
                     
                                             القادسية جامعة     

 (((ذاتيحانسيزج ان)))

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 الديوانية / حي الحضارة عىىان انسكه :  أسعد عدنان عزيز الرافي الثالثي واللقب  االسم
 07818240287 رقم انمىتايم : الظميعة -ل باب 17/5/1977 انتىنذ ومسقط انزأس : 
 Dr.asaadadnan@qu.edu.iq :انثزيذ االنكتزووي 00244763رقسها  هىيح األحىال انمذويح : 

 

 ةالـعـلـمـي تالمؤهالالتعليم/ 
 

 سىح انتخزج انجامعح انتخصص انشهادج 

 1999 القادسية التربية الرياضية  البكمؾريؾس
 2002 القادسية ياضية التربية الر  الساجدتير
 2010 القادسية التربية الرياضية  الدكتؾراه 

 

 معلومات وظيفية 
 21/9/2002 تاريخ أول تعييه في دوائز انذونح 
 23/9/2002 تاريخ انمثاشزج في انتعهيم انعاني 

يخ انمثاشزج في جامعح انقادسيح تار  23/9/2002 
 

 المناصب :

 خالل انفتزج انمىصة  خ

نىا مه  

 رئيس فرع األلعاب الفرقية وكالة 1
في كمية التربية الرياضية / جامعة 

 القادسية

19/1 /2012  22/11 /2012  

في كمية  رئيس فرع األلعاب الفرقية 2
 التربية الرياضية / جامعة القادسية

22/11 /2012  22/11/2014  

معاون العسيد لمذؤون العمسية في  3
 / جامعةكمية التربية لمبشات 
 القادسية

22/5/2019  لغاية االن 

/ جامعة عسيد كمية التربية لمبشات  4
 القادسية

10/6/2019  17/12/2019  

 



2 

 

 

 االلقاب العلمية 

 تاريخ انحصىل عهيه  انهقة انعهمي

21/9/2002 مدرس مداعد  
23/9/2005 مدرس  

24/5/2011 أستاذ مداعد  
24/5/2016 أستاذ  

 

 التخصص الدقيق 

انتذرية انزياضي / انكزج انطائزج  فسيىنىجيا  

 

 المحاضرات الدراسية في الدراسات العليا   

 انمحاضزاخ  خ

دكتؾراه(–الفدمجة ) ماجدتير  1  
 التراميؼ البحثية ) الدكتؾراه( 2
 الكشديؾلؾجي ) الدكتؾراه(  3

 

 األشراف والمناقشات العلمية في وزارة التعليم العالي  

 

ىاقشاخاالشزاف وانم  انعذد 

طالب ماجدتير ودكتؾراه داخل العراق 15 األشراف عمى طمبة الساجدتير والدكتؾراه   
مشاقذة عمسية ماجدتير ودكتؾراه في جامعات العراق  50أكثر مؽ  السشاقذات العمسية 

 السختمفة 
 

 

 المحاضرات الدراسية في الدراسة االولية  

 انمحاضزاخ  خ

 كرة الدمة 1
 كرة قدم 2
 الكذافة 3
 الفدمجة 4
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 انمحاضزاخ  خ

 التذريح 5
 الكرة الظائرة 6
 فدمجة طفل 7
 االصابات الرياضية 8

 

 التشكرات 

 

