
 المحترم             والدراسات العليا السيد معاون العميد للشؤون العلمية

 7102-6102الخطة العلمية للعام الدراسي م/ 

  -تحية طيبة :

 1027-1026الخطة العلمٌة للعام الدراسً أرجو التفضل باالطالع على  

والبحوث مرفقة طٌاً  1026 -1025البحوث المنجزة وغٌر المنجزة للعام  -2

 .1027-1026المقترحة للعام الدراسً 

 األستاذ المطلوب استضافته للعام الدراسً نفسه هو كل من : -1

  البدنٌة وعلوم الرٌاضة كلٌة التربٌة  – دٌالى: جامعة  عبد الرحمن ناصرأ.د 

  كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة. -الٌاسري : جامعة بابلجاسم أ.د محمد 

 بالد الرافدٌن الجامعة: كلٌة           عدنان نعمة أ.د 

  كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة –أ.د ثائر رشٌد        : جامعة دٌالى 

 

فً النٌة أنشاء مختبر الباٌومٌكانٌك ومختبر الفسلجة والطب الرٌاضً وتوفٌر  -3

 أألجهزة المختبرٌة فً القسم وفقا للكشف المرفق طٌا. 

مع  وبموعد سٌحدد من قبل عمادة الكلٌة بالتنسٌقإقامة مخٌم كشفً لطلبة الكلٌة  -4

 .دٌالىمحافظة الجهات المعنٌة بإقامة المخٌمات فً 

 

وتم التخطٌط لسفرة علمٌة لكافة منتسبً القسم من التدرٌسٌٌن لزٌارة إحدى  -5

انً خالل الفصل الدراسً الث الجامعات العراقٌة فً إقلٌم كردستان العراق

1026-1027. 

ال توجد مإتمرات خاصة بالقسم ولكن سٌشارك القسم بمإتمر الكلٌة المزمع  -6

 عقده. 

هم من السادة المدرجة  1027 -1026اللجنة العلمٌة فً القسم للعام الدراسً  -7

 أسمائهم أدناه :

 رئٌساً                         بثٌنة عبد الخالق   أ.م.د. -2

  جاسم                    عضواً رنا عبد الستار  دأ. م. -1

 عضواً                         حسنٌن ناجً حسٌن دم. -3

 م.د عدي كرٌم رحمان                         عضواً  -4

 .لمشرفٌن لبرنامج البعثات البحثٌةتم تشجٌع الطلبة وا -8
طلبة على قناة القبول العام لطلبة  3خطة الدراسات العلٌا للقبول لهذا العام هو -9

وكذلك  اإلرهابطلبة على قناة النفقة الخاصة وطالب على قناة ذوي  4الماجستٌر و
طلبة على قناة النفقة الخاصة  4طلبة على قناة القبول العام لطلبة الدكتوراه و 3



ونقترح اللجنة العلمٌة تخصٌص حجز مقاعد  وطالب على قناة ذوي اإلرهاب.
 سبً القسم حصراً للماجستٌر والدكتوراه.تلمن

دٌنار عراقً قسمت ملٌون  ستون 60.000.000 تم تقدٌرها بـمٌزانٌة القسم  -9

 كما ٌؤتً:

 المبلغ النشاط ت

 30.000.000 .إنشاء المختبرات وشراء األجهزة المختبرٌة 2

 20.000.000 .مخٌم كشفً وسفرة علمٌة خارج الجامعة والمحافظة  1

 20.000.000  .التجهٌزات الرٌاضٌة واالحتٌاجات الخاصة بالمحاضرات العملً 3

4 
استضافة األساتذة وإقامة الندوات والمحاضرات النوعٌة والمعارض 

 .والنشاطات العلمٌة المختلفة 
5.000000 

 3.000.000 .إقامة النشاطات والمهرجانات الرٌاضٌة والكشفٌة داخل الكلٌة 5

6 
شراء الكتب والمراجع العلمٌة المتخصصة فً مجال التربٌة 

 .الرٌاضٌة 
1.000.000 

 
 

 ...والتقدٌر ومع فائق االحترام

 

 

 

 حسنين ناجي حسيند.م
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                                                                     31 / 31/  1036 

 

 



 صالحيات مجلس القسم :
 

 :7103-6103البحوث المقترحة من قبل أساتذة القسم للعام  -3

ناقش مجلس القسم موضوع البحوث المقترحة من قبل أساتذة القسم للعام 
 ، هذا وبعد مناقشة الموضوع قرر المجلس األتً :   1026-1027

 القرار : 

