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 22العدد:
 41/41/7171  التاريخ:

 امر اداري                                              

 44بناءا الى الصالحيات المخولة لنا من رئاسة الجمعية العراقية الرياضية العلمية والحاقا بكتابنا   
ر تشكيل لجان المؤتمر العلمي الدولي االول ) االعداد النفسي في المجال تقر   7171/  2/2في 

الرياضي ( وتحت شعار ) االعداد النفسي عامل حاسم في تحقيق االنجاز الرياضي ( ايام االربعاء 
  ZOOM مساءا وعلى منصة   10.00 – 02.00الساعة  2020/  12/  17-16والخميس 

التعاون مع قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة / كلية التربية ,  الذي يقيمه فرع علم النفس ب
االساسية / جامعة الموصل و دائرة التربية البدنية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة وكما يأتي .. 

 مع التقدير.

 رئيس جامعة الموصل . –االستاذ الدكتور قصي كمال الدين االحمدي  المؤتمر:رئيس  .4
 . عميد كلية التربية االساسية -اعد الدكتور صفاء الدين عبد اللهلمؤتمر: االستاذ المسلاالداري مشرف ال .7
عميد كلية التربية البدنية وعلوم  –لمؤتمر: االستاذ المساعد الدكتور احمد حامد احمد لالعلمي مشرف ال .1

 الرياضة.
 وزارة الشباب . –رياضية مدير عام دائرة التربية البدنية وال –احمد عودة الموسوي  المؤتمر:مدير  .1
 .SGASP )رئيس المجموعة السعودية )  –احمد عبد الرحمن الحراملة  للمؤتمر:رئيس اللجنة العليا  .5
 رئيس الجمعية العراقية العلمية الرياضية . –االستاذ الدكتور سلمان عكاب الجنابي  والمتابعة:االشراف  .5
 رئيس فرع علم النفس الرياضي . –مان الحوري االستاذ الدكتور عكلة سلي للمؤتمر:االمين العام  .2
 رئيس فرع القياس والتقويم . –االستاذ الدكتور علي سموم الفرطوسي  المؤتمر:امين سر  .8
 .رئيس قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة –االستاذ الدكتور قصي حازم محمد  للمؤتمر: عامال منسقال .2

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي          

 الجمعية العراقية الرياضية العلمية 

 فرع علم النفس الرياضي
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 اهداف المؤتمر:
  النفسي للمنتخبات العربية في االلعاب الرياضية .التعرف على واقع االعداد 
 . تسليط الضوء على اهمية االعداد النفسي للناشئين والشباب والمتقدمين 
 . التعرف على التجارب الدولية الناجحة في مجال االعداد النفسي المعاصر للرياضيين 
  داد النفسي للرياضيين.الدولية ببرامج االع –العربية , والعربية  –تعزيز الشراكة العربية 
 . التعرف على دور االرشاد النفسي في تكامل االعداد وجودة االداء الرياضي 
 . استحداث قسم االرشاد النفسي الرياضي في وزارة الشباب والرياضة العراقية 
 . استحداث اتحاد علم النفس الرياضي باللجنة االولمبية الوطنية العراقية 

 محاور المؤتمر :

 س الرياضي التطبيقي ) االبعاد الفلسفية والبحثية (.علم النف 
 . دور االعداد النفسي في تكامل االعداد الرياضي للبطوالت الدولية 
 . فاعلية االختبارات النفسية في عملية االنتقاء الرياضي للموهوبين 
 . دور االرشاد النفسي في رفع االداء لذوي االحتياجات الخاصة 
 هارات النفسية والعقلية في االعداد للبطوالت .جدلية التداخل بين الم 
 . دور االعالم الرياضي في نشر ثقافة اعتماد ) المرشد النفسي ( لألندية والمنتخبات 
 . التجارب الميدانية المحلية والعربية والدولية لتطبيقات علم النفس الرياضي 
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 لجان المؤتمر 
 اللجنة العليا للمؤتمر :

 الصفة ةالجامع األسم ت

 رئيسا السعودية -حفر الباطن  د احمد عبد الرحمن الحراملة  .أ 4
 عضوا   جامعة الموصل  هاشم احمد سليماند  .أ 7