 كتاب انشكز  خ

3/5/2012بتاريخ 1191العدد جامعة القادسية مؽ عسيد كمية التربية الرياضية  1  
14/5/2012اريخ بت1276العدد جامعة القادسية مؽ عسيد كمية التربية الرياضية  2  
5/1/2012بتاريخ 57العدد جامعة القادسية مؽ عسيد كمية التربية الرياضية  3  
13/1/2011بتاريخ 126العدد  جامعة القادسية مؽ عسيد كمية التربية الرياضية 4  
23/12/2014بتاريخ 3727العدد  جامعة القادسية مؽ عسيد كمية التربية الرياضية 5  
30/12/2014بتاريخ 3874العدد  جامعة القادسية ربية الرياضيةمؽ عسيد كمية الت 6  
17/3/2015بتاريخ  829العدد جامعة القادسية مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة 7  
1/2/2015بتاريخ   1473مؽ رئيس جامعة القادسية العدد ق.ب 8  
23/2/2015بتاريخ   2843مؽ رئيس جامعة القادسية العدد ق.ب 9  
26/11/2014بتاريخ   17671مؽ رئيس جامعة القادسية العدد ق.ب 10  
13/8/2012بتاريخ  12527مؽ رئيس جامعة القادسية العدد 11  
30/4/2012بتاريخ مؽ رئيس مركز األرشاد لحقؾق االندان  12  
19/9/2011بتاريخ  12883مؽ رئيس جامعة القادسية العدد  13  
8/12/2013بتاريخ  18/1927ي والبحث العمسي العدد م,مؽ وزير التعميؼ العال 14  
31/12/2013بتاريخ   21260مؽ رئيس جامعة القادسية العدد ق.ب 15  
21/12/2016بتاريخ  158س4مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة ميدان العدد 16  
3/11/2015بتاريخ  15717مؽ رئيس جامعة القادسية العدد ق.ب  17  
31/1/2016بتاريخ  158مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة السثشى العدد 18  
25/7/2016بتاريخ  9659مؽ رئيس جامعة القادسية العدد  19  
2017مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة الكؾفة  20  
19/1/2017بتاريخ  201امعة القادسية العددمؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة ج 21  
16/10/2016بتاريخ  2327مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة القادسية العدد 22  
14/3/2017بتاريخ  1908مؽ عسيد كمية التربية لمبشات جامعة الكؾفة العدد 23  
13/3/2017بتاريخ  7/54/623لبررة العددمؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة ا 24  
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 كتاب انشكز  خ

9/4/2017بتاريخ  877مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة الكؾفة العدد 25  
9/11/2016بتاريخ  2583مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة الكؾفة العدد 26  
27/2/2017بتاريخ  38س4جامعة ميدان العددمؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة  27  
18/1/2017بتاريخ  187مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة القادسية العدد 28  
27/4/2017بتاريخ  1784مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة بابل العددأ.د 29  
31/1/2017بتاريخ  152رياضة جامعة واسط العددمؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم ال 30  
11/1/2017بتاريخ  113مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة القادسية العدد 31  
19/1/2017بتاريخ  201مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة القادسية العدد 32  
6/12/2018بتاريخ  6664م الرياضة جامعة بابل العددمؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾ  33  
3/12/2018بتاريخ  1291مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة االنبار العدد 34  
28/11/2018بتاريخ  1272مؽ عسيد كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة جامعة األنبار العدد 35  
20/2/2019بتاريخ  906ة وعمؾم الرياضة جامعة بابل العددمؽ عسيد كمية التربية البدني 36  

 التاليف والترجمة 

 وىع انمؤنف خ

, كتاب مشهجي مداعد 2012كتاب بعشؾان الكرة الظائرة  1  
2ط 2018,  1ط 2017كتاب بعشؾان فديؾلؾجيا االندان العامة وفديؾلؾجيا الرياضة  2  
,  1ط2018 السجال الرياضي , كتاب مشهجي مداعدكتاب بعشؾان تظبيقات عمؼ التذريح في  3

2ط 2019  
 

 المؤتمرات العلمية  والندوات والمشاركات االكاديمية 

 انسىح انجامعح اسم انمؤتمز او انىذوج خ

 2010 كمية التربية الرياضية / جامعة القادسية السؤتسر العمسي الثاني لمبايؾميكانيػ 1
لعمؾم التدريب والفدمجة الرياضية السؤتسر القظري العمسي الثاني 2  2010 كمية التربية الرياضية / جامعة البررة 
  2011 كمية التربية الرياضية / جامعة بابل السؤتسرالعمسي الدولي لعمؾم التربية الرياضية 3

