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 3/4/2005-765 27/10/2004 مدرس
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 -البحوث المنشورة : -17

سنة  اسماء الباحثين عنوان البحث ت -18
 النشر

 الرابط االلكتروني للمجلة جهة النشر

دراسة مقارنة فيي طويو ر  1
اليييرال الميييالمي بتمال يييات 

 الماب القوى 

 ا.د نجاح مهدي شلش
 رح ل رو ح حبيب  م.م

 م.م مي علي عز ز

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2002
الر اضييييي ةج المجليييييد االو ج الميييييدد 
الخامسججاممييييية القادسييييي ةج  ل ييييية 

 التر  ة الر اض ة.

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

النمييو ا المثييالي ليير    2
 مارثون)طوز ع الجهد(ال

 د.حسين مردان عمر 
 م.م رح ل رو ح حبيب 

 م.م مي علي عز ز

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2002
الر اضييييي ةج المجليييييد االو ج الميييييدد 
الخامسججاممييييية القادسييييي ةج  ل ييييية 

 التر  ة الر اض ة.

u/?http://qu.edu.iq/spojo
=page_id32 

دراسييية مسيييتوى االنجييياز  3
الراميييي المراايييي مقارنييية 
بالمستوى الرامي المر يي 
واالسيييييييييييوي والمييييييييييالمي 

 بتمال ات الماب القوى 

مجلييييية عليييييوم التر  ييييية الر اضييييي ةج  2005 م.م مي علي عز ز
المجلييد الرابييعج المييدد االو ج جامميية 
بابيييييييييييييييييي ج  ل يييييييييييييييييية التر  يييييييييييييييييية 

 .14الر اض ةجص

http://www.uobabylon.ed
u.iq/publications/sports_
edition8/physical_journal

 rtf.6_8 

المواولييية اثييير   دراسييية 4
اجيييييزاء  زمييييينالخاصييييية و 

السييييبان بانجيييياز فمال يييية 
( 1500-800ر ييييييييي )

 متر

 بيب رح ل رو ح حم.د 
 مي علي عز زم.

مدرب االلماب . صتاء 
 لكاظ

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2007
 ج الميييددالسيييابعالر اضييي ةج المجليييد 

ججامميييية القادسيييي ةج  ل يييية  الثالييييث
 التر  ة الر اض ة.

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

 ات مع ار ية طحديد مستو  5
لمناصييير الل ااييية البدن ييية 

 لناشيء  رة القدم

 م.د.سالم جبار صاحب 
  م.مي علي عز ز

 جم.د. احمد عبد الزهرة 
مدرب االلماب . صتاء 

 لكاظ

مجلة القادس ة لملوم التر  ة  2007
الر اض ةج المجلد السابعج المدد 

الثالثججاممة القادس ةج  ل ة 
 التر  ة الر اض ة

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

طحديد مستو ات مع ار ية  6
لييالداء المهيياري لناشيييء 

 كرة القدم

 م.د.سالم جبار صاحب 
 م.مي علي عز ز

مجلة القادس ة لملوم التر  ة  2007
الر اض ةج المجلد الثامنج المدد 

 ة الثانيججاممة القادس ةج  ل
 التر  ة الر اض ة

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

 

دراسيييية منحنيييي  السييييرعة  7
لليييرال المراايييي المدرسيييي 
فيييييييي فمال يييييييات ر ييييييي  
المسييييييييييافات الق يييييييييييرة 

 والمتوسوة والوو لة

 رح ل رو ح حبيب ج 
 مي علي عز ز

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2008
الر اضيييي ةج المجلييييد الثييييامنج المييييدد 

ؤطمر الملميييييي السييييياد  الثيييييانيجالم
 6-5للملييوم االنسييان ةج للتتييرة ميين 

كيييانون الثيييانيج جاممييية القادسييي ةج 
 150كل ة التر  ة الر اض ةج ص

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

عالايية التوجيير الر اضييي  8
بمسييييتوى االنجيييياز لييييدى 

ن فييييي الالعبييييين الممييييااي
بميييييييييييييي  التمال ييييييييييييييات 

 الر اض ة

 رح ل رو ح حبيب ج 
 مي علي عز ز

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2008
الر اضيييي ةج المجلييييد الثييييامنج المييييدد 
الثيييييانيجالمؤطمر الملميييييي السييييياد  

 6-5للملييوم االنسييان ةج للتتييرة ميين 
كيييانون الثيييانيج جاممييية القادسييي ةج 

 .229كل ة التر  ة الر اض ةج ص

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 
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الضيييياوم المهن يييية التييييي  9
طواجييييير مملميييييي التر  ييييية 
الر اضيييي ة فييييي محاف يييية 

 القادس ة

 ج د. مي علي عز ز
 بد. سالم جبار صاح 

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2009
الر اضييي ةج المجليييد التاسيييعج الميييدد 

القادس ةج  ل ة التر  ة  االو ججاممة
 105الر اض ةجص

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

طقنيين مق يا  المدوان ية  10
عل  الر اضيين من  وي 
االحت اجييات الخاصيية فييي 

 األوسطاندية الترات 

  م.د مي علي عز ز
 

2009 

الر اضييييي ةج مجلييييية عليييييوم التر  ييييية 
المجلد الثانيج الميدد االو ج جاممية 

 .1باب ج  ل ة التر  ة الر اض ةجص

http://www.uobabylon.ed
u.iq/publications/sports_
edition8/physical_journal

 rtf.6_8 
نسيييبة مسييياهمة عناصييير  11

الل اايييييييية التسيييييييييولوج ة 
بيييياداء بميييي  المهييييارات 
االساسيييييي ة بييييييييرة الييييييييد 
لوالبيييييات  ل ييييية التر  ييييية 

جاممييييييييييية –الر اضييييييييييي ة 
 القادس ة

مجلييييية عليييييوم التر  ييييية الر اضييييي ةج  2009 م.د مي علي عز ز
المجلد الثانيج المدد الرابيعج جاممية 
بابيييييييييييييييييي ج  ل يييييييييييييييييية التر  يييييييييييييييييية 

 .92الر اض ةجص

 
http://www.uobabylon.ed
u.iq/publications/sports_
edition7/physical_journal

 doc.10_7 

ق ييييا  منحنيييي  السييييرعة  12
لليييييييرال االولمبيييييييي فيييييييي 
التمال ييييييييييييات التردييييييييييييية 

-للسيييييباحة الحرة)رجيييييا 
 نساء(

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2010 ي علي عز زم م.د
الر اضييي ةج المجليييد الماشيييرج الميييدد 
الثانيججاممييييييية القادسييييييي ةج  ل ييييييية 

 143-111التر  ة الر اض ةجص

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

اثر التدر ب البالستي في  13
حيييييام  طحمييييي  طر ييييييز 

الالكت ك في اليدم وانجياز 
 متر 800ر   

 رح ل رو ح حبيب ج
 مي علي عز ز ج 

 عالء خلدون 

مجلة علوم التر  ة الر اض ةج مجليد  2010
المييييييؤطمر الملمييييييي الثيييييياني لملييييييوم 
التييييييدر ب والتسييييييلجة الر اضيييييي ة ج 

الب ييييييرةج  ل يييييية التر  يييييية  جامميييييية
 .45-24الر اض ةجص

sportmajz@yahoo.com 

 

ممييييد  السييييرعة  مؤشيييير  14
لتقو ل الشدة المستخدمة 
في اجيزاء سيبان الير   

متييير ومسيييتوى  10000
االنجيييييياز فييييييي بوييييييولتي 

( 2008بييييييييييييييييييييييييييييييييين)
 (2009و رلين)

 ا.م.د رح ل رو ح حبيب 
     ا.م.د مي علي عز ز 

 م .م. طالب شهد غانل

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2010
اضييي ةج المجليييد الحيييادي عشيييرج الر 

المييييدد االو جالجييييزء االو جالمييييؤطمر 
الملمييييي الثيييياني فييييي البايوم يان ييييك 

 يانون الثييانيج  26-25للتتيرة ميين 
جاممييييية القادسييييي ةج  ل ييييية التر  ييييية 

 .178-169الر اض ةج ص

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

دراسيييية طحليل يييية الزمنيييية  15
سيييرعة رد التمييي  واجيييزاء 
سيييييييبان فمال ييييييية عيييييييدو 

 م وعالاتر باالنجاز400

 أ.م.د. رح ل رو ح حبيب 
 أ.م.د. مي علي عز ز 

 م.د. ااسل محمد عبا 

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2010
الر اضييي ةج المجليييد الحيييادي عشيييرج 
المييييدد االو جالجييييزء االو جالمييييؤطمر 

البايوم يان ييييك  الملمييييي الثيييياني فييييي
 يانون الثييانيج  26-25للتتيرة ميين 

جاممييييية القادسييييي ةج  ل ييييية التر  ييييية 
 .178-169الر اض ةج ص

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

المحييييييييددات الجسيييييييييم ة  16
والبدن ييييييييييية والمهار ييييييييييية 
كمؤشييير ألنتقييياء العبيييي 

