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علم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة من العلوم املهمة ذات االرتباط املباشر حبياة 
اإلنسان بكل جوانبه وان أقسام وكليات الرتبية البدنية هي من األقسام العلمية 
أضافه إىل أنها أيضا ترتبط باألقسام اإلنسانية ألنها تضم مواد دراسية علميه كعلوم 

علم النفس أضافه إىل العلوم املتعلقة باالحتياجات اخلاصة الطب و اهلندسة واإلدارة و
يعد خرجينا اكادميني بشهادة البكالوريوس يف  وباإلضافة إىل علوم األلعاب الرياضية 
ألنواع األلعاب الرياضية  خمتصنيمدربني  يضماملدارس الرتبوية إضافة أن القسم 

ه إىل ذالك ينضم القسم ميكن االستفادة منهم يف تدريب الفرق الرياضية أضاف
لأللعاب الرياضية هذا وال خيفى على اجلميع إن ممارسة  وبطوالت  دورات حتكيمية

وقدرته على استمرار  الرياضة من املقومات األساسية حلفاظ اإلنسان على صحته
العمل يف كافه اجملالت إضافة أن الرياضة حتافظ على الرشاقة واجلمال واالبتعاد عن 

 .والضغط وختاما أحب أن اذكر إن الرياضة هي أداره العقل السليم أمراض العصر
 

 كلمة رئيس القسم
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يعترب قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة احد األقسام األساسية يف كلية املستقبل اجلامعة.كما 

من أهم املواد التي تدرس يف اجلامعات واملدارس، والتي ال تقل  سمتعد املواد التي تدرس يف الق
 ومن اجلدير بالذكر أن تدريسالعلوم  أهميتها عن دراسة باقي العلوم مثل الرياضيات، اللغات،

س  البدنية وعلوم الرياضة الرتبية  مواد
ّ
وذلك   للطالبله اسرتاتيجيات ووسائل وأساليب تدر
احلصول على الفائدة بهدف تدريسها للطالب بشكل صحيح وحتقيق النتائج املرجوة منها، و

حدث .واجملتمع للطالب
ُ
  2017-2016 الدراسي العام يف الرياضة وعلوم البدنية الرتبية قسم است

 مبوجب القسم استحداث على العلمي والبحث العايل التعليم وزير معايل موافقة حصلت حيث
 املنهج وفق للطلبة الدراسة القسم يوفر .3/10/2016 يف 3631 ق1/ هـ ت/ العدد ذي الوزارة كتاب
 الفصلي النظام وفق دراسية وحدة( 140) وبواقع دراسية ةماد( 42) على حيتوي الذي املقرر
 لأللعاب مدربني او كمدرسني للعمل الالزمة املؤهالت ميتلكون خرجني يعد حيث( الكورسات)

على وفق  املقررة مناهجه تضمني نتيجة  كافة الدولة مؤسسات يف الرياضية والنشاطات
 احلركة، علوم الرياضي، التدريب علم التدريس، وطرائق مناهج الصحية، العلوم)االختصاصات: 

 .تمعهمجم يف فاعلني يكونوا الن خرجييه يؤهل وهذا(  الرياضي العمل ادارة الرياضي، النفس علم
 

 نبذة عن القسم
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يسعى القسم اىل تقديم كل ما هو جديد ومفيد يف جمال الرتبية البدنية وعلوم الرياضة 
اجملال احليوي . وذلك حبصول طلبته على  ومسايرة مجيع التطورات التي حتدث يف هذا

املعلومات الالزمة من خالل مقرراته الدراسية خالل السنوات األربع ) مثاني فصول دراسية ( 
 املسؤولية امللقاة على عاتقهم. ئوإعدادهم مبا يضمن جناحهم يف عملهم املستقبلي وحتمل عب

 

 

 

 

نشر الثقافة الرياضية ورفع الوعي تتجسد يف  الرتبية البدنية وعلوم الرياضة رسالة قسم
االطالع على كل ما هو جديد ومفيد يف جمال الرتبية البدنية , و يف صفوف ابناء اجملتمعالرياضي 

، كما وعلوم الرياضة من خالل مسايرة التطورات السريعة واملتالحقة يف هذا اجملال احليوي
توثيق و ج اىل خربات وكوادر القسمبناء عالقات متميزة مع مجيع اجلهات التي حتتاتتجسد يف 

التنسيق مع وسائل االعالم من اجل االسهام , ووالطلبة واولياء امورهم فيهالعالقة بني العاملني 
 سمرؤي ة الق .الفاعل يف دعم النشاطات الرياضية

 
 

 
ياضة على تفريغ طاقات 

ّ
اء، حيث توجه الستغالل وقت الفراغ  الطالبتساعد الر

ّ
بشكل هادف وبن

اخلاص بهم يف ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم، فينشأ جيل قوي واعٍ قادر على إدارة 
تنمية . كذلك تساعد على التي قد تضر بصحته وقته وحياته، وجيل ال ينجرف وراء العادات السيئة

ف على العبني وفرق من مدارس 
ّ
ياضية، والتعر

ّ
شخصية الطالب من خالل دجمه يف اجملتمعات الر

خمتلفة، وبالتايل تطور شخصيته ويصبح فردًا لديه خربات متجددة، باإلضافة إىل أنه يصبح ناضجًا 
ياضات التي ميكنه .كما تقوم باجتماعياً 

ّ
إعطاء الطالب فكرة عامة عن قواعد اللعب، وعن أنواع الر

ه ميكنه اختيار الرياضة التي تناسبه والتي يشعر بأنه مييل 
ّ
أن يتعلمها، باإلضافة إىل أن

لدى الطالب الذين تنمية األخالق احلميدة وغرس منظومة قيمية صاحلة وتساهم يف لتعلمها.
ميارسون الرياضة، ومن أهم هذه األخالق األمانة والعمل بروح اجلماعة باإلضافة إىل اإلجيابية 

 .وحتمل الضغوطات اجلسدية والنفسية

 رسالة القسم

 أهداف القسم

 

 رؤية القسم
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  اعداد خرجين متمكنين في مجال تخصصهم ليسهموا بشكل فاعل في خدمة بلدهم من خالل
  .النجاح في عملهم المستقبلي اكسابهم المعلومات والتي تنيح لهم القدرة على

 عتهيئة الكوادر الالزمة للعمل في مؤسسات الدولة كافة بما يحقق الفائدة للجمي  
  تطوير العاملين في القسم علميا من خالل مشاركتهم في المؤتمرات العلمية والدورات

  .في مجال تخصصهم إمكاناتهمسات والبحوث التي تزيد من التخصصية وتقديم الدرا
 يههم للمشاركة في االنشطة العلمية والرياضية داخل غرس الثقة في نفوس الطلبة وتوج

  .القسم وخارجة وترجمة هذه القيم الى انماط سلوكية مقبولة لديهم
 تنمية التفكير لدى الطلبة ، وتقديم صورة اكثر دقة ووضوحا من مستوياتهم العلمية.  
 يد ومفيد في حقل المعرفة وبمتقديم كل ما هو جد 
 يتوافق مع معايير الجودة واالعتماد االكاديمي في مجال التعليم الجامعي االهلي.  
  االستفادة من التقنيات الحديثة واالستعانة بالوسائل العلمية المساعدة وادخالها ضمن

