
 / موصل التربٌة البدنٌة لٌة جدول ك    

اسم  عنوان األطروحة اسم الطالب ت
 المشرف

 التخصص السنة الشهادة

حسن خضر  1
دمحم نجم 
 الحدٌدي

تارٌخ النشاط الرٌاضً المدرسً فً مدٌنة الموصل 
 1211- 1291 من عام

  

سعود عبد 
المحسن 

 خلٌل

 تارٌخ وفلسفة 9112 دكتوراه

سرمد عبد  9
دمحم  الرحمن

 حمد الجبوري 

استجابة بعض مضادات األكسدة لجهدٌن هوائً 
 والهوائً وفً فترات استشفاء مختلفة 

رٌان عبد 
الرزاق 
 الحسو 

 ماجستٌر
 

التربٌة البدنٌة  9112
وعلوم 
 الرٌاضٌة

احمد سعٌد  3
 رشٌد

فاعلٌة برنامج المهارات النفسٌة المصاحبة للتمارٌن 
رٌاضٌة لناشئً كرة الٌد البدنٌة فً تطوٌر الشجاعة ال
 (Aمن ذوي نمط الشخصٌة )

عكلة سلٌمان 
 علً الحوري

علم النفس  9112 دكتوراه
الرٌاضً/ كرة 

 الٌد

عمار عٌدان  4
 شرٌف

إستراتٌجٌات خرائط المفاهٌم والوسائط المتعددة 
والتعلم معاً فً التحصٌل لمادة طرائك التدرٌس 

 واالحتفاظ بها وتنمٌة االتجاه نحوها

التربٌة البدنٌة  9112 دكتوراه د وعد هللاولٌ
وعلوم 
 الرٌاضٌة

تصمٌم جهاز ممترح لتموٌم اداء المهارات الهجومٌة  علً طارق 5
 ( سنة 15-19لالعبً التاٌكواندو للناشئٌن بعمر )

تربٌة بدنٌة /  9115 دكتوراه محمود شكر
 لٌاس وتموٌم

المحٌطة بمركز فاعلٌة تمرٌنات لوة واتزان العضالت  براء طارق 6
الجسم فً عدد من المتغٌرات البدنٌة والمهارٌة 

 متر حرة للناشئٌن 51والوظٌفٌة واالنجاز لسباحة 

 تدرٌب رٌاضً 9115 دكتوراه زٌاد ٌونس

تمنٌن بطارٌة اختبار المهارات األساسٌة بكرة المدم  عمر زهٌر 2
 لطالب السنة الدراسٌة األولى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

الكرٌم عبد 
 لاسم

 ماجستٌر

 

 علوم الرٌاضٌة 9112

عاللة متغٌرات الناتج الملبً ومتوسط ضغط الدم  زهراء رٌاض 1
 الشرٌانً لمراحل مختلفة من الجهد البدنً المتدرج

أحمد عبد 
 الغنً

التربٌة البدنٌة  9112 دكتوراه
وعلوم 
 الرٌاضٌة

موحٌوٌة استجابة عدد من المتغٌرات الوظٌفٌة والكٌ أمجد حاتم 2
فً درجتً حرارة ماء معتدلة ومنخفضة لبل جهد 

 هوائً وبعده وفً فترة

 ماجستٌر ٌاسٌن طه

 

 علوم الرٌاضٌة 9112

بناء ممٌاس التفكٌر الخططً لالعبً كرة الٌد لدوري  نهى ولٌد 11
 النخبة العرالً

 ماجستٌر سعد باسم

 

 علوم الرٌاضٌة 9112

حنان مراد  11
 مرزون العجٌلً

 

ة فً المدرة الالهوائٌة ومإشر التعب و بعض ممارن
 111متر و  411المتغٌرات الوظٌفٌة  بٌن فعالٌات 

 متر للعدائٌنالمتمدمٌن 1511متر و

احمد عبد 
الغنً طه 

 الدباغ

 ماجستٌر

 

 علوم الرٌاضة 9112
 

فــرح ثائــر  19
 ســعدهللا

 

فاعلٌة أسالٌب تعلٌمٌة مصحوبة ببعض المعٌنات 
موالع مختلفة بالدرس فً اكتساب التعلٌمٌة فً 

واحتفاظ فن األداء المهاري لعدد من المهارات 
 األساسٌة بكرة المدم للصاالت

نوفل فاضل 

 رشٌد

 

 ماجستٌر

 

 علوم الرٌاضٌة 9112

آٌة خالد عبد  13
الرحمن 

 السبعاوي 

دراسة ممارنة بٌن اسلوبً العصف الذهنً و التبادلً 
و االحتفاظ ببعض الثالثً و أثرهما فً االكساب 

 المهارات على جهاز عارضة التوازن

لتٌبة زكً 
 طه التن

 ماجستٌر

 

 تربٌة رٌاضٌة 9112
 

براء عبد الكرٌم  14
 حازم

بمستوى االداء عاللة بعض المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة 
المهاري لحركة الملبة الهوائٌة الجانبٌة المكورة على 

 جهاز بساط الحركات االرضٌة    

سماعٌل ا لٌث
 صبري

 ماجستٌر

 

التربٌة البدنٌة  9112
وعلوم 
 الرٌاضة

أحمد منذر جهاد  15
 أحمد النعٌمً

تنسون والخارطة الداللٌة  -استخدام استراتٌجٌتً مٌرل
وأثرهما فً اكساب بعض مفاهٌم طرائك التدرٌس 

 وتنمٌة التفكٌر االبتكا
 ري لطالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة.

 طالل نجم
عبدهللا 
 النعٌمً

 طرائك تدرٌس 9112 دكتوراه

طٌف طالل  16
صابر 

 الصمٌدعً 

فاعلٌة برنامج إرشادي فً تنمٌة المٌم الرٌاضٌة ورفع 
 الروح المعنوٌة لدى العبً كرة السلة

زهٌر ٌحٌى 
 دمحم 

علم النفس  9112 دكتوراه
 الرٌاضً

أحالم دارا عزٌز  12
 محمود

المدمج وأثره فً تعلّم  تصمٌم برنامج لائم على التعلم
 بعض مهارات الجمناستن وتنمٌة التفكٌر التباعدي

صفاء ذنون 
اسماعٌل 

 اإلمام

طرائك  9112 دكتوراه
 التدرٌس



أحمد رعد  11
إبراهٌم خلٌل 

 السالً

سٌاسات االتحاد العرالً المركزي إلدارة الضغوط 
 المهنٌة ودورها فً الثمة التنظٌمٌة لحكام كرة السلة

د هاشم أحم
 سلٌمان

اإلدارة  9115 دكتوراه
 والتنظٌم

نغم خالد نجٌب  12
 ٌحً الخفاف

فاعلٌة برنامج تدرٌبً نفسً باستخدام اسلوب الضبط 
الذاتً فً مواجهة الضغوط النفسٌة وتنمٌة دافعٌة 

