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ترسيؼ بخنامج تجريبى مخكب لتظؾيخ القجرة العزمية والسدتؾى الخقسى لستدابقى الؾثب العالى مؽ انًهخص:
خالل التعخف عمى تأثضخ البخنامج التجريبى السخكب عمى القجرة العزمية والسدتؾى الخقسى لستدابقى 

دى طشظا الخياضى وعجدىؼ الؾثبالعالى,وتؼ إختيارعضشة البحث بالظخيقة العسجية مؽ متدابقى الؾثب العالى بشا
 .سبعة العبضؽ وتؼ تظبضق البخنامج التجريبى السخكب )إعجاد الباحث(

  وتؾصل الباحث إلى
 إستخجام البخنامج التجريبى  السخكب إلى تحدضؽ القجرة العزمية  لجى أفخاد عضشة البحث . -1
بشىااا  عمىى مىا أعيختىو نتىا ج إستخجام البخنامج التجريبى السخكب أدى إلىى تحدىضؽ القىجرة العزىمية  وىىحا  -2

 السجسؾعة التجخيبية وذلػ بسقارنو الكياسات البعجية بالكياسات القبمية والبضشية .
أن البخبشىىامج التىىجريبى السخكىىب قىىج أعيىىخ تىىأثضخا  إيجابيىىا فى تظىىؾيخ مدىىتؾى اءداا السيىىارى لشا ىىىا  -3

 مدابقة الؾثب العالى .
 .انًغتىي انشلًً -سح انسشكيخانمذ –انكهًبد انذانخ : انجشَبيح انًشكت 

combinedTraining Programmein developing the muscular capacity and the 

digital level in the high jump. 

Ali Mahmoud Ebaid,  Doaa Muhammad Mohi El-Din 

. Muhammad Ibrahim Awad ,     Ahmed Al-Azab Shehata 

 

Abstract: Designing a complex training program to develop the muscular 

capacity and the digital level of the high jump contestants by identifying the 

effect of the combined training program on the muscle capacity and level of the 

high jump competitors. The research sample was chosen by the deliberate 

method of the seven athletes in the Tanta Sports Club. The combined training 

program was applied. (Researcher preparation). The researcher found that. 
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1-Using the combined training programto improve the muscular capacity of the 

individuals of the research sample. 

2-The use of the combined training program led to the improvement of 

muscular capacity and this is based on what the experimental group results 

showed, by comparing the dimensional measurements with the pre- and 

intermediate measurements. 

3-The combined training program has shown a positive effect in developing the 

skill level of the junior high jump competition.                 Key words: the 

complex program - the motor ability - the digital level 
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 يمذيخ ويشكهخ انجسث :

الخياضة التى يسارسيا أن مدابقات السضجان والسزسار مؽ أقجم أنؾاع  (6102سايً دمحم انطبهش )ٕٚضح 
اإلندان , وتتزسؽ فخوعا متعجده مثل السذى والجخى والقفد والخمى ,وعخفيا أحج إختراصى الظب 
الخياضى بقؾلو : إذا كان اإلندان يسذى بعزالتو , ويجخى بخ تيو ,ويدخع بقمبو, فإنو يرل إلى اليجف 

 (5:7بحكا و .          ) 

مدابقات السضجان والسزسار مؽ الخياضات العخيقة , فيى  أن (6102اثشاهيى اثشاهيى عطب )ٔٚركس 
عرب اءلعاب اءولسبية القجيسة,وعخوس اءلعاب اءولسبية الحجيثة , وأم الخياضات اءخخى , ومكياس 
لحزارة الذعؾب, فزال عمى أنيا تخمق في الفخد التكامل البجني والسيارى والشفدى واءخالقى, لحلػ 

اءساسية اءولى في العالؼ وركؽ ىام مؽ أركان التعميؼ في مجال التخبية العامة. فيى إعتبخت الخياضة 
تجخل فى جسيع بخامج ومشاىج السجارس بسخاحميا السختمفة وكحا الكميات عمى اختالف تخرراتو, ومسا ال 

الستشافدؾن  ػ فيو إنيا رياضة مشغسة تحكسيا قياس الستخ وتدجضل الداعة يذتخك في مدابقاتيا العجيجة 
مؽ الجشدضؽ عمى حج سؾاا, فيي تداول عمى مجار الدشة صيفا و تاا وتقام مؽ أجميا البظؾالت: السحمية 

تقام بعزيا  –اءولسبية والعالسية , مدابقات السضجان والسزسار كثضخة ومتشؾعة  –اإلقميسية  –الجولية  –
لجول بألعاب السضجان والسزسار أو في السزسار والبعض اآلخخ في السضجان ,لحلػ سسضت في بعض ا

الداحة والسضجان. وتظمق عمضيا بعض الجول اءخخى )الخياضة الخفيفة( أي الديمة أو البديظة نغخا  
 (14:1لديؾلة أدا يا. )

أن تعتبخ مدابقات الؾثب مؽ اءنذظة إلى (6112خيشيخ إثشاهيى انغكشي ,دمحم خبثش ثشيمع )ٔرشٛس 
واحجه , وتعتسج فى السقام اءول عمى الدخعو الخظية ,القؾة االنفجارية ,القؾة الؾحضجة والتى تؤدى مخة 

السسضدة بالدخعة . كسا يحتاج الظخف العمؾى مؽ الجدؼ برفة أساسية إلى مقجرة الجحع عمى الجوران 
ع لالعبى الؾثب بأنؾاعو ؾ وخاصة عشج العجو فى مخحمة االقتخاب لمؾثب . وقبل مسارسة البخنامج السؾض

