
 لفهرستا

  

 

 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ت

82 
 المشاركين االعبين لدى النفسية المتغيرات ببعض وعالقته الذات ادراك
 الدراسي للموسم الصاالت القدم بكرة المستنصرية الجامعة ببطولة
7102-7102 

 زهير االء د.أ
 فليح حسن زينب د.م.أ

 هللا حسب مسلم م.أ
533-533 

82 
 البدنية التربية كلية في بالدوام الطالب التزام ضعف ظاهرة وعالج اسباب
 ديالى جامعة/  الرياضة وعلوم

 كمبش حميد ماجدة د.أ
 جواد كاظم ناظم د.أ
 حمود احمد شهاب. م

532-528 

53 
 البدنية التربية كلية طالب لدى الذات بتحقيق وعالقته االجتماعي االهتمام
 الموصل جامعة في الرابعة المرحلة الرياضة وعلوم

 434-525 الرضا عبد محمد عصام د.أ

53 
 الدوري العبي بعض لدى النفسي باالغتراب وعالقتها النفسية الصالبة
 القدم بكرة الممتاز العراقي

 ياسين وهيب عبدالرزاق. د.م
 درويش عبداألمير يوسف. م.م

 محسن محمد انتصار

433-483 

58 
 كرة العبي لدى الرياضي االنفعالي بالذكاء وعالقتها النفسية الطالقة
 الطائرة

                 صالح خيرالدين محمد د. م
 عبدهللا اسماعيل احمد د. م

488-452 

55 
 النخبة دوري العبي لدى التهديف مهارة بدقة وعالقة العقلي التصور

 القدم بكرة
  سرحان عكاب سلمان د.أ

  صالح مهدي عباس د.أ
 هادي كاظم عقيل م.م

443-435 

54 
 مراكز وحسب( 3×3)  السلة كرة  لالعبين( والمعوق الميسر) القلق
 الفريق انجاز بترتيب وعالقته اللعب

                   الكواز جاسم صباح يسار.د.م.أ
 محمد ظاهرغناوي.د.م.أ

434-463 

53 
 على الحركية المهارات بعض اداء بمستوى وعالقتها النفسية المهارات

 وعلوم البدنية التربية بكلية الثالثة المرحلة لطالبات التوازن عارضة جهاز
 الرياضة

         حسن صبري مها د. أ         
        حسو الرزاق عبد مؤيد د. م.أ

 سعدهللا حازم شذى. م

462-432 

56 
 الشباب منتديات مدراء لدى االيجابي التفكير مقياس وتطبيق بناء

 العراق في  والرياضة
   ألكريزي حميدي مطير علي د.م.ا  
 م.م     الجبار عبد صالل عقيل م.م

 سلمان صالح كرار
423-425 

53 
 المنافسة قلق خفض في العقلي والتصور باأللوان التهدئة تمرينات تأثير

/  خماسي – ناشئين منتخب العبي لدى)  الوظيفية المتغيرات وبعض
 (  الثانية الرصافة تربية

 جاسم خالد زينة د. م
 حسون علي الهام م.م  

 صبري خنساء د. م    

424-336 

52 
 لدى المستقبل وتصورات المهنية الميول بدالله األكاديمي االنجاز دافعية

 األوسط الفرات جامعات في البدنية التربية كليات طالبات
    الجبوري هاني أيمن د.م
     الجعيفري بخيت علي د.م
 الجليل عبد باقر افراح م.م

333-383 

52 
 المصارعة حكام لدى النفسي االحتراق في مقارنة دراسة  

 353-386 كيطان ردام الغفور عبد. م.م

43 
 بالسلوك المتحركة الكراسي السلة كرة لمدربي الرياضي االحتراق عالقة
 لالعبيهم الجازم

 حسن جمعة رياض. د.م.أ
 شاكر حبيب. د.م.أ

 اليذ خلود. د.م.أ
352-343 

43 
 االرسال بمهارتي الهدف نحو والتوجه الرياضي النفسي المناخ عالقة

 الطائرة بالكرة واالستقبال
  عبد عباس سعد د.م.أ

 بدر حامد امجد. م  
 غيدان اللطيف عبد فؤاد. م  

342-363 

48 
 بعض في الدراسي بالتحصيل النفسي والتوافق الطموح مستوى عالقة
 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية لطالب التطبيقية المواد

 مشكور حسون شيماء.   م.أ
 عباس خضير باسم م.م   

                              شعالن كامل اياد م.م     

366-332 

45 
 بعض العبي لدى النفسية المهارات ببعض وعالقتها النفسي التحمل قوة

 القوى بألعاب ديالى أندية
 عبود حسين كامل د.م.أ

 عبود كامل جالل
 عبدالرزاق صبحي زاهد.د.م

332-323 

44 
 النخبة دوري أندية بترتيب وعالقته المستقبلي للمنظور مقياس بناء

 القدم بكرة العراقي
                                الكاكي علي فاتن. د.أ

 اسد يخش خدا مجيد. د. أ
328-633 


