
 لفهرستا

  

 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ت

1 
 مهارتي تعلم في الصعبة واالجزاء االقران تدريس اسلوبي استخدام تأثير

 الطائرة بالكرة الصد وحائط الساحق الضرب
 صالح فاضل حيدر د.م

 حميد الكريم عبد جمال د.م
 حمدم الجليل عبد قيس م.م

1-11 

2 
 لطالب التدريس مهارات تطوير في المرقمة الرؤوس استراتيجية فاعلية

 الرياضية وعلوم البدنية التربية كلية الثالثة المرحلة
          علي فاضل قحطان د.م
 عباس عقيل احمد م.م

 رشيد عمر م.م

11-22 

2 
                               سليمان ابراهيم خليل د. أ بالتنس االرضيتين الضربتين مهارتي تعلم في مباشرين اسلوبين دمج أثر

 خلف حماد حميد د.  م
22-21 

2 
 منصة على فتحا القفز مهارتي بأداء وعالقتها المتعدد الذكاء مستويات

 األرضية الحركات بساط جهاز على اليدين على والوقوف القفز
  علي عويد أنتصار د.أ

 الرضا عبد كاظم بشرى د.أ
 الخزعلي الدين عالء عال

23-11 

1 
المنافسة  قلق خفض في العقلي والتصور باأللوان التهدئة تمرينات تأثير

/  خماسي – ناشئين منتخب العبي لدى) الوظيفية المتغيرات وبعض
 (الثانية الرصافة تربية

  جاسم خالد زينة د. م
  حسون علي الهام م.م

 صبري خنساء د. م

12-12 

1 
 السلة كرة في القفز من التصويب أداء بدقة وعالقته الحركي التذكر

 للناشئين
                            الدليمي زيد عبد ناهدة. د.أ
  األمير عبد حسين بهاء. د.م

12-32 

3 
 الكرة في االساسية المهارات بعض اداء تطوير في الذهني التدريب تأثير

 الطائرة
 42-32 مصيخ زويان لبيب د.م.أ

4 
 الوثب فعالية اداء في السريع التعلم إلسلوب وفقا تعليمي منهج تأثير

 الطويل للطالبات
  كاطع جليل اسيل.د.م.أ

  صبيح إيمان.د.م.ا
 خضر أحمد هادي.د.م

41-22 

2 
 التغذية وفق التفاعلي الفيديو وتقنية االستماع مثلث استراتيجية فاعلية

 الطائرة بالكرة االساسية المهارات بعض تعلم في الراجعة المؤجلة
 للطالبات

 111-22 نوري غني سعيد.د.م.أ

11 
 الكب مهارة اتقان في الدماغ الى المستند للتعلم وفقا تعليمي منهج تأثير
 للطالب المتواري جهاز على

 

        شاكر محمود نبيل د. أ
        هللا سعد جبار فرات د. أ  

 محمد عباس نادية م. م   

111-121 

11 
 المعرفي التحصيل في وأثره المدمج التعلّم على قائم برنامج تصميم

 الرياضية التربية كلية طالب لدى الجمناستك أجهزة لبعض به واالحتفاظ
 اإلمام ذنون صفاء. د. أ

 عزيز دارا أحالم
122-121 

12 
 تعلم على التوليدي التعلم باستراتيجية مقترح تعليمي منهج استخدام أثر

 الموجية الصدر لسباحة الفني االداء
 جعفر محمد رشوان م.أ

 صالح محمد مها د. أ
123-112 

12 
 وتعلم البدنية القدرات بعض تنمية في المشكالت حل اسلوب استخدام تأثير

 الطائرة بالكرة الفنية المهارات
 

               حميد ولهان احمد م.م        
  

 رشيد  حميد  مجاهد د. م.أ    

111-131 

12 
السلمي  التصويب مهارة تعلم في للتدريس مقترحة استراتيجيات تأثير
 للطالب السلة بكرة

 
 144-133 داود علي رافد د.م.أ      

11 
 االبداعي التفكير في( m.u.r.d.e.r)ميردر استراتيجية استخدام فاعلية

 السلة بكرة التهديف انواع بعض وتعلم
 راضي طعمة عماد. د.م.ا

 بجاي زيارة احمد. د.م
142-211 

11 
 جامعة في الرياضية التربية كلية لطلبة الميداني التطبيق مشكالت
 الموصل

 اسماعيل احمد رياض د.أ
 الكواز غانم عدي د.م.أ

211-212 

13 
 وبعض اإلبداعي التفكير تنمية في الحركية القصص استخدام اثر

( 7-6) عمر االيتام دور اطفال لدى السلة بكرة الهجومية المهارات
 قبل من مقدم بحث سنوات

 222-211 عبد هللا لقاء د. م.أ

14 
 مهارة وتعلم احتفاظ في التوليدي التعلم باستخدام مهارية تمرينات أثر

 التربية كلية في األولى المرحلة طالب لدى السلة بكرة الكتف من المناولة
 الرياضية والعلوم البدنية

 شالل رحيم بشائر م.أ
 النعيمي جدوع سوسن د.م

 نعمة ورور اضواء.م
221-221 



 

12 
 بعض لدى الشحوم ونسبة الجسم وزن لتقليل حركية العاب استخدام
 اربيل محافظة في بالسمنة المصابين األطفال

  حسين الجبار عبد عارف د.م.أ
  سعيد االمير عبد عفراء. م

222-211 

21 
  -المرونة) المعرفي االسلوب لذوي اللعب بأسلوب خططية تمرينات تأثر

 السلة بكرة االساسية المهارات بعض تعلم في(  التصلب
 مجيد حر سحر. د.م.أ

 محمود جبار سناريا. د.م.أ
 مجيد جعفر محمد. م.م

212-212 

21 
 المهاري األداء في البدنية التمرينات تقديم خالل من مقترح أسلوب تأثير
 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية طالب لدى الخطف رفعه وتعلم

         لطيف علي نبراس د.م. أ
          سعود حيدر د.م

 سعد عمر د.م

212-231 

22 
 الدفاعية المهارات تعلم في الحاسوب باستخدام الراجعة التغذية تأثير

 الطائرة بالكرة
 حسن رشيد ثائر. د.أ

 محمد غناوي ظاهر. د.م.أ
 إبراهيم خليل عمار. د.م

232-241 

22 
 العرض في كارتي ومك كولب نموذج بأستخدام تعليمي برنامج تأثير

 السلة بكرة السلمي التصويب مهارة تعلم في والتقديم
   ذيــاب غـــالب لقــاء د.م.أ
   هدايت كامل نبراس د.م.أ

 ذياب طالب رشا د.م.أ
241-211 

22 
 بعض اتقان في الصورية الراجعة التغذية بداللة خاصة تمرينات تأثير

 القدم كرة لناشئي المغلقة المهارات
 هللا سعد جبار فرات.د.أ

                                  حسين القادر عبد رعد.  م.م
211-212 

21 
 لدى التعلم صعوبات أهم على التغلب في الرياضي النشاط ممارسة تأثير

 األطفال
 221-212 حسن احمد خولة .د

21 
 المرحلة لطالب النفسية المهارات بعض تنمية في المنافسات العاب فاعلية

 اإلعدادية
 221-221 محمد حسين منذر د.م

23 
 و االرضية جهازين بين االمامية اليدين قفزت لمهارة التعلم اثر نقل

 االتقاني التعليم باستخدام القفز منصة
 212-223 كاظم علي حسنين م.م


