
 ت أسم الباحث او الباحثة    عنوان االطروحة  المشرف او المشرفة السنة

تشخٌص واقع العروض الرٌاضٌة وفقاً لنظام  أ.د نهاد محمد علوان  2021
 التحلٌل االستراتٌجً 

( SWOT ) 
وأثره فً االداء التنظٌمً لمشرفً النشاط 

 الرٌاضً فً وزارة التربٌة 

 1 طٌبة هاشم أدهم القٌسً

أ.د منى  طالب  ثابت  2021
 البدري

( فً بعض  االدوٌة–الكاالناتك تأثٌر برنامج  )
مكونات اللٌاقة الصحٌة للمصابات بهشاشة العظام 

( سنة04-04لألعمار من )  

 

 2 اسراء كاظم دخٌل الغزالً

الكشفً والوعً بناء مقٌاسً الخدمة العامة  أ.د اقبال عبد الحسٌن  2021
البٌئً وعالقتهما المتبادلة لطلبة المرحلة 

االولى لكلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 فً جامعات الشرق االوسط

 3 اٌالد محمد عبد زٌد

تأثٌر أستراتٌجٌة التعلم بالمشروع فً التحصٌل  أ.د هدى عبد السمٌع 2021
الفنً  المعرفً وأداء بعض مهارات الجمناستك

 للطالب

 4 عال سالم غازي 

تأثٌر برنامج تعلٌمً بأستخدام االتصال الرقمً  أ.د منى طالب الدري  2021
فً تطوٌر البرمجة الذاتٌة للمعلومات والمدرك 

البصري واداء بعض المهارات االساسٌة 
 للطالبات بالكرة الطائرة 

 5 حنٌن محمد حسٌن

أ.د لمى سمٌر  2021
 حمودي الشٌخلً 

الستغراق الوظٌفً والقٌادة الموقفٌة للمدربٌن ا
ومساهمتهما فً التداوب واداء المهارات 
 الهجومٌة لالعبً الكرة الطائرة المتقدمٌن 

 6 افراح باقر عبد الجلٌل البصام

2021  ً خفة الحركة االستراتٌجٌة بداللة القٌادة الذكٌة   أ.د انتصار عوٌد عل
 وحلقة القرار

(OODA ) 
كرة الٌد ومن جهة نظر الالعبٌن لمدربً 

المشاركٌن فً الدوري العراقً الممتاز 
(0404-0402 )  

 7 رٌم عباس كرٌم

أ.د هدى شهاب  2021
 جاري 

 تأثٌر تمرٌنات خاصة وبمنظومة 

(H7 ) 
فً تطوٌر زمن االستجابة الحركٌة وبعض 

للمهارات الدفاعٌة  المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة
 لالعبً كرة السلة للشباب 

 8 نور الهدى ستار جبار   

2021 
 
 
 
 
 
 

أ.د هدى شهاب 
 جاري 

تأثٌر تمرٌنات خاصة بجهاز مقترح فً بعض 
المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة وقدرات الحس 

الحركً وتعلم مهارتً العجلة البشرٌة والقفزة 
الفنً للنساء  العربٌة على بساط فً الجمناستك  

 9 زهراء صالح عبد علً الركابً

كاظم عبد  د بشرىأ.  2021

 .الرضا الهماش
 

تأثٌر تمرٌنات خاصة بجهاز مقترح فً بعض 
المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة وقدرات الحس 

الحركً وتعلم مهارتً العجلة البشرٌة والقفزة 
 العربٌة على بساط فً الجمناستك الفنً للنساء 

صالح عبد علً الركابًزهراء   10 

0402دفعة طلبة الدكتوراه   



 

أ.د سهاد قاسم سعٌد  2021
 الموسوي 

 تأثٌر تمرٌنات خاصة بأستخدام

 ( VERTIMAX ) 
فً القوة االنفجارٌة والقوة الممٌزة بالسرعة 
ومهارت التصوٌب من القفز لالعبً كرة الٌد 

 للناشئٌن 

 11 هدٌل طالب محمد الزٌادي

أ.د مواهب حمبد  2021
 الجبوري 

تأثٌر تدرٌبات خاصة والتحفٌز الكهربائً 
العضلً ببعض القدرات البدنٌة المؤشرات 

الوظٌفٌة والقٌاسات الجسمٌة للنساء بأعمار 
سنة  00- 20  

 12 زهاد فوزي ناجً الجمٌلً

نسب مساهمة بعض القدرات والمؤشرات  أ.د وداد كاظم مجٌد  2021
فً دقة اداء ضربتٌن االمامٌة  الباٌوكٌنماتٌكٌة

سنة  21والخلفٌة لالعبً التنس تحت عمر   

 13 زٌنب شاكر حمود الدعباوي

أ.د انتصار كاظم عبد  2021
 الكرٌم 

تأثٌر تمرٌنات تصحٌحٌة وفقاً النموذج فً 
بعض المؤشرات الباٌوكٌنماتٌكٌة واداء 

مهارتً وأداء مهارتً الوقوف على الٌدٌن 
على جهاز بساط الحركات  والعجلة البشرٌة

 االضٌة 

 14 ابتهال رٌاض عمران الشمري

أ.د احمد شاكر  2021
 محمود 

الممارسة  ألسلوبًوفقا تمرٌنات اثر 
فً سرعه االستجابة والمراجعة الذاتٌة 

الحركٌة  و تعلم بعض المهارات األساسٌة فً 
بلعبة المالكمة للطال  

 

مثنى اٌاد قدوري    
 

 ) خارجً ( 

15 

أ.د نجالء عباس  2021
 الزهٌري 

أثر استراتٌجٌة هرم االفضلٌة فً التفكٌر الناقد 
واتخاذ القرار وتطوٌر مهارتً الضرب الساحق 

 وحائط الصد باكرة الطائرة لالعبٌن الناشئٌن 

 16 مالذ حٌدر احمد الجبوري

تأثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام االتصال الرقمً  أ.د منى طالب البدري  2021
فً تطوٌر البرمجة الذاتٌة للمعلومات والمدرك 

البصري وأداء بعض المهارات االساسٌة 
 للطالبات بالكرة الطائرة  

 17 حنٌن محمد حسٌن 


