المؤتمر العلمي الدولي األول للعلوم التربية الرياضية 4102-4102
قائمة باسماء البحوث المعروضة ( بوستر )
متابعة

أ.م.د امنه فاضل

 /0التخصص  :علوم قياسية  +علوم صحية  +عام
التاريخ :
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ت

الوقت  04,11 :ظه ار
الباحثون

اسم البحث

1

أهم القدرات الحركية وعالقتها ببعض المهارات األساسية لكرة القدم

2

التحليل البياني للوعي الصحي المعني بمدربي القاعات الخاصة لبناء

أ.د.محمد جاسم الياسري

األجسام

أ.د.عباس حسين عبيد

3

إتقان المدرب الرياضي لمهارات االتصال وعالقتها بنتائج الفريق الرياضي

أ.م.جمال الوافي عياد ابوسته

4

القوة المميزه بالسرعه وعالقتها في أداء مهارة بعض جمل المبارزة الهجومية من الطعن في

م.م.عصام طالب عباس

لالعبين المتقدمين

أ.م.د.احمد عبد األمير حمزة
أ.م.د.مازن هادي كزار

م.علي جواد الصايغ

5

6

سالح الشيش
دور مشاهدة القنوات الفضائية الرياضية في نشر الثقافة الرياضية بين

أ.م.د.شيماء علي خميس

طلبة بعض كليات جامعة بابل

م.د .إشراق غالب

دراسة تحليلية ألداء اإلرسال وعالقته بترتيب الفرق في بطولة تربيات العراق للطالبات

أ.م.د.لمى سمير حمودي

بالكرة الطائرة

م.م.محمد حسن الوزني

م .سجى شاكر

مدرب.حسين صالح نجم

7

بناء اختبار معرفي لقياس مستوى بعض المهارات األساسية بكرة السلة لطلبة قسم التربية
الرياضية في كلية التربية األساسية –جامعة ديالى

م.د.بشار غالب
شهاب
م.م .ياسر محمود وهيب

8

دراسة مقارنة بين نتائج حكام الدرجة األولى والثانية باختبار كوبر للحكام بكرة القدم

احمد خليل إبراهيم الزبيدي

9

عالقة الذات المهارية والبدنية والجسمية بعدد من المهارات األساسية لدى العبات نادي

أ.م.أحمد مؤيد حسين العنزي

قرة قوش المتقدمات بالكرة الطائرة

م.م.هديل عبد الحميد المنشداوي
م.م.رؤى صالح قدوري
أريج غانم عبد حياوي

 11تقويم الوعي الثقافي حول الرياضة لدى طلبة كليات جامعة كربالء وفقاً للجنس

أ.م.د.والء فاضل إبراهيم

م.د.حسن علي حسين

أ.م.د.حسين عبد الزهرة
 11تأثير جهد المنافسة على تراكيز أهم األمالح المعدنية الكبرى واسهامها النسبي بدقة بعض
المهارات لالعبين الشباب بالريشة الطائرة

أ.م.د أسعد عدنان عزيز الصافي
م.م مخلد ضياء عبد الرسول

 12أهم وسائل إنقاص الوزن وعالقتها ببعض المتغيرات الوظيفية المستخدمة في الحفاظ على
مستوى األداء الالعبين الجودو

أ.م.د .ربيع لفته داخل

 13عالقة التوافق والتوازن الحركي باألداء الفني للكمة المستقيمة اليسار للطالب المبتدئين بالمالكمة

م.م.رامي عبد األمير حسون

 14تصميم جهاز مساعد لتطوير تعليم مهارة الطلوع بالكب على جهاز المتوازي في الجمناستك
الفني للنساء

أ.م.د.زهرة شهاب أحمد

أ.م.د.سوزان سليم داود
م.د عماد داود

 15العشب الصناعي والعشب الطبيعي كعوامل خطورة الصابات الالعبين االحداث في كرة القدم

د  .احمد فاضل فرحان
د  .ماريا جاستن
د  .شامل كامل محمد

 16بناء وتقنين اختباري الدفاع ضد التصويب السلمي والتصويب من القفز لالعبين الشباب
بكرة السلة

د  .علي سموم الفرطوسي

 17التوازن العضلي للذراعين والرجلين وعالقته بدقة أداء بعض المهارات
األساسية للناشئين بكرة اليد

أ.د.عباس حسين عبيد
م.د .نبيل كاظم هريبد

 18تقويم الوعي الثقافي حول الرياضة لدى طلبة كليات جامعة كربالء وفقاً للجنس

أ  .د علي عبد الحسن

أ  .م  .د نادية شاكر محمود

م  .د حسن علي حسين

