
  
 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 الجمعية العراقية الرياضية العلمية

 فرع االختبار والقياس        
 

 

 
 

 مر اداري أ م /  
    

في  81والحاقا بكتابنا بناء الى الصالحيات المخولة لنا من رئاسة الجمعية العراقية الرياضية العلمية ،       

تحت  ( ،  االنتقاء في المجال الرياضي )  مي الثاني لالمؤتمر الدولي الع تشكيل لجان  تقرر 2020/  6 / 28

االربعتاء -أيتا  الثالاتاء  )) االنتقاء الرياضي للموهوبين بين الخبتر  الميدانيتة والمحتد ات العلميتة ((  شعار  

 .  zoom ( مساء" ، على منصة  19:00 – 13:00الساعة )  2020/  9/  10 – 8والخميس  

الجامعة المستنصرررية وئاةررر   -لتعاون مع كلية التربية االساسية باالذي يقيمه فرع االختبار والقياس   

 .التربية البئنية والرياضة في وزار  الشباب والرياضة

 وكاالتي :  

 رئيس اجلامعة املستنرصية   –رئيس املؤمتر : الاس تاذ ادلكتور محيد فاضل المتميي   .1

 معيد لكية الرتبية الاساس ية    –اميان عباس اخلفاف  مرشف املؤمتر : أ .د.   .2

 مديرعام دائرة الرتبية البدنية والرايضة   –مدير املؤمتر : الاس تاذ امحد عودة املوسوي   .3

 رئيس الاحتاد الراييض للجامعات  –رئيس اللجنة العليا للمؤمتر : الاس تاذ ادلكتور محمد صبحي حس نني   .4

 رئيس امجلعية العرافية العلمية الرايضية  –ور سلامن عاكب اجلنايب  الارشاف واملتابعة : الاس تاذ ادلكت .5

 رئيس فرع الاختبار والقياس   –  الامني العام للمؤمتر : الاس تاذ ادلكتور عيل مسوم الفرطوس  .6

    

 نسخة منه :   

 الجمعية ، مع التقدير .رئيس واعضاء مجلس ادارة  •

عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / الجامعة  •

 المستنصرية ، تفضلكم باالطالع مع التقدير.

 وحدة الورش والمحاضرات والدورات العلمية .  •

 مع التقدير . المحترمونرئيس واعضاء اللجنة العلمية السادة  •

 االدارة ، الصادر ، االرشيف .  •

اميل //        07724800100واتس اب على للتواصل    ali.smoom@yahoo.com    

 

 (  2017/  6/  13( في )   5146/ 5تأسست الجمعية بموجب األمر الوزاري العئئ ) ب ت 

 (  2019/  1/  25 ) ( في 17اعتمئ فرع الجمعية لالختبار والقياس بكتاب الجمعية المرقم ) 

 

 

 150:    العئئ

 2020/   7/  9:  تاريخ ال
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علوم التربية البدنية والخبراء والمختصين فضال عن الباحثين والدارسين  يشارك في الملتقى اساتذة    اذ     

العالم    من انحاء  اساتذة    مختلف  عن  من االختصاص  فضال  المستجدات  اخر  فيه  يعرض   ، العراق  في 

والمتعلقة اركة خالل إلقاء المحاضرات وإقامة ورش العمل والندوات وتناقش فيه الدراسات والبحوث المش

في محددات وعمليات انتقاء الموهوبين األصحاء والمعاقين وكذلك التطرق الى حقوقهم من ناحية العقود  

 .ومايضمنها قانونا مع االندية والمؤوسسات المتعاقدين معها 

 فكر  المؤتمر :

انتقاء  وسط، بهدف التركيز على واقع اال ، االول من نوعه على مستوى الشرق المؤتمر يأتي عقد هذا     

المؤوسسات  الجامعات ووالمؤوسسات الرياضية فضال عن الكاديميات  الموهوبين في المجال الرياضي لل

 . تلك الحقوق   التحديات التي تواجه ، وإبرازمعلى حقوقهالتربوية والقاء الضوء  

اعتمئ بكتاب  العراقية العلمية الرياضية ، الذي جمعية فرع االختبار والقياس في ال  ظم هذا المؤتمرينو   

، بالتعاون مع مئيرية التربية البئنية  كأحئ فروع الجمعية (  2019/  1/   25( في )  17الجمعية المرقم ) 

 الشباب والوياضة . والرياضة في وزار  

االولمبية      واللجان  واالتحادات  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  واقسام  كليات  من  وواسعة  كبيرة  بمشاركة 

العربي   والوطن  العراق  في  العلمية  واالكاديميات  المنظمات  من  الكثير  عن  فضال  ليزيا  امووالبارالمبية 

 .  ركاء نجاح لهذا الحئث الكبير كشوالسويد وبريطانيا والدنمارك وايطاليا وفرنسا 

ويطمح فرع ) االختبار والقياس في الجمعية ( ان يقدم اخر المستجدات التي توصلت اليها الدراسات         

والتي عنيت بمحددات االنتقاء للرياضيين الموهوبين في مختلف التخصصات وصوال الى صناعة البطل في  

 كافة المجاالت وااللعاب الرياضية .  