    االنجاز الرٌاضً لدى العبً كرة السلة

عصام محد 
 عبد الرضا

علم النفس  9112 دكتوراه
 الرٌاضً

 عصام لاسم دمحم 91
 الكلٌدار

عاللة توجه المهمة وتوجه االنا بمهارات التعامل مع 
   الضغوط النفسٌة لالعبً الساحة المٌدان فً العراق

مإٌد عبد 
 الرزاق حسو

التربٌة  9114 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

زٌدون راشد  91
 حمدون

بناء ممٌاس للتفكٌر الخططً لحاالت اللعب الخاصة 
 السلة فً العراق الهجومٌة لالعبً كرة

عصام دمحم 
 عبد الرضا

التربٌة  9114 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

أحمد أمجد  99
 عبدالعال

دراسة تحلٌلٌة ممارنة لبعض المتغٌرات 
للكمة المستمٌمة الٌمٌنٌة والٌسارٌة الباٌومٌكانٌكٌة 

 ألموجهة الى الرأس والصدر للمالكمٌن الشباب

فالح طه 
 حمو

التربٌة  9114 ماجستٌر
 اضٌةالرٌ

سمٌر ٌوخنا  93
 كوركٌس

نسبة مساهمة بعض المتغٌرات الوظٌفٌة والمإشرات 
 النفسٌة  لمستوى آداء حكام كرة المدم

ضرغام 
 جاسم دمحم

التربٌة  9113 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

نبهان فازع  94
 ابراهٌم رمضان

تاثٌر تمرٌنات مهارٌة زوجٌة وجماعٌة داخل المناطك 
ات البدنٌة والمهارٌة المحددة فً عدد من المتغٌر
 لالعبً كرة المدم الشباب

مكً دمحم 
عبدالجبار 
 حمودات

التدرٌب  9115 ماجستٌر
 الرٌاضً

نور دمحم رشاد  95
 جالل

فاعلٌة التدرٌب التوكٌدي فً خفض الفوبٌا االجتماعٌة 
المصاحبة لدرس السباحة  لطالبات التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

نغم محمود 
 العبٌدي

التربٌة البدنٌة  9112 تٌرماجس
وعلوم 
 الرٌاضة

مإشرات للتفكٌر الخططً وحالة للك المنافسة  أحمد سالم أحمد     96
 وأسالٌب االنتباه فً فترة المنافسات لالعبً كرة المدم

ضرغام 
 جاسم دمحم

تربٌة رٌاضٌة  9111 ماجستٌر
 / لٌاس وتموٌم

صفوان ٌونس  92
 عبد الواحد

وفك بعض المتغٌرات  فاعلٌة تمرٌنات خاصة
الباٌومٌكانٌكٌة لتطوٌر دلة التصوٌب لالعبً الزاوٌة 

 بكرة الٌد

دمحم خلٌل 
 دمحم

 –الرٌاضة  9115 دكتوراه
 الباٌومٌكانٌن

مثنى حازم  91
 ناٌف المولى

الخصااائص الرٌادٌااة وفااك بعااض المتغٌاارات الشخصااٌة 
وعاللتهااا باااألداء الااوظٌفً لمدرسااو التربٌااة الرٌاضااٌة 

 نظر مدراء المدارس  من وجهة

عدي غانم 
محمود 
 الكواز

/االدارة  9115 دكتوراه
 التنظٌم

سعد ٌاسٌن  92
 سعٌد  

نسبة مساهمة مإشرات التصنٌف فً بعض عناصر 
اللٌالة البدنٌة والمهارٌة لممارسً كرة السلة وغٌر 

 سنة 15-13الممارسٌن من طالب المدارس ألعمار 

غٌداء سالم 
 عزٌز

بٌة رٌاضٌة تر 9112 دكتوراه
/ المٌاس 
 والتموٌم

ثابت إحسان  31
 أحمد حمودات

التوجه االستراتٌجً لوزارة الشباب والرٌاضة واللجنة 
االولمبٌة الوطنٌة العرالٌة فً ضوء االمكانات المادٌة 

والبشرٌة من وجهة نظر رإساء االندٌة الرٌاضٌة 
   واالتحادات الرٌاضٌة المركزٌة  

راشد حمدون 
 ًذنون الطائ

إدارة وتنظٌم  9112 دكتوراه
فً التربٌة 

البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة  

عمر فاروق  31
ٌونس لاسم 

 عالوي

عاللة عدد من المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة والنشاط 
الكهربائً لبعض العضالت العاملة ونسب مساهمتها 
فً دلة ولوة الضربة الخلفٌة بكلتا الٌدٌن لالعبً 

 التنس

ولٌد غانم 
 ذنون
 

تربٌة البدنٌة  9111 اهدكتور
وعلوم 

الرٌاضة / 
 باٌومٌكانٌن

علً فتاح رشٌد  39
 عارف العبٌدي

تؤثٌر تمرٌنات الرإٌة البصرٌة فً تنمٌة بعض 
حركٌة(وتعلم -المدرات البصرٌة واالدراكٌة )الحس

 مهارتً االرسال والتمرٌر بالكرة الطائرة

دمحم خضر 
 اسمر

 التعلم الحركً 9115 دكتوراه

ضٌاء علً  33
 مجٌد علً

فاعلٌة أحمال تدرٌبٌة مختلفة باألثمال لبعض اوجه 
الموة العضلٌة فً تطوٌر عدد من الصفات البدنٌة 

 ( متر للطالب111وعدو )

عناد 
جرجٌس عبد 

 البالً 

علم التدرٌب  9115 دكتوراه
 الرٌاضً

هادي احمد  34
 خضر حبوش

تااااثٌر تمرٌناااات خاصاااة باااادوات مسااااعدة علاااى بعاااض 
ت البدنٌااة والمهارٌااة والنفسااٌة لالعبااً الصاام المتغٌاارا

 والبكم بكرة المدم

عبد الجبار 
عبد الرزاق 

 الحسو

 تدرٌب رٌاضً 9115 دكتوراه

فاعلٌة برنامج التدخل باالنشطة النفسٌة اإلٌجابٌة على  غادة عبد الجبار  35
جودة الحٌاة النفسٌة لالعبٌن اثناء فترة 

 االستشفاء من اإلصابة الرٌاضٌة

ٌد عبد مإ
 الرزاق

علم النفس  9116 دكتوراه
 الرٌاضً

ادهااااااام صااااااال   36
 محمود

تااؤثٌر اسااتخدام عاادد ماان  الجماال الخططٌااة الهجومٌااة 
بطرٌمتااااً التاااادرٌب التكااااراري والفتااااري فااااً تطااااوٌر 
مساااتوى األداء المهااااري والمااادرة الالهوائٌاااة وبعاااض 

