
تاريخ 
 المناقشة 

المشرف او 
 المشرفة 

 ت أسم الباحث او الباحثة  العنوان 

أ.د نجالء عباس  2019
 الزهٌري

 

استراتٌجٌة داخل وخارج الدائرة واُثرها فً 
م مهارتً االعداد واستقبال لٌالٌقظة الذهنٌة وتع

 االرسال بالكرة الطائرة للطالبات

علوان الداودي هاجر مزهر  
 

1 

أ.د انتصار عوٌد علً  2019
 الدراجً 

تأثٌر منهج تعلٌمً على وفق اهم عادات العقل 
فً سرعة االستجابة والدقة الحركٌة للذراعٌن 

 فً الكرة الطائرة

 2 نور شمسً بدر االنباري

أ.م .د أسٌل جلٌل  2019
 كاطع 

تقٌم مستوى اداء اهم المهارات االساسٌة 
( سنة  31-31القدم بأعمار ) لناشئً كرة   

 3 مٌس محمود سلمان

أ.د اسراء فؤاد صالح  2019
 قدوري الوٌس 

 دراسة مقارنة للتمرٌنات الهوائٌة ومركب
Lipo6 

فً بعض مؤشرات التركٌب الجسمانً ووزن 
الجسم بداللة هرمون اللبتٌن للنساء بأعمار ) 

( سنة 11- 13  

 4 شهد هٌثم شٌت صفاوي

سعاد عبد الحسٌن  أ.د 2019
 وهٌب 

منهج تأهٌلً بجهاز مساعد مصمم لتطوٌر 
القوة العضلٌة وتحسٌن المدى الحركً 

 للمصابٌن بانجماد الكتف

 5 عذراء هادي ٌونس السودانً

أ.د سهاد قاسم سعٌد  2019
 الموسوي 

تأثٌر تمرٌنات باستعمال قناع التحكم 
بالهاٌبوكسك على القدرة االنفجارٌة وبعض 

ٌرات الوظٌفٌة والمهارٌة لالعبً بالكرة المتغ
( سنة 31- 31الطائرة بأعمار )   

 6 سحر عمران ناصر

أ.د لمى سمٌر حمودي  2019
 الشٌخلً 

  تأثٌر استراتٌجٌة  
s.n.i.p.s 

على وفق الترمٌز المزدوج فً التفكٌر البصري 
وتعلم اداء مهارتً االعداد واستقبال االرسال بالكرة 

 الطائرة لطالبات الخامس االعدادي 

 7 فاطمة نعٌم عبد هللا العبودي 

أ . م .د مٌساء ندٌم  2019
 احمد

أثر أنموذج دانٌال فً الدافع المعرفً واداء 
الشاخص فً  بعض المهارات االساسٌة بأدات

 الجمناستك االٌقاعً للطالبات

 9 والء غازي محمد

تأثٌر نموذج كلٌر وفق  الوسائط المتعددة فً  أ.م.د أسٌل جلٌل كاطع  2019
 الٌقظة العقلٌة وتعلم السباحة الحرة للطالبات

لطٌف سهٌر رعد ٌحٌى عبد ال  10 

أ.م .د زٌنة عبد السالم  2019
 العزاوي 

تأثٌر تمرٌنات بالتقنٌة التفاعلٌة فً الذكاء الحركً 
بكرة الٌد لتالمٌذ  وتعلم بعض انواع المناوالت 

( سنة  31 – 33الصف الخامس بعمر )   

 11 شهد جمعة عبد الزهرة 

أ . م .د اٌمان صبٌح  2019
 حسن 

تأثٌر استراتٌجٌة مٌردر فً التحصٌل المعرفً 
ٌة رمً الرمح وتعلم االداء الفنً وانجاز فعال

 للطالبات

 12 نورس محمود سبع كقٌفانً 

أثر تمرٌنات خاصة ونظارة الواقع االفتراضً  أ . د انتصار عوٌد  2019
ألداء بعض المهارات  االساسٌة بالرٌشة 

 الطائرة

 13 سهٌر كامل عواد

أ .د مواهب حمٌد  2019
 الجبوري 

فً التحصٌل  اثر استراتٌجٌة المدخل المنظومً
المعرفً وتعلم بعض المهارات االساسٌة بالكرة 

 الطائرة للطالبات

مارة احمد ياس ت  

 

