 فرع العلوم النظرٌة
وزارة 
 التربٌة
 

Thamer.Hammad
@cope.uobaghda

d.edu.iq 
 

73 
حلمة نماشٌة )العمل 
التعاونً فً التربٌة 

 الكشفٌة(

19 /1 /
2020 

 ٌوم 1
علوم طبٌة 

 وصحٌة
 تنمٌة حب العمل

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Dr.askj1970@gma

il.com 
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 الرٌاضة

74 
ورشة عمل 

)الطالب بٌن النجاح 
 واالخفاق(

26/1 /
2020 

 ٌوم 1
علوم طبٌة 

 وصحٌة
سبل االرتماء بمستوى 

 الطالب

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

  فرع العلوم النظرٌة
Dr.askj1970@gma

il.com 

75 
ورشة عمل 

)حاجات الطلبة بٌن 
 الوالع والتمنً(

18/5/
2021 
 

 ٌوم 1
علوم طبٌة 

 وصحٌة
الحاجات النفسٌة 

 للطلبة

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد نظرٌةفرع العلوم ال
Dr.askj1970@gma

il.com 

76 

ورشة عمل )دور 
المخٌمات فً تنمٌة 
مهارات التواصل 
االجتماعً  بٌن 

 الطلبة(

25/5/
2021 

 ٌوم 1
علوم طبٌة 

 وصحٌة
تنمٌة مهارات التواصل 

 االجتماعً

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ٌوجدال  فرع العلوم النظرٌة
Dr.askj1970@gma

il.com 

77 
ورشة عمل 

)تطبٌمات برامج 
 التحلٌل الحركً(

18/4/
2021 

 ٌوم 1
علوم طبٌة 

 وصحٌة

استخدام تطبٌمات 
برامج التحلٌل )تدرٌب 

 تطبٌمً(

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد ع العلوم النظرٌةفر
Ahmed 

thamir69@hotmai
l.com 

78 

ورشة عمل 
)مؤشرات الموت 
المفاجىء بٌبن 
الجهد المبذول 

 والرعاٌة الصحٌة(

17/1/
2021 

 ٌوم 1
علوم صحٌة 
 واجتماعٌة

توضٌح حاالت الموت 
المفاجىء للرٌاضٌٌن 

ومعرفة االسباب لتالفً 
 الموت المفاجىء

د جامعة بغدا
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
alheadary@yahoo

.com 

79 
حلمة نماشٌة )زٌادة 
الوزن لالشخاص 

بٌن مماومة 

16/5/
2021 

 ٌوم 1
علوم صحٌة 
 واجتماعٌة

ٌرتبط زٌادة الوزن 
بأمكانٌة عمل 

البنكرٌاس ووجود 

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة

alheadary@yahoo
.com 

mailto:Dr.askj1970@gmail.com
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االنسولٌن 
واالستغالل االمثل 
للغذاء والتمرٌنات 

 الرٌاضٌة(

االنسولٌن وفً حاالت 
زٌادة الوزن سٌؤدي 

 الى اختالل ذلن

وعلوم 
 الرٌاضة

80 

ورشة عمل 
)دراسة تحلٌلٌة 
وتموٌمٌة لمانون 
االندٌة الرٌاضٌة 

 د(الجدٌ

 ٌوم 1 8/3/2021
علوم 

 اجتماعٌة

تحلٌل ونمد وممارنة 
مع المانون النافذ 
 لالندٌة الرٌاضٌة

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 فرع العلوم النظرٌة
وزارة 
الشباب 
 والرٌاضة