 المهارٌة لالعبً كرة لدم الصاالتالمتغٌرات البدنٌة و

ساااام زهٌاااار لا
 حمودي

التاااااااااااااااااادرٌب  9115 دكتوراه
 الرٌاضً



عبدالسااااااااااااااااالم  32
 عبدالجبار حامد

تاااؤثٌر بااارامج تعلٌمٌاااة باأللعااااب التمثٌلٌاااة والحركٌاااة 
باااااألدوات وباااادونها لتنمٌااااة بعااااض الماااادرات البدنٌااااة 
والحركٌااااة واالبداعٌااااة لاااادى تالمٌااااذ الصااااف الثالااااث 

 االبتدائً

ولٌاااد وعااادهللا 
 علً االطوي

طرائاااااااااااااااااااااك  9116 دكتوراه
 لتدرٌسا

محمااود حماادون  31
ٌاااونس اباااراهٌم 

 الحٌالً

تاثٌر مساحات تدرٌبٌة مختلفة محددة على وفاك تحلٌال 
مجرٌات اللعاب فاً االداء المهااري المركاب والمادرتٌن 
الهوائٌة والالهوائٌة ومإشر التعاب لالعباً كارة المادم 

 الشباب

اٌاااااااااااااااااد دمحم 
 عبدهللا

 تدرٌب رٌاضً 9116 دكتوراه

ٌن دمحم خٌااار الاااد 32
صااااااال  صاااااافو 

 الطائً

أثااار برنااااامج فاااً التااااداخل السااالوكً المعرفااااً علااااى 
االساااتجابات االنفعالٌاااة السااالبٌة و مخااااوف الحضاااور 

 الذاتً لدى الالعبٌن البدالء بكرة المدم

ناااااظم شاااااكر 
 ٌوسف

علاااااام الاااااانفس  9116 دكتوراه
 الرٌاضً

شااااهٌن رمااازى  41
 رفٌك

ـماء تمٌااٌم مسااـتوى المااٌم التنظٌمٌااة المااإثرة فااً االنتاا
والااـوالء التنظٌمااً وكفااـاءة االدارة الرٌاضااٌة ألعضاااء 
 الهٌئات االدارٌة لالندٌة الرٌاضٌة فً مراكاز محافظاات

 العراق –إللٌم كوردستان 

ثاااٌالم ٌاااونس 
 عالوي

االدارة  9116 دكتوراه
 والتنظٌم

احمد اسماعٌل  41
 عبدهللا ٌاسٌن

 فاعلٌة التفوق البٌولوجً فً عناصر اللٌالة البدنٌة
 "المدمالمإثرة باالنتماء المبدئً أللعاب الموى 

ثٌالم ٌونس 
 عالوي

المٌاس  9116 دكتوراه
 والتموٌم

ممداد طارق      49
حامد عمر 
 النعٌمً

تؤثٌر منهاج لتعلم وتعمٌم االداء الفنً لبعض المهارات 
الدفاعٌة والهجومٌة وتطاوٌر زمان االساتجابة والتولاع 

 الحركً فً سالح الشٌش

 جاسااااااااااام دمحم
 ناٌف الرومً

 التعلم الحركً 9115 دكتوراه

أٌاااااااااااد علااااااااااً  43
 محمود

االنتماء وفما لبعض المحددات االساسٌة لناشئً 
 الرٌشة الطائرة للمنطمة الشمالٌة فً العراق

سبهان 
 محمود

المٌاس  9115 دكتوراه
 والتموٌم

جماااااااال عٌااااااادو  44
 حسن

المهااااام اإلدارٌااااة االسااااتراتٌجٌة للماااادربٌن وعاللتهااااا 
افعٌة اإلنجاز لالعبً الدوري العرالً الممتااز باالكرة بد

 الطائرة

خالاااد محماااود 
 عزٌز

وم لاااااااااااااااااااوع  9116 ماجستٌر
 الرٌاضة

دمحم مهدي دمحم  45
 امبارن

مهارات االلتصاد المعرفً لدى تدرٌسًٌ كلٌات و 
ألسام التربٌة الرٌاضٌة فً جامعات إللٌم كوردستان 

   العراق

ضٌاء لاسم 
 الخٌاط

 طرائك تدرٌس 9116 دكتوراه

جمٌل محمود  46
حسن عبد 

 الواحد

التمرٌنات الخاصة بالتوازن الثابت والمتحرن الموجهة 
الى الدماغ وفك نظرٌة هٌرمان وأثرها فً انماط 

  التفكٌر وتعلم عدد من المهارات االساسٌة بكرة المدم

ضرغام 
 جاسم دمحم   

 التعلم الحركً 9112 دكتوراه

فااااارس حسااااٌن  42
 حمو فىطمص

 عدد من فًالتدرٌب على أرضٌات مختلفة  تؤثٌر
 المتغٌرات البدنٌة والمهارٌة لالعبً كرة المدم الشباب

كنعان محمود 
 عبد الرزاق

التدرٌب  9115 دكتوراه
 الرٌاضً

ولٌد عامر  41
ضائع عبدهللا 

 االحمدي

ضغوط العمل لمدراء معاهد التربٌة الرٌاضٌة وعاللته 
نتسبٌها على وفك متغٌراتهم باألستغراق الوظٌفً لم

 .الشخصٌة

خالد محمود 
 عزٌز

االدارة  9111 دكتوراه
 والتنظٌم

اسااااماعٌل عبااااد  42
 الجبار 

اثااار التااادرٌب المهااااري السااالوكً فاااً تنمٌاااة الكفااااءة 
 الذاتٌة االجتماعٌة واالداء لدى ناشئً كرة الٌد

ناااااظم شاااااكر 
 الوتار

علاااااام الاااااانفس  9112 دكتوراه
 الرٌاضً

فات   صباح متاً 51
 هللا

تحلٌل بعض المتغٌرات المٌكانٌكٌة للتصوٌب من المفز 
لالمام وللجهتٌن وعاللتها بالمدى الحركً لالعبً 

 االرتكاز المتمدمٌن فً كرة الٌد

لإي غانم 
 الصمٌدعً

التربٌة البدنٌة  9115 دكتوراه
وعلوم 
 الرٌاضة

دمحم عزٌز جاسام  51
 عبدالمادر

غٌرات دراسة تحلٌلٌة ممارنة لٌعض المت
لباٌوكٌنماتٌكٌة وعاللتها بدلة مهارة الضربة األمامٌة 

 المسمطة لالعبً الرٌشة الطائرة

سعد نافع 
 علً الدلٌمً

 باٌومٌكانٌن 9111 ماجستٌر

بسام علً دمحم  59
 امٌن

التنبإ بمستوى اإلنجاز على وفك العوامل للمتغٌرات 
الجسمٌة والبدنٌة ولدرتها على تصنٌف العبً 