 عضوا االمارات العربية المتحدة د ناصر سالم العامري   .أ 1

 عضوا جنوب الوادي جامعة  احمد كمال نصاري د  .أ 1

 عضوا  جمهورية مصر العربية  د طارق محمد بدر الدين  .أ 5

 عضوا جامعة القادسية د محسن علي السعداوي  .أ 5

 عضوا  تونس بو بكر بن عبد الكريمد  .أ 2

 عضوا جامعة البصرة د عبد الستار الضمد .أ 8

 عضوا الجزائر   د حفصاوي بن يوسف .أ 2
 عضوا جامعة الموصل د مؤيد عبد الرزاق الحسو .أ 41

 عضوا جامعة مستغانم د حرشاوي بن يوسف .أ 44

 عضوا جامعة االنبار مد سليمان حمدد حا .أ 47
 عضوا المغرب محمد حمان  .أ 41

 عضوا جامعة ميسان د رحيم حلو الزبيدي  .أ 41

 عضوا  بغداد  جامعة د علي صبحي خلف .أ 45

 عضوا مركز القياس والتقويم /سوريا د رمضان محمد درويش .أ 45

 عضوا بابلجامعة  ناهدة عبد زيدد  .أ 42

 عضوا ة حلوانجامع د هند علي سليمان .أ 48

 عضوا جامعة بابل د ماهر عبد الحمزة حردان  .أ 42

 عضوا االكاديمية االمريكية للتدريب د حاتم جاسم الحسون  .أ 71
 عضوا جامعة اسيوط د بهاء سيد محمود حسين .أ 74

 عضوا جامعة الزقازيق د امل يوسف .أ 77

 عضوا المنصورةجامعة  د سامي محب حافظ .أ 71
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 اللجنة العلمية :

 الصفة الجامعة سماأل ت

 رئيسا جامعة بابل أ. د عامر سعيد الخيكاني  4
 عضوا  جامعة البصرة أ. د عبد الكاظم جليل حسان  7

 عضوا االكاديمية االمريكية الدولية أ. د نزهة الصبري   1

 عضوا  جامعة تكريت أ. د عبد الودود احمد الزبيدي 1
 عضوا يةالجامعة المستنصر  أ. د زينب حسن فليح  5

 عضوا م البواقي جامعة ا حسام بشيرأ. د  5

 عضوا جامعة كركوك د مها صبري حسنأ.  2

 عضوا طرابلسجامعة  د ليلى عبد القادر ابو شكيوة أ.  8

 عضوا جامعة البصرة احمد كاظم فهدد أ.  2

 عضوا جامعة بسكرة حميدة جرو .أ 41

 عضوا تكريتجامعة  سعد عباس الجنابيأ. م. د  44

 عضوا جامعة الموصل  أ.م. د ثامر محمود ذنون  47
 عضوا جامعة بغداد أ.م. د نهى محسن ضاحي 41

 عضوا جامعة ميسان علي مطير حميديأ. م. د  41

 عضوا جامعة صالح الدين أ.م . د علي حسين علي 45

 عضوا جامعة ميسان حمد عبد االئمة الساعديأ.م. د ا 45

 عضوا جامعة دمشق شذى فؤاد الميدانيأ.م. د  42

 عضوا جامعة واسط أ.م. د محمد كاظم عرب 48

 عضوا وزارة التربية يسرى حسون مطشر. د أ.م 42

 عضوا جامعة الموصل م. د منهل خطاب سلطان 71

 عضوا مدرب المنتخب االولمبي م. د عبد الكريم ناعم  74

 عضوا وزارة التربية  يم. د هدى صالح القيس 77

 عضوا لتربيةوزارة ا شيماء حسن اسماعيلم. د  71
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 اللجنة التحضيرية :

 الصفة الجامعة األسم ت

 رئيسا جامعة الموصل الوتاريوسف أ. د ناظم شاكر  4

 عضوا  الموصلجامعة  أ. د محمد توفيق عثمان االغا  7

 عضوا جامعة القادسية أ. د علي حسين الزاملي  1
 عضوا  الموصل جامعة يونس محمد  د نبراسأ.   1

 عضوا البصرةجامعة  محمد عبد الوهاب أ. د  5

 عضوا السليمانية جامعة علي قادر عثمانأ.م. د  5

 عضوا جامعة الموصل أ.م. د نغم خالد الخفاف 2

 عضوا جامعة الموصل أ.م. د وليد ذنون يونس 8

 اعضو  جامعة الموصل أ.م. د رافع ادريس عبد الغفور 2

 عضوا جامعة صالح الدين بهجت عبد الله أ.م. د نسرين  41

 عضوا جامعة كوية زبيرم. د اري انور أ. 44
 عضوا الجامعة المستنصرية  سكينة شاكر حسنم. د أ. 47

