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 الكتب المؤلفةت
1
2

عنوان الكتاب
التدريب الرياضي  /للمرحلة الثانية
كرة القدم  /تعليم وتدريب

تاريخ النشر
2009
2010

3

مبادى التدريب الرياضى وتدريبات القوة

2011

جهة النشر
النجف
مطبعة النخيل  /البصرة
دار الضياء
للطباعهوالتصميم

البلده
العراق
العراق
النجف

عدد الصفحات

العراق

كتب الشكر والتقدير
ت

الجهة المصدرة للكتاب

اسبابة

رقم وتاريخ إصداره

1

جامعة البصرة /كلية التربية الرياضية

للجهود المبذولة في إنجاح احتفاالت الكلية

 145 /39/7في 1995/1/25

2

رئاسة جامعة البصرة /القانونية واإلدارية

للجهود المبذولة في إعداد حفل التخرج

 7744/35/7في 1989/7/22

3

رئاسة جامعة البصرة /القانونية واإلدارية

للجهود المبذولة في إعداد حفل التخرج لعام94 -93

4

االتحاد العراقي المركزي لكرة اليد

الدورة التدريبية التي أقامها اتحادنا

 157في 1994/4/24

5

رئاسة جامعة البصرة /القانونية واإلدارية

للجهود المبذولة الجتياز الدورة التي أقيمت من قبل الهيئة
االستشارية العسكرية

1225/35/7في 1989/2/2

6

جامعة البصرة /القانونية واإلدارية

للجهود المبذولة النجاز صبغ مالعب باب الزبير

 12410/35/7في 1989/11/1

7

جامعة البصرة /كلية التربية الرياضية

للجهود المبذولة استحداث مركز الصحة والترويح واللياقة
البدنية

1298/35/7في1990/6/26

8

رئاسة جامعة القادسية /مكتب رئيس

للجهود المبذولة والمشاركة في نجاح المهرجان الرياضي

 391في 1999/1/31

الجامعة
9

جامعة القادسية /كلية التربية الرياضية

للجهود المبذولة في اإلعداد واإلشراف على كرنفال الجامعة

 43في 1999/1/2

10

جامعة القادسية/كلية التربية الرياضية

للجهود المبذولة في المشاركة ببطولة العاب القوى

 433في 1999/5/12

11

جامعة القادسية/الشؤون القانونية واإلدارية للدور المتميز في النتائج المتقدمة في بطولة تصفيات كرة
السلة

 6911في 1999/12/16

12

جامعة القادسية /الشؤون القانونية
واإلدارية

للمتابعة المستمرة في في تدريب فرق الجامعة في العاب
الساحة والميدان

 3194في 2000/6/13

13

جامعة القادسية /كلية التربية الرياضية

للجهود المبذولة في اإلعداد والتدريب للمخيم الكشفي

 1036في 2000/9/3

14

جامعة القادسية /التخطيط والمتابعة

للجهود المتميزة في تهيئة مستلزمات االمتحانات النهائية

 5184في 2000/9/4

15

جامعة القادسية /كلية التربية الرياضية

للجهود المتميزة في أداء الواجبات المكلفين بها

 1093في 2000/9/17

16

جامعة البصرة /كلية التربية الرياضية

للجهود المتميزة في اللجنة التدقيقية على اللجان االمتحانية

 59/35/7في 1995/1/10

17

جامعة البصرة  /الشؤون القانونية
واإلدارية

للجهود المبذولة أثناء حفل التخرج

 8745/54/7في 1993/7/6

18

جامعة البصرة  /كلية التربية الرياضية

للجهود المتميزة خالل العام الدراسي 1994-1993

953/51/ /7في 1994/5/15

19

جامعة البصرة /مكتب رئيس الجامعة

للجهود المبذولة في حفل التخرج للعام الدراسي 1995 -94

 6582/35/7في 1995/7/6

20

جامعة البصرة /كلية التربية الرياضية

للجهود المتميزة والحثيثة في استحداث مركز الصحة والترويح 1298/35/7في 1990/6/26

21

جامعة البصرة /قسم شؤون الطلبة

للجهود المبذولة للمشاركة في حفل تخرج طلبة الدراسات
العليا

788/35/7في 1989/10/9

22

جامعة القادسية  /كلية التربية الرياضية

للجهود المبذولة لتهيئة وصيانة المنازع الخاصة بالطلبة

1462في 2000/11/9

23

جامعة القادسية/مكتب رئيس الجامعة

للجهود المخلصة والمبذولة في األعداد والتهيئة لحفل التخرج

4318في 2001/7/3

24

جامعة القادسية  /مكتب العميد

للجهود المتميزة التي بذلت من قبلكم في انجاز وإنجاح
المخيم الكشفي بصورة الئقة

2001/9/15 1132

25

جامعة القادسية /القانونية واإلدارية

للجهود المتميزة لتوليهم مهام مسؤول وحدة الرياضة الجامعية

6116في 2001/9/17

26

جامعة القادسية /قسم التخطيط والمتابعة

للجهود المتميزة في انجاز جائزة صدام للطلبة المتفوقين

9232في 2001/12/20

27

جامعة بابل /كلية التربية الرياضية

للجهود العلمية والبحثية التي تنتجها الكلية لتحقيق أهدافها
التربوية

3512في 2001/12/8

28

جامعة القادسية /مكتب رئيس الجامعة

للجهود التربوية في احتفالية الميالد الميمون

3422في 2002/4/30

29

جامعة القادسية /كلية التربية الرياضية

للجهود المتميزة في تحقيقهم نسب نجاح متفوقة في المواد
الدراسية

2068في 2002/12/19

30

جامعة القادسية  /كلية التربية الرياضية

للجهود المبذولة في إعادة نهضة وبناء الكلية من جديد

156في 2004/2/14

31

جامعة القادسية /كلية التربية الرياضية

للجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء لجنة االختبارات

8307في 2004/9/25

32

جامعة القادسية /مكتب رئيس الجامعة

للجهود المخلصة في اإلعداد والتهيئة لحفل تخرج الدورة
الثالثة عشر لطلبة جامعتنا

6247في 2004/11/3

33

جامعة القادسية  /القانونية واإلدارية

للجهود العلمية المتميزة المبذولة خالل هذا العام

4253في 2005/6/21

34

جامعة القادسية /جهاز اإلشراف والتقويم
العلمي

للجهود المبذولة في إلقاء المحاضرات مجانا

ج ع 776/في 2006/3/22

35

جامعة القادسية /مكتب السيد المساعد

للجهود الميتمزة لخدمة المسيرة العلمية

2266في 2006/3/30

36

جامعة بابل  /كلية التربية الرياضية

للجهود القيمة في مشاركتهم بمناقشة طالب كليتنا للدراسات
العليا

 1051في 2006/7/4

37

جامعة القادسية /قسم الشؤون اإلدارية

للجهود المتميزة في متابعة بحوث طلبة المرحلة الرابعة

6213في 2007/7/19

38

جامعة القادسية  /أمانة مجلس الجامعة

للجهود المبذولة في اإلشراف على بحوث الطلبة الفائزين
والتي تجلت بحصولهم على المركز األول والثاني والثالث

 9856في 2007/11/15

39

جامعة بابل  /كلية التربية الرياضية

للجهود المتميزة وانتم تحضرون مؤتمرنا العلمي السادس عشر  1462في 2007/12/5
المقام في رحاب كليتنا

40

جامعة القادسية  /قسم الشؤون اإلدارية

للجهود القيمة والمبذولة في أداء العمال المتميزة المكلفين بها
في المؤتمر العلمي السادس لالختصاصات اإلنسانية