 و الناشئٌن فً محافظة نٌنوىالتاٌكواند

ولٌد خالد 
 رجب

المٌاس  9111 دكتوراه
 والتموٌم

 دمحم حازم ٌونس 53
 

اساااتجابات بعاااض مإشااارات البنااااء والهااادم لكااال مااان 
النساااٌجٌن العظماااً والعضااالً بعاااد كااال مااان الساااباحة 

 والعدو وتمرٌنات المفز

ٌاساااااٌن طاااااه 
 الحجار

فسااااااااااااااااااااالجة  9112 دكتوراه
التاااااااااااااااااادرٌب 

 الرٌاضً

شاااااام حساااااان ها 54
 عبدهللا محمود

لثالث مناطك  ٌكٌةنكاباٌومٌال بعض المتغٌرات عاللة
 متر فراشة 95من داخل وخارج الماء بزمن سباحة 

فالح طه 
 حمو 

 تربٌة رٌاضٌة   9111 ماجستٌر

 علااااااً عباااااادهللا 55
 خلف ابراهٌم

نفسـً ال لتخفٌف التوتر اديـر برنامج إرشـأث
 العرالٌة بعض األندٌة لدى العبً المصاحب لألداء

 لفئة المتمدمٌن الرماٌةب

ناظم شاكر 
 الوتار

علم النفس  9116 ماجستٌر
 الرٌاضً



دمحم مرعً علاً  56
 دمحم

اثر التدرٌب الفتري باستخدام ازمنة مختلفة من منطماة 
الجهااد االولااى فااً بعااض المتغٌاارات البدنٌااة والمهارٌااة 

 ومعدل سرعة النبض لدى العبً كرة السلة

كنعان محمود 
 الرزاقعبد 

التربٌة  9114 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

 

دمحم خالااااااااااد دمحم  52
 داإد

أثر برنامج للمهارات النفسٌة على تعبئة الطالة 
النفسٌة المثلى ومستوى االنجاز واألداء الفنً لالعبً 

 كرة المدم الشباب

مإٌد عبد 
 الرزاق حسو

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر

معاااااااااد ماااااااااانع  51
 عالوي  

حركً لمفاصل الجسام بابعض المتغٌارات عاللة المدى ال
الكٌنماتٌكٌااة لمسااار لضااٌب الثماال للجااانبٌن فااً رفعااة 

 الخطف

لٌث اسماعٌل 
 صبري

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر

زٌد فتاح دمحم  52
 جاسم

الكفاٌات اإلدارٌة والتنظٌمٌة فً األندٌة الرٌاضٌة 
 للمنطمة الشمالٌة من العراق

رٌاض احمد 
 إسماعٌل

التربٌة  9111 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

شااٌروان صااال   61
 خضر الجاف

أثر استخدام جـــدولة الممارسة فً انتمال أثر التعلم 
 العمودي لبعض مهارات الجمناستن

دمحم خضر 
 اسمر

 التعلم الحركً 9116 دكتوراه

تؤثٌر تدرٌبات )وزن الجسم ـ االثمال( والبلٌومترن فً  ماهر فاضل دمحم 61
جمناستن الفنً ومستوى بعض حركات أجهزت ال

 االداء المهاري والبدنً   

عبدالجبار 
 عبدالرزاق

علم التدرٌب  9111 دكتوراه
 الرٌاضً

اوس دمحم طاااااااااه  69
 دمحم

اثر منهاج تدرٌبً لائم على )التحلٌل الفسٌولوجً( فً 
عدد من المتغٌرات البدنٌة والمهارٌة المفردة والمركبة 

   لالعبً كرة السلة الشباب  

دمحم نبٌل 
 عبدهللا

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر

دراسة ممارنة فً لٌم بعض المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة  اٌاد شهاب احمد 63
السفلى و العلٌا المسٌطرة وغٌر  األطرافبٌن 

المسٌطرة لحراس المرمى للمحاوالت الناجحة و 
 الفاشلة للتصدي لرمٌات الجزاء فً كرة الٌد

ودٌع ٌاسٌن 
 دمحم الخلٌل

تربٌة رٌاضٌة/  9111 دكتوراه
 باٌومٌكانٌن

احمد إدرٌس  64
 دمحم خضر

الفاعلٌة التنظٌمٌة للمنظمات الرٌاضٌة فً محافظة 
نٌنوى وفماً لبعض المتغٌرات الشخصٌة لهٌئاتها 

  اإلدارٌة من وجهة نظر العاملٌن فٌها 

عدي غانم 
 محمود

التربٌة  9111 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

ضاااااااٌاء زكاااااااً  65
 مإبراهٌ

بناء بطارٌة اختبار ممٌزات األداء الماهر ولدرتها 
على التنبإ والتصنٌف بالتحصٌل لعدد من المواد 

 العملٌة لطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

ثٌالم ٌونس 
 عالوي

 لٌاس وتموٌم 9111 ماجستٌر

شااااااهاب احمااااااد  66
 حسن الظاهر

بناء بطارٌتً اللٌالة الحركٌة والمإشرات الجسمٌة 
   ئً التعلم للتالمٌذ بطٌ

ثٌالم ٌونس 
 عالوي

 لٌاس وتموٌم   9111 دكتوراه

عماااااار شاااااهاب  62
 أحمد

تصااامٌم وبنااااء بعاااض اإلختباااارات المهارٌاااة الهجومٌاااة 
  لالعبً خماسً كرة المدم  

مكً محمود 
 حسٌن

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر

بٌرٌفان عباد هللا  61
دمحم سااااااااااااااااااعٌد 

 المفتً

الحركٌاااة وااللعااااب اثااار اساااتخدام برناااامجٌن بااللعااااب 
االستكشاااافٌة فاااً تطاااوٌر بعاااض المهاااارات الحركٌاااة 

لادى تالماذة  االساسٌة والسالون االستكشاافً الرٌاضاً
 الصف الثانً االبتدائً

طااااااالل نجاااااام 
عبااااااااااااااااد هللا 

 النعٌمً  

التربٌاااااااااااااااااااااة  9115 دكتوراه
 الرٌاضٌة

تااؤثٌر الجهااد الهااوائً الفتااري و المسااتمر فااً أشااكال و  دٌار مغدٌد احمد 62
 روكسدة الدهون وعدد من مضادات األكسدةبٌ
 لالعبً الدراجات الهوائٌة 

ولٌد حمٌد 
 ٌوسف

فسلجة  9112 دكتوراه
 التدرٌب

شاااااااااااااااااهلة دمحم  21
 سلطان

تؤثٌر العوامل البٌئٌة والشخصٌة على التماسن 
 االجتماعً لدى الفرق الرٌاضٌة 

ناظم شاكر 
 ٌوسف

علم النفس  9112 دكتوراه
 الرٌاضً  

صاااطفى حاماااد م 21
 حمد مولود

استخدام المجمعات التعلٌمٌة والمراجعة الذاتٌة فً 
 تعلٌم بعض مهارات كرة الٌد وأثرهما فً نواتج التعلم