المناهج المقررة وترسيخ مفاهيمها لدى الطلبة ، ليكونوا مستعدين للتكيف مع المستجدات 
  .التي تواجههم في مجال تخصصهم

 
 
 

 

 املالحظات املنصب اللقب الشهادة االسم ت
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 جملس القسم 
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 املنصب التخصص اللقب العلمي اسم التدريسي ت
 رئيس القسم تعلم حركي / ألعاب المضرب استاذ دكتور مازن هادي كزار 1
 تدريسي مناهج وطرائق تدريس استاذ دكتور محمود داود سلمان  2
 وكيل رئيس القسم اختبار وقياس –تعلم حركي  أستاذ مساعد سناء عبداالمير عبد  3
 تدريسي تعلم حركي / ألعاب المضرب / الريشة أستاذ مساعد مهند نزار كزار 4
 تدريسي العاب قوى  –اصابات وتأهيل  مدرس  افتخار مطر باقر  5
 تدريسي تدريب رياضي مدرس مصطفى جاسم عبد زيد 6
 ممثل الجودة تدريب رياضي مدرس رضا عبدالحسين هادي 7
 تدريسي  تدريب / العاب القوى  مدرس  حارث عبداالله  8
 تدريسية فسلجة رياضية مدرس  زهراء سعد عزاوي  9

 تدريسي القوى تدريب / العاب  مدرس مساعد محمد حمزة عبدالحسين  10
 تدريسي تعلم حركي / التنس مدرس مساعد محمد معاذ عارف 11
 تدريسي العاب مضرب _ ريشة  مدرس مساعد مثنى كاظم جاسم 12
 تدريسي مصارعة  مدرس مساعد حسين عبد محمد  13
 مقرر المسائي العاب مضرب  مدرس مساعد علي محي مكطوف 14
 مقرر الصباحي قدمكرة  مدرس مساعد علي فيصل ضايف 15
 تدريسي كرة يد مدرس مساعد امين صالح عطية 16
 تدريسي جمناست مدرس مساعد زيد هاني ياس 17
 تدريسي كرة طائرة  مدرس مساعد حيدر نزار 18

 اهليئة التدريسية
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 رقم الهاتف التخصص اللقب العلمي الشهادة  االسم الرباعي ت
 7719261675 العاب مضرب أستاذ دكتوراه مازن هادي كزار 1

 7709722030 طرائق تدريس أستاذ دكتوراه محمود داود سلمان 2

 7811824171 اختبار وقياس أستاذ مساعد دكتور دكتوراه سناء عبداالمير عبد 3

 7724141255 العاب مضرب أستاذ مساعد دكتور دكتوراه مهند نزار كزار 4

 7826537889 تاهيل إصابات مدرس دكتوراه افتخار مطر باقر علي 5

 7502070319 تدريب رياضي مدرس دكتوراه مصطفى جاسم عبد زيد 6

 7809036722 تدريب رياضي مدرس دكتوراه رضا عبدالحسين هادي 7

 7810670288 إدارة وتنظيم مدرس دكتوراه حارث عبداالله عبد الواحد 8

 7826589901 الفسلجة الرياضية مدرس دكتوراه زهراء سعد عزاوي 9

 7707549077 تدريب رياضي مدرس مساعد ماجستير محمد حمزة عبدالحسين 10

 7725115129 العاب مضرب مدرس مساعد ماجستير محمد معاذ عارف 11

 7810874269 العاب مضرب مدرس مساعد ماجستير مثنى كاظم جاسم حمد 12

 7719405255 مصارعة مدرس مساعد ماجستير حسين عبد محمد صخيل 13

 7700084823 العاب مضرب مدرس مساعد ماجستير علي محي مكطوف كريعي 14

 7800775132 جمناستك مدرس مساعد ماجستير هاني ياسزيد  15

 7735351047 كرة قدم مدرس مساعد ماجستير علي فيصل ضايف 16

 7810833526 كرة طائرة مدرس مساعد ماجستير حيدر نزار 17

 07807294210 كرة يد مدرس مساعد ماجستير امين صالح عطية 18

 

 

 االسم املنصب
 أ.د. مازن هادي كزار املشرف

 م.د. افتخار مطر باقر + م.م. علي فيصل ضايف مسؤول متابعة املرحلة األوىل
 م.د. حارث عبد االله عبد الواحد + م.د. زهراء سعد عزاوي الثانيةمسؤول متابعة املرحلة 

 م.م.حسني عبد حممد رضا عبد احلسني هاديم.د.  مسؤول متابعة املرحلة الثالثة
 ا.م.د. مهند نزار كزار + م.م. مثىن كاظم جاسم مسؤول متابعة املرحلةالرابعة
 م.م. علي حمي مكطوفم.م. حممد معاذ عارف +  مسؤول التعليم االلكرتوني
 م.د.رضا عبد احلسني هادي +م.م.امني صاحل عطية+م.م. زيد هاني مسؤول متابعة توزيع الباجات

 ا.م.د. سناء عبد األمري عبد + م.م. حممد معاذ عارف مسؤول متابعة احلضوروالغياب للطلبة

 اللجان اخلاصة بالقسم

 

 الشهادات وااللقاب العلمية
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 ) الكورسات (  الرتبية البدنية وعلوم الرياضةلقسم  النظام الدراسي
 

 االجور الدراسية 

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  السنة الدراسية ت
 ال يوجد 1,500,000 2017 -2016 1
2 2017 - 2018 1,600,000 1,600,000 
3  2018- 2019 1,600,000 1,600,000 
4 2020_2021 1,600,000 1,600,000 

 

 
 :شروط القبول

 -االحيائي –ن يكون الطالب حاصال على شهادة االعدادية العامة بفرعيها )االدبي أب تتمثل
يقل معدل ال  ان شريطة العراقية االوملبية اللجنة موافقة بعد الشيعي الوقف وكذلك( التطبيقي

اىل جانب ذلك قبول طلبة من املعاهد وكذلك طلبة الدراسة املهنية  بشرط  %50الطالب عن 
 اجتياز الفحص الطبي والقوام الصحيح فضال عن اجتيازه االختبارات اخلاصة.

