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Academic certificate 
 

 

 

 University 
 الجامعة /

 

faculty/  الكلية  
 

Deprtment / 
 القسم 

Graduation year/ سنة  

 التخرج
 

الترتية  جامعة بغداد بكالوريوس

 الرياضية

 3981 

الترتية  جامعة البصرة ماجستير

 الرياضية 

 3991 

الترتية  جامعة البصرة دكتوراه

 الرياضية 

 3998 

 أستاذ دكتور                                          scientific titleاللقب العلمي/ 

 General التخصص العام          

specialization 

  Specific التخصص الذقيق   تربية رياضية

specialization 
 التدريب الرياضي / أثقال

 

 الوهام اإلداري

Adminished paper 

 ث

No: 

 الوهوت

  Actvity 

 هي تاريخ 

 Feom Date 

 

 لغايت تاريخ 

To Date 

 



 

 3983 3989 رئٌس نادي الهاشمٌة 1 
 1991 1981 عضو هٌئة ادارٌة لنادي الهاشمٌة  2 

ثقال فً محافظة رئٌس االتحاد الفرعً لرٌاضة رفع اال 3 
 البصرة 

1993 1994 

 - 1993مدرب نادي القاسم الرٌاضً بكرة القدم لموسم  4 
1994 

  

    مدرب نادي القاسم الربعة اعوام  5 

     2002-2001مدرب نادي المدحتٌة بكرة القدم لموسم  6 

    مدٌر وحدة شؤون الطلبة / جامعة البصرة  7 

    طالبٌة / جامعة البصرة وحدة االنشطة ال مدٌر 8 

    مدٌر وحدة الرٌاضة الجامعٌة  9 

  19/4/2004 10/9/2001 رئٌس فرع االلعاب الفردٌة جامعة القادسٌة  11 

  3/9/2001 23/12/2000 مدٌر الوحدة لرٌاضٌة فً جامعة القادسٌة  11 

  23/9/2010 27/9/2003 معاون لعمٌد للشؤون االارٌة / جامعة القادسٌة من  12 

   30/11/2002  10/9/2001 امٌن مجلس كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  13 

   16/10/2003  25/6/2003 معاون العمٌد للشؤون العلمٌة  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  14 

  3/10/2010  23/1/2006 مسؤول لجنة االسكان/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  15 

  ولحد االن   5/2007م28 / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  رئٌس لجنة الترقٌات العلمٌة  16 

   14/4/2009 28/8/2007 مدٌر مدٌرٌة التربٌة الرٌاضٌة والفنٌة / جامعة القادسٌة  17 

   29/9/2011 عضو هٌئة تحرٌر المجلة  18 

البحىث العلويت 

 الوٌشىرة 

Published paper 

 ث

No: 

 العٌىاى 

Research title 

 اسن الوجلت 

Journal 

 الوجلذ

Voiume 

 العذد

no 

 السٌت

year 

 

/اهصفسخ

   page 

 

     جامعة الموصل اثر أسبقٌة رفعتً الخطف والنتر فً تعلم األداء المهاري 3 

     جامعة الموصل دراسة تحلٌلٌة لبعض المسكات فً لعبة المصارعة 1 

دراسة مقارنة لمستوى سرعة االستجابة السمعٌة والبصرٌة  1 
 عض األلعاب الفردٌة والفرقٌةلب

 جامعة الموصل
    



العالقة بٌن المرونة الخاصة وقوة ودقة الرمٌة الجانبٌة بكرة  4 
 القدم

 جامعة القادسٌة
    

تحلٌل اللعب الخططً ألنواع الهجوم لدى بعض أندٌة الدرجة  5 
 األولى فً كرة الطائرة

 جامعة القادسٌة
    

نفجارٌة لعضالت الرجلٌن والرشاقة الخاصة العالقة بٌن القوة اال 6 
 بحائط الصد والدفاع فً الملعب بالكرة الطائرة

 جامعة القادسٌة
    

اثر تطوٌر القوة الممٌزة بالسرعة عن استخدام تمرٌنات ذات  7 
 شدد مختلفة فً تنمٌة عنصري القوة والسرعة

