
 

 

 استمارة مستخلصات رسائل وأطاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرة
 

 اسم الطالب : احمد صفاء سوده                        الكمية : اآلداب                           
 طو ياسين ىارون اليارون اسم المشرف : أ. م. د. ياسين                                               القسم :  التاريخ   

 الشيادة : ماجستير                 ديث ومعاصر                    التخصص : ح
 عنوان الرسالة أو األطروحة :

 

  1291 – 1291تاريخ الحركة الرياضية في البصرة بين عامي 
 ممخص الرسالة أو األطروحة :

لبصرة وتحاول البحث والقراءه فيو وفق المصادر القة الموجوودة   حيوث حاولنوا أن نضول اول تبحث ىذه الدراسة في تاريخ الحركة الرياضة في ا
فصل الجذور التاريخية ليذه الحركة كأظافة أكاديمية الى المكتبة العراقية بشكل عام والبصرة بشكل خاص   إذ يقل البحث في اربل فصول   فال

ويقوول فووي مبح,وووين   االول بعنوووان االلعووواب    1291ولووة العراقيووة عوووام درة قبوول تاسووويس الاالول تمييوودع عنوانووو : الحركوووة الرياضووية فووي البصووو
امووا    1291الرياضوية نيايووة العيوود الع,مواني وال,وواني عنوانووو الحركوة الرياضووية خوويل الحورب العالميووة االولووى وقبول تأسوويس الدولووة العراقيوة عووام 

  ويقول فوي خمسوة مباحوث :  1299 – 1291نتوداب البريطواني عموى العوراق بوين عوامي ة خويل عيود االية الرياضوكر الفصل ال,اني فعنوانو الح
دور المموك  -4تيا . االكشوفية وبوداي الحركوة تأسويس -9االبتدائيوة وال,انويوة .  الحركة الرياضية في المودارس -9االلعاب الرياضية .  تطور -1

الحركووة  نشوواطو الرياضووي   والفصوول ال,الووث عنوانووو : توسوول بدايووةو المينوواء تاسوويس نووادع  -5فيصوول فووي تطووور الحركووة الرياضووية فووي البصوورة . 
ج الرياضوووة أ,ووور منووواى -9االلعووواب الرياضوووية .  تطوووور -1  ويقووول فوووي خمسوووة مباحوووث :  1245 – 1299الرياضوووية فوووي البصووورة بوووين عوووامي 

نشوواط  -5العووراق فووي تطووور الحركووة الرياضووية .  دور مموووك -4تطووور الحركووة الكشووفية ونظووام الفتوووة . -9الرياضووية .  المدرسووية عمووى الحركووة
  ويقول  1251تمووز  14االندية الرياضية   والفصل الرابل عنوانو : الحركة الرياضية في البصرة نياية الحرب العالميوة ال,انيوة وحتوى قيوام ,وورة 

ىيم الرياضية وا,رىا عموى الرياضوة المدرسوية . تطور المناىج والمفا -9تطور االلعاب وتاسيس االتحادات الرياضية .  -1في خمسة مباحث : 
نشوواط االنديووة الرياضووية   ,ووم خمووص  -5دعووم الممووك فيصوول ال,وواني والوصووي عبوود االلووو لمحركووة الرياضووية .  -4نيوووا الحركووة الكشووفية .  -9

     تمك الفترة .  عبين خيليلالبحث الى خاتمو رصدنا فييا اىم النتائج المتحصمة من البحث   فضًي عن ميحق وجداول بصور واسماء ا
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The history of the sport movement in Basra between 1921 – 1958  

  

          Abstract of Thesis  

    This study examines the history of the sport movement in Basra and trying to find and read into it 

according to the sources , the few that are , where we tried to put first the historical roots of this 

movement addition Academy to the Iraqi library in general and Basra in particular, as it is located Find 

in four chapters , the first Chapter introductory address : sports movement in Basra before the founding 

of the Iraqi state in 1921 , is located in two sections , the first entitled sports end of the Ottoman Empire 

and the second title of the sports movement during the First world war and before the founding of the 

Iraqi state in 1921 , the second chapter is entitled sports movement during the time of the British 

Mandate over Iraq between the years 1921 – 1932 , and is Located in five sections : 1- The development of 

sports. 2- Sports movement in primary and secondary schools. 3- The establishment of the scout 

movement and its beginnings . 4- King Faisal role in the development of the sports movement in Basra . 

5- The establishment of the port and the beginning of his club sports , and chapter III is entitled ; 

expansion of the sports movement in Basra between 1932 to 1945 , and is located in five sections : 1- The 

development of sports . 2- The impact of school sports curriculum at the sport movement . 3-The 

evolution of the Scout Movement and the system bully . 4- The role of the kings of Iraq in the 

development of the sports movement . 5- Activity sports clubs , and chapter Iv is entitled : sports 

movement in Basra end of world war II until the revolution of July 14 , 1958 , and is located in five 

sections : 1- The evolution of the games and the establishment of sports federations . 2- the development 

of curricula mathematical concepts and their impact on school sports . 3- The advancement of the scout 

movement . 4- king Faisal II support and guardian Abdelilah sports . 5- Activity sports clubs , then 

research found conclusion spotted the most important results obtained from the search , as well as 

supplements and tables with pictures and names of the players during that period .     

 

 

 

 

 


