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عنوان رسالة املاجستري وأطروحة 

 الدكتوراه

املاجستري ) اجياد درجات معيارية الختبارات اللياقة 

 البدنية ( 

الدكتوراه ) تأثري منهج رياضي مقرتح لتطوير بعض 

القدرات البدنية على التوافق النفسي واالجتماعي 

 ملستفيدي دور الدولة (

ختفيف الوزن يف دور  ) ممارسة بعض تدريبات .1 عنوان البحوث العلمية املنشورة

ومعاهد الرشاقة واللياقة البدنية وتأثريها يف 

 بعض مظاهر االنفعاالت النفسية ( 

) دور مسؤولي الوحدات الرياضية يف الكليات  .2

 يف ادارة وتنفيذ النشاط الرياضي اجلامعي ( 

مستوى القلق بني الطلبة الرياضني  )مقارنة  .3

ية وغري الرياضني / حبث مسحي على طلبة كل

 اآلداب (

دراسة االمن النفسي لطلبة املرحلة االوىل  .4

يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة 

 بغداد (

) دراسة مقارنة ملستوى الصالبة النفسية لدى  .5

العيب اندية النجف / الدرجة املمتازة فئة 



 الشباب / يف لعبيت كرة اليد والكرة الطائرة (

الرياضي بدقة بعض )عالقة الذكاء االنفعالي  .6

 املهارات االساسية يف الكرة الطائرة (

 ال يوجد عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

( 4(من رئيس اجلامعة )4(كتاب شكر من الوزير )1) كتب الشكر والتقدير

( مدير 1( من عميد الكلية )22مساعد رئيس اجلامعة )

 قسم الرياضة اجلامعية

 مسؤولة وحدة الرتبية الرياضية والنشاط الفين اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت 

 العلمية والفرق االستشارية

 ال يوجد

العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة 

 الدراسات العليا

 ال يوجد

العدد اإلمجالي للمشاركة يف 

 املناقشات

 ال يوجد
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MA(Finding Standard Scores for Titles of MA thesis & Ph.D dissertation 
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physical fitness Tests ) 

Ph.D ( Effect of Suggested Sport 

Program of Developing some of the 

physical Abilities on the 

Psychological and Social Conformity 

of state – Sustained Individuals 

1. (Participating in some 

weight reducing training 

program in health and 

physical fitness center has 

Effect on psychological 

emotions of participants) 

2. (The role of the sports units 

officials at colleges in the 

management and 

implementation of physical 

activity university) 

3. (To compare anxiety level 

between athletes and Non – 

athletes student at Art 

college- University of 

Baghdad) 

4. ( Study of psychological 

Titles of Published Research  



Security for first year 

students(Male and Femal ) at 

physical Education college and 

sport sciences/University of 

Baghdad ) 

5. ( Compared to the level of 

mental toughness to the 

players clubs Najaf 

study/Premier League/my 

game in Handball and 

Volleyball) 

6. (Relationship of emotional 

intelligence sports accurately 

some basic skills in volleyball) 
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(4) letter of thanks from the 

Assistant Rector  
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