 ر :  ئاف المؤتمأه

والمعايير   -1 األساسية  والقضايا  والمنطلقات  المفاهيم  المجال  ضبط  في  الموهوبين  انتقاء  لعمليات 

 الرياضي . 

األكائيميات  -2 مشاركة  على  والتربوية    التعرف  الرياضية  العلمي    والمؤوسسات  البحث  مجال  في 

 .  وخئمة المجتمع 

 عمليات انتقاء الرياضيين الموهوبين . التعرف على أبرز التحئيات التي تواجه  -3

المختصة في المجال    تعزيز التشارك والتكامل والتعاون بين األكائيميات والمؤسسات والمنظمات -4

 .رفع مستوى االنجاز الرياضي ؛ من أجل  الرياضي 

https://www.facebook.com/diae.events
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 .ئيميين من مختلف الئول المشاركةتبائل األفكار العلمية والخبرات بين األكائيميات واألكا -5

 الحاصل بعمليات االنتقاء الرياضي وفقا لتكنولوجيا . لتطور اتوفير الئراسات الحئيثة المواكبة  -6

والممارسين   -7 المتخصصين  بين  الخبرات  وتبائل  المعرفة  ونشر  المجتمعية  المسؤولية  ثقافة  نشر 

 وأصحاب التجارب الناجحة في الجامعات العربية. 

 االنتقاء للرياضيين الموهوبين . راشئ  في نطاق  وئراسات تجارب استعراض  -8

المجتمع  -9 ومؤسسات  العربية  الجامعات  بين  الشراكة  الرياضي    تفعيل  المجال  في  المختصة 

والمحئئات   لالسس  وفقا  االنتقاء  بعمليات  االمثل  االهتمام  اجل  من  االولمبية  واللجان  كاالتحائات 

 مختلف الرياضات وااللعاب . العلمية وصوال برفع االنجاز في 

 

 :   محاور المؤتمرر

 ة القياس والتقويم . ه االنتقاء من وجالمحور األول:  •

 ة  فسيولوجيا التئريب الرياضي . هاالنتقاء من وج المحور الثاني:  • 

 ة علم النفس الرياضي . ه االنتقاء من وج: الثالثالمحور  •

 البايوميكانيك الرياضي . ة هاالنتقاء من وج : الرابعالمحور  • 

 ة التعلم والتطور الحركي  . ه االنتقاء من وج: الخامسالمحور  •

 انتقاء الالعبين الموهوبين ذوي االعاقة ) اصحاب الهمم (  . : السائسالمحور  •

 الموهوبين من وجة نظرالقانون ومتعلقات العقوئ ) الحقوق والواجبات ( . : السابعالمحور  • 

 المشاركة والمشاركون في المؤتمر :  

 –تكون المشاركة فب المؤتمر على ثالث انواع هي 

 اوال : القاء محاضرات او اقامة ورش عمل متخصصة في احئ محاور المؤتمر . 

 ثانيا : المشاركة في نئوات حوارية متخصصة النتقاء الالعبين الموهوبين . 

 ثالثا : بحث علمي في احئ محاور المؤتمر .  
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 المشاركة مجانية لجميع االنواع اعاله وتستهئف مشاركة :  تكون  : رسوم المشاركة في المؤتمر

 الجامعات والكليات  -1

 .األكائيميات واألكائيميون -2

 .طلبة الئراسات العليا -3

 .المنظمات والمؤسسات ذات العالقة -4

 . الباحثات والباحثون -5

 الصحافة واالعالم الرياضي . -6

 :   لمشاركةوا شروط كتابة البحث

 .أن تتسم المشاركة بالجئ  واالصالة وان تكون غير منشور  سابقا او مقبولة للنشر -1

للهامش،   12للمتن و 14، وبحجم  Simplified Arabic أن يكون خط البحث باللغة العربية  -2

 .(، وباألبعائ االفتراضية للصفحة1وتباعئ األسطر )

 .للهامش 12للمتن و 14بحجم  Times new roman البحث باللغتين اإلنكليزية والفرنسية خط  -3

 .أن تكون هوامش البحث آلية وفي نهاية البحث مع قاةمة المصائر   -4

 .صفحة (  20 – 15أن يتراوح البحث بين )   -5

 .في حال قبوله  توجه بعئها ئعو  رسمية للباحث لبحوث على الخبراء لتحكيمهاعرض ات  -6

 .لغات البحوث: اللغة العربية واإلنكليزية  -7

 :ئ للمؤتمر المواعي

 