 1717في 2008/2/17

41

جامعة بابل  /كلية التربية الرياضية

للجهود المبذولة كمحاضرين خارجيين للدراسة
المسائية والصباحية الصباحية والمسائية

/12/8 3532

 42جامعة القادسية  /قسم الشؤون االدارية

للجهود المتميزة في لجنة االسكان

 7759في 2009/6/29

 43جامعة البصرة  /كلية التربية الرياضية

لجهوووود المتميوووزو فوووي انجووواح الموووؤتمر العلموووي االول لعلووووم  2366/54/7في 2009//12/16
التدريب والفسلجة الرياضية

 44جامعة القادسية /قسم الموارد البشرية

الجهود القيمة المبذولة من قبل رئويس واعضواء لجنوة الترقيوات
المركزية

10663
2012/7/8

 45وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

للجهود المبذولة والعمل في األعداد والتهيئة للحتفالية جامعتكم
في الذكرى (السادسة والعشرين )

م و 984/18في 2014/5/27

 46جامعة القادسية /قسم الموارد البشرية

للجهود القيمة المبذولة في التحضيرات والتهيئوة الجتمواع هيئوة
الرأي المنعقد في رحاب جامعة القادسية بتاريخ 2015/2/7

ق.ب  2863في 2015/2/24

 -المكافأة

رقم وتاريخ كتاب المكافأة

أسباب المكافأة
نقل سياج  BRCمن موقع شط العرب إلى موقع الكرمة

 3289/11/2في 1989/3/27

للجهود المبذولة التي قام بها

 844/15/2في 1991/8/25

بمناسب ة فوزهم وتحقيقهم مراتب متقدمة

 725/15/2في 1995/4/24

للجهود المتميزة في إدارة األقسام

566في2002/6/22

 البحوث المنشورةت

عنوان البحث

.1

اثر أسبقية رفعتي الخطف والنتر في تعلم األداء المهاري

.2

دراسة تحليلية لبعض المسكات في لعبة المصارعة

.3

دراسة مقارنة لمستوى سرعة االستجابة السمعية والبصرية لبعض األلعاب
الفردية والفرقية

.4

العالقة بين المرونة الخاصة وقوة ودقة الرمية الجانبية بكرة القدم

.5

تحليل اللعب الخططي ألنواع الهجوم لدى بعض أندية الدرجة األولى في كرة
الطائرة

.6
.7
.8

العالقة بين القوة االنفجارية لعضالت الرجلين والرشاقة الخاصة بحائط الصد
والدفاع في الملعب بالكرة الطائرة
اثر تطوير القوة المميزة بالسرعة عن استخدام تمرينات ذات شدد مختلفة في
تنمية عنصري القوة والسرعة
دراسة مقارنة في تعلم فن أداء رفعة الخطف بالطريقة االعتيادية والعكسية

الباحثون المشاركون
ا.م .د عادل تركي حسن
م.م .وجدان عدنان
ا.م.د عادل تركي حسن
ا.م.د حاجم شأني
ا.م.د حسين مردان عمر
ا.م.د عادل تركي حسن
ا.م.د عادل تركي حسن
م .م سالم جبار
ا.م.د عادل تركي حسن
ا.م.د حسين مردان عمر
السيد يعرب عبد الباقي
ا.م.د عادل تركي حسن
ا.د وديع ياسين
ا.م.د عادل تركي حسن
د .محمد عبد الحسن
ا.م 0عادل تركي حسن
د0وديع ياسين

رقم
العدد

رقم العدد

تاريخ النشر

جهة النشر

6

222

1999/4/21

جامعة الموصل

13

219

1999/4/18

جامعة الموصل

12

221

1999/4/20

جامعة الموصل

6

142

2..2/12/10

جامعة القادسية

4

107

2002/4/1

جامعة القادسية

5

139

2002/11/12

جامعة القادسية

4

106

2002/4/1

جامعة القادسية

1

6

1994/5/31

كلية المعلمين في
ميسان  /جامعة البصرة

.9

بناء نموذج بياني للمتغيرات الكينماتيكية للثقل في رفعة الخطف لرافعي األثقال
العراقيين

 .10دراسة مقارنة لبعض طرق تعليم رفع الحديد إلى الصدر
دراسة مقارنة بين المصلين وغير المصلين والرياضيين في عنصر المرونة
.11
لبعض مفاصل الجسم
 .12اثر التدريب لزوايا مختلفة على القوة المميزة بالسرعة لإلطراف السفلى
دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الكينماتيكية في اإلرسال الكابس في لعبة الكرة
.13
الطائرة
 .14دراسة مقارنة لبعض طرق تعلم رفع الحديد حتى االمتداد الكامل
 .15فرو قات الشخصية بين العبات المنتخبين الوطنين لكرة القدم والكرة الطائرة

.16

مقارنة لبعض المتغيرات الكينماتيكية واإلنجاز بين طريقتي القرفصاء وفتح
الرجلين إماما – خلفا

 .17اختبار العبي كرة السلة على أساس الدقة في التصويب على السلة
تحديد مسافة االقترتب األفضل لحماة الهدف لتضيق زاوية التهديف المواجه
.18
بكرة القدم
 .19عالقة االتزان الخاص بفن األداء واالنجاز برفعة الخطف
ثاثير أساليب مختلفة من التدريب المستمر وبالشكل الدائري في تطوير مطاولة
.20
القوة
المحددات البيئية إلنشاء المالعب وممارسة الفعاليات والنشاط الرياضي في
.21
محافظة القادسية
تطوير القوى القصوى بأسلوبين مختلفين وإثرها في تطوير القوة بالسرعة
.22
ومطاولة القوة
 .23دراسة تتبعيه لمستوى نتائج ألعاب القوى العراقية لفترة من 2000 -1993

ا0م 0عادل تركي حسن
د 0وديع ياسين
السيد نافع سعد

2

49

1994/11/2

كلية المعلمين في
ميسان /جامعة
البصرة

م 0عادل تركي

5

5

1995/8/3

جامعة البصرة

1

34

1999/8/1

جامعة القادسية

1995/8/3

جامعة البصرة

1

33

1999/8/1

جامعة القادسية

3

4

1994/5/10

جامعة البصرة

2

2

2003/11/21

جامعة بابل

ا0م0د 0عادل تركي
م0م عقيل مسلم عبد الحسين
م0م الطبيب شمران كريم
م 0عادل تركي
د 0موفق اسعد
ا0م0د 0عادل تركي حسن
ا0م0د حسين مردان
ا0د نجاح مهدي شلش
م0م 0عادل تركي
ا0م0د 0عادل تركي
ا0م0د عامر سعيد
م0د ناهده عبد زيد
ا0م0د 0عادل تركي حسن

5

194

2004/8/17

جامعة القادسية

 101م

2002/1/29

جامعة القادسية

1

2

2000

جامعة القادسية

1

3

2001

جامعة القادسية

1

2

2000

جامعة القادسية

1

2

2002

جامعة بابل

ا0د 0عادل تركي

4

2

2005/3/22

جامعة بابل

ا0م0د 0عادل تركي حسن
م0م حيدر ناجي حبش

1

4

2004

جامعة القادسية

ا0م0د 0عادل تركي
ا0م0د عادل تركي حسن
ا0م0د صريح عبد الكريم
ا0م0د عادل تركي حسن
د 0وديع ياسين
ا0م0د عادل تركي حسن
ا0م0د صريح عبد الكريم
د 0عبد الجبار سعيد محسن
د 0حسين مردان عمر
ا0م0د 0 0عادل تركي حسن