 جامعة القادسٌة
    

ة الخطف بالطرٌقة االعتٌادٌة دراسة مقارنة فً تعلم فن أداء رفع 8 
 والعكسٌة

 كلٌة المعلمٌن فً مٌسان / جامعة البصرة 
    

بناء نموذج بٌانً للمتغٌرات الكٌنماتٌكٌة للثقل فً رفعة الخطف  9 
 لرافعً األثقال العراقٌٌن 

 كلٌة المعلمٌن فً مٌسان /جامعة 
 البصرة

    

     جامعة البصرة  إلى الصدر دراسة مقارنة لبعض طرق تعلٌم رفع الحدٌد  31 

دراسة مقارنة بٌن المصلٌن وغٌر المصلٌن والرٌاضٌٌن فً  33 
 عنصر المرونة لبعض مفاصل الجسم 

 جامعة القادسٌة 
    

اثر التدرٌب لزواٌا مختلفة على القوة الممٌزة بالسرعة لإلطراف  31 
 السفلى 

 جامعة البصرة 
    

غٌرات الكٌنماتٌكٌة فً اإلرسال الكابس دراسة تحلٌلٌة لبعض المت 31 
 فً لعبة الكرة الطائرة 

     جامعة القادسٌة 

     جامعة البصرة  دراسة مقارنة لبعض طرق تعلم رفع الحدٌد حتى االمتداد الكامل  34 

الشخصٌة بٌن العبات المنتخبٌن الوطنٌن لكرة القدم  فرو قات 35 
 والكرة الطائرة 

 جامعة بابل 
    

مقارنة لبعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة واإلنجاز بٌن طرٌقتً  36 
 خلفا  –القرفصاء وفتح الرجلٌن إماما 

 جامعة القادسٌة 
    

اختبار العبً كرة السلة على أساس الدقة فً التصوٌب على  37 
 السلة 

 جامعة القادسٌة 
    

 تحديد مسافة االقترتب األفضل لحماة الهدف لتضيق زاوية 38 
 التهديف المواجه بكرة القدم

 جامعة القادسٌة 
    

     جامعة القادسٌة  عالقة االتزان الخاص بفن األداء واالنجاز برفعة الخطف 39 

ثاثٌر أسالٌب مختلفة من التدرٌب المستمر وبالشكل الدائري فً  11 
 تطوٌر مطاولة القوة 

 جامعة القادسٌة 
    

المالعب وممارسة الفعالٌات والنشاط  المحددات البٌئٌة إلنشاء 13 
 الرٌاضً فً محافظة القادسٌة 

 جامعة بابل 
    

تطوٌر القوى القصوى بأسلوبٌن مختلفٌن وإثرها فً تطوٌر  11 
 القوة بالسرعة ومطاولة القوة 

 جامعة بابل 
    

دراسة تتبعٌه لمستوى نتائج ألعاب القوى العراقٌة لفترة من  11 
1993- 2000 

 عة القادسٌة جام
    

     جامعة القادسٌة  تصمٌم اختبار لدقة التصوٌب بكرة السلة  14 

مقارنة بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة لمسارات قضٌب الثقل فً  15 
  0رفعة الخطف ومن ثالث اتجاهات 

 جامعة القادسٌة 
    



  

 

اثر اإلٌقاع الحٌوي ألبدنً على بعض عناصر اللٌاقة البد نٌة  16 
جامعة  –الب المرحلة الرابعة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة لط

 القادسٌة 

 جامعة البصرة 
    

اثر جهاز االلكترونً مبتكر فً اختبارات )سرعة االستجابة  17 
 ،التوافق ،تركٌز االنتباه ( 

  

 جامعة القادسٌة 
 المؤتمر العلمً السادس لالختصاصات اإلنسانٌة  

    

مستوى اللٌاقة الهوائٌة والنبض وتركٌز  فًأثر تلوث الهواء  18 
-10الهٌموكلوبٌن لدى طالب المدارس االبتدائٌة بأعمار )

  0(سنة فً محافظة الدٌوانٌة 11

المؤتمر السادس لبحوث التربٌة الرٌاضٌة / جامعة 
 بابل 

    

اثر الراحة وفق مؤشرات ثالث مستوٌات من النبض فً مطاولة  19 
 م 1500ات الفسلجٌة   لركض السرعة وبعض المتغٌر

 جامعة القادسٌة 
 المؤتمر العلمً السادس لالختصاصات 

 اإلنسانٌة  

    