 اختبارات القبول يف قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
املهارية وكذلك الفحص الطبي وجتري  عهم لالختبارات البدنية ويتم قبول الطلبة بعد خضو

االختبارات على مالعب كلية املستقبل وملدة اسبوع يف التاريخ التي حتدده الكلية ومير الطالب 
 :بعدة جلان التي اعدها القسم هلذا الغرض منها

 

لجنة 
مقابلة 
الطلبة

لجنة 
الفحص 

الطبي

لجنة 
االختبارا

ت 
المهارية

لجنة 
االختبارا
ةت البدني

لجنة 
االختبارا

ت 
ةالشخصي

لجنة 
القوام 
السليم

 قبول الطلبة شروط 

 

  يالنظام الدراس
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 وعلوم البدنية الرتبية قسم يف البكالوريوس درجة متطلبات الستكمال الدراسية اخلطة تتكون
 :وحدة دراسية( 145) وبواقع ساعة(  224)   من الرياضة

 ) عدد الساعات النظرية والعملية (
 عدد الوحدات العملي النظري املرحلة الدراسية

 35 42 14 المرحلة االولى

 35 34 18 المرحلة الثانية

 37 42 16 المرحلة الثالثة

 38 34 24 الرابعةالمرحلة 

 (االول الكورس) االوىل للسنة الدراسية املواد
 جمموع الساعات عدد الساعات عدد الوحدات املادة

 عملي  نظري

 2 - 2 2 حاسبات

 4 4 - 2 كشافة

 2 - 2 2 تاريخ وفلسفة

 4 4 - 2 العاب القوى

 2 - 2 2 اللغة العربية

 4 4 - 2 كرة قدم/خماسي بنات

 4 4 - 2 كرة السلةمهارات 

 4 4 - 2 اثقال/ايقاعي

 2 - 2 2 حقوق

 املواد الدراسية للسنة االوىل )الكورس الثاني(
 
 املادة

  عدد الساعات عدد الوحدات
 عملي   نظري الساعات

 2 - 2 2 تشريح

 2 - 2 2 ديمقراطية

 2 - 2 2 انكليزي

 4 4 - 2 العاب قوى

 4 4 - 2 كرة قدم/خماسي 

 4 4 - 2 ستك اجهزة جمنا

 4 4 - 2 سباحة

 2 2 - 1 مبارزة

 4 4 - 2 العاب مضرب

 املواد الدراسية للسنة الثانية )الكورس االول(
 جمموع الساعات عدد الساعات عدد الوحدات املادة

 عملي نظري
 2 - 2 2 تعلم حركي

 2 - 2 2 اساسيات التدريب

 2 - 2 2 بايوميكانيك

 4 4 - 2 الجمناستكمهارات 

 2 - 2 2 اختبار وقياس

 اخلطة الدراسية
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 4 4 - 2 العاب القوى

 4 4 - 2 مهارات كرة الطائرة

 4 4 - 2 مهارات كرة اليد

 4 4 - 2 مالكمة/ايقاعي

 املواد الدراسية للسنة الثانية )الكورس الثاني(
 جمموع الساعات عدد الساعات عدد الوحدات املادة

 عملي نظري
 2 - 2 2 تربية حركية

 4 - 4 2 طرائق تدريس

 2 - 2 2 احصاء رياضي

 2 2 - 1 سباحة

 2 2 - 2 ادارة رياضية

 4 4 - 2 مهارات كرة الطائرة

 2 - 2 2 حاسبات

 4 4 - 2 مهارات كرة السلة

 2 - 2 2 تحليل حركي

 (االولاملواد الدراسية للسنة الثالثة )الكورس 
 جمموع الساعات عدد الساعات عدد الوحدات  املادة

 عملي نظري
 2 - 2 2  بحث علمي

 2 - 2 2  فسلجة

 4 4 - 2  العاب مضرب

 4 - 4 2  استراتيجيات التدريس

 2 - 2 2  والتأهيلاالصابات 

 4 4 - 2  سالسل حركية

 2 2 - 1  مبارزة

 4 4 - 2  كرة الطائرة

 4 4 - 2  كرة اليد

 2 - 2 2  علم النفس

 الدراسية للسنة الثالثة )الكورس الثاني(املواد 
 جمموع الساعات عدد الساعات عدد الوحدات املادة

 عملي نظري
 2 - 2 2 نمو وتطور

 2 - 2 2 مناهج

 4 4 - 2 العاب مضرب

 2 - 2 2 علم االجتماع

 2 - 2 2 تخطيط التدريب

 4 4 - 2 مصارعة/ايقاعي

 4 4 - 2 كرة السلة

 4 4 - 2 خطط كرة اليد

 4 4 - 2 كرة قدم/لياقة
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 املواد الدراسية للسنة الرابعة )الكورس االول(
 جمموع الساعات عدد الساعات عدد الوحدات املادة

 عملي نظري
 2 - 2 2 التربية الصحية

 4 2 2 3 تحكيم /خماسي

 4 2 2 3 تحكيم كرة سله

 2 - 2 2 اشراف وتقويم

 18 18 - 6 تطبيق ميداني

 2 - 2 2 تخرجبحث 

 (الثانياملواد الدراسية للسنة الرابعة )الكورس 
 جمموع الساعات عدد الساعات عدد الوحدات املادة

 عملي نظري
 2 - 2 2 مبادى التربية

 2 - 2 2 برامج تدريب

 4 2 2 3 العاب قوى

 4 2 2 3 تحكيم جمناستك

 4 2 2 3 تحكيم كرة اليد

 4 2 2 3 تحكيم كرة الطائرة

 2 - 2 2 برامج االحتياجات الخاصة

 4 4 - 2 رماية

 
 

  _البحث العلمي _الدميقراطية _الرتبية الكشفية _احلاسبات _اللغة اإلنكليزية _اللغة العربية
 _دارة والتنظيماإل _طرائق التدريس _البايوميكانيك _اإلحصاء_ختبار والقياسالا _التعلم احلركي
التدريب  _الطب الرياضي _علم النفس الرياضي _ريب الرياضيدعلم الت _التحليل احلركي

 التشريح. _الرياضي
 واكتساب والمعارف بالمعلومات الطالب تزويد الى الحركي التعلم دةما تهدف: الحركي التعلم 

 الرياضي. الميدان في بسهولة تطبيقها يستطيع حتى الحركية المهارات
 المختلفة التدريب وطرائق التدريب بأسس الطالب تزويد الى التدريب مادة تهدف: التدريب علم 

 المستقبل. في مدربا ليصبح واعداده
 اعضاء وظائف عن بالمعلومات الطالب تزويد الى العلم هذا يهدف: االعضاء وظائف علم 

 الرياضي. الجانب في العضو واهمية عضو كل وظيفة ومعرفة الجسم

 املواد الدراسية 
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 الحصول كيفية ومعرفة لالختبارات االساسية بالمفاهيم الطالب تزويد: والمقاييس االختبارات 
 الرياضي الجانب في التعليمية العملية وتقويم النتائج على

 الرياضية التربية درس اعداد كيفية وتعليمهم الطلبة تدريس الى تهدف: التدريس طرائق 
 النفس علم اهمية حول بالمعلومات الطالب تزويد الى العلم هذا يهدف: الرياضي النفس علم 

 .الرياضية المنافسات في
 الجسم اجزاء حول بالمعلومات الطالب تزويد الى العلم هذا يهدف: الرياضي التشريح 

 .الرياضي الجانب في العلم هذا واهمية االنسان جسم في العاملة والعضالت
 

 
 املواد العملية:

اجلمناستك االيقاعي بنات _املالكمة _السباحة _الساحة وامليدان  _كرة الطائرة _ )) الريشة
التنس _كرة السلة _املبارزة _كرة اليد _االثقال  _املصارعة _كرة القدم _ناستك الفني رجال اجلم_
 كرة قدم الصاالت((_