6

 .24تصميم اختبار لدقة التصويب بكرة السلة

ا0م0د عادل تركي حسن
م0م احمد يوسف متعب

1

مقارنة بعض المتغيرات الكينماتيكية لمسارات قضيب الثقل في رفعة الخطف
.25
ومن ثالث اتجاهات 0

ا0م0د عادل تركي حسن

6

1

اثر اإليقاع الحيوي ألبدني على بعض عناصر اللياقة البد نية لطالب المرحلة
.26
الرابعة في كلية التربية الرياضية – جامعة القادسية

ا0د عادل تركي حسن
م0م 0علي عطشان خلف

21

37م

2006/10/16

اثر جهاز االلكتروني مبتكر في اختبارات (سرعة االستجابة ،التوافق ،تركيز
 .27االنتباه )

ا0د 0عادل تركي حسن
م0م 0عامر موسى عباس
م0م 0حيدر جبار عبد زيارة
ا0د 0عادل تركي حسن
م 0عالء جبار عبود
م0م 0علي حسين هاشم

2

18

2008/3/12

أثر تلوث الهواء في مستوى اللياقة الهوائية والنبض وتركيز الهيموكلوبين لدى
.28
طالب المدارس االبتدائية بأعمار ()11-10سنة في محافظة الديوانية 0
اثر الراحة وفق مؤشرات ثالث مستويات من النبض في مطاولة السرعة وبعض
.29
المتغيرات الفسلجية لركض 1500م

ا0د 0عادل تركي حسن
م0م 0شمران كريم العمري
م0م 0حيدر بالش جبر

تحليل بعض المتغيرات البيوكينماتيكية ألبطال العالم برفعة النتر وحسب مدارس
.30
التدريب

ا0د 0عادل تركي حسن
ا0م0د 0علي شبوط
م0د 0مصطفى صالح مهدي

أثر كسر حاجز االنجاز لرماة الثقل ذو االحتياجات فئة  54في محافظة القادسية
.31
تحديد مسافة االقتراب األفضل لحماة الهدف لتضييق زاوية التهديف المواجه
.32
بكرة القدم
أثرررر بعرررض الملوثرررات البيئيرررة فررري مسرررتوى الكفررراءة البدنيرررة وبعرررض المتغيررررات
 .33الفسررلجية والنفسررية لتالميررذ المرردارس االبتدائيررة فرري محافظررة القادسررية باعمررار
( )12سنة
القدرة العضلية لجانبي الجسم وعالقتها باالداء الفنري فري رفعرة الخطرف لمنتخرب
.34
شباب العراق
 .35تأثير استخدام وسيلة( التقيل ) لتطوير بعض المتغيرات ابايوكينماتيكيرة واالنجراز

5

2002

جامعة القادسية

2005/4/28

جامعة القادسية

جامعة البصرة

2008/4/6

ا0د 0عادل تركي حسن
م 0اكرم حسين جبر
م0م 0حيدر جبار عبد زيارة
ا0م0د عادل تركي حسن
ا0م0د عامر سعيد
م0م0عالء خلدون زيدا ن
ا0د 0عادل تركي حسن
م0د 0علي حسين هاشم
م0م ساجت مجيد جعفر
ا0د 0عادل تركي حسن
م0م 0وسام ياسين
ا0د 0عادل تركي حسن

جامعة القادسية
المؤتمر العلمي السادس
لالختصاصات اإلنسانية
المؤتمر السادس لبحوث
التربية الرياضية /
جامعة بابل
جامعة القادسية
المؤتمر العلمي السادس
لالختصاصات
اإلنسانية
المؤتمر العلمي األول
للبايوميكانيك
جامعة القادسية  /كلية
التربية الرياضية
2009
مؤتمر جامعة البصرة

1

2

4م

19م

2004

2010/9/15

مجلة بابل
مجلة ميسان لعلوم
التربية البدنية
المؤتمر العلمي لجامعة
بابل
المؤتمر العلمي لجامعة

في السباحة الحرة بنين باعمار ( )11-10سنة
القرروى القصرروى لجررانبي الجسررم وعالقتهررا بعررض المتغيرررات الكينماتيكيررة امسررار
.36
طرفي الثقل برفعة الخطف لمنتخب شباب العراق
مقارنة مؤشر كتلة الجسم من المدخنين وغيرر المردخنين واالمرراض ذات العالقرة
.37
بين تدريسي بعض كليات جانعة القادسية باعمار اكثر من  30سنة
.38
.39
.40
.41
.42

تأثير االساليب المتداخلة في زيادة التحصيل المعرفري بكررة اليرد لردى طرالب كليرة
التربية الرياضية
تأثير االساليب المتداخلرة فري زيرادة الردافع النجراز فري كررة اليرد لردى طرالب كليرة
التربية الرياضية
مقارنة مكونات السررعة لعضرالت الررجلين علرى وفرق بعرض فصرائل الردم لطرالب
كليات التربية الرياضية في الفرات االوسط
اثررر االيقرراع الحيرروي البرردني علررى بعررض عناصررر اللياقررة البدنيررة لطررالب المرحلررة
الرابعة في كلية التربية الرياضية – جامعة القادسية
التمرينات شبه النظاميرة والغرضرية الخاصرة باسرتخدام اجهرزة البكررات البضروية
لتطوير القوى القصوى واثرها ببعض المتغيرات الكينماتيكية للثقرل وانجراز رفعرة
الخطف للرباعين الناشئين

م0م 0حيدر جبار
م0م 0اسراء صبار
ا0د 0عادل تركي حسن
ا0م0د 0علي شبوط ابراهيم
م0م 0وسام ياسين برهان
ا0د 0عادل تركي حسن
ا0م0د 0علي شبوط ابراهيم
م0م 0وسام ياسين برهان
ا.د.عادل تركي حسن
م.م.ثريا جويد محين
ا.د.عادل تركي حسن
م.م.ثريا جويد محين

بابل
جامعة كوية
جامعة المثنى
كلية التربية الرياضية
1

2

2014/7/23

جامعة كربالء

1

2

2014/7/23

جامعة كربالء

أ.د عادل تركي حسن

164

أ.م.د عادل تركي حسن

21

أ.د عادل تركي حسن
م.د الزم محمد عباس
م.م وسام فالح جبر

13

الشهادات التقديرية
*شهادة تقديرية للمؤتمر البايوميكانيك العلمي الثاني  /عميد الكلية
* شهادة تقديرية في المجال العلمي  /رئيس الجامعة
* شهادة تقديرية لتعزيز المسيرة العلمية في مجال التخصص  /رئيس الجامعة
*شهادة تقدير ية للمشاركة في وقائع المؤتمر العلمي السادس عشر  /عميد كلية التربية الرياضية  /بابل
* شهادة تدريبية فنية  /للكماله دورة تقنيات التعلم
* المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية في جامعة بابل
* شهادة تقديرية من جامعة القادسية عام2010
* شهادة تقديرية من جامعة القادسية عام 2014
* شهادة تقديرية من جامعة الموصل 2013
* شهادة تقديرية من جامعة بغداد 2013

2014/9/11
21
2

2006/10/16
2013/3/19

المؤتمر الخامس
للمجلس الدولي (دبي)
جامعه البصرة كلية
التربية الرياضية
جامعة القادسية – كلية
التربية الرياضية

ا الشراف المنجز على طلبة الدراسات العليا  /الماجستير والدكتوراه

ت

اســـــم الطـــالب

-1

اسعد عدنان عزيز

-2

علي عبد العظيم

-3

عادل عودة كاطع

-4

روال مقداد عبيد

-5

عالء جبار عبود

-6

حيدر ناجي حبش

عنوان الرسالة
استخدام أساليب تدريبية مختلفة في تطوير سررعة االسرتجابة الحركيرة والقروة
المميزة بالسرعة لإلطراف السفلى وإثرها بحائط الصد بالكرة الطائرة 0