ضٌاء لاسم 
 الخٌاط

 طرائك تدرٌس 9116 دكتوراه

مإٌاااااااااد عباااااااااد  29
 الرزاق حسو

تؤثٌر الضغط النفسً والجهد البدنً فً بعض 
االستجابات الهرمونٌة وفماً للسمات الشخصٌة السائدة 

 لدى العبً كرة السلة

ٌاسٌن طه 
 دمحم علً

علم النفس  9116 دكتوراه
 الرٌاضً

ٌاساار منٌاار طااه  23
 علً البمال

أثر تناول مادة الكرٌاتٌن النمً المصاحب للتدرٌب فً 
ٌة والوظٌفٌة والكٌموحٌوٌة  بعض المتغٌرات البدن

 والمكونات والمٌاسات الجسمٌة

ٌاسٌن طه 
دمحم علً 
 الحجار

علم التدرٌب  9116 دكتوراه
 الرٌاضً

عصااام دمحم عبااد  24
  الرضا 

أثر استخدام برنامج إرشادي انتمائً ممترح لتلبٌة 
الحاجات اإلرشادٌة وتنمٌة تمدٌر الذات لدى ناشئً 

 كرة السلة 

ناظم شاكر 
 سف الوتارٌو

علم النفس  9111 دكتوراه
 الرٌاضً

دمحم خٌااار الااادٌن  25
 صال 

عاللة الطاللة النفسٌة والتوتر النفسً واالستثارة 
االنفعالٌة بمستوى اإلنجاز المهاري لدى العبً 

 خماسً كرة المدم

زهٌر ٌحٌى 
 دمحم علً

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر



 أوجه بعض بٌن باألثمال درٌبالت تزامن أثر إنتمال عمار مإٌد عمر 26
 الجسمً البناء متغٌرات بعض فً وأثره العضلٌة الموة

 الطائرة الكرة لالعبً

ٌاسٌن طه 
 دمحم

التدرٌب  9119 دكتوراه
 الرٌاضً

عماااااار عٌااااادان  22
 شرٌف زبٌر

أثر أسلوبً تدرٌس األلران والتبادلً الثالثً فً 
إكساب فن أداء واحتفاظ واستثمار ولت التعلم 

 ادٌمً لبعض المهارات األساسٌة بالتنسألك

ولٌد وعدهللا 
 علً االطوي

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر

عبااااااااااااااادهللا دمحم  21
 طٌاوي حمام

فاعلٌة تمارٌن بدنٌة باستخدام نسب ممترحة من 
االوزان اإلضافٌة فً عدد من المتغٌرات البدنٌة و 

 المهارٌة لالعبً كرة المدم للشباب

نوفل دمحم 
 محمود

التدرٌب  9115 وراهدكت
 الرٌاضً

ازاد شاااااااااااااافٌك  22
 شمس الدٌن

تمٌٌم أوضاع وزواٌا مختلفاة فاً أنتااج الماوة المصاوى 
الشاااد العضااالً الثابااات والمتحااارن لالعباااً الماااوة  مااان

 المتمدمٌن فً محافظة نٌنوى البدنٌة

عبدالكرٌم 
 لاسم غزال

االدارة  9111 ماجستٌر
 والتنظٌم

كرة السلة فً مدٌنة الموصل من عام تارٌخ لعبة  دمحم رمضان نجم 11
1239 – 1211 

هاشم احمد 
 سلٌمان                   
 تربٌة رٌاضٌة 9115 دكتوراه

انتظااااار فاااااروق  11
 الٌاس صوران

"المسند وجدانٌاً" والمصة الحركٌة  التعلٌم الملطف
المصورة وتؤثٌرهما فً النمو الحركً والمعرفً 

 سنوات 6-5واالجتماعً لدى االطفال بعمر 

ضٌاء لاسم 
 الخٌاط

 طرائك تدرٌس 9115 دكتوراه

فهد صال  ذٌااب  19
 الشهاب

 

تمٌااااٌم األداء اإلداري للحكومااااة المحلٌااااة فااااً المجااااال 
الرٌاضً من وجهة نظر أعضاء الهٌئاات والمإسساات 

 الرٌاضـٌة فً محافظة كركون

خالاااد محماااود 
 عزٌز

التربٌااة البدنٌااة  9111 ماجستٌر
وعلاااااااااااااااااااااوم 

 الرٌاضة

عبد الساالم عباد  13
 الجبار

تؤثٌر برامج تعلٌمٌة باأللعاب التمثٌلٌة والحركٌة 
باألدوات وبدونها لتنمٌة بعض المدرات البدنٌة 

 الحركٌة واالبداعٌة لدى تالمٌذ الصف الثالث االبتدائً 

لتٌبة زكً 
 طه التن       

 طرائك تدرٌس 9112 دكتوراه

ساااااتٌفان ججاااااو  14
 مارزٌنا

واللٌالااة  ةوالوظٌفٌاا اسااات الجساامٌةالمٌ بعااض فاعلٌااة
لالعبااً بؤعمااار كاارة الماادم مهااارات  بعااض البدنٌااة فااً

 سنة 11-19

محمااود شااكر 

 صال  

التربٌااة البدنٌااة  9116 ماجستٌر
وعلاااااااااااااااااااااوم 

 الرٌاضة

رائااااااد ابااااااراهٌم  15
 فتحً

توظٌف برنامجٌن تعلٌمٌٌن ممترحٌن بؤستخدام 
برمج السبورة الذكٌة التفاعلٌة والتعلٌم التفاعلً الم

فً دلة االداء الفنً  للمهارات الكشفٌة والتحصٌل 
 المعرفً

صفاء ذنون 
 اسماعٌل

طرائك  9115 دكتوراه
 التدرٌس

بسااااااام فااااااوزي  16
 الجبوريحسٌن 

تطبٌك استراتٌجٌة ضمان جودة التعلٌم "إدٌكسل" 
لتدرٌس مادة طرائك التدرٌس فً التحصٌل المعرفً 

 والمهاري وتنمٌة أسالٌب التفكٌر

دمحم لٌث 
 داوود البنا

طرائك  9115 دكتوراه
 التدرٌس

خالااااااد حسااااااٌن  12
 عبدهلل

فاعلٌة برنامج تدرٌبً نفسً فً تطوٌر  بعض 
 المدرات البصرٌة والتصوٌب لدى العبً  كرة السلة

مإٌد عبد 
 الرزاق حسو

علم النفس  9115 دكتوراه
 الرٌاضً

تحساااااااااااااااااااااااٌن  11
 عبدالرحمن دمحم

باستخدام رٌاضة كرة أثر برنامج التمكٌن االجتماعً 
العٌن فً تخفٌف أزمة الهوٌة لذوي االحتٌاجات 

