
 
 

 ت اسم الطالب عنوان البحث

 1 ابراهيم عبد هللا ثجيل استكنمالج فيرضية الركات الحرحة لتطوير اداء سلسلة اتارين بدنية مقمر تيتأث
 2 ابو الحسن عباس عبد الواحد ا بمهارة الضرب الساحق المستقيم بالكرة الطائرةمقتهالين و علذراعين والرجلنفجارية لالالقوة ا

 3 احمد حسن عزيز عيار الطبيعيلمومستوى التباين مع ا ليثالماتقييم الوزن 
 4 احمد حسن علي تركيز االنتباه وعالقته بالتهديف الثابت في كرة القدم

 5 احمد حسين جبار نفجارية بأداء بعض المهارات الهجومية في كرة الطائرةالقة القوة اعال
 6 احمد ستار جبار قابضلمركية على جهاز حصان الحقتها بأداء السلسلة االبة العقلية وعالالص

 7 احمد عالء الدين عبد السميع رضيالارسال بالتنس القته بدقه أداء مهارة االالتردد النفسي وع

 8 احمد علي حسين عالقة االستقرار النفسي بسرعة األداء المهارى بكرة القدم للصاالت

 9 احمد عيدان ناصر الكرة الطائرة بيالعل ينسرعة حركات الرجلساسية والهارات المبعض ا ينقة بالدراسة الع
 10 احمد غازي محسن القوة االنفجارية للذراعين والرجلين وعالقتهما بدقة التصويب من القفز بكرة اليد

 11 اديان عبد الكريم ي للنساءالفنستك لجمناا فيفجارية ومهارة القفز فتحا على منصة القفز النتطوير القدرة ا فيك تريومالرينات البمت يرتأث
 12 استبرق محسن ساجت د الوجه للنساءيل تجاعٌ يتقلٌ ي وغا ف  ين الٌ يتأثٌر استخدام تمارٌ 

 13 اسراء سعد عبد الجليل دوافع ممارسة النشاط الرياضي لدى طالبات المرحلة االعدادية في محافظة البصرة
 14 اسراء صادق عبد الجبار جاز في فعالية الوثب الطويلالنن باقة القوة القصوى والقوة النسبية للرجليعال

 15 اسراء ناظم محمد كرة الطائرةالالعبي لدراسة الحالة النفسية ما قبل البداية 
 16 افراح كريم كاظم بناء مقياس المعرفة القانونية بكرة السلة لطلبة كلية التربية البدنية و علوم الرياضة جامعة البصرة

 17 اكرم عباس داخل سيداتلسبانية لالفرق الساسية الهجومية بكرة اليد لالتقييم مستوى أداء بعض المهارات ا
 18 اماني عبد الخالق عبي الكرة الطائرةالقتها بالتوافق الحركي لدى البعض العناصر البدنية وع

 19 امجد حميد مظلوم دراسة الضغوط التي تؤدي لالحتراق النفسي للمدرب
 20 امجد عبد الهادي كاظم داء الفني لبعض مهارات الجمناستك الفني للشبابالقة مؤشر كتلة الجسم باالع
 21 امين عبد المولى راهي رسال الساحقالارتي الضرب الساحق واهحركي بدقة م –دراك الحس القة االع

 22 ايات جاسم محمد في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعبي كرة اليد الكرة الطائرة والعبي الدراسة مقارنة التردد النفسي بين 
 23 اية رياض منصور استكنملجا فيرضية الركات الحرحة لتطوير اداء سلسلة اترين بدنية مقتما يرتأث

تلفة ومبسافة مخع سروفقا ل vo2max  كسجينك االوالسهتال ىد االقصحري شغل القلب واليمتغ لىع نيهد البدلجاثر ا
 كرة القدم بيعلالددة مح

