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# Name Project Name Project Supervisor

1 Dunia nooraldin abdullah 
The Effectiveness of Using 
Reaction Ball in Improving 
Response Time in Taekwondo 

Dr. Salah Sadoon Sarteep 

2 Hiwa Moohammed mustafa
عالقــــة بعض أوجه القوة العضلية والـ$عة 
ـبمهارة دقـة اـلتصويب بكرة اليد

Cند نجاة عGد.ب

3 Mustafa Asaad Ali

 Mعة استجابة البدنية وعالقتها باألداء 
 حر لطالب كمية   الحرS لالعQR 100 م
بية البدنيه والعموم الرياضة-جامعة  ال[\
الدين/اربيل  صالح

Cخ عdش fباز بابhر 

4 ئاسودە حمزە عبدالرحمن
 l mnوالرجل l mnعالقة القوة االنفجارية للذراع
بدقة التصويب من القفز لألمام لدى العبات 
نادي زانكؤ بكرة اليد

م. دارا فاروق عثمان

5 ابراھيم احمد نادر
مستوى اداء مهارة االرسال وعالقته بنتائج 
ترتيب الفرق بالكرة الطائرة

أ.م.د.مريوان شفيق طاهر

6 احمد ادریس عباس

عالقة Mعة االستجابة الحركية بدقة 
التهديف بكرة القدم الصاالت لطالب 
بية البدنية و علوم  � كلية ال[\

l� المرحلة الرابعة
الرياضة

اوار حمه نوري فتاح

7  l mnاحمد عبدالقادر حس
l لتطوير  mnتدريب l mnأستخدام أسلوب m]تأث 
� قاعات 

l� l mnللمشارك l mnالقدرة العضلية للذراع
بناء االجسام

أ.د Mهنك عبدالخالق عبد�

8 احمد قاسم اسماعيل
دراسة مقارنة لفعالية ر�� الرمح من الركض و 
بخطوة واحدة لدى طالب مرحلة الرابعة

بدران جوهر قادر

9 احمد محمد مfلود
ة بال$عة لعضالت البطن  l m]عالقة القوة المم
l بانجاز ركض  الحواجز ١١٠ م mnو الرجل

صفاءالدين طه محمد

10 احمد هاشم فؤاد
دور مستوى الثقافة الرياضية عC الهوية 
بية  l منتخب كلية ال[\ mnالرياضية لدي الالعب
البدنية و علوم الرياضة بااللعاب الفرقية

Mتيب عمر عوال

11 اسماعيل محسن محمد
� و عالقتة بدقة الرمية 

lالريا� �Cالتصور العق
� كرة السلة

l� الحرة
د.أريان بهاءالدين حسن

12 اوديت باسل بهنان

عالقة بعض عنا� اللياقة البدنية بدقة 
التصويب القريب والبعيد بوجه القدم من 
بية البدنية وعلوم  الداخل ;نتخب كلية ال[\
الرياضة بكرة القدم – جامعة صالح الدين - 
اربيل

أ.د عارف محسن الحساوي

13 باران عبد�  جاسم
اسات الجسٌمة والصفات 

ٌ
عالقة بعض الق

ة بأداء مهارة االرسال ًف تنس الطاولة 
ٌ
البدن

لدى طالب مرحلة الرابع
ن عثمان

ٌ
اف:  د.احسان الد �Mبإ

14  l mnهرە فاخر حسfب
طول الذراع المسلحة و الطرف السف�C و 
عالقتهما بدقة الطعن لدى العبات المبارزة 
بسالح الشيش

پ.ى.د هیام صادق

15 جوان رشید عC عمر

  االتزان االنفعا¦� وعالقتها بالتفاؤل و 
� كرة الطائرة لمنتخب  QRالتشاؤم لدى الع
 �

l� بية البدنية وعلوم الرياضة كلية ال[\
جامعة صالح الدين

سعید نزار سعید

16 داستان عجیل وصیت
� تنمية القدرات االبداعية من 

l� دور الجامعة
بية  وجهة نظر طالب و طالبات كلية ال[\
البدنية و علوم الرياضة

ا.م.د. ئاالن قادر رسول

17 داليا اسماعيل مولود

 دراسة المقارنة لتعليم رفعة الخطف 
باستخدام التمارين تصحيحية لطالبات 
بية البدنية وعلوم  � كلية ال[\