 الخاصة )الصم والبكم(

ناظم شاكر 
 ٌوسف

علم النفس  9115 دكتوراه
 الرٌاضً

احماااااااد جاسااااااام  12
 سلٌمان جاسم

الفاعلٌة الذاتٌة لخفض الشرود  أثر انموذج باندورا فً
 الذهنً لدى العبً كرة المدم

خشمان حسن 
 علً

علم النفس  9116 دكتوراه
 الرٌاضً

احماااااد إدرٌاااااس  21
 دمحم خضر

الفاعلٌة التنظٌمٌة للمنظمات الرٌاضٌة فً محافظة 
نٌنوى وفماً لبعض المتغٌرات الشخصٌة لهٌئاتها 

  اإلدارٌة من وجهة نظر العاملٌن فٌها 

عدي غانم 
 محمود

التربٌة  9111 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

احماااااااااد عباااااااااد  21
 المطلب دمحم

مهارٌة لالعبً كرة الٌد  –اختبار بدنٌة بناء بطارٌة 
   الشباب     للمنطمة الشمالٌة  

عبد الكرٌم 
 لاسم غزال

التربٌة  9111 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

الحكااااااااااااااااام دمحم  29
 ٌونس  

اثر تمارٌن هوائٌة فترٌة معتمدة على منطمتً الجهد 
الثالثة والرابعة فً عدد من المتغٌرات البدنٌة و ) 

 ( لالعبً كرة المدم الشباب المهارٌة المركبة

زهٌر لاسم 
 حمودي

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر

الولٌاااااااد ساااااااالم  23
 سلطان

أثر بعض التمارٌن التخصصٌة  فً عدد من المتغٌرات 
البدنٌة  والباٌوكٌنماتٌكٌة واألداء الفنً واالنجاز فً 

 متر حرة للناشئٌن 51سباحة 

زٌاد ٌونس 
 الصفار

 ضٌةتربٌة رٌا 9111 ماجستٌر

دراسة ممارنة فً لٌم بعض المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة  اٌاد شهاب احمد 24
السفلى و العلٌا المسٌطرة وغٌر  األطرافبٌن 

المسٌطرة لحراس المرمى للمحاوالت الناجحة و 
 الفاشلة للتصدي لرمٌات الجزاء فً كرة الٌد

ودٌع ٌاسٌن 
 دمحم

تربٌة رٌاضٌة/  9111 دكتوراه
 باٌومٌكانٌن



باااااااراء طاااااااارق  25
 حمدون

انتمال أثر التعلم العمودي والعمودي المعكوس فً تعلم 
األداء الفنً ومستوى االنجاز بٌن سباحتً الصدر 

 والحرة

عامر دمحم 
 سعودي

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر

درٌد سهٌل عباد  26
 هللا

دراسة ممارنة لتؤثٌر بعض األدوات الخاصة والتمنٌات 
أداء الضربتٌن األمامٌة التربوٌة فً تحسٌن فن 

 والخلفٌة بالتنس واالحتفاظ بهما  

ولٌد وعدهللا 
 علً

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر

سٌف الدٌن  22
 عبدالرحٌم

اثر دمج بعض أسالٌب جدولة الممارسة فً التعلم  
واالحتفاظ باألداء الفنً ومستوى االنجاز بفعالٌة رمً 

 الرم 

جاسم دمحم 
 ناٌف

 ٌة رٌاضٌةترب 9111 ماجستٌر

عدنان هادي  21
 موسى

أثر استخدام برامج تعلٌمٌة بؤنظمة السٌطرة الحركٌة 
فً دلة وسرعة وفن أداء بعض المهارات األساسٌة 

 بالكرة الطائرة "

جاسم دمحم 
 ناٌف الرومً

 دكتوراه

 

تربٌة رٌاضٌة  9119
 تعلم حركً/ 

عصام دمحم عبد  22
  الرضا 

مائً ممترح لتلبٌة أثر استخدام برنامج إرشادي انت
الحاجات اإلرشادٌة وتنمٌة تمدٌر الذات لدى ناشئً 

 كرة السلة 

ناظم شاكر 
 ٌوسف

 دكتوراه
 

علم النفس  9111
 الرٌاضً

عالء عبدالستار  111
 عبدالرزاق

أثر استخدام أسلوب التدرٌس فً تحصٌل مهارة 
 اإلرسال المستمٌم والماطع بالتنس واالتجاه نحو المادة  

هللا ولٌد وعد
 علً

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر

علً حامد  111
 مرعً

أثر تمارٌن المطاولة الخاصة بؤسلوب تمسٌم 
الجسم)علوي وسفلً( فً عدد من المتغٌرات البدنٌة  

 ( متر صدر للناشئٌن   51واألنجاز فً سباحة )

موفك سعٌد 
 احمد

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر

علً طارق  119
 باهر إسمٌر

ممارنة لبعض المتغٌرات المٌكانٌكٌة للمحاوالت دراسة 
الفاشلة والناجحة فً لسم النتر للرباعٌن الشباب 

 لمحافظات المنطمة الشمالٌة

ثائر غانم مال 
 علو

العلوم  9111 ماجستٌر
الرٌاضٌة / 
 الباٌومٌكانٌن

علً عبداالله  113
 ٌونس

دافعٌة الكفاءة المدركة وعاللتها بالمناخ النفسً 
 اعً لدى العبً كرة الٌدواالجتم

ناظم شاكر 
 ٌوسف الوتار

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر

فراس ٌونس  114
 ذنون

دراسة تحلٌلٌة باٌوكٌنماتٌكٌة لألداء الفنً للضرب 
الساحك المطري من المنطمة الخلفٌة فً الكرة 

 .الطائرة

ثائر غانم 
 حمدون  

العلوم  9111 ماجستٌر
الرٌاضٌة / 
 الباٌومٌكانٌن

لإي باسل علً  115
 الراوي

نمو عدد من المٌاسات الجسمٌة و الصفات البدنٌة 
لطالب المدارس الممارسٌن وغٌر الممارسٌن لكرة 

( سنة فً مدٌنـة  11 - 13السلـة بؤعــمار     )
 الـموصل

إٌثار عبد 
 الكرٌم غزال

التربٌة  9119 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

دمحم خٌااار الااادٌن  116
 صال 

لنفسٌة والتوتر النفسً واالستثارة عاللة الطاللة ا
دى العبً  االنفعالٌة بمستوى اإلنجاز المهاري ل

  خماسً كرة المدم

زهٌر ٌحٌى 
 دمحم

 تربٌة رٌاضٌة 9111 ماجستٌر

أثر استخدام إستراتٌجٌة التدرٌس بالخطوات فً  دمحم علً فٌاض 112
إكساب المعرفة الخططٌة بكرة الٌد وتنمٌة التفكٌر فوق 