Salahalkindi62@g
amil.com 

81 

ورشة عمل )لعبة 
كرة السلة بٌن 

م لدرات الحك
 وانجاز المباراة(

24/1/
2021 

 انسانٌة ٌوم 1
امكانٌة ولدرات الحكم 

 فً ادارة المباراة

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Ferasrekabe75@g

mail.com 

82 
ورشة عمل )كٌف 

تصبح مدرسا 
 ممبوال لدى طلبتن(

17/1/
2021 

 انسانٌة ٌوم 1
المدرس الناجح مع 

 الطلبة

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Ferasrekabe75@g

mail.com 

83 

التدرٌس 
االلكترونً وابعاده 
النفسٌة والتحصٌل 

 االدراسً

 انسانٌة ٌوم 1 7/2/2021
معرفة ابعاد التدرٌس 

وتأثٌراته االلكترونً 
 المعرفٌة

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Ferasrekabe75@g

mail.com 

84 

حلمة نماشٌة 
)المعاٌٌر الالزمة 

الختٌار طرق 
 التدرٌس المناسبة(

 ٌوم 1 7/3/2021
 –علمٌة 

 انسانٌة

اٌجاد الطرق المناسبة 
كٌفٌة اٌصال للتدرٌس و

 المعلومات للطلبة

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Ferasrekabe75@g

mail.com 



85 

حلمة نماشٌة 
)االصابات االكثر 

شٌوعا بلعبتً كرة 
السلة والكرة 

 الطائرة(

 علمٌة ٌوم 1 9/5/2021

تحدٌد االصابات االكثر 
شٌوعا فً لعبتً كرة 
السلة والكرة الطائرة 
 وطرق العالج والولاٌة

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
Ferasrekabe75@g

mail.com 

86 
 حلمة نماشٌة

)تطوٌر الثمافة 
 النفسٌة لالطفال(

26/4/
2021 

 ٌوم 1
 -علمً

 تطبٌمً

التعامل مع كٌفٌة 
االطفال من الجانب 

 النفسً

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
wasn.hasan@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 

87 
ورشة عمل )لانون 

 الكرة الطائرة(
15/2/

2021 
 ٌوم 1

 -علمً
 تطبٌمً

 شرح فمرات المانون

جامعة بغداد 
ة كلٌ –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
wasn.hasan@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 

88 

حلمة نماشٌة 
)خصائص 
الشخصٌة 
 الرٌاضٌة(

18/1/
2021 

 ٌوم 1
 -علمً

 تطبٌمً
خصائص الشخصٌة 

 الرٌاضٌة

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد النظرٌة فرع العلوم
wasn.hasan@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 

89 

حلمة نماشٌة 
)مواضٌع حدٌثة فً 

علم النفس 
 الرٌاضً(

19/4/
2021 

 ٌوم 1
 -علمً

 تطبٌمً

التطرق ال احدث 
المواضٌع فً علم 

 النفس

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
wasn.hasan@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 

90 

حلمة نماشٌة 
بعنوان )الخطة 
السنوٌة لدرس 

الجمناستن 

18 /
11/2020 

 ٌوم 1
 -علمً

 تطبٌمً

تثبٌت مفردات درس 
الجمناستن االٌماعً 
السنوٌة مع منالشة 
كٌفٌة تطبٌفها فً ظل 

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
amera_muner196

0@yahoo.com 



االٌماعً 
والمعولات التً 
 تواجة التطبٌك(

 

 فاٌروس كورونة
 

 الرٌاضة

91 

حلمة نماشٌة 
بعنوان)المشاكل 
والمعولات التً 
واجهها مدرسً 

التعلم الحركً خالل 
العام الماضً فً 

تدرٌس التعلم 
الحركً وكٌفٌة 

 تالفٌها(

14/ /12 
/2020 

 ٌوم 1
 -علمً

 تطبٌمً

منالشة المشاكل 
والمعولات التً عانى 
منها مدرسً التعلم 
الحركً فً تدرٌس 

التعلم من خالل المنصة 
االلكترونٌة ووضع 

 الحلول المالئمة
 

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
amera_muner196

0@yahoo.com 

92 

ورشة عمل) 
اسالٌب التعلم 
الحدٌثة فً 
الجمناستن 
والجمناستن 

 االٌماعً(

22 /
12/2020 

 ٌوم 1
 -علمً

 تطبٌمً
 

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
amera_muner196

0@yahoo.com 

93 
ورشة بعنوان 

)التمنٌات الحدٌثة 
 فً التعلم (

10/2/
2021 

 ٌوم 1
 -علمً

 تطبٌمً

شرح التمنٌات 
الحدٌثة)االجهزة(مع 
كٌفٌة استخدامها فً 

تعلٌم المهارات 
الرٌاضٌة وكذلن 

البرامج المستخدمة فً 
تمٌٌم وتحسٌن اداء 
 المهارات الحركٌة

 