تحلٌل بعض المتغٌرات البٌوكٌنماتٌكٌة ألبطال العالم برفعة النتر  11 
 وحسب مدارس التدرٌب 

 المؤتمر العلمً األول للباٌومٌكانٌك
 جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 2009 

    

فً  54أثر كسر حاجز االنجاز لرماة الثقل ذو االحتٌاجات فئة  13 
 محافظة القادسٌة    

     مؤتمر جامعة البصرة 

تحدٌد مسافة االقتراب األفضل لحماة الهدف لتضٌٌق زاوٌة  11 
 التهدٌف المواجه بكرة القدم

     مجلة بابل

اءة البدنٌررة وبعررض أثررر بعررض الملوثررات البٌئٌررة فررً مسررتوى الكفرر 11 
المتغٌرررات الفسررلجٌة والنفسررٌة لتالمٌررذ المرردارس االبتدائٌررة فررً 

 ( سنة 12محافظة القادسٌة باعمار )
 مجلة مٌسان لعلوم التربٌة البدنٌة 

    

القدرة العضرلٌة لجرانبً الجسرم وعالقتهرا براالداء الفنرً فرً رفعرة  14 
 الخطف لمنتخب شباب العراق  

     عة بابل المؤتمر العلمً لجام

تررررأثٌر اسررررتخدام وسررررٌلة) التقٌررررل ( لتطرررروٌر بعررررض المتغٌرررررات  15 
-10اباٌوكٌنماتٌكٌررة واالنجرراز فررً السررباحة الحرررة بنررٌن باعمررار )

 ( سنة 11
 المؤتمر العلمً لجامعة بابل 

    

القرررروى القصرررروى لجررررانبً الجسررررم وعالقتهررررا بعررررض المتغٌرررررات  16 
ة الخطررف لمنتخررب شررباب الكٌنماتٌكٌررة امسررار طرفررً الثقررل برفعرر

 العراق 
 ة فجامعة كو

    

مقارنررررة مؤشررررر كتلررررة الجسررررم مررررن المرررردخنٌن وغٌررررر المرررردخنٌن  17 
واالمراض ذات العالقة بٌن تدرٌسً بعض كلٌات جانعة القادسرٌة 

 سنة  30باعمار اكثر من 

 جامعة المثنى 
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

    

الكتب العلويت 

 Books الوؤلف /

 ث/

No: 

 Book titie العٌىاى/  

 

  year السٌت / publisher دار ًشر /

 1119 النجف التدريب الرياضي  / للمرحلة الثانية 3 

  1131 مطبعة النخيل / البصرة  كرة القدم / تعليم وتدريب 1 

 ث 

No: 

 عٌىاى البحج

Paper title  

 عٌىاى الوؤتور 

Conference title 

  الجهت الوٌظوت  للوؤتور

Qrganized By 

 السٌت 

             year 



 

 

 

 

 3     
 1     
 1      

 4     

 5     

 6     

الجىائز العلويت 

والشهاداث  

 / التقذيريت

AWARDS 

 ث

No: 

 اسن الجائزة او الشهادة 

Award Title  

 الجهت الواًحت 

Organizer 

 السٌت

  Year 

فٍ  345/ 7/19 خبًعخ اهجصزح/ كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ د اهلوُخهودهىد اهٌجذوهخ فٍ إُدبذ اززفبال 3 

15/3/3995 
 

فٍ  7/15/7744 رئبسخ خبًعخ اهجصزح/ اهمبُىُُخ واإلدارَخ هودهىد اهٌجذوهخ فٍ إعذاد زفن اهزخزج 1 

11/7/3989 
 

   واإلدارَخرئبسخ خبًعخ اهجصزح/ اهمبُىُُخ  94  -91هودهىد اهٌجذوهخ فٍ إعذاد زفن اهزخزج هعبى 1 
  14/4/3994فٍ  357 االرسبد اهعزالٍ اهٌزكشٌ هلزح اهُذ ألبًهب ارسبدُب  ٍاهذورح اهزذرَجُخ اهز 4 
هودهىد اهٌجذوهخ الخزُبس اهذورح اهزٍ ألٌُذ ًَ لجن اههُئخ  5 