 عضوا جامعة البصرة          أ.م. د حيدر عودة الفضلي  41

 عضوا وزارة التربية اسماعيل حسن م. د رجاء  41
 عضوا اللجنة البارالمبية د  سالم نجف الياس م. 45

 عضوا  وزارة التربية  م. د احمد جاسم سليمان 45

 عضوا اللجنة البارالمبية داؤودد ثامر غانم  م. 42

 عضوا وزارة التربية  د حسين جبار جاسم م. 48

 عضوا وزارة التربية د سعد صالح عبد االمير م. 42

 عضوا وزارة التربية  رضاد وسام حميد عبد الم.  71

 عضوا وزارة التربية د نوفل قحطان محمد  م. 74

 عضوا وزارة الشباب والرياضة م. د نجم عبد مطشر 77
 عضوا وزارة التربية م. د عذراء عدنان محمود  71
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 اللجنة االدارية والفنية :

 الصفة لجامعةا سماأل ت

 رئيسا جامعة الموصل د قصي حازم محمد .أ 4

 عضوا جامعة الموصل أ. د  وليد خالد النعمة 7

 عضوا جامعة كربالء م. د منتظر صاحب مهدي  1
 عضوا الجامعة المستنصرية د يعقوب يوسف الجزائري  م. 1

 عضوا جامعة الموصل م. م معتصم طالل عبد الله  5

 عضوا جامعة الموصل  م. م منتصر معيوف ذنون  5

 عضوا الموصل جامعة م. م عمر محمد سامي  2

 عضوا  جامعة الموصل م. م بالل اسامة عبد المجيد 8

 عضوا   وزارة الشباب م. م احمد خليل ابراهيم  2

 عضوا       وزارة الشباب م. م محمد توفيق محمد 41

 عضوا وزارة الشباب زينة عبد الجبار حطابم. م  44
 

 اللجنة االعالمية :

 الصفة الجامعة األسم ت

 رئيسا قناة العراقية ر شكور احمد حيد .أ 4

 عضوا  وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب  .أ 7

 عضوا جامعة الموصل أ.م . د رعد احمد امين   1

 عضوا الجامعة المستنصرية شاكر م. زياد طارق  1

 عضوا وزارة التربية م. م عمر مزهر مالك 5

 ا عضو  قناة العراقية احمد عبد الكريم أ.     5

 عضوا قناة العراقية أ.  مالك صالح غازي    2
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 شروط كتابة البحث:

 . ان يكون البحث اصيال ولم ينشر ولم يقدم للنشر في اي مكان اخر 

 .ان يكون البحث ضمن محاور المؤتمر 

 . ان يقدم البحث بإحدى اللغتين العربية واالنكليزية 

 ( 051يرسل الباحث ملخصا لفكرة البحث بحدود ).) كلمة ) صفحة واحدة 

 .تخضع البحوث للتحكيم العلمي من اللجنة العلمية للمؤتمر 

 ( صفحة .01ترسل البحوث المقبولة بالمؤتمر الكترونيا على ان ال يزيد البحث عن ) 

  عة جام –تنشر البحوث المحكمة والمقبولة للنشر في مجلة ابحاث التربية االساسية

 الموصل وحسب شروط النشر للمجلة.

 تواريخ مهمة :

  01/01/0101اخر موعد للتسجيل. 

  0/00/0101اخر موعد لتقديم ملخص البحث. 

 05/00/0101االخطار بقبول النشر. 

  0/00/0101اخر موعد الستالم البحوث كاملة. 

  01/00/0101افتتاح المؤتمر. 

 المشاركون:

 . اساتذة الجامعات في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 االدارية لألندية واالتحادات الرياضية . الهيئات 

 . االكاديميات الرياضية لالختصاصات المختلفة 

 . الباحثات والباحثين في المجال النفسي الرياضي 

 . مديريات الشباب والرياضة ومنتدياتها 

 . االعالم الرياضي 

 المراسالت:

 okla_ali@yahoo.com 

 009647702624943   واتس اب 

 009647740920348  واتس اب 

 نسخة منه الى:

 .مع التقدير.رئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية .. -

 مع التقدير..لجنة العلمية لفرع الجمعية ..ال -

 األرشيف.االدارة , الصادرة ,  -
 ن علي الحوريد عكلة سليما.أ  

 رئيس فرع علم النفس     
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