قرر المجلس الموافقة على رفع عناوٌن البحوث المقترحة من قبل السادة "
إلى السٌد معاون العمٌد  1026/ 20/  27بتارٌخ التدرٌسٌٌن المذكورة أدناه 

 -للشإون العلمٌة لتثبٌتها لدى وحدة البحث والتطوٌر فً الكلٌة :

 

قسن ل المقترحتقائمت بعناوين البحوث 

الرياضت لعام التربيت البدنيت وعلوم 

1026 -1027   

 نسبة االنجاز  المقترحةعناوٌن  االسم واللقب ت

 أ.د نبٌل محمود شاكر 2

 م. رفٌعة عٌسى موسى

 م. المعتصم باهلل وهٌب مهدي

مإشرات اللٌاقة البدنٌة لطالبات معهد الفنون الجمٌلة فً 

 محافظة دٌالى
30% 

 أ.د فرات جبار سعد هللا 1

 م.د حسنٌن ناجً حسٌن

المهارات العقلٌة وعالقتها باالداء المهاري للشباب 
 بالكرة الطائرة

35% 

 أ.د فرات جبار سعد هللا 3

 علً عباس فاضل 

انماط السلوك القٌادي وعالقته بالكفاٌات التدرٌسٌة 
 لتدرٌسًٌ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

40% 

4 

 مها محمد صالحأ.د.

 م.م مروة خالد

خاصة مصاحبة لالٌقاع الموسٌقً فً تؤثٌر تمرٌنات 
 مإشر نقل الطاقة وبعض المهارات الدفاعٌة بكرة الٌد

40% 

 أ.م.د شهاب احمد عكاب 5

نماذج تطبٌقٌة مقترحة وفق متطلبات ادارة الجودة 
الشاملة لدرس التربٌة الرٌاضٌة للتالمٌذ التعلم فً 

 محافظة دٌالى
40% 

6 

 م.د. بثٌنة عبد الخالقأ.

 حسنٌن ناجً حسٌنم.د 

 عامر عبد الرزاق

مقارنة قلق االمتحان لدى طالب المرحلة الثانٌة فً قسم 
فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة وقسم الجغرافٌة 

  التربٌة االساسٌة
40% 



7 

 م.د. بثٌنة عبد الخالقأ.

 عامر عبد الرازاق

دراسة اهم المشكالت المعنٌة التً تواجه معلمً التربٌة 

 الرٌاضٌة فً مدارس ناجٌة المنصورٌة دٌالى 
40% 

8 

 م.د محمد مجٌد صالل

 م.د خالد خمٌس جابر

تؤثٌر تدالٌبات البناء العضلً بؤسلوب التربل سٌت على 
تنمٌة وتطوٌر القوة العضلٌة للفخذٌن بؤستخدام البار لدى 

 االثقال للشبابالعبً رفع 
30% 

 رحمانم.د عدي كرٌم  9
االدارة بالمشاركة كمدخل لتحسٌن مستوى االداء 

 العاملٌن فً ادارة المدارس الثانوٌة فً دٌالى
50% 

 م.د عدي كرٌم رحمان 20
المعوقات االدارٌة والتنظٌمٌة التً تواجه عمل اتحاد 

 كرة السلة فً محافظة دٌالى
40% 

 رحمانم.د عدي كرٌم  22
اثر اتراتٌجٌة التدرٌس القٌادي الفعال على وفق اسلوب 
حل المشكالت فً تطوٌر االبداعً ومستوى االداء 

 المهاري فً كرة القدم للصاالت

30% 

 م.د حسنٌن ناجً حسٌن 21
التماسك الرٌاضً وعالقته بمستوى االنجاز لدى بعض 

 اندٌة الدوري الممتاز بالكرة الطائرة
30% 

23 

 أ.م.د احمد شاكر محمود 

 محمد جاسم محمد

تؤثٌر المشً بالسرع المختلفة لتاهٌل المصابٌن بارتفاع 
 ضغط الدم االنقباضً المزمن لمرضى السكري

35% 

 

 -1022البحوث المنجزة المنشورةللعام  -1

1026 

قائمت بعناوين البحوث المنجزة المنشورة 

في قسن التربيت البدنيت وعلوم الرياضت 

   1026- 1022لعام 

 نسبة االنجاز  المنجزة عناوٌن البحوث االسم واللقب ت

 حٌدر شاكر أ.م.د.  .2
القٌاسات الجسمٌة المتمٌزة وبعض القدرات البدنٌة الخاصة 

 وعالقتهما ببعض المهارات االساسٌة لكرة القدم 
100% 

 حٌدر شاكر أ.م.د.  .1
تاثٌر تمرٌنات البالتس بٌن بعض المتغٌرات الوظٌفٌة 

 والمهارات الفنٌة لالعبٌن كرة الطائرة 
100% 

3.  

