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 اســــــم السذرف ــــــــــــــــهانالعشـــــــ الدشة الذيادة االســــــــم ت
أسضل طاىر  1

 سمضسان شعبان
تقضضم كفاءة القضادات اإلدارية في بعـض  0212 ماجدتضر

صالح السؤسدات الرياضضة في محافظة 
 من وجية نظر العاممضن فضيا الدين

 

 كامل طو الهيس 2د

حدام عبد  0
 محي مرظفى

تأثضر تسريشات خاصة باستخدام أسمهبي  0211 ماجدتضر
التزسضن والتعاوني في تعمم بعض السيارات 

 بكرة الضد لظالبات معيد إعداد السعمسات
 

عدنان جهاد خمف 2د
 الجبهري 

عاطف عبد  3
الخالق أحسد 

 دمحم اآلغا

تـأثـضر تسريشـات القـفـز العـسضق بـأستخـدام  0211 ماجدتضر
طــريقة التـدريـب التكراري في تظـهير بعض 
أوجو القهة العزمضة والسيارات االساسضة 

 لالعبي كرة القدم فئة الذباب
 

عبد هللا      محسهد 2د
 أحسد الذاطي

 محسهد عدي 4
 عبدهللا رزىض

 البضاتي

 بعض تظهير في الباليهمترك تسريشات تأثضر 0211 ماجدتضر
 األساسضة والسيارات العزمضة القهة أنهاع

 الدمة بكرة الذباب لالعبي
 

 أحسد الهدود عبد2د
 الزبضدي خظاب

 فائق نزار 5
 جاسم صالح

 بعض تظهير في تدريبي مشياج تأثضر 0211 ماجدتضر
 األساسضة والسيارات البدنضة المضاقة عشاصر

 األرضي التشس العبي لدى
 سشة( 16-14) فئة

 

عبد الكريم محسهد 2د
 احسد الدامرائي

 

 حدضن شذى 6
 الدلهي  فرج دمحم

 لتحدضن السهزع باألسمهب تسريشات تأثضر 0211 ماجدتضر
 الضدين عمى الهقهف ميارة

 وبعض األرضضة الحركات بداط عمى
 لمظالبات البدنضة المضاقة عشاصر

 

 رشضد دمحم فاتن2د
 الجبهري 

خمهد إبراىضم   7
 عهاد ألسفرجي

 

تأثضر  استخدام تسارين بدنضة خاصة    0210 ماجدتضر 
في تعمم األداء الفشي  عمى الضابس والساء 

 لدباحة الردر لمظالبات
 

 
 

 
نزىان حدضن عمي  2د

 العاصي 
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 اســــــم السذرف ــــــــــــــــهانالعشـــــــ الدشة الذيادة االســــــــم ت
ندى ابراىضم   8

عبد الرضا 
 الدعدي

 

تأثضر استخدام الفضديه التفاعمي    0210 ماجدتضر 
السرحهب بالتدريب الثابت في التعمم 

واالحتفاظ لبعض السيارات االساسضة عمى 
بداط الحركات االرضضة في الجسشاستك 

 الفشي
 

نزىان حدضن عمي  2د
 العاصي 

 

عمي فارس   9
 الذاطيصالح 

 

أثر استخدام التغذية الراجعة الخارجضة وفق   0215 ماجدتضر 
 التقشضات التعمضسضة في تعمم

األداء الفشي لبعض مدكات السرارعة 
 الرومانضة لمسبتدئضن

 

فاتن دمحم رشضد  2د
 الجبهري 

كـيـالن   12
رمـزـان 
صـالـح 
 الجبهري 

 

فاعمضة أسمهب االكتذاف السهّجو في   0215 ماجدتضر 
السعرفي وتعمم األداء الفشي لعدد  التحرضل 

  السيارات األساسضة بكرة القدم  من
 

جـاسـم صـالـح  2د
 السـعـجهن 

 

امـجــد عـمـي  11
 فـمـضح  

 

السعرفة القانهنضة وعالقتيا بأداء بعض   0215 ماجدتضر 
السيارات االساسضة لالعبي أندية الدرجة 

 السستازة بالكرة الظائرة
 

فاتن دمحم رشضد  2د
 الجبهري 

 