التعلم 
الحركي

التدريب 
الرياضي

علم وظائف
االعضاء

اختبارات 
ومقاييس 

طرائق 
التدريس

علم النفس
الرياضي

التشريح 
الرياضي
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 املقبولنيأعداد الطلبة 
 العدد املقبولني الدراسية السنة

2016-2017 102 
2018-2017 260 

2018- 2019 360 
2020-2019 285 

2020-2021 386 

 عمل خريج الرتبية البدنية وعلوم الرياضة توصيف

 الرياضـية الطـواقم يهدف قسم الرتبية البدنية وعلـوم الرياضـة يف كليـة املسـتقبل علـى  ـريج 
 لميةع أسس على املبنية الرياضية املواهب لتطوير تهدف كما اجملاالت، خمتلف يف املطلوبة املهنية

 للشـباب احلركيـة املهـارات تطـوير علـى والعمـل وسـيكولوجية، وفلسفية وفسيولوجية بيولوجية
 مـن العديـد ينمـي عام بشكل الرياضة ودراسة والعملية، النظرية تعلمال مراحل خالل من وذلك

 الرياضي النفس علم أسس على التعرف خالل من البدن تقوية حماور مبختلف تهتم ألنها املهارات
 :ي القسم العمل يف جماالت خمتلفة ، وميكن خلرجي والقدرات والسلوك اإلنسان جسم وعلى

 ) االبتدائية والثانوية ( المؤسسات التعليميةالعمل في  -1
 .مدرب أو حكم أو محترف كالعب إحدى االلعاب الرياضية  امتهان -2
 ل في المجاالت التدريبية األتية :يمكن لخريج التربية البدنية وعلوم الراضة العم -3

 االندية الرياضية. 
 مراكز الشباب. 
 .القطاع الرياضية في الشركات 
 لقطاع الرياضي في القوات المسلحةا. 
 مراكز التدريب الرياضي. 
 مراكز اللياقة البدنية. 

 الرياضية مدرب )لياقة بدنية_ كمال اجسام(. مراكزال في العمل -4
 .الرياضية في المدرسة أو الجامعة إدارة البرامج -5
 .إدارة االندية الرياضية الخاصة -6
 .إدارة وسائل االعالم الرياضي -7
 .إدارة صناعة االدوات الرياضية -8
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 يسعى قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة يف كلية املستقبل اجلامعة اىل تقديم أفضل اخلدمات

 التعليمية , ال سيما الرياضية منها من خالل ما موجود من قاعات نظرية ورياضية.
 مدخل القسم

 

 خمطط القسم
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 االدارية
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 مقررية القسم
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 التدريسياتغرفة 
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 اللجنة االمتحانية
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 جودة القسم
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 رئاسة القسم
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 القاعات النظرية
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 خمترب احملاضرات التفاعلية
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 ملعب كرة القدم

 

 
 

 و اللياقة البدنية قاعة االثقال

 القاعات الرياضية
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 قاعة اجلمناستك 
 
 

 

 املبارزة +قاعة املصارعة
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 : لطلبة اقسام الكلية بطولة اللياقة البدنية

 

 األنشطة اخلاصة بالقسم 
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 : اقسام الكلية طالباتالشطرنج لبطولة 
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 بطولة مخاسي كرة القدم بني طالبات كلية املستقبل وجامعة بابل
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 بطولة مخاسي كرة القدم بني طلبة اقسام الكلية
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 القدم بني أساتذة الكليات واجلامعات:بطولة مخاسي كرة 
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  Google Scholar   Research Gate    Publon   ORCID  اسم التدريسي و اللقب العلمي   ت

 30 61 72 44 مازن هادي كزار  1

 0 0 19 14 عبدهللا حسين الالمي 2

 0 0 19 206 محمود داود الربيعي 3

 11 6 19 2 سناء عبد االمير عبد   4

 11 11 38 9 مهند نزار كزار  5

 3 2 8 4 افتخار مطر باقر   6

 11 1 14 20 فاضل محمد عبس  7

 9 3 17 5 حارث عبد االله عبد الواحد   8

 8 8 15 7 رضا عبد الحسين هادي   9

 7 7 12 8 زهراء سعد عزاوي  10

 0 0 14 2 محمد معاذ عارف   11

 0 ال يوجد رابط 2 ال يوجد رابط محمد حمزة عبد الحسين  12

 0 0 0 0 علي محي مكطوف   13

 0 0 3 1 سجاد ثامر الخفاجي   14

 0 0 0 0 حسين عبد محمد صخيل  15

 0 0 3 3 مصطفى جاسم  16

 ال يوجد رابط 0 0 3 مثنى كاظم جاسم حمد 17

 

 

 ت اسم التدريسي عنوان السمنار التاريخ

  مازن هادي كزار  دائرة البحث العلمي 25-12-2020
 1 حممد معاذ عارف التحديثات الدولية بقانون التنس 10-12-2020

 2 رضا عبد احلسني هادي  أهمية االعداد النفسي يف االجناز 10-1-2020

 3 مهند نزار كزار التعلم االلكرتوني املدمج 20-1-2020

 4 علي فيصل ضايف االختبارات يف الرتبية البدنية 30-1-2021

20-2-2021  5 مصطفى جاسم عبد زيد الفرتة االنتقالية من املوسم التدريبي 

 6 حارث عبد االله + سناء عبد األمري حل العقد يف املراكز األوىل يف العاب القوى 28-2-2021

 7 عزاويزهراء سعد  الرياضة صحة مستدامة 10-3-2021

 8 مثىن كاظم جاسم النظام الدويل بالريشة الطائرة 20-3-2020

 9 افتخار باقر مطر عوامل االمن والسالمة ودور املدرب يف احلد من اإلصابات  30-3-2021

 10 علي حمي مكطوف الفسلجة الرياضية 10-4-2020

 11 عبيدعباس حممود  اجلامعيني الطلبة عند االجيابي التفكري 15-4-2021

27-4-2021  12 حيدر نزار حممود   تاثري التدريبات الرياضية على عظلة القلب  

 األنشطة يف حمركات البحث
 

 السمنارات والورش والدورات
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 عنوان المقالة تاريخ المقالة اسم التدريسي
 Methods of teaching in Education 11/1/2020 أ.د مازن هادي كزار

 الجسمية )األنثروبومترية ( في المجال الرياضيأهمية المحددات  11/1/2020 م.د محمد حسن شعالن