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
amera_muner196

0@yahoo.com 

amera_muner196 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌةجامعة بغداد التعرف على اسباب  -علمً ٌوم 1/ 17حلمة نماشٌة  94



بعنوان)اسباب تدنً 
المستوى العلمً 

والثمافً 
واالجتماعً 
لطالبات كلٌة 
التربٌة البدنٌة 
وعلوم الرٌاضة 

/جامعة بغداد رؤٌة 
 ومعالجة(

 

تدنً مستوى الطالبات  تطبٌمً 3/2021
افً العلمً والثم

واالجتماعً وذلن من 
خالل طروحات 

الطالبات ومن ثم 
محاولة اٌجاد الحلول 
 العلمٌة والعملٌة للرؤٌة

 

كلٌة  –
التربٌة البدنٌة 

وعلوم 
 الرٌاضة

0@yahoo.com 

95 

ورشة )كٌف 
تعودٌن نفسن على 

ممارسة وتعلم 
رات الجمناستن مها

االٌماعً فً الكلٌة 
 والبٌت (

 

30 /
3/2021 

 ٌوم 1
 -علمً

 تطبٌمً

تعرٌف الطالبات على 
ابسط الطرق  فً كٌفٌة 
ممارسة وتطبٌك وتعلم 

مهارات الجمناستن 
االٌماعً فً الكلٌة 

 والبٌت
 
 

جامعة بغداد 
كلٌة  –

التربٌة البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
amera_muner196

0@yahoo.com 

96 

حلمة نماشٌة 
)النماذج التعلٌمٌة 

ومدى أهمٌة 
استخدامها فً 

مجال تعلم 
المهارات 
 الرٌاضٌة(

10/2/
2021 

 ٌوم 1
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة

دور النماذج التعلٌمٌة 
واستخدامتها لتعلم 
 المهارات الرٌاضٌة

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

لوم البدنٌة وع
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة

suzan.salim@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 
 

97 

ورشة عمل 
)استراتٌجٌات 
التعلم النشط و 
استثمارها فً 

 
23/2/

2021 
 ٌوم 1

العلوم الطبٌة 
 والصحٌة

ٌفٌة استثمار التعلٌم ك
النشط فً  المجال 

الرٌاضً 
 واستراتٌجٌات التعلم

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة

suzan.salim@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 
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 المجال الرٌاضً(
 

98 

عمل )أهمٌة ورشة 
اللعب  فً استثمار 

طالات األطفال 
لتعلم العلوم الطبٌة 
والصحٌة المهارة 

 الرٌاضٌة(

18/5/
2021 

 ٌوم 1
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة

كٌفٌة استثمار طالات 
االطفال لتعلم المهرات 

 الربٌاضٌة

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة

suzan.salim@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 
 

99 

ورشة عمل 
)المسرح التعلٌمً 
ومسرحة المنهاج 
من  اجل تبسٌط 
وتسهٌل عملٌة 

 التعلم(

26/5/
2021 

 ٌوم 1
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة

استخدامات المسرح 
 فً تعلٌم المناهج 
ةاالفادة منها فً 

 تسهٌل عملٌات التعلم

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة

suzan.salim@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 
 

100 

حلمة نماشٌة 
)النظرٌة البنائٌة 

عض نماذجها فً وب
 المجال الرٌاضً(

25/1/
2021 

 ٌوم 1
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة

استخدام النظرٌات  
والنماذج الخاصة بها 
 فً المجال الرٌاضً

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة

suzan.salim@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 
 

101 

ورشة عمل 
بعنوان)التعلم 
المنظم ذاتٌا 
وتوظٌفه فً 

 المجال الرٌاضً(

 علوم انسانٌة ٌوم 1 2/2/2021
مفهوم التعلم 
 المنظم/اهمٌته/
 طرٌمة تطبٌمة

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ٌوجدال  فرع العلوم النظرٌة
dr.ghada@cope.u
obaghdad.edu.iq 

