
 19-18راسي م الدللعاجامعة ديالى  /ة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عناوين بحوث التخرج لطلب

 

 ت
اسم الطالب الثالثي 

 الطالب االول
اسم الطالب الثالثي 

 الطالب الثاني
 عنوان البحث الشعبة اسم المشرف الثالثي

 

1 
جاسم محمد ويس 

 علي
 ةالمستقبل لطالب المرحلة الرابعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضالتحصيل المعرفي وعالقته بالقلق  ا اثير قاسم محمد علي اسماعيل حسين

 دقة الطعن وعالقته ببعض المهارات الدفاعية باستخدام المبارز االلي لسالح الشيش  هـ اثير قاسم محمد مصطفى ثائر أبراهيم  فارس حسن علي 2

 التربية بكرة اليد  بناء بطارية اختبار الهم القدرات الخاصة الختيار العبات الخط الخلفي لمنتخب ز احمد سلمان صالح هدى صفاء عباس رانيه محمد احمد 3

4 
بسام نزار عبد 

 الكريم 
 القوة االنفجارية للذراعين وعالقتها بدقة االسال المتموج بكرة الطائرة  ب احمد محمد فرحان  عمر علي شكر 

 ب كلية التربية البدنية  وعلوم الرياضة / جامعة ديالى قوة االنا وعالقتها بدقة اداء التصويب بكرة اليد لمنتخ بال احمد محمد فرحان  احمد غانم كريم  عمر عبد هللا علي  5

6 
أحمد عبد السالم 

 عبد هللا
 تاثير تدريبات اسلوب الهيبوكسيك في تطوير بعض المتغيرات الوظيفية لالعبي المصارعه ج احمد محمد فرحان  برهان حكمت بدر 

 ب احمد ولهان  ياسر عبد الستار شهاب  ياسر زيد حامد 7
احمال مقترح باستخدام اسلوب التدريب الدائري في تطوير بعض القدرات البدنية والمهارات االساسية  مج تدريباثر برنا

 بكرة القدم

 توزيع االنتباه وعالقته بدقه اداء مهاره األعداء بالكرة الطائره ج اسراء عباس محمد محمود عباس مد عبد خميسمح 8

 التوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة الثانية اثر األنشطة الالصفيه في  ب ر مصطفىزهي االء صدام سلمان عباس قصي خضير حميد 9

10 
زينب احمد عبد 

 الخالق
 ساره طالل احمد

 االء زهير مصطفى + 
 وسيم سعد

 يالى الخجل النفسي وعالقته باداء التدريس لطالبات المطبقات في كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه جامعه د و

11 
ابراهيم جاسم 

 حمادي
 ا اياد كامل شعالن جواد  حارث اياد

دراسة تحليلية لمستوى األداء الفني لالعبي المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم في بطولة كأس الخليج العربي الثالث 
 23والعشرون 

 علم بعض المهارات االساسية بخماسي كرة القدم لطالبات الثاني متوسط يمية البصرية في تأثر الوسائل التعل ز أحمد عقيل عباس  رواء حميد محسن  سارة عدنان ياور  12

 عالقة بعض القياسات االنثروبومترية بالقوة القصوى للذراعين والرجلين لدى العبي القوة البدنية فئة الشباب د أحمد عقيل عباس  طارق احمد طارق    محمد محمود شاكر  13

 دراسة مقارنة في اختبار الذكاء المصور و درجات التحصيل المعرفي للمواد النظرية بين طالبات المرحلة األولى و الثانية  هـ أضواء ورور  عباس سالم إبراهيم  ي اوس ماجد ترك 14

 البطن مع مستوى أنجاز فعالية رمي الرمح دراسة العالقة بين القوة المميزة بالسرعة لعضالت  بال باسل عبد الستار  علي  موسى  جعفر  حسين  جاسم  محمد 15

 التوافق النفسي وعالقته بمستوى األداء في لعبه كرة الطائرة لدى طالبات المرحلة الثانية في كلية التربية الرياضية  ب باسل عبد الستار  هاشم خضير عباس انس عبد حسين 16

 تأثير التمرينات المقترحة باستخدام اوزان خفيفة في تطوير القوة المميزة بالسرعة وبعض المهارات الدفاعية بكرة الطائرة ا باسم ابراهيم حميد سالم علي داود فائق ابراهيم محمد  17