السختمفة , يجب أن يبجأ بالدمدمة الستتالية مؽ تسخيشات اإلحساا الجيشاميكى , التسخيشات السشذظو 
 (52:5لمعزالت . )



 المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية -جامعة طنطا   -كلية التربية الرياضية  
 

 0202عدد ديسمبر                      55المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية           
 

فى أن مدابقة الؾثب العالى إحجى مدابقات السضجان فى  (6102ويزكش سايً دمحم انطبهش ) 
أعمى إرتفاع مقاس بالستخ , والتى يشحرخ ىجف الستدابقضؽ فضيا فى تدجضل  مدابقات السضجان والسزسار

ويغيخ ذلػ اإليقاع مؽ خالل التكشيػ السسضد لمسدابقة حضث يسخ بسخاحل فشية حخكية مشح اءربعضشات حتى 
اإلرتقاا _ طضخان  –يؾمشا ىحا وصؾال إلى الظخيقة الغيخية مخروا بالسخاحل الفشية التى تتسثل فى )اإلقتخاب 

 السضجان والسزسارمدابقة الؾثب العالى تتجرج ضسؽ مدابقات  اليبؾط ( , كسا أن –وتخظية العارضة 
 (112:8بجانب كؾنيا مدابقة مخكبة تحتاج الى قجر كبضخ مؽ الجانب البجنى والسيارى .         )

أنو أقرى ما يدتظيع بو االعب مؽ إرتفاع دون إستعسال أى وسضمو  (6102خىدد يسًىد عجيذ )ٔٚؼسفّ 
بالخمل أو اإلسفشج , ويخكد عشج طخفى قظخىا قا سان يبعج الؾاحج عؽ اآلخخ ويتؼ فى نرف دا خة تفخش 

امتار , وتؾضع فؾقيسا عارضة غضخ ثابتة يقفد االعب مؽ فؾقيا , ويكؾن بجؾار  4متخا إلى 3.66مابضؽ 
نرف قظخ الجا خة مزسار الجخى , وىى رياضو تعتسج عمى الفؽ والبحث ويتظمب تجريبا  طؾيال  و اقا  , 

 1912لى أوا ل القخن العذخيؽ كان الخياضضؾن يقفدون واجداميؼ معتجلة كسا يفعل اءطفال, وفى عالؼ وإ
إبتكخ اءمخيكى جؾرج ىؾريؽ الظخيقة الفشية لمقفد , وفضيا يكاد الجدؼ أن يكؾن فى وضع أفقى مؾازيا 

دتظيع الستدابق أن يبجأ لمحاجد ومشح ذلػ التاريخ أستخجمت طخق عجيجة ومختمفة , وفى مباريات القفد ي
الدباق عمى أى إرتفاع فؾق الحج اءدنى الستفق عميو , وإذا أخظأ ثالث أخظاا متتالية يدتبعج مؽ الدباق 

(.11:3) 
 

أن اإلعجاد البجنى يعتبخ مؽ أىؼ عشاصخ إعجاد الشا ئضؽ ءنو يعج  (6102وخذي يصطفً انفبتر )ٚركس 
وىؾ مؤ خ عمى مجى حرؾل الفخد مؽ  ,الفشى والخظظى(اءساس لتظؾيخ أداا االعب )السيارى و 

التجريبات مشح مسارستو لمشذاط السسارس , واإلعجاد البجنى يعشى كل اإلجخااات والخظط التى يزعيا 
السجرب مع مخاعاة الذجه والحجؼ والدمؽ وفقا لستظمبات البخنامج السؾضؾع , وىؾ يعسل عمى رفع مدتؾى 

عمى مدتؾى لتحقضق ياضى ءقرى مجى تدسح بو قجراتو , والؾصؾل باالعب ءالمياقو البجنية لمفخد الخ 
مدتؾى اإلنجاز, ويعتبخ االعجاد البجنى مؽ الستظمبات اءساسية ءى نذاط بجنى ويعج فتخة بشا ية إلعجاد 
وتشاسق جسيع العزالت , وان اإلرتقاا بالسدتؾى الجضج ومجى مدتؾى الكفااة ال يأتى إال عؽ طخيق 

 (11-8: 17جاد الجضج .)اءع

فى أ ج الحاجة  مدابقات السضجان والسزسارأن الؾثابضؽ فى  (6102ثغطىيغً أزًذ ثغطىيغً )ٚسٖ 
إلى تشسية عشرخ القجرة العزمية حضث يتظمب ذلػ لحغة اإلرتقاا حضث تدتغخق تمػ السخحمة فى كل 

ثانية , حضث يجل عمى سخعة القؾة السبحولة لحغة  14: 12الؾثب الظؾيل والثالثى والقفد بالدانة فى حجود 
مدابقات بالشدبة إلى متاسبقى الخمى فى ثانية ف 22: 15اإلرتقاا ,أما الؾثب العالى فيدتغخق فى حجود 

فتغيخ أىسية عشرخ القجرة مؽ خالل سخعة اءداا عشج اإلنظالق والتى تتسثل فى  السضجان والزسار
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م/ث عشج رمى 35م/ث عشج رمى السظخقة 26م/ث عشج رمى القخص , و26م/ث عشج دفع الجمة . و13
 (  75:  2الخمح . ) 

أن القجرة العزمية ليا أىسضتيا فى مدابقات ذات  (6112طفً )عصبو انذيٍ عجذانخبنك يصٔٚضٛف 
الحخكات الستكخرة مثل العجو , الجرجات , الدباحة , وكحلػ فى السدابقات ذات الحخكة الؾحضجة والتى 
تتظمب فضيا سخعة اءداا كالجفع أو اإلرتقاا أو سخعة اإلنظالق مثل سباقات الخمى , والؾثب , والقفد . ) 