 العوامل المؤثرة في المحددات الجسمية: 11/1/2020 م.د محمد حسن شعالن

 Virtual Reality of E-Learning 11/1/2020 أ.د مازن هادي كزار

 The artificial intelligence in sports field 11/2/2020 أ.د مازن هادي كزار

 التمارين الرياضية وامراض السرطان 11/2/2020 عبد االلهم.د حارث 

 القلق عند الرياضيين 11/3/2020 م.د رضا عبد الحسين

 الصفات الفيزيائية للدم 11/3/2020 م.د رضا عبد الحسين

 الصحة النفسية 11/4/2020 م.د رضا عبد الحسين

 الصفات والقدرات البدنية 11/5/2020 أ.د مازن هادي كزار

 المحددات الحركية لالعبي كرة السلة 11/2/2020 م.د محمد حسن شعالن

 Sports School environment Quality 11/3/2020 أ.د مازن هادي كزار

 The use of computer in sports filed 11/3/2020 أ.د مازن هادي كزار

 المهارات االساسية بكرة السلة 11/3/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 Sports of high levels 11/6/2020 أ.د مازن هادي كزار

 The effect of sports on human health 11/6/2020 أ.د مازن هادي كزار

 Movement in sport of badminton 11/6/2020 أ.د مازن هادي كزار

 Motivation and it’s effect on achieving results 11/6/2020 أ.د مازن هادي كزار

 Behavior skills among learners 11/6/2020 أ.د مازن هادي كزار

 فصائل الدم 11/6/2020 م.م محمد حمزه عبد الحسين

 The importance of motivation in Education 11/6/2020 أ.د مازن هادي كزار

 القدرات الفسيولوجية 11/1/2020 م.د محمد حسن شعالن

 اهمية االحصاء الرياضي 11/1/2020 م.د محمد حسن شعالن

 Mental Training in Tennis 11/6/2020 أ.د مازن هادي كزار

 العوامل الموثرة في القياس 11/1/2020 م.د محمد حسن شعالن

 Rope Training in sports 11/6/2020 أ.د مازن هادي كزار

 أهمية الوسائل التعليمية 11/6/2020 م.د رضا عبد الحسين

 القوة العضلية 11/6/2020 محمد حمزه عبد الحسين م.م

 مفهوم أخالقيات المهنة والسلوك الوظيفي 11/6/2020 أ.د مازن هادي كزار

 مفهوم الصحة العامة ودورها في حماية المجتمع 11/6/2020 أ.د مازن هادي كزار

 واالجتماعية والثقافيةتحسين اوضاع المجتمع االقتصادية  11/6/2020 أ.د مازن هادي كزار

 Motor Learning Skills Motor 11/7/2020 أ.د مازن هادي كزار

 The Importance of Fine Motor Skill Development 11/7/2020 أ.د مازن هادي كزار

 Visualization in Sport 11/7/2020 أ.د مازن هادي كزار

 بكرة السلةالدفاع الفرقي  11/7/2020 م.د فاضل محمد عبس

 مواصفات مراكز اللعب لالعبي بكرة السلة 11/7/2020 م.د محمد حسن شعالن

 Code of Conduct 11/8/2020 أ.د مازن هادي كزار

 الجهاز العصبي المركزي 11/2/2020 م.د محمد حسن شعالن

 Public health and its importance in society 11/8/2020 أ.د مازن هادي كزار

 Corporateالحاكمية المؤسساتية والمواطنة الصالحة  11/8/2020 مازن هادي كزارأ.د 

 املقاالت العلمية
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Governance and Corporate Citizenship 

 أخالقيات المهنة في ضوء التحديات المستقبلية 11/8/2020 أ.د مازن هادي كزار

 Social Performance Evaluationتقييم األداء االجتماعي  11/8/2020 أ.د مازن هادي كزار

 Ethical Trainingالتدريب من أجل بناء منظومة أخالقية في العمل  11/8/2020 أ.د مازن هادي كزار

 العوامل المؤثرة في السلوك األخالقي في المجتمع 11/8/2020 أ.د مازن هادي كزار

 Social Performance Evaluationتقييم األداء االجتماعي  11/8/2020 أ.د مازن هادي كزار

 التفكير والذاكرة الحركية 11/8/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 التعليم المصغر وتكنولوجيا العصر : 11/8/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 التدريس االكتروني 11/8/2020 م.د رضا عبد الحسين

 اهمية واغراض تعليم وممارسة رياضة السباحة 11/2020/!1 أ.د مازن هادي كزار

 القدرات العقلية 11/11/2020 م.د محمد حسن شعالن

 المبادئ التي من خاللها يمكن تحسين تكنيك السباحة 11/11/2020 أ.د مازن هادي كزار

 العوامل المساهمة في تعليم مهارة السباحة 11/11/2020 أ.د مازن هادي كزار

 السباحةاهم الخطوات في تعلم مهارة  11/11/2020 أ.د مازن هادي كزار

 تطوير مهارات السباحة 11/12/2020 أ.د مازن هادي كزار

 المهارات التي تساعد في تعلم مهارة السباحة 11/13/2020 أ.د مازن هادي كزار

 فسيولوجيا التدريب والرياضة 11/19/2020 أ.د مازن هادي كزار

 الوعي الفراغي 11/19/2020 أ.د مازن هادي كزار

 االحساس الحركي في التربية البدنية 11/19/2020 أ.د مازن هادي كزار

 فسيولوجيا الجهاز العضلي: 11/19/2020 أ.د مازن هادي كزار

 أهمية فسيولوجيا الرياضة 11/19/2020 أ.د مازن هادي كزار

 النمو التطور الحركي لإلنسان من الوالدة وحتى الشيخوخة 11/19/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 أي أنواع من الخشب كانت تًُصنع مضارب التنس الخشبية سابقاً ؟ .. 11/19/2020 عارف م.م محمد معاذ

 اهمية االختبارات البينية لالعبي كرة السلة 11/8/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 فيسيولوجيا الحهد البدني 11/19/2020 أ.د مازن هادي كزار

 المهارة وآلتها )ثبات المهارة والياتها(مرحلة ثبات  11/19/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 مفهوم الحركة في جسم االنسان 11/19/2020 أ.د مازن هادي كزار

 التوفق الحركي في المجال الرياضي 11/19/2020 أ.د مازن هادي كزار

 Motor learning and sports 11/19/2020 أ.د مازن هادي كزار

 The importance of footwork in Tennis 11/19/2020 أ.د مازن هادي كزار

 االختبارات في الجانب الرياضي 11/19/2020 م.د محمد حسن شعالن

 Developmental sports psychology 11/19/2020 أ.د مازن هادي كزار

 طرق العالج –السمنة  11/21/2020 م.د زهراء سعد العزاوي

 االنماط والقياسات الجسمية في المجال الرياضيأهمية دراسة  11/21/2020 م.د رضا عبد الحسين

 االستبيان 11/21/2020 م.د رضا عبد الحسين

 الوحدة التدريبية الرياضية 11/21/2020 م.د مصطفى جاسم عبد زيد

 تقنين احمال التدريب وفق مؤشر النبض 11/21/2020 م.د فاضل محمد عبس

 البدنية ( –المركبة ) الخططية التمرينات  11/21/2020 م.د فاضل محمد عبس

 االستراتيجيات الدفاعية الخاصة ببعض حاالت دفاع المنطقة 11/21/2020 م.د فاضل محمد عبس