 بعيدة بكرة القدمعالقة بعض القدرات البدنيه بمهارة التهديف ال د باسم جبار منصور  رضا صالل حاتم احمد رشيد عيسى 18

 و باسم جبار منصور  حسين ميس صدام  دينا منذر نعمان  19
متر حره لدى منتخب  ٤٠٠أستخدام تمرينات خاصه لتوزيع حمل تدريب التحمل الخاص وتأثيره على انجاز ركض 

 الجامعه 

 بتأثير تدريبات البليومترك في تطوير القوه الخاصة وإلنجاز لالعبي القفز بالزانا للشبا د باسم خضير سيف سعد فليح  حسين عالء رحيم  20

21 
حمزه عبد الستار 

 عبود
 ةنسبة مساهمة التفكير اإلبداعي لذوي التأمل مقابل االندفاع في دقة اتخاذ القرار لحكام الدرجة االولى بالكرة الطائر ب بسمة نعيم محسن  احمد البشير رياح خلف

 ة السرعة االدراكية لطالب المرحلة الدراسية الرابعة لكرة الطائرةالساحق وحائط الصد بدالل التنبؤ بدقة مهارتي الضرب و بسمة نعيم محسن  دعاء عالء خضير  فادية تحسين علي  22

 المهارات العقلية وعالقتها ببعض المهارات االساسية لالعبي كرة السلة في المركز التدريبي للموهوبين في ديالى  بال بشار غالب شهاب عالء نصيف جاسم  سالم ناظم مصطفى  23

24 
زيز ين عياسم

 محسن
 مقارنة الحواجز النفسية بين العبي المبارزة االسوياء والمبارزة على الكراسي  لفئة المتقدمين و بشار غالب شهاب قطر الندى جاسم جبار

 الرسال من االسفل في كرة الطائرةمهارة ا في تعلم 4E'cتأثير منهج تعليمي مقترح على وفق دورة التعلم الرباعي  ا بشائر رحيم شالل لهيب حميد عزاوي شهاب حميد شهاب 25

 مؤشر الذكاء حسب مراكز اللعب لالعبي كرة السلة  د تحرير علوان  وليد خالد موسى  محمود جاسم محمد 26

 و -ز ثائر رشيد مطر حسين قاسم اسماعيل هدى مجيد زبالة 27
ستقبال االرسال بالكرة الطائرة لطالبات الصف تأثير االلعاب الصغيرة باسلوب التنافس الجماعي لمهارتي االرسال وا

 االعدادي 
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 عالقة بعض القدرات البدنية والحركية والقياسات الجسمية بمهارة الدحرجة في كرة القدم هـ جمال عبد الكريم حميد  بال يوسف حميد سعيد 28

 األمامية والخلفية بكرة التنس لطالب المرحلة الثالثة  رح لتعلم الضربةجهاز تعليمي مقت ا جمال عبد الكريم حميد  احمد عامر عبود  احمد حسام نجم  29

 د جمال عبد الكريم حميد  واثق منعم لطيف  ايمن باسم محمد 30
منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية باستخدام التحليل البايوميكانيكي الحديث وتأثيره على االنجاز في فعالية 

 الوثب الطويل 

 استخدام استراتيجيه لعب االدوار في تحسين مستوى االداء الفني لبعض المهارات االساسيه بكرة القدم ج جمال محمد شعيب علي حسين علوان ليث فاضل حسن 31

 ل بالكره الطائرهالقدرات البدنيه ودقة مهارة االرساالتوجيه التنافسي وعالقته ببعض  هـ جمال محمد شعيب غزوان طه رحيم ليث نهاد مخيبر  32

33 
رائد جهاد عبد 

 الخالق
 سرعة االستجابة الحركية واإلبداع الفكري وعالقتهما بدقة التهديف القريب بكرة القدم   جمال محمد شعيب لؤي عبد الكريم

 ا حاتم شوكت ابراهيم احمد جاسم طه احمد عماد عبد 34
م الرياضة جامعة ديالى بكرة بي فريق كلية التربية البدنية وعلولق وعالقته باألداء العقلي لدى العدراسة حالة سمة الق

 القدم

 د حاتم شوكت ابراهيم عمار رعد كريم عمر نجم عبد هللا  35
وعالقتها بمهارتي الطبطبة والتصويب بالكرة اليد لطالب المرحلة الثانية كلية التربية البدنية سرعة االستجابة الحركية 