12  :138  ) 

أن تشسية القجرة العزمية عؽ طخيق تجريبات  Wilmore &Costill (0222)ويهًىس , كىعتيم ٔٚركس 
 (126:  24تجسع بضؽ صفتى القؾة العزمية والدخعة معا  أفزل فى تجريب صفتى القؾة أو الدخعة . )

سخيع أن التجريبات البمؾمضتخية تتظمب حجوث تحسضل  (6102ويشي ثغطىيغً أزًذ ثغطىيغً )
ب العسضق فإن الالعب يقفد مؽ مدتؾى ثلمعزالت لضؤدى ذلػ اإلنكباض سخيع أيزا . فسثال عشج أداا الؾ 

تمسذ قجماه اءرض تشثشى ركبتاه تحت تأثضخ طاقة حخكية ناتجة عؽ  عشجماأعمى لسدتؾى أكثخ إنخفاضا , و 
ا عمى مدتؾى نذاط رد الفعل فى الدقؾط , إن الجرجة التى تشثشى بيا الخكبتضؽ إبان الدقؾط تعتسج كثضخ 

السغدل العزمى , فمؾ كانت اءلياف العربية الراعجة والسدؤلة عؽ السدتؾى الداكؽ لمسغدل العزمى 
فى حالة نذاطية جضجة , عشجىا سيكؾن رد الفعل الداكؽ عمى مدتؾى عالى بحضث أنو أية إطالة بديظة 

اض قؾى فى تمػ العزالت عؽ طخيق رد الفعل فى العزمة ذات اءربع رؤس الفخحية سضؤدى إلى إنكب
 (204:2االطالى الحخكى .       )

أن التجريب باالثقال ىؾ طخيقو مؽ طخق إعجاد   (6111عجذانعضيض انًُش, َبسيًبٌ انخطيت )ٔٚركس        
يب وتيضئة االعب بإستخجام مقاومات متجرجة لديادة السقجرة عمى انتاج القؾة أو مؾاجيتيا ,ويتزسؽ تجر 

اءثقال أداا تسخيشات باءثقال فى محاولة لجعل الفخد أقؾى مؽ وأكثخ مقجرة وفعالية,ولديادة حجؼ العزالت 
وتحدضؽ اءداا الحخكى )تظؾيخ السيارات الحخكية اءساسية ( باإلضافة إلى التغضخات فى مكؾنات الجدؼ , 

 (27:10القرؾى .      )  وال يذتخط أن يتؼ ذلػ بإستخجام السقاومات القرؾى أو اءقل مؽ

 أن مبادىا التجريب باءثقال ىى  David Sandler   (6112)يزكش وديفيذ عبَذنش  

 مبجأ التكيف لمجيج ويعشى قجرة العزمة عمى التاقمؼ والتكيف مع زيادة التجريب التجريجية . -1
 ات .مبجأ الخاحة الكافية ويعشى إعظاا وقت كافى لمخاحة ءستعادة الذفاا بضؽ الؾحج -2
%مؽ أقرى ثقل يسكؽ رفعو 75مبجأ السقاومة قخب الحج اءقرى  ويعشى التجريب بسقاومة التتعجى  -3

. 
 مبجأ التحكؼ فى سخعو الحخكة ويعشى التحكؼ فى سخعو انكباض وإنبداط الحخكة . -4
 مبجأ رفع الحسل ويعشى زياده الحسل فؾق قجرات االعب بقمضل . -5
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 التسخيؽ . مبجأ الخرؾصية ويعشى تحقضق اليجف مؽ -6
 (11:19.  ) مبجأاإلتدانفصالتشسيةالعزميةويعشصتشسيةالسجسؾعاتالعزميةالعاممةوالسقابمو -7

أن يسكؽ أداا التجريب باءثقال مع  (6101)خيشيخ إثشاهيى انغكشي , دمحم خبثش ثشيمع ٔرٕضح        
ى ىحا الجمج وأطمقؾا عميو التجريب البمضؾمتخى فى نفذ الؾحجة التجريبية وقج أ ار اءوروبضؾن قجيسا  إل

مدسى التجريب السخكب ,ويحجث التجريب السخكب عشجما يتشاول التجريب باءثقال مع التسخيشات البمضؾمتخية 
فى نفذ الؾحجة التجريبية مؽ السؾسؼ ,وقج أوضح أن الخياضضضؽ المحيؽ يؤدون كال الشؾعضؽ مؽ التجريب 

ؼ ذلػ إستخجام طاقة اإلجياد السظاطية )السخونو( أو يديل رد باءثقال والتسخيشات البمضؾمتخية , وقج يجع
 (99:01.    ) الفعل السشعكذ لإلطالة إلى حج بعضج عؽ تجريب القجرة القرؾى 

إلى أن السجربضؽ وعمساا الخياضة قامؾا بتظؾيخ التجريب Donald Chu   (0222 )دوَبنذ شى  ٔٚشٛس
االثقال ذات الذجة العالية مع تجريبات الترادم والتى تعخف السخكب بيجف الحرؾل عمى نتا ج لتجريبات 

م , وىؾ 1995با الغخبية مشح عام و بتجريبات البمضؾنتخك , وأصبح يدتخجم عمى نظاق واسع واسع فى أور 
عبارة عؽ نغام تجريبى يسدج تجريبات القؾة وتجريبات الدخعو عؽ طخيق إستخجام تجريبات السقاومة ) 