 الجهاز العضلي 11/21/2020 م.د محمد حسن شعالن

 قدرات التحمل الخاص ) تحمل السرعة , تحمل القوة ( 11/21/2020 م.د فاضل محمد عبس

 ( :HIITالتدريب الفتري عالي الشدة ) 11/21/2020 م.د فاضل محمد عبس

 فلسفة الدفاع الفرقي و اهميته في كرة السلة 11/21/2020 م.د فاضل محمد عبس

 فاعلية االداء في االلعاب الفرقية 11/21/2020 م.د فاضل محمد عبس

 ( 3-2استراتيجيات الهجوم ضد دفاع المنطقة )  11/21/2020 م.د فاضل محمد عبس
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 الخيال الحركي )االبداع( 11/21/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 Blended Learningالتعلم االلكتروني المدمج  11/21/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 التقليد واكتساب الخبرات عند األطفال 11/21/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 أغراض القياس في كرة السلة 1/23/1900 م.د محمد حسن شعالن 

 المتطلبات الفسيولوجية لالعبي كرة السلة 11/24/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 أغراض التصنيف 11/24/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 اهمية التوجية في كرة السلة: 11/24/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 التصنيف في الرياضة 11/24/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 صانع االلعاب في كرة السلة 11/24/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 االنتقاء في كرة السلة 11/24/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 اهداف عملية االنتقاء في كرة السلة 11/24/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 11/24/2020 أ.د محمود داود الربيعي
الدور الثقافي واالجتماعي للرياضة ومدى تأثيره في التنمية الشمولية 

 المتكاملة ألفراد المجتمع 

 Presentation Transcriptمنهج التعليم التكنولوجي  11/24/2020 أ.د محمود داود الربيعي

 تحصين الشباب من المشكالت التي تواجههم 11/24/2020 أ.د محمود داود الربيعي

 علوم الرياضة 11/24/2020 محمود داود الربيعيأ.د 

 11/24/2020 أ.د محمود داود الربيعي
الدور الثقافي واالجتماعي للرياضة ومدى تأثيره في التنمية الشمولية 

 المتكاملة ألفراد المجتمع

 أنواع اإلنتقاء 11/24/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 وزارة الشباب والرياضة في تحقيق الطموح المرتجى للشبابدور  11/24/2020 أ.د محمود داود الربيعي

 استراتيجية التدريس العوامل المؤثرة في اختيار. 11/24/2020 أ.د محمود داود الربيعي

 تقويم عضو هيئة التدريس في التعليم العالي 11/24/2020 أ.د محمود داود الربيعي

 في كرة السلة اهمية االنتقاء 11/24/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 المؤشرات الفسيولوجية لالعبي كرة السلة 11/24/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 مركز الزاوية في كرة السلة 11/24/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 الرياضة اهمية وفوائد كثيرة 11/22/2020 م.م علي عبد هللا حمادي

 طفلي كيف ينمو؟ 11/23/2020 أ.م.د سناء عبد االمير

 أزعج قلبي ؟ 11/24/2020 م.د افتخار مطر باقر

 ��Upper Cross Syndromeمتالزمة التقاطع العلوي 11/24/2020 م.د افتخار مطر باقر

 مركز الزاوية في كرة السلة 11/24/2020 م.د محمد حسن شعالن 

 وقفة االستعداد 11/25/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 االرسال القصير 11/25/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 الكشف المبكر لالطفال ذوي صعوبات التعلم 11/25/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 اللياقة القلبية التنفسية 11/25/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 هضبة التعلم 11/25/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 عملية النموالغدد وتاثيرها في  11/25/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 التعلم المقلوب 11/25/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 إرشادات لتطوير الذكاء الجسدي الحركي  11/25/2020 أ.م.د مهند نزار كزار

 التدريب الذهني  11/25/2020 أ.م.د مهند نزار كزار
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 نسب اجناز احملاضرات 
    

 اسم المادة  المرحلة االسم واللقب العلمي ت

عدد 

المحاضرات 

االلكترونية 

المرفوعة على 

الصفوف 

 االلكترونية

عدد المحاضرات 

الفديوية المرفوعة 

على الصفوف 

 االلكترونية

اخر نسبة 

اإلنجاز من 

المادة 

الدراسية 

خالل 

الفصل 

 األول

اخر نسبة 

حضور 

 للطلبة

        

 %60 %40 4 4 االختبار والقياس    أ.م.د سناء عبد األمير 1

 أ.م.د مهند نزار كزار 2

 الثانية

 %40 %50 5 5 التعلم الحركي

 %30 %55 4 4 الجمناستك االيقاعي للبنات م.د زهراء سعد عزاوي 3

 %40 %45 3 3 اساسيات التدريب م.د مصطفى جاسم 4

 %70 %60 عملي بالكلية 4 المالكمة م.د رضا عبد الحسين 5

 %40 %50 5 5 البايوميكانيك م.م محمد معاذ 6

 %30 %40 عملي بالكلية 4 مهارات كرة اليد م.م علي محي  7

 %40 %30 عملي بالكلية 4 الكرة الطائرة م.م حيدر نزار  8

 %25 %30 عملي بالكلية 5 الجمناستك الفني م.م زيد هاني 9

 %40 %40 عملي بالكلية 4 العاب القوى م.م محمد حمزة   

                

 أ.م.د سناء عبد االمير  1

 الثالثة

 %40 %50 4 4 البحث علمي

 %30 %40 4 4 إصابات رياضية م.د افتخار مطر 2

 %40 %60 4 4 الفسلجة م.د زهراء سعد عزاوي 3

 %40 %40 4 4 علم نفس م.د حارث عبد االله عبد الواحد 4

 %30 %60 بالكليةعملي  4 المبارزة م.د رضا عبد الحسين هادي 5

 %40 %30 عملي بالكلية 4 خطط كرة اليد م.م علي محي 6

 %50 %30 عملي بالكلية 5 سالسل حركية م.م زيد هاني 7

 %30 %30 3 3 استراتيجيات التدريس م.م حسين عبد محمد 8

 %40 %30 عملي بالكلية 5 المضرب العاب م.م مثنى كاظم 9

 %25 %30 عملي بالكلية 3 الكرة الطائرة  م.م حيدر نزار محمود 10

                

 %30 %45 4 4 االشراف والتقويم   ا.د محمود داوود الربيعي 1

 م.د فاضل محمد عبس  2

 الرابعة

 %40 %50 4 4 تحكيم كرة السلة

 %30 %40 5 5 التربية الصحية م.د افتخار مطر 3

 %30 %60 بالكليةعملي  3 كرة القدم م.د مصطفى جاسم  4

 %40 %30 عملي بالكلية 3 كرة الصاالت م.م علي فيصل  5

 خالصة متابعة التعليم املدمج

 اسم المادة  المرحلة االسم واللقب العلمي

 األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول  

 عملي نظري
رابط 

 المحاضرة 
 عملي نظري

رابط 

 المحاضرة 
 عملي نظري

رابط 

 المحاضرة 
 عملي نظري

رابط 

 المحاضرة 

 أ.م.د سناء عبد األمير
  

االختبار 

 والقياس 
 تم

غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
 تم       تم ادراجه

غير 

 مشمول
 تم

 أ.م.د مهند نزار كزار
 الثانية

التعلم 

 الحركي
 تم

غير 

 مشمول
 تم تم ادارجه

غير 

 مشمول
 تم تم ادارجه

غير 

 مشمول
 تم تم ادارجه

غير 

 مشمول
 تم
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 م.د زهراء سعد عزاوي