 المعرفً

ضٌاء لاسم 
 الخٌاط

 طرائك تدرٌس 9111 ماجستٌر

دراسة تحلٌلٌة لبعض المتغٌرات المٌكانٌكٌة للتصوٌب  ٌحٌى دمحم دمحم 111
من المفز بمواجهة ارتفاعات مختلفة لحائط الصد 

 وعاللتها بدلة التصوٌب فً كرة الٌد

لإي غانم 
 سعٌد

 دكتوراه

 

باٌومٌكانٌن /  9111
 كرة الٌد 

 هااااااونر صااااااابر 112
 محمود

العوامل التنظٌمٌة لالنتماء المهنً و النضج الوظٌفً 
الكفاٌات المٌادٌة لمدربً كرة المدم فً اللٌم كردستان و

 العراق

عدي غانم 
 محمود

 دكتوراه

 

 إدارة والتنظٌم 9115

دمحم عبد السالم  111
 حازم

الضبط االجتماعً وعاللته بالعنف الرٌاضً لدى 
 الخاصة الالعبٌن من ذوي االحتٌاجات

رافع ادرٌس 
 عبد الغفور

التربٌة البدنٌة  9111 ماجستٌر
 لرٌاضةاعلوم 

أمٌنه كرٌم  111
 حسٌن

إستراتٌجٌتً النمذجة وتآلف األشتات فً  استخدام
فً بعض نواتج  وأثرهماتعلٌم فعالٌة الوثب الطوٌل 

 التعلم وتنمٌة التفكٌر فوق المعرفً

أفراح ذنون 
 ٌونس

 دكتوراه
 

درٌس طرائك ت 9115
التربٌة 
 الرٌاضٌة

رزكار مجٌد  119

 خضر

تؤثٌر منهاجٌن تدرٌبٌٌن باستخدام التدرٌب الفتري 
)المتدرج التصاعدي والتنازلً( فً مطاولة السرعة 

 111رات الوظٌفٌة واإلنجاز فً عدو وعدد من المتغٌ
 متر 

إٌاد دمحم 
عبدهللا 
 الزبٌدي

 دكتوراه
 

علم التدرٌب  9115
 الرٌاضً

ن عبااااااد تحسااااااٌ 113
 الرحمن المفتً

أثر برنامج للتمكٌن االجتماعً بإستخدام رٌاضة كرة 
العٌن فً تخفٌف أزمة الهوٌة لذوي االحتٌاجات 

 الصـم والبكـم الخاصة

ناظم شاكر 
 الوتار

 

 دكتوراه

 

علم النفس  9114
 الرٌاضً



احماااااااد جاسااااااام  114
 سلٌمان جاسم

رود الفاعلٌة الذاتٌة لخفض الش أثر انموذج باندورا فً
 الذهنً لدى العبً كرة المدم

خشمان حسن 
 علً

علم النفس  9116 دكتوراه
 الرٌاضً

بسمان محمود  115
 أٌوب

دور عملٌات إدارة المعرفة وأبعاد الثمافة التنظٌمٌة فً 
الفاعلٌة التنظٌمٌة لمنتدٌات الشباب والرٌاضة فً 
العراق من وجهة نظر مالكاتها اإلدارٌة والتدرٌبٌة 

  الرٌاضٌة  

رٌاض أحمد 
 اسماعٌل

 دكتوراه
 

االدارة  9115
 والتنظٌم   

رٌاض عكاب  116
 مرعً

اثر برنامج نفسً باستخدام التعامل اإلٌجابً للوصول 
الى لمة االداء  والشعور بالرضا الحركً فً درس 

 الجمناستن

عبد الجبار 
 عبدالرزاق

علم النفس  9116 دكتوراه
 الرٌاضً

أمٌنة كرٌم   112
 حسٌن

دام استراتٌجٌتً النمذجة وتآلف األشتات فً استخ
تعلٌم فعالٌة الوثب الطوٌل وأثرها فً بعض نواتج 

 التعلّم وتنمٌة التفكٌر فوق المعرفً

أفراح ذنون 
 ٌونس

 دكتوراه
 

طرائك  9115
 التدرٌس

وائاال دثااار علااً  111
 عبدهللا

اثر الحمٌبة التعلٌمٌة باستخدام تكنولوجٌا التعلٌم فً 
حتفاظ لمادة طرائك تدرٌس التربٌة التحصٌل واال

 الرٌاضٌة وتنمٌة التفكٌر االبداعً

جمال شكري 
 بسٌم

التربٌة البدنٌة  9111 ماجستٌر
وعلوم 
 الرٌاضة

دمحم فارس  112
 صال 

دراسة ممارنة لبعض المتغٌرات المٌكانٌكٌة ألداءٌن 
مختلفً المسافات من االرسال الساحك وعاللتهما 

 الطائرة بالدلة لدى العبً كرة

عبدالملن 
 سلٌمان دمحم

التربٌة البدنٌة  9111 ماجستٌر
وعلوم 
 الرٌاضة

عبدالحك شهاب  191
 أحمد

ممارنة مستوى حركٌة المعرفة لبعض المتغٌرات 
ومستوٌات الشارة الخشبٌة للمادة الكشفٌٌن  الشخصٌة
 فً العراق

بثٌنة حسٌن 
 علً الطائً

 إدارة وتنظٌم 9112 ماجستٌر

نعم عبد الم 191
 حمران نامس

اسباب شغب المالعب واسالٌب مواجهتها من وجهة 
نظر الحكام واالدارٌٌن والمدربٌن لبعض اندٌة الدوري 

 العرالً الممتاز لكرة المدم

دمحم ذاكر 
 سالم

التربٌة البدنٌة  9112 ماجستٌر
 وعلم الرٌاضة

سٌف سعد  199
 عزت ظاهر

سبة بناء اختبارات الكشف عن تشوهات الموام المكت
للجزء العلوي من الجسم لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة 

 فً مدٌنة الموصل

عمر سمٌر 
 ذنون

التربٌة البدنٌة  9112 ماجستٌر
 وعلوم

انماااااااااار عباااااااااد  193
 المنعم ٌونس

فاعلٌة التصنٌف ومإشراته باعتماد االسلوب 
العنمودي لفرق والعبً كرة لدم الصاالت من طالب 

( سنة فً مدٌنة 15-13)المدارس المتوسطة بؤعمار
 الموصل

ثٌالم ٌونس 
 عالوي

المٌاس  9112 دكتوراه
 والتموٌم

دمحم عبد الوهااب  194
 عزٌز

رإٌة ممترحة لخصخصة االندٌة الرٌاضٌة فً العراق 
 من وجهة نظر هٌئاتها االدارٌة

عدي غانم 
 محمود

االدارة  9112 دكتوراه
 والتنظٌم

ابتهال دمحم  195
 ٌوسف

ٌة للشخصٌة لالعبً ذوي االعالة السمات االٌجاب
 الحركٌة

مإٌد 
 عبدالرزاق

التربٌة البدنٌة  9112 ماجستٌر
 وعلم الرٌاضة

إٌناس عناد  196
 أحمد جاسم

فاعلٌة أسلوب فرق التعلم التنافسً ذات المجامٌع 
المتجانسة وغٌر المتجانسة فً التحصٌل المعرفً 
 والمهاري لبعض المهارات الهجومٌة فً كرة السلة

سلوان خالد 
 محمود

التربٌة البدنٌة  9112 ماجستٌر
 علوم الرٌاضة

ذاكااااار محفاااااوظ  192
 حامد دمحم

دور الموة التنظٌمٌة والمتغٌرات الشخصٌة للمدربٌن 
فً تعزٌز الروح الرٌاضٌة لالعبً اندٌة الدوري 

 العرالً الممتاز لكرة لدم الصاالت .