ة العالية مع تجريبات الترادم , والتى تعخف باسؼ البمضؾمتخك وذلػ لمؾصؾل لألداا اءثقال( ذات الذج
اءمثل حضث يسشح االعب الحرؾل عمى أقرى نتا ج فى أقرخ زمؽ مسكؽ مؽ خالل الجسع بضؽ فؾا ج 

 (43: 01.) ومدايا التجريب باءثقال والتجريب الترادمى

تجريب السخكب ىؾ أحج أنساط التجريب الحى أن ال J ohn Shepherd (6102)خىَشيجشد ٚؼسفّ 
 (106:22يدتخجم فيو تجريبات اءثقال والتسخيشات فى نفذ الؾحجة . )

( أن التجريب السخكب طخيقو تدتخجم فضيا 6112) Brad Mc Gregorثشاد يكدشيدىس ٔٚؼسفّ أٚضبً 
 (21:118تحدضؽ القؾة اإلنفجارية . )السقاومات الثقمضمة والخفيفة بظخيقو تبادلية , تيجف فى الشياية إلى 

أن التجريب William Kraemer, Fleck, Steven J.(6102)ونيبو كشيًش,عتيفٍ فهيكٔٚضٛف 
السخكب عبارة عؽ تجريبات لتشسية القؾة العزمية بإستخجام الثقل يعقبيا فتخات راحة , ثؼ تجريبات لتسشية 

التجريب السخكب مثل نؾعية التجنخيشات وفتخات الخاحة القجرة مثل الؾثب , وىشاك عجة عؾامل تحجد طبيعة 
 (190:23بضؽ التسخيشات . )

أن التخظيط بالشدبة لعسمية التجريب مؽ اءسذ اليامة  (6102يسًىد إعًبعيم انهبشًً )ٔٚسٖ          
خالل لزسان العسل عمى رفع السدتؾى الخياضى , فالؾصؾل إلى السدتؾيات العميا ال يأتى جدافا  بل مؽ 

التجريب السشغؼ لفتخة طؾيمة , وىحا يعظى أىسية بالغة لمجور الحى يمعبو التخظيط بالشدبة لعسمية التجريب .     
(116 :49) 

 أن بعض أسذ نجاح التجريب الخياضى لمشا ئضؽ وىى كاءتى : (6102وخذي يصطفً انفبتر )ٚركس   
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 يثة .إعجاد السجرب الجضج والسؤىل عمسيا لظخق التجريب الحج -1
 إلنتقاا الجضج لالعبضؽ وتشسيو قجرات السؾاىب .ا -2
 تؾفضخ اإلمكانات السادية والبذخية بسا يتال ؼ مع مدتججات العرخ . -3
 الخعاية الرحية الستكاممة لمخياضضؽ . -4
 وجؾد االخرا ضؽ الشفدضضؽ لمفخيق . -5
 (55:17ترسيؼ البخامج التجريبية السشاسبو وفقا لقجرات االعبضؽ . ) -6
ويتزح أن مدباقة الؾثب العالى  مؽ السؾضؾعات التى ما زالت تذغل أذىان السيتسضؽ بعسمية التجريب  

مؽ أجل تحقضق التظؾر الخقسى ليحه السدابقة ,ومؽ خالل مخاجعو نتا ج البظؾالت الجولية واءوليسبية 
عالسيا  , ويخجع ذلػ الى عجة والعخبية  فى الدشؾات الدابقة يتزح لشا التظؾر السحىل فى اءرقام السدجمة 

استخجام طخق التجريب الحجيثة , وعمى الخغؼ مؽ ىحا التقجم السحىل فى اءبحاث العمسية ىسيا عؾامل مؽ أ 
إال أن انخفاض الخقؼ السرخى بات أمخا  ممحؾعا  إذا ما قؾرن بالخقؼ العالسى الحى يسثل وجؾد مذكمة ,وعشج 

ا ممحؾع ا فى مالحغة اءرقام السرخية ومقارنتيا  باءرقام الكياسية العخبية والعالسية وجج الباحث إنخفاض 
اءرقام الكياسية السرخية لسدابقة الؾثب العالى , والججول التالى يؾضح ذلػ اءرقام الكياسية لمؾثب العالى 

 رجال.
 (0خذول )

 األسلبو انميبعيخ
انشلى 

 انًغدم
 صبزت انشلى

خُغيخ صبزت 

 انشلى
 انًكبٌ انغُخ

 اظجبَٛب 0991 كٕثب خبفٛٛس ظٕرٕيبٕٚز يزس 0.23 انسقى انؼبنًٗ

 ظباليُكب 0994 أيسٚكٗ رشبزنص أٔظزٍ يزس 0.19 انسقًٗ األٔنًٛجٗ

 اندٔحّ 0114 قطس يؼزص ػٛعٗ ثسشٛى يزس 0.10 انسقى انؼسثٗ

 رَٕط 0113 يصسٖ كسٚى ظًٛس نطفٙ يزس 0.03 انسقى انًصسٖ

العالسية وجج و وبسالحغة العبى الؾثب العالى بشادى طشظا الخياضى وبسقارنة أرقاميؼ باءرقام السرخية 
انخفاضا ممحؾعا فى السدتؾى الخقسصؾبتظبضق إختبار الؾثب العسؾدى لدخجشت تؾصل الباحث الى إنخفاض 

إلى أن تؾصل إلى محاولة ممحؾظ فى القجرة العزمية,مسا دعى الباحث الى دراسة مدببات تمػ السذكمة 
  اجخاا ىحا البحث وىؾ محاولة إليجاد أحج الحمؾل السشاسبة ليحه السذكمة
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 أهًيخ انجسث :

 األهًيخ انعهًيخ :

 يعتبخ ىحا البحث اتجاىا ججيجا  نحؾ استخجام اءسمؾب السخكب  لستدابقي الؾثب العالى. -0
 .فتح مجال لمبحث والجراسو فى مجال الخياضات االخخى   -2

مجاد الباحثضؽ والسجربضؽ بالتجريب السخكب السقتخح في مجال التجريب وأيزا إقج تديؼ ىحه الجراسة في   -1
 استخجام أسالضب متشؾعة في مدابقات العاب القؾى .