 وعلوم الرياضة

 اثر استخدام وسائل مساعدة في تعلم مهارتي المناولة واالستالم في كرة اليد لطالبات الصف األول متوسط ز حسام محمد هيدان  إيالف ذياب مزهر ظم مسعود ه كادالي 36

 ا حسام محمد هيدان  اسعد محمد حسن علي قحطان علي 37
قدم لطالب المرحله الرابعه كليه التربيه البدنيه وعلوم عالقه بعض الصفات البدنيه باداء بعض المهارات االساسيه بكره ال

   الرياضه

 تأثير تمرينات خاصه في تطوير الضرب الساحق ودقته لالعبين الشباب  ا حسام محمد هيدان  رعد فيصل غازي  حسين طالب احمد 38

 رات االساسية بكرة القدمالعشوائي لتعلم بعض المهاتاثير التمرين المتسلسل و ب حنان عدنان عبعوب  حيدر محمد عبد حيدر محمد احمد 39

 و حنان عدنان عبعوب  منار بهاء حسين  زينب مازن سامي  40
ي لمساهمة التفكير الحاذق في التحصيل المعرفي ودقة بعض المهارات االساسية لطالب المرحلة الثالثة بالتنس التقدير الكم
 االرضي 

41 
عمر امير عبد 

 عطية 
 ئيه االماميه لطلبة المرحلة الثالثةتحديد مستويات معياريه ألهم المتغيرات البدنيه والبايوميكانية في أداء مهارة القلبة الهوا د حنان عدنان عبعوب  خير هللا علي محمد 

 وفق انسيابية األداء مؤشر النقل الحركي ألجزاء الجسم وعالقته بكمية حركة الكرة ا حيدر سعود حسن أحمد غازي طالل أحمد حميد جليل 42

 ب حيدر سعود حسن محمد حيدر أبراهيم محمود حسن جمعه 43
تأثير تمرينات خاصه على وفق المتغيرات الكينماتيكيه لتطوير سرعه الهبوط تحت الثقل في رفعه الخطف لدى طلبه 

 المرحله االولى

 ز حيدر سعود حسن روئ فؤاد حسن روئ ساجد مهدي 44
لقدم للصاالت تغذيه راجعه خارجيه في تعلم مهاره ضرب الكره بالرأس بكره االتقنيات الحديثه كتاثير استخدام بعض 

 النسائيه

 تأثير جهاز مقترح في تعلم مهارة الضربة األمامية األرضية بالتنس  د حيدر صبحي ابراهيم انمار يوسف محمود  قصي محمد حسن  45

46 
زهراء احمد 

 يعكوب
 م لطالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 200م و 100انجاز ركض اثر منهج تدريبي باالثقال على  و راهيمبحي ابحيدر ص نبا محمد جاسم

 حمزة حمدي عبد هللا احمد ناطق نصيف 47
 حيدر صبحي ابراهيم +

 هبه حميد وادي 
 المراوغة بكرة القدماثر برنامج تعليمي باستخدام الوسائط فائقة التداخل في تعلم مهارتي التهديف و  

 التوافق الحركي وعالقته بالتوافق النفسي لطالبه المرحله الرابعه كليه التربيه البدنيه و العلوم الرياضيه  د حيدر فاضل صالح  عباس  عواد  غيث ايمن صباح جاسم  48

 تعلم مهارة االعداد بكرة الطائرة ني في تاثير اسلوب التعلم التعاو ا حيدر فاضل صالح  مصطفى سعد جاسم  مشتاق احمد صالح  49

 تاريخ نشاة رياضة القوة البدنية وتطورها بحث تاريخي و دنيا عبد المنعم محمد علي  اميرة عصام نوري زينب نافع مسعود  50

 حسين مطر زباله 51
حمزة عبد الجبار عبد 

 الستار حميد
 ية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالىبات كلدراسة مقارنة في اساليب تفكير طال هـ رافد حبيب قدوري

52 
ادريس محمد 

 إدريس 
 الرشاقه وعالقتها في دقة التهديف في كرة القدم  ج رافد علي داوود زياد عبد هللا علي
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 ي بكرة السلة للطالباتلم مهارة التصويب السلمالفردي والتدريبي في تعتأثير استخدام اسلوبي البرنامج  ج رافد علي داوود ياسر كاظم جواد حسن عون كريم  53

 اثر تمرينات خاصة في تعليم بعض المهارات االساسية بكرة القدم هـ رافد مهدي قدوري ياسر ناظم جاسم عبد هللا سعد امين 54