 .    2020 /  7 /  30آخر موعئ إلرسال الملخصات   -       

 .  2020/   8/  10الرئ على قبول فكر  وموضوع االبحاث  -

 . 2010 /   8/ 25وارسال الئعوات  كاملة  البحوث اخر موعئ إلرسال   -

 .  2010/   9/ 5ارسال برنامج المؤتمر للمشاركين  -

  الملخصات والبحوث إلى إيميل  المحاضرات وورش العمل والئورات التئريبية المرافقة وترسل  -

    2nd.ISC.Sports@gmail.comالمؤتمر : 

  ئاخل وخارج العراقعلى محاور  موزعة  علمية محكمة تتطبع أعمال المؤتمر في مجال  -

 .  الكترونية  ، وسيزوئ كل باحث بنسخة مستلة من بحثه مجانا 

 

mailto:2nd.ISC.Sports@gmail.com
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  :المؤتمر   لجان

 اللجنة العليا :  

 الصفة  الجامعة  االسم   ت

 رةيسا   جامعة حلوان أ.ئ. محمئ صبحي حسنين    .1

 عضوا جامعة االسكنئرية  أ.ئ. محمئ صبري عمر    .2

 عضوا للعلو  بورك الأكا يمية  أ. . و يع ياسين    .3

 عضوا جامعة بغئائ أ.ئ. رافع صالح فتحي    .4
 عضوا جامعة الموصل هاشم احمد سليمان أ. .   .5

 عضوا     الجامعة المستنصرية الطرفي أ. . علي سلمان عبد   .6

عضوا   جامعة بغئائ ونأ.ئ. ايمان عبئ االمير زع  .7  

 عضوا جامعة الموصل أ.ئ. عكلة سليمان الحوري     .8

 عضوا جامعة تكريت أ.ئ. جاسم عباس علي   .9

 عضوا جامعة ذي قار  محمدأ. . ميثاق غازي   .10

   عضوا    جامعة الكوفة أ.ئ.عباس مهئي الغريري     .11

 عضوا جامعة ميسان أ.ئ. محمئ حسين حميئي  .12

 عضوا الجامعة المستنصرية أ.ئ. أمجائ عبئ الحميئ الماجئ      .13

 عضوا وزار  الشباب   السيئ طالب جابر الموسوي    .14

 عضوا وزار  الشباب   السيئ نشأت عزيز   .15

 اللجنة العلمية:  

 الصفة  الجامعة  االسم   ت

 رئيسا  المجمع العلمي العربي    أ. . ريسان خريبط مجيد   .1

 عضوا الجامعة  المستنصرية أ.ئ. عباس فاضل الخزاعي   .2

 عضوا جامعة أ  البواقي  أ. . حسا  بشير    .3

 عضوا جامعة عبد الحميد بن با يس  أ. . عطا هللا احمد    .4

 عضوا الجامعة الهاشمية أ. . زيا  الطحاينة   .5

 عضوا جامعة اليرموك أ. . نبيل محمد شمروخ  .6

 عضوا الجامعة االر نية أ. .خالد عطيات   .7

 عضوا جامعة الزقازيق  أ.  امال يوسف  .8

 عضوا  جامعة  طنطا  أ. . عزه الوسيمي   .9

 عضوا جامعة  يالى   أ. . فرات جبار سعد هللا    .10

 عضوا الجامعة األكا يمية األمريكية   أ. . حاتم خلف الحسون    .11

 عضوا جامعة طرابلس  أ. . محمد علي عبد الرحيم    .12

 عضوا جامعة البصر   أ.ئ. مصطفى عبئ الرحمن محمئ  .13

 عضوا جامعة القا سية  أ. . رحيم رويح   .14

 عضوا جامعة تكري  عبد المنعم احمد جاسم  أ. .   .15

 عضوا صور  نجامعة الم حافظ سامي محي أ. .   .16

 عضوا جامعة ذي قار    أ. . ربيع لفتة  اخل   .17

 عضوا صالح الدينجامعة  أزا  نوري محمو   أ. .   .18

 عضوا الكوفةجامعة  أ. . حسن صالح مهدي   .19

 عضوا جامعة كربالء أ. . عزيز كريم وناس   .20

 عضوا اكا يمية عطاء    . نبيلة الشاهر    .21
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 :    اللجنة التحضيرية 

