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 (Admonished paper) المهام اإلداري
 ت

(No.) 
 المهمة

(Activity) 
 من تاريخ

(From Date) 
 لغاية تاريخ

(To Date) 
 05/09/2001 19/12/1998 رئيس فرع العموم النظرية 1
 27/09/2007 05/09/2001 رئيس فرع االلعاب الفردية 2
 23/09/2010 27/09/2003 معاون العميد لمشؤن العممية والدراسات العميا 3

 
 

 (Published paper) البحوث العلميت المنشورة

 ت
(No.) 

 العنوان
(Research Title) 

 اسم المجمة
(Journal) 

 المجمد
(Volume) 

 العدد
(No). 

 السنة
(year) 

 الصفحة
(page) 

 انخطىح .  ورشدد  طىل  اثش رضاَذ انغشػخ ػهً 1
انغبدط نكهُبد   انًؤرًش انؼهًٍ

 انزشثُخ انشَبضُخ
 41-31 1991 ػذد خبص ػذد خبص

 انزُظ .  فٍ نؼجخ  االسعبل  اعزمجبل  رمىَى دسخخ انظؼىثخ نًُبطك 2
انغبدط نكهُبد   انًؤرًش انؼهًٍ

 انزشثُخ انشَبضُخ
 67-55 1991 ػذد خبص صػذد خب

 ثبعزخذاو انكىيجُىرش .  انحشكٍ  االداء  فٍ  اَدبد لُى صواَب اندغى 3
انغبثغ نكهُبد   انًؤرًش انؼهًٍ

 انزشثُخ انشَبضُخ
 516-514 1991 ػذد خبص ػذد خبص

 انشَبضُخ  انزخظظبد  ثجؼض  ػاللخ انزىاصٌ 4
انزشثُخ   دساعبد وثحىس

 انشَبضُخ
 5 1995 199-214 

5 
انكشح   نؼجخ  وحبئظ انظذ فٍ  انغبحمخ  نًهبسرٍ انضشثخ  اعزخذاو انطىل كًؤشش

 انطبئشح

انزشثُخ   دساعبد وثحىس

 انشَبضُخ
 6 1996 188-196 

6 

 ػاللخ 

و  111  سكض  فؼبنُخ  فٍ  انجذء  يغُذ  ػهً  انشكجزٍُ  صاوَخ  نًذ  االعزدبثخ  صيٍ

 يىاَغ .

 17-11 1998 8  انزشثُخ انشَبضُخ  دساعخ وثحىس

 185-165 1995 2 7 انزشثُخ انشَبضُخ انزظىَش انغًُُبئٍ فٍ انًدبل انشَبضٍ )يشبكم وحهىل( 7

 131-122 1999 2  انشَبضُخ  نهؼهىو  انشافذٍَ انًغكبد فٍ نؼجخ انًظبسػخ  دساعخ رحهُهُخ نجؼض 8

9 
نُزُدخ   خانجبَى يُكبَُكُ  انًُحُُبد  ثبعزخذاو  انشاخؼخ  انزغزَخ ربثُش

 يغُذٌ انجذء .  االَطالق يٍ  فٍ  االداء
 39-24 1999 9  انزشثُخ انشَبضُخ  دساعخ وثحىس



11 

دساعخ 

سَبضٍُ   نذي  وانجظشَخ  انغًؼُخ  االعزدبثخ  عشػخ  نًغزىي  يمبسَخ  رحهُهُخ

 انًًبسعٍُ  وغُش  األنؼبة

انزشثُخ   دساعبد وثحىس

 انشَبضُخ
 9 1999 153-164 

11 
انكشح   نؼجخ  فٍ  انكبثظ  االسعبل  انكًُُبرُكُخ فٍ  انًزغُشاد  نجؼض  خ رحهُهُخدساع