 االسزشبرَخ اهعسلزَخ

فٍ 7/15/3115 رئبسخ خبًعخ اهجصزح /اهمبُىُُخ واإلدارَخ

1/1/3989 
 

فٍ  7/15/31431 خبًعخ اهجصزح/ اهمبُىُُخ واإلدارَخ ىد اهٌجذوهخ الُدبس صجغ ًالعت ثبة اهشثُزهوده 6 

3/33/3989 
 

هودهىد اهٌجذوهخ اسزسذاس ًزكش اهصسخ واهززوَر واهوُبلخ  7 

 اهجذُُخ

/16/6ف7/15/3198ٍ خبًعخ اهجصزح /كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ

3991 
 

  13/3/3999فٍ  193 رئبسخ خبًعخ اهمبدسُخ/ ًلزت رئُس اهدبًعخ دبذ اهٌهزخبٍ اهزَبضٍ هودهىد اهٌجذوهخ واهٌشبركخ فٍ ُ 8 
  1/3/3999فٍ  41 خبًعخ اهمبدسُخ /كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ هودهىد اهٌجذوهخ فٍ اإلعذاد واإلشزاف عوً كزُفبم اهدبًعخ 9 
  31/5/3999فٍ  411 سُخ/كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخخبًعخ اهمبد هودهىد اهٌجذوهخ فٍ اهٌشبركخ ثجطىهخ اهعبة اهمىي 31 



هوذور اهٌزٌُش فٍ اهِزبئح اهٌزمذًخ فٍ ثطىهخ رصفُبد كزح  33 

 اهسوخ 

فٍ  6933 خبًعخ اهمبدسُخ/اهشؤوٍ اهمبُىُُخ واإلدارَخ

36/31/3999 
 

هوٌزبثعخ اهٌسزٌزح فٍ فٍ رذرَت فزق اهدبًعخ فٍ اهعبة  31 

 اهسبزخ واهٌُذاٍ

  31/6/1111فٍ  1394 ُخ/ اهشؤوٍ اهمبُىُُخ واإلدارَخخبًعخ اهمبدس
  1/9/1111فٍ  3116 خبًعخ اهمبدسُخ/ كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ هودهىد اهٌجذوهخ فٍ اإلعذاد واهزذرَت هوٌخُي اهلشفٍ 31 
  4/9/1111فٍ  5384 خبًعخ اهمبدسُخ/ اهزخطُظ واهٌزبثعخ هودهىد اهٌزٌُشح فٍ رهُئخ ًسزوشًبد االًزسبُبد اهِهبئُخ 34 
  37/9/1111فٍ  3191 خبًعخ اهمبدسُخ /كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ هودهىد اهٌزٌُشح فٍ أداء اهىاخجبد اهٌلوفَُ ثهب 35 
فٍ  7/15/59 خبًعخ اهجصزح/ كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ هودهىد اهٌزٌُشح فٍ اهودِخ اهزذلُمُخ عوً اهودبٍ االًزسبُُخ 36 

31/3/3995  
 

فٍ  7/54/8745 خبًعخ اهجصزح / اهشؤوٍ اهمبُىُُخ واإلدارَخ د اهٌجذوهخ أثِبء زفن اهزخزجهودهى 37 

6/7/3991 
 

فٍ 53/951/ /7 خبًعخ اهجصزح / كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ 3994-3991هودهىد اهٌزٌُشح خالم اهعبى اهذراسٍ  38 

35/5/3994 
 

فٍ  7/15/6581 خبًعخ اهجصزح/ ًلزت رئُس اهدبًعخ 3995 -94هودهىد اهٌجذوهخ فٍ زفن اهزخزج هوعبى اهذراسٍ  39 

6/7/3995 
 

هودهىد اهٌزٌُشح واهسثُثخ فٍ اسزسذاس ًزكش اهصسخ  11 

 واهززوَر

فٍ 7/15/3198 خبًعخ اهجصزح/ كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ

16/6/3991 
 

هودهىد اهٌجذوهخ هوٌشبركخ فٍ زفن رخزج طوجخ اهذراسبد  13 

 اهعوُب

فٍ 7/15/788 خبًعخ اهجصزح/ لسي شؤوٍ اهطوجخ

9/31/3989 
 

  9/33/1111فٍ 3461 خبًعخ اهمبدسُخ / كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ  هودهىد اهٌجذوهخ هزهُئخ وصُبُخ اهٌِبسع اهخبصخ ثبهطوجخ 11 
هودهىد اهٌخوصخ واهٌجذوهخ فٍ األعذاد واهزهُئخ هسفن  11 

