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 اسماء التدرسٌن عنوان رسائل الماجستٌر عنوان رسائل الدكتوراه

 مدربً بعض لدى النفسٌة الضغوط -1

. العراقً القطر فً المالكمة  

 التغذٌة من مرات عدد تاثٌر -2

 المتغٌرات وفق النهائٌة الراجعة
 المستقٌمة اللكمة تعلٌم فً الكٌنماتٌكٌة

 المبتدئٌن المالكمٌن لدى الٌسارٌة

. سنة( 16-15) بأعمار  

 على البدنً الحٌوي األٌقاع أثر -3

 لطالب البدنٌة اللٌاقة عناصر بعض
 التربٌة كلٌة فً الرابعة المرحلة

. القادسٌة جامعة – الرٌاضٌة  

 للعضالت العضلً العمل شدة -4

 من الجلوس أختباري فً العاملة
 الظهر على المائل واألنبطاح الرقود

. المختلفة األوضاع من  

 الجسمٌة القٌاسات بعض عالقة -5

 بكرة الجانبٌة الرمٌة باداء لالعبٌن
 القدم

 وفاعلٌة الوظٌفٌة المتغٌرات بعض -6

 جوالت جهد وفق على المهاري األداء
الشباب للمالكمٌن النزال  

 الحائطٌة الوسادة اختبار بناء -7

 الحركٌة السرعة مطاولة لقٌاس
للمتقدمٌن بالمالكمة المستقٌمة للكمات  

 البدنٌة الصفات بعض تحدٌد -8

 كمؤشر والعقلٌة الحركٌة والقدرات
 اندٌة لمالكمً المهاري باالداء للتنبؤ

(   الخفٌفة الفئة) للمتقدمٌن العراق  

 وأثرها مقترحة بصرٌة تمرٌنات -9

 الدقة ومطاولة االنتباه تركٌز فً
المتقدمٌن للمالكمٌن للكمات الحركٌة  

 االندٌة فً الالعبٌن تسوٌق واقع -11

بالعراق الرٌاضٌة  

 المنافسة) نحو الرٌاضً التوجه -11

 تصنٌف وفق على( الهدف -الفوز –
 النهائً دور لمالكمً الحركً الرضا

للشباب العراق الندٌة  
 األداء لتقٌٌم مقٌاس وتقنٌن بناء -12

 فً الناشئٌن للمالكمٌن الخططً
-العراق  جمهورٌة  

 

 
 
 

  

17  
( تدرٌبٌة – تعلٌمٌة) منظومة أثر

 األداء تطوٌر فً األتقانً باألسلوب

سنة( 14-13)ألعمار بالمالكمة  

 

 
 التغذٌة من مختلفة نسب تاثٌر

 اللكمة تعلٌم فً النهائٌة الراجعة
 المستقٌمة

 
 أ.م.دعلً عطشان



  
 والحركٌة والبدنٌة الوظٌفٌة المتغٌرات اهم  -13

 للمستوى كمؤشر االنثربومترٌة والقٌاسات والعقلٌة
األرضً بالتنس المهاري  

 للكمات األداء تحمل لتطوٌر خاصة تدرٌبات -14

  الشباب للمالكمٌن الحركٌة الدقة على وأثره الهجومٌة

 تطوٌر فً الممنهج وغٌر الممنهج التدرٌب اثر -15

 وعالقتهما للذراعٌن القوة وتحمل الحركٌة السرعة

( 61) بوزن الدٌوانٌة اندٌة لمالكمً المهاري باألداء

 كغم

 الممٌزة القوة تطوٌر فً واثره المتباٌن التدرٌب -16

 لمالكمً المهاري باالداء وعالقته للذراعٌن بالسرعة

كغم( 56) بوزن الدٌوانٌة اندٌة  

 ألختٌار االساسٌة المحددات لتحدٌد مقٌاس بناء -17

 االدارٌة الهئٌات نظر وجهة من المالكمة مدربً
  بالمالكمة الفرعٌة واالتحادات

    

 تخصصً تدرٌبً منهج تأثٌر 3 
 الساعة ضد الفردي لسباق

 والنشاط القوة لعزوم وفقا
 فً الرجل لعضالت الكهربائً

 و البدنٌة الصفات بعض
 واالنجاز الجهد توزٌع
 الوطنً المنتخب لالعبً

م2112 بالدراجات  

 لتعلم مقترحٌن جهازٌن أثر
 واللكمة القدمٌن حركات

 بعض فً المستقٌمة
 الكٌنماتٌكٌة المتغٌرات
   للمبتدئٌن

سنة( 16-14) بأعمار  

 د.سمٌر راجً

 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة تدرٌسٌو لدى النفسٌة الطالقة 1