 الصفة  الجامعة  االسم   ت

 رئيسا  جامعة بابل   أ. . مازن احمد عبد الها ي   1

 عضوا الجامعة  المستنصرية أ. . ماهر احمد عاصي العيساوي 2

 عضوا جامعة الحمدانية  امال بطرس أ. .  3

 عضوا جامعة البصر   أ. .  مكي جبار عو    4

 عضوا جامعة الخرطو   أ. . . عائشة احمد  5

 عضوا جامعة  مشق أ. . . شذى فؤا  الميداني  6

 عضوا الجامعة  المستنصرية أ. . . معتز خليل ابراهيم   7

 عضوا الجامعة  المستنصرية أ. . . حر ان عزيز الشمري  8

 عضوا جامعة ميسان أ. . . محمد ماجد محمد صالح     9

حاتم الحدا  أ. . . نور  10  عضوا جامعة بغدا  

 عضوا جامعة البصر   أ. . . هذا  عبد االمير امين    11

 عضوا الكوي  كلية تربية اساسية / أ. . . سهيلة صالح العنزي  12

 عضوا  المثنى جامعة  حبيب شاكر جبر أ. .   13

 عضوا الجامعة المستنصرية  أ. .  احسان عبد الرزاق    14

 عضوا جامعة كركوك معد مانع عالوي   أ. .   15

 عضوا جامعة صالح الدين  أ. .   علي حسن علي    17

 عضوا جامعة واسط  أ. .  فاضل  حا  منصور    18

 عضوا جامعة االنبار أ. . . شاكر محمو  عبد هللا  19

 عضوا اللجنة البارالمبية  أ. .  سالم نجف الياس  20

 عضوا اكا يمية بدن  أ. .  محمد ماجد محمد   21

 عضوا جامعة ميسان رياض صيهو  هاشم   أ. .  22

 عضوا جامعة  هوك أ. .  جالل كمال   23

 هضوا الجامعة العربية االمريكية    . عدي عا ل يوسف  راغمه  24

 عضوا  وزار  التربية    . نوفل قحطان محمد حمز   25

 

 :   والفنيةاللجنة اال ارية 

 الصفة   الجامعة   االسم  ت

 رئيسا  المستنصرية  الجامعة   أ. . . عما  طعمة راضي   1

 عضوا  الجامعة المستنصرية   أ. .  مهند مهدي الجبوري    2

 عضوا  الجامعة المستنصرية   أ. .  حيدر صافي   3

 عضوا  الجامعة المستنصرية   أ. .  سال  حسين علوان  4

 رئيسا      الجامعة المستنصرية   أ. .  سال  حنتوش رشيد  5

 عضوا  وزار  التربية    . حامد عبد الشهيد   6

    عضوا وزار  التربية    . شيماء حسن اسماعيل   7

 عضوا  وزار  الشباب    . عبد الها ي محمد موسى 8

 عضوا  الجامعة المستنصرية   زيا  طارق شاكر  9

 عضوا  وزار  التربية / سوريا  ايمان علي الساير  10
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 التنسيق والمتابعة :  االستقبال ولجنة 

 الصفة   الجامعة   االسم  ت

 ا عضو     وزار  الشباب    . نجم عبد مطشر  1

 عضوا  وزار  التربية    .سعد صالح عبد االمير   2

 عضوا  وزار  التربية    . احمد زيار  بجاي   3

 عضوا  وزار  التربية    . حسين جبار الدنيناوي   4

 عضوا  وزار  التربية    .علي عصفور جا ل   5

 عضوا  وزار  التربية    . رجاء حسن اسماعيل  6

 عضوا  وزار  الشباب    . احمد عبد الحمز  كريم   7

 عضوا  جامعة ميسان   . . فرز ق عبد القا ر حمدان  8

 عضوا  جامعة الكوفة   .  عقيل الفحا    9

 عضوا  وزار  الشباب    .  زهراء منصور هليل  10

 لجنة الترجمة :  

 الصفة  الجامعة  االسم  ت

 رئيسا  جامعة الموصل    أ. . ناظم شاكر الوتار 1

 عضوا   جامعة الموصل  أ.عمرأحمد المالح  2

 عضوا وزار  التربية     .  سناء ربيع   3

 اللجنة االعالمية  :  

 الصفة   الجامعة   االسم  ت

 رةيسا  قنا  العراقية الرياضية  حيدر شكور احمد  .1

 عضوا  قنا  العراقية الرياضية  م احمد عبد الكري  .2

 عضوا  قنا  العراقية الرياضية  مالك صالح غازي   .3
 عضوا  الصباح الجئيئ جريئ   فالح حسن الناصر    .4

 عضوا  جريئ  الصباح  نبيل محمئ جبير الزبيئي   .5

 عضوا  جريئ  الزوراء  مؤنس عبئ هللا الالمي   .6

 عضوا  قنا  العراقية الرياضية  تحسين لعيبي حسن   .7

 عضوا   قنا  العراقية الرياضية  عمر جاسم محمد  .8

 عضوا  قنا  العراقية الرياضية  عئي جوائ    .9

 عضوا  العراقية الرياضية قنا    عئي حاتم    .10

 عضوا  قنا  العراقية الرياضية  ناهل نسيم بسا     .11
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