 انطبئشح .
 42-33 1999 1 1 انزشثُخ انشَبضُخ  انمبدعُخ نؼهىو

12 
سكض انًغبفبد  –دساعخ يغحُخ الصيُخ سد انفؼم فٍ فؼبنُبد أنؼبة انغبحخ وانًُذاٌ 

 1997نجطىنخ اثُُب  -انمظُشح
 66-55 1999 1 1 انزشثُخ انشَبضُخ  وانمبدعُخ نؼهى

 161-151 1999 1 1 انزشثُخ انشَبضُخ  انمبدعُخ نؼهىو ػاللخ االصاحخ االفمُخ نًشكض ثمم اندغى ويُم اندزع ثبنغشػخ االَُخ نهكشح ) كشح انمذو( 13

 124-114 1999 15  انشَبضُخ  نهؼهىو  ذٍَانشاف انثجبد  يٍ  انطىَم  نهىثت  انجبَىيُكبَُكُخ  انًزغُشاد  نجؼض  دساعخ رحهُهُخ 14

 .  واالَدبص  وانشكض  انغُش  فٍ  واثشهب  انمىايُخ  ثؼض انزشىهبد 15
انزشثُخ   دساعبد وثحىس

 انشَبضُخ
 11 2111 24-36 

16 
وعشػزهب   وانكشح  نهدغى  انطىنٍ  انًحىس  ثٍُ  انًغبفخ  دساعخ يمبسَخ فٍ

 انطبئشح  ثبنكشح  وانغبحك  االسعبنٍُ انًزًىج  فٍ

انزشثُخ   دساعبد وثحىس

 انشَبضُخ
 11 2111 123-131 

 41-33 2111 2 1 انزشثُخ انشَبضُخ  انمبدعُخ نؼهىو .  انفشدَخ  االنؼبة  % نجؼض 51  َغت  اطذاسهب  وَغجخ  ثؼض اوخه انمىح انؼضهُخ 17

18 

دساعخ 

وػاللز  انغبحمخ  وانضشثخ  سعبلاال  يهبسرٍ  فٍ  وانؼًىدَخ  االفمُخ  نهمىرٍُ  رحهُهُخ

 انزُظ .  نكشح  االَُخ  هب ثبنغشػخ

 72-61 2111 2 1 انزشثُخ انشَبضُخ  انمبدعُخ نؼهىو

 116-117 2111 3 1 انزشثُخ انشَبضُخ  انمبدعُخ نؼهىو نؼضالد انشخهٍُ  انالهىائُخ  انؼضهُخ  انمذسح  اخزجبس ثبثم نمُبط 19

 182-173 2111 4 1 انزشثُخ انشَبضُخ  انمبدعُخ نؼهىو انطشف انغفهٍ ثبنغشػخ االَُخ نهكشح انطبئشح ػاللخ لُبعبد ثؼض اخضاء 21

 211-213 2111 4 1 انزشثُخ انشَبضُخ  انمبدعُخ نؼهىو رحهُم انهؼت انخططٍ الَىاع انهدىو نذي ثؼض اَذَخ انذسخخ االونً فٍ انكشح انطبئشح 21

 88-79 2112 5 1 انزشثُخ انجذَُخ  انمبدعُخ نؼهىو ىٌ) رىصَغ اندهذ(انًُىرج انًثبنٍ نشكض انًبسث 22

23 
انفؼبنُبد وانُشبط انشَبضٍ فٍ   ويًبسعخ  انًالػت  الَشبء  انجُئُخ  انًحذداد

 يحبفظخ انمبدعُخ .
 12-1 2112 2 1 ػهىو انزشثُخ انشَبضُخ

24 
هً خهبص ثغبط انحشكبد انزحهُم وانزمىَى انجبَىكًُُبرُكٍ نمفضح انُذٍَ االيبيُخ ػ

 االسضُخ
 53-63 2113 2 2 ػهىو انزشثُخ انشَبضُخ

 15-1 2113 2 2 انشَبضُخ  ػهىو انزشثُخ رظحُح  انخطٍ كًؼبيم  االَحذاس  ثبعهىة انمىح  رؼُُش يُظبد 25

