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 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ت

1 
 بعض إنتاج في مقترح تدريبي جهاز باستخدام خاصة تمرينات تأثير

 الشباب فئة البدنية القوة لالعبي والرجلين للذراعين الخاصة القوة أنواع

                    صالح قاسم الدين فخري د.أ    

 : الدكتوراه طالب

                     فاضل عباس أحمد

1-14 

2 
 تطوير    في  Amphetamine أمفيتامين منفردة جرعة تناول تأثير

 الطويلة المسافات لعدائي العالي االنجاز

      جابر فاضل عباس.د.أ       

          عارف عبداللطيف ماهر.د.أ

 لفته علي عباس. م 

15-20 

3 
 المهاري األداء لتطوير التدريبية الشبكة وفق على المنافسة تمرينات أثر

 القدم بكرة الشباب لالعبين

    الهيتي اسعد موفق. د.أ

   احمد حميد نبهان. د.م.أ 

                        البجاري الحميد عبد فراس. د.م  

21-30 

4 
 المتغيرات بعض على القطني للتقعر مقترح عالجي برنامج اثر

 للناشئين القرفصاء ثني رفعة في الثقل حركة لمسار الكينماتيكية

 د.م.ا خطاب فيصل الدين عالء.د.م.ا

 عبدهللا علي ضمياء

 كوركيس حازم شذى د.م.ا 
31-42 

5 
 في بدونها أو التخصصية المساعدة األدوات بعض باستخدام تمرينات اثر

 لالعبي والذراعين للرجلين بالسرعة المميزة والقوة االنفجارية القوة

 المتقدمين التنس

     عبدهللا محمد اياد د. أ

 قاسم صباح احمد د.  م    
43-63 

6 
 حامض ومستوى الهجومية اللكمات اداء تحمل في خاصة تمرينات اثر

 الشباب للمالكمين بالدم الالكتيك

         خلف جياد قيس د. أ

            مبارك فقير علي حسين م. م   

 احمد خميس ثائر م.م

64-74 

7 
 الضرب مهارة تطوير في مزدوج خشبي صد لحائط مقترحة تمرينات أثر

   الرياضة وعلوم البدنية التربية كليات لطلبة الطائرة بالكرة الساحق
   عوض محمد جمعة. د.أ

 هادي مهدي علي. د.م.أ   
75-85 

8 
 األساسية المهارات بعض ودقة النفسي التحمل لتطوير تدريبي منهج اثر

 سنه 19 دون بأعمار القدم كرة لشباب

  عباس ذياب عباس عادل. د. م. أ

                منصور جبار باسم. م

  بريص خليفة علي م. م          

86-99 

9 
 لعضلة القياسات لبعض التراكمية لالستجابات هوائي تدريبي منهج إثر

 الشباب القدم كرة لالعبي على القلب
 111-100 الالمي حسين عبدهللا نوار. د.م.أ

10 
 المهارات بعض اداء تطوير في شيوعا   االكثر المركبة اللعب مواقف أثر

 الطائرة بالكرة للناشئين االساسية

      متعب يوسف سامر د.أ

       متعب يوسف احمد د.أ     

 دوهان الكريم عبد علي م. م     

112-126 

11 
 زمن لتقليل( م2000)مسافة أيقاع خطوة بسرعة الفتري التدريب استخدام

 الناشئين للفئة( م800) لمسافة الخاصة القصوى والسرعة السرعة تحمل
 135-127 شغاتي فاخر عامر أ.د.

12 
 البدنية القدرات تطوير في الحديثة التدريب وسائل بعض استخدام

 التايكواندو لالعبي والحركية
         العيساوي عاصي احمد ماهر د.ا

 علي جباري الغفار عبد
136-154 

13 
 لمسك الكف أصابع مرونة مستوى تحسين على خاصة تمرينات استخدام

 للمبتدئين المواجهة القرص رمي مرحلة أثناء وإلنجاز األداة
                                          فاخر عامر ثامر. م  

 مهدي علي عمر. د.م
155-165 

14 
 في للخواص الترويح ونظريات المكيف الرياضي البدني النشاط أسس

 المؤثرة العوامل ظل
                  الطاهر مسعودي الدكتور

 القادر عبد نعمي االستاذ
166-183 

15 
 التصويب مهارات بعض بأداء وعالقتها الهجومية الدفاعية التحوالت

 اليد بكرة
 197-184 عزيز غازي حيدر م.