رتقاا بالقجرات البجنية ومدتؾى اءداا السيارى إلبشاا بخنامج تجريبي عمى أسذ عمسية, قج يديؼ في ا -4
 العالى . لستدابقى الؾثب

 تؾضح أىسية  التجريب السخكب وارتباطو ببعض اءسالضب الحجيثو  فى مجال التجريب الخياضى .-5
 األهًيخ انتطجيميخ :

تؾجيو نغخ مجربى ألعاب القؾى إلى أىسية التجريب السخكب وتأثضخه عمى الالعبضؽ عشج التجريب  -1
 والسشافدة .

 لجى العبي الؾثب العالى .اإلرتقاا بسدتؾى الالعبضؽ بجنيا  ومياريا   -2
قج تداعج نتا ج الجراسة مجربى مدابقة الؾثب العالى فى تخظيط وبشاا البخامج التجريبية الخاصة والتى  -3

 تعسل عمى تحدضؽ السدار الحخكى لألداا الفشى التكشيكى لستدابقى الؾثب العالى .
 دتؾي اءداا السيارى قضج البحث .تحجيج أىسية اإلعجاد البجني في البخنامج التجريبي السقتخح عمي م -4

 هذف انجسث :

رسيؼ بخنامج تجريبي مقتخح لمتجريب السخکب عمي تظؾيخ القجرة العزمية والسدتؾى الخقسي لستدابقي ت
 .الؾثب العالي

 تأثضخ البخنامج التجريبى عمى القجرة العزمية -0

 فشوض انجسث :

البعجى فى اإلختبارات البجنية لرالح الكياس البعجى تؾجج فخوق دالة إحرا ي ا بضؽ الكياس القبمى والكياس 
. 

 تؾجج فخوق دالة إحرا ي ا بضؽ الكياس القبمى والكياس البعجى فى السدتؾى الخقسى لرالح الكياس البعجى .
 إخشاءاد انجسث :

 يُهح انجسث:

الكياس القبمى  إستخجم الباحث السشيج التجخيبى بشغام الترسيؼ التجخيبى ذو السجسؾعة الؾاحجة عؽ طخيق
 والبضشى والبعجى لسشاسبتو ءىجاف طبيعة ىحا البحث .
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 يدتًع وعيُه انجسث:

 : يدتًع انجسث

إ تسمت عضشة البحث عمى سبعة العبضؽ لمؾثب العالى مؽ مجتسع العبى نادى طشظا الخياضى والسدجمضؽ 
( سشة وتؼ إختيارىؼ 22: 18), وتتخاوح أعسارىؼ مؽ 37باإلتحاد السرخى ءلعاب القؾى لميؾاه وعجدىؼ 

 بالظخيقة العسجية .

 تىصيف انعيُخ :

 (6خذول )
 انذالالد اإلزصبئيخ نتىصيف انعيُخ فً انًتغيشاد االعبعيخ ليذ انجسث نجيبٌ اعتذانيخ انجيبَبد

=ٌ7 

 انًتغيشاد و
 وزذح

 انميبط
 ػانًتىع

 انسغبثي
 انىعيػ

االَسشاف 
 انًعيبسي

 االنتىاء انتفهطر

       دالالد انًُىيعذالد  

 1.79- 0.11- 0..1 01.11 09.29 ظُخ/شٓس انعٍ 0
 1.24 1.11- 1.01 0.1.41 0.0.49 ظى انطٕل 0
 .1.2- 0.14- .3.1 11..7 72.44 كجى انٕشٌ 1
 0.01 0.07 .0.4 2.11 4..2 ظُخ/شٓس انؼًس انزدزٚجٗ 2

       االختجبساد انجذَيخ 

 1.40- 0.23- 4.33 43.11 40.09 ظى انٕثت انؼًٕدٖ يٍ انثجبد 0
 1.12- 0.32- 1.17 0.23 0.20 يزس انٕثت انؼسٚض يٍ انثجبد 0
 1.23- 0.99- 2.94 30.11 70..2 ػدد ثبَٛخ 03انٕثجبد انًززبنٛخ فٗ انًكبٌ نًدح  1
 0.24- 0.94 0.00 04.71 04.09 يزس جساو ثٛد ٔاحدح نأليبو 911زيٗ ثقم ٔشَّ 2
 1.34 0.14- 1.34 3.01 3.00 يزس كجى ثبنٛدٍٚ نأليبو1دفغ كسح طجٛخ  3
 1.07 0.77- 1.30 0.01 0.24 يزس انشد انؼًٕدٖ نهرزاػٍٛ 4

 1.01 0.20- 1.17 4.13 3.92  انًعزٕٖ انسقًٗ 

( انًزٕظظ انحعبثٙ ٔانٕظٛظ ٔاإلَحساف انًؼٛبز٘ ٔانزفهطح ٔيؼبيم اإلنزٕاء فٗ  0ٕٚضح جدٔل ) 

قٛد انجحث ٔٚزضح قسة انجٛبَبد يٍ إػزدانٛخ انزٕشٚغ ٔرًبثم انًُحُٗ اإلػزدانٗ حٛث انًزغٛساد األظبظٛخ 