26 
رحذَذ ثؼض انًزغُشاد انجبَىيُكبَُكُخ ػُذ اعزخذاو أعهىثٍُ يخزهفٍُ فٍ انشيُخ انحشح 

 هخثكشح انغ
 82-73 2114 1 6 انزشثُخ انجذَُخ  انمبدعُخ نؼهىو

27 
رأثُش ثؼض انزًشَُبد انخبطخ نزؼهُى فؼبنُخ سيٍ انشيح نهًجزذئٍُ فٍ ثؼض انًزغُشاد 

 انجبَىكًُُبرُكُخ
 28-17 2116 2 7 انمبدعُخ نؼهىو انزشثُخ انشَبضُخ

28 
اإلسعبل انغبحك ثبنكشح دساعخ يمبسَخ فٍ لُى ثؼض انًزغُشاد انكًُُبرُكُخ ثٍُ أداء 

 انطبئشح )لطشَبً ويغزمًُبً( وػاللزهًب ثبنذلخ
 131-111 2116 4 19 انزشثُخ انشَبضُخ



29 
اَزمبء ورظُُف طالة انًذاسط انًزىعطخ وفمب نؼُبطش انهُبلخ انجذَُخ نًًبسعخ فؼبنُبد 

 انؼبة انغبحخ وانًُذاٌ
 28-15 2118 2 8 انمبدعُخ نؼهىو انزشثُخ انشَبضُخ

31 
لجم أداء أَىاع يخزهفخ يٍ  -اعزُبد انمذيٍُ  -رحهُم نجؼض يزغُشاد ولفخ االعزؼذاد

 اإلسعبل إلطبثخ انًُطمخ انحشخخ نالػت انًغزمجم فٍ كشح انزُظ األسضٍ
 28-1 2118 1 8 انمبدعُخ نؼهىو انزشثُخ انشَبضُخ

31 
خ نخطىح اخزُبص انزىافك انحشكٍ ثٍُ انفبسط وانحظبٌ فٍ ثؼض انًزغُشاد انكًُُبرُكُ

 انحبخض انفشدٌ
 138-121 2117 5 3 خبيؼخ ركشَذ -عش يٍ سأي 

32 
رأثُش رذسَجبد انجالَىيزشن فٍ رطىَش ثؼض انًزغُشاد انكًُُبرُكُخ وانمذسح االَفدبسَخ 

 نفؼبنُخ انىثجخ انثالثُخ  واالَدبص انشلًً  نهشخهٍُ
 48-35 2119 3 9 انمبدعُخ نؼهىو انزشثُخ انشَبضُخ

 111-113 2119 3 9 انمبدعُخ نؼهىو انزشثُخ انشَبضُخ انزحهُم انحشكٍ نجؼض يهبساد انًزطهجبد انخبطخ ػهً خهبص انًزىاصٌ نهشخبل 33

34 
رأثُش اعهىة انغهغهخ انحشكُخ فٍ رطىَش ثؼض اَىاع انمىح انخبطخ نهزساػٍُ وانشخهٍُ 

 واثشهًب ػهً ثؼض انًهبساد انهدىيُخ نهكشح انطبئشح

جظشح كهُخ انزشثُخ خبيؼخ ان

 انشَبضُخ
 319-292 2111 ػذد خبص ػذد خبص

 68-57 2111 1 11 انمبدعُخ نؼهىو انزشثُخ انشَبضُخ حمُمخ حغبة انغشػخ فٍ انؼبة انغبحخ وانًُذاٌ 35

36 
أثش يُكبَُكُخ انًشحهخ انزًهُذَخ )االلزشاة( ثبنزمبطغ وانُمم نهىطىل إنً أعشع وأػهً 

