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الوقت  :الثالثة والنصف عص ار
الباحثون

اسم البحث
تأثير المجمع التعليمي بأسلوب المجموعات التعليمية المصغرة في تعلم

أ.م.د.ميثم لطيف إبراهيم

مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة للطالب

أ.م.د.وفاء تركي الغريري

اإلدراك الحس– حركي وعالقته ببعض المتغيرات البايوكينماتيكية للذراع الضاربة

أ.م.د.سهيل جاسم

ودقة الضرب الساحق بالكرة الطائرة للشباب

المسلماوي
م.م .محمد عبد السادة حسن

3

عزم الدوران وعالقة ببعض متغيرات االنطالق بإرسال التنس بالكرة الطائرة

4

ميكانيكية الذراع الضاربة وعالقتها بدقة اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة

أ.م.د.فراس سهيل الـبكر

5

تأثير استخدام النمذجه الحسية الصورية في سرعة تعلم مهارة اإلرسال بالتنس

م.د.ماهر عبد الحمزة حردان

أ.م.د.علياء حسين
م.د.حذيفة إبراهيم خليل

م.د.ميسلون زهير حسين

6

م.د.نبيل عبد الكاظم عذاب

للطالبات
اثر تمرينات حركية موسيقية في تخفيف السلوك الحركي العشوائي ألطفال

م.م.أميرة صبري حسين

طيف التوحد لمرحلة الطفولة المبكرة ( )9?7سنة

م.م.عبدعلي

م.م.

غصون عبد األمير

7
8
9

بعض القدرات الحركية الخاصة وعالقتها ببعض الخصائــص الديناميكية للذراع

أ.د.مازن عبد الهادي ألشمري

الضاربة في مهارة الهجــوم بالضربة األمامية الواطئة لالعبي السكواش

م.م.علي عطية دخيل الطائي

أثر منهج تعليمي مقترح في تطوير سرعة ودقة أداء بعض أشكال التصويب

أ.د.سامر يوسف متعب

لالعبين الناشئين بكرة اليد
أثر استخدام حبال التعليق المطاطية في سرعة تعلم مهارة الوقوف على اليدين

والتبديل بينهما في الجمناستك الفني

 11السيطرة الدماغية لدى العبي منتخبات األلعاب الجماعية في جامعتي (بابل ،
المثنى)

أ.م.د.علي جواد عبد

العماري

أ.م.د.أسامة عبد المنعم جواد

أ.د.مازن عبد الهادي احمد
أ.م.د.حسن هاديالزيادي

أ.م.د.محمد مطر العجيلي
 11بعض المتغيرات البيوكينتيكية في مرحلة النهوض لدى طالب كلية التربية
الرياضية وعالقتها بدقة مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة

م.عالء محمد كاظم

 12تأثير جهاز مقترح في تطوير قدرة التوازن ودقة أداء مهارة اإلرسال القريب

م.م.مهند نزار كزار عبد األمير م.م.حامد

م.د.أنيس حسين علي

بالريشة الطائرة للناشئين

عبد الشهيد هادي

 13تنوع الممارسة لتمرينات فوق التعلم وأثرها في تطوير دقة الضربة األمامية والخلفية م.د.وسام صالح عبد الحسين
م.د.حيدر سلمان محسن
لالعبي التنس
م.د.وسام رياض حسين

14

تأثير تمرينات خاصة باألسلوبين المتسلسل الثابت و المتغير في تطوير

محمد علي حسين

دقة بعض المهارات األساسية للطالب بكرة القدم للصاالت

 15التوافق الحركي وعالقته ببعض المهارات النفسية والهجومية برياضة المبارزة

أ.د.عبد الهادي حميد مهدي
أ.د.بسام عباس محمد

أ.م.د.زهرة شهاب أحمد
 16تصميم جهاز مساعد لتطوير تعليم مهارة الطلوع باالستناد األمامي على العارضة العليا
أ.م.د.سوزان سليم داود
لجهاز
المتوازي في الجمناستك الفني لطالبات المرحلة الثانية كلية التربية الرياضية

م.د.عماد داود

أ.م.د.مهند عبد الحسن عبود
 17العبء اإلدراكي وأثره في االنتباه االنتقائي وفقا لنظم تمثيل المعلومات(السمعي.البصري
.الحسي) لدى مدربي الفئات العمرية بكرة القدم
 18تأثير أسلوبي التمرين المكثف والموزع في مؤشر النقل الحركي وفقا للطاقة
الميكانيكية ودقة التصويب بالقفز بكرة اليد

م.د.ئاوت أحمد فقي

 19تأثير تمرينات تعليمية(نوعية) في تطوير دقة اإلعداد العالي بالكره الطائرة للشباب

م.د .فراس كسوب راشد

 21دراسة بعض المتغيرات الكينماتيكية ألبطال العالم بالوثب الطويل لمسافة االنجاز
الحقيقية والمتوقعة

أ.د.رائد فائق عبد الجبار

م.م.عبير علي حسين
أ.د.عقيل مسلم عبد الحسين
أ.م.د.أياد عبد رحمن الشمري

 21تأثير تمرينات مقترحة في تطوير بعض المتغيرات الكينماتيكية واالنجاز لالعبي
الوثبة الثالثية

م.د .ماهر عبد اهلل سلمان

 22تأثير تنفيذ التغذية الراجعة الخارجية في تعلم االسال اللتنس

أ.م.د .ماجد عزيز

د.م .حذيفة ابراهيم

السيد حسين صالح
 23تحليل وتقويم بعض المتغيرات الكينماتيكية في أداء اإلرسال الساحق لالعبي الشباب أ.م.د.قسور عبد الحميد
عبد الواحد
بالكرة الطائرة

24

تقدير الذات المهارية وعالقته بأداء مهارتي اإلرسال المواجه من األسفل واألعداد من

أ.م.د .رواء عالوي كاظم

25

تأثير تنفيذ التغذية الراجعة الخارجية في تعلم االرسال بالتنس

د  .ماجد عزيز لفته

26

دراسة مقارنة لتأثير استخدام الوسائط المتعددة بأسلوبي ( المفرد  -الجمعي ) في تعلم

فوق الرأس لألمام بالكرة الطائرة

م.م .حيدر محمود عبود
د  .حذيفة ابراهيم

السيد حسين صالح نجم

بعض المهارات الحركية على جهاز المتوازي

د  .خالد محمد شعبان

م  .م محمد مهدي محمد