102 

ورشة عمل 
بعنوان)المماٌٌس 

المعرفٌة 
واستعماالتها فً 
 التعلم الحركً(

 علوم انسانٌة ٌوم 1 3/5/2021
كٌفٌة استخدام واختٌار 
المماٌٌس المناسبة فً 

 بحوث التعلم

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد لوم النظرٌةفرع الع
dr.ghada@cope.u
obaghdad.edu.iq 

dr.ghada@cope.u ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة -جامعة بغدادكٌفٌة تكون آلٌة عمل  علوم انسانٌة ٌوم 17/2/1حلمة نماشٌة  103
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بعنوان) تأثٌر 
األلعاب المختلفة 

على االلٌة 
 الكهربائٌة للملب

الملب حسب نوع  2021
 النشاط الرٌاضً

كلٌة التربٌة 
 البدنٌة وعلوم

 الرٌاضة

obaghdad.edu.iq 

104 

)ورشة عمل( تاثٌر 
استخدام االختبارات 
المركبة وصعوبة 

لٌاس نتائج 
 االختبار

18/3/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم 1
ما هً االختبارات 

المركبة وكٌفٌة اجرائها 
 وطرٌمة لٌاس نتائجها

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع العلوم النظرٌة
dr.ghada@cope.u
obaghdad.edu.iq 

105 

)ورشة عمل( 
التعلٌم والمنظم 

ذاتٌا وتوظٌفة فً 
 مجال الرٌاضة

 

 علوم إنسانٌة ٌوم1 8/1/2021

م والمنظم ذاتٌا التعلٌ
وتوظٌفة فً مجال 

 الرٌاضة
 

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة

dr.muhamed.juad
@cope.uobaghda

d.edu.iq 
 

106 

)حلمة نماشٌة( 
الممابس المعولٌة 
واستعماالتها لتعلم 

 الحركً
 

 ةعلوم انسانٌ ٌوم1 2/3/2021

الممابس المعولٌة 
واستعماالتها لتعلم 

 الحركً
 

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة

dr.muhamed.juad
@cope.uobaghda

d.edu.iq 
 

107 

)ورشة عمل( تأثٌر 
االلعاب المختلفة 

على االلٌة 
 الكهربائٌة للملب

 وم انسانٌةعل ٌوم1 5/6/2021
تأثٌر االلعاب المختلفة 
على االلٌة الكهربائٌة 

 للملب

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة

dr.muhamed.juad
@cope.uobaghda

d.edu.iq 
 

108 

)محاضرة نوعٌة( 
المماٌس المعرفٌة 
واستعالتها فً 
 التعلٌم الحركً

 علوم انسانٌة ٌوم1 6/3/2021

المماٌس المعرفٌة 
واستعالتها فً التعلٌم 

 الحركً
 

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة

dr.muhamed.juad
@cope.uobaghda

d.edu.iq 
 

109 
)ورشة عمل( 

لتشخٌص الفارق 
20/2/

2021 
 علوم انسانٌة ٌوم1

شرح كٌفٌة تشخٌص 
 اضطرابات التوحد

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

 ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
Soha.Jomaa@cop
e.uobaghdad.edu.