( يًب ٚؼطٗ دالنخ يجبشسح ػهٗ خهٕ انجٛبَبد يٍ 1)±رسأحذ قٛى يؼبيم اإلنزٕاء ٔيؼبيم انزفهطح يب ثٍٛ 

 . ػٕٛة انزٕشٚؼبد انغٛس إػزدانٛخ

 أعجبة اختيبس انعيُخ:

 طؾال فتخة البخنامج .ضسان وجؾد انتغام الالعبضؽ  -

 مؾافقة الالعبضؽ عمى إجخاا الكياسات ليؼ . -

 . جسيع الالعبضؽ مقضجيؽ باالتحاد السرخى ءلعاب القؾى  -

 وعبئم و أدواد خًع انجيبَبد :

 لزسان دقة الكياسات الستحرل عمضيا قضج البحث ,إستخجم الباحث أدوات جسع البيانات التالية : 
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 لكياس القجرة العزمية فى مدابقة الؾثب الظؾيل . اإلختبارات البجنية -1

 لمباحث الستاحة السعمؾمات و بكة اءبحاث و العمسية السخاجع مؽ البجنية اإلختبارات تحجيج وقجتؼ
 رقؼ الججول ويؾضحيا القؾى  ألعاب تجريب فى والستخررة

 

 

 

 ( 2خذول ) 

 اإلختجبساد انجذَيخ انًغتخذيخ في انجسث

 

 األدواد انًغتخذيخ وزذح انميبط انهذف اعى اإلختجبس و

قٛااابض انقااادزح انؼضاااهٛخ  انٕثت انؼًٕدٖ يٍ انثجبد 0

 نهسجهٍٛ 

 ظجٕزح يدزجخ  ظُزًٛزس

قٛااابض انقااادزح انؼضاااهٛخ  انٕثت انؼسٚض يٍ انثجبد 0

 نهسجهٍٛ 

 شسٚظ قٛبض  يزس 

انٕثجاابد انًززبنٛااخ فااٙ انًكاابٌ  1

 ثبَٛخ  03نًدِ 

: قٛاابض انقاادزح انؼضااهٛخ 

 نؼضالد انسجهٍٛ

يٛصاٌ نهإشٌ   جٓابش  ػدد

قٛاابض انطاإل   ظاابػخ 

 اٚقبف

جااساو 911زيااٗ ثقاام ٔشَااّ  2

 نأليبو يٍ يعزٕٖ انكزف

قٛااابض انقااادزح انؼضاااهٛخ  

 نهرزاع ٔانكزف 

جااساو   911ثقاام شَااّ  يزس

 شسٚظ قٛبض

كجى ثبنٛادٍٚ 1دفغ كسح طجٛخ  3

نألياابو يااٍ يعاازٕٖ انصاادز 

 يٍ انجهٕض ػهٗ كسظٗ 

انقااادزح انؼضاااهٛخ قٛااابض 

 نهرزاػٍٛ ٔحصاو انكزف

كسظااااٗ   حجاااام كااااسح  يزس

كجاااااى  1طجٛاااااخ شَاااااّ 

 شسٚظ قٛبض

قٛااابض انقااادزح انؼضاااهٛخ  انشد انؼًٕدٖ نهرزاػٍٛ 4

 نهرزاػٍٛ ٔانكزف

حجم   كسظاٗ  شاسٚظ  ظُزًٛزس

قٛااااااااابض  ػاليااااااااابد 

 الصقخ

 

( اإلخزجاابزاد انجدَٛااخ انًعاازىديخ فااٗ انجحااث ٔانٓاادف يُٓااب ٔٔحاادح انقٛاابض ٔاألدٔاد  1ٕٚضااح جاادٔل )

 انًعزىديخ .

 : انًمتشذ نتذسيجً انجشَبيدب فً انًغتخذيخ انًغبعذح وانىعبئم األخهضح -6

 . الظؾل لكياس الخيدتامضتخ جياز -0
 . الؾزن  لكياس طبى مضدان -0
 . ثانية ءقخب الدمؽ لكياس إيقاف ساعات -1
 . الجم ضغط لكياسMarsuall Blood pressure جياز -2
 . الشبض لكياس Untri pulse metertجياز -3
 . السدافة لكياس قياس  خيط -4
 . الصقة وطبا ضخوعالمات مظاطو وحبال  خا ط -7
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 .سؾيجية مقاعج أثقال -.
 .وحؾاجدحجيج اإلرتفاعات مختمفة خذبية صشاديق -9
 بالستيػ وأقساع واحبال طبية كخات -   10
 

 

 انًعبندبد اإلزصبئيخ :

لتحمضىىىل الشتىىىا ج ولىىىحلػ  SPSSتسىىىت السعالجىىىة اإلحرىىىا ية عىىىؽ طخيىىىق إسىىىتخجام الحاسىىىب اآللىىىى ببخنىىىامج 
 لمحرؾل عمى :

 الستؾسط الحدابى . -
 اإلنحخاف السعيارى . -
 الؾسيط . -
 التفمظح . -
 اإللتؾاا . -
 معامل اإلرتباط . -
 معامل الرجق . -
 تحمضل التبايؽ . -
 .ندبة التحدؽ السئؾية  -

 

 ( 2خذول )