 حبئظ انظذ ثبنكشح انطبئشحَمطخ ػُذ أداء يهبسح 
 391-377 2111 1 11 انمبدعُخ نؼهىو انزشثُخ انشَبضُخ

37 
Kinematics Analysis of Walking during load carriage for School 

children 
 642-631 2111 1 11 انمبدعُخ نؼهىو انزشثُخ انشَبضُخ

38 
و  211سدح فٍ ػذو يُحًُ صاوَخ انًُالٌ انًشبهذح وانًزىلؼخ نشد فؼم انمىح انطب

 د 46نهًؼبلٍُ فئخ 

ػذد خبص ثبنًؤرًش انذوسٌ 

انثبيٍ ػشش نكهُبد انزشثُخ 

 انشَبضُخ

1 3 2112 27-39 

39 

يُهح رذسَجٍ ثبَمجبضبد انؼضهخ )االَكغىرىَُخ واالَضورىَُخ( نزطىَش انمىح انمظىي 

نثمم و االَدبص ثشفؼخ نهشثبػٍُ انُبشئٍُ واثشهب ثجؼض انًزغُشاد انكًُُبرُكُخ نؼًىد ا

 انخطف

 17-1 2112 3 7 خبيؼخ كشكىن

41 
انخظبئض انجبَىيُكبَُكُخ نهمُبعبد االَثشوثىيزشَخ نالطشاف انؼهُب وأثشهب ثبالَدبص 

 نفؼبنُخ سيٍ انشيح نهًؼبلٍُ نفئبد طجُخ يخزهفخ ثبنُغبء
 314-289 2113 2 13 انمبدعُخ نؼهىو انزشثُخ انشَبضُخ

41 
م  110الكينماتيكية كمؤشر لمرحمة السرعة القصوى في فعالية  بعض المتغيرات
 حواجز لمناشئين

مجمة القادسية لعموم التربية 
 الرياضية

  2013 قيد الطبع قيد الطبع

42 
Using a computer in the sports science in the Republic of Iraq 

(1988-2012) 

International Conference 
on Advanced Computer 
Science Application and 
Technologies   26th - 

 قيد الطبع

ACSAT2
012 - 
Kuala 

Lumpur 

2012  



28th November 2012 

تأثير تمرينات القوة الخاصة وفق بعض المتغيرات البيوميكانيكية لتطوير ميارة االرسال  43
 الساحق بالكرة الطائرة

  2102 قيد الطبع قيد الطبع مؤتمر جامعة بغداد

44 
تأثير منيج تدريبي تخصصي لمسباق الفردي ضد الساعة وفقا لعزوم القوة والنشاط 

الكيربائي لعضالت الرجل في توزيع الجيد واالنجاز لالعبي المنتخب الوطني العراقي 
 2012لمدراجات 

مجمة القادسية لعموم التربية 
 الرياضية

  2013 قيد الطبع قيد الطبع

45 
ي تخصصي لمسباق الفردي ضد الساعة وفقا لعزوم القوة والنشاط تأثير منيج تدريب

الكيربائي لعضالت الرجل في بعض الصفات البدنية لالعبي المنتخب الوطني العراقي 
 2013لمدراجات 

مجمة القادسية لعموم التربية 
  2013 قيد الطبع قيد الطبع الرياضية

46 
القوى في المجنة االولمبية والبارالمبية من  ابعقياس الميارات الفنية لالتحاد المركزي الل

 وجية نظر اداريي ومدربي االتحادات والمجان الفرعية
مجمة القادسية لعموم التربية 

 الرياضية
  2013 قيد الطبع قيد الطبع

47 
اب القوى في المجنة االولمبية عقياس الميارات الفنية االنسانية لالتحاد المركزي الل

 جية نظر اداريي ومدربي االتحادات والمجان الفرعيةوالبارالمبية من و 
مجمة المثنى لعموم التربية 

 الرياضية
  2013 قيد الطبع قيد الطبع

48 
تصميم وتجريب طرف تعويضي عموي لممعاقين وفقا لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية 

 (T46م ) 100واثرىا في مراحل السرعة واالنجاز لعدو 
التربية  مجمة القادسية لعموم
 286-259 2013 2ج 3 13 الرياضية

  
   (Books) الكتب العممية المؤلف

 ت
(No.) 

