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 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ت

1 
 بالتنس االرسال دقة مهارة أداء بمستوى وعالقتها الجسمية القياسات بعض

 األرضي

 عباس جبار عمارأ.م.د.

 ايادم.م. عبد المنعم عبد فراسأ.م.د.
 شعالن كامل

1-15 

2 
 الناشئين المرمى حراس لالنتقاء الدافعية للسمات والمستويات المعايير تحديد

 القدم لكرة

 راشد ناصر الرحمن عبد د.أ

 جاسم جبار حسين د.م

 خريبط مزهر رياض د.م
16-27 

3 
 للعبء وفقا االنتقائي االنتباه تأخير زمن لقياس محوسب برنامج تصميم

 المتقدمين السلة كرة لالعبي اإلدراكي
 محمد علي سيف:  الباحث

 محمد الرحمن عبد مصطفى د.ا
28-41 

4 
 والمهارية البدنية القدرات لبعض البينية االرتباطية العالقات دراسة

 القدم بكرة االنبار اندية العبي لدى والوظيفية

 حسين الجبار عبد عارف د.م.أ

 جاسم خليل ليث م.م

 احمد صادق محمد م.م
42-59 

5 
 وعالقتها االنثروبومترية والقياسات والحركية البدنية القدرات بعض دراسة
 القدم كرة في الدحرجة بمهارة

 حسين الجبار عبد عارف د.م.أ
 احمد صادق محمد م.م

 كمال ودود مها م.م
60-79 

6 
 في السلة بكرة المؤسسات فرق العبي لدى الفني االداء لتقييم تحليلية دراسة

 ديالى محافظة
 كريم الحسين عبد عدي د.م.أ

 جبار علي نزار. م
80-90 

7 
 التهــديف وقـوة دقة في واليسرى اليمنى الرجل العبي بين مقارنة دراسة

 الصـــــــــاالت قـــــــــدم بكــرة

 جاسم  عبدالكريم معن د.م.أ

 هللا عبد ضمياءعلي د.م.أ
 محمد مؤيد نغم د.م

91-99 

8 
 صالح محمد الجبار عبد عباس والسلة اليد كرة العبي بين الالهوائية القدرات في مقارنة دراسة

 محميد عبد ثعبان محمد
100-105 

9 
 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية طلبة بين االنتباه حدة في مقارنة دراسة

 الموصل مدينة في اإلعدادي السادس وطلبة

           ذنون سمير عمر د. م.أ

          صالح خيرالدين محمد د.م
 القهار عبد رنين السيدة

106-114 

10 
 االثقال برفع والنتر الخطف رفعتي وانجاز باداء السلبية الذاتية االفكار عالقة

 بغداد جامعة االولى المرحلة لطالب
  الحسن عبد اديب غسان د. م

 عبداالمير حسين وفاء.م
115-130 

11 
 بكرة وسرعة بدقة التمرير اختبار في البدنية المتغيرات بعض مساهمة نسب

 اليد
 محمد المطلب عبد احمد م. م

 الياس محمد نايف فتحي
131-146 

12 
 التعلم صعوبات لذوي حركية الحس االدراك القدرات لبعض تحليلية دراسة

 االبتدائية المدارس تالميذ بعض على
 مشتت محمد رائد د.أ
  الحميد عبد قسور د.م.أ

 حسين علي عبير د.م
147-154 

13 
 المؤشرات وبعض mct1 لجين التغاير مستوى بداللة باالنجاز التنبوء

 حرة سباحة م 200,100,50 لسباحة للدم الكيميائية

  عزيز عدنان أسعد د.ا

  كحط حسين ثامر د.م

 فريح عيال كمال د.م

155-171 

14 
 وعلوم البدنية التربية كلية في الرابع الصف طلبة يواجهها التي المشكالت
 التخرج بحث مشروع اعداد في الموصل جامعة في الرياضة

  اسماعيل احمد رياض. د.أ

                                     الكواز غانم عدي د.م.أ
172-183 

 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ت

15 
 العيسى سليمان احمد هاشم د.أ القدم بكرة الضائع الوقت

 الخطيب حميد ماجد اشرف م.م
184-192 

16 
 لحراس الخاصة البدنية القدرات لبعض معيارية ومستويات درجات أيجاد

 العراق في اليد بكرة الشباب مرمى
 207-193 سلمان عزيز حردان. د.م.أ

17 
  سنة( 18-16) لألعمار القدم كرة لالعبي جسمية اختبار قياسات بطارية بناء

 .الموصل مدينة في

                                   عزيز منعم معتصم د.م

 غزال الكريم عبد إيثار د.أ
208-228 

18 
 للصاالت القدم كرة لالعبات الحركي االدراك سرعة اختبار وتقنين تصميم

 سنة( 19) دون لألعمار
 راشد ناصر عبدالرحمن د.أ

 حسين ستار مثنى م.م
229-240 



 

19 
 للرأس االمامي والميل الوزن لقياس محوسبة مبتكرة وسيلة وتقنين تصميم

 بأعمار االعدادية المدارس لطلبة الحركية القدرات لبعض الخطية وعالقتها

 البصرة محافظة في 16-17

 محمد عبدالرحمن مصطفى د.أ
 أمين عبداالمير هذام د.م

 حسون حمد عبداللطيف د.م
241-263 

20 
 بكرة الشباب لالعبين االنتباه تركيز بانواع الدفاعية المهارات بعض عالقة
 السلة

                         الفرطوسي سموم علي.د.أ

 حسين كاظم فاضل م.م
264-277 

21 
 العاملة العضالت لبعض الكهربائي النشاط متغيرات من عدد مساهمة نسب

 التنس لالعبي اليدين بكلتا الخلفية الضربة وقوة دقة في

 غزال الكريم عبد إيثار د.أ

 ذنون غانم وليد د.أ

 يونس فاروق عمر م.م
278-294 

22 
 الريشة لناشئ الخاصة البدنية القدرات لبعض معيارية مستويات تحديد

 – كردستان إقليم في سنة( 13-10) من السنية للمرحلة( بادمنتون) الطائرة

 العراق

                                                       محمد عمر دالوركريمم.م.   
    حسين صابر بارزانم.م.

295-321 

23 
 على المهاري االداء بمستوى وعالقته المهارية المعرفة مستوى تقييم   

 وعلوم البدنية التربية كلية طالب لدى الفني الجمناستك اجهزة بعض

 الموصل جامعة في الرياضة

 طبيل محمد حسين علي د. م.أ         

 علي محمود فراس م.أ           

 الخوخي
322-348 

24 
 وعالقتها الفسيولوجية المؤشرات وبعض االرادي لالنقباض تتبعية دراسة

 االرضية الحركات بساط على لفتين مع الخلفية الهوائية للقلبة االداء بصعوبة

 الجمناستك منتخب لالعبي

          عارف اللطيف عبد ماهر. د.أ       
              حمادي قاسم هبة.م.م

  علي عمران: الماجستير طالب
349-360 

25 
 الصاالت قدم كرة لالعبات الجسمية بالقياسات بالتنبؤ والوزن الطول فاعلية

 372-361 الزهيري جميل خلف ربيع.م

26 
 التربية كلية طلبة بين المتعددة الذكاءات وفق القرائية للتفضيالت مقارنة

 جامعة في الرياضة وعلوم البدنية التربية وكلية الرياضيات قسم– األساسية

 ديالى

       البياتي غالب بشار.د.م.أ        
        حسين صبري أميره.د.م

 نوري محمد عبير.د.م
373-384 