 حٌدر شاكر أ.م.د.

 م.د رنا عبد الستار 

دراسة مقارنة لبعض القدرات العقلٌة والمهارات الهجومٌة 

 وفق النمذجة الحسٌة لالعبً الشباب بكرة القدم
100% 

4.  

 حٌدر شاكر أ.م.د.

 م.م ٌاسر محمود 

بناء اختبار معرفً لقانون كرة الٌد لطلبة التربٌة الرٌاضٌة 
 فً كلٌة التربٌة االساسٌة

100% 



5.  

 أ.د.فرات جبار سعد هللا

 نادٌة عباس

تاثٌر تمرٌنات بداللة مقٌاس هٌرمان فً اتقان مهارة 
الوقوف على الٌدٌن بالجمناستك الفنً لطالب كلٌة التربٌة 

 االساسٌة 
100% 

6.  

 أ.د.فرات جبار سعد هللا

 ا.م ثائر رشٌد مطر

 ا. م.دبسمة نعٌم 

فاعلٌة منهج تعلٌمً وفقا للذاكرة الحسٌة فً اكتساب بعض 

 المهارات المغلقة للمبتدئٌن بكرة القدم
100% 

7.  

 أ.د.فرات جبار سعد هللا

 م.موسام جلٌل 

تاثٌر تمرٌنات نوعٌة فً تطوٌر المهارات االساسٌة بكرة 
 للشبابالقدم 

100% 

8.  

 أ.د.فرات جبار سعد هللا

 م.مانتصار عباس

القوة الوظٌفٌة فً تطوٌر المستقبالت الحسٌة  تاثٌر تمرٌنات
 حواجز نساء  400وانجاز 

100% 

9.  

 أ.د.فرات جبار سعد هللا

 م.م  نصٌر كردي

تاثٌر تمرٌنات خاصة فً تنمٌة التوافق الحركً وتعلم 

 لطالب االول المتوسطالمناولة بكرة القدم للصاالت 
100% 

 أ.د.مها محمد صالح  .20

لتطوٌر السرعة اللحظٌة الداء الخداع تؤثٌر تمرٌنات خاصة 
ودقة التصوٌب وعالقتهما بمستوى الذكاء لالعبٌن الناشئٌن 

 بكرة الٌد 
100% 

 أ.د.مها محمد صالح  .22
فً تطوٌر سرعة وزاوٌة االنطالق  تؤثٌر تمرٌنات خاصة

 لمهارة قفزة الغزال 
100% 

 أ.م.د.أمال صبٌح سلمان  .21
حدة البصر وعالقته بدقة اداء الضرب الساحق بالكرة 

 الطائرة 
100% 

 أ.م.د.أمال صبٌح سلمان  .23
مقترحة لرفع مستوى ضغط الدم االنبساطً  تؤثٌر تمرٌنات

 لألشخاص المصابٌن بالضغط المنخفض
100% 

24.  

 أ.م.د.أمال صبٌح سلمان

 م.م نصٌر حمٌد 

تقوٌم مستوى الكفاءة الفسٌولوجٌة لطالب المرحلة الثانٌة فً 

 كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى 
100% 

 أ.م.د.أمال صبٌح سلمان  .25
دراسة معدل الطاقة المصروفة اثناء الجهد والقدرة 
الفوسفاجٌنٌة القصٌرة وعالقتهما بالضربة الهجومٌة الساحقة 

 لدى العبً الكرة الطائرة 
100% 

 جعفر محمد رشوان.م.أ  .26
تاثٌر تمرٌنات مقترحة متوسطة الشدة فً زٌادة نسبة الذكور 

 سنة   30-10وتطوٌر الحالة الصحٌة للذكور باعمار
100% 

27.  

 جعفر محمد رشوان.م.أ

 م.د. بثٌنة عبد الخالق

اثر استراتٌجٌة التحصٌل الموجه واالثارة العشوائٌة فً تعلم 
 االداء الفنً لسباحة الصدر التموجٌة

100% 

 م.د. بثٌنة عبد الخالق  .28
التعلٌم االتقانً واثره فً التحصٌل المعرفً واالداء المهاري 

 لبعض المهارات االساسٌة فً كرة السلة  
100% 

 The most important  motor shihs  and 100% م. د رنا عبد الستار   .29



 their م.م المعتصم باهلل وهٌب 

     relationship  to their  performance  of  
forutalhandjnmpon  the 
gronndmovementrug of the 
techmicalymnastic 

10.  