 العنوان
(Book Title) 

 دار نشر
(Publisher) 

 السنة
(year) 

 2006 االردن -عمان  -مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع  SPSSاالحصاء المتقدم في العموم التربوية والتربية البدنية مع تطبيقات  1
 2009 بغداد -العراق  -دار الكتب والوثائق  Excelاالحصاء الرياضي في االكسل  2
 2011 النجف -العراق  -دار الضياء لمطباعة  االحصاء التحميمي بين النظرية والتطبيق 3
 2011 النجف -العراق  -مطبعة النجف االشرف  البايوميكانيك في الحركات الرياضية 4

 



 

 

 (Participation in conferences)  ي المؤتمراتالبحوث الممقاة ف
 ت

(No.) 
 عنوان البحث

(Paper Title) 
 عنوان المؤتمر

(Conference title) 
 الجهة المنظمة  لممؤتمر

(Organized By) 
 السنة

(year) 

 . الخطوة  وتردد  طول  اثر تزايد السرعة عمى 1
لكميات التربية  السادس  المؤتمر العممي

 الرياضية
 1990 جامعة الموصل كمية التربية الرياضية

 التنس .  في لعبة  االرسال  استقبال  تقويم درجة الصعوبة لمناطق 2
السادس لكميات التربية   المؤتمر العممي

 الرياضية
 1990 جامعة الموصل كمية التربية الرياضية

 باستخدام الكومبيوتر .  الحركي  االداء  في  ايجاد قيم زوايا الجسم 3
المؤتمر العممي السابع لكميات التربية 

 الرياضية
 1991 جامعة بغداد كمية التربية الرياضية

 استخدام اوزان نسبية جديدة اليجاد مركز ثقل الجسم 4
المؤتمر العممي التاسع لكميات التربية 

 الرياضية
 1993 اد كمية التربية الرياضيةجامعة بغد

المؤتمر العممي العاشر لكميات التربية  التصوير السينمائي في المجال الرياضي )مشاكل وحمول( 5
 الرياضية

 1998 جامعة بغداد كمية التربية الرياضية

6 
الكينماتيكية   المتغيرات  لبعض  دراسة تحميمية

 ائرة .الكرة الط  لعبة  في  الكابس  االرسال  في
 1999 جامعة القادسية كمية التربية الرياضية المؤتمر العممي الثالث لجامعة القادسية

7 
ركض  –دراسة مسحية الزمنة رد الفعل في فعاليات ألعاب الساحة والميدان 

 1997لبطولة اثينا  -المسافات القصيرة
 1999 ية الرياضيةجامعة القادسية كمية الترب المؤتمر العممي الثالث لجامعة القادسية

8 
عالقة االزاحة االفقية لمركز ثقل الجسم وميل الجذع بالسرعة االنية لمكرة ) كرة 

 1999 جامعة القادسية كمية التربية الرياضية المؤتمر العممي الثالث لجامعة القادسية القدم(

 2001 جامعة القادسية كمية التربية الرياضية مر العممي الرابع لجامعة القادسيةالمؤت عالقة قياسات بعض اجزاء الطرف السفمي بالسرعة االنية لمكرة الطائرة 9

10 
تحميل المعب الخططي النواع اليجوم لدى بعض اندية الدرجة االولى في الكرة 

 الطائرة
 2001 جامعة القادسية كمية التربية الرياضية المؤتمر العممي الرابع لجامعة القادسية



11 
الفعاليات والنشاط الرياضي في   وممارسة  المالعب  النشاء  يةالبيئ  المحددات

 2002 جامعة بابل كمية التربية الرياضية المؤتمر العممي السابع لجامعة بابل محافظة القادسية .