رقم وتاريخ أمر المناقشة
2001/11/25 1775

جهة
المناقشة
جامعة
القادسية
جامعة
القادسية

العالقة بين بعض المتغيرات البيوميكانيكية لخطوة االقتراب األخيرة والنهوض
بإنجاز الوثب الطويل 0
تأثير أساليب تدريبية فري اسرتثمار الوقرت وتعلرم عردد مرن المهرارات األساسرية
بكرة القدم

457
2001/4/19
3563
2001/12/10

اثررر الترردريب المكثررف والمرروزع باألسررلوبين االمررري واإلدخررال فرري تعلررم بعررض
المهارات والحركات الهجومية بلعبة المبارزة

1696
2001/11/12

جامعة
القادسية

تحليل بعض النواحي المهارية والخططيرة للمنتخرب العراقري فري بطولرة شرباب
أسيا لعام 2000
االسررترخاء الررذاتي والتخيلرري وإثررره فرري حفررظ االسررتثارة االنفعاليررة واإلنجرراز
لفعالية 1000م

1762
2001/11/22
320
2002/3/4

جامعة
القادسية
جامعة
القادسية

-7

ميسون علوان عودة

تأثير تنمية القوة العضلية على بعض المتغيرات الوظيفية باستخدام تمارين
مطاولة القوة 0

2001/2/12 171

جامعة
القادسية

-8

رحيم رويح حبيب

عالقة توزيع الجهد في فعالية ركض 5000م ببعض عناصر اللياقة البد نية
واإلنجاز

2001/1/24/112

جامعة
القادسية

-9

عالء خلدون زيدان

-10

عباس حسين عبيد

مقارنة لبعض المتغيرات الكينماتيكية واإلنجاز بين طريقتي القرفصاء وفتح
الرجلين ( إماما – خلفا ) في رفعة الخطف 0
تأثير تدريبات الباليومترك واألثقال في بعض الصفات البد نية الخاصة واألداء
المهاري للكمة المستقيمة 0

175
2003/2/16
95
2001/1/14

جامعة
القادسية

جامعة بابل

جامعة بابل

المشرفون المشاركون
ا0م0د عادل تركي حسن
ا0م0د صالح بلش طخيخ
ا0م0د عادل تركي حسن
ا0م0د صادق فرج
ا0م0د عادل تركي حسن
ا0د حمدان الكبيسي
ا0م0د عادل تركي حسن
ا0م0د نجاح مهدي شلش
ا0م0د عادل تركي حسن
ا0م0د عبد هللا حسين الالمي
ا0م0د عادل تركي حسن
ا0م0د عادل تركي حسن
د 0مظفر عبد هللا
ا0م0د عادل تركي حسن
ا0م0د نجاح مهدي شلش
ا0م0د عادل تركي حسن
د 0احمد بدري
ا0م0د عادل تركي حسن

-11

علي حسين هاشم

اثر ثلوث الهواء في بعض الصفات البد نية والمتغيرات البايوكيمياية لطلبة
المدارس في محافظة القادسية

-12

حذيفة إبراهيم خليل

عالقة بعض المتغيرات الكينماتكية بدقة الضربة الساحقة بالريشة الطائرة

-13
-14

السلوك العدواني لدى العبي أندية النخبة بكرة القدم وعالقته بنتائج الدوري
مسلم حسب هللا إبراهيم
للموسم 2002-2001
نترات الجهد البدني المختلفة وإثرها في تركيز حامض أللينك بالدم لدى العبي
فالح حسن عبد هللا
كرة السلة

312
2004/3/14
5407
2002/1/21
58
2005/1/3
51
2005/1/3

جامعة
القادسية
جامعة
القادسية

ا0م0د عادل تركي حسن
ا0م0د عادل تركي حسن

جامعة بابل

ا0م0د عادل تركي حسن

جامعة
القادسية

ا0م0د عادل تركي حسن

جامعة
القادسية

ا0م0د عادل تركي حسن

 636في 2006/5/27

جامعة
القادسية

ا0م 0د عادل تركي حسن

818
2006/5/30

جامعة
القادسية

ا0م0د عادل تركي حسن

جامعة
القادسية

ا0م0د عادل تركي حسن
ا0م0د عادل تركي حسن

-15

علي عطشان خلف

تأثير نسب مختلفة من التغذية الراجعة النهائية في تعلم اللكمة المستقيمة

-16

رأفت عبد الهادي

تحديد انسب مسافة اقتراب لحارس المرمى لتضيق زاوية التهديف بكرة القدم

-17

بسمة توفيق

أنواع السرعة بوصفها مؤشر النتقاء وتعليم الحركات األرضية بالجمناستك

-18

عماد عزيز

اثر أساليب مختلفة في تعليم السباحة الحرة للمبتدئين 0

 640في 2006/4/27

-19

اسعد طارق

اثر صدرية الكترونية في تطوير زمن االستجابة وعالقتها بتوافق العضالت
المشتركة في مهارة الطعن بسالح الشيش

 796في 2006/5/24

جامعة
القادسية

-20

عمار مثنى جميل

اثر عدد من المدعمات الغذائية في تطوير قوة وضخامة العضالت
وبعض األعراض السلبية لدى العبي بناء األجسام

185
2007/2/4

جامعة
القادسية

ا0م0د 0عادل تركي
حسن

-21

عامر موسى عباس

-22

حسين حسون عباس

جامعة بابل

ا0م0د عادل تركي حسن

23

حيدر جبار عبد زيارة

24

سمير راجي عبيس

25

وسام شالل

26

ثريا جويد

27

عالء كاظم عرموط

834
2006/6/1
د722/
2005/9/25
1610
2007/11/27
2831
2007/12/2
2928
2007/12/6
213
2009/2/17
153

جامعة
القادسية

ا0م0د عادل تركي حسن

تنمية القوة القصوى بالعمل العضلي الثابت والمتحرك وأثرها بالنغمة العضلية
لدى العبي الفتيان بالمصارعة
اثر التدريب بأساليب مختلفة من المجهود المكرر لتنمية القوة العضلية
واإلنجاز لدى الرباعيين في رفعة النتر
تأثير جهاز مقترح في تعليم واالحتفاظ برفعة الخطف بالقرفضاء للمبتدئين
وفق مسار الثقل النموذجي ( )18-14سنة
اثر جهازين مقترحين لتلم حركات القدمين واللكمة المستقيمة في بعض
المتغيرات الكينماتيكية للمبتدئين بأعمار ( )16-14سنة
دراسة تحليلية مقارنة بين إبطال العراق وإبطال أسيا في بعض المتغيرات
الكينماتيكية ومعدل السرعة المفقودة وعالقتها باالنجاز في فعالية رمي ارمح
تأثير دروس التربية الرياضية في تطوير الكفاءة الوظيفية والسلوك في إثناء
الدرس ورفع الدافعية لمارسه الرياضة لدى طالبات االعداية
اثر منهج تدريبي باستخدام االبسطة في تطوير القوة االنفجارية لعضالت

جامعة
القادسية
جامعة
القادسية
جامعة
القادسية
جامعة
القادسية
جامعة

ا0م0د 0عادل تركي حسن
ا0م0د 0عاد ل تركي حسن
ا0م0د 0عادل تركي حسن
ا0د 0عادل تركي حسن
ا00د 0عادل تركي حسن

الرجلين وعالقتها بدقة أداء بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة
28