l� المرحلة الثانية
الرياضة

أ.م.د صمد محمد رضا
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18 fدەرون عماد جمع
بیة البدنیة و  اسباب عزوف طالبات کلیة ال[\
� الجامعة صالحدین عن 

l� العلوم الریاضة
ممارسة تحکیم کرة القدم

ئامانج محمود محمد

19 ديالن عزيز صادق
الطالقة النفسية وعالقتها بدافعية 
� لدى العبات كرة السلة نادي 

lاالنجازالريا�
أكاد -عينكاوة /اربيل

يف �M د. بيخال غفور

20 رەیان عC یونس
قياس مستوى الروح المعنوية للسباحة حرة 
 �

lلدى نادي اكاد الريا�
شهلة احمد عبد�

21 ريان وليد خالد
عالقة ال$عة االنتقالية والرشاقة بأداء 
� الطبطبة ودقة التهديف الالعبات 

مهار»\
كرة السلة لنادي اكد

سؤدد فاضل محمد جميل

22  l mnزید ت¬\ الدین محمد ام
دراسة مقارنة لفعالیة ر� الرمع الركض 
وبخطوة واحدة لدي الطالب مرحلة الرابعة

د. بدران جوهر قادر

23 ڕاژان قادر مجید
تأث[m تمارين المساعدة لتطوير تكنيك االداء 
رفعة الن[\ لألعC ( الجرك ) لدى طالبات 
بية البدنية وعلوم الرياضة كلية ال[\

اسماعیل مولود صالح

24 Cسارا محمد ع
التوتر النف�² و عالقتة بدافعية االنجاز لدي 
� بكره الطائرة

lالعبات نادي اكاد الريا�
ا.د حتم صابر قادر خوشناو

25  l mnسا�� محمد حس
بية  االستقرار النف�² لدى طلبة كلية ال[\
� جامعة صالح الدين

l� البدنية وعلوم الرياضة
أ.د فداء اكرم سليم

26 سانا شكر رحمن

� السلوك القيادى من حيث 
l� دراسة مقارنة

� كرة  Q«مدر l mnاالهتمام بالعمل و العالقات ب
� من 

lالطائرة و كرة القدم لنادي أربيل الريا�
 l mnوجهة نظر االعب

دريد ز�S  الصائغ

27 سعد صباح خارند
ات  m]األعراض النفسجسمية و بعض المتغ
� كرة القدم QRالوظيفية لدى الع

أ.د ديار مغديد احمد

28 سمية ع�C طة

� دقة أداء 
l� اثر استخدام ملعب مصغر

� تنس 
l� بة األمامية والخلفية l¹ال �

مهار»\
الطاولة واإلتجاه نحو الدرس لدي طالب 
المرحلة الرابعة

م.ع�C سليمان سليم

29 سfروەر کfمال جfالل
عالقة بعض القدرات الحركية بأداء مهارة 
قفزة اليدين االمامية عC بساط

د.سعدهللا عباية رشيد

30 صالح ارشد محمود
l وعالقتها بمهارة  mnالقوة االنفجارية للرجل
� لعبة كره القدم 

l� ب الكرة البعد مسافة l�
لدي طالب المرحلة الثانية

بدران جوهر قادر

31  �Sضياء صالح ز

دراسة مقارنة لبعض القدرات البدنية و 
� الطبي½� و الصنا¼�  QRالعش l mnالمهارية ب
بية البدنية و علوم  � منتخب كلية ال[\ QRلالع
الرياضة بجامعة صالح الدين

م.عمر اكرم سليم

32 عبد� یونس احمد
Mعة االستجابة الحركية و عالقتها بعدد من 
المهارات الدفاعية بالكرة الطائرة

ٲ.د Mهنک عبدالخالق عبد�

33 عمار عبد� ایسماعیل
 ملخص دافعية التعلم لدى طلبة كلية 
� جامعة 

l� بية البدنية وعلوم الرياضة ال[\
صالح الدين

پروفیسور دكتور فداء اكرم سليم

34 فريشته طاهر شاكر
القوة االنفجارية لألطراف السفC وعالقتها 
ببعض المهارات االساسية بكرة القدم

منهل نبيل بويا

35 كازيوة نهرو حمد
بعض القدرات البدنية والحركيو وعالقتها 
ب الساحق بالكرة الطائرة l¹بانجاز مهارة ال