 حٌدر شاكر أ.م.د.

 م.د.رناعبد الستار

 جاسم

دراسة مقارنة لبعض القدرات العقلٌة والمهارات الهجومٌة 

 وفق النمذجة الحسٌة لالعبً الشباب بكرة القدم 
100% 

12.  

 م.د.محمد مجٌد صالل

 م.د.خالد خمٌس جبار

تاثٌر استخدام تدرٌبات البالٌد مترك فً تطوٌر القدرة 

 االنفجارٌة والقوة الممٌزة بالسرعة 
100% 

 م.د.محمد مجٌد صالل  .11
دراسة مقارنة لبعض المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة  ركل الكرة 

 على ارضٌات مختلفة لالعب كرة القدم 
100% 

 م.د.محمد مجٌد صالل  .13
نسبة مساهمة بعض المتغٌرات الباٌو مٌكانٌكٌة فً صعوبات 

 االداء الحركً لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة 
100% 

 م.د.شهاب أحمد عكاب  .14
بناء مقٌاس لخصائص االبداعٌة لعمداء كلٌات التربٌة 

 الرٌاضٌة للمنطقة الوسطى 
100% 

 م.د.خالد خمٌس جبار  .15
البالٌد مترك فً تطوٌر القدرة تاثٌر استخدام تدرٌبات 

 االنفجارٌة والقوة الممٌزة بالسرعة
100% 

 م.م. المعتصم باهلل وهٌب  .16
تاثٌر تمرٌنات الخاصة فً تطوٌر مهارتً الضرب الساحق 

 وحائط الصد بالكرة الطائرة
100% 

17.  

ا.د  –ا.م.د حٌدر شاكر 
ا.م.د شهاب  –فرات جبار 

 عكاب 

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة االدارة الرٌاضٌة فً اقسام 
 ( دراسة تقوٌمٌة  ncateفً ضوء معاٌٌر ال )

100 % 

منشور مإتمر  

 العلمً السابع

18.  
مروة عبد –ا.د فرات جبار 

 الكرٌم 
تاثٌر تمرٌنات االٌروبك فً صفتً المرونة والرشاقة 

 للطالبات 

100 % 

 منشور 

19.  

د مهند  –ا.د فرات جبار 
م.م  عبد   -عبد الستار 

 الرحمن نبهان 

تاثٌر تمرٌنات  بجهاز )   ( فً تطوٌر القوة الممٌزة 
بالسرعة  واداء بعض المهارات الهجومٌة المركبة بكرة 

 السلة 

100  % 

 منشور

30.  
م.م  –ا.د فرات جبار 

 صدام محمد احمد 

تاثٌر تمرٌنات  مهارٌة بجهاز )   (  فً تطوٌر مهارات 

 التحكم بالكرة  لدى العبً كرة القدم 

100 % 

 منشور

32.  
لٌث  –ا.د فرات جبار 

 عامر 
تاثٌر تمرٌنات خاصة  بجهاز مقترح فً تعلم ضرب الكرة 

 الهجومٌة بالرٌشة الطائرة 

100  % 

 منشور



31.  

 ا.م.د امال صبٌح سلمان

 ا.م.د هٌثم محمد  

 م.م اٌمان محمد 

تاثٌر تمرٌنات التصور العقلً فً خفض قلق المنافسة 

 ومعدل النبض لدى العبات كرة القدم الصاالت 

100  % 

 منشور

33.  

 ا.م.د رنا عبد الستار جاسم  

 م.م المعتصم باهلل وهٌب 

 م.م محمد وهٌب مهدي 

االدراك الحس حركً وعالقته باداء المرجحات الجانبٌة 

 االساسٌة على جهاز حصان  المقابض فً الجمناستك الفنً 

100  % 

 منشور

 م.م المعتصم باهلل وهٌب  .34
استخدام األسلوب التبادلً فً اكتساب مهارة قفزة الٌدٌن 

 على بساط الحركات االرضٌة 

100  % 

 منشور

 

 1036 -1032للعام  وغير المنشورةالبحوث المنجزة  – 1

 

 سم التربية قالمنشورة في  رغيقائمة بعناوين البحوث المنجزة ال

 1036-1032لعام  البدنية وعلوم الرياضة

 

 