نبيل حسين /م

29

وسام فالح /م

30

علي عطشان خلف

31

جاسم جابر محمد

32

حيدر ناجي حبش /د

33

حسن عبد الهادي /م

34

وسام ياسين برهان /م

35

أسراء صبار مطلك

36

محمد صبيح حسن

37

حامد نوري علي

38

جعفر شعيل عودة

39

أفراح رحمن

40

ناطق عبد الرحمن

41

وسام فالح

42

ثريا جويد

43

جعفر شعيل عودة

واقع نظام الدوري العراقي لفرق المقدمة بكرة القدم وأثره في تطور اللعبة
ونشرها من عام 2002 - 1994
التمرينات الخاصة باستعمال البكرات البيضوية وأثرها بالقوة القصوى
والمسار الحركي للثقل واالنجاز في رفعة الخطف ألعمار ()20-18سنة
أثر منظومة (تعليمية – تدريبية ) باألسلوب االتقاني في تطوير األداء
بالمالكمة لألعمار  14-13سنة
تقويم واقع التسويق الرياضي وفقا لتصنيفات األندية ومناطقها في العراق
تأثير منهج مقترح لالسترخاء في أنجاز فعاليات الرمي بداللة مناسيب بعض
الهرمونات
تأثير جهد المباراة بتراكيز أنزيمات CPKو  LPHوحامض الالكتيك في
الدم وعالقتها بفاعلية األداء لدى العبي خماسي الكرة للدوري العراقي
الممتاز لمنطقة الفرات األوسط
القوة العضلية لجانبي الجسم وعالقتها ببعض المتغيرات الكيينماتيكية امسار
طرفي الثقل لرفعة الخطف لمنتخب شباب العراق
تأثير منهج تدريبي ( بالتثقيل ) مابعد التعلم في تطوير االداء المهاري
واالنجاز وبعض المتغيرات البايوكينماتيكية في السباحة بنين باعمار (-10
 )11سنة
التدريب باساليب مختلفة لتطوير القدرة االنفجارية واثرها في بعض المتغيرات
البايوميكانيكية والمهارات االساسية لدى العبي كرة السلة المتقدمين
منهج تعليمي بأساليب مختلفة لتطوير مهارات تعلم بعض حركات الجمناستك
بعد التعلم وتأثيره على التعليم
تأثير منهج تعليمي باساليب مختلفة في تباين جانبي المسار الحركي لعمود
الثقل واالداء المهاري لرفعة الخطف لطالب المرحلة االولى كلية التربية
الرياضية  /جامعة القادسية
مقارنة مكونات عنصري القوة والسرعة على وفق البعض فصائل الدم لطالب
كليات التربية الرياضية في الفرات االوسط
دراسة مقارنة بين اثر التدريبات الثابتة والمتحركة في بعض المتغيرات
الفسيولوجية والنشاط الكهربائي وانجاز التمرينات الشبه نظامية والرفعات
االولمبية
اثر منهج تدريبي على وفق اليالت جين  ACTN3بأنواع القوة العضلية
وبعض المتغيرات الكينماتيكية لقضيب الثقل وانجاز رفعة الخطف للشباب

2009/2/3

القادسية

م0د 0حازم موسى عبد حسون

182
2009/2/8
183
2009/2/8
2418
2009/9/17
2870
2009/11/25
2582
2009/10/19

جامعة
القادسية
جامعة
القادسية
جامعة
القادسية
جامعة
القادسية
جامعة
القادسية

ا0د 0عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا
ا0د 0عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا
ا0د 0عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا
ا0د 0عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا
ا0د 0عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا

2554
2009/10/15

جامعة
القادسية

ا0د 0عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا

2934
2010/12/15

جامعة
القادسية

ا0د 0عادل تركي حسن
مشرفا

1648
2011/6/28

جامعة
القادسية

ا0د 0عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا

2418
2011/10/9
2417
2011/10/9

جامعة
القادسية
جامعة
القادسية

ا0د 0عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا
ا0د 0عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا

2364
2011/10/3

جامعة
القادسية

ا0د 0عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا

2377
2011/10/4

جامعة
القادسية

ا0د 0عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا

3739
2013/12/3

جامعة
القادسية

أ.د عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا

جامعة
القادسية
جامعة
القادسية
جامعة

أ.د عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا
أ.د عادل تركي حسن
عضوا ومشرفا
أ.د عادل تركي حسن

عضوا ومشرفا

القادسية

جدول مناقشات طلبة الماجستير والدكتوراه
ت

اسم الطالب

عنوان الرسالة
اثر تقنيات الحاسوب في تعلم أداء رفعة الخطف برفع األثقال

.1

نعمان هادي عبد علي

.2

حازم موسى عبد حسون

.3

ضياء جابر محمد

.4

عايد حسي عبد األمير

تأثير تطوير القوة العضلية في مستوى أداء بعض المهارات الدفاعية بكرة السلة

.5

عمر فليح

واقع مراكز الشباب والشابات في األردن و إمكانية تطوير الجانوب اإلداري والتنظيموي
في المجال الرياضي فيها

.6

سمير منها

بعض مظاهر االنتباه وعالقتها بمستوى األداء ألحكام الساحة لكرة القدم في العراق

.7

سلمان عكاب سرحان

بناء وتفني قياس البكاء الميداني النتقاء الالعبي المتقدمي بكرة القدم

.8

ضرام موسى عباس

.9

جميل جواد كاظم

.10

حس هادي شروم

.11

ثائر مهدي فرحان

تأثير تدريبات الباليومتركس في تطووير القودرة العضولية والمهاريوة لإلرسوال السواح
بالكرة الطائرة
ثوواثير التوودريب الووبهبي ألسوواليب مختلفووة فووي تعلووم عوودد م و المهووارات فووي كوورة القوودم
() 2002/3/3

ظاهرة االحتراق النفسي لمدربي أندية العراق في ألعاب المضرب ( التنس األرضي –
تنس الطاولة – الريشة الطائرة )
مقارنة لبعض المتغيرات الكينماتيكية بي نوعي البدء ( الخاطف والمضمار ) في
السباحة الحرة ( زحف على البط )
اثر ممارسة فعالتي ()1500- 800م سباحة حرة على التكيفات الفسيولوجية
المزمنة واآلنية للجهاز الدوري التنفسي 0
مركز السيطرة وعالقته بتعلم بعض المهارات األساسية في كرة القدم

رقم وتاريخ األمر
المناقشة
460
2002/9/4
422
2000/4/16
156
2001
207
2000/7/30
6022
1999 /12/22
461
2000/3/1
176
2001/11/2
1511
2002/10/7
174
2003/2/16
492
2001/5/3
1774

جهة
المناقشة

المناقشون المشاركون

جامعة بابل

ا0م0د عادل تركي /عضو

جامعة القادسية

ا0م0د عادل تركي  /عضو

جامعة بابل
جامعة بابل
جامعة بغداد
جامعة بابل
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية

ا0م0د عادل تركي حس
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس

/
/
/
/

2001/11/25
عالقة بعض القدرات العقلية بمستوى أداء مهارتي اإلرسال والضرب الساح بالكرة
الطائرة
األساليب القيادية لمدربي بعض األلعاب الفرقية وإثرها في ترتيب الفرق رفي
الجمهورية اليمنية

394
2002/3/20
391
2003/11/11
196/54/7
2004/3/17

.12

موف صينخ جعفر

.13

سمير محمد علي

.14

فيصل غازي عبد
الحسي

تأثير التدريب بأسلوب الباليومترك في تطوير بعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارة
حائط الصد بالكرة الطائرة