دمحم خمضل   10
ابراىضم عمي 

 الشعضسي
 

سيارتي السشاولة لتقشضن اختبارات    0215 ماجدتضر 
السقرونة ببعض باطن القدم   في والتيديف

 لراالتاكرة القدم  العبيل مظاىر االنتباه 
 

عبدالسشعم أحسد  2د
 جاسم الجشابي

 

ماجد حسضد  13
 عبد

 

بشاء مقضاس مفيهم الذات لحكام األلعاب   0216 ماجدتضر 
 في العراق الفرقضة

 

 جاسم عباس عمي  2د

سضف رشضد   14
 غانم احسد

 

تأثضر التدريب الستقاطع في عدد من    0215 ماجدتضر 
الستغضرات البدنضة والسيارية لالعبي كرة الضد 

 لمذباب
 
 
 

حسهدي عرام  2د
 نعسان
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 اســــــم السذرف ــــــــــــــــهانالعشـــــــ الدشة الذيادة االســــــــم ت
عساد صمفضج   15

 كرضر 
 اوعالقتية الضقظ أحالم سا مقض ءشاب  0215 ماجدتضر 

 كرةة اندي العبي ى لدة الشفدض طه لزغصاب
 اب الذب فئت القدم

 

عبد الهدود احسد  2د
 خظاب الزبضدي 

بالل سمسان   16
 محسهد
 

 الذات البدنضة والسيارية وعالقتيسا   0215 ماجدتضر 
بالتهافق الشفدي االجتساعي لالعبي أندية 

 السشظقة الذسالضة بكرة الدمة
 

عبد الهدود أحسد  2د
 خظاب الزبضدي

 

كـــارزان نــجــاة    17
خــالــد 

 خـهشـشـاو
 

بشاء بظاريتي مؤشرات القضاسات الجدسضة   0216 ماجدتضر 
والمضاقة        البدنضة الخاصة كسحددين 
ألنتقاء العبي الكرة الظائرة الذباب في 

 محافظة كركهك
 

 
فاتن دمحم رشيد  0د

 الجبوري 
 

سالم شكهر   18
 حسضد الزىاوي 

 

مؤشرات الحجم والتكهين الجدسي   0215 ماجدتضر 
المضاقة البدنضة ومداىستيا ببعض عشاصر 

 لظالب السدار س الستهسظة بأعسار
 ( سشة في قزاء الظهز 15 -10) 
 

عبدالسشعم أحسد  2د
 جاسم الجشابي

لضشو ياسضن   19
عبد زيدان 
 السهلى 

اثر برنامج بمغة اإلشارة مدعم بمفضديه   0215 ماجدتضر 
والرسهم الستحركة في التعمم واالحتفاظ 

الفشي لمدباحة الحرة لألطفال الذكهر  باالداء
 الرم البكم 

 

مثشى احسد خمف  2د
 السزروعي 

عالء جاسم   02
 دمحم طضاوي 

 

تسريشات مركبة)بدنضة_ميارية( في تأثضر   0215 ماجدتضر 
تظهير تحسل األداء وبعض السيارات 

الستقدمضن بكرة القدم  ناألساسضة لالعبض
 لمراالت 

 

السشعم أحسد  عبد 2د
 جاسم الجشابي

 

مرفهع ناجي   01
 كمضب العجضمي

 
 

تأثضر التسارين التهافقضة في تظهير    0216 ماجدتضر 
 EMG)بعض متغضرات الشذاط الكيربائي)

لعزالت الرجمضن والقدرات البدنضة والسيارات 
 االساسضة لالعبي كرة القدم لمراالت

 

 
حسهدي عرام  2د

 نعسان
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 اســــــم السذرف ــــــــــــــــهانالعشـــــــ الدشة الذيادة االســــــــم ت
نادين حدضن  00

سمظان 
 االسحاقي

 

الذعهر بالذات وعالقتو بالسيارات الشفدضة   0215 ماجدتضر
 العبات اندية السشظقة الذسالضة بكرة القدمل

 مراالتل
 

 جاسم عباس عمي  2د

مضثم عبد   03
الرضا دمحم 
 البمداوي 

 

فاعمضة إسمهب السشظسات الستقدمة   0216 ماجدتضر 
)السقارن( في التحرضل السعرفي وتعمم 

 بعض السيارات بكرة القدم
 

جاسم صالح  2د
 السعجهن 
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