الجمناستك 

االيقاعي 

 للبنات
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول

 م.د مصطفى جاسم
اساسيات 

 التدريب
 تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
   تم ادراجه

غير 

 مشمول
 تم  

غير 

 مشمول
 تم

 م.د رضا عبد الحسين
 تم تم المالكمة

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول

 م.م محمد معاذ
 تم البايوميكانيك

غير 

 مشمول
 تم تم ادارجه

غير 

 مشمول
 تم تم ادارجه

غير 

 مشمول
 تم تم ادارجه

غير 

 مشمول
 تم

 م.م علي محي 
مهارات كرة 

 اليد
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
            

 م.م حيدر نزار 

الكرة 

 الطائرة
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
      

 م.م زيد هاني
الجمناستك 

 الفني
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
            

 م.م محمد حمزة 
 تم تم العاب القوى

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
            

                              

 أ.م.د سناء عبد االمير 

 الثالثة

 تم البحث علمي
غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
             تم ادراجه

 م.د افتخار مطر
إصابات 

 رياضية
 تم

غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
       تم ادراجه

 تم الفسلجة م.د زهراء سعد عزاوي
غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
 تم ادراجه

م.د حارث عبد االله عبد 

 الواحد
 تم علم نفس

غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
       تم ادراجه

م.د رضا عبد الحسين 

 هادي
 تم تم المبارزة

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول

 م.م علي محي
خطط كرة 

 اليد
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
            

 م.م زيد هاني
سالسل 

 حركية
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
            

 م.م حسين عبد محمد
استراتيجيات 

 التدريس
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
 لم يتم  تم تم      

 م.م مثنى كاظم
 العاب

 المضرب
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول

 م.م حيدر نزار محمود
الكرة  

 الطائرة
       تم ادراجه تم تم تم ادراجه تم تم تم ادراجه تم تم

                              

 ا.د محمود داوود الربيعي
  

االشراف 

 والتقويم
 تم

غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
             تم ادراجه

 م.د فاضل محمد عبس 

 الرابعة

تحكيم كرة 

 السلة
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
            

 م.د افتخار مطر
التربية 

 الصحية
 تم

غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
 تم تم ادراجه

غير 

 مشمول
 تم ادراجه

 م.د مصطفى جاسم 
 تم تم كرة القدم

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
 تم تم      

غير 

 مشمول

 م.م علي فيصل 
 تم تم كرة الصاالت

غير 

 مشمول
 تم تم

غير 

 مشمول
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 كلية المستقبل الجامعة

  
 

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي 
  

 
 جودة التعليم المدمج 

  
         

 اسم المادة المرحلة القسم العلمي اسم التدريسي 

 التعلم الحركي الثانية التربية البدنية وعلوم الرياضة أ.م.د مهند نزار كزار

 الجمناستك االيقاعي الثانية التربية البدنية وعلوم الرياضة م.د زهراء سعد عزاوي

 البايوميكانيك الثانية التربية البدنية وعلوم الرياضة م.م محمد معاذ عارف

 اساسيات التدريب الثانية التربية البدنية وعلوم الرياضة م.د مصطفى جاسم

 اساسيات التدريب الثانية التربية البدنية وعلوم الرياضة م.د مصطفى جاسم

 مهارات كرة اليد الثانية التربية البدنية وعلوم الرياضة م.م علي محي 

 طائرة الثانية التربية البدنية وعلوم الرياضة م.م حيدر نزار 

 الجمناستك الفني الثانية التربية البدنية وعلوم الرياضة زيد هاني م.م

 كرة طائرة لثانية التربية البدنية وعلوم الرياضة حيدر نزار 

 مهارات كرة اليد الثانية  ية وعلوم الرياضةالتربية البدن م.م علي محي 

 الجمناستك االيقاعي الثانية   التربية البدنية وعلوم الرياضة  م.د زهراء سعد عزاوي

 مالكمة الثانية التربية البدنية وعلوم الرياضة م.د رضا عبد الحسين

 استراتيجيات الثالثة التربية البدنية وعلوم الرياضة م.م حسين عبد محمد 

 إصابات رياضية الثالثة التربية البدنية وعلوم الرياضة م.د افتخار مطر

 إصابات رياضية الثالثة وعلوم الرياضةالتربية البدنية  م.د افتخار مطر

 الفسلجة الثالثة التربية البدنية وعلوم الرياضة م.د زهراء سعد عزاوي

 الفسلجة الثالثة التربية البدنية وعلوم الرياضة م.د زهراء سعد عزاوي

 خطط كرة اليد الثالثة التربية البدنية وعلوم الرياضة م.م علي محي

 سالسل حركية الثالثة البدنية وعلوم الرياضةالتربية  م.م زيد هاني

 مبارزة الثالثة التربية البدنية وعلوم الرياضة م.د رضا عبد الحسين هادي

 علم النفس الثالثة لتربية البدنية وعلوم الرياضة د حارث عبد االله عبد 

 العاب المضرب الثالثة التربية البدنية وعلوم الرياضة م.م مثنى كاظم

 تحكيم كرة السلة الرابعة التربية البدنية و علوم الرياضة م.د فاضل محمد عبس 

 تربية صحية الرابعة التربية البدنية و علوم الرياضة م.د افتخار مطر

 تربية صحية الرابعة التربية البدنية و علوم الرياضة م.د افتخار مطر

 كرة القدم الرابعة التربية البدنية و علوم الرياضة م.د مصطفى جاسم 

 كرة القدم الرابعة التربية البدنية و علوم الرياضة م.د مصطفى جاسم 

 كرة الصاالت الرابعة التربية البدنية و علوم الرياضة م.م علي فيصل 
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 اجلدول األسبوعي للمحاضرات العملية ) التعليم املدمج (

 

 اسم التدريسي

 المرحلة

دوام اليوم األول       

 المدمج
دوام اليوم الثاني         

 المدمج
دوام اليوم األول            

 االلكتروني
دوام اليوم الثاني           

 االلكتروني

الدراسة 

 الصباحية
الدراسة 

 المسائية
الدراسة 

 الصباحية
الدراسة 

 المسائية
الدراسة 

 الصباحية
الدراسة 

 المسائية
الدراسة 

 الصباحية
الدراسة 

 المسائية

 األربعاء األربعاء األولى أ. د. مازن هادي كزار
  

 االثنين االثنين
  

 األربعاء األربعاء االثنين االثنين الثالثاء الثالثاء االحد االحد الثالثة + الرابعة ا. د. محمود داود

 االثنين االثنين االحد االحد الثالثاء الثالثاء السبت السبت الثانية + الثالثة ا.م. د سناء عبد األمير عبد

 االثنين االثنين االحد االحد الثالثاء الثالثاء السبت السبت الثانية + الثالثة ا.م.د. مهند نزار كزار