والعمر العلمً واللقب الجنس حسب القادسٌة جامعة –  

               اختبارات فً مبتكر الكترونً جهاز أثر -2

االنتباه تركٌز ، التوافق ، االستجابة سرعة)          

 المهاري األداء تطوٌر فً مساعدة وسٌلة أثر -3

. الرومانٌة المصارعة فً( الكندة)  الرمً لمسكة  

 الخاصة القوة تطوٌر فً التباٌنً التدرٌب منهج أثر -4

 الرمً مسكات لبعض المهاري األداء بمستوى وعالقتها
 المصارعة العبً لدى الصدر فوق من( الخطف) 

 الرومانٌة

 األداء تطوٌر فً مقترحة تدرٌبٌة وسٌلة أثر -5

 الخاصة والقوة( الكندة) الرمً لمسكة المهاري
الرومانٌة بالمصارعة  

 الوظٌفٌة المتغٌرات بعض على المنافسة جهد تأثٌر -6

الجلوس وضع من الطائرة الكرة العبً لدى  

 فً العملٌة الدراسٌة المناهج ألثر مقارنة دراسة -7

 الجسمٌة واألنماط بالجسم الدهون ونسبة الوزن خفض
القادسٌة جامعة – الرٌاضٌة التربٌة كلٌة لطلبة  

)   االنفعالٌة  االستجابة فً النفسٌة الصالبة أثر -8

 الرافدٌن نادي العبً لدى( والمتحركة ، الثابتة
الرومانٌة بالمصارعة  

 العضلً التوافق اختبار  جهاز  وتطبٌق تصمٌم -9

والرجلٌن العٌنٌن بٌن العصبً  

( المطاطٌة الحبال) مساعدة وسٌلة استخدام تأثٌر -11

الخطف برفعة األولى المرحلة تعلٌم فً  

  االنفعالٌة االستجابة فً وأثره الجازم السلوك -11

 – المالكمة) العبً بعض لدى(  والمتحركة ، الثابتة)
( .الجودو -التاٌكوندو  

  .  العامة للرشاقة اختبار وتقنٌن تصمٌم -12

 بالعمل القصوى القوة تنــمٌة  23
 وأثرها والمتحّرك الثـابت العضلً
لدىالعبً العضلٌة بالنغمة   
بالمصارعة الفتٌان  

 أ.م.عامر موسى



 مدربً بعض لدى النفسٌة الضغوط-1 

العراقً القطر فً المالكمة  

 فوسفات من مختلفة نسب استخدام-2 

 القصٌرة المسافات انجاز على وأثره الكرٌاتٌن

( م111,211,411)  

تناول الكرياتين وأثره عمى بعض القياسات  -3
 الالنثروبومترية  والسرعة والكتمة العضمية

(  411×4( و ) 011×4تماسك فرق البريد ) -4
الفرق .  بإنجاز وترتيبوعالقتو   

 المدارس طالب وتصنٌف انتقاء-5 

 العاب لممارسة البدنٌة اللٌاقة لعناصر وفقا المتوسطة
. والمٌدان الساحة  

 حكام بقرارات االنفعالٌة االستجابة عالقة-6 

الدٌوانٌة محافظة الثانٌة الدرجة القدم كرة  

 لتقلٌل اإلبداع على قائم حركً برنامج اثر-7 

سنة( 6-4) بأعمار األطفال لدى الزائد الحركً النشاط  

 السرعة من مختلفة أشكال مساهمة نسبة-8 

. م111 عدو انجاز فً  

 العاب لفعالٌات العراقً االنجاز موقع-9 

العالمٌة لألرقام بالنسبة 2118 لعام القوى  

 الثقل لرامً االنجاز حاجز كسر اثر-11 

 محافظة فً(  54 فئة) الخاصة االحتٌاجات لذوي

. القادسٌة  

 الكٌنماتٌكٌة المتغٌرات مساهمة نسبة-11 

االنجاز فً التحلٌلٌة المسافات خالل  

 بالمسافة لإلحساس اختباري تصمٌم-12  

 وعالقته.  شباب م111 لعدو  بالزمن واإلحساس

فئة للمكفوفٌن م411بانجا  (b13,b12 ) t . 
 بطوالت تنظٌم لتقٌٌم مقٌاس وتطبٌق وبناء تصمٌم -13

. القوى العاب  

 السباق ثابت وفق التدرٌب تأثٌر-14  

 وبعض السرعة مطاولة لتدرٌب مختلفٌن بأسلوبٌن

 م111 عدائٌن لدى واالنجاز الفسٌولوجٌة المتغٌرات

-الشباب  افرازات وتنظٌم النفسً االكتئاب دراسة-15 

 الممارسٌن الخاصة االحتٌاجات لذو الكضرٌة الغدة
(  القوى العاب) الرٌاضً للنشاط الممارسٌن وغٌر