12 
انتقاء وتصنيف طالب المدارس المتوسطة وفقا لعناصر المياقة البدنية لممارسة 

 فعاليات العاب الساحة والميدان
 2008 جامعة القادسية كمية التربية الرياضية لعممي السادس لمتخصصات االنسانيةا

13 
تأثير تدريبات الباليومترك في تطوير بعض المتغيرات الكينماتيكية والقدرة 

 لفعالية الوثبة الثالثية  واالنجاز الرقمى  االنفجارية لمرجمين
 2009 ية كمية التربية الرياضيةجامعة القادس المؤتمر العممي االول لمبايوميكانيك

 2009 جامعة القادسية كمية التربية الرياضية المؤتمر العممي االول لمبايوميكانيك التحميل الحركي لبعض ميارات المتطمبات الخاصة عمى جياز المتوازي لمرجال 14

15 
تأثير اسموب السمسمة الحركية في تطوير بعض انواع القوة الخاصة لمذراعين 

 رجمين واثرىما عمى بعض الميارات اليجومية لمكرة الطائرةوال
المؤتمر العممي الثاني لعموم التدريب والفسمجة 

 الرياضية
 2011 جامعة البصرة كمية التربية الرياضية

 2011 ية الرياضيةجامعة القادسية كمية الترب المؤتمر العممي الثاني لمبايوميكانيك حقيقة حساب السرعة في العاب الساحة والميدان 16

17 
أثر ميكانيكية المرحمة التمييدية )االقتراب( بالتقاطع والنقل لموصول إلى أسرع 

 وأعمى نقطة عند أداء ميارة حائط الصد بالكرة الطائرة
 2011 جامعة القادسية كمية التربية الرياضية المؤتمر العممي الثاني لمبايوميكانيك

18 
Kinematics Analysis of Walking during load carriage for 

School children 
 2011 جامعة القادسية كمية التربية الرياضية المؤتمر العممي الثاني لمبايوميكانيك

19 
م  200زاوية الميالن المشاىدة والمتوقعة لرد فعل القوة الطاردة في عدو منحنى 

 ت 46لممعاقين فئة 
ات المؤتمر العممي الدوري الثامن عشر لكمي
 واقسام التربية الرياضية في العراق

 2012 جامعة الموصل كمية التربية الرياضية

20 
منيج تدريبي بانقباضات العضمة )االيكسوتونية وااليزوتونية( لتطويرالقوة القصوى 

لمرباعين الناشئين واثرىا ببعض المتغيرات الكنيماتيكية لعمود الثقل و االنجاز برفعة 
 الخطف

مي الثاني لكمية التربية لمعموم المؤتمر العم
 االنسانية

 2012 كمية التربية -جامعة كركوك 

21 
الخصائص البايوميكانيكية لمقياسات االنثروبومترية لالطراف العميا وأثرىا باالنجاز 

 لفعالية رمي الرمح لممعاقين لفئات طبية مختمفة بالنساء
المؤتمر العممي الثالث في البايوميكانيك 

 الحركي والتحميل
 2013 جامعة القادسية كمية التربية الرياضية

22 
Using a computer in the sports science in the Republic of Iraq 

(1988-2012) 
International Conference on 

Advanced Computer Science 26th - 28th November 2012 2012 
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 2001 القادسية مي عمي عزيز جامعة القادسية –بناء بطارية اختبار لقياس نمو المياقة البدنية لطالب كمية التربية الرياضية  1

 2001 القادسية محمد حسين حمادي م موانع باإلنجاز3000عالقة بعض المتغيرات الكينماتيكية الجتياز المانع المائي في ركض  2

 2001 بابل ىشام ىنداوي ىويدي اإلنجاز   تاثير منيج تدريبي مقترح لمسباق الخماسي في ألعاب القوى بمستوى 3