 نسبة االنجاز  المنجزةالغٌر منشورة عناوٌن البحوث االسم واللقب ت

 %100 الرٌاضة فً مواجهة امراض العصر أ.د.نبٌل محمود شاكر  .2

 %100 الٌة النهوض بواقع المراة بمحافظة دٌالى  م.د. بثٌنة عبد الخالق  .1

 

 1036 -1032البحوث الغير منجزة للعام  – 4

قائمت بعناوين البحوث الغير المنجزة 

المحالت في قسن التربيت البدنيت وعلوم 

 1026-1022الرياضت لعام 

 نسبة االنجاز  المنجزة عناوٌن البحوث االسم واللقب ت

 أ.د.نبٌل محمود شاكر  .2
تاثٌر تمرٌنات االتزان الباٌومٌكانٌكً فً تعلم مهارة السٌطرة 

 بكرة القدم 
50% 

 %30تاثٌر توظٌف الشبكات العضوٌة واحد برامج التحلٌل الحركً  أ.د.مها محمد صالح  .1



 لتعلم مهارات االتزان بكرة الٌد

3.  

 أ.د.فرات جبار سعد هللا

 

تاثٌر تمرٌنات خاصة  وفقا للسٌادة المنتخبة فً التعلم االتقانً 

 لبعض المهارات الحركٌة بكرة القدم 
70% 

 أ.د.فرات جبار سعد هللا  .4
فاعلٌة تمرٌنات خاصة لذوي النمذجة الحسٌة فً اكتساب  

 واحتفاظ المهارات الحركٌة بكرة القدم 
70% 

 ا.م.د احمد شاكر   .5
التدرٌب على المنحدرات المائٌة باستعمال الكرٌاتٌن فً تاثٌر

 تطوٌر اللٌاقة الهوائٌة وتحسٌن الكثافة الهجومٌة للمالكمٌن  
80% 

6.  

 ا.م.د احمد شاكر  

 م.د كمال جاسم 

تحلٌل اختبار المشً المتارجح ا مٌل فً تقوٌم  اللٌاقة الهوائٌة 

 لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم االنقباضً
75% 

7.  

 ا.م.د احمد شاكر  

 

تاثٌر تمرٌنات باستخدام الوسط المائً لتطوٌر التحمل 

 كارٌوتً  لدى العبً المسافات الطوٌلة 
40% 

8.  

 ا.م.د احمد شاكر

 م.م عقٌل ثامر

 

عالقة فٌرا النبض القصوي ونسب االوكسجٌن فً ضغط الدم 
باالنسٌابٌة الحركٌة بمهارة جهاز االرسال الوجه فً االعلى 

 بكرة الطائرة 
30% 

9.  

 ا.م.د احمد شاكر

 

تاثٌر تمرٌنات متوسطة وفق مقٌاس النبض القسوي فً 

 سنة  30-10تطوٌر نسبة الذكور للرجال بعمر 
35% 

20.  

 ا.م.د احمد شاكر

 

مستمرة وفق نظام تحلل االحماض االمٌنٌة  تاثٌر تمرٌنات
لعالج نسبة تراكم امالح الالكثٌك اسٌد لدى المصابٌن بمرض 

 النقرس
60% 

22.  

 ا.م.د احمد شاكر

 

تاثٌر تمرٌنات مشابهة للمنافسة وفق النظام الفوسفاتً لتطوٌر 
الكثافة الهجومٌة والتحمل االهوائً القصوي لدى المالكمٌن 

 الشباب 
90% 

21.  

 م.د بثٌنة عبد الخالق 

 

دراسة  مقارنة بٌن المناهج التدرٌسٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 كلٌة التربٌة االساسٌة  –وقسم التربٌة الرٌاضٌة 

25% 

 عبد المنعم حسٌن  أ.م.د.  .23
دراسة االصابات الرٌاضٌة لدى العبات رفع االثقال فً  

 التدرٌب الرٌاضً 
60% 

 %20 تاثٌر اختالف درجة  حرارة الماء واالنجاز للسباحة المتقدمٌن  جعفر محمد رشوان.م.أ  .24

25.  

 م.د جنان محمد نوروز

  م.د حسنٌن ناجً حسٌن
 %40  لالعبً كرة الٌد المتقدمٌن االنفعالًبناء مقٌاس الذكاء 

26.  