 بكرة السلة لطالبات الصف الرابع االعدادياثر تمرينات خاصة في تعلم بعض المهارات االساسية  ز رافد مهدي قدوري سجى جليل جاري ضحى جليل جاري 55

56 
مصطفى ضياء 

 قدوري 
 عالقة بعض الصفات البدنية باالنجاز المهاري لالعبي الجمناستك  ب رجاء عبد الكريم حميد علي  دحام 

 ج رجاء عبد الكريم حميد ياسر يوسف منصور عمر موفق ناجي 57
ريعه الجزاء الجسم ه وفق االداء في تطوير القوء االنفجاريه والستاثير استخدام بعض االدوات المساعده التدريبي

 والمستوى الرقمي لرمي القرص للشباب

58 
محمد عبد الحميد 

 منديل
 اثر تنمية بعض انواع القوة العضلية للذراعين على دقة بعض انواع المناوالت والتصويب بكرة السلة د رشا طالب ذياب عالء عباس حسين

 تأثير تمرينات المنافسة بأستخدام االثقال على زمن و سرعة الهجوم الخاطف و بعض القدرات الدنية بكرة السلة ج رشا طالب ذياب علي حسين علي  توفيق حسين طالب 59

 بكرة الطائرة  لالعبي منتخب الكلية  4_2تاثير تمرينات خاصة لتطوير الضرب الساحق من مركزي  د رياض عبد الرضا فرحان علي ياسر علي خالد  60

 وعالقتها بدقة استقبال االرسال المواجه من االعلى في الكرة الطائرهالسرعه الحركيه للرجلين  ب رياض عبد الرضا فرحان حازم ولي حسين باسم محمد احمد 61

 ويه بكرة اليده للذراعن وعالقته بدقة التصويب لالعب الزاالسرعة االنتقاليه للرجلين والقوه النفجاري ا رياض عبد الرضا فرحان علي جاسم محمد علي فاضل كاظم  62

 نسبه مساهمة بعض المتغيرات الحركيه في دقه المهارات الهجومية بكرة الطائرة  د صبحي عبد الرازق زاهد  أحمد نعمان محمد هاشم محمد زهر 63

 تدريبي في كفاءة االداء بداللة اهم المؤشرات الفسلجية لالعبي كرة السلة المصغرةمنهاج تأثير  ا زاهد صبحي عبد الرازق  رافد صالح عبد الجبار مصطفى جمال علي 64

65 
احمد شعالن 

 إبراهيم
 بعض القدرات البدنية وعالقتها بدقة التهديف لدى العبي منتخب الجامعة بكرة القدم الصاالت ج سعدون عبد الرضا فرحان اكرم علي رجاء

 هديف بكرة القدم صاالت تأثير االسلوبين التعاوني واالتقاني في تعلم مهارة الت و سعدون عبد الرضا فرحان يرعبد االمايه حسن  هاله عامر كاظم 66

 ا سناريا جبار محمود  محد مهدي علي  أحمد نبيل أحمد 67
على طالب المرحلة القدره االنفجارية للذراعين وعالقتها بمهارة الوقوف على االكتاف من المرجحة في الجمناستك الفني 

 الثالثه في كلية التربية الرياضية

 تبارك مجيد حميد 68
سهى سعدون عبد 

 الرضا
 تاثير استخدام جهاز مساعد لتطوير مهارة قفزة اليدين االماميه على عارضة التوازن و -ز سناريا جبار محمود 

69 
عبد القادر احمد 

 داود شالل
 ب لالعبين كرة القدم دراسة مقارنة بعض عناصر اللياقه البدنيه العامه والخاصه بين خطوط اللع ب سنان علي عباس  محمد عامر عبد الجبار

 تاثير تمرينات باسلوب االدخال والتضمين في تعلم بعض المهارات االساسيه بكره اليد  ا سنان علي عباس  حيدر علي  عباس حسن حقي اسماعيل  70

 دراسة مقارنة في بعض القدرات البدنية بين منتدي المقدادية وابي صيدا بكرة القدم  ز سها عباس الزهيري علياء طه هاشم زينب قاسم مرعيد 71

 الشخصية القيادية وعالقتها بالصالبة النفسية لالعبي كرة القدم للمتقدمين    سوزان خليفة  عمر يوسف محمد محد مظهر عبدهللا  72

 ب جدوع كاظم سنسو سيف سعد فاضل عثمان فاروق محمد 73
تمرينات مقترحة باستخدام ادوات تدريبية في تنمية وتطوير القوة االنفجارية واداء دقة مهارة الضرب الساحق  تأثير