ان ييييييية الم يييييييارعة الروم
( سييينة 20-18بأعميييار)

 األوسطلمنوقة الترات 

 أ.م.د. مي علي عز ز 
 غزوان  ر ل خضير

?/http://qu.edu.iq/spojou مجلة القادس ة 2011
=page_id32 

التحمييي  الخييياص ونسيييبة  17
طر ييييز حيييام  الالكت يييك 

 ا.م.د. رح ل رو ح حبيب 
 ا.م.د مي علي عز ز

2012  http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 
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فييي الييدم  مؤشيير لتقييو ل 
ميييية الر اضيييي ة فييييي التور 

 متر400انجاز عدو
دراسييية بمييي  المتاييييرات  18

الكينماط ي ة لمراحي  اداء 
الوثبيييييييييييييييية الثالث يييييييييييييييية 
ومسييييييياهمتها بمسيييييييتوى 

 اإلنجاز

 ا.م.د. رح ل رو ح حبيب 
 ا.م.د مي علي عز ز

لقادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية مجليييييية ا 2012
الر اضييييييييييي ةج المجليييييييييييد الثاليييييييييييث 
عشييييييرجالمدد الثيييييييانيجالجزء االو ج 
جاممةالقادسييييييي ةج  ل ييييييية التر  ييييييية 

 245الر اض ةج ص

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

بنيياء مق ييا  لخ خ يية  19
االنديييييية الر اضييييي ة فيييييي 

 القادس ةمحاف ة 

 ا.م.د مي علي عز ز
 ز نة هادي عبا 

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2013
جالمييييييييدد 13الر اضيييييييي ةج المجلييييييييد 

ج جاممةالقادسييييييييي ةج  ل ييييييييية 1جا3
 .126-105التر  ة الر اض ةجص

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

ن مق يييييا  بنييييياء وطقنيييييي 20
اساليب مواجهة الضاوم 
النتس ة ليدى العبيي  يرة 

 اليد في المران

 ا.د عامر سميد جاسل
 ا.م.د مي علي عز ز
 ر اض صيهود هاشل

بدن ة مجلة م سان لملوم التر  ة ال 2013
-106ج ص 7جالمدد 7المجلد ج 

جاممة م سانج  ل ة التر  ة ج 131
 الر اض ة.

E_mail 
:mohmmed_mijad@yaho
o.com 

بنييييياء وطقنيييييين مق يييييا   21
الكتاءة االجتماع ية ليدى 
العبيييييي  يييييرة الييييييد فيييييي 

 المران

 ا.د عامر سميد جاسل
 ا.م.د مي علي عز ز
  ر اض صيهود هاشل

بدن ة مجلة م سان لملوم التر  ة ال 2013
-81ج ص 8جالمدد 8المجلد ج 

جاممة م سانج  ل ة التر  ة ج 106
 الر اض ة.

 
 

E_mail 
:mohmmed_mijad@yaho
o.com 

التنبييييييؤ بمسييييييتوى االداء  22
المهيياري عليي  وفيي  اهييل 
القيييدرات البدن ييية النتقييياء 
حيييرا  المرمييي  الشيييباب 

 بيرة القدم لل االت

 ا.م.د مي علي عز ز
 م.م عدنان نغ ش حسن

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2014
الر اض ةج المجلد الرابع عشرجالمدد 

 الثانيجالجزء الثاني

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

اثر طدر ب القوة الق وى  23
بجهييياز متميييدد االغيييراض 
فييي طويييو ر االداء التنيييي 
ليييييييييييييييبم  مسييييييييييييييييات 
الم يييييييارعة الرومان ييييييية 
لمنتخييب شييباب محاف يية 

-18القادسييي ة باعميييار 
  ال 60سنة وزن  19

 ا.م.د مي علي عز ز
 احمد شمس الدين

 مولود

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2014
الر اض ةج المجلد الرابع عشرجالمدد 

 25االو  الجزء الثالث ص

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

بنيييياء وطقنيييييين مق ييييا   24
السييييييييييمات الشخ يييييييييي ة 
السييييياددة ليييييدى طالبيييييات 

-لر اضيي ةكل يية التر  يية ا
 جاممة القادس ة

 ا.م.د مي علي عز ز
 

مجلة علوم التر  ة الر اض ة جابيو   2014
ج جاممييييية 209بحيييييث للنشيييييرجالمدد

 باب ج  ل ة التر  ة الر اض ة

http://www.uobabylon.ed
q/publications/sports_u.i

edition8/physical_journal
 rtf.6_8 

بناء ال ة مقترحة لتوو ر  25
الر اضييييية النسيييييو ة فيييييي 

 محاف ة القادس ة

 ا.م.د مي علي عز ز
 

مجلييييييية  ييييييير الء لمليييييييوم التر  ييييييية  2014
الر اضييييي ةج ابيييييو  بحيييييث للنشيييييرج 

ج جامميييية  يييير الءج  ل يييية 41المييييدد
 التر  ة الر اض ة.

 

در بات طييييييييييييييياثير التييييييييييييييي 26
االرطدادية باسلوب الوثب 

 
 أ.م.د. رح ل رو ح حبيب 

الميييؤطمر الملميييي اليييدولي الخيييامس  2014
ج لملوم التيدر ب والتسيلجة الر اضي ة
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الممييي  فييي طوييو ر القييوة 
االنتجار ييييييييييية و مييييييييييي  
المتاييييييرات الكينماط ي ييييية 
واالنجيييييياز فييييييي فمال يييييية 

 الوثب الوو  

 أ.م.د. مي علي عز ز 
أ.م.د. ااسل محمد 

 عبا 

ابو  بحيث للنشيرج جاممية الب يرةج 
 كل ة التر  ة الر اض ة.

طييييياثير احميييييا  طدر ب ييييية  27
مختلتة الشدة فيي بمي  
المتايييييييييييييرات البدن يييييييييييية 
والتسيييييييولوج ة وانجيييييياز 

 م1500ر   

 ا.د حسين مردان عمر
 أ.م.د. رح ل رو ح حبيب 

 أ.م.د. مي علي عز ز 

الميييؤطمر الملميييي اليييدولي الخيييامس  2014
ب والتسيلجة الر اضي ةج لملوم التيدر 

ابو  بحيث للنشيرج جاممية الب يرةج 
 كل ة التر  ة الر اض ة.

 

طيييييياثير اخييييييتال  حجييييييل  28
المينة عل  درجات ثبيات 
مق ا  الشخ  ة لولبية 

 كل ات التر  ة الر اض ة

 ا.م.د محمد مور عراك
 ا.م.د مي علي عز ز

 م.د عماد داود سلمان

مجلييييييية المثنييييييي  لمليييييييوم التر  ييييييية  2014
 ة جابيييييو  بحيييييث للنشيييييرج الر اضييييي

جامميييييية المثنيييييي ج  ل يييييية التر  يييييية 
ج بتييييييييييار    60جالمدد الر اضيييييييييي ة

18/6/2014 

 
 
 
 
 

اهييل المحييددات المهار يية  29
لتوج يييير الناشيييي ين نحييييو 

 كرة القدم و رة ال االت

 ا.م.د مي علي عز ز
 احمد فاهل نغ ش

مجلة القادس ة لملوم التر  ة  2014
الر اض ةج ابو  بحث 

ج جاممة 260للنشرجالمدد
 القادس ةج  ل ة التر  ة الر اض ة.

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

اهييل المحييددات الجسييم ة  30
لتوج يييير الناشيييي ين نحييييو 

 كرة القدم و رة ال االت

 ا.م.د مي علي عز ز
 احمد فاهل نغ ش

التر  ة مجلة القادس ة لملوم  2014
الر اض ةج ابو  بحث 

 ج جاممة261للنشرجالمدد
 القادس ةج  ل ة التر  ة الر اض ة.