 2012 كمية التربية الرياضية / جامعة القادسية السؤتسر العمسي الثالث لمبايؾميكانيػ 4
العمسي الدولي األول لعمؾم التربية الرياضية السؤتسر 5  2012 كمية التربية الرياضية / جامعة بغداد 
 2013 كمية التربية الرياضية / جامعة دهؾك السؤتسر العمسي الدولي األول لعمؾم التربية الرياضية 6
ة / جامعة البررةكمية التربية الرياضي السؤتسر الدولي الخامس لعمؾم التدريب والفدمجة الرياضية 7  2014 
 2015 كمية التربية الرياضية / جامعة بابل مجمة السؤتسرالعمسي الدولي لعمؾم التربية الرياضية 8
 2015 كمية التربية الرياضية / جامعة بغداد السؤتسر العمسي الدولي األول لعمؾم التربية الرياضية 9
 2016 كمية التربية الرياضية / جامعة الكؾفة السؤتسر الدولي األول لعمؾم التربية الرياضية 10
 2016كمية التربية / قدؼ التربية الرياضية /  مؤتسر جامعة حمبجة / الدميسانية 11
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 انسىح انجامعح اسم انمؤتمز او انىذوج خ

 جامعة حمبجة
كمية االسراء  –السؤتسر االول لعمؾم الرحة والتربية الرياضية  12

 الجامعة 
 2016 كمية االسراء الجامعة

الرابع لعمؾم التربية الرياضيةالسؤتسرالعمسي الدولي  13  2017 كمية التربية الرياضية / جامعة بابل 
كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة/جامعة  السؤتسر العمسي الرابع لعمؾم التربية الرياضية , جامعة بابل 14

 بابل
2017 

السؤتسر العمسي الدولي في جامعة ديالى , كمية التربية البدنية  15
ياضةوعمؾم الر   

كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة/جامعة 
 ديالى

2018 

كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة/جامعة  السؤتسر العمسي الدولي في جامعة الدميسانية 16
 الدميسانية

2018 

السؤتسر العمسي االول لعمؾم التربية البدنية وعمؾم الرياضة ,  17
 جامعة الكؾفة

وعمؾم الرياضة/جامعة  كمية التربية البدنية
 الكؾفة

2018 

السؤتسر العمسي االول لعمؾم التربية البدنية وعمؾم الرياضة ,  18
 جامعة الكؾفة

كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة/جامعة 
 الكؾفة

2018 

السؤتسر العمسي الدولي الدابع لعمؾم التربية البدنية وعمؾم  19
 الرياضة , جامعة البررة

ية البدنية وعمؾم الرياضة/جامعة كمية الترب
 البررة

2019 

السؤتسر العمسي الدولي االول لعمؾم التربية البدنية وعمؾم  20
 -الرياضة, جامعة بغداد, كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة

 بشات

بشات -كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة
 /جامعة بغداد

2019 

لعمؾم الرياضة, جامعة صالح السؤتسر العمسي الدولي االول  21
 الديؽ  , أربيل

جامعة  -كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة
 صالح الديؽ / أربيل

2019 

السؤتسر العمسي الدولي الثالث  لعمؾم وتكشمؾجيا الرياضة, كمية  22
 السدتقبل الجامعة

 2019 كمية السدتقبل الجامعة

23    
24    
25    
26    
    

 

 روابط المواقع البحثية 

 انزاتط  انمىقع 

Google scholar https://scholar.google.com/citations?user=u6KIYBUAAAAJ&hl=ar 
Research gate https://www.researchgate.net/profile/dasd_zyz 

Linkedin https://www.linkedin.com/in/ 335527182-الرافي-عزيز-عدنان-اسعد / 
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 انزاتط  انمىقع 

Orcid https://orcid.org/0000-0001-6967-7667 
Researcherid www.researcherid.com/rid/G-3913-2019 

Publons https://publons.com/researcher/1733269// 
 

 الدورات 

 خ
 مكان انذورج  انذورج 

 كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة/جامعة القادسية دوره تدريبية في برنامج االكدل  1
 كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة/جامعة القادسية دورة تدريبية في الشسؾذج السثالي في السهارات الرياضية 2
 المجشة البارلسبية العراقية دورة تدريبية بالكرة الظائرة مؽ وضع الجمؾس 3
 كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة/جامعة القادسية المغة العربية هؾية وحزاره 4
 كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة/جامعة القادسية كتابة وترجسة خالصات بحؾث التربية الرياضية بالمغة األنكميزية 5
 كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة/جامعة القادسية دورة تحكيسية بالكرة الظائرة  6
الكؾفةياضة/جامعة كمية التربية البدنية وعمؾم الر  دورة تدريبية بالكرة الظائرة  7  
   