 2001 دسيةالقا أحمد عبد الزىرة عبد اهلل تأثير تمرينات خاصة في تعمم المراحل الصعبة في بعض ميارات التصويب بكرة اليد 4

 2002 القادسية عمي عبد الحسن حسيناثر بعض التمرينات التعميمية في تحسين اىم المتغيرات البايوكينماتيكية لقفزة اليدين االمامية عمى بساط الحركات  5



 االرضية 

 2002 البصرة كامل شنين إعداد وسائل توضيحية بأستخدام الحاسوب لتعميم بعض انواع التصويب في كرة اليد 6

 2002 القادسية موفق صينخ جعفر عالقة بعض القدرات العقمية بمستوى أداء ميارتي اإلرسال والضرب الساحق بالكرة الطائرة 7

 2002 القادسية حامد نوري عمي تأثير استخدام جياز مساعد مقترح في تعميم ميارتي الطموع بالكب عمى العقمة 8

9 
الصفات الحركية الخاصة وعالقتيا بميارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة  اثر منيج تدريبي مقترح لتطوير بعض

 الطائرة
 2002 القادسية عمي ميدي ىادي 

 2003 القادسية ماجد عزيز لفتو عالقة بعض المتغيرات الكينماتيكية لرجل المرجحة بإنجاز القفز العالي بطريقة فوسبوري فموب 10

 2003 القادسية غفار سعد عيسى المتغيرات في مغادرة مسند البدء بزوايا مختمفة إلى الخارج وأثرىا في ركض مسافات قصيرةالتحميل الكينماتيكي لبعض  11

 2004 بابل حبيب عمي طاىر نسبة مساىمة بعض المتغيرات الميكانيكية بانطالق الكرة في ميارة االرسال الساحق بالكرة الطائرة 12

 2005 القادسية عمي بديوي طابور أثرىا في بعض المتغيرات الكينماتيكية لموقوف عمى اليدين بالضغط عمى جياز المتوازيتطوير القوة الثابتة و   13

 2005 القادسية اكرم حسين جبر براك سنة 15 -14بناء وتقنين بطارية اختبار بدني النتقاء رياضي العاب القوى بأعمار   14

 2005 البصرة مصطفى عبد محي اتيكية في اداء االرسال الساحق بالكرة الطائرة كمؤشر لمرحمة االليةتقويم بعض المتغيرات البايوكينم 15

 2005 البصرة وسام فالح عطية تحميل العالقة بين بعض المتغيرات البيوميكانيكية لـرمية الحـرة بكـرة السمة 16

 2006 البصرة عدي جاسب حسن كية لميارة التيديف بالرأس من القفزالبيوميكاني  الزمن وبعض المتغيرات-دراسة خصائص منحنى القوة 17

 2006 بابل سالم جبار صاحب القيمة التنبؤية لألداء المياري بداللة القياسات الجسمية والبدنية والحركية والفسيولوجية النتقاء ناشئي كرة القدم 18

 2006 القادسية زىير صالح مجيول م حواجز بعزل تأثير األداء المياري110نجاز ركض نسبة مساىمة بعض الصفات البدنية والقياسات الجسمية في إ 19

 2006 القادسية احمد شاكر فرمان م حرة400منيج تدريبي مقترح لتطوير التحمل الخاص وتأثيره في انجاز  20

21 
األساسية في كرة اليد لمشباب  أثر منيج تدريبي بحجوم مختمفة من اإلعداد الخططي في بعض الصفات البدنية والميارات

 2007 القادسية مشرق عزيز الالمي   لمنطقة الفرات األوسط



22 
تحديد مستويات معيارية لبعض )الصفات البدنية الخاصة و الميارات األساسية و القياسات الجسمية( لخطوط المعب  

 2007 القادسية نوار عبداهلل حسين  لمشباب لمنطقة الفرات األوسط  المختمفة

 2007 القادسية عمي خومان عموان  أمتار 7التوقع الحركي وعالقتو ببعض القدرات العقمية والصفات البدنية لدى حراس المرمى بكرة اليد لصد رمية  23