 األربعاء األربعاء السبت السبت االثنين االثنين االحد االحد الثالثة + الرابعة م.د. افتخار مطر باقر

 االثنين االثنين السبت السبت األربعاء األربعاء االحد االحد الثالثة الثانية + م. د. رضا عبد الحسين

 األربعاء األربعاء االحد االحد االثنين االثنين السبت السبت الثانية + الرابعة م.د. مصطفى جاسم

 األربعاء األربعاء االثنين االثنين الثالثاء الثالثاء االحد االحد األولى + الثالثة م.د. حارث عبد االله

 االحد االحد السبت السبت األربعاء األربعاء االثنين االثنين األولى + الرابعة م.د. فاضل محمد عبس

 االثنين االثنين السبت السبت األربعاء األربعاء االحد االحد األولى + الثالثة م. د. زهراء سعد

 االثنين االثنين االحد االحد األربعاء األربعاء السبت السبت األولى + الثانية م.م. محمد معاذ

 األربعاء األربعاء الثالثاء الثالثاء االحد االحد السبت السبت الثانية + الثالثة م.م. امين صالح

 األربعاء األربعاء الثالثاء الثالثاء االحد االحد السبت السبت الثانية + الثالثة م.م. زيد هاني

 الثالثاء الثالثاء االحد االحد األربعاء األربعاء االثنين االثنين األولى + الرابعة م.م. علي فيصل

 الثالثاء الثالثاء االحد االحد الخميس األربعاء السبت السبت األولى + الثانية م.م. علي محي

 االثنين االثنين السبت السبت األربعاء األربعاء االحد االحد األولى + الثالثة م.م. حسين عبد محمد

 الثالثاء الثالثاء االثنين االثنين األربعاء األربعاء االحد االحد الثانية + الثالثة مثنى كاظمم.م. 

 السبت السبت الثانية م.م. محمد حمزة
  

 االثنين االثنين
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حسب توجيهات السيد العميد احملرتم وتعليمات شعبة ضمان اجلودة وتقويم األداء  مت توزيع 
االستمارات اخلاصة بكادر القسم ومت وضع الدرجات حسب الضوابط والتعليمات ومت االنتهاء من 

 التقييم السنوي للكادر قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة.

 

 

 

 

 تقييم االداء
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 الدرجة اسم التدريسي ت
  د مازن هادي كزار ا 1
  ا د حممود داود سلمان 2
  حسني الالميا د عبد اهلل  3
  ا م د سناء عبداالمري عبد 4
  ا م د مهند نزار كزار 5
  م د افتخار مطر باقر 6
  م د مصطفى جاسم عبد زيد 7
  م د رضا عبداحلسني هادي 8
  م د حارث عبداالله 9
  م د زهراء سعد عزاوي 10
  م د فاضل حممد عبس 11
  م م حممد محزة عبداحلسني 12
  معاذ عارف م م حممد 12
  م م زيد صمصام تركي 14
  م م مثىن كاظم جاسم 15
  م م حسني عبد حممد 16
  م.م علي حمي مكطوف 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجات التقييم
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 كليات لل ستمارة وصف الربنامج األكادمييا
    2021- 2020للعام الدراسي 

 
 

 كلية املستقبل اجلامعة :  ةالكلي
 الرتبية البدنية وعلوم الرياضةالقسم: 

 2020\11\4تاريخ ملء امللف :  
 
 

 
 رئيس القسم                        معاون العميد للشؤون العلمية                        عميد الكلية         

أ.د مازن                    أ.م. د عباس عبد علي الباوي          أ.م.د حسن شاكر جمدي   
 هادي كزار

/   /    التاريخ                                     2020 /  /   التاريخ                   2020/    /    التاريخ  
2020 

 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:مدير قسم ضمان اجلودة 
 التاريخ     /     /                 

 التوقيع

 وصف املقرر الدراسي
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 منوذج وصف الربنامج األكادميي

 (األكادميي()مراجعة الربنامج العايل )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 الربنامج األكادمييوصف 

يوفر وصف الربنامج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص الربنامج وخمرجات التعلم املتوقعة من 
الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل 

 مقرر ضمن الربنامج

 

 املستقبل اجلامعةكلية   املؤسسة التعليمية .1

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة القسم اجلامعي / املركز  .2

  اسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس ، ماجستري، دكتوراة  اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

  املعتمد   برنامج االعتماد .6

 معسكرات كشفية، زيارات ميدانية، استضافة بطوالت دورات تدريبية وحتكيمية، املؤثرات اخلارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9
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اجلامعة لاملستقب كلية يف الرياضة وعلوم البدنية الرتبية قسم طلبة من االوىل الدفعة  رج  

 

 

 اخلزرجي نعمان د.ا متابعة
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 طلبة من االوىل الدفعه  رج عن جمدي حسن الدكتور املساعد االستاذ اجلامعة املستقبل كلية عميد صرح  
 القسم عمل مبتابعة الكفيلة السبل كافة وفرت اجلامعة ان قال اذ الرياضه وعلوم البدنية الرتبية قسم
 جدا سعيدين اليوم واننا ودولية حملية مؤمترات عدة احتضنت التي النموذجية والقاعات املالعب ووفرت
"  بداية إنسان كل حلم هي اجلامعة تعد اذ املستقبل عماد ميثلون والذين االعزاء طلبتنا من كوكبة بتخرج
 باهر، مستقبل رجال نكون أن نستطيع حىت باجلامعة االلتحاق  عن أحالمنا نتذكر كنا ودائما ؛ الصغر من

 يف النجاح على يدل ذلك اجلامعة مرحلة إىل اإلنسان يصل عندما وأضاف اجملتمع بنا ينتفع أشخاص ونصبح
 التخرج مثل مميز يوم على واحلصول املراتب أعلى إىل الوصول و الصعاب  طى على قادر وأنه حياته،

 ...اإلنسان حياة يف األيام أمجل هو الدراسية املراحل مجيع خالل وشقاء تعب على يكرمه يوم وهو اجلامعي

بل وخري وصل الدرب على سار ومن وجد جد من
ُ
 وبهذه اجلامعة من  رجكم مبارك العلم سبيل الس

 الرتبية قسم وطلبة اساتذة ومبشاركة اجلامعة املستقبل كلية عميد بها تقدم التي اجلميلة الكلمات
 الدكتور االستاذ وصرح حولك من بك ليسعد االوىل الدفعة  رج حفل يف فرحتهم الرياضة وعلوم البدنية
" مشبها النجباء املستقبل كلية ابناء من الطيبة النخبه هذه بتخرج وسعادته فرحته عن الطائي هادي مازن
 متمنيا االكادميي والتفوق التخرج حلظة وهي الوجود يف حلظة أمجل ينري الذي الصباح بضوء  اياهم
 القادم حياتهم يف والنجاح املوفقية للجميع

https://www.facebook.com/938049696229615/posts/3778505712183985/ 

 موقع قسم النشاطات الطالبية بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 

 

 

https://www.facebook.com/938049696229615/posts/3778505712183985/