 

 البحوث المنشورة 

 راتط انثحث انسىح  انمجهذ انعذد اسم انمجهح  اسم انثحث خ

دراسة مقارنة لبعض الرفات البدنية  1
بيؽ الظالب السقبؾليؽ في كمية التربية 
 الرياضية والكميات األخرى في الجامعة

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

  2004 السادس اجمللدى األول

تحميل بعض الستغيرات الكيشساتيكية  2
وعالقتها باألداء السهاري لسهارة 
 األرسال الداحق بالكرة الظائرة

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

  2004 السادس اجمللدى األول

تأثير تدريبات خاصة في تظؾير بعض  3
القدرات وعالقتها في دقة مهارة الزرب 

كرة الظائرةالداحق بال  

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

  2004 السادس اجمللدى األول

عالقة سرعة األستجابة الحركية ببعض  4
 السهارات األساسية بالكرة الظائرة

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

  2004 السادس اجمللدى األول

قياس مدتؾى الذكاء وعالقتة باألدراك  5
الحس حركي لدى تالميذ الرف األول 

 األبتدائي

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

  2006 السابع اجمللد الثاني

الذات السهارية وعالقتها بترتيب الفرق  6
 بالكرة الظائرة

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

 

  2007  

جابة األنفعالية باالداء عالقة األست 7
 السهاري لالعبي الكرة الظائرة

 

مجمة واسط لمعمؾم 
 األندانية

  2007 الرابع اجمللد الثالث
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تأثير تمؾث الهؾاء الجؾي في مدتؾى  8
بعض الستغيرات الفديؾلؾجية 

 والبايؾكيسيائية وبعض الرفات البدنية

مجمة بابل لعمؾم التربية 
 البدنية

عالراب اجمللد اثالث  2010  

دراسة مقارنة التكيف الؾعيفي لبعض  9
الستغيرات الفديؾلؾجية وعالقتها 

, 400, 1500باألنجاز لفعاليات 
م حرة عدو800  

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

  2010 لثالث اجمللد العاشر

ندبة مداهسة األنجاز الرقسي بداللة  10
بعض الستغيرات الفديؾلؾجية عشد 

م حرة200م, 100م, 50سباحي   

مجمة ميدان لعمؾم التربية 
 البدنية

  2011 الثالث جملد السنة الثالثة

11 
أثر تسريشات مقترحة بظريقة التحسل 
الالكتيكي عمى بعض الستغيرات 
الفديؾلؾجية والبايؾكيسيائية لدباحة 

م حرة200  

مجمة السؤتسر القظري 
العمسي الثاني لعمؾم 

ة التدريب والفدمجة الرياضي
 في جامعة البررة

مجمد السؤتسر 
القظري العمسي 
الثاني لعمؾم 

التدريب 
والفدمجة 
 الرياضية

  2010 االول

التشبؤ بسكان سقؾط الكرة عمى وفق  12
الستغيرات الكيشساتيكية لإلرسال التشدي 

الستسؾج مؽ القفز لسشاطق المعب 
 السختمفة في الكرة الظائرة

مجمة القادسية لعمؾم 
رياضية عدد التربية ال

خاص بالسؤتسر العمسي 
 الثاني لمبايؾميكانيػ

اجمللد احلادي 

 عشر

  2010 األول

تأثير تسريشات خاصة لعالج أصابة  13
 خذؾنة الركبة السبكرة

السؤتسرالعمسي الدولي مجمة 
في  لعمؾم التربية الرياضية

 جامعة بابل

مجمة بابل 
لعمؾم التربية 

عدد  البدنية
خاص  

 السؤتسرالعمسيب
الدولي لعمؾم 

التربية 
 الرياضية

  2011 األول

دراسة مقارنة أستخدام الحكؼ األضافي  14
عمى قرارات الحكام لبظؾلتي أسيا 
والدوري القظري لمسحترفيؽ لمعام 