 2008 القادسية حمن مراحعقيل ر  ( نساء56بعض المتغيرات البايوكينماتيكية وعالقتيا بانجاز قذف الثقل لبطمة آسيا ذوي االحتياجات الخاصة فئة ) 24

25 
م باسموبي ركض المستقيم والقوس عمى المرتفع والمنحدر والتثقيل  1500اثر تطوير التحمل الخاص في انجاز ركض 

 في المضمار
 2009 القادسية كريم عبدالحسين جابر

26 
االمامي القطري والمستقيم المتغيرات البايوكينماتيكية االساسية لالعب الحر في مراحل الدفاع ضد الضرب الساحق 

 وعالقتيما بدقة التوصيل في الكرة الطائرة
 2009 القادسية اوراس نعمة حسن

27 
تأثير منيج تدريبي مقترح باالثقال واالحماض االمينية عمى التضخم العضمي وبعض المتغيرات البيوكيميائية ومستوى 

 2009 القادسية ناطق عبدالرحمن وريثة االنجاز لمرباعين الشباب

 2009 القادسية احمد كرم عمران السمسمة الكينماتيكية المغمقة والمفتوحة لمقفزة العربية وثرىا في اساسيات االنجاز الفائق لقفزة اليدين الخمفية 28

29 
ا التنبؤ بفاعمية اليجوم عمى ضوء المتغيرات البيوميكانيكية لميارتي الضربة االمامية والخمفية في كرة الطاولة وفق

 لمتصنيف االنثروبومتري
 2009 القادسية ىشام ىنداوي ىويدي

 2010 القادسية قاسم محمد عباس الزمن وبعض المتغيرات البايوكينماتيكية بدقة التصويب بكرة السمة -عالقة خصائص منحنى القوة  30

31 
المناسب والمسافة المفقودة لفعالية  الزمن واثرىما في تقدير االرتفاع -المتغيرات الكينماتيكية وخصائص منحنى القوة 

 القفز العالي بطريقة الفوسبوري
 2010 القادسية غفار سعد عيسى

عبد العباس عبدالرزاق  عمى وفق مستويات الشخصية التنبؤ باالنجاز الرياضي لالعبي فعاليات القفز والرمي والوثب 32
 عبود

 2011 القادسية

 2011 القادسية اكرم حسين جبر براك متر 100اء الجسم في بعض المتغيرات الكينماتيكية ومراحل االنجاز لعدو اثر منيج تدريبي مقترح بتثقيل اجز  33

 2011 القادسية قاسم لفتو بجاي T(  46،37( م لممعاقين من فئتي ) 200فعالية) المتغيرت البايوميكانيكية المؤثرة في عدو المجال االول لمنحنى 34

 2012 القادسية احمد عدنان خفيف متر حواجز لمناشئين ( 110كينماتيكيو لخطوة الحاجز كمؤشر لمرحمة السرعة القصوى في فعالية ) بعض المتغيرات ال 35



36 
تصميم وتجريب طرف تعويضي عموي وفقا لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية واثرىا في متغيرات مراحل السرعة واالنجاز 

 2013 القادسية عبدالحسن محمود عباس T 46متر  100لعدو 

37 
تأثير منيج تخصصي لسباق الفردي ضد الساعة وفقا لعزوم القوة والنشاط الكيربائي لعضالت الرجل في بعض الصفات 

 م 2012البدنية وتوزيع الجيد واالنجاز لالعبي المنتخب الوطني بالدراجات 
 2013 القادسية سمير راجي عبيس

38 
ارية لالتحاد المركزي بالعاب القوى في المجنة االولمبية والبارالمبية من وجية نظر اداريي ومدربي تقويم واقع الميارات االد

 االتحادات والمجان الفرعية
 2013 القادسية ساجت مجيد جعفر

 