16 
 الصفات وبعض والكلوتامين األلدوليز متغيري على تأهيلي منهج تأثير

 الركبة لمفصل الهاللي الغضروف استئصال بعد الحركة ومحددات البدنية

          حمدان احمد ثامر د.ا

       مسلم جاسم عمار د.ا  

 محمد كاظم لؤي د.م.أ      
198-215 

17 
 متعدد المبيض متالزمة على المعتدل الرياضي النشاط ممارسة تأثير

 ديالى محافظة في النساء من عينة على(( PCOs االكياس

       المهداوي صالح القادر عبد مثنى

 هادي رشيد ساره

 حسن فليح سيناء     

216-228 

18 
 المعاقين لدى باإلنجاز واثرها الرمح رمي لفعالية الخاصة القدرات بعض

 والبكم الصم

 

     قاسم الدين فخري د. ا

   إبراهيم إسماعيل ليث د.م

 حميد الكريم عبد رجاء د. م. أ 

229-235 



19 
 القرص رمي انجاز مستوى تحسين في خاصة تمرينات استخدام تأثير

 المتوسطة للمرحلة الرياضية التربية بدرس
 251-236 عبيد حامد عادل م. م

20 
 األداءو بالسرعة المميزة القوة تطوير في المختلط الفتري التدريب تأثير

 الشباب للمالكمين الفني
 سندس.د.م.ا      حسين نعيم ماجد.د.م

 جواد موسى
252-258 

21 
 لذراع يطيةالمح والسرعة االنفجارية القدرة في الباليستية التدريبات تاثير

 F54  فئة جلوس للمعاقات القرص رمي في واالنجاز الرمي
 حسن جمعة رياض د.م.ا

 برهان ياسين وسام د.م
259-267 

22 
 ومؤشر الصحية اللياقة مستوى على اوكسجيني البدني النشاط تأثير

 سنة( 65-60) للرجال السمنة

 د.م.ا     احمد الستار عبد باسل د.م.ا

     حيدر خلف عال

 علوان فاضل محمد د.م.ا   

268-278 

23 
 نجازواال الخاص التحمل تطوير في الديناميكي الالكتيك تدريبات تأثير

 ناشئين متر 800
               كريم صبيح وصال. د. م. ا

 عيسى الواحد عبد فاهم. م. م
279-291 

24 
 نساءلل العضالت لمطاطية الحركي المدى في رولنك الفوم تمرينات تأثير

 •()سنة 35-30 بعمر
                    حامد رائد رشا د.م

 مخلف محمد منتهى د.م              
292-302 

25 
 كيةالبايوميكاني المتغيرات بعض في بالستية انفجارية تمرينات تأثير

 لناشئي القفز طاولة على الدفع وأداء العضلي الكهربائي والنشاط

 الجمناستك

 الحسين عبد عباس وائل د.م

 صابط محمد مسلم د.م
303-320 

26 
 لمناولةا مهارة تطوير في مساعدة تدريبية وسائل باستخدام تمرينات تأثير

 اليد بكرة الناشئين لالعبين والقصيرة الطويلة

 هيدان محمد حسام د.م.أ

 حميد ناظم نزار. م

 خلف لطيف مقداد م.م
321-335 

27 
 بعض اءواد الالكتيكي التحمل تطوير في الالهوائي بالجهد تمرينات تأثير

 السلة بكرة الشباب لالعبين المركبة الهجومية المهارات

 ساجت مناتي حسين د.م

 الرسول عبد الجبار عبد عقيل. م

 حسون علي وميض م.م

336-359 

28 
 ويرلتط الحركية االستجابة وسرعة للمرونة خاصة بدنية تمرينات تأثير

 سنة( 19-17) بأعمار اليد بكرة المرمى حراس لدى الصد مهارات بعض
                                   خليل مزاحم نكتل د.م.أ

 نعمان عصام حمودي د.أ
360-390 

29 
 من لاالرسا مهارة واداء الذراعين عزم تطوير في بدنية تمرينات تأثير

 الطائرة بالكرة االعلى
                          سلمان صبيح أمال د.م.أ

 كاظم محمد هيثم د.م.أ
391-410 

30 
 نجازواال الخاطف للبدء الفعل رد زمن تطوير في متنوعة تمرينات تأثير

 فراشة متر 50 لسباحة

 محمد. د.م.أ فرحان محمد أحمد. د.م.أ

 علوان فاضل

 شاكر كامل مهند. د.م 

411-417 

31 
 لقوةا تنمية في متنوعة تدريبية أدوات باستخدام مقترحة تمرينات تأثير

 عبيلال الهجومية المهارات وبعض بالسرعة المميزة والقوة االنفجارية

 الطائرة بالك رة العراقي   الوطني المنتخب

د. د.م.أ         َحمَّ  شهاب وليد م 

 م.أ    حميد إبراهيم باسم. م 

 علوان تحرير
418-428 

32 
 لالعبين القطري الساحق الضرب تطوير في مركبه حركيه جمل تأثير

 الطائرة بالريشة الشباب

 الحسين عبد صالح وسام د.م.أ

  الحسين عبد صالح سامر م.م

 صالل حسام عمر م.م

429-437 

33 
 العصبي النقل متغيرات بعض في( ATP)الهوائي بدني جهد تأثير

 القدم كرة لالعبي بينهما والعالقة الخاصة البدنية والقدرات

                          الهيتي اسعد موفق د.أ     

  الرحمن عبد حمدي ايثار م.م
438-454 

34 
 عليتهافا السريعة القوة لتطوير االوزان باالستخدام تدريبي منهج تأثير

 الطائرة بالكرة القطري الساحق الضرب بدقة
 471-455                     الرسول عبد ضياء مخلد. م

35 
 يراتالمتغ بعض في والحجم الشدة متباين حمل بتموج تدريبي منهج تأثير

 الوقوف مسكات لبعض الفني األداء ومستوى والوظيفية البدنية

 الشباب الرومانية لمصارعي

    شعيب محمد جمال د م. أ.