لكرة القدم 2011-2012  

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

اجمللد احلادي 

 عشر

  2012 الثالث

ت الجدسية بأداء ندبة مداهسة الكياسا 15
بعض السهارات الدفاعية لالعب الحر 

 في الكرة الظائرة

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

اجمللد الثاني 

 عشر

  2012 األول

عالقة أستخبارات السهارات الشفدية  16
والتقييؼ الذاتي بشتائج السباريات عشد 

 العبي الكرة الظائرة
 
 

مجمة القادسية لعمؾم 
الرياضية التربية  

 

اجمللد احلادي 

 عشر

  2011 الثاني

تأثير جهد السشافدة عمى بعض  17
الستغيرات الؾعيفية لدى العبي الكرة 

 الظائرة مؽ وضع الجمؾس

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

اجمللد الثاني 

 عشر

  2012 الثاني
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دراسة تحميمية ألهؼ الستغيرات  18
ؾجية في تحسل البايؾكيشساتيكية والفديؾل

األداء لسهارتي الزرب الداحق 
 األمامي والخمفي بالكرة الظائرة

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

عدد خاص بسؤتسر 
 البايؾميكانيػ

 

13السجمد  2العدد    2013  

أثر أسمؾب التدريب) الفتري السشخفض  19
الذدة والدائري( في تظؾير تحسل 

عبي م عمى ال3000االداء وانجاز 
-16مشتدى شباب عفػ بأعسار )

سشة(.18  

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

  2013  

التشبؤ بسدتؾى جهد بدني مهاري مقترح  20
بداللة عدد مؽ الستغيرات البايؾكيسيائية 
والؾعيفية لدى العبي الكرة الظائرة مؽ 

 وضع الجمؾس

السؤتسر العمسي مجمة 
 الدولي األول لعمؾم التربية

/جامعة بغداد الرياضية
 /كمية التربية الرياضية

 

  2013 العدد الثالث اجمللد االول

دراسة مقارنة تحسل األداء في بعض  21
الستغيرات البايؾكيسيائية وعالقتها 
باألداء السهاري لمزرب الداحق 

 الخمفي بالكرة الظائرة

السؤتسر مجمة  مجهت 
العمسي الدولي األول لعمؾم 

/جامعة اضيةالتربية الري
دهؾك /كمية التربية 

 الرياضية

اجمللد السادس 

 عشر

  2013 العدد االول

تأثير جهد الرراع عمى تركيز حامض  22
الالكتيػ في الدم لسشتخب شباب ميدان 

 لمسرارعة الحرة

مجهت كربالء نعهوو انتربيت 

 انرياضيت
  2013 العدد اخلامش اجمللد األول

ا ببعض أستخدام السشذظات وعالقته 23
الستغيرات البايؾكيسيائية وندبة العقؼ 

 عشد العبي كسال األجدام
 
 

الدولي السؤتسر  مجهت 
التدريب لعمؾم الخامس 

/جامعت  والفدمجة الرياضية

انبصرة /كهيت انتربيت 

 انرياضيت

  2014 العدد االول اجمللد اخلامش

تحديد مدتؾى الشزاهة األخالقية إلدارة  24
الظائرة مؽ لكرة ا الفرق لدى مدربي

 وجهة نغر الالعبيؽ
 
 

مجمة بابل لعمؾم التربية 
 البدنية

  2014  

25 Effect the abuse of steroidal 

androgenic hormone 

(Testosterone , FSH, LH)and 

the proportion of infertility in 

bodybuilders 

مجهت انسويد اندونيت نهبحث 

 انعهمي

IF 0.0584 

ولاجمللد األ   2014 العدد اخلامش 

تأثير جهد السشافدة في تراكيز أهؼ  26
األمالح السعدنية الكبرى وإسهامها 

الشدبي بدقة بعض السهارات لالعبيؽ 
 الذباب بالريذة الظائرة

السؤتسرالعمسي الدولي مجمة 
في  لعمؾم التربية الرياضية

 جامعة بابل

  2015  

 بعض السؤشرات الفديؾلؾجية وعالقتها 27
بتحسل االداء لدى العبي الزرب 

الداحق العالي  والالعب الميبرو في 
 الكرة الظائرة

مجمة بابل لعمؾم التربية 
 انرياضيت

 العدد األول اجمللد الثامن

 