 م.م ٌاسر محمود

 م.د وسام جلٌل 

تاثٌر القوة الخاصة للذراعٌن لالعبً نادي دٌالى الرٌاضً 

 بكرة القدم
20% 



 م.م المعتصم باهلل وهٌب   .27
دراسة تحلٌلٌة للتسمٌة الجدٌدة لكلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 60% 

 باهلل وهٌبم.م المعتصم   .28
تاثٌر استخدام  التمارٌن التوافقٌة فً تعلم مهارة الوقوف على 

 الٌدٌن على جهاز المتوازي 
60% 

 

 1027 -1026البحوث المنجزة قٌد النشر للعام  – 5

قائمت بعناوين البحوث المنجزة قيد النشر 

في قسن التربيت البدنيت وعلوم الرياضت 

 1027-1026لعام 

 نسبة االنجاز  المنجزة عناوٌن البحوث االسم واللقب ت

 ا.م.د امال صبٌح سلمان  -2   
تاثٌر الدروس العملٌة فً تطوٌر الكفاءة الوظٌفٌة والدافعٌة نحو 
ممارسة الرٌاضة لطلبة االختصاص الرٌاضً / جامعة دٌالى 

 1026 -1025للمقبولٌن 

100 % 

 قٌد النشر

 م.م كمال محمد جاسم  -1
بعض مإشرات القلب اثناء االداء المهاري وعالقته بمستوٌات 

 الذكاء لالعبٌن الشباب بكرة الٌد 

100 % 

 النشر قٌد

 تقوٌم األداء البدنً لناشئً  نادي دٌالى الرٌاضً بكرة الٌد  م.م كمال محمد جاسم  -3  
100 % 

 النشر قٌد

 4-  

 م.د وسام جلٌل  سبع

 م.م ٌاسر محمود وهٌب

القوة الخاصة للذراعٌن وعالقتها بؤداء الرمٌة الجانبٌة لالعبً 

 نادي دٌالى الرٌاضً لكرة القدم 

100 % 

 النشر قٌد

 م.م ٌاسر محمود وهٌب -5 
تؤثٌر تكرارات االختبارات المهارٌة فً انتقال اثر التعلم لبعض  

 المهارات األساسٌة بكرة السلة 

100% 

 قٌد النشر

 6- 

 ا.د نبٌل محمود شاكر 

 م.م المعتصم باهلل وهٌب  

مإشرات اللٌاقة البدنٌة لطالبات معهد الفنون الجمٌلة فً 

 محافظة دٌالى 

100 % 

 النشر قٌد

 7- 

 ا.م.د رنا عبد الستار جاسم  

 م.م المعتصم باهلل وهٌب  

تؤثٌر استخدام التدرٌب الذهنً فً اكتساب مهارة قفزة الٌدٌن 

 على جهاز منصة  القفز 

100 % 

 النشر قٌد

 م.د عدي كرٌم رحمن  -8
المعوقات اإلدارٌة والتنظٌمٌة  التً تواجه عمال اتحاد كرة 

 السلة فً محافظة دٌالى  

100 % 

 قٌد النشر 

 م.د عدي كرٌم رحمن  -9
االدارة بالمشاركة كمدخل لتحسٌن مستوى اداء العاملٌن فً 

 ادارة المدارس الثانوٌة  فً دٌالى 
100 % 



 قٌد النشر

20- 

 ا.د اسماعٌل عبد زٌد عاشور 

 م.د عدي كرٌم رحمن

 م.م منتظر حسٌن سابط 

تاثٌر استراتٌجٌة  التدرٌس القٌادي الفعال على وفق اسلوب حل 
التفكٌر االبداعً ومستوى االداء المهاري المشكالت فً تطوٌر 
 فً كرة القدم للصاالت

100 % 

 قٌد النشر

22- 

 ا.م.د ظاهر غناوي 

 م.م ٌاسر محمود وهٌب

 م.م فرح خضٌر 

تاثٌر تمرٌنات مهارٌة بداللة العادات العقلٌة فً تعلم مهارة 

 الوقوف على الٌدٌن  فً الجمناستك الفنً للسٌدات

100% 

 قٌد النشر
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 -اللجنة العلمية والمؤلفة من السادة التدريسيين المذكورة أسمائهم أدناه : - أ
 رئٌسا                          بثٌنة عبد الخالق ابراهٌمأ.م.د  -2
 عضوا         م.د   رنا عبد الستار جاسم                     -1
 عضوا                                كرٌم رحمانعدي م.د   -3
 عضوا           م.د حسنٌن ناجً حسٌن                      -4
 

اللجنة االمتحانية للدراسات األولية والمؤلفة من السادة التدريسيين  - ب
 -أدناه : المذكورة أسمائهم

 رئٌسا                           حسنٌن ناجً حسٌنم.د   .2
 عضوا                      جاسم محمد        م.م كمال .1
 عضوا                      م.م ٌاسر محمود وهٌب      .3