 دالنخ انفشوق ثيٍ يتىعطبد انًدًىعخ انًًيضح وانًدًىعخ غيش انًًيضح نجيبٌ

 يعبيم انصذق نالختجبساد انجذَيخ ليذ انجسث

ٌ0ٌ=6=2 

 االختجبساد انجذَيخ و

وزذح 

 انميبط

انًدًىعخ 

 انًًيضح

انًدًىعخ انغيش 

 يًيضح

فشوق 

انًتىع

 غبد

 ليًخ

 د
 6ايتب

 يعبيم

 انصذق
 ع± ط ع± ط 

 7..1 1.74 3.71 9.20 0.43 37.02 0.37 44.43 انًزس  انٕثت انؼًٕدٖ يٍ انثجبد 0

 1.90 2..1 7.07 1.21 1.00 0.00 .1.1 0.32 انًزس  انٕثت انؼسٚض يٍ انثجبد 0

 2..1 1.71 .2.7 4.91 .0.4 1..23 1.10 30.74 انؼدد ثبَٛخ 03انٕثجبد انًززبنٛخ فٗ انًكبٌ نًدح  1

 2..1 1.71 0..2 0.30 1.72 03.07 ...1 .07.7 انًزس  جساو ثٛد ٔاحدح نأليبو 911ثقم ٔشَّزيٗ  2

 7..1 1.74 .3.4 .0.1 1.10 2.40 1.07 3.49 انًزس  كجى ثبنٛدٍٚ نأليبو1دفغ كسح طجٛخ  3

 1.90 1..1 4.94 1.33 1.01 0.20 1.00 0.97 انًزس  انشد انؼًٕدٖ نهرزاػٍٛ 4

 0.11. = 13ػُد يعزٕٖ يؼُٕٚخ قًٛخ د انجدٔنٛخ 

 0يعزٕٚبد قٕح انزبثٛس نًؼبيم اٚزب 

 =ربثٛس ضؼٛف 1.11يٍ صفس انٗ اقم يٍ 

 =ربثٛس يزٕظظ 1.31انٗ اقم يٍ 1.11يٍ

 انٗ اػهٗ   =ربثٛس قٕٖ 1.31يٍ 
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. بىىىىضؽ متؾسىىىىظي 05( وجىىىؾد فىىىىخوق ذات داللىىىىة إحرىىىا ية عشىىىىج مدىىىىتؾى معشؾيىىىة  4يتزىىىح مىىىىؽ جىىىىجول ) 
السجسؾعىىة السسضىىدة والسجسؾعىىة غضىىخ مسضىىدة لإلختبىىارات البجنيىىة قضىىج البحىىث ءن ت السحدىىؾبة أعمىىى مىىؽ ت 

كسا يتزح حرؾل جسيع اإلختبارات عمى قؾة تاثضخ و معامالت صجق عاليىة ءن قيسىة حجىؼ 0الججولية  
مسىا يىجل عمىى أن حجىؼ التىأثضخ لمبخنىامج التىجريبى عمىى اإلختبىارات البجنيىة  0.50( أكبخ مؽ 2التأثضخ )إيتا
 . كان قؾيا  

 

 ( 2خذول ) 
 يعبيم االستجبغ ثيٍ انتطجيك االول وانتطجيك انثبًَ فً االختجبساد

 انجذَيخ نجيبٌ يعبيم انثجبد
= ٌ06 

 االختجبساد انجذَيخ و

وزذح 

 انميبط 
 انتطجيك انثبًَ انتطجيك االول

 يعبيم االستجبغ
 ع± ط ع± ط 

 ...1 1.04 40.00 1.37 40.93 انًزس انٕثت انؼًٕدٖ يٍ انثجبد 0

 1.91 1.03 0.17 1.01 0.11 انًزس  انٕثت انؼسٚض يٍ انثجبد 0

 4..1 .1.7 29.40 2.24 29.11 انؼدد ثبَٛخ 03انٕثجبد انًززبنٛخ فٗ انًكبٌ نًدح  1

 9..1 0.00 04.71 0.01 04.31 انًزس  جساو ثٛد ٔاحدح نأليبو 911ٔشَّزيٗ ثقم  2

 1.91 1.34 3.09 1.21 3.03 انًزس كجى ثبنٛدٍٚ نأليبو1دفغ كسح طجٛخ  3

 1.90 1.02 0.73 1.03 0.71 انًزس انشد انؼًٕدٖ نهرزاػٍٛ 4

 
 1.22. = 13قًٛخ ز انجدٔنٛخ ػُد يعزٕٖ يؼُٕٚخ 

( وجؾد إرتباط ذو داللة احرا ية بضؽ التظبضق اءول والتظبضق الثىانى  ) إعىادة تظبضىق  5يؾضح ججول ) 
. مسىىا يذىىىضخ الىىىى ثبىىىات 05االختبىىار  ( فىىىى  اإلختبىىىارات البجنيىىة لىىىجى عضشىىىة التقشىىىضؽ عشىىج مدىىىتؾى معشؾيىىىة 

 . االختبار

 أعظ وظع انجشَبيح انتذسيجً :

 شفضحه .تحجيج ىجف البخنامج وأىجاف كل مخحمة مؽ مخاحل ت -1
مخاعاة الفخوق الفخدية واالستجابات الفخدية لالعبضؽ ) صفات وخرىا   الالعىب الفخديىة ( وذلىػ  -6

 بتحجيج السدتؾى.