mailto:dr.ghada@cope.uobaghdad.edu.iq
mailto:dr.ghada@cope.uobaghdad.edu.iq


بٌن اضطرابات 
رابات التوحد وال إط

ال مشاغبة 
للعاملٌن فً مجال 

 التربٌة الخاصة

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

iq 

110 

)ورشة عمل( 
 اسالٌب العمل

الحركً فً رٌاضة 
 المبارزة

20/3/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم1
شرح اسالٌب التعلم 

 الحركً
 

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
Alaa.Falaah@cop
e.uobaghdad.edu.

iq 

111 

)ورشة عمل( 
الخطة البحثٌة 
التفكٌر الحاذق 

ً وعاللتها ف
األسلوب المٌدانً 
لتنظٌم الحٌاة لدى 

طلبة التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

 علوم انسانٌة ٌوم1 1/4/2021
شرح تكنلوجٌا التعلٌم 

 المنفرد
 

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
Howaida.Khedr@
cope.uobaghdad.

edu.iq 

112 

)ورشة عمل( أثر 
برنامج تعلٌمً و 
االنفتاح الفكري 

على تعلم السباحة 
لدى طالبات كلٌة 
التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

29/4/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم1
كٌفٌة االعدتد النفسً 

 للمدربٌن

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
Howaida.Khedr@
cope.uobaghdad.

edu.iq 

113 

)ورشة عمل( 
طرٌمة التسجٌل فً 
برنامج المنشطات 
لالعبٌن المنتخبات 
الوطنٌة المعالٌن 

 علوم انسانٌة ٌوم1 2021م5/3

طرٌمة التسجٌل فً 
برنامج المنشطات 
لالعبٌن المنتخبات 

الوطنٌة المعالٌن رفع 
 اضة اللوتٌشااألثمال رٌ

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
Zafer.Atiya@cope
.uobaghdad.edu.i

q 



رفع األثمال رٌاضة 
 اللوتٌشا

114 

)ورشة عمل( نظام 
وطرٌمة إلامة 
بطولة رٌاضٌة 

اللوتٌشا لشدٌدي 
االعالة دولٌا 

 ومحلٌة

12/2/
2021 

 علوم انسانٌة ٌوم1

ة إلامة نظام وطرٌم
بطولة رٌاضٌة 

اللوتٌشا لشدٌدي 
 االعالة دولٌا ومحلٌة

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
Zafer.Atiya@cope
.uobaghdad.edu.i

q 

115 

)ورشة عمل(  
بطوالت رفع األثمال 
للمعالٌن ومحددات 

 التفوق فٌها

23/3/
2021 

 علوم إنسانٌة وم1ٌ
بطوالت رفع األثمال  

للمعالٌن ومحددات 
 التفوق فٌها

 -جامعة بغداد
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
Zafer.Atiya@cope
.uobaghdad.edu.i

q 

116 
ورشة عمل / 

الجمناستن تأرٌخة 
 وانواعه

24/3/
2021 

الجمناستن تأرٌخة  علوم انسانٌة ٌوم 1
 وانواعه

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Ismail.Ali@cope.u ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
obaghdad.edu.iq 

117 

ورشة عمل / انواع 
طرب المساعدة فً 

التعلٌم جهاز 
الجمناستن الفنً 

 على االجهزة

22/2/
2021 

دة انواع طرب المساع علوم انسانٌة ٌوم 1
فً التعلٌم جهاز 

الجمناستن الفنً على 
 االجهزة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Ismail.Ali@cope.u ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
obaghdad.edu.iq 

118 

ورشة عمل / 
تعدٌالت لانون 

الجمناستن الفنً 
 االخٌرة

16/5/
2021 

تعدٌالت لانون  علوم انسانٌة ٌوم 1
استن الفنً الجمن

 االخٌرة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Ismail.Ali@cope.u ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
obaghdad.edu.iq 