 اهزخزج 

  1/7/1113فٍ 4138 اهدبًعخخبًعخ اهمبدسُخ/ًلزت رئُس 
 للجهود المتميزة التي بذلت من قبلكم في انجاز وإنجاح 14 

 المخيم الكشفي بصورة الئقة 

  15/9/2001  1132 جامعة القادسية / مكتب العميد
هودهىد اهٌزٌُشح هزىهُهي ًهبى ًسؤوم وزذح اهزَبضخ  15 

 اهدبًعُخ

  37/9/1113فٍ 6336 خبًعخ اهمبدسُخ/ اهمبُىُُخ واإلدارَخ
  11/31/1113فٍ 9111 خبًعخ اهمبدسُخ/ لسي اهزخطُظ واهٌزبثعخ هودهىد اهٌزٌُشح فٍ اُدبس خبئشح صذاى هوطوجخ اهٌزفىلَُ 16 
هودهىد اهعوٌُخ واهجسثُخ اهزٍ رِزدهب اهلوُخ هزسمُك أهذافهب  17 

 اهززثىَخ

  8/31/1113فٍ 1531 خبًعخ ثبثن/ كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ
  11/4/1111فٍ 1411 خبًعخ اهمبدسُخ/ ًلزت رئُس اهدبًعخ هودهىد اهززثىَخ فٍ اززفبهُخ اهٌُالد اهٌٌُىٍ 18 
هودهىد اهٌزٌُشح فٍ رسمُمهي ُست ُدبذ ًزفىلخ فٍ اهٌىاد  19 

 خاهذراسُ

  39/31/1111فٍ 1168 خبًعخ اهمبدسُخ/ كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ
  34/1/1114فٍ 356 خبًعخ اهمبدسُخ / كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ وثِبء اهلوُخ ًَ خذَذ هودهىد اهٌجذوهخ فٍ إعبدح ُهضخ 11 



 

 

 

 

  15/9/1114فٍ 8117 خبًعخ اهمبدسُخ/ كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ هودهىد اهٌجذوهخ ًَ لجن رئُس وأعضبء هدِخ االخزجبراد  13 
اإلعذاد واهزهُئخ هسفن رخزج اهذورح  ٍهودهىد اهٌخوصخ ف 11 

 خبًعزِب خعشز هطوجاهثبهثخ 

  1/33/1114فٍ 6147 خبًعخ اهمبدسُخ/ ًلزت رئُس اهدبًعخ
  13/6/1115فٍ  4151 خبًعخ اهمبدسُخ / اهمبُىُُخ واإلدارَخ هودهىد اهعوٌُخ اهٌزٌُشح اهٌجذوهخ خالم هذا اهعبى 11 
فٍ  776ج ع/ هزمىَي اهعوٌٍخبًعخ اهمبدسُخ/ خهبس اإلشزاف وا هودهىد اهٌجذوهخ فٍ إهمبء اهٌسبضزاد ًدبُب 14 

11/1/1116 
 

  11/1/1116فٍ 1166 خبًعخ اهمبدسُخ/ ًلزت اهسُذ اهٌسبعذ هودهىد اهٌُزٌشح هخذًخ اهٌسُزح اهعوٌُخ 15 
هودهىد اهمٌُخ فٍ ًشبركزهي ثٌِبلشخ طالة كوُزِب هوذراسبد  16 

 اهعوُب

  4/7/1116فٍ  3153 خبًعخ ثبثن / كوُخ اهززثُخ اهزَبضُخ
  39/7/1117فٍ 6131 خبًعخ اهمبدسُخ/ لسي اهشؤوٍ اإلدارَخ هودهىد اهٌزٌُشح فٍ ًزبثعخ ثسىس طوجخ اهٌززوخ اهزاثعخ 17 
للجهود المبذولة في اإلشراف على بحوث الطلبة الفائزين  18 

 والتي تجلت بحصولهم على المركز األول والثاني والثالث

فً  9856 جامعة القادسية / أمانة مجلس الجامعة
15/11/2007   

 
للجهود المتميزة وانتم تحضرون مؤتمرنا العلمي السادس  19 

 عشر المقام في رحاب كليتنا

  5/12/2007فً  1462 جامعة بابل / كلية التربية الرياضية
للجهود القيمة والمبذولة في أداء العمال المتميزة المكلفين  41 