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

طحلييييي  المسييييار لدراسيييية  31
التيياثيرات المباشييرة وغييير 
المباشرة لمتايرات الل ااة 

طبوييييييييييييية البدن ييييييييييييية المر 
المهييارة ( فييي  -)ال ييحة

اداء بمييييييي  المهيييييييارات 
 االساس ة بالجمناستك

 ا.م.د مي علي عز ز
 حسنين علي  اظل

مجلة القادس ة لملوم التر  ة  2015
الر اض ةج المجلد الخامس 

 عشرجالمدد الثانيجالجزء الثاني

ou/?http://qu.edu.iq/spoj
=page_id32 

بوار ييية اختبيييار النتقيييياء  32
العبييي منتخييب المييدار  
السيييييلو ة فيييييي محاف ييييية 

 م سان

 ا.م.د مي علي عز ز
 كرار صالح سلمان

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2015
الر اضييييييييي ةج المجليييييييييد الخيييييييييامس 

 عشرجالمدد االو جالجزء الثالث

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

التنبييييييؤ بمسييييييتوى االداء  33
المهيياري عليي  وفيي  اهييل 
القيييدرات المقل ييية النتقييياء 
حيييرا  المرمييي  الشيييباب 

 بيرة القدم لل االت

 ا.م.د مي علي عز ز
 م.م عدنان نغ ش حسن

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2015
الر اضييييييييي ةج المجليييييييييد الخيييييييييامس 

 األو الجزء عشرجالمدد االو ج 

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

طيياثير التوز ييع المشييوادي  34
للمواكيييب الحسيييين ة فيييي 

كييير الء -طر ييي  ديوان ييية 
علييي  الجوانييييب الا اد يييية 

 وال ح ة واالمن ة

 
 أ.م.د. رح ل رو ح حبيب 

  أ.م.د. مي علي عز ز

لمؤطمر الملمي االو  للمسيرة ا 2015
االر مين ة  ال ي يقام في جاممة 

)كل ة  2/4/2015القادس ة يوم 
ابو  نشر –ميتب المميد -التر  ة

بتار   -4160المدد –
24/3/2015 
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طييييييأثير طييييييدر بات القتييييييز  35
المميييييييييييي  بارطتاعيييييييييييات 
مختلتة في طوو ر القيدرة 
المضيييل ة وانجييياز فمال ييية 

 الوثب الوو  

رو ح حبيب ج أ.د. رح ل 
أ.د. مي علي عز ز ج 

أ.م..د. ااسل محمد 
 عبا 

–كل ة التر  ة للبنات-كوفةجاممة ال 2016
ابو  نشر ضمن واادع الموطمر 

الملمي الدولي األو  لملوم التر  ة 
البدن ة وعلوم الر اضة والمنمقد 

للنشر في  17/1/2016بتار   
المجلد األو  من المدد الخاص 

جلة  ل ة ببحوث الموطمر في م
 التر  ة للبنات للملوم االنسان ة

 

دراسيية طحليل يية لبسييلوب  36
التكت يييي المسييتخدم فيييي 
اوييييييع اجييييييزاء السيييييييبان 
وعالاتييير بمسيييتوى اليييرال 
الميييييييالمي فيييييييي ر ييييييي  

 ( متر 5000)

 أ. د. حسين مردان عمر 
 أ. د. رح ل رو ح حبيب 

 أ. د. مي علي عز ز

ific-www.sign- مجلة ع ر جاممة الكوفة 2016
ance.co.uk 

دراسيييية طحليل يييية مقارنيييية  37
 -للرال القاري ) األسيوي 

األور يييييي (  -األفر قيييييي 
بالرال االولمبي والميالمي 
فيييييي ر ييييي  المسيييييافات 
الق يييييييييرة والمتوسييييييييوة 

 للممااين والوو لة

 د . رح ل رو ح حبيب ا.
أ .د. مي علي عز ز 

محمد م.د.واث  
 عبدهللا

–كل ة التر  ة للبنات-جاممة الكوفة 2016
ابو  نشر ضمن واادع الموطمر 

الملمي الدولي األو  لملوم التر  ة 
البدن ة وعلوم الر اضة والمنمقد 

للنشر في  17/1/2016بتار   
المجلد األو  من المدد الخاص 
ببحوث الموطمر في مجلة  ل ة 

 اإلنسان ةالتر  ة للبنات للملوم 

 

مستو ات محي ة المرجيع  38
الهييييل ال ييييتات البدن يييية 
والحر  يية النتقيياء العبييي 
منتخييييييييييييب الميييييييييييييدار  
المتوسييييوة بيييييرة السييييلة 

 لتر  ة الديوان ة

 - د. مي علي عز ز.ا
 امين حسن حمود

مجلة القادس ة لملوم التر  ة  2016
الر اض ةج المجلد الساد  عشرج 

 المدد االو  الجزء الثاني

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

طييييأثير طدر بييييييات الحبييييا   39
المواط يييية فييييي طييييييييييو  
وطيييييردد الخويييييوة ومميييييد  
سرعة اجزاء سيبان عيدو 

 متر واالنجاز 200

 أ.د. رح ل رو ح حبيب 
 أ.د. مي علي عز ز 

 أ.م.د. احمد محمد
 الماني إسماعي  

كل ة التر  ة البدن ة -بادادممة جا 2017
ابو  نشر ضمن –وعلوم الر اضة 

واادع الموطمر الملمي الدولي 
الثالث لملوم الر اضة للمدة من 

 ي المدد /2017ن سان  11-13
 17/5/2017( بتار   3/34)م/

 

اثيييييير طييييييدر بات التحميييييي   40
الخييييييييييياص باألسيييييييييييلوب 
البالسييييييتي فييييييي طر يييييييز 
حام  الالكت ك في الدم 

متيير  400دو وإنجيياز عيي
 حواجز

 أ.د. رح ل رو ح حبيب 
 ا.د حسين مردان عمر

 أ.د. مي علي عز ز

المجلة االور  ة لتكنولوج ا علوم  2017
الر اضة التي ط درها االكاديم ة 
–الدول ة لتكنولوج ا علوم الر اضة 

السو د/بحوث المؤطمر الملمي 
الدولي الرابع لملوم الر اضة ال ي 

لر اض ة وعلوم ااامتر  ل ة التر  ة ا
جاممة باب  للتترة من -الر اضة

المدد  29-30/11/2017
 447الساد  عشر ص
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طييييياثير طمر نيييييات القتييييييز  43
-المتنيييييييييييو  )االفقييييييييييييي

الممييييودي( عليييي  بميييي  
المتايييييييييييييرات البدن يييييييييييية 
والكينماط ي ييييييية وإنجييييييياز 

 فمال ة الوثب الوو  

 .د. رح ل رو ح حبيب ا
 أ.د. مي علي عز ز 

ااسل محمد أ.م.د. 
 عبا 

 -Bمجلة زانكوى سل مان  القسل) 2018
للملوم اإلنسان ة( مجلة علم ة 

ن ة ط درها جاممة السل ما
المدد  2018( حز ران 56المدد)

الخاص لبحوث المؤطمر الدولي 
األو  لكل ة التر  ة الر اض ة/ 

 591جاممة السل مان ة ص

-jzsmail: -E
b@univsul.edu.iq 

طاثير طمر نيات بمقاوميات  44
مختلتيييييية فييييييي التحميييييي  
الخييييييييييييييياص و مييييييييييييييي  

ط ي ييييية المتاييييييرات الكينما
 400فييييي انجيييياز عييييدو 

 متر حواجز

 .د. رح ل رو ح حبيب ا
 أ.د. مي علي عز ز 

 م.م ر اض جاسل محمد

 -Bمجلة زانكوى سل مان  القسل) 2018
للملوم اإلنسان ة( مجلة علم ة 

ط درها جاممة السل مان ة 
المدد  2018( حز ران 56المدد)

الخاص لبحوث المؤطمر الدولي 
 اض ة/ األو  لكل ة التر  ة الر 
 623جاممة السل مان ة ص

-jzsmail: -E
b@univsul.edu.iq 

طييييياثير طيييييدر بات طحمييييي   45
الالكت يييييك فيييييي التحمييييي  
الخيييياص ونسييييبة طر يييييز 
حييام  الالكت ييك وإنجيياز 

 متر 5000ر   

 أ.د. مي علي عز ز
 .د. رح ل رو ح حبيبا

 أ.م.د. احمد محمد
    إسماعي

مجلة الر اضة المماصرة ط در عن  2019
كل ة التر  ة البدن ة وعلوم الر اضة 

 18جاممة باداد المجلد –للبنات 
لبحوث المؤطمر الملمي  2المدد

 324-313الدولي األو  ص

 

      
سنة  اسماء الباحثين عنوان البحث ت

 النشر
 الرابط االلكتروني للمجلة جهة النشر

طويو ر  دراسة مقارنة فيي 1
اليييرال الميييالمي بتمال يييات 

 الماب القوى 

 ا.د نجاح مهدي شلش
 م.م رح ل رو ح حبيب 

 م.م مي علي عز ز

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2002
الر اضييييي ةج المجليييييد االو ج الميييييدد 
الخامسججاممييييية القادسييييي ةج  ل ييييية 

 التر  ة الر اض ة.

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

النمييو ا المثييالي ليير    2
 المارثون)طوز ع الجهد(

 د.حسين مردان عمر 
 م.م رح ل رو ح حبيب 

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2002
الر اضييييي ةج المجليييييد االو ج الميييييدد 

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

mailto:jzs-b@univsul.edu.iq
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الخامسججاممييييية القادسييييي ةج  ل ييييية  م.م مي علي عز ز
 التر  ة الر اض ة.

دراسييية مسيييتوى االنجييياز  3
الراميييي المراايييي مقارنييية 
بالمستوى الرامي المر يي 
واالسيييييييييييوي والمييييييييييالمي 

 بتمال ات الماب القوى 

مجلييييية عليييييوم التر  ييييية الر اضييييي ةج  2005 م.م مي علي عز ز
الو ج جامميية المجلييد الرابييعج المييدد ا

بابيييييييييييييييييي ج  ل يييييييييييييييييية التر  يييييييييييييييييية 
 .14الر اض ةجص

http://www.uobabylon.ed
u.iq/publications/sports_
edition8/physical_journal

 rtf.6_8 

المواولييية اثييير   دراسييية 4
اجيييييزاء  مييييينز الخاصييييية و 

السييييبان بانجيييياز فمال يييية 
( 1500-800ر ييييييييي )

 متر

 رح ل رو ح حبيب م.د 
 مي علي عز زم.