 لالعبين المدرسة التخصصية بالكرة الطائرة في محافظة ديالى 

 المهارات االساسية بكرة القدم للصاالت مختلفة في تعلم بعض  أثر تمرينات اللعب لمساحات ز سوسن جدوع كاظم نهى محمد سلمان علياء خالد حكمت  74

 التوجه التنافسي وعالقته بدافعية االنجاز الرياضي والسلوك التنافسي لدى العبي المبارزه هـ سيف الدين واثق فؤاد قتيبه معن رهيب كاظم عادل شهاب 75

 دراسة مقارنة تحليلية بين تمارين القوة التقليدية وتمارين االجهزة الحديثة على وفق بعض المتغيرات الكيمناتيكية د سيف الدين واثق فؤاد احمد عادل ابراهيم اسامة علي حمود  76

 هـ شروق مهدي جعفر محسن خلف خلدون جبار صالح 77
 حلهمتر حواجز لدى طالب كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضه المر٤٠٠مطاولة السرعه وعالقتها بمستوى اداء ركض

 الثانيه

 تأثير تمرينات خاصة في تطوير دقة التهديف لالعبي الشباب بكرة القدم  ب شهاب احمد محمود  خلدون  رعد  محمود  ذو الفقار مجيد  78

79 
سامر سعدون عبد 

 الرضا
 ا شهاب احمد محمود  اوس علي كاظم

سنة  18ب دون الستالم وعالقتها بمستويات الذكاء للطالللتقويم التكويني لتطوير زوايا الرمي واأثر تمرينات مقترحة وفقاً 
 بكرة اليد
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80 
زهراء احمد 

 مصطاف
 الشخصية القيادية وعالقتها باتخاذ القرار لحكام الصاالت و شيماء حسون مشكور تقوى مجيد احمد

 متر لالعبي كره القدم لصاالت١٠رجيه في دقه التهديف بركله الجزاء ثيرات تشتت اإلنتباه الخاتأثير التمرين بإستخدام م ز شيماء حسون مشكور حنين عبد الوهاب جاسم  دعاء طه اسماعيل  81

 والخامس لمدرسة ام البنينتأثير دروس التربية الرياضية في تطوير بعض صفات اللياقة الحركية للصف الرابع  و شيماء سامي انفال عباس اسماعيل تبارك قاسم عبود 82

 و شيماء سامي رفل عدنان دنيار علياء علي حسين 83
فاعلية برنامج تعليمي وفق استمارة حكام الدرجة الثالثة للتنس في تقييم مستوى االداء االستراتيجي لطالب كلية التربية 

 البدنية وعلوم الرياضة

 لئ بكرة القدمبدقه التهديف لالعبين منتخب  جامعة ديابعض القدرات البدنية الختاصه وعالقتها  ب صادق جعفر محمود مصطفى سلمان كاظم شاكر محمود جواد 84

 بأداء بعض المهارات األساسية بكرة اليد الذكاء الجسمي الحركي وعالقته  و صادق جعفر محمود عبير ماهر عبد الحسين رويدة عامر دحام  85

86 
مهدي  صالح  

 مهدي 
 يوميكانيكية  واالداء في القفز العريض لطلبة المرحلة الرابعة عالقة زاوية االنطالق ببعض المتغيرات البا ب صفاء عبد الوهاب  احمد حسين  علي 

87 
مصطفى عدنان 

 قدوري
محمود حسب هللا جار 

 هللا 
 بكرة القدم  تأثير تمرينات التصور العقلي المصاحب لالداء المهاري في تطوير تركيز االنتباه لدى حراس المرمى ب ود ضياء حمود مول

 تعلم مهاره التصويب بكره السله لطالبات المرحله االولى اثر استخدام وسيله مساعده في  و ضياء حمود مولود  ساره احسان شاكر  سجى موفق عبدهللا  88

 زينب كريم عبد الخالق جوان صبحي حسن 89
عبد الرحمن ناصر راشد + 

 سارة علي
 رات كرة السله لطالبات المرحله االولىالتقويم الموضوعي ألداء بعض مها ز

 اليقظة الذهنية وعالقتها بأداء بعض المهارات االساسية بكرة القدم  ا عبد الرزاق وهيب ياسين  ميالد كامل هاشم  حمزة  محمد رحيم  90