 24 ايالف فاضل عباس

 25 ايمان طارق ةلرة الطبطبة بكرة السمهاتطوير  فياللياقة  صرقة بعض عناالع
 26 ايمان محمد شبابلة للجومية بكرة السهساسية الالرات اهاتأثير التدريب الفتري في تطوير القوة المميزة بالسرعة وبعض الم

 27 ايمن عبد الخالق جابر البصرة نحو النشاط الرياضية اتجاهات بعض طلبة جامع



 
 

 28 اية عبد الخالق عبد الواحد سنة )١٨ - ١٣صفات اللياقة البدنية لدى الطالبات بأعمار )  

 29 باسم حميد كوكس فعالية قذف الثقل فيجناز الجسمية على مستوى القة بعض القياسات االع

 30 باقر منير مغامس قتها ببعض المهارات الفنية في الريشة الطائرةالوالقدرات التوافقية وعدراسة بعض القابليات البدنية 

ك الفني رضية في الجمناستالتأثيرات تمرينات باستخدام عصا الجمناستك لتطوير بعض الصفات البدنية على بساط الحركات ا
 للنساء

 31 بتول عباس

 32 بتول عبد اللطيف تطوير دقة اداء مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرةفي تحركة لمدراكية  للدقة البصرية االرينات السرعة اماثر استخدام ت

 33 بتول ناصر ياسين تاثير االسلوب التنافسي في تعلم مهارتي الطبطبة والمناولة الصدرية لطالبات اعدادية الهدى

 34 براق محمد علي عبد الرزاق رضيةالركات الحمامية على بساط االتعلم قفزة اليدين ا فياستخدام أداة مساعدة  يرتأث

 35 بالل عبد الكريم مرداو عالقة القوة المميزة بالسرعة للرجلين بدقة الرمية الحرة بكرة السلة

 36 تبارك عبد الجبار شاكر كتلة البحثدراسة مقارنة لمؤشر 

 37 تمارة خضير عباس والصحية للطالباتاثردرس التربية الرياضية بتنمية اللياقة البدنية 

 38 جمال حامد عبد الكريم العبي كرة القدم للناشئين صفات البدنية ببعض المهارات لدىالقة بعض الع

 39 جيد عائد جعفر بة المدارس الثانوية في محافظة البصرةلياقة البدنية لدى طلتقييم مستوى ال

 40 حامد جاسم حمود بخماسي كرة القدم لدى طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةقته بدقة التهديف القلق السمة و ع

 41 قاسمحامد ناجي  تركيز االنتباه وعالقته بالتهديف الثابت بكرة القدم

 42 حامد يوسف عزيز عبي كرة القدمالعرفة ناتج مؤشر التعب لدى لمالهوائية لأثر أستخدام أنظمة الطاقة ا

 43 حسن اسامة مصطفى مقارنة لبعض القدرات البدنية الخاصة والمهارات االساسية لالعبي كرة القدم الخماسي والمفتوحةدراسة  

 44 حسن حبيب عبد هللا كرة السلة لالعبية ية ما قبل البدايدراسة الحالة النفسٌ 

 45 حسن سعيد رافع ببعض المتغيرات امقتهالناث وعالدراك الحس حركي بين الذكور واالقياس مستو ى بعض اختبارات ا

 46 حسن عدنان دليم )قته بمستوى التهديف من ضربات الجزاء للشباب بكره القدمالقياس مستوى التوقع لدى حراس المرمى وع(

 47 عالء احمدحسن  تأثير اسلوب التدريس القائم على وضوح تقديم المادة باستعمال وسائل عرض مختلفة لتعليم سباحه الصدر للصم والبكم

 48 حسن علي رحيم كرة القدم فيغة لمراوارة امهركية ولحجابة اتاالسة سرعرينات خاصة لتطويرمخدام تتأثر اس

 49 حسن فرج عاشور الهوية الرياضية وعالقتها بالسلوك التنافسي لدى العبي كرة القدم الصاالت في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 50 حسن مؤيد كريم نجاز في فعالية الوثب الطويلالالجسمية بمستوى ا قة بعض الصفاتالع