 اإلنسانيةبها في المؤتمر العلمي السادس لالختصاصات 

  17/2/2008فً  1717 جامعة القادسٌة / قسم الشؤون اإلدارٌة
 للجهود المبذولة كمحاضرين خارجيين للدراسة 43 

 المسائية والصباحية الصباحية والمسائية

  /8/12 3532 جامعة بابل / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
  29/6/2009فً  7759 الشؤون االدارٌة جامعة القادسٌة / قسم  للجهود المتميزة في لجنة االسكان  41 
لجهووود المتميووزو فووي انجوواح المووؤتمر العلمووي االول لعلوووم  41 

 التدريب والفسلجة الرياضية 
فً  7/54/2366 جامعة البصرة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

16/12//2009 
 

الجهوووود القيموووة المبذولوووة مووون قبووول رئووويس واعضووواء لجنوووة  44 
 الترقيات المركزية 

 10663 اهٌىارد اهجشزَخ ًعخ اهمبدسُخ/ لسي خب
8/7/2012 

 
   17/1/3989فٍ  1/33/1189  ًَ ًىلع شظ اهعزة إهً ًىلع اهلزًخ BRCُمن سُبج  45 
  15/8/3993فٍ  1/35/844  هودهىد اهٌجذوهخ اهزٍ لبى ثهب 46 
  14/4/3995فٍ  1/35/715  ثٌِبست ح فىسهي ورسمُمهي ًزارت ًزمذًخ  47 
  11/6/1111ف566ٍ  هودهىد اهٌزٌُشح فٍ إدارح األلسبى 48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االشراف على 

 الذراساث العليا

Supervised  on 

postgraduate studies 

 ث

No: 

 عٌىاى الرسالت او االطروحت 

Thesis title  

 اسن الطالب 

Student name  

 الجاهعت 

university 

 السٌت 

year 

 3 
درٌبٌررررة مختلفررررة فررررً تطرررروٌر سرررررعة اسررررتخدام أسررررالٌب ت

االسرررتجابة الحركٌرررة والقررروة الممٌرررزة بالسررررعة لإلطرررراف 
  0السفلى وإثرها بحائط الصد بالكرة الطائرة 

 جامعة القادسٌة اسعد عدنان عزٌز 

1775   
25/11/2001 

 
 

العالقة بٌن بعض المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة لخطوة االقتراب  1 
  0لوثب الطوٌل األخٌرة والنهوض بإنجاز ا

 جامعة القادسٌة علً عبد العظٌم 
457 

19/4/2001 

تررأثٌر أسررالٌب تدرٌبٌررة فررً اسررتثمار الوقررت وتعلررم عرردد مررن  1 
 المهارات األساسٌة بكرة  القدم 

 جامعة بابل عادل عودة كاطع 
3563 

10/12/2001 

االمري واإلدخال  باألسلوبٌن اثر التدرٌب المكثف والموزع  4 
بعرررض المهرررارات والحركرررات الهجومٌرررة بلعبرررة فرررً تعلرررم 
 المبارزة 

 جامعة القادسٌة  روال مقداد عبٌد 
1696 

12/11/2001 

تحلٌل بعض النواحً المهارٌة والخططٌة للمنتخب العراقرً  5 
 2000فً بطولة شباب أسٌا لعام 

 جامعة القادسٌة  عالء جبار عبود 
1762 

22/11/2001 

لرررً وإثرررره فرررً حفرررظ االسرررتثارة االسرررترخاء الرررذاتً والتخٌ 6 
 م 1000االنفعالٌة واإلنجاز لفعالٌة 

 جامعة القادسٌة  حٌدر ناجً حبش 
320 

4/3/2002  

 7 
تأثٌر تنمٌة القوة العضلٌة على بعض المتغٌرات الوظٌفٌة 

  0باستخدام تمارٌن مطاولة القوة 
 مٌسون علوان عودة 

 جامعة القادسٌة 
 

171 
12/2/2001 

 

م ببعض عناصر 5000وزٌع الجهد فً فعالٌة ركض عالقة ت 8 
 اللٌاقة البد نٌة واإلنجاز 

 جامعة القادسٌة  رحٌم روٌح حبٌب 
112/24/1/2001 

 