2015  
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دراسة مقارنه لبعض المتغيرات  28
الفسيولوجية والبايوكيميائية بعد الجهد 
بين مراكز اللعب المختلفة في الكرة 

 الطائرة

مجمة بابل لعمؾم التربية 
 الرياضية

  2015 العدد الثاني اجمللد الثامن

التساريؽ السراحبة لألسكيسيا  29
والهيبريسيا لعالج أصابة التؾاء مفرل 

الكاحل وأثرها في أهؼ السؤشرات 
 الكيسيائية ودرجة األلؼ لمرياضييؽ

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

اجمللد السادس 

 عشر

د األولالعد  

 اجلزء الثاني

2016  

30 Effect of exercises 

accompanying with 

Alascemia and Alhiberemia 

to treat ankls sprain injury in 

the hormone GH and CPK 

enzyme and the degree of 

pain for athletes 

International 

Journal of 

Advanced Sport 

Sciencs Research-

ASSR 

Malaysia 

  2016  

أثر مشهج تدريبي لسشاطق الذدد  31
الخسس في كفاءة عسل السشغسات 

الحيؾية الكيسيائية لدى العبي 
 السرارعة الحرة الذباب

مجمة السثشى لعمؾم التربية 
 البدنية

  2015  

تأثير نقص التروية والتروية عمى  32
بعض الستغيرات الكيسيؾحيؾية بعد 

العبي الكرة الجهد الالهؾائي لدى 
 الظائرة

مجمة السؤتسر الدولي  
العمسي الثاني لعمؾم 

 الرياضة  في جامعة بغداد

  2015  

أثر مسارسة تسريشات خاصة معتدلة  33
الذدة عمى بعض الستغيرات الكيسيائية 
لمسرضى السرابيؽ بأرتفاع الدهؾن 

 الثالثية
 

مجمة القادسية لعمؾم 
 التربية الرياضية

لاالو السادس عشر  

 اجلزء االول

2016  

تأثير مشهج تدريبي لسشاطق الذدد  34
الخسس في تحسل األداء وتركيز 

حامض الالكتيػ في الدم لدى العبي 
 السرارعة الحرة الذباب

مجمة واسط لمعمؾم 
 األندانية

  2015  

تأثير جهد تحسل األداء حدب  35
تخرص المعب عمى بعض السشغسات 

سيائية لدى الحيؾية ومؤشرات التعب الكي
 العبي الكرة الظائرة

مجمة بابل لعمؾم التربية 
 الرياضية

  2016  

تأثير وسائل أستذفائية مختمفة عمى  36
تركيز حامض الالكتيػ وتحسل األداء 

 لالعبي الكرة الظائرة

مجمة بابل  لعمؾم التربية 
 الرياضية

  2016  

أثر تساريؽ خاصة بأسمؾب األسكيسيا  37
أهيل وعالج إصابة إلتؾاء والهيبريسيا لت

مفرل الكاحل وفق بعض الستغيرات 
 الكيسيائية لمرياضييؽ

مجهت مؤتمر جامعت حهبجت 

 / انسهيمانيت
  2016  

تأثير الجهد البدني الالهؾائي وفق  38
mct1اختالف ندب جيؽ   في ) انزيؼ  

LDH) 
م ( سباحة حرة200وإنجاز )  

مجهت انمثنى نعهوو انتربيت 

 انبدنيت
  2016  
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تأثير التدريب التخرري عمى هرمؾن  39
أندروفيؽ وبعض متغيرات الدم -بيتا