            شمران مهدي قاسم م م.     

 لطيف رشيد محمد

472-490 

36 
 خططيال والتصرف الهوائية اللياقة تطوير في مقترح تدريبي منهج تأثير

 سنة( 20-18) األعسر المالكم ضد

 .د.م.أ   هللا عبد الزهرة عبد احمد. د.أ

    محمود شاكر احمد

         موسى عمار. م.م

491-514 

37 
 دقةو االستجابة وسرعة الحركي-الجسمي الذكاء في خاصة تمرينات تأثير

 الطائرة بالكرة الحر لالعب االرسال استقبال

     حافظ فليح حاتم د.م.أ

  السالم عبد زينة د.م.ا

 طاهر على حبيب د.ا  
515-533 

38 
 وعد وانجاز البدنية القدرات بعض لتطوير مقترح تدريبي جهاز تصميم

 حرة متر100
                                  احمد الجبار عبد فائزة د.أ

 كاظم جمعة باسم. م
534-548 



 

39 
 باألداء الخاصة القوة تطوير في مساعدة تدريبية بوسائل تمرينات

 على البدنية اإلعاقة لذوي القرص برمي الرقمي اإلنجاز في وتأثيرها

 (.C.P33) فئة المتحركة الكراسي

    إبراهيم جليل وليد. م.أ

   أحمد كاظم عماد. م.أ   

 هللا عبد طالل علي. م.م   

549-559 

40 
 المميزة القوة على وتأثيرها المطاطية الحبال بصدرية خاصة تمرينات

 وانجاز الحاجز اجتياز خطوة ميكانيكية في والرجلين للذراعين بالسرعة

 للنساء م100

 م.م     رشيد مصطفى محمد م.م

 بكي زيدان منى
560-566 

41 
 ودقة الخاصة القوة لتطوير مختلفة بأوزان التصاعدي التدريب فاعلية

 اليد بكرة التصويب

      سعيد قاسم سهاد د.أ

    شبيب بدوي هدى د.م.أ 

 مبارك جمعة انتظار د.م.أ 

567-576 

42 
 الفسيولوجية المتغيرات بعض في الالهوائية الفارقة العتبة تدريبات تأثير

 القدم كرة لالعبي
 595-577 الشيخلي منعم سعد د.أ

43 
 المتغيرات بعض على الفارتلك لتدريبات مقترح تدريبي منهج تأثير

 (U17) فئة اليد كرة لالعبي والمهارية والفسيولوجية البدنية

   الشيخلي منعم سعد د. أ

    خــالــــد بــعــــوش. أ  

 حكيم العيداني. أ   

596-608 

44 
 تنمية في التعلم بمراحل وعالقته( Systol-Dystol)  القلبي االيقاع 

 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية لطلبة الطائرة بكرة الساحق الضرب

 عباس.د.أ           الستار عبد منى.د.أ

 رؤف علي فرقد.د.م.أ     جابر فاضل
609-615 

45 
 التنس لالعبي األساسية المهارات بعض تطوير في خاصة تمرينات تأثير

 626-616 جاسم محمود غادة. د.م. أ

46 
 مـهـارة اداء ودقة الفـسلجـيـة المؤشرات بعض في خاصة تمرينات فاعلية

 الطائرة الكرة لالعبي العالي المواجه الساحق الـضرب
           علي حسين أنيس د.م.أ

 ابراهيم لطيف ميثم.د.م.أ
627-642 

47 
 ضربات وعدد الدم ضغط على وأثره الشدة عالي التمرين أثناء النفس كتم

 القلب

                               عيسى هللا عطا وليد د.م      

 عزيز سعد ضحى م.م   

 قصي يونس محمد

643-651 

48 
 في والفتري التكراري التدريب بطريقتي الهجومية الخططية الجمل فاعلية

 القدم كرة لالعبي األساسية المهارات من وعدد المهاري األداء مستوى

 للصاالت

 د.م     الخشاب قاسم زهير د.أ    

  محمود صالح أدهام
652-679 

49 
( Foot Work) القدمين حركات سرعة في مساعد بجهاز تمرينات تأثير

 االسكواش في والخلفية االمامية الفنية المهارات أداء ودقة

     قدوري وجية ياسر د.م

          شكر حسن علي م.م    

 سلمان غازي محمد م.م      

680-693 

50 
 الساحق الضرب بدقة وعالقتها العضالت لبعض الزمني اإليقاع ميكانيكيا

 الطائرة الكرة في

 نغم د.م.أ  عذاب الكاظم عبد نبيل د.م.أ

   نعمه صالح

 حسن السادة عبد محمد د.م
694-704 
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