.15

مصطفى صالح مهدي

تحليل بعض المتغيرات الكينماتيكية لطريقتي الفتح ونصف الثني في رفعة النتر

.16

باسم حمزة محمد

.17

مؤيد جاسم عباس

منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض القدرات البد نية وتأثيرها في أنجاز الوثب الطويل
للخواص ( متوسطي اإلعاقة العقلية )
اثر وسائل تأهليلية في عالج اآلالم المزمنة ألسفل الظهر لالعبي رفع األثقال وبناء
األجسام والقوة البد نية
تأثير تماري خاصة في تطوير سرعة حركات الرجلي ودقة أداء المهارات الهجومية
والدفاعية بالكرة الطائرة للشباب
ثأتير مناهج تدريبية مختلفة الشدة باألثقال في تطوير القوة المميزة بالسرعة
وعالقتها بدقة الضرب الساح القطري بالكرة الطائرة

719
2002/9/7
891
2004/1/7
317
2005/5/8
572
2005/8/24
465
2004/6/2
896
2005 /12/21
86
2006/2/22
د100/
2006/4/11
د144/
2006/5/2
572
2006/4/24
399
2006/4/24

.18

موسى جواد كاظم

.19

إبراهيم محمود محمد
شاكر

تأثير استخدام تماري الحديد بثالثة أنواع م الشدة في تطوير التحمل والتحمل
الخاص وبغض المتغيرات الفسلجية لعدائي  1500م للمتقدمي
بعض متغيرات التحمل لشدة الحمل في الوحدة التدريبية وتأثيرها على التكيف
الفسيلوجي والبدني للقوة العضلية
تأثير برمجة المهارات وتعميمها في إلية األداء المهاري والخططي للناشي
بالمالكمة
أيجاد درجات معيارية الختبارات اللياقة البد نية لطالب فلسطي بأعمار ()15- 13
س

.20

فائز دخيل جدام

بعض الموشرات الوظيفية للرباعيي وعالقتها باإلنجاز

.21

انتصار رشيد حميد

.22

عباس حسي

.23

سهيل جاسم المسلماوي

.24

حازم علي غازي

.25

سناء خليل عبيد

استخدام منهجي تدرييبي لمقاومات مختلفة لتنمية القوة العضلية وتاثيرههما على
بعض المتغيرات البد نية والوظيفية والقياسات الجسمية

.26

ساجت مجيد جعفر

اثر الوسائل المساعدة في تعليم مرحلة االرتقاء بالقفز بالزانة

.27

سرهنك عبد الخال

تأثير تمرينات الباليومترك على التكيف الوظيفي والبدني لتطوير اإلنجاز لدى
الرباعي

597
2006/4/25
د374/
2006/10/17

عضوا
جامعة القادسية
جامعة البصرة
جامعة البصرة
جامعة بغداد
جامعة بغداد
جامعة بغداد
جامعة بغداد
جامعة بغداد
جامعة بابل
جامعة بغداد
جامعة بابل
جامعة بابل
جامعة القادسية
جامعة بغداد /
كلية التربية
الرياضية لبنات
جامعة القادسية
جامعة بابل

ا0م0د عادل تركي حس /
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس /
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس /
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس /
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس /
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس /
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس /
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس /
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس /
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس /
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس /
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس /
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس
/عضوا
ا0م0د عادل تركي حس
ا0م0د عادل تركي حس
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس
29عضوا

.28

جليل إبراهيم محمد

العالقة بي بعض المحددات األساسية النتقاء أشبال رفع األثقال بأعمار ()14- 12
سنة في العراق

.29

حسي عبد األمير حمزة

اثر أحمال تدريبية مختلفة وفقا لنظام أنتاج الطاقة الالهوائي – الالكتيكي في أنزيمات
(  )CPK.LDH.GOTلدى العبي كرة اليد

.30

هدى حميد عبد الحسي

بعض المتغيرات البيوميكانيكية للتصويب بالقفز م مواقع مختلفة
وعالقتها بالدقة بكرة السلة

.31

كمال جالل ناصر

دراسة ديناميكية اإليقاع الحيوي وعالقته باإلنجاز لدى المالكمي

.32

محمد ناجي شاكر

.33

إبراهيم سلمان ألحديثي

.34

ليث إسماعيل صبري

.35

عامر فاخر شغافي

.36

مهند عبد الستار عبد
الهادي

.37

مشرق عزيز طنيش

.38

سيروان حامد رقي

.39

لوي ساطع محمد

.40

اكرم حسي جبر

بناء بطارية اختبار بدني النتقاء العبي العاب القوى بعمار  15- 14سنة )

.41

احمد مجيد عبود

تأثير منهج تدريبي مقترح معتمدا على توزيع الشدة في تنمية القوة القصوى
لإلطراف السفلى وعالقتها بقوة ودقة التهديف بكرة القدم لالعبي
الشباب

.42

مجيد حميد مجيد

.43

احمد مرتضى

تأثير استخدام تماري الباليومتركس  ،األثقال والمختلط في بعض المتغيرات
الوظيفية والبد نية وإنجاز ركض  200متر )
تأثير استخدام التعلم التعاوني بطريقة التدريب الدائري في تعلم بعض المهارات
األساسية بالكرة الطائرة
دراسة لبعض المتغيرات الكينماتيكية بي مساري طرفي قضيب الثقل في الرفعات
االولمبية للرجال
تأثير استخدام مدة االستشفاء بي التكرارات على وف مؤشر النبض في تنمية تحمل
السرعة الخاصة وبعض الموشرات الفسيولوجية وإنجاز ركض  1500م
مناهج تدريبية بأساليب مختلفة لتطوير القوة المميزة بالسرعة وتأثيرها في بعض
المهارات األساسية بكرة القدم
األثر الراجع لمناهج تدريبية بحجوم مختلفة م اإلعداد الخططي في كل م االعدادي
ألبدني والمهاري للشباب بكرة اليد
تأثير استخدام تدريب المنحدرات الطبيعية على تطوير القدرات االوكجسجنية
والالوكسجنية والمستوى الرقمي لراكض  1500م للشباب
التدريب باألوزان المتغيرة وتأثيرها في تطوير القوة الخاصة ألداء بعض مسكات
المصارعة الحرة )

تأثير منهج تدريبي مقترح لتطوير الصفات البدنية الخاصة لالعبات خماسي كرة القدم
للنساء
تأثير تدريب التماري الحركية المركبة على المالعب المزروعة والرملية في تطوير

555
2006/10/15

جامعة بغداد

ا0م0د عادل تركي حس
عضوا

2942
2006/12/7

جامعة القادسية

ا0م0د عادل تركي حس
عضوا

33
2004/11/15

جامعة بغداد

211
2003/6/22
624
2002/8/17
347
2003/8/11
 461في
2001/4/21
767
2004/10/6
36
2005/1/16
249
2007/2/11
803
2005/11/23
465
2005/7/12
811
2005/4/7

ا0م0د عادل تركي حس
عضوا
جامعة بغداد
جامعة بغداد
جامعة بغداد

ا0م0د عادل تركي حس
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس
عضوا
ا0م0د عادل تركي حس
عضوا