الكيسيائية  وتحسل االداء لسركز المعب 
 الدريع )الدشتر( في الكرة الظائرة

نعهوو انتربيت كربالء مجهت 

 انبدنيت
  2016  

تأثير الجهد الالهؾائي وفق ندبة  40
mct1التغاير في جيؽ  عمى بعض  

م 100لدم الكيسيائية وانجاز  متغيرات ا
سباحة حرة   

مجهت انمثنى نعهوو انتربيت 

 انبدنيت
  2016  

بشاء وترسيؼ وتظبيق أختبار بدني  41
مهاري وعالقتة بأهؼ السؤشرات 

الكيسيؾحيؾية والؾعيفية لدى العبي 
 الكرة الظائرة جمؾس

مجهت انمؤتمر انعهمي 

انرابع نعهوو انتربيت 

بم انرياضيت , جامعت با  

  2017  

التشبؾء باالنجاز بداللة مدتؾى التغاير  42
لجيؽ   mct1   وبعض السؤشرات

 2000100050الكيسيائية لمدم لدباحة 
 م سباحة حرة

انعهمي مؤتمر انمجهت 

اندوني في جامعت ديانى , 

كهيت انتربيت انبدنيت وعهوو 

 انرياضت 

  2018  

أثر تساريؽ تأهيمية عالجية بأستخدام  43
ز الغمق الذريانيجها  (A.C.A) 

إلصابة إلتؾاء مفرل الكاحل وفق 
 بعض السؤشرات السشاعية
   لدى العبي الكرة الظائرة

مجهت انمؤتمر انعهمي 

جامعت  اندوني في

  انسهيمانيت 

  2018  

بشاء وترسيؼ أختبار فديؾلؾجي لسهاره  44
 الدفاع عؽ السمعب بالكرة الظائرة

مجهت انمؤتمر انعهمي 

انبدنيت نعهوو انتربيت  االول

, جامعت وعهوو انرياضت 

 انكوفت 

  2018  

ندبة مداهسة الكياسات الجدسية بداللة  45
القدرات البدنية والسهارية الخاصة 
 لالعب الدؾبر في الكرة الظائرة

مجهت انمؤتمر انعهمي 

انبدنيت نعهوو انتربيت  االول

, جامعت وعهوو انرياضت 

 انكوفت 

  2018  

ات وتؾزيع االنتباه وأثره باالستجابة ثب 46
الحركية عشد إداء مهارة الدفاع مؽ 

 الغظس بالكرة الظائرة

مجهت انمؤتمر انعهمي 

نعهوو انتربيت  اندوني انسابع

انبدنيت وعهوو انرياضت , 

انبصرةجامعت   

  2019  

تأثير تساريؽ أقترادية الجهد  في  47
بعض السؤشرات البيؾكيسائية والقدرات 

الهؾائية الخاصة والسهارات الفشية ال
 لالعبي الكرة الظائرة

مجهت انمؤتمر انعهمي 

نعهوو انتربيت  اندوني االول

انبدنيت وعهوو انرياضت, 

بغداد, كهيت انتربيت جامعت 

 -انبدنيت وعهوو انرياضت

 بناث 

  2019  

تأثير جهد السشافدة عمى  كفاءة عسل  48
بعض السشغسات الحيؾية وتركيز 

م 100ض الالكتيػ بالدم لدباقي حام
م سباحة حرة200و    

مجهت انمؤتمر انعهمي 

اندوني االول نعهوو 

صالح انرياضت, جامعت 

أربيم, اندين    

  2019  

بشاء أنسؾذج لالنجاز وفق مدتؾى  49
وأهؼ السؤشرات   mct1 التغاير  لجيؽ

م سباحة 200البيؾكيسيائية لدباحي 
 حرة

مجهت انمؤتمر انعهمي 

نعهوو  انثانث وني اند

كهيت انرياضت, وتكنهوجيا 

 انمستقبم انجامعت 

  2019  

تحسل االداء وفق مراكز المعب واثرها  50
في الشذاط الكهربائي لبعض العزالت 

 العاممة لالعبي كرة الدمة 

انقادسيت نعهوو  مجهت 

 انتربيت انرياضيت , 
19اجمللد  ( اجلزء 1العدد) 

 الثاني

2019  
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داء وفق مراكز المعب كسؤشر تحسل اال 51
لبعض الستغيرات البايؾكيسائية لالعبي 

  كرة الدمة

انقادسيت نعهوو  مجهت 

 انتربيت انرياضيت , 
19اجمللد  ( اجلزء 1العدد) 

 الثاني

2019  

بشاء وترسيؼ أخبار بدني مهاري وفق  52
االسس الفديؾلؾجية لحائط الرد بالكرة 

  الظائرة 

نتربيت انمثنى نعهوو ا مجهت 

 انرياضيت , 
( اجلزء 1العدد) اجمللد الثالث

 األول

2019  

 