مدرب االلماب . صتاء 
 لكاظ

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2007
 ج الميييددالسيييابعالر اضييي ةج المجليييد 

ججامميييية القادسيييي ةج  ل يييية  الثالييييث
 التر  ة الر اض ة.

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

طحديد مستو ات مع ار ية  5
لمناصييير الل ااييية البدن ييية 

 لناشيء  رة القدم

 م.د.سالم جبار صاحب 
  م.مي علي عز ز

 جم.د. احمد عبد الزهرة 
مدرب االلماب . صتاء 

 لكاظ

مجلة القادس ة لملوم التر  ة  2007
الر اض ةج المجلد السابعج المدد 

الثالثججاممة القادس ةج  ل ة 
 التر  ة الر اض ة

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

طحديد مستو ات مع ار ية  6
لييالداء المهيياري لناشيييء 

 كرة القدم

 م.د.سالم جبار صاحب 
 م.مي علي عز ز

مجلة القادس ة لملوم التر  ة  2007
الر اض ةج المجلد الثامنج المدد 

لقادس ةج  ل ة الثانيججاممة ا
 التر  ة الر اض ة

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

 

دراسيييية منحنيييي  السييييرعة  7
لليييرال المراايييي المدرسيييي 
فيييييييي فمال يييييييات ر ييييييي  
المسييييييييييافات الق يييييييييييرة 

 والمتوسوة والوو لة

 رح ل رو ح حبيب ج 
 مي علي عز ز

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2008
 الر اضيييي ةج المجلييييد الثييييامنج المييييدد

الثيييييانيجالمؤطمر الملميييييي السييييياد  
 6-5للملييوم االنسييان ةج للتتييرة ميين 

كيييانون الثيييانيج جاممييية القادسييي ةج 
 150كل ة التر  ة الر اض ةج ص

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

عالايية التوجيير الر اضييي  8
بمسييييتوى االنجيييياز لييييدى 

بييييين الممييييااين فييييي الالع
بميييييييييييييي  التمال ييييييييييييييات 

 الر اض ة

 رح ل رو ح حبيب ج 
 مي علي عز ز

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2008
الر اضيييي ةج المجلييييد الثييييامنج المييييدد 
الثيييييانيجالمؤطمر الملميييييي السييييياد  

 6-5للملييوم االنسييان ةج للتتييرة ميين 
كيييانون الثيييانيج جاممييية القادسييي ةج 

 .229كل ة التر  ة الر اض ةج ص

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

الضيييياوم المهن يييية التييييي  9
طواجييييير مملميييييي التر  ييييية 
الر اضيييي ة فييييي محاف يييية 

 القادس ة

 ج د. مي علي عز ز
 بد. سالم جبار صاح 

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2009
الر اضييي ةج المجليييد التاسيييعج الميييدد 
االو ججاممة القادس ةج  ل ة التر  ة 

 105الر اض ةجص

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

طقنيين مق يا  المدوان ية  10
عل  الر اضيين من  وي 
االحت اجييات الخاصيية فييي 

 األوسطاندية الترات 

  م.د مي علي عز ز
 

2009 

مجلييييية عليييييوم التر  ييييية الر اضييييي ةج 
المجلد الثانيج الميدد االو ج جاممية 

 .1باب ج  ل ة التر  ة الر اض ةجص

http://www.uobabylon.ed
u.iq/publications/sports_
edition8/physical_journal

 rtf.6_8 
نسيييبة مسييياهمة عناصييير  11

الل اايييييييية التسيييييييييولوج ة 
مجلييييية عليييييوم التر  ييييية الر اضييييي ةج  2009 م.د مي علي عز ز

المجلد الثانيج المدد الرابيعج جاممية 
 

w.uobabylon.edhttp://ww
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بيييياداء بميييي  المهييييارات 
االساسيييييي ة بييييييييرة الييييييييد 

لتر  ييييية لوالبيييييات  ل ييييية ا
جاممييييييييييية –الر اضييييييييييي ة 

 القادس ة

بابيييييييييييييييييي ج  ل يييييييييييييييييية التر  يييييييييييييييييية 
 .92الر اض ةجص

u.iq/publications/sports_
edition7/physical_journal

 doc.10_7 

ق ييييا  منحنيييي  السييييرعة  12
لليييييييرال االولمبيييييييي فيييييييي 
التمال ييييييييييييات التردييييييييييييية 

-للسيييييباحة الحرة)رجيييييا 
 نساء(

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2010 مي علي عز ز م.د
الر اضييي ةج المجليييد الماشيييرج الميييدد 

سييييييي ةج  ل ييييييية الثانيججاممييييييية القاد
 143-111التر  ة الر اض ةجص

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

اثر التدر ب البالستي في  13
طحمييييي  طر ييييييز حيييييام  
الالكت ك في اليدم وانجياز 

 متر 800ر   

 رح ل رو ح حبيب ج
 مي علي عز ز ج 

 عالء خلدون 

مجلة علوم التر  ة الر اض ةج مجليد  2010
ملييييييوم المييييييؤطمر الملمييييييي الثيييييياني ل

التييييييدر ب والتسييييييلجة الر اضيييييي ة ج 
الب ييييييرةج  ل يييييية التر  يييييية  جامميييييية

 .45-24الر اض ةجص

sportmajz@yahoo.com 

 

ممييييد  السييييرعة  مؤشيييير  14
لتقو ل الشدة المستخدمة 
في اجيزاء سيبان الير   

متييير ومسيييتوى  10000
االنجيييييياز فييييييي بوييييييولتي 

( 2008بييييييييييييييييييييييييييييييييين)
 (2009و رلين)

 ا.م.د رح ل رو ح حبيب 
     ا.م.د مي علي عز ز 

 م .م. طالب شهد غانل

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2010
الر اضييي ةج المجليييد الحيييادي عشيييرج 
المييييدد االو جالجييييزء االو جالمييييؤطمر 
الملمييييي الثيييياني فييييي البايوم يان ييييك 

 يانون الثييانيج  26-25للتتيرة ميين 
جاممييييية القادسييييي ةج  ل ييييية التر  ييييية 

 .178-169الر اض ةج ص

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

دراسيييية طحليل يييية الزمنيييية  15
سيييرعة رد التمييي  واجيييزاء 
سيييييييبان فمال ييييييية عيييييييدو 

 م وعالاتر باالنجاز400

 أ.م.د. رح ل رو ح حبيب 
 أ.م.د. مي علي عز ز 

 م.د. ااسل محمد عبا 

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2010
الر اضييي ةج المجليييد الحيييادي عشيييرج 

و جالمييييؤطمر المييييدد االو جالجييييزء اال 
الملمييييي الثيييياني فييييي البايوم يان ييييك 

 يانون الثييانيج  26-25للتتيرة ميين 
جاممييييية القادسييييي ةج  ل ييييية التر  ييييية 

 .178-169الر اض ةج ص

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

المحييييييييددات الجسيييييييييم ة  16
والبدن ييييييييييية والمهار ييييييييييية 
كمؤشييير ألنتقييياء العبيييي 
الم يييييييارعة الرومان ييييييية 

( سييينة 20-18بأعميييار)
 األوسطمنوقة الترات ل

 أ.م.د. مي علي عز ز 
 غزوان  ر ل خضير

?/http://qu.edu.iq/spojou مجلة القادس ة 2011
page_id=32 

التحمييي  الخييياص ونسيييبة  17
طر ييييز حيييام  الالكت يييك 
فييي الييدم  مؤشيير لتقييو ل 
التورميييية الر اضيييي ة فييييي 

 متر400انجاز عدو

 ا.م.د. رح ل رو ح حبيب 
 ا.م.د مي علي عز ز

2012  http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

دراسييية بمييي  المتاييييرات  18
الكينماط ي ة لمراحي  اداء 
الوثبيييييييييييييييية الثالث يييييييييييييييية 
ومسييييييياهمتها بمسيييييييتوى 

 اإلنجاز

 ا.م.د. رح ل رو ح حبيب 
 ا.م.د مي علي عز ز

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2012
الر اضييييييييييي ةج المجليييييييييييد الثاليييييييييييث 
عشييييييرجالمدد الثيييييييانيجالجزء االو ج 
جاممةالقادسييييييي ةج  ل ييييييية التر  ييييييية 

 245الر اض ةج ص

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

بنيياء مق ييا  لخ خ يية  19
االنديييييية الر اضييييي ة فيييييي 

 ا.م.د مي علي عز ز
 ز نة هادي عبا 

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2013
جالمييييييييدد 13الر اضيييييييي ةج المجلييييييييد 

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 
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ج جاممةالقادسييييييييي ةج  ل ييييييييية 1جا3 محاف ة القادس ة
 .126-105لتر  ة الر اض ةجصا

بنييييياء وطقنيييييين مق يييييا   20
اساليب مواجهة الضاوم 
النتس ة ليدى العبيي  يرة 

 اليد في المران

 ا.د عامر سميد جاسل
 ا.م.د مي علي عز ز
 ر اض صيهود هاشل

بدن ة مجلة م سان لملوم التر  ة ال 2013
-106ج ص 7جالمدد 7المجلد ج 

جاممة م سانج  ل ة التر  ة ج 131
 الر اض ة.