    

اللجنة االمتحانية للدراسات العليا والمؤلفة من السادة التدريسيين المذكورة    -ج   

 أسمائهم       

 -أدناه :         

 رئٌسا                         حسنٌن ناجً حسٌن  م.د  .2
 عضوا                           عدي كرٌم رحمانم.د   .1
 عضوا                             م.م نصٌر حمٌد كرٌم .3
 

 



لجنة التدقيق للدراسات األولية والمؤلفة من السادة التدريسيين المذكور أسمائهم   -د

 أدناه:

 رئٌسا                            امال صبٌح سلماند    م.أ. .2
 عضوا                            خالد خمٌس جابر  م.د     .1
 عضوا                       اٌهاب نافع كامل        م.م     .3
 

لجنة التدقيق للدراسات العليا والمؤلفة من السادة التدريسيين المذكورة   -هـ

 أسمائهم أدناه:  

 رئٌسا                      عبد الخالق ابراهٌم بثٌنة  د.مأ.  .3 

 ا.م.د رنا عبد الستار جاسم                          عضواً  .1 
 

اللجنة اإلرشادية والمؤلفة من السادة التدريسيين المذكورة أسمائهم   -و

 -أدناه:

 رئٌسامحمد مجٌد صالل                           م.د  .2
 عضوا                             جبر خالد خمٌس م.د .1

 عضوا م رشوان محمد جعفر                         .أ .1

 عضواعدي كرٌم رحمان                           م د. .4
 

والمؤلفة من السادة التدريسيين المذكورة أسمائهم   التكافل االجتماعيلجنة  -ز    

 -أدناه :

 رئٌسا             أ.د نبٌل محمود شاكر                .2
 ا.د فرات جبار سعد هللا                          عضوا .1
 أ.د مها محمد صالح                              عضواً  .3
 ا.م.د شهاب احمد عكاب                         عضوا .4
 م.د حسنٌن ناجً حسٌن                          عضوا .5

 

 

 

والمؤلفة من السادة التدريسيين المذكورة أسمائهم  لجنة حقوق اإلنسان    -ح     

 -أدناه :



 رئٌسا              م.د رنا عبد الستار جاسم          أ. .2
 أ.م.د شهاب احمد عكاب                         عضوا .1
 أ.م رشوان محمد جعفر                          عضوا .3
 عضوا                           ٌاسر محمود وهٌب م. .4

 

والمؤلفة من السادة التدريسيين  وانضباط الطلبة لجنة متابعة الغيابات  -ط

 -المذكورة أسمائهم أدناه :

 رئٌسا        م.م  كمال جاسم                               .2
 عضوآ       د كرٌم                          م.م نصٌرحمٌ .1
 عضوا   سامر صالح جاسم                               .3
 عضوا                                   مروج تحسٌن     .4
 عضوا    محمد حسٌن منصور                            .2
 

لجنة التوعية الصحية والمؤلفة من السادة التدريسيين المذكورة أسمائهم   -ي

 -أدناه :

 رئٌسا       لمان                   ا.م.د  امال صبٌح س .2
 عضواً                                     د عدي كرٌم رحمانم.  .1

 عضواً                             المعتصم باهلل وهٌبم.  .1
 

لجنة ضمان الجودة والمؤلفة من السادة التدريسيين المذكورة أسمائهم   -ك

 -أدناه :

 رئٌسا                 م.د حسنٌن ناجً حسٌن               .2
 رحمان                                عضوام.د عدي كرٌم  .1
 عضوا     وهٌب                                 م.م ٌاسر محمود .3

 

رتباط بالبحث والتطوير والمؤلفة من السادة التدريسيين  لجنة عضوا -ل

 -أدناه : المذكورة أسمائهم  

 رئٌسا                                عدي كرٌم رحمانم.د   .2
 عضوا              م.م اٌهاب نافع                            .1

 
 



لجنة عضو ارتباط بشعبة اإلعالم والمؤلفة من السادة المدرجة أسمائهم  -م

 -أدناه :

 رئٌسا                               حسنٌن ناجً حسٌنم.د   .2
 عضوا              علً اٌاد حمٌد                             .1

 

والمؤلفة من السادة  متابعة المالعب والساحات الرياضية والتجهيزاتلجنة  -ن

 -المدرجة أسمائهم أدناه :

 م.م نصٌر حمٌد كرٌم                                 رئٌساً  .2

 عضواً                     م.م اٌهاب نافع                     .1

 علً اٌاد حمٌد                                        عضواً  .3

 عضواً                                     سامر صالح       .4
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 ت الفقرة  جهة التنفٌذ  المكان خالتارٌ