119 
ورشة عمل / 

مستحدثات لانون 
 العاب الموى

20/1/
2021 

مستحدثات لانون العاب  علوم انسانٌة ٌوم 1
 الموى

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 اضةالرٌ

Ahlam.Mohsen@c ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
ope.uobaghdad.e

du.iq 

120 
ورشة عمل / 

المباجئ االساسٌة 
27/2/

2021 
المباجئ االساسٌة  علوم انسانٌة ٌوم 1

 لتكنٌن البطوالت
كلٌة التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
Ahlam.Mohsen@c ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة

ope.uobaghdad.e



 du.iq الرٌاضة لتكنٌن البطوالت

121 

ورشة عمل / كٌفٌة 
ادارة بطوالت العاب 

الموى فً ظل 
 Covefحائحة

كٌفٌة ادارة بطوالت  علوم انسانٌة ٌوم 1 5/3/2021
العاب الموى فً ظل 

 Covefحائحة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Ahlam.Mohsen@c ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
ope.uobaghdad.e

du.iq 

122 

ورشة عمل / 
خصوصة التعلٌم 
والتدرٌب لذوي 

االحتٌاجات الخلصة 
 بالسباحة

خصوصة التعلٌم  علوم انسانٌة ٌوم 1 1/4/2021
والتدرٌب لذوي 

االحتٌاجات الخلصة 
 بالسباحة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Mustafa.Khodair ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
@cope.uobaghda

d.edu.iq 

123 

حلمة نماشٌة / 
فعالٌة ت طم بٌك 
التعبٌم االلكترونً 

 للسباحة

25/4/
2021 

فعالٌة ت طم بٌك  علوم انسانٌة ٌوم 1
التعبٌم االلكترونً 

 للسباحة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Mustafa.Khodair ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
@cope.uobaghda

d.edu.iq 

124 

ورشة عمل لتطوٌر 
للٌالةةالبدنٌة فً 
شهر الثانً فً 
 جامعة ااسلٌمانٌة

ورشة عمل لتطوٌر  علوم انسانٌة ٌوم 1 1/3/2021
للٌالةةالبدنٌة فً شهر 

الثانً فً جامعة 
 ااسلٌمانٌة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

.Ali.Jawad@cope ٌوجدال  فرع األلعاب الفردٌة
uobaghdad.edu.iq 

125 

ورشة عمل / 
تحدٌث الموانٌن 
الخاصة بلعبة 

 التنس

21/1/
2021 

ورشه تحدٌث الموانٌن  علوم انسانٌة ٌوم 1
 الخاصة بلعبة التنس

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Hasnaa.Khalaf@c ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
ope.uobaghdad.e

du.iq 

126 

ورشة عمل / 
خاصة باحدث 

اسالٌب التدرٌب 
 بالتنس

23/3/
2021 

ورشة خاصة باحدث  علوم انسانٌة ٌوم 1
 اسالٌب التدرٌب بالتنس

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Hasnaa.Khalaf@c ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
ope.uobaghdad.e

du.iq 

127 
عمل / ورشة 

تحدٌث مفردات 
التنس االرضً 

19/1/
2021 

تحدٌث مفردات التنس  علوم انسانٌة ٌوم 1
 االرضً لطالب الكلٌه

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Hasnaa.Khalaf@c ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
ope.uobaghdad.e

du.iq 



 لطالب الكلٌه

128 

ورشة عمل / 
تطبٌمات 

ٌكٌه فً باٌومٌكان
 التنس

16/5/
2021 

تطبٌمات باٌومٌكانٌكٌه  علوم انسانٌة ٌوم 1
 فً التنس

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Hasnaa.Khalaf@c ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
ope.uobaghdad.e

du.iq 

129 

ورشة عمل / 
طرٌمة التسجٌل فً 

برنامج ٌكفون 
المنشطات العب 

نً المنتخب الوط
والموالع رفع أثمال 

 رٌاضة البوتٌن

20/2/
2021 

طرٌمة التسجٌل فً  علوم انسانٌة ٌوم 1
برنامج ٌكفون 

المنشطات العب 
المنتخب الوطنً 

والموالع رفع أثمال 
 رٌاضة البوتٌن

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Zafer.Atiya@cope ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
.uobaghdad.edu.i