 بداع الحركي لدى العبي كره الطائرة وكره القدم لمنتخبات جامعه ديالىباإلاليقضه الذهنيه وعالقتها  ا عبد الرزاق وهيب ياسين  سرمد خالد عبد الحسن يونس سالم ستار 91

92 
زهراء جمال عبد 

 الرحيم 
 الدافعية العقلية وعالقتها بالحواجز النفسية لدى طالبات مرحلة الرابعه بكرة القدم  و عبد الرزاق وهيب ياسين  ندى ثائر شنيف

93 
عبد هللا عدنان 

 عباس 
 واقع اإلشراف الرياضي على طلبه في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه جامعه ديالى  هـ عثمان محمود شحاذه  محمد احمد عبد هللا

94 
دعاء عامر عبد 
 الوهاب خضير

 االداء المتميز لدى مدربي العاب القوى في محافظة ديالىدور المقدرات الجوهريه في تحقيق  و عثمان محمود شحاذه فرح عبد الستار علي

 تصميم أداة ألكترونيه لتقييم مستوى الطالب في أختبارات طاولة التسجيل بكرة السله هـ عدي عبد الحسين كريم  احمد حمود قاسم محمد نجاح سالم  95

 علي احمد بريسم  قيس سعد احمد 96
عدي عبد الحسين كريم + 

 حسن هادي
 ضي لدى العبي منتخبات االلعاب الجماعية في جامعة ديالى دراسة تحليلية لتقييم مستوى فاعلية الذات والتوجه الريا ج

97 
سامر عبد الخالق 

 رشيد
 حيدرعبد فاضل عباس

عدي عبد الحسين كريم + 
 حسن هادي

 دراسة مقارنة لمستوى االلتزام الخلقي بين بعض حكام االلعاب الجماعيه ب

98 
محمد حيدر رسول 

 محمد
محمد عصام محمد 

 جواد
 قلق المنافسة وعالقته بالسلوك القيادي لدى رؤساء الفرق في دوري النخبة العراقي بكرة القدم ا عالء خلف حيدر

99 
محمد علي اكرم 

 رغد
 ر حرةمت 10,000تاثير تناول مستحلب التمر في سكريات الدم وانجاز ركض  ج عالء خلف حيدر عمر وليد جمال 

 بعض القياسات الجسمية وعالقتها بمستوى اداء مهارة االرسال الساحق بكرة الطائرة ا حيدرعالء خلف  ليث ابراهيم معيوف أيوب صالح عبدهللا 100

101 
مروان سلمان 

 زيدان
 االطراف العليا وعالقته بدقة التصويب في لعبة كرة اليدالقوة االنفجارية لعضالت  ب عالء كامل جبار سيف نعمة حسين

 دراسة مسببات االصابات الرياضية لالعبين المتقدمين بكرة اليد في نادي ديالى الرياضي  ج ل عبدهللاعلي طال حسين علي فخري  حسين يوسف عباس 102

103 
اسماعيل على 

 موسى
 ات خاصه في تطوير األداء المهاري لالعبين منتخب جامعه ديالى بكرة القدم للصاالتتأثير تمرين د علي طالل عبدهللا محمد خليل محمد



 19-18راسي م الدللعاجامعة ديالى  /ة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عناوين بحوث التخرج لطلب

 

 ت
اسم الطالب الثالثي 

 الطالب االول
اسم الطالب الثالثي 

 الطالب الثاني
 عنوان البحث الشعبة اسم المشرف الثالثي

 
 زمن تركيز االنتباه وعالقته بدقة االرسال الطويل بالكرة الطائرة للرجال  ا عمار جبار عباس  محمد هاشم محمود  م عباس رشيد كري 104

 دافعية االنجاز وعالقتها بدقة التهديف بكرة القدم ب عمار جبار عباس  احمد فليح حسن عمر زلزل محمد 105

106 
عبد االمير خليفة 

 خضير
 تأثير قياس المرونة النسبية والمطلقة للعمود الفقري وعالقتها بالمستوى الرقمي للوثب العالي ب جبار عباس عمار  عثمان محمود قاسم

 ي المالكمة اثر استخدام وسيلة مساعدة لتطوير اللكمة المستقيمة اليسارية واليمينية  لمنتخبات جامعة ديالى ف د عمار موسى جعفر جواد  ذو الفقار كريم محمد فهمي وسمي كريم  107