1/9 /1026 

فً قسم التربٌة 

البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 رئٌس القسم 

عقد اجتماع موسع للهٌئة 

التدرٌسٌة فً القسم من اجل 

االستعداد للعام الدراسً 

 الجدٌد 

2 

1/20 /1026 
الملعب الرٌاضً 

 الخاص بالقسم 
 رئٌس واعضاء القسم 

عقد لقاء موسع لكافة طلبة 

 القسم فً العام الدراسً الجدٌد
1 

 المرفقة طٌآ   
اعداد كافة اللجان العلمٌة  

 الخاصة بالقسم 
3 

 المرفقة طٌآ  

البحوث المنجزة وغٌر المجزة 

/  1026للعام الدراسً 

1027 

4 

 قاعة المكتبة  د. امال صبحً  22/1026/  1

عقد لقاء موسع مع طلبة 

المرحلة الرابعه لحثهم على 

 اعداد عنوانٌن للبحوث

5 



6 /21 /1026 
قاعة الدكتور حسن 

 مهاوش

االستاذ الدكتور 

 عبدالرحمن ناصر

استضافتة االستاذ الدكتور 

عبدالرحمن ناصر لاللقاء 

محاضرة نوعٌة لطلبة 

 الدراسات العلٌا

6 

6  /21  /1026 
قاعة الدكتور حسن 

 مهاوش

 ناجًحسنٌن  م.د

 عدي كرٌم  م.د

 ٌاسر محمود مم.

لقاء موسع مع فرٌق العمل 

 القسمالتطوعً فً 
7 

 

25/21/1026 

بعقوبة /ابتدائٌة 
المجتبى للبنٌن/ 
 الدوام الصباحً

م.م ٌاسر محمود 
 وهٌب

 

محاضرة نوعٌة لأللعاب 
الفرقٌة وااللعاب الترفٌهٌة 
 لتالمٌذ المدارس االبتدائٌة

8 

 

25/21/1026 

بعقوبة/ ابتدائٌة هند 
المخزومٌة للبنات / 

 الدوام الظهري

محاضرة نوعٌة لأللعاب  م.م كمال جاسم محمد
الفرقٌة وااللعاب الترفٌهٌة 
 لتالمٌذ المدارس االبتدائٌة

9  

 علً اٌاد السٌد ملعب القسم  1026/  21/ 30
اقامة بطولة للشطرنج  بٌن 

 االقسام 
20 

 ملعب القسم 1027/  3/  6
 م.م نصٌر حمٌد

 م.م كمال جاسم محمد 

اقامة بطولة بكرة الٌد بٌن 

 االقسام 
22  

 رنا عبدالستار أ.م.د قاعة الجمناستك 1027/ 3/ 7 
 اتعن مهار محاضرة نوعٌة

 الجمناستك
21 

 ملعب القسم 1027/  3/ 23
 محمد مجٌد  م.د

 م.د وسام جلٌل 

اقامة بطولة بكرة القدم بٌن 

 االقسام 
23  

 قاعة المعلم 10/3/1027
 أ.د ثائر رشٌد

 م.د حسنٌن ناجً

ورشة عمل القواعد الرسمٌة 

 فً تحكٌم لعبة الكرة الطائرة 
24 

 د. عدي كرٌم م. قاعة المعلم 1027/  4/ 3 

اقامة ورشة عمل عن 

المهارات االدارٌة فً ادارة 

الموسسات بالتعاون مع 

 مدٌرٌة شباب ورٌاضة دٌالى 

25  

المدارس التابعة  1027/ 4/ 5  اقامة زٌارة مٌدانٌة الى  رئٌس واعضاء القسم 

المدارس من اجل تسهٌل 
26 



 تطبٌق الطلبة لتربٌة دٌالى

 اقلٌم كردستان 1027/ 4/  27
رئٌس والهٌئة 

 التدرٌسٌة

اقامة زٌارة تبادل علمً من 

قبل الهٌئة التدرٌسٌة الى احدى 

 الجامعات فً اقلٌم كردستان 

27 

 الدراسات العلٌاطلبة  جامعة بغداد 1026/ 4/  15

علمٌة لطلبة  اقامة زٌارة

الدراسات العلٌا الى كلٌة 

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 / جامعة بغداد

28  

 8/5 /1027 
ساحات وحدائق 

 الكلٌة

قسم التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة
  29 اقامة مخٌم كشفً لطلبة الكلٌة 

 

 

 