جامعة الموصل

ا0م0د 0عادل تركي حس

جامعة بغداد

ا0م0د 0عادل تركي حس

جامعة بغداد

ا0م0د 0عادل تركي حس

جامعة القادسية

ا0م0د 0عادل تركي حس

جامعة بغداد

ا0م0د 0عادل تركي حس

جامعة بغداد

ا0م0د 0عادل تركي حس

جامعة القادسية

ا0م0د 0عادل تركي حس

649
2006/4/30

جامعة القادسية

ا0م0د 0عادل تركي حس

2194
2006/10/30

جامعة الق ادسية

ا0م0د 0عادل تركي حس

سرعة االداءالمهاري لالعبي الشباب بكرة القدم
.44

رنا محمد مطير

تأثير التغبية الراجعة على وف بعض المتغيرات البيوميكانيكية في تعلم قبف الثقل

.45

علي محمد ياسي

تأثير تدريبات تزكيز االنتباه في تعليم بعض مهارات كرة السلة

.46

رشا طارق

.47

احمد مرتضى عبد
الحسي

.48

مصطفى صالح مهدي /د

.49

عالء خلدون زيدان /د

.50

غسان أديب عبد /م
الحس

اثر التدريب المكثف والموزع باألسلوبي الثابت والمتغير في تعلم بعض أنواع
التهديف في كرة السلة
تأثير تدريب التماري الحركية المركبة على المالعب المزروعة والرملية في تطوير
سرعة األداء المهاري لالعبي بكرة القدم
تحليل المتغيرات البيوكينماتيكية وبناء نماذج للمسار الحركي إلبطال العالم برفعة
النتر
تأثير استراتيجيات التعلم التعاوني في بعض المهارات لأللعاب الفردية والفرقية(رفع
اإلثقال – كرة السلة )
بناء وتقنيي بطارية اختبارات (بدنية –انثربومترية ) النتقاء الشباب في رياضة بناء
األجسام

.51

فالح هاشم فنجان /د

تقويم بعض القدرات البدنية والوظيفية كموشر النجاز الشباب في رفع اإلثقال

.52

محمد جاسم فاضل /م

.53

صالح جويد هليل /م

.54

طالب حسي حمزة/د

.55
.56
.57
.58
.59
.60

دراسة مقارنة بي فترتي النشاط اليومي وأثره على بعض الصفات البدنية والقدرة
الالأوكسجنية واالنجاز برفعة الخطف لالعبي رفع األثقال
تأثير تكرارات مختلفة م التصور العقلي في تعليم بعض المهارات األساسية
بكر ة القدم وفقا لمستويات تعلم األداء
تأثير منهج تعليمي بالسباحة الحرة في تخفيف بعض صعوبات التعلم الحركي لألطفال

أثر التدريب بالشدتي القصوى وفوق القصوى على وف بعض المتغيرات
عبد المنعم حسي صبر/د الكينماتيكية للمسار الحركي في تطوير القوة القصوى وانجاز النتر (الجيرك )
للرباعيي الشباب
منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض المهارات النفسية وأثرها في األداء المهاري
علي حسي هاشم /د
والتصرف الخططي لالعبي خماسي كرة القدم
تأثير منهاج تعليمي في تنمية مهارات كرة السلة والقدرات والحركية والسلوك
رياض جمعة حس /د
ألتكيفي لبوي اإلعاقة العقلية البسيطة
المحددات البدنية والمهارية كمؤشر النتقاء العبي خماسي كرة القدم المتقدمي في
احمد فاهم نغبش /م
منطقة الفرات األوسط
تأثير شدة الم نافسة في مستوى بعض الهرمونات واالنزيمات وحامض الالكتيك في
اسعد عدنان عزيز  /د
الدم كمؤشر لبعض القدرات البدنية الخاصة عند العبي الكرة الطائرة
أثر منهج تعليمي لتنمية بعض المهارات والقدرات الحركية ومظاهر االنتباه الطفال
حس هادي شروم /د
التعلم وعالقته بالتحصيل الدراسي

3165
2007/12/26
2601
2007 /11/27
2886
2007/12/3
2888
2007/12/3
350
08
20/6/9
د0ع10/2114/
2008 /10/26
558
2008 /10/15
621
2008/11/9
1517/18/7
2009/2/2
84
2009/1/20
و0ع 1369/7/
2009/7/7
489
2009/9/15
2417
2009/9/17
2394
2009/9/16
2423
2009/9/24
2567
2009/10/19
286
2009 /11/25

جامعة القادسية

ا0م0د 0عادل تركي حس

جامعة القادسية

ا0م0د 0عادل تركي حس

جامعة القادسية

ا0م0د 0عادل تركي حس

جامعة القادسية

ا0م0د 0عادل تركي حس

جامعة بغداد

ا0م0د 0عادل تركي حس

جامعة بابل

ا0د 0عادل تركي حس

جامعة بغداد

ا0د 0عادل تركي حس

جامعة بغداد
جامعة البصرة
جامعة القادسية
جامعة بابل
جامعة بغداد
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية

ا0د 0عادل تركي حس
رئيسا
ا0د 0عادل تركي حس
عضوا
ا0د 0عادل تركي حس
رئيسا
ا0د 0عادل تركي حس
ا0د 0عادل تركي حس
عضوا
ا0د 0عادل تركي حس
عضوا
ا0د 0عادل تركي حس
عضوا
ا0د 0عادل تركي حس
رئيسا
ا0د 0عادل تركي حس
عضوا
ا0د 0عادل تركي حس
عضوا

.61

صباح مهدي كريم

دراسة مقارنة لمنهج مقترح الننقاص الوزن مع المنهج الشائع النقاصه وتأثيره على
بعض المتغيرات الوظيفية والبايوكيمائية والصفات البدنية والقياسات الجسمية
لالعبي بناء االجسام

3834/18/7
2010/2/28

جامعة البصرة

ا0د 0عادل تركي حس
عضوا

.62

قيس سعيد دايم /د

تأثير االمداد ببعض مضادات االكسدة تحت ظروف تدريب التحمل الالهوائي في بعض
دالئل الجبور الحرة والمتغيرات البيوكيميائية لالعبي كرة اليد الشباب

814
2010/4/11

جامعة القادسية

ا0د 0عادل تركي حس
عضوا

.63

ثائر مهدي فرحان/د

قدرات الساي جاما والتفكير الحدسي وعالقتهما بالتوقع الحركي لحراس المرمى
بكرة القدم لصد ركالت الجزاء

.64

محمد قصي محمد /م

تأثير منهج تدريبي باالسلوب المختلط وف بعض المؤشرات العمل العضلي في تطوير
االنجاز لرباعي القوة البدنية

1396
2010/6/17
582
2010/11/2

جامعة القادسية

ا0د 0عادل تركي حس
عضوا

جامعة بغداد

ا0د 0عادل تركي حس
عضوا

.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74

تأثير الماء المشبع باالوكسجي على بعض المتغيرات الفسيولوجية بانجاز سباحة
عمار علي اسماعيل /م
 150متر حرة لمنتخب شباب العراق
القوة العضلية لجانبي الجسم وعالقتها ببعض المتغيرات الكينماتيكية لمسار طرفي
وسام ياسي برهان /م
الثقل لرفعة الخطف لمنتخب شباب العراق
تأثير تمرينات خاصة لتطوير السرعة ومطاولة بداللة بعض المتغيرات الفسيولوجية
واث محمد عبد هللا /م
الجتياز اختبار اللياقة البدنية لحكام كرة القدم
تأثير تدريبات القوة القصوى لالطراف وعالقتها بانواع القوة وبعض المهارات
مشرق عزيز طنش /د
(الدفاعية  ،والهجومية ) بكرة اليد للشباب
ناط عبد الرحم وريثة تأثير منهج تدريبي مقترح باستخدام االحماض االمينية على التضخم العضلي
الفسيولوجي وبعض المتغيرات البيوكينماتيكية ومستوى االنجاز للرباعي الشباب
/م
أثر منهج تعلمي باسلوب االكتشاف الموجه في تعام بعض مهارات كرة السلة والرضا
أوس يوسف خلفة  /م
الحركي لدى طالب المرحلة االولى في كلية التربية الرياضية  /جامعة القادسية
أثر منهج تدريبي مقترح باساليب مختلفة للثقل على أجزاء الجسم في بعض
أكرم حسي جبر /د/
المتغيرات الكينماتيكية ومراحل االنجاز لعدو 100م رجال
تحليل ومقارنة بعض النواحي المهارية والخططية للمنتخب الوطني العراقي بكرة
غيث عبد هللا حسي /م
القدم بي خليجي 20وامم اسيا 2011- 2010
دراسة تحليلية مقارنة لبعض المتغيرات الميكانيكية للمحاوالت الفاشلة والناجحة في
علي طارق باهر  /م
رفعة النتر () JERK
أثر التماري (المهارية – البدنية ) في عدد م الضفات البدنية والمهارات االساسية
هيلي حنا عيسى /م
لالعبات الكرة الطائرة للناشئات