q 

130 

محاضرة نوعٌة / 
ظام وطرٌمة إلامة 

بطولة رٌاضة 
البوتٌن أن شدٌدا 

اإلعالة دولٌا 
 ومحلٌة

25/4/
2021 

ظام وطرٌمة إلامة  علوم انسانٌة ٌوم 1
بطولة رٌاضة البوتٌن 
أن شدٌدا اإلعالة دولٌا 

 ومحلٌة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Zafer.Atiya@cope ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
.uobaghdad.edu.i

q 

131 

ورشة عمل / 
أسالٌب وطرق 
التدرٌب ورفع 

األثمال  للمعالٌن 
ممارنة مع 
 االصحاء

13/3/
2021 

أسالٌب وطرق التدرٌب  علوم انسانٌة ٌوم 1
ورفع األثمال  للمعالٌن 

 ممارنة مع االصحاء

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Zafer.Atiya@cope ال ٌوجد الفردٌةفرع األلعاب 
.uobaghdad.edu.i

q 

132 

حلمة نماشٌة / 
الخطة السنوٌة 

للدراسة المناسن 
اإلٌماعً المعولات 
 التً تواجه تطبٌك

20/2/
2021 

الخطة السنوٌة  علوم انسانٌة ٌوم 1
للدراسة المناسن 

اإلٌماعً المعولات التً 
 تواجه تطبٌك

كلٌة التربٌة 
ٌة وعلوم البدن

 الرٌاضة

Kholoud.Abd@co ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
pe.uobaghdad.ed

u.iq 



133 

ورشة عمل / ثبٌت 
مفردات درست 
مناسن اإلٌماع 

السنوي مع فئات 
الطلبة بتطبٌمها فً 
 ظل فٌروس كورونا

12/2/
2021 

ثبٌت مفردات درست  علوم انسانٌة ٌوم 1
مناسن اإلٌماع السنوي 

فئات الطلبة  مع
بتطبٌمها فً ظل 
 فٌروس كورونا

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Kholoud.Abd@co ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
pe.uobaghdad.ed

u.iq 

134 

حلمة نماشٌة / 
سالٌب التعلٌم 

الحدٌث فً الجم 
ناس تن اإلٌماعً 
نبدأ عن النشاط 
أسالٌب التعلٌم 

 الحدٌثة

25/12/
2021 

سالٌب التعلٌم الحدٌث  علوم انسانٌة ٌوم 1
فً الجم ناس تن 
اإلٌماعً نبدأ عن 

النشاط أسالٌب التعلٌم 
 الحدٌثة

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Kholoud.Abd@co ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
pe.uobaghdad.ed

u.iq 

135 

ورشة عمل / عمل 
 كٌفٌة

فسن كٌفٌة تعوٌد ن 
أنا ومرت تعلم 

مهارات التناسك 
 المائد الكلٌة والبٌت

 عمل كٌفٌة علوم انسانٌة ٌوم 1 5/4/2021
كٌفٌة تعوٌد نفسن أنا  

ومرت تعلم مهارات 
التناسك المائد الكلٌة 

 والبٌت

كلٌة التربٌة 
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Kholoud.Abd@co ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
pe.uobaghdad.ed

u.iq 

136 

ورشة عمل / 
تعرٌف الطالبات 
على أبسط الطرق 

تكفٌن مارس 
تطبٌك وتعلم 

مهارات الناس اللً 
لاعدة فً الكلٌة 

 والدٌن

23/4/
2021 

تعرٌف الطالبات على  علوم انسانٌة ٌوم 1
أبسط الطرق تكفٌن 
مارس تطبٌك وتعلم 
مهارات الناس اللً 

 لاعدة فً الكلٌة والدٌن

ة كلٌة التربٌ
البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

Kholoud.Abd@co ال ٌوجد فرع األلعاب الفردٌة
pe.uobaghdad.ed

u.iq 

 
 


