المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الرياضية

قائمة باسماء البحوث المعروضة ( بوستر )
متابعة

أ.م.د امنه فاضل

 /3التخصص  :التدريب الرياضي  +الطرائق االدارية
التاريخ :

4192 / 91 / 91م
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الوقت  :التاسعة صباحا

اسم البحث
تأثير طريقتين لإلحماء على بعض القدرات الوظيفية واالنجاز في فعاليات السباحة

الباحثون
أ.م.د.حمودي محمود إسماعيل

لألعمار 11-11سنة
تأثير استخدام تقنية سباحة الغطس في تطوير تكرار الضربة و عالقتها باالنجاز لفعالية
الحرة (111م)

أ.م.د.مخلد محمد جاسم

م.د.حيدر محمد عبد الهادي

الكفايات اإلدارية لرؤساء االتحادات الرياضية الفرعية في العراق من وجهة نظر

م.د.رعد عبد األمير فنجان

أعضائها

م.م.أحمدكريم

1

أثر أسلوب التدريب المتبادل في تطوير بعض القدرات الحركية والفسيولوجية لالعبين

م.د.نبيل كاظم هريبد

5

تأثير األسلوب الذاتي متعدد المستويات في تعلم مهارتي حركة

الناشئين بكرة القدم

م.م.علي هاشم حمزة
جمال كاظم هريبد

1

مهند نزار كزار عبد األمير

الطعن والمستقيمة المباشرة للطالب بسالح الشيش

حامد عبد الشهيد هادي

استخدام التدريب المتقاطع في تطوير أهم القدرات البدنية الخاصة وتأثيرها على أداء

م.د.نبيل كاظم هريبد

مهارة التصويب من الزاوية للناشئين بكرة اليد

د.أياد ناصر
م.م.حسام غالب

7
8
9

اثر برنامج تدريبي مقترح لأللعاب الصغيرة في تطوير بعض المهارات األساسية

م.د.قاسم حسن كاظم

لألشبال بكرة اليد

م.م.ندى راضي كشاش

أثر الخطوات الثابتة والسريعة لركضة االقتراب حتى لحظة االرتقاء في تحسين بعض

أ.م.د.محمد نعمة

مظاهر الدينمتك والقدرات البدنية إلنجاز الوثب الطويل للناشئين

أ.م.د.حيدر فليح حسن

اثر تمرينات خاصة باستخدام تقنية ال (  )Kinectفي تطوير مهارة الطبطبة للشباب

أ.م.د.نصر حسين عبد األمير

م.م.محمد معاذ عارف

 11فاعلية استراتيجيتي التعلم معا والذاتي بالحاسوب في االتجاه نحو الدرس وأداء الطالبات
للتشكيلة الحركية بالجمناستك اإليقاعي

أ.د.رغداء حمزة السفاح

 11دراسة مقارنة لالستجابة الوظيفية لبعض متغيرات الجهاز التنفسي على وفق أنظمة

م.دحذيفة إبراهيم خليل

الطاقة العاملة لالعبي الريشة الطائرة
 12تأثير استخدام أسلوب التدريب الدائري وفق بعض المؤشرات الفسيولوجية في تطوير
القوة المميزة بالسرعة واألداء الفني لمهارة السهم في سالح سيف المبارزة للشباب
 13اثر التدريب بحجوم مختلفة في تطوير السرعة االنتقالية ومهارة المراوغة
وانزيم  CPKلالعبين الشباب بكرة القدم
 11رؤيا مستقبلية وفق مفهوم أدارة الجودة لتحسين بعض
متغيرات المنهج التعليمي ( اإلدارية والعلمية) في كليات

أضواء ورور نعمة
م.د.حسينمكي
م.م.احمد خضير
أ.م.د.حسام سعيد المؤمن
م.د.احمد مرتضى عبد

الحسين م.د.سامر عبد الهادي احمد
أ.د.محمد ناجي شاكر

وأقسام التربية الرياضية بالعراق

15

معايير اختيار عضو الهيئة التدريسية في مؤسسات

أ.م.د.خالد اسود اليخ

التعليم العالي والبحث العلمي من منظور الجودة

أ.م.د.فاضل عبد فيضي
أ.م.د.مضر عبد الباقي

 11تأثير استخدام التدريبات التنافسية بأدوات وبدونها كدافع لتطوير بعض القدرات البدنية م.د.فاضل دحام منصور
والمهارية لالعبي كرة القدم الشباب
 17مقارنه دور النشاط الحركي في مستوى بعض مؤشرات الصحة العامة بين ممارسي أ.د.عبد الزهرة حميدي
م.م .مصطفى محمد علي
االداء المهني الذهني واالداء المصحوب بالحركة لمنتسبي معمل نسيج الكوت
 18تأثير استخدام تمرينات خاصة في تطوير القدرة
االنفجارية لعضالت الرجلين لالعبين المتقدمين في
نادي الحلة الرياضي

د .بشار عبد اللطيف
م.م .سجاد حسين
م.م .احمد كريم

 19تأثير إستراتيجية العصف الذهني في تطوير بعض
محمد فريد
القدرات العقلية والنواحي الخططية بكرة القدم لطالب ذوي المجال ( التأملي مقابل االندفاعي

أ.د.محمد جاسم الحلي

)
 21تأثير األسلوبين التدريبي والتبادلي في تعليم بعض
المهارات األساسية بكرة القدم للطالب

أ.د.صدام
أ.م.د.مضر

عبد الباقي
أ.م.د.مضر عبدا لباقي
سالم

العزيز

أ.د.احمد عبد

أ.د.صدام محمد

فريد
 21أثر استراتيجية التعليم المبرمج الخطي والمتفرع في تعلم المهارات المغلقة والمفتوحة
لمهارتي االرسال المواجه من األسفل واالستقبال بالكرة الطائرة

م.د .حسين فرحان الشيخ علي

 22قياس متطلبات إدارة الجودة الشاملة لإلشراف
االختصاص في التربية الرياضية في ضوء التركيز

د.عامر حسين علي عمران
د.علي حسين علي جاسم

على جودة األداء التدريسي
 23أثر تمرينات خاصة في تطوير المتابعة الدفاعية
أ

د  .بشار عبد اللطيف

والهجومية لالعبي كرة السلة باعمار

د  .سجاد حسين

 18 - 11 11سنة
 21التدريب على من منحدر معكوس األقطاب المغناطيسية
لتطوير المجاالت المكانية والزمانية
لخطوات الركض واالنجاز لركض  211م

 25تأثير تدريب العين المهيمنة على سرعة استجابة اليد
والقدم لدى العبي التنس االرضي

أ.د.صريح ألفضلي
أ.م.د.إيهاب داخل

أ.م.د.حكمت عبد الكريم
د  .طالب حسين

د  .صاحب عبد الحسين

د  .سامر عبد الهادي
 21تقويم المقررات الدراسية للكليات التربية الرياضية من
وجهة نظر طلبتها

د  .محمود داود
السيد واثق هدود