رٌاض احمد 
 اسماعٌل

االدارة  9112 دكتوراه
 ظٌموالتن

تؤثٌر استخدام التدرٌبات البالستٌة بالكرات الطبٌة فً  احمد عبد فتحً 191
بعض الصفات البدنٌة والمهارات االساسٌة لالعبً 

 كرة الٌد

معن 
عبدالكرٌم 

 جاسم

التربٌة البدنٌة  9112 ماجستٌر
 علوم الرٌاضة

خالااد حسااٌن دمحم  192
 صال 

أثر استخدام تمرٌنات مشروطة فً تطوٌر بعض 
 لصفات  البدنٌة والمهارٌة لالعبً كرة الٌدا

عثمان عدنان 
 عبد الصمد

التربٌة البدنٌة  9112 ماجستٌر
 علوم الرٌاضة

علً صال   131
 هادي

تؤثٌر منهاج تدرٌبً تخصصً فً بناء االجسام 
باستخدام االثمال الحرة واالجهزة الحدٌثة فً عدد من 

 اوجه الموة العضلٌة ومكونات البناء الجسمً

ٌاسر منٌر 
 طه

التربٌة البدنٌة  9112 ماجستٌر
 علوم الرٌاضة

بشار جاسم دمحم  131
 ابراهٌم

تؤثٌر استخدام جهاز التحفٌز الكهربائً 
( فً بعض المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة EMSللعضالت)

واالداء المهاري لحركة الملبة الهوائٌة االمامٌة 
 المستمٌمة على جهاز بساط الحركات االرضٌة فً

 الجمباز

أُبً رامز 
 عبد الغنً

 الباٌومٌكانٌن 9112 ماجستٌر

 



رٌااان ساامٌر دمحم  139
 سلٌم

أثر جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة 
فً التعلم واالحتفاظ بفن األداء لبعض المهارات 
 الهجومٌة واالنجاز للمغلمة والمفتوحة بكرة السلة

جاسم دمحم 
 ناٌف

 لحركًالتعلم ا 9112 دكتوراه

فضاااااااء زهٌاااااار  133
 سلطان مهدي

أثر برنامجٌن تعلٌمٌٌن باستخدام ملف االنجاز 
االلكترونً المعزز باالنشطة االثرائٌة والمصاحب 

للطرٌمة المتبعة فً التموٌم التكوٌنً وتنمٌة التفكٌر 
كساب بعض مفاهٌم طرائك تدرٌس التربٌة إالتؤملً و
 .البدنٌة

ضٌاء لاسم 
 حمو

 ائك تدرٌسطر 9112 دكتوراه

ربٌاااااااااااااااااااااااااااااع  134
عباااااااااااااادالوهاب 

 ادرٌس

مسافات وتؤثٌر تمرٌنات خاصة لتموٌم مسار ونسب 
واإلنجاز  الوثبات الثالث وبعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة

 فً الوثبة الثالثٌة

عناد 
جرجٌس 
 عبدالبالً

علم التدرٌب  9112 دكتوراه
 الرٌاضً

أحمااااااااد مإٌااااااااد  135
 حسٌن

السباحة الحرة ( بمهارٌة-بناء اختبارات )بدنٌة 
 للمتمدمٌن

مكً محمود 
 حسٌن

 لٌاس وتموٌم 9112 دكتوراه

منهااااال خطاااااااب  136
 سلطان

فاعلٌة استخدام استراتٌجٌات تنظٌم العواطف فً تنمٌة 
الذكاء االنفعالً لدى العبً مشروع البطل األولمبً 

 فً مركز مدٌنة الموصل

ناظم شاكر 
 ٌوسف

علم النفس  9112 دكتوراه
 الرٌاضً

ٌنااااااً مشااااااكو ز 132
 حجً مراد

Complexity matching processes during 

the coupling of biological systems: 

Application to rehabilitation in elderly 

MONTP

ELLIER 

التربٌة البدنٌة  9112 دكتوراه
وعلوم 
 الرٌاضة 

علً انور احمد  131
 محمود  

ة للنظام تؤثٌر التدرٌب الفتري باستخدام أزمنة مختلف
الفوسفاجٌنً فً بعض المدرات البدنٌة والحركٌة 

 الخاصة لدى الطلبة الممارسٌن بسالح الشٌش

زٌاد ٌونس 
 دمحم الصفار

علم التدرٌب  9112 دكتوراه
 الرٌاضً

درٌد سهٌل عباد  132
 هللا

تؤثٌر برنامج تدرٌبً لتنمٌة الممارسات التدرٌسٌة 
مً التربٌة االبداعٌة والذكاء االستراتٌجً لدى معل

 الرٌاضٌة

 تربٌة رٌاضٌة 9112 دكتوراه أٌاد دمحم شٌت

أحمااااااد ٌااااااونس  141
 حامد

دراسة الستجابات عدد من المتغٌرات الفسٌولوجٌة 
والكٌموحٌوٌة عند اداء تمرٌن تراكمً باستخدام 

األثمال للمسمٌن العلوي والسفلً ومختلط بٌنهما وفً 
 أزمنة مختلفة من االستشفاء

أحمد عبد 
 نً طهالغ

فسلجة تدرٌب  9112 دكتوراه
 رٌاضً

اٌهاااااان حساااااٌن  141
 صال 

أثر برنامج لائم على التوازن والتوافك الحركً فً 
دلة أداء بعض المهارات الفنٌة األساسٌة بالكرة 

 الطائرة

احمد حامد 
 احمد

التربٌة البدنٌة  9112 ماجستٌر
وعلوم 
 الرٌاضة

ساااالٌمان زهٌاااار  149
 ذنون

عامل مع الغضب تفاعلٌة برنامج ارشادي فً تحسٌن ال
 وتحمٌك الذات للالعبٌن الناشئٌن فً لعبة المصارعة

عصام دمحم 
 ضاعبد الر
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