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رسالة املاجستري(تاثري استخدام جهاز
السري املتحرك مع جهاز البكرات
كوسيلة تريبية مبتكرة لتطوير حتمل
السرعة وإجناز ركض  088مرت على
العبني ناشئيني باعمار  41اىل  41سنه).
أطروحة الدكتوراه(
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_2حتديد املسافات األمثل لتحمل
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الثابته(االرجو مرتيه) يف فعالية ركض
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عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

كتب الشكر والتقدير
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املناصب اإلدارية اليت تقلدها

ال يوجد

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية

ال يوجد

والفرق االستشارية
العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا ال يوجد

العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

ال يوجد
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1-IndenTiFy DiSTanCes to Measure
Special speed Endurance for short
Distance and Its Relation With Per
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Runners(age14_16 years)
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special Endurance Speed AccoRDing
TO plls and Its Relation with

perfonmanceof 400m for Iraq
Runners(age14-16 years)
3-The Relation ship of first and
second time (of 200m)to
performedRunning 400m.
4-Effect of exercises usingweights in
the development of theLevel of
achieve ment (200)m
5-The effectof using ErgOmeter
Bickin Running (400)M
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&Translated Books)
Letters of Appreciation & Recognition.
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Total Number of Supervised Graduate
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Total Number of Graduate Examining
Committees.

35

