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   عنوان الرسالة : )تصميم وتقنين اختبارات لقياس القدرة الالأوكسجينية واالوكسجينية وتحديد معايير مرجعية 
 لمشغل المنجز والناتج القمبي لالعبي كرة السمة في محافظة البصرة ( بؤ وفقا  والتن           
 :  الوستخلص                                   

( تصددميم وتقنددين اختبدارات لقيدداس مسدتو  القدددرة الالأوكسددجينية واالوكسدجينية لالعبددي كدرة السددمة المتقدددمين  1هددفت الدراسددة الد  )
( أيجداد معدادالت 3رجات ومستويات معيارية لالختبارات المصححة والمقننة لمقدرة الالأوكسجينية واالوكسدجينية )( أيجاد معايير )د2)

بالقددرة الالأوكسدجينية واالوكسدجينية وادد اسدتخدمت الباحمدة المدنفج الوصدلي وملد  لمالشمتد  حدل مشدكمة البحدث وتدم اختيدار  لمتنبؤ
( تدم تصدميم 1لمتقدمون بكرة السمة فدي محافظدة البصدرة م امدا أهدم االسدتنتاجات فقدد كاندت )العينة بالطريقة العمدية وهم الالعبون ا

( أيجدداد معددادالت لمتنبددؤ 3( تددم أيجدداد درجددات ومسددتويات معياريددة  )2وتقنددين اختبددارات لتقيدديم القدددرة الالأوكسددجينية واالوكسددجينية )
 بالقدرة الالأوكسجينية واالوكسجينية .
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The name of master thesis :( Design and Techniques The ability tests Oxygenic and  

                                                oxygenicless  And Determine the reference Standards and  

                                                Forecasting according  To the Jop done  and cardiac output  

                                                For Basketball Players In Basrah Province.) 

 

Abstract of master thesis:The study aimed to :1. design and legalization of tests to measure 

Allaoxgenih and oxygenic capacity of basketball players advanced level .2. Establish standards ( 

standard grades and levels of tests designed inhaler capacity Allaoxgenih and oxygenic for 

basketball players to applicants ) .3. finding equations to predict the ability Allaoxgenih and 

oxygenic in terms of the job done and cardiac output of the basketball players applicants. Either 

approach has the researcher used the descriptive survey manner relations predictive of suitability 

nature of the problem. The research sample was the researcher determine the research 

community way deliberate illusion players applicants basketball in the province of Basrah. The 

most important conclusions were.1. designed and legalization of tests to assess the ability and 

Allaoxgenih oxygenic for football players Basketball  applicants.2. The creation of standards ( 

standard grades and levels ) for  the tests. 