.العوق نوع باختالف  
 

 المدارس طالب وتصنٌف انتقاء-16 

 وبعض والحركٌة البدنٌة للعناصر وفقا أالبتدائٌة
القوى العاب لممارسة االنثربومترٌة القٌاسات  

 فً الكتفٌن الستدارة تأهٌلً منهج اثر-17 

 عدائٌن لدى واالنجاز الكٌنماتٌكٌة المتغٌرات بعض
 السرعة

 

 الكٌنماتٌكٌة المتغٌرات بعض عالقة-18 

 ابطال  الخاصة االحتٌاجات لذو الرمح رمً بإنجاز

41 فئة العالم  short man 

 المتغٌرات بعض مساهمة نسبة-19 

الطوٌل الوثب مراحل بإنجاز الكٌنماتٌكٌة  

 المتغٌرات بعض مساهمة نسبة-21 

  37 فئة          الكٌنماتٌكٌة

 على بالتثقٌل التدرٌب تأثٌر 35
 فً الجسم  من مختلفة أجزاء
 الكٌنماتٌكٌة المتغٌرات بعض
 الفاصلة المسافات خالل

  واالنجاز
متقدمٌن م111لعدو  

 النتقاء بدنً اختبار بطارٌة بناء

-14 بأعمار القوى ألعاب العبً

سنة15    
وصفً بحث    

 المتوسطة المدارس لطالب
األوسط الفرات محافظات     

 أ.م.د.اكرم حسٌن 



 العاملة للعضالت العضلٌة القوة عالقة-21 

 منتخب عدائً لدى الفنٌة المراحل بإنجاز والمضادة

متر 111 عدو بسباق القادسٌة جامعة  

 الجسمٌة القٌاسات بعض مساهمة نسبة-22 

 بساط على مهارات بعض ألداء البدنٌة والقدرات
الفنً الجمباز لالعبً األرضٌة الحركات  

 

 بعض تطوٌر فً مقترحة تمرٌنات أثر_23 

 السرعة تزاٌد مرحلة خالل الكٌنماتٌكٌة المتغٌرات

شباب عدو م111 لفعالٌة واالنجاز . 

 فً الرٌاضٌة التربٌة معلمً لدى المهنٌة الضغوط-1

القادسٌة محافظة مركز مدارس   
 لدى النفسً المن با االحساس حاجة تحقٌق درجة-2

 جامعة الرٌاضٌة التربٌة كلٌة فً التدرٌس هٌئة اعضاء
  القادسٌة

 بالتردد وعالقته والحركً االجتماعً التماسك-3

الٌد كرة العبً لدى النفسً   
 لطالبات الناقد بالتفكٌر وعالقتها النفسٌة الصالبة-4

القادسٌة جامعة فً الرٌاضٌة التربٌة كلٌة   
 االرسال الستقبال والوصفً المٌكانٌكً التحلٌل-5

االرضً التنس فً والخلفٌة االمامٌة الضربة لمهارة   
 لدى النفسً بالتحمل وعالقته الرٌاضً االغتراب-6

بوكسٌنغ الكٌك العبً  

 النفسً االحتراق ظاهرة  6
 ألعاب فً العراق أندٌة لمدربً

 ، األرضً التنس)  المضرب
 الرٌشة ، الطاولة تنس

  الطائرة

 أ.م.ضرام موسى

 بالكرة الفرق بترتٌب وعالقتها المهارٌة الذات 1

 الطائرة
 المتغٌرات وفق على الكرة سقوط بمكان التنبؤ 2

 لمناطق القفز من المتموج التنسً لإلرسال الكٌنماتٌكٌة
الطائرة  الكرة فً المختلفة اللعب  

 والمنخفض المرتفع الفتري التدرٌب طرٌقتً تأثٌر 3

 واأللدوسترون  TSH هرمونً منسوب فً الشدة

  حرة سباحة متر 51 وإنجاز

4-  

 المتغٌرات بعض بداللة الرقمً اإلنجاز مساهمة نسبة

ةحر م211,  م111,  م51 سباحً الفسٌولوجٌةعند  

 الكٌنماتٌكٌة المتغٌرات بعض بٌن العالقة تحلٌل -5

الحرة السباحة فً المضمار للبدء  

 المحاوالت من إنجاز أفضل لموقع تحلٌلٌة دراسة -6

القوى بالعاب والوثب الرمً فً الست  

 البدنٌة الصفات بعض بتطوٌر وأثرها الالعبٌن كثافة -7

  القدم بكرة األساسٌة والمهارات

 لالعبً المهاري باألداء االنفعالٌة االستجابة عالقة-8

الطائر الكرة  

 

