
 أسم المشرفة او  السنة 

 المشرف
 ت اسم الباحثة او الباحث عنوان االطروحة 

أ.د اقبال عبد الحسٌن  2019
 أ.د هدى عبد السمٌع

 عبد الوهاب 

المواطنة التنظٌمٌة لمدربً بعض األلعاب 
 الفرقٌة ومساعدٌهم ألندٌة النخبة فً العراق

 1 عبد الواهب محمد جبر 

أ.م.د لقاء عبد هللا علً  2019
أ. د منال عبود عبد  

 المجٌد

أثر انموذج كارٌن فً اللٌاقة العقلٌة والتحكم 
وتعلم بعض المهارات الهجومٌة  االنتباهً

 المركبة بكرة السلة للطالبات 

 2 دعاء محب الدٌن أمٌن احمد

أ.د فاطمة عبد مالح  2019
أ.د هدى شهاب 

 جاري

 تأثٌر تمرٌنات بأستعمال االسطوانات األسفنجٌة
فً مطاطٌة العضالت العاملة والمدى الحركً 
واألداء لبعض المهارات على بساط الحركات 

 االرضٌة فً الجمناستك الفنً للنساء 

 3 وجدان سعٌد جهاد الساعدي

أ.م.د أسٌل جلٌل  2019
كاطع أ.م.د زٌنب 
 علً عبد االمٌر 

المشاركة النسوٌة العراقٌة بالعاب القوى ) 
م ولغاٌة  8491دورات ( منذ عام  –بطوالت 

م والنتائج المتحققة  7182عام   

 4 نضال هاشم غافل العطوان

أ.د لمى سمٌر  2019
حمودي أ.د انتصار 

 عوٌد علً 

تأثٌر منهج تعلٌمً على وفق انموذج وودز فً 
السعة العقلٌة وتعلم بعض المهارات األساسٌة 

 للطالبات ذوات الفهم الخاطئ بالكرة الطائرة

 5 ساهرة محمد عبد االمٌر

أ.د اسراء فؤاد صالح  2019
الوٌس أ.د سهاد 

قاسم سعٌد الموسوي 

  

تأثٌر تدرٌبات التحمل العضلً الخاص بأسلوب 
السوبر سٌت فً بعض القدرات البدنٌة 

م  111والمؤشرات الفسلجٌة وانجاز ركض 
 رجال

 6 أبتسام حٌدر بكتاش العزي

أ.د منى طالب ثابت  2019
اسراء فؤاد صالح  أ.د  

 تأثٌر تمرٌنات

Hit- crossfit 
فً بغض متغٌرات اللٌاقة البدنٌة الصحٌة 

 للنساء

 7 أمال ماجد سلمان

أ.د ساهرة رزاق  2019
 كاظم 

قوة السٌطرة المعرفٌة والتحمل النفس وعالقتها 
بالقدرة على حل المشكالت لدى العبً المنتخبات 

 الوطنٌة فً بعض االلعاب الفرقٌة

 8 وجدان صبٌح حسٌن

أ.د نهاد محمد علوان  2019
أ.د نجالء عباس 

 نصٌف 

دور الٌقضة االستراتٌجٌة واالبداع االداري فً 
كفابة االداء ألعضاء اللجنة البارالمبٌة فً 

 العراق 

 9 رواء عبد االمٌر عباس العابدي

أ.د سعاد سبتً  2019
الشاوي أ.د مواهب 

 حمٌد الجبوري

تأثٌر تمرٌنات تأملٌة ومائٌة فً بعض 
المتغٌرات الفسٌولوجٌة لدقة الرمً بالمسدس 

 الهوائً للطالبات 

 10 عطاء مصطفى عبد الكرٌم

أ.د ودادكاظم مجٌد  2019
أ.د هدى شهاب 

 جاري 

تدرٌبات االٌزوكنٌتك بجهاز مصمم وتأثٌرها فً 
بعض القدرات البدنٌة والمؤشرات 

متر سباحة صدر  01وانجاز  الباٌوكٌنماتكٌة
 للناشئٌن 

 11 رؤى عالء نوري السامرائً

أ.د نهاد محمد علوان  2019
أ.م.د لقاء عبد هللا 

 علً 

أثر االنشطة االثرائٌة فً التفكٌر االٌجابً 
وتعلم بعض المهارات الهجومٌة بكرة السلة 

 لطالبات الصف الخامس االعدادي 

 12 أمنه عباس حسن الحمٌدانً
 
 
 