 تطوير بعض عناصر الياقه بدنيه الخاصة االعبين بكره قدم للصاالت المغلفة تاثير تدريبات العب مختلفه في  ب عمر سعد محمد َداُوَد سلمان  عمر محمد خميس 108

 اليسار  قياس مستوى القلق النفسي وعالقتة باللكمة المستقيمة ب عمر سعد مقداد عطية علي  حيدر داود خضير  109

 تيكية لحظة الرمي النهائي وعالقتها بمستوى االنجاز في فعالية رمي الثقلاهم المتغيرات الكينما ب عمر عبد االله سالمة محمد قحطان علوان بالسم احمد خليل 110

111 
غزوان محمود 

 سلمان
 االساسية لدى طالب المرحلة االولى بكرة القدمتعلم بعض المهارات تاثير تمرينات باسلوب اللعب في  ا عمران علي علي عامر عبود

 القوة المميزة بالسرعة للرجلين وعالقتها بدقة التهديف بكرة القدم ا غسان محي شمخي سعد طالب احمد نايل قاسم محمد ستار 112

 االستجابة الحركية لدى حراس كرة القدم عدة في تطوير سرعة تأثير استخدام وسائل مسا د غسان محي شمخي محمد عباس داود  احمد شاكر محمود 113

 تأثير تمرينات مقترحة لتطوير بعض المؤشرات الوظيفية والبدنية لالعبي التنس االرضي ناشئين  ب غسان محي شمخي علي غضنفر جواد امجد حسين علوان 114

115 
مصطفى رضا عبد 

 علي 
مصطفى عادل عبد 

 الحسين 
 م حرة للشباب   200ة العضلية وعالقتها بأنجاز  أهم انواع القو د فخر الدين قاسم 

 تاثير تمرينات خططية في تطوير الحاالت الثابتة ومهارة التهديف بكرة القدم للصاالت  ا فراس عبد المنعم عبد الرزاق اثير محمود غضبان احمد سعد علوان  116

 ز اقفراس عبد المنعم عبد الرز نور توفيق عارف م محمود عبدهللامري 117
تأثير تمرينات مقترحة مصحوبة باالسلوب التكراري في استثمار وقت التعلم االكاديمي وتماسك الجماعة في بعض 

 المهارات االساسية بكرة القدم للصاالت

 سعد عادل شرف 118
صباح نوري محمود 

 جبارة
 العبي خطوط اللعب المختلفة بكرة القدمدراسة مقارنة لبعض عناصر اللياقة البدنية لدى  هـ فراس عبد المنعم عبد الرزاق

 ز فردوس مجيد أمين نبأ كريم أمين  نبراس عادل عوج  119
استك الفني على بساط الحركات االرضية استخدام جهاز مصنع لتعليم وتطوير قوة الذراعين الداء بعض المهارات للجمن

  الطالبات المرحلة الثالثة  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

120 
جميل عبد الجليل 

 حسين 
 عالقه ألقوه االنفجاريه للرجلين ببعض مسكات الرمي بالمصارعة الرومانية لطالب المرحله الثالثه  ب فردوس مجيد أمين احمد خليل 

121 
مصطفى حميد 

 كاظم
 ب فؤاد عبد اللطيف غيدان مصطفى صالح علوان

ي في تطوير بعض القدرات البدنية والمهارات األساسية لدى ناشئي الكرة تاثير منهج للتدريب الدائري بطريقة الحمل الفتر
 الطائرة

122 
عبد العزيز وليد 

 حسين
 هـ فؤاد عبد اللطيف غيدان مصطفى كريم حارز

التوافق الحركي في تطوير دقة بعض المهارات الكرة الطائرة وعالقتها بتركيز االنتباه لدى طالب المرحلة  تاثير تمرينات
 لثة /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى الثا

 مهارة التصويب لدى ناشئين نادي ديالى بكرة اليد التعب العضلي وعالقته بالتوافق العصبي العضلي ودقه  هـ قصي حاتم خلف رامي علي ذياب جعفر ماجد محمود  123

 تنميه القوه السريعه وأداء بعض المهارات االساسيه بكره القدم للصاالتر استخدام تمرينات خططيه في تاثي هـ قصي حاتم خلف حسين ناظم عزيز احمد منذر كامل 124

 تأثير التمرينات الخاصة في تطوير بعض القدرات البدنية والحركية ودقة التصويب بالقفز في كرة السله هـ قصي حاتم خلف طه حسين عبدالرحمن جالل اكرم ياور 125