 المتغٌرات لبعض مقارنة  8
  البدء نوعً بٌن الكٌنماتٌكٌة

 فً( المضمار و الخاطف
الحرة السباحة  

البطن على زحف )  ) 

 أ.م. جمٌل كاظم

 مٌكانٌكٌة البٌو المتغٌرات   

 متر211عدو منحنى لمجاالت

 السرعة فً مساهمتها ونسبة
 واالنجاز

 م.م صباح مهدي 

 التربٌة لدرس منهج بناء   
 غٌر للكلٌات الرٌاضٌة

 الجامعات فً االختصاص
   العراقٌة

 م.م.احمد عالوي



تأثٌر بعض المركبات    
الباٌوكٌمائٌة فً انجاز 

م/رجال فئة 511الركض 

 المتقدمٌن

 م. محمد حاتم

 بعض تطوٌر فً الكشفٌة األلعاب تأثٌر -1 

المتقدم الكشافة لمرحلة الخاصة المهارات  . 
 التفكٌر لتطوٌر مقترحة ألعاب أستخدام -2 

 الخاصة المهارات بعض بأداء وتأثٌرها األبداعً
المتقدم الكشاف لمرحلة  

 لأللعاب منهاج استخدام 3
 تطوٌر فً وأثره الكشفٌة
 لبعض اإلبداعً التفكٌر

 لمرحلة الخاصة المهارات
 الكشاف

 المتغٌرات بعض عالقة
ونسبة البٌوكٌنماتٌكٌة        

 األبعاد ضربة بدقة همتها مسا
الطائرة بالرٌشة األمامٌة  

 م.د لٌث جبار

 لإلدراك مقترح تدرٌبً منهج تأثٌر 1

 حركات بعض لتنمٌة الحركً - الحسً
الشٌش  بسالح األرجل  

 أداء فً وعالقتها الخطٌطة المعرفة -2

الشٌش بسالح المركب الهجوم  

 وفق على مقترحة تعلٌمٌة تمرٌنات تاثٌر -3

 البسٌط الهجوم تطوٌر فً الخططٌة المعرفة
للشباب الشٌش بسالح  

 بدقة وعالقته الحركً – الحسً اإلدراك -4

 بسالح الهجومٌة المهارات بعض أداء
  الشٌش

 المعرفة وفق تعلٌمً منهج 5
 التصرف فً وأثره الخططٌة
 بعض أداء و الخططً
 الشٌش سالح مهارات

 للمبتدئٌن

تأثٌرتمارٌن ادراكٌة مقترحة لتعلٌم 
بعض انواع الهجوم المضادوحركات 

الردواالحتفاظ بها لطالب المرحلة 
 الثالثة بسالح الشٌش

م.د.محمد عبد 
 الرحمن

 المتغٌرات ببعض عالقته و االنجاز-1

 المنتخب لرباعً الخطف برفعة الكٌنماتٌكٌة

2111للشباب  العراقً الوطنً  

 
 بانقباضات خاصة تمرٌنات 3

 لتطوٌرالقوة( واالٌزوتونٌة االٌكسوتونٌة)العضلة
 رفعة بأنجاز واثرها الناشئٌن للرباعٌن القصوى

.النتر  
 االٌكسوتونٌة)العضلة بانقباضات تدرٌبً منهج -4

 للرباعٌن القصوى لتطوٌرالقوة( واالٌزوتونٌة
 الكنٌماتٌكٌة المتغٌرات ببعض واثرها الناشئٌن

الخطف برفعة االنجاز و الثقل لعمود  
 الخاصة الغرضٌة و النظامٌة شبه التمرٌنات -4

 القوة لتطوٌر البٌضوٌة البكرات اجهزة باستخدام
 الكٌنماتٌكٌة المتغٌرات ببعض وأثرها القصوى

 للرباعٌن الخطف رفعة انجاز و الثقل قضٌب لراس
 الناشئٌن

دراسة تحلٌلٌة لبعض القٌاسات االنثروبومترٌة  -5

لٌاقة البدنٌة لدى بعض عناصر الوعالقتها ب
الكرة الطائرةبالالعب الحر   

 البنائٌة والغرضٌة النظامٌة شبه التمرٌنات -6

 واثرها البٌضوٌة البكرات أجهزة باستخدام الخاصة
للناشئٌن النتر رفعة انجاز و القصوى بالقوة  

 بالقوة واثره الٌالت بداللة تدرٌبً منهج -7

.للشباب الخطف برفعة االنجاز و بالسرعة الممٌزة  

8-   

جٌن الٌالت بداللة تدرٌبً منهج اثر  ACTN-3 
للشباب الخطف برفعة االنجاز و القصوى بالقوة  

 
 

 تطوٌر فً تدرٌبً منهج أثر 10
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