E_mail 
:mohmmed_mijad@yahoo.c
om 

بنييييياء وطقنيييييين مق يييييا   21
الكتاءة االجتماع ية ليدى 
العبيييييي  يييييرة الييييييد فيييييي 

 المران

 ا.د عامر سميد جاسل
 ا.م.د مي علي عز ز
  ر اض صيهود هاشل

بدن ة مجلة م سان لملوم التر  ة ال 2013
-81ج ص 8جالمدد 8المجلد ج 

جاممة م سانج  ل ة التر  ة ج 106
 الر اض ة.

 
 

E_mail 
:mohmmed_mijad@yahoo.c
om 

التنبييييييؤ بمسييييييتوى االداء  22
المهيياري عليي  وفيي  اهييل 
القيييدرات البدن ييية النتقييياء 
حيييرا  المرمييي  الشيييباب 

 بيرة القدم لل االت

 ا.م.د مي علي عز ز
 م.م عدنان نغ ش حسن

 يييييية مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  2014
الر اض ةج المجلد الرابع عشرجالمدد 

 الثانيجالجزء الثاني

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

اثر طدر ب القوة الق وى  23
بجهييياز متميييدد االغيييراض 
فييي طويييو ر االداء التنيييي 
ليييييييييييييييبم  مسييييييييييييييييات 
الم يييييييارعة الرومان ييييييية 
لمنتخييب شييباب محاف يية 

-18القادسييي ة باعميييار 
  ال 60سنة وزن  19

 علي عز ز ا.م.د مي
احمد شمس الدين 

 مولود

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2014
الر اض ةج المجلد الرابع عشرجالمدد 

 25االو  الجزء الثالث ص

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

بنيييياء وطقنيييييين مق ييييا   24
السييييييييييمات الشخ يييييييييي ة 
السييييياددة ليييييدى طالبيييييات 

-كل يية التر  يية الر اضيي ة
 جاممة القادس ة

 مي علي عز ز ا.م.د
 

مجلة علوم التر  ة الر اض ة جابيو   2014
ج جاممييييية 209بحيييييث للنشيييييرجالمدد

 باب ج  ل ة التر  ة الر اض ة

http://www.uobabylon.ed
u.iq/publications/sports_

n8/physical_journaleditio
 rtf.6_8 

بناء ال ة مقترحة لتوو ر  25
الر اضييييية النسيييييو ة فيييييي 

 محاف ة القادس ة

 ا.م.د مي علي عز ز
 

مجلييييييية  ييييييير الء لمليييييييوم التر  ييييييية  2014
الر اضييييي ةج ابيييييو  بحيييييث للنشيييييرج 

ج جامميييية  يييير الءج  ل يييية 41المييييدد
 التر  ة الر اض ة.

 

طييييييييييييييياثير التيييييييييييييييدر بات  26
ثب االرطدادية باسلوب الو 

الممييي  فييي طوييو ر القييوة 
االنتجار ييييييييييية و مييييييييييي  
المتاييييييرات الكينماط ي ييييية 
واالنجيييييياز فييييييي فمال يييييية 

 الوثب الوو  

 
 أ.م.د. رح ل رو ح حبيب 

 أ.م.د. مي علي عز ز 
أ.م.د. ااسل محمد 

 عبا 

الميييؤطمر الملميييي اليييدولي الخيييامس  2014
لملوم التيدر ب والتسيلجة الر اضي ةج 

رةج ابو  بحيث للنشيرج جاممية الب ي
 كل ة التر  ة الر اض ة.

 

طييييياثير احميييييا  طدر ب ييييية  27
مختلتة الشدة فيي بمي  
المتايييييييييييييرات البدن يييييييييييية 
والتسيييييييولوج ة وانجيييييياز 

 م1500ر   

 ا.د حسين مردان عمر
 أ.م.د. رح ل رو ح حبيب 

 أ.م.د. مي علي عز ز 

الميييؤطمر الملميييي اليييدولي الخيييامس  2014
لملوم التيدر ب والتسيلجة الر اضي ةج 

ث للنشيرج جاممية الب يرةج ابو  بحي
 كل ة التر  ة الر اض ة.
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المينة عل  درجات ثبيات 
مق ا  الشخ  ة لولبية 

 كل ات التر  ة الر اض ة

 ا.م.د مي علي عز ز
 م.د عماد داود سلمان

الر اضييييي ة جابيييييو  بحيييييث للنشيييييرج 
مثنيييييي ج  ل يييييية التر  يييييية جامميييييية ال

ج بتييييييييييار    60جالمدد الر اضيييييييييي ة
18/6/2014 

 
 
 
 

اهييل المحييددات المهار يية  29
لتوج يييير الناشيييي ين نحييييو 

 كرة القدم و رة ال االت

 ا.م.د مي علي عز ز
 احمد فاهل نغ ش

مجلة القادس ة لملوم التر  ة  2014
الر اض ةج ابو  بحث 

ج جاممة 260للنشرجالمدد
   ة الر اض ة.القادس ةج  ل ة التر 

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

اهييل المحييددات الجسييم ة  30
لتوج يييير الناشيييي ين نحييييو 

 كرة القدم و رة ال االت

 ا.م.د مي علي عز ز
 احمد فاهل نغ ش

مجلة القادس ة لملوم التر  ة  2014
الر اض ةج ابو  بحث 

 ج جاممة261لنشرجالمددل
 القادس ةج  ل ة التر  ة الر اض ة.

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

طحلييييي  المسييييار لدراسيييية  31
التيياثيرات المباشييرة وغييير 
المباشرة لمتايرات الل ااة 
البدن ييييييييييييية المرطبوييييييييييييية 

المهييارة ( فييي  -)ال ييحة
اء بمييييييي  المهيييييييارات اد

 االساس ة بالجمناستك

 ا.م.د مي علي عز ز
 حسنين علي  اظل

مجلة القادس ة لملوم التر  ة  2015
الر اض ةج المجلد الخامس 

 عشرجالمدد الثانيجالجزء الثاني

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

ختبيييار النتقيييياء بوار ييية ا 32
العبييي منتخييب المييدار  
السيييييلو ة فيييييي محاف ييييية 

 م سان

 ا.م.د مي علي عز ز
 كرار صالح سلمان

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2015
الر اضييييييييي ةج المجليييييييييد الخيييييييييامس 

 عشرجالمدد االو جالجزء الثالث

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

التنبييييييؤ بمسييييييتوى االداء  33
هييل المهيياري عليي  وفيي  ا

القيييدرات المقل ييية النتقييياء 
حيييرا  المرمييي  الشيييباب 

 بيرة القدم لل االت

 ا.م.د مي علي عز ز
 م.م عدنان نغ ش حسن

مجليييييية القادسيييييي ة لملييييييوم التر  يييييية  2015
الر اضييييييييي ةج المجليييييييييد الخيييييييييامس 

 األو عشرجالمدد االو ج الجزء 

http://qu.edu.iq/spojou/?
page_id=32 

طيياثير التوز ييع المشييوادي  34
كيييب الحسيييين ة فيييي للموا

كييير الء -طر ييي  ديوان ييية 
علييي  الجوانييييب الا اد يييية 

 وال ح ة واالمن ة

 
 أ.م.د. رح ل رو ح حبيب 

  أ.م.د. مي علي عز ز

المؤطمر الملمي االو  للمسيرة  2015
االر مين ة  ال ي يقام في جاممة 

)كل ة  2/4/2015القادس ة يوم 
ابو  نشر –ميتب المميد -التر  ة

ر   بتا-4160المدد –
24/3/2015 

 

طييييييأثير طييييييدر بات القتييييييز  35
المميييييييييييي  بارطتاعيييييييييييات 
مختلتة في طوو ر القيدرة 
المضيييل ة وانجييياز فمال ييية 

 الوثب الوو  

أ.د. رح ل رو ح حبيب ج 
أ.د. مي علي عز ز ج 

أ.م..د. ااسل محمد 
 عبا 

–كل ة التر  ة للبنات-كوفةجاممة ال 2016
ابو  نشر ضمن واادع الموطمر 

األو  لملوم التر  ة  الملمي الدولي
البدن ة وعلوم الر اضة والمنمقد 

للنشر في  17/1/2016بتار   
المجلد األو  من المدد الخاص 
ببحوث الموطمر في مجلة  ل ة 
 التر  ة للبنات للملوم االنسان ة

 

