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 األشراف المنجز عمى )الماجستير(
رقم وتاريخ أمر  عنوان األطروحة أسم الطالب ت

 المناقشة

 المشرفون المشاركون جية المناقشة

تمرينااات ىواةيااة وا ىواةيااة فاام غيااض المت ياارات  احمد حواس سممان        .1
غيتاااا ليعغااام –الفسااايولوجية وىرماااون انااادروفين 
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 /// جامية القادسية  

تااارير ااباااغات الرياعااية عمااى غيااض المت ياارات  امين وليم طوير   -1
 المناعية لد  الرياعيين 

 ا.د احمد نبر الدين  جامية حموان / القاىرة  7111/ 11/11
 ا.د سيام السيد ال مرل 
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 المشرفون المشاركون
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لممت يرات الغايوكينماتيكية عند  التحميل وفق منظومة القوة خباةص منحنيات
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  (EMGارار التادريب عماى ااساطر الرممياة والبامغة عماى مت يارات النشااط)

 لميعيت الياممة لميارة العرب الساحق ليعغم الكرة الطاةرة 
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 القادسية  
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الحجاااااب الحاااااجز فاااام كفااااا ة الجياااااز الاااادورل التنفساااام 

 ليعغم كرة القدم داخل الباات 
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التحمااال الياااواةم المبااااحب غتمريناااات تنفساااية  تاااارير
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 الكوفة 7116/  18/2فم  1611

 الغبرة    حيدر طو   .7

 القادسية    عمم جغر   .8



 

 المناقشات اليممية ) الدكتوراه (
 جية المناقشة رقم وتاريخ األمر األدارل عنوان األطروحة أسم الطالب ت

تمرينااات مركغااة مقترحااة غتتااالم المرياارات وتاريرىااا فاام غيااض مظاااىر  عغداهلل حميد بالر    .1
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الااازمن وغياااض المت يااارات الغيوميكانيكياااة  -خبااااةص منحناااى القاااوة   احمد جاسم كاووش   .7
وعيقتيااا غالمسااار الحركاام وغيااض المعاااىر الحركيااة لميااارة الاادفاع 

 عن المميب غالطيران فم الكرة الطاةرة 
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