14 

فاتن محمد رشيد أ. د  2019 ندٌة الدرجة الممتازة أمعرفً لالعبات  بناء اختبار 
الطائرة فً العراق بالكرة  

 15 قتٌبة هادي محمد ) خارجً ( 

1339دفعة طلبة الماجستٌر   



 

مهارتً المناولة والتصوٌب بالقفز عالٌاً بداللة اداء  أ.د. فاتن محمد رشيد 2019
االطمئنان االنفعالً والمرونة النفسٌة للطالبات 

 بكرة الٌد

 16 هناء صدام حمٌد 

أ.م.د نعيمة خمف  2019
 زيدان 

االبداع االداري لدى مدراء المدارس االعدادٌة وفقاً 
للسٌطرة الدماغٌة من وجهة نظر مدرسً التربٌة 

 الرٌاضٌة 

 17 نادٌة عربً فدعم  

أ.د بشرى كاظم عبد   2019
 الرضا الهاشمي 

تأثٌر تمرٌنات خاصة باستخدام جهاز مقترح وفقاً 
لمحددات الحركة فً تطوٌر بعض المتغٌرات البدنٌة 

والكٌنماتٌكٌة ودقة التصوٌب بالمسدس الهوائً 
 لمنتخب المقدمات 

 18 اٌمان شالكه عوض الشاهر 

زينب عبد االمير  أ.م.د 2019 نشبة مساهمة الحكومة الرشٌدة ودورها فً ادارة  
االزمات من جهة نظر الموظفٌن فً المدٌرٌة 
العامة للتربٌة الرٌاضٌة والنشاط المدرسً ف 

 وزارة التربٌة 

 19 سحر سلمان حسن

أ.د هدى عبد السميع  2019
 عبد الوهاب 

 أثر استراتٌجٌة الدعائم التعلٌمٌة فً التفكٌر
 االٌجابً وتعلم بعض المهارات بالكرة الطائرة 

 20 منال محسن حمود 

أ.م.د سندس موسى  2019
 جواد 

االداري المحترف ومساهمته فً استراتٌجٌة    
ادارة االزمات ألندٌة الدو الري العراقً الممتاز 

 بكرة القدم فً بغداد 

 21 رغدة خلٌفة محمود الطائً 

لقاء عبد اهلل  أ.م.د 2019
 عمي 

تأثٌر تمرٌنات خططٌة فً الفكٌر االٌجابً واداء 
 بعض المهارات المركبة لالعبً كرة القدم الصاالت

 22 مٌس حمٌد طه 

الثقة التنظٌمٌة وسلوك المواطنة ومساهمتها فً  أ.م.د عبير داخل حاتم  2019
االلتزام الوظٌفً لمدرسً التربٌة الرٌاضٌة فً 

 بغداد

 23 أشواق جاسم محمد 

أ.م.د لمياء عبد الستار  2019
 خميل 

تقٌٌم االداء الوظٌفً وفق تقنٌة المتعدد االطراف 
لمدرسات التربٌة الرٌاضٌة فً المدٌرٌات  163

 العامة للتربٌة فً محافظة بغداد 

 24 أسٌل حمٌد عبٌد  

أ.د منى طالب ثابت  2019
 البدري 

بناء وتقنٌن مقٌاس الرٌادة االستراتٌجٌة إلدارة 
 بطوالت العاب المضرب فً العراق  

 25 دعاء عدنان عبد الحسٌن 

أ .د أقبال عبد الحسين  2019
 نعمة 

 أثر استراتٌجٌة االركان التعلٌمٌة وفقاً ألسلوب
االنشطة االستكشافٌة فً تعلم مهارات كرة السلة 

 لطالبات الصف االول المتوسط 

 26 غفران جمال محمد الصدعانً 

 عزيز أ.م.د حردان  2019

 سلمان 

 

تأثٌر تمرٌنات خاصة بأستخدام هدف الكترونً 
 مصمم لتطوٌر سرعة االستجابة الحركٌة 

) البسٌطة والمعقدة ( لحراس مرمى الشباب بكرة 
 الٌد 

 مصطفى محمد حسٌن  
 ) خارجً ( 

27 

2019 
 
 
 
 
 

 أ.د نهاد محمد علوان 

 

 

 

 

 

 

أثر انموذج برمان وفقاً لالتكالٌة المعرفٌة فً تعلم 
 بعض المهارات بكرة الٌد للطالبات 

 28 ناهدة صالح مهدي رحٌم االسدي 