دراسيية طحليل يية لبسييلوب  36
التكت يييي المسييتخدم فيييي 
اوييييييع اجييييييزاء السيييييييبان 

 أ. د. حسين مردان عمر 
 أ. د. رح ل رو ح حبيب 

 أ. د. مي علي عز ز

-www.sign-ific مجلة ع ر جاممة الكوفة 2016
ance.co.uk 
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وعالاتييير بمسيييتوى اليييرال 
مي فيييييييي ر ييييييي  الميييييييال

 ( متر 5000)
دراسيييية طحليل يييية مقارنيييية  37

 -للرال القاري ) األسيوي 
األور يييييي (  -األفر قيييييي 

بالرال االولمبي والميالمي 
فيييييي ر ييييي  المسيييييافات 

المتوسييييييييوة الق يييييييييرة و 
 للممااين والوو لة

 د . رح ل رو ح حبيب ا.
أ .د. مي علي عز ز 

م.د.واث  محمد 
 عبدهللا

–كل ة التر  ة للبنات-جاممة الكوفة 2016
ابو  نشر ضمن واادع الموطمر 

الملمي الدولي األو  لملوم التر  ة 
البدن ة وعلوم الر اضة والمنمقد 

للنشر في  17/1/2016بتار   
  من المدد الخاص المجلد األو

ببحوث الموطمر في مجلة  ل ة 
 اإلنسان ةالتر  ة للبنات للملوم 

 

مستو ات محي ة المرجيع  38
الهييييل ال ييييتات البدن يييية 
والحر  يية النتقيياء العبييي 
منتخييييييييييييب الميييييييييييييدار  
المتوسييييوة بيييييرة السييييلة 

 لتر  ة الديوان ة

 - د. مي علي عز ز.ا
 امين حسن حمود

تر  ة مجلة القادس ة لملوم ال 2016
الر اض ةج المجلد الساد  عشرج 

 المدد االو  الجزء الثاني

http://qu.edu.iq/spojou/?
=page_id32 

طييييأثير طدر بييييييات الحبييييا   39
المواط يييية فييييي طييييييييييو  
وطيييييردد الخويييييوة ومميييييد  
سرعة اجزاء سيبان عيدو 

 متر واالنجاز 200

 . رح ل رو ح حبيب أ.د
 أ.د. مي علي عز ز 

 أ.م.د. احمد محمد
 الماني إسماعي  

كل ة التر  ة البدن ة -بادادجاممة  2017
ابو  نشر ضمن –وعلوم الر اضة 

واادع الموطمر الملمي الدولي 
الثالث لملوم الر اضة للمدة من 

 ي المدد /2017ن سان  11-13
 17/5/2017( بتار   3/34)م/

 

ر بات التحميييييي  اثيييييير طييييييد 40
الخييييييييييياص باألسيييييييييييلوب 
البالسييييييتي فييييييي طر يييييييز 
حام  الالكت ك في الدم 

متيير  400وإنجيياز عييدو 
 حواجز

 أ.د. رح ل رو ح حبيب 
 ا.د حسين مردان عمر

 أ.د. مي علي عز ز

المجلة االور  ة لتكنولوج ا علوم  2017
الر اضة التي ط درها االكاديم ة 
–الدول ة لتكنولوج ا علوم الر اضة 

د/بحوث المؤطمر الملمي السو 
الدولي الرابع لملوم الر اضة ال ي 

ااامتر  ل ة التر  ة الر اض ة وعلوم 
جاممة باب  للتترة من -الر اضة

المدد  29-30/11/2017
 447الساد  عشر ص

 

41 Effect of different 
exercises in 

special 
endurance and  
some kinetic 
variables  in 
parts running 400 

m hurdles 

RAHEEM RUYAH 
 HABEB 

MAY ALI AZEEZ 

2017 International Journal of 
Fitness,Health,Physical 
Education&leon GAMES 
NOL-4,NO-2,July,2017 

 

42 Effect of strength 
exercises in the 
horizontal(vertica
l- horizontal ) 
method in some 
physical and 
kinetic variables 
and the 
achievement of 
long jump 

RAHEEM RUYAH 
 HABEB 

MAY ALI AZEEZ 

2017 International Journal of 
Fitness,Health,Physical 
Education&leon GAMES 
NOL-4,NO-2,July,2017 

 

http://qu.edu.iq/spojou/?page_id=32
http://qu.edu.iq/spojou/?page_id=32


 efficiency 
طييييياثير طمر نيييييات القتييييييز  43

-المتنيييييييييييو  )االفقييييييييييييي
الممييييودي( عليييي  بميييي  

دن يييييييييييية المتايييييييييييييرات الب
والكينماط ي ييييييية وإنجييييييياز 

 فمال ة الوثب الوو  

 .د. رح ل رو ح حبيب ا
 أ.د. مي علي عز ز 

ااسل محمد أ.م.د. 
 عبا 

 -Bمجلة زانكوى سل مان  القسل) 2018
للملوم اإلنسان ة( مجلة علم ة 

ط درها جاممة السل مان ة 
المدد  2018( حز ران 56المدد)

الخاص لبحوث المؤطمر الدولي 
كل ة التر  ة الر اض ة/ األو  ل

 591جاممة السل مان ة ص

E-mail: jzs-
b@univsul.edu.iq 

طاثير طمر نيات بمقاوميات  44
مختلتيييييية فييييييي التحميييييي  
الخييييييييييييييياص و مييييييييييييييي  
المتاييييييرات الكينماط ي ييييية 

 400فييييي انجيييياز عييييدو 
 متر حواجز

 .د. رح ل رو ح حبيب ا
 أ.د. مي علي عز ز 

 م.م ر اض جاسل محمد

 -B مان  القسل)مجلة زانكوى سل 2018
للملوم اإلنسان ة( مجلة علم ة 

ط درها جاممة السل مان ة 
المدد  2018( حز ران 56المدد)

الخاص لبحوث المؤطمر الدولي 
األو  لكل ة التر  ة الر اض ة/ 

 623جاممة السل مان ة ص

E-mail: jzs-
b@univsul.edu.iq 

طيييياثير طييييدر بات التحميييي   45
الخييييييييييييياص بأسيييييييييييييلوب 

سيييييبة المرطتميييييات فيييييي ن
طر ييييز حيييام  الالكت يييك 
والحد األا   السيتهالك 
االو سييييييييييجين وإنجيييييييييياز 

 متر 1500ر   

 .د. رح ل رو ح حبيب ا
 أ.د. مي علي عز ز

 ا.د حيدر ناجي حبش

المجلة االور  ة لتكنولوج ا علوم  2018
الر اضة التي ط درها االكاديم ة 
–الدول ة لتكنولوج ا علوم الر اضة 

لمي السو د/بحوث المؤطمر الم
الدولي االو  للتر  ة البدن ة وعلوم 
الر اضة  ال ي ااامتر  ل ة التر  ة 

جاممة -الر اض ة وعلوم الر اضة
-14الكوفة للتترة من 

المجلد الثامن   15/11/2018
 106-87( ص21المدد )

 مسج  خوة

طييييياثير طيييييدر بات طحمييييي   46
الالكت يييييك  فيييييي طويييييو ر 
التحميييي  الخيييياص والحييييد 
األا يييييييييي  السييييييييييتهالك 

و سييييييييييجين وإنجيييييييييياز اال 
 متر 800ر   

 .د. رح ل رو ح حبيب ا
 أ.د. مي علي عز ز 

 ااسل محمد عبا أ.د. 

المجلة االور  ة لتكنولوج ا علوم  2018
الر اضة التي ط درها االكاديم ة 
–الدول ة لتكنولوج ا علوم الر اضة 

السو د/بحوث المؤطمر الملمي 
الدولي االو  للتر  ة البدن ة وعلوم 

ال ي ااامتر  ل ة التر  ة  الر اضة 
جاممة -الر اض ة وعلوم الر اضة

-14الكوفة للتترة من 
المجلد الثامن   15/11/2018

 192( ص21المدد )

 

طيييييياثير طييييييدر بات القتييييييز  47
المنيييو  و ييياوزان مختلتييية 
فييييييي التحميييييي  الخيييييياص 
و ميييييييييييي  المتايييييييييييييرات 
الكينماط ي ييية فيييي أجيييزاء 

متييير  400فمال ييية عيييدو 
 واالنجاز

 و ح حبيب .د. رح ل ر ا
 أ.د. مي علي عز ز

ا.م.د احسان ادوري 
 امين

  موطمر أر ي  2018

 تي مجلة الر اضة المماصرة ال 2019 أ.د. مي علي عز ز طييييياثير طيييييدر بات طحمييييي   48



الالكت يييييك فيييييي التحمييييي  
الخييياص و نسيييبة طر ييييز 
حييام  الالكت ييك وإنجيياز 

 متر 5000ر   

 أ.د. رح ل رو ح حبيب 
 أ.د. احمد محمد

  إسماعي  

ط درها  ل ة التر  ة البدن ة وعلوم 
جاممة –الر اضة للبنات 

باداد/بحوث المؤطمر الملمي الدولي 
األو  ال ي ااامتر  ل ة التر  ة 

-البدن ة وعلوم الر اضة للبنات
-29جاممة باداد  للتترة من 

( المدد 18المجلد )  30/1/2019
 324-313( ص2)