مقارنة لبعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة واإلنجاز بٌن طرٌقتً  9 
 0خلفا ( فً رفعة الخطف  –القرفصاء وفتح الرجلٌن ) إماما 

 قادسٌة جامعة ال عالء خلدون زٌدان 
175 

16/2/2003  

تأثٌر تدرٌبات البالٌومترك واألثقال فً بعض الصفات البد نٌة  31 
  0الخاصة واألداء المهاري للكمة المستقٌمة 

 جامعة بابل  عباس حسٌن عبٌد 
95 

14/1/2001 



اثر ثلوث الهواء فً بعض الصفات البد نٌة والمتغٌرات  33 
 حافظة القادسٌة  الباٌوكٌمٌاٌة لطلبة المدارس فً م

  جامعة القادسٌة  علً حسٌن هاشم 

عالقة بعض المتغٌرات الكٌنماتكٌة بدقة الضربة الساحقة  31 
 بالرٌشة الطائرة 

 جامعة القادسٌة  حذٌفة إبراهٌم خلٌل 
312 

14/3/2004  

السلوك العدوانً لدى العبً أندٌة  النخبة بكرة القدم وعالقته  31 
  2002-2001سم بنتائج الدوري للمو

 جامعة بابل  مسلم حسب هللا إبراهٌم 
5407 

21/1/2002  

نترات الجهد البدنً المختلفة وإثرها فً تركٌز حامض أللٌنك  34 
 بالدم لدى العبً كرة السلة 

 جامعة القادسٌة  فالح حسن عبد هللا 
58 

3/1/2005  

 35 
لم اللكمة تأثٌر نسب مختلفة من التغذٌة الراجعة النهائٌة فً تع

 المستقٌمة 
 جامعة القادسٌة  علً عطشان خلف 

51 
3/1/2005  

 

تحدٌد انسب مسافة اقتراب لحارس المرمى لتضٌق زاوٌة  36 
 التهدٌف بكرة القدم 

 جامعة القادسٌة  رأفت عبد الهادي 
فً  636

27/5/2006  

أنواع السرعة بوصفها مؤشر النتقاء وتعلٌم الحركات األرضٌة  37 
 مناستك بالج

 جامعة القادسٌة بسمة توفٌق 
818  

30/5/2006  

 38 
 جامعة القادسٌة  عماد عزٌز   0اثر أسالٌب مختلفة فً تعلٌم السباحة الحرة للمبتدئٌن 

فً  640
27/4/2006  

اثر صدرٌة الكترونٌة فً تطوٌر زمن االستجابة وعالقتها  39 
 بتوافق العضالت المشتركة فً مهارة الطعن بسالح

 الشٌش 

 جامعة القادسٌة  اسعد طارق 
فً  796

24/5/2006  

اثر عدد من المدعمات الغذائٌة فً تطوٌر قوة وضخامة  11 
 العضالت

 وبعض األعراض السلبٌة لدى العبً بناء األجسام  

 عمار مثنى جمٌل  
 جامعة 

 القادسٌة 

185  
4/2/2007  

المتحرك تنمٌة القوة القصوى بالعمل العضلً الثابت و 13 
 وأثرها بالنغمة العضلٌة لدى العبً الفتٌان بالمصارعة 

 جامعة القادسٌة  عامر موسى عباس 
834  

1/6/2006  

اثر التدرٌب بأسالٌب مختلفة من المجهود المكرر لتنمٌة  11 
 القوة العضلٌة واإلنجاز لدى الرباعٌٌن فً رفعة النتر 

 جامعة بابل  حسٌن حسون عباس 
 722د/
25/9/2005  

تأثٌر جهاز مقترح فً تعلٌم واالحتفاظ برفعة الخطف  11 
( 18-14بالقرفضاء للمبتدئٌن وفق مسار الثقل النموذجً )

 سنة 

 حٌدر جبار عبد زٌارة 
 جامعة 

 القادسٌة  

1610  
27/11/2007  

اثر جهازٌن مقترحٌن لتلم حركات القدمٌن واللكمة  14 
اتٌكٌة للمبتدئٌن المستقٌمة فً بعض المتغٌرات الكٌنم

 ( سنة 16-14بأعمار )

 جامعة القادسٌة  سمٌر راجً عبٌس 
2831 

2/12/2007  

دراسة تحلٌلٌة مقارنة بٌن إبطال العراق وإبطال أسٌا فً  15 
بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة ومعدل السرعة المفقودة 