 مستوى الذكاء وعالقته بدقة التصويب لدى االعبين بكرة السلة    ج ل عبود حسن كام حسين عابد كاظم  محمود  كاظم خالد 126

 المهارات االساسيه في فعالية القفز العالي بألعاب القوى المرحله االولىتأثير التدريب الذهني ع بعض  ب كامل عبود حسن  محمد متعب عمران عمر جمال عبدهللا 127

 ا لقاء غالب ذياب  محمد قيس حمادي الحكم عبد نجم  128
دراسة مقاىنة الثر استخدام كل من االسلوبين المتدرج والعكسي من الطريقة الجزئية في تعلم بعض المهارات االساسية 

 بكرة القدم

 سلوب التنافسي في تطويرفاعلية الذات ودقة التهديف بكره القدم لطالبتأثير تمرينات المقتربات الخططية باال و لقاء غالب ذياب  ساره احمد وهيب هابدعاء كمال ش 129

 الذهنية في تطوير الذكاء الحسي الحركي وتعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدمتأثير دورة التعلم والخرائط  ج لقاء غالب ذياب  محمد سعيد مهدي حسين سبحان حميد 130
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 ا ليث ابراهيم جاسم  ي حسام حازم ناج حيدر سعدي صادق  131
تاثير تمرينات مركبة بأالسلوب المكثف لتطوير بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة لطلبة المرحلة الثانية / جامعة 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة ديالى / كلية 

 تحمل النفسي بين العبي منتخبات جامعة ديالى لكرة الطائرة وكرة السلة للصاالتدراسة مقارنة لقوة ال ب ليث خليل جاسم  كرار عبد الكريم جاسم حسين مهدي عباس  132

 هـ ماجد خليل خميس  هيثم رشيد محمد محمد اركان علي  133
لمقترحة المركبة البدنية المهارية على دقة أداء مهارتي التمريرة والتهديف بكرة القدم لالعبي نادي تاثير التمرينات ا
  المقدادية للشباب

134 
مروان ثائر عبد 

 الرحمن 
 د ماجد خليل خميس  احمد نجم هادي 

الخلفية وفق بعض المتغيرات الكينماتيكية في تطوير مستوى االداءالفردي لالعبي تاثير استخدام جهاز مصمم للضربة 
 التنس 

 توى االنجاز لدى العبين فعاليه الوثبه الطويلهالتردد النفسي وعالقته بمس ا ماجد خليل خميس  احمد خليل ابراهيم زهير قاسم محمد 135

 فاعلية أستعمال االسلوب التبادلي واالسلوب األمري في مستوى التعليم لمادة طرائق التدريس ز بشماجده حميد كم سارة عدنان علوان نور خالد محمد 136

 الوظيفية والمتشبع االوكسجيني للدم بين العبي فريق كرة القدم للصاالت وكرة اليدبعض االستجابات دراسة مقارنة في  ب ماهر عبد اللطيف عارف علي جاسم لطيف احمد علي داود 137

138 
نورة صالح الدين 

 اسماعيل
 ة وعلوم الرياضةتصميم ميدان مقترح في تطوير بعض العناصر اللياقة البدنية وتعلم رفعة النتر لطالب كلية الترببة البدني ز ماهر عبد اللطيف عارف فاطمة ياس عباس

139 
راضي عباس 

 حسين
 علي سمير فهد

 مجاهد حميد رشيد +
 ليث طالب 

 بعض المتغيرات الكينماتيكيه وعالقتها بمهارتي االرسال واالستقبال االرسال في كرة الطائره ب

140 
عبد القادر طه 

 حكمت
 ياضة لدى طالب المرحلة المتوسطة حافز االتجاه نحو ممارسة الر ا محمد فاضل علوان  احمد عبد الكريم جليل 

 متر لطالبات المرحلة الثانية  7الصالبة النفسية وعالقتها برمية السبعة  ب محمد فاضل علوان  مهند شعالن ابراهيم  احمد سعد اسد 141

 ج محمد فاضل علوان  احمد حسين علي  سيف داود ابراهيم  142
تها بحسم النزاالت النهائية للمالكمه في بطولة العراق للمتقدمين في عام دراسة مسحية في نجاح اللكمة الخطافية وعالق

٢٠١٨_٢٠١٧ 

143 
كريم خميس عبد 

 الكريم 
 دراسة مستوى قلق المنافسة لدى العبي الكره الطائرة  ج محمد فاضل مصلح  بالل فيصل حمادي 
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