طيييييياثير طييييييدر بات القييييييوة  49
السييييت ة فييييي السيييير مة الب

طر ييييز حيييام  الالكت يييك 
و مييييييييييييي  المهيييييييييييييارات 
الهجوم يييية لالعبييييي  ييييرة 
السيييييلة علييييي  الكراسيييييي 

 المتحر ة

 .د. مي علي عز ز ا
 أ.د. رح ل رو ح حبيب

 

  الشاراة مسج  خوة 2019

طيييياثير طمر نييييات بيييياوزان  50
مختلتيييييية فييييييي التحميييييي  
الخيييياص وطحميييي  طر يييييز 
حام  الالكت ك في الدم 

متير  800وإنجاز ر ي  
 ابشب

 .د. مي علي عز ز ا
 أ.د. رح ل رو ح حبيب

 فاطن

  غير منشور مسج  خوة 

النم جييييييييييييية البناد ييييييييييييية  51
(SEM للمهييييييييييييييييييييارات )

النتسييييييييييييييي ة وانميييييييييييييييام 
الشخ  ة وابماد التتيون 
الر اضيييييي لالعبيييييي  يييييرة 
القييييييدم المتقييييييدمين فييييييي 

 اندية محاف ة م سان

 م.م عبد سروا  غالي
 ا.د مي علي عز ز 

روحة الملم ة ابو  نشر مجلة االط 2019
بتار    350المحيمة المدد 

15/8/2019 

 

النم جيييييييييييية اله يل يييييييييييية  52
وممالجييييييييييييييية صيييييييييييييييدن 
المقييييييييياي س للمهيييييييييارات 
النتسييييييييييييييي ة وانميييييييييييييييام 
الشخ  ة وابماد التتيون 
الر اضيييييي لالعبيييييي  يييييرة 
القييييييدم المتقييييييدمين فييييييي 

 اندية محاف ة م سان

 م.م عبد سروا  غالي
 ا.د مي علي عز ز 

ة الملم ة ابو  نشر مجلة االطروح 2019
بتار    351المحيمة المدد 

15/8/2019 

 

الهيبو سيييييييي ا الخاصيييييييية  53
باسيييتخدام انيييا  التييينتس 
واثرهيييييييييا فيييييييييي بمييييييييي  
المتايييييرات التسيييييولوج ة 

 متر  800وإنجاز ر   

 .د. مي علي عز ز ا
 أ.د. رح ل رو ح حبيب

  2020خوة  
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 (14/1/2015بتاريخ  107الماجستير للطالب امين حسن حمود )االمر االداري ذي العدد   االشراف على رسالة -6

 

  -الدكتوراه : -ب

 (9/5/2012بتاريخ  1238االشراف على اطروحة الدكتوراءه للطالب احمد فاهم نغيش )االمر االداري ذي العدد   -1

 (9/5/2012بتاريخ  1238ذي العدد  االشراف على اطروحة الدكتوراءه للطالب عدنان نغيش )االمر االداري  -2

 (4/9/2012بتاريخ  2266االشراف على اطروحة الدكتوراءه للطالب رياض صيهود هاشم )االمر االداري ذي العدد   -3

 (9/7/2018بتاريخ  1751)االمر االداري ذي العدد  امين حسن حمود االشراف على اطروحة الدكتوراءه للطالب  -4

 (9/7/2018بتاريخ  1751)االمر االداري ذي العدد  عبد سروال غالياءه للطالب االشراف على اطروحة الدكتور -5

 

 األشراف المنجز على )الماجستير(

 جهة المناقشة رقم وتاريخ أمر المناقشة لرسالةعنوان ا أسم الطالب ت

1.
    

 غزوان كريم خضير
المحددات الجسمية والبدنية والمهارية كمؤشر 

-18الرومانية بأعمار)ألنتقاء العبي المصارعة 
 ( سنة لمنطقة الفرات االوسط20

 
كل ة التر  ة الر اض ة 

 جاممة القادس ة/

2.
    

 زينة هادي عباس
بناء آلية مقترحة لخصخصة األندية الرياضية 

 في العراق 
 

كل ة التر  ة الر اض ة 
 جاممة القادس ة/

3.
    

احمووود شووومس الووودين 
 مولود

ز متعدد األغراض اثر تدريب القوة الخاصة بجها
وعالقته باألداء الفني لبعض مسكات المصارعة 

الرومانية لمنتخب شباب محافظة القدسية 
 سنة 20-18بأعمار 

 
كل ة التر  ة الر اض ة 

 جاممة القادس ة/

4.
    

 كرار صالح سلمان
بطارية اختبار على وفق األنماط الحركية 

 والمهارات  األساسية بكرة السلة النتقاء العبي
 منتخب المدارس السلوية في محافظة ميسان

 19/11/2013في  3578
كل ة التر  ة الر اض ة 

 جاممة القادس ة/

 حسنين علي كاظم .5

التاثيرات المباشرة وغير المباشرة لمتغيرات 
المهارة( -اللياقة البدنية المرتبطة ب)الصحة 

في اداء بعض مهارات الجمناستك لطالب كلية 
 الصف الثالث-التربية الرياضية

 19/1/2015في  /170
كلية التربية 

 الرياضية/جامعة القادسية

 األشرا  المنجز عل  )الد توراه(
 عنوان األطروحة أسل الوالب ت

رال وطار   أمر 
 المنااشة

 المشرفون المشار ون  جهة المنااشة

1.     
  

 احمد فاهم نغيش
 

 

اهم القدرات البدنية  واملهارية  والقياسات 
سمية لتوجيه العيب اندية الفرات اجل

 االوسط بكرة القدم والصاالت 

في  3690
27/11/2013 

كل ة التر  ة 
الر اض ة /جاممة 

 القادس ة
 

2.     
  

 عدنان نغيش
 حسن

التنبؤ مبستوى االداء املهاري 
على وفق اهم القدرات البدنية 

والفسيولوجية والعقلية النتقاء حراس 
 دم للصاالتاملرمى الشباب بكرة الق

في  3691
27/11/2013 

كل ة التر  ة 
الر اض ة /جاممة 

  القادس ة

3.     
  

رياض صيهود 
 هاشم

التنبؤ بالتوجه نحو أبعاد التفوق 
الرياضي على وفق الكفاءة 

االجتماعية وأساليب مواجهة 
 الضغوط النفسية لدى العبي كرة 

 اليداليد

في  3012
2/10/2013 

كل ة التر  ة 
جاممة /الر اض ة 

 القادس ة

 ا.د عامر سميد جاسل

 

 
 



  -المناقشات العلمية: -19

 -الماجستير : -أ

 (18/2/2009بتاريخ  229مناقشة رسالة الماجستير للطالب فائز حسن عبد السادة )االمر االداري ذي العدد  -1

 (6/10/2010بتاريخ  2099مناقشة رسالة الماجستير للطالب علي حميد جبيل )االمر االداري ذي العدد  -2

 (30/11/2010بتاريخ  2765)االمر االداري ذي العدد  مناقشة رسالة الماجستير للطالب احمد عالوي سعدون -3

 (28/6/2011بتاريخ  1647مناقشة رسالة الماجستير للطالب ثامر حسين كحط )االمر االداري ذي العدد  -4

 (19/9/2011بتاريخ  2231ذي العدد مناقشة رسالة الماجستير للطالب حسام حسين مطنش)االمر االداري  -5

 (جامعة البصرة-20/10/2011بتاريخ  7/18/22056)االمر االداري ذي العدد لماجستير للطالب حسام مالك صالحمناقشة رسالة ا -6

 

  -الدكتوراه : -ب 

 (جامعة بابل-16/6/2011بتاريخ  1466/6للطالب عايد كريم عبد عون )االمر االداري ذي العدد د.ع/ الدكتوراهمناقشة اطروحة  -1

 (18/9/2011بتاريخ  2223)االمر االداري ذي العدد  عبد العباس عبد الرزاق عبودللطالب  الدكتوراهمناقشة اطروحة  -2
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 (17/9/2012بتاريخ  2409الهادي )االمر االداري ذي العدد  للطالب رافت عبد مناقشة اطروحة الدكتوراه -4

 (جامعة البصرة -2012 /17/9بتاريخ  7/18/22650للطالبة نجاة باقر مشكور )االمر االداري ذي العدد  مناقشة اطروحة الدكتوراه -5

 (18/10/2012خ بتاري 2714للطالب عدي عبد الحسين كريم )االمر االداري ذي العدد  مناقشة اطروحة الدكتوراه -6

 (6/10/2013بتاريخ  3042للطالب نبيل حسين عباس )االمر االداري ذي العدد  قشة اطروحة الدكتوراهمنا -7

 (26/11/2013بتاريخ  3656للطالب عالء كاظم عرموط )االمر االداري ذي العدد  مناقشة اطروحة الدكتوراه -8