 وعالقتها باالنجاز فً فعالٌة رمً ارمح 

 جامعة القادسٌة  وسام شالل 
2928 

6/12/2007 

تأثٌر دروس التربٌة الرٌاضٌة فً تطوٌر الكفاءة الوظٌفٌة  16 
والسلوك فً إثناء الدرس ورفع الدافعٌة لمارسه الرٌاضة 

     ثرٌا جوٌد 



 

 

 

 

 لدى طالبات االعداٌة 

اثر منهج تدرٌبً باستخدام االبسطة فً تطوٌر القوة  17 
أداء بعض االنفجارٌة لعضالت الرجلٌن وعالقتها بدقة 

 المهارات األساسٌة بالكرة الطائرة 

   عالء كاظم عرموط 

واقع نظام الدوري العراقً لفرق المقدمة بكرة القدم وأثره  18 
  2002 - 1994فً تطور اللعبة ونشرها من عام 

   نبٌل حسٌن /م

التمرٌنات الخاصة باستعمال البكرات البٌضوٌة وأثرها  19 
الحركً للثقل واالنجاز فً رفعة بالقوة القصوى والمسار 

 (سنة20-18الخطف ألعمار )

   وسام فالح /م

تدرٌبٌة ( باألسلوب االتقانً فً  –أثر منظومة )تعلٌمٌة  11 
 سنة  14-13تطوٌر األداء بالمالكمة لألعمار 

   علً عطشان خلف 

تقوٌم واقع التسوٌق الرٌاضً وفقا لتصنٌفات األندٌة  13 
 اق ومناطقها فً العر

 جامعة القادسٌة جاسم جابر محمد 
2870 

25/11/2009 

تأثٌر منهج مقترح لالسترخاء فً أنجاز فعالٌات الرمً  11 
 بداللة مناسٌب بعض الهرمونات 

 جامعة القادسٌة /دحٌدر ناجً حبش 
2582 

19/10/2009 

وحامض     LPHوCPKتأثٌر جهد المباراة بتراكٌز أنزٌمات  11 
وعالقتها بفاعلٌة األداء لدى العبً خماسً  الالكتٌك فً الدم

 الكرة للدوري العراقً الممتاز لمنطقة الفرات األوسط     

 جامعة القادسٌة /محسن عبد الهادي 
2554 

15/10/2009 

القوة العضلٌة لجانبً الجسم وعالقتها ببعض المتغٌرات  14 
الكٌٌنماتٌكٌة امسار طرفً الثقل لرفعة الخطف لمنتخب شباب 

 العراق 
 جامعة القادسٌة وسام ٌاسٌن برهان /م

2934 
15/12/2010 

تأثٌر منهج تدرٌبً ) بالتثقٌل ( مابعد التعلم فً تطوٌر االداء  15 
المهاري واالنجاز وبعض المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة فً 

 ( سنة 11-10السباحة بنٌن باعمار )
 جامعة القادسٌة أسراء صبار مطلك 

1648 
28/6/2011 

التدرٌب باسالٌب مختلفة لتطوٌر القدرة االنفجارٌة واثرها فً  16 
بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة والمهارات االساسٌة لدى العبً 

 كرة السلة المتقدمٌن 
 جامعة القادسٌة محمد صبٌح حسن 

2418 
9/10/2011 

منهج تعلٌمً بأسالٌب مختلفة لتطوٌر مهارات تعلم بعض  17 
 تك بعد التعلم وتأثٌره على التعلٌم  حركات الجمناس

 جامعة القادسٌة حامد نوري علً 
2417 

9/10/2011 

تأثٌر منهج تعلٌمً باسالٌب مختلفة فً تباٌن جانبً المسار  18 
الحركً لعمود الثقل واالداء المهاري لرفعة الخطف لطالب 

 المرحلة االولى  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة القادسٌة 
 جامعة القادسٌة عٌل عودة جعفر ش

2364 
3/10/2011 

مقارنة مكونات عنصري القوة والسرعة على وفق البعض  19 
 فصائل الدم لطالب كلٌات التربٌة الرٌاضٌة فً الفرات االوسط 

 جامعة القادسٌة أفراح رحمن 
2377 

4/10/2011 



 

 