 
 

7184دفعة طلبة الدكتوراه   



 

أ.د نجالء عباس  2019
الزهٌري أ.د لمى 
 سمٌر الشٌخلً 

 أثر أستراتٌجٌة 

( PECS ) 
وفقاً النماط بٌجز فً أسالٌب التفكٌر وتعلم 
مهارتً االعداد االعداد واستقبال االرسال 

  بالكرة الطائرة للطالبات 

 13 علٌاء حسٌن فرحان الحسنً

أ.د ساهرة رزاق  2019
 كاظم 

نجالء عباس  أ.د
 الزهٌري 

االنهاك النفسً والحساسٌة االنفعالٌة 
ومساهمتها بأنجاز الالعبٌن الشباب فً بعض 

 اللعاب القوى 

 14 هند سالم تاٌه الزبٌدي

أ.د انتصار عوٌد  2019
أ.م.د اسٌل جلٌل 

 كاطع 

تأثٌر تمرٌنات تعلٌمٌة واوزان مضافة فً 
والباٌوكٌنماتٌكٌة واداء بعض المتغٌرات البدنٌة 

مهارت الشتالدر مع نصف لفة للناشئٌن على 
 جهاز العقلة 

 15 ندى اراهٌم عبد الرضا الساعدي

أ.د لٌث ابراهٌم جاسم  2019
أ.د حمودي عصام 

 نعمان 

اثر تمرٌنات خاصة فوق الرؤوٌة البصرٌة 
وتطوٌر بعض القدرات البصرٌة والمهارات 

الهجومٌة لدى العبً كرة الٌد للشباب  الخططٌة  

 نزار ناظم حمٌد الخشالً
 ) خارجً (

16 

أ.د ندى عبد السالم  2019
صبري أ.م.د لمٌاء 

 عبد الستار 

تأثٌر تمرٌنات مركبة فً بعض المتغٌرات 
الفسٌولوجٌة والبدنٌة والحركٌة والمهارٌة 

 لالعبات كرة القدم الصالت 

زٌنب عبد الحسٌن هداب 
 الخرسانً

17 

أ.د انتصار كاظم عبد  2019
الكرٌم أ.م.د سندس 

 موسى جواد 

أدارة الحكمة وعالقتها بمستوى االزدهار 
التنظٌمً وفاعلٌة القرارات االستراتٌجٌة لدى 
اعضاء مجالس كلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة فً جامعات العراق 

 18 صبا قٌس غضبان الكرخً

هدى شهاب  أ.د 2019
جاري أ.م.د وردة 

 علً عباس 

تأثٌر تمرٌنات خاصة وتقنٌة التحفٌز السمعً 
البصري فً رد الفعل الداخلً وأداء الطاالت 
لبعض المهارات على أجهزة الجمناستك الفنً 

 للنساء 

 19 بٌداء طارق عبد الواحد

أ.د بشرى كاظم  2019
 الهاشمً 

أ.د انتصار كاظم عبد 
 الكرٌم 

أثر خصائص منحى الدول الكنتٌك وفقاً 
 لمنظومة 

( biosyn )  
فً بعض المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌك ودقة 

 التصوٌب بالقفز عالٌاً بكرة الٌد 
 

 20 سكنة عبد الرزاق طارش

أ.د سهاد قاسم  2019
 الموسوي 

 أ.م.د عبٌر داخل حاتم 

 تأثٌر تمرٌنات االنتباه المنقسم بتقنٌة 

( FIT LIGHT ) 
فً أهم القدرات البدنٌة والحركٌة والوظٌفٌة 

 والمهارٌة لالعبً التنس 

 21 أنعام عبد الرضا علً

أ.د بشرى كاظم عبد  2019
الرضا أ.د انتصار 
 كاظم عبد الكرٌم 

نسبة مساهمة خاصائص مسارات كرة االعداد 
 واالتنزان وبعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة

بمؤشر دقة الضرب الساحق العالً لدى العبً 
 المنتخب الوطنً فً الكرة الطائرة 

 22 بان فٌصل احمد العزاوي

أ.د مواهب حمٌد  2019
نعمان أ.م.د زٌنب 

 عبد االمٌر 

دراسة تحلٌلة لمشاركات العراق الخارجٌة فً 
م  7181 –م  8401السباحة األولمبٌة للمدة   

 23 زاهٌة عبد السالم الجاووش