.75

عمار مثنى جميل /
دكتوراه

.76

منى طه ادريس

تأثير اساليب مختلفة النقاص الوزن في بعض المتغيرات الفسيولوجية والدافعية
واالنجاز لدى منتخب شباب محافظة الديوانية لبناء األجسام
تاثير تدريبات خاصة بتطوير بعض المتغيرات البيومكانيكية وكهربائية بعض

2767
2010 /11/30
2934
2010 /12/15
1646
2011/6/28
2224
2011/9/18
1268
2009/6/21
2525
2011 /10/17
2583
2011 /10/24
2450
2011 /10/10
306
2011/2/2
3195
2011 /11/20

جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامهة الموصل
جامهة الموصل

ا0د 0عادل تركي حس
رئيسا
ا0د0عادل تركي حس
عضوا مشرفا
ا0د0عادل تركي حس
رئيسا
ا0د0عادل تركي حس
رئيسا
ا0د0عادل تركي حس
عضوا
ا0د0عادل تركي حس
رئيسا
ا0د0عادل تركي حس
ا0د0عادل تركي حس
رئيسا
ا0د0عادل تركي حس
عضوا
ا0د0عادل تركي حس
رئيسا

1196
2012/5/6

جامعة القادسية
كلية التربية
الرياضية

ا0د0عادل تركي حس
رئيسا

227

جامعة بغداد

ا0د0عادل تركي حس

العضالت ودقة مهارة الضرب الساح لبوي االصابات المتكررة في مفصل الكتف

.77

صفاء عبد الوهاب
اسماعيل

.78

اسعد طارق احمد

.79

عمر كامل عبد

.80

محمد بجاي عطية

81

محمد عبد الرحم محمد

82

مشتاق عبد الرضا ماشي

83

ليث صاحب  /م

2012/5/8

دراسة بعض القياسات الجسمية والنشاط الكهربائي للعضالت والمتغيرات
البيوكينماتيكية ونسبة اسهامها في مسار الثقل في اداء رفقتي الخطف والنتر
للرباعي باعمار ( )20-18سنة
1055في
تقويم واقع البحث العلمي م وجهة نظر التدريسيي لكليات التربية الرياضية في
2014/3/20
الجامعات العراقية
تقني احمال تدريبية على وف اسلوبي الهرمي والمسطح والمائل وتأثيره في بعض
2014/6/25
اشكال القوة العضلية وانجاز رفعة النتر للمبتدئي باعمار 19- 18سنة
اثر تمرينات الرشاقة في تطوير صفة السرعة وسرعة ودقة اداء بعض المهارات
74في 2014/7/1
لالعبي الشباب بكرة القدم
1723في
المنهج التعليمي على وف المعرفة الخططية واثره في التصرف الخططي وفي اداء
2014/5/28
بعض مهارات سالح الشيش للشباب
منهج تدريبي على وف الموءامة البايوكينماتيكية واثره في اداء الضربة االرضية
2014 /12/17
االمامية والخلفية بالتننس
تأثير تماري خططية في اداء التصرف الخططي لالعبي المتقدمي بكرة ال صاالت في
 558في 2015/ 2/23
المواقف الخططية
770
2012/8/16

عضوا
كلية التربية /
بنات
جامعة بغداد /
كلية التربية
الرياضية
جامعة القادسية
جامعة بغداد
جامعة كربالء
جامعة القادسية
جامعة القادسية
جامعة القادسية

ا0د0عادل تركي حس
عضوا
ا0د 0عادل تركي حس
عضوا
ا.د.عادل تركي حس
عضوا
ا0د0عادل تركي حس
رئيسا
ا0د0عادل تركي حس
رئيسا
ا0د0عادل تركي حس
رئيسا
ا .د  .عادل تركي حس
رئيسا

خالصة السيرة الذاتية لالستاذ الدكتور (عادل تركي حسن)
االسم  :عادل تركي حسن

التولد 1956 :

الجامعة  :جامعة القادسية  /كلية التربية الرياضية

عنوان السكن الحالي وأقرب نقطة دالة ورقم الهاتف أن وجد  :ديوانية – حي الجامعة – قرب سيطرة الجامعة
تاريخ أول تعيين في الوظيفة 1988/9/8 :
التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح :
الشهادة

نوعها
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

تاريخ األلقاب العلمية
اللقب العلمي
مدرب ألعاب رياضية
مدرس مساعد
مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ

تاريخ الحصول عليها
 / 1983جامعة بغداد  /كلية التربية الرياضية
 1992كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة
 1998كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة
تاريخ منح اللقب
1988
1992
1995
1999/8/1
2005/5/2

منح الشهادة
1983
1992
1998/10/2

رقم وتاريخ األمر األداري بمنح اللقب

األختصاص العلمي الذي يحمله  :التدريب الرياضي  /أثقال

النشاطات العلمية والمهام االدارية

ت

العنوان

2

البحوث المنشورة

1
3
4
5
6
7
8
9

الكتب المؤلفة

3

42

االشراف(ماجستير – دكتوراه)

43

المناقشات العلمية (ماجستير -دكتوراه)

81

تقويم وتعضيد البحوث

اكثر من ()135

المؤتمرات العلمية (داخل وخارج العراق)

21

الدورات التدريبيه (داخل وخارج العراق)
ورشات العمل

كتب الشكر والتقدير

10

الشهادات التقديرية

12

المناصب االدارية

11

العدد

المساهمات العلمية

7

السيد الوزير ()4

السيد رئيس الجامعة

4
(اكثر من )30

السيد العميد( اكثر من )70

10

عضو لجان علمية لعدة مؤتمرات (اكثر من )8

عضو لجان علمية وبمختلف الجامعات بأعداد كثيرة جدا

ساهم في فتح الدراسات العليا لجامعتين (كوفة – قادسية)
مصحح لمادة التدريب الرياضي في االمتحانات المركزية

القاء محاضرات في نوعية في مادة التدريب الرياضي والبحث العلمي في عدة ندوات

 رئيس االتحاد الفرعي لرياضة رفع االثقال في البصرة -رئيس نادي الهاشمية الرياضي

 مدرب لفرق اندية الهاشمية (القاسم – المدحتية) -مدير وحدة شؤون الطلبة -جامعة البصرة

 -مدير وحدة الرياضة الجامعية – جامعة القادسية

 -رئيس فرع االلعاب الفردية ( 2001لغاية )2003

 -معاون العميد للشؤون العلمية ()2004-2003

 -معاون العميد للشؤون االدارية ()2010-2004

 مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية وكالة ( 2014/6/8لغاية ()2014/7/23 رئيس هيئة تحرير مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية رئيس لجنة ترقيات فرعية في كلية التربية الرياضية -عضو لجنة ترقيات مركزية جامعة القادسية