أ.د ازاد حسن قادر

36  l mnمحمدام Cکارزان ع
� Mعة اداء الحر�S و دقة 

l� دراسة مقارنة
� كرة القدم الخما�Â  و  QRالع l mnالتهديف ب
المالعب المفتوحة

Cد.جمیل خدر ع

37 کنار محمد سمایل
دراسة مقارنه لبعض عنا� اللياقة البدنية 
l العبو خطوط اللعب المختلفة بكرة القدم mnب

سؤدد فاضل محمد

38 يف �M عثمان l mnگةشب
بية البدنية  اسباب عزوف طاليبات كلية ال[\
والعلوم الرياضية جامعة صالح الدين عن 
ممارسة تحكيم كرة قدم

ئامانج محمود محمد

39 گوھدار مھدی جندی
 � mRتطبيقات ادارة المعرفة من قبل تدريس  
بية البدنيةوعلوم الرياضية /جامعة  كلية ال[\
صالح الدين- أربيل

 l«وا mÆ]ش Cع l mnد.تحس
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40 ماليك مجيد عزيز
بة  l¹عالقة بعض القدرات البدنية بدقة ال
� منتخب كلية  QRالساحق القطرية لدى الع
بكرة الطائرة

أ.د سعد� عباس رشيد

41  l mnمحمد احمد حس
 �

l� دراسة تحليلية عن االصابات الرياضية 
بية البدنية  � كلية ال[\

l� الدروس العملية
� جامعة صالح الدين

l� وعلوم الرياضة
د. فريد فؤاد رشيد

42  l mnمحمد أيوب حمدام
التوتر النف�² و عالقته بدقة اداء اإلرسال 
� منتخب جامعة  QRمتموج من الققز لدي الع
صالح الدين-أربيل بالكرة طائرة

 l¬ديار خليل مصط

43 محمد زياد محمدسعيد
بعض مظاهر االنتباه وعالقتها برفعة الن[\ 
بية  باالثقال لدى العبات منتخب كلية ال[\
البدنية وعلوم الرياضة

بحري حسن خوشناو

44 محمد ساالر عمر
 القوة االنفجارية  وال$عة القصوى 
� الفعالية 110م[\ موانع

l� وعالقتهما باالنجاز
د.ئارام خl¹ محمد

45  l mnمحمد فاضل حس
تاث[m استخدام الكایروبول �l تطویر الدقة 
  �

lالتنس االر� l� لبعض المهارات الحركیة
 l mnاندية اربيل للمتقدم QRلدی الع

صالح سعدون Mتيب

46  l mnمظفر سليم ياس
� لتطوير بعض الَمارات  QRمَياج التدري m]تأث
بية البدىية و  األشاشية لدى طالبات كلية ال[\
العلوو الرياضية / الصاالت .

وان محمد سعيد m]اف م. ش �Mبأ

47 معتصم ناسيح عبدالرزاق
ب  l¹ال$عة الحركية و عالقتها بمهارات ال
الساحق المواجه بالكرة الطائرة

بسيم عي² يونس

48 l سیامfند حfمfد mnنازەن
 �

l� عة االداء ودقة التصويبM مقارنة
الهجوم ال$يع الفردي (الفاست بريك) 
لدى العبات كرة اليد باختالف المسافات

د.حامد مصط¬l بلباس

49 هفال يونس عثمان
نسبة مساهمة بعض أوجه القوة العضلية 
بدقة مهارة التهديف لدى العـبي كرة القدم

Ëمعمد ازاد عبد

50  m]ژار باپfکار هfه
ة  l m]عالقة القوة االنفجارية و القوة امم
� المستقيمة و القطع 

بال$عة بمهارا»\
� المالكمة

l� الالعيب نادي بروسك
 �Cا.د.صفاءالدين طة محمدع

51 هfوار مهداوی رشید
دراسة إتجاهات طالبات المرحلة االعدادية 
� بعض مدارس مركز محافظة اربيل نحو 

l�
بية الرياضية درس ال[\

د. أبتسام عC رشید الصفار

52 هیمن سم[m محمود
 �Cالـقوة اإلنفجارـية لألـطراف العلـيا والـسف
وعالقتهما بالتصويب من القفزوالتصويب 
السل�Í بكرة السلة

رضوان حميد جميل

End of the list