 (26/6/2014بتاريخ  1230الداري ذي العدد للطالب حيدر كريم سعيد )االمر ا مناقشة اطروحة الدكتوراه -9

 جامعة البصرة(– 2014 /1/7بتاريخ  7/18/16476للطالبة انوار عبد القادر ماشي )االمر االداري ذي العدد  مناقشة اطروحة الدكتوراه -10

 (23/11/2014بتاريخ  3449)االمر االداري ذي العدد  محمد حاتم عبدالزهرةللطالب  مناقشة اطروحة الدكتوراه -11

 

  -المؤتمرات العلمية : -20

  داخل العراق  :

 2007كانون الثاني  6-5المؤتمر العلمي السادس للعلوم االنسانية/ جامعة القادسية/ للفترة من-1

 2008نيك االول / جامعة القادسية مؤتمر البايو ميكا-2

 2010مؤتمر البايو ميكانيك الثاني / جامعة القادسية -3

 2010جامعة البصرة  /ريب الثانيمؤتمر فسلجة التد-4

 2012مؤتمر البايو ميكانيك الثالث / جامعة القادسية -5

 2014جامعة البصرة /المؤطمر الملمي الدولي الخامس لملوم التدر ب -6

 2014المؤتمر الدولي جامعة بابل -7

 2014مؤتمر المسيرة الحسيينية  -8

 2018جامعة الكوفة –مؤتمر العلمي الدولي  -9

 2018جامعة السليمانية –لي األول لكلية التربية الرياضية المؤتمر الدو -10

 2019-المؤتمر الدولي األول لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات  -11

 

 خارج العراق :

 

 التقويم العلمي البحوث والرسائل واالطاريح :  -21

 رسائل واربع  بحثا( 45مجلة وتعضيد بحوث)تقويم بحث  -

 بحثا( 10مية)تقويم ترقية عل -

 اطار بحث( 40والماجستير) هتقويم اطار بحث للدكتوراء -

 

 الدورات التدريبية : -22

 مكانها مدتها اسم الدورة

 مركز طرائق التدريس 5/9/2001ولغاية 20/7/2001من دورة التاهيل التربوي

 لتدريب الجامعيمركز طرائق التدريس وا 30/3/2009ولغاية 15/3/2009من دورة التقنيات التعليمية

 كلية التربية الرياضية 11/8/2010 دورة المكتبة االفتراضية

 رئاسة الجامعة 16/8/2010ولغاية  13/7/2010من الدورة االولى لضمان الجودة 

مركز االرشاد والخدمات النفسية  2/2/2013ولغاية 13/1/2013من  دورة االرشاد التربوي

 واالجتماعية

 اتيجيدورة التخطيط االستر

 األداءوتقويم 

 رئاسة الجامعة 11/11/2013ولغاية  5/11/2013من

 مركز الحاسوب وخدمات االنترنت 9/12/2014ولغاية  26/11/2014من  دورة التعليم االلكتروني

دورة رخصة قيادة الحاسوب 

ICDL 

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات 4/2/2015ولغاية  27/1/2015من 



 

  -كريم :التشكرات والت -23
 الجهة المانحة للكتاب  رقم وتاريخ الكتاب 

 عميد (                      –رئيس جامعة  -) الوزير
 اسباب المنح

 القاء محاضرات مجانا الوزير 22/3/2006 -776
حصول الكلية على المركز الثالث بتقييم اداء كليات التربية الرياضية في  الوزير 593-6/2/2011

 2010-2009عراقية للعام الدراسي الجامعات ال
حصول الجامعة على جائزة سقراط الفضل جامعة اقليمية وافضل رئيس جامعة  الوزير 8/12/2013 -18/1927

 لهذا العام في مجال العلوم والتربية
 ةاحراز نتائج متقدمة في بطولة كليات التربية الرياضية والجامعات العراقي رئيس الجامعة 1934-25/4/1996
 احراز نتائج متقدمة في بطولة كليات التربية الرياضية والجامعات العراقية رئيس الجامعة 1829-17/5/1998
 المشاركة في حفل تخرج  رئيس الجامعة 5094-2/11/1998
 االعداد والمشاركة في المهرجان الرياضي رئيس الجامعة 391-31/1/1999

 في حفل تخرجالمشاركة  رئيس الجامعة 3919-13/7/2000
 شكر على اهداء رئيس الجامعة 13046-28/9/2010
مجلس الكلية حصول الكلية على المركز الثالث بتقييم اداء كليات التربية  رئيس الجامعة 2470-21/2/2011

  2010-2009الرياضية في الجامعات العراقية للعام الدراسي 
ودة واالداء الجامعي حصول الكلية على المركز روؤساء شعب ضمان الج رئيس الجامعة 2868-27/2/2011

الثالث بتقييم اداء كليات التربية الرياضية في الجامعات العراقية للعام الدراسي 
2009-2010  

 المشاركة في حفل تخرج رئيس الجامعة 12874-19/9/2011
 تثمينا للجهود المبذولة في خدمة الجامعة رئيس الجامعة 19042-29/12/2011
 المشاركة في حفل تخرج رئيس الجامعة 12527-13/8/2012
 الدور المتميز والفاعل في المسيرة العلمية لتوليكم رئاسة فرع العلوم النظرية رئيس الجامعة 18451-22/11/2012
 بطولة الجامعات بالشطرنجاحراز نتائج متقدمة في  رئيس الجامعة 1104-23/1/2013
 الثالث عضوة في لجان مؤتمر البايوميكانيك رئيس الجامعة 4280-17/3/2013

 الجهود المتميزة ومباشرتكم بالعام الدراسي الجديد رئيس الجامعة 25/9/2013 -15911
اختيار الجامعة كافضل جامعة اقليمية في ملتقى قادة العلوم والتعليم في  رئيس الجامعة 31/12/2013 -21260

 بريطانيا-اكسفورد
 الجهود المبذولة في اقامة معرض في يوم الجامعة  الجامعةرئيس  6267-8/4/2014

 اجراء اختبارات في كلية التربية الرياضية رئيس الجامعة 15/10/2014 -15236
 القاء محاضرات مجانا مساعد رئيس الجامعة 2266-30/3/2006
 عضوة في لجان مؤتمر البايوميكانيك مساعد رئيس الجامعة  5494-11/5/2009
احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات الفرات االوسط والمنطقة الجنوبية  مساعد رئيس الجامعة/ جامعة بابل 3895-25/2/2010

 بكرة اليد
رئيس لجنة عمداء كليات التربية  116-4/8/2010

 الرياضية في العراق
الجهود المبذولة في لجنة وضع ضوابط وشروط القبول للتقديم الى كليات 

 الرياضيةالتربية 
 احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات العراقية بكرة السلة العميد 1293-12/5/1996
 الجهود المبذولة في المراقبات االمتحانية العميد 2028-8/6/1997
 احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات العراقية بالكرة الطائرة العميد 1526-21/5/1998
 احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات العراقية بالعاب القوى العميد 433-12/5/1999

 التدريسيون المتميزون في االمتحانات المركزية العميد 19/12/2002 -2068
 عضوة في لجنة اختبارات القبول في الكلية العميد 8307-25/9/2004
 االول كاعضاء الجان المشاركين في مؤتمر البايوميكاني العميد 625-20/4/2009
 اعضاء الجان المشاركين في المهرجان الرياضي لتاسيس الكلية العميد 724-26/4/2009
 اعضاء لجان الجرد السنوي العميد 792-3/5/2009
 الثاني عضوة في لجان مؤتمر البايوميكانيك العميد 126-13/1/2011
 2011-2010لية للعام الدراسي الجهود المبذولة  في انجاح االمتحانات الفص العميد 404-20/2/2011

حصول الكلية على المركز الثالث بتقييم اداء كليات التربية الرياضية في  العميد 1312-19/5/2011
 2010-2009الجامعات العراقية للعام الدراسي 

 انجاح المهرجان الرياضي السنوي العميد 1334-23/5/2011
 اناتتدقيق نتائج االمتح العميد  1805-19/7/2011
 انهاء معامالت استالل البحوث للترقيات العلمية الجهود المبذولة في العميد 23/9/2013 -2890
-2011انهاء ملفات تقويم االداء للقيادات الجامعية للعام) الجهود المبذولة في العميد 3572-19/11/2013

 ( ضمن الوقت المحدد2012-2013
 من قبل شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي الجهود المبذولة  العميد 605-13/2/2014

 الجد واالجتهاد والمثابرة في العمل العميد 2/4/2014 -1213
 العمل في كلية التربية الرياضية الجهود المبذولة في العميد 2940-19/10/2014

 

  -اللغات التي يجيدها : -24

 اللغة العربية واللغة االنكليزية-

 

  -حظات اخرى :اية معلومات او مال-25

 مدربة لفرق الجامعة لسنوات عديدة-

 حاصلة على شهادات تحكيمية وتدريبية مختلفة-

 شهادات تقديرية -