 تحجيج أىؼ واجبات التجريب وتختضب أسبقضتيا وتجرجيا . -3
 مال سة البخنامج التجريبى لمسخحمة الدشية وخرا   الشسؾ لالعبضؽ. -4
 تشغيؼ وتشؾيع واستسخارية التجريب. -5
 .السؾازنة بضؽ عسؾمية التجريب وخرؾصضتو -6
 مخونة البخنامج التجريبى وصالحضتو لمتظبضق العسمي. -7
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 .تشاسب درجة الحسل فى التجريب مؽ حضث الذجة والحجؼ والكثافة -8
التىىجرج فىىى زيىىادة الحسىىل والتقىىجم السشاسىىب والذىىكل التسىىؾجي والتؾجيىىو لألحسىىال التجريبيىىة السحىىجدة  -9

 التجريبية.وديشاميكية اءحسال 
 . االىتسام بقؾاعج اإلحساا والتيج ة-10

 أعظ تمُيٍ انتذسيت انًشكت:

والىىحى يقىىؾم بالىىجمج بىىضؽ التىىجريبات البمضؾمتخيىىة العزىىمية يعىىج التىىجريب السخكىىب بأنىىو التىىجريب السظىىؾر لمقىىجرة 
يبات اءثقىال يزىيف أن بعىض الخياضىضضؽ يقؾمىؾا بىأداا تىجر و  والتجريبات باءثقال فى وحجة تجريبية واحجة ,

مىىع تىىجريبات البمضىىؾمتخك فىىي نفىىذ الؾحىىجة التجريبيىىة , وال يىىتؼ اسىىتخجام تىىجريبات البمضىىؾمتخك بيىىجف اإلحسىىاا 
لتىىىجريبات اءثقىىىال , بىىىل يىىىتؼ اسىىىتخجاميا بىىىضؽ مجسؾعىىىات اءثقىىىال أو كجىىىدا ر يدىىىي داخىىىل تىىىجريب مجسؾعىىىة 

الخياضضضؽ الحرؾل عمى أفزل نتا ج  اءثقال , وىحا ما يظمق عميو التجريب السخكب ومؽ خاللو يدتظيع
 لتجريبيؼ.

 %  طبقا  لقجرة كل نا ىا عمى حجه.90-80الذجة تتخاوح مابضؽ  -
 تكخار لكل تسخيؽ . 6:10عجد التكخارات مابضؽ  -
 مجسؾعة . 3:4عجد السجسؾعات مابضؽ  -
 ق5:3ق وبضؽ السجسؾعات 3:1زمؽ الخاحة بضؽ التسخيشات  -

 : انتذسيجً انجشَبيح وظع خطىاد 7

 العمسية الجراسات عمى اإلطالع طخيق عؽ وذلػ العالى الؾثب بشا ىا الخاصة البجنية تحجيجالرفات-0
 الباحث وقام القؾى  ألعاب ومدابقات انسٚبضٗ انزدزٚتفٙ  انًزىصصخ انؼهًٛخ والسخاجع الدابقة البحؾث و

 . البخنامج عمضيا إ تسل والتى والخاصة العامة البجنية الرفات تسخيشات بؾضع
 . التجريبى البخنامج عمضيا إ تسل التى اءساسية لمسيارات تجريبات وضع-2
 (.3×12) يؾما   90 وىى التجريبى لمبخنامج الدمشية الفتخة تحجيج-3
 . تجريبية وحجات ثالث بؾاقع اءسبؾعية التجريبية تحجيجعجدالؾحجات-4
 . مشخفض وأسبؾع عالى أسبؾع2 وىحايعشى( 1:  2) بظخيقو الحسل دورة تذكضل -5
 ( أقرى – عالى – متؾسط)   جات ثالث إلى اءحسال تقديؼ-6

 : كبألتً نتذسيجيخ ا نهىزذح وانفًُ انضيًُ انتىصيع

 (انتًهيذي: ) اندضءاألول أوالا 
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 االحسااواالعجادالعام
 . واإلطالة السخونة وتسخيشات العزالت وتيضئة العام البجنى واالعجاد اإلحساا تتزسؽ دقيقو 25

ا   ( األعبعً: ) اندضءانثبًَ ثبَيب

 السيارى  واالعجاد الخاص االعجاد
 الحخكية القجرات تجريبات مع السضؾتاتيػ وتجريبات السخكبة يتخممياالتجريبات دقيقة 85

 (انختبيً:) اندضءانثبنث ثبنثب

 . الظبيعية لمحالة لمعؾدة واستخخاا تيج ة وتساريؽ صغضخة لعبات تتزسؽ دقا ق 10
 : انًشكت انتذسيت نجشَبيح انكهً انضيٍ

 (3×12) يؾم 90 زمشية لسجة البخنامج تشفضح تؼ

 وحجة . 36وحجات =  3×أسبؾع  12البخنامج التجريبى زمشو  = 
 دقيقة .4320دقيقة= 120×وحجة 36

       % = 15االحساا 

   
 ق 648=  

       %= 55االعجاد البجنى 

   
 ق 2376= 

       % = 25االعجاد السيارى 

   
 ق 1080=  

      % = 5الختام 

   
 ق 216=  

 زمؽ كل فتخة داخل الؾحجه التجريبية : 3/7/3
      % = = 15االحساا 

   
 =18 

      %= = 55االعجاد البجنى 

   
  =66 

      % == 25العجاد السيارى 

   
  =30 

     % = 5الختام 

   
  =6 
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 : انُتبئح عشض
 (2خذول )

انميبط انجعذي (  فً  -انميبط انجيًُ  -تسهيم انتجبيٍ ثيٍ ليبعبد انجسث انثالثخ ) انميبط انمجهً 
 اإلختجبساد انجذَيخ ليذ انجسث

-  = ٌ7 

 يصذس انتجبيٍ االختجبساد انجذَيخ و
دسخخ 
 انسشيخ

يدًىع 
 انًشثعبد

يتىعػ 
 انًشثعبد

 ليًخ ف

 انثجبدانىثت انعًىدي يٍ  0

 22.021 022.220 6 ثيٍ انميبعبد

 2.671 006.227 02 داخم انميبعبد ٭00.122

  620.622 61 انًدًىع

 انىثت انعشيط يٍ انثجبد 0

 1.127 1.072 6 ثيٍ انميبعبد

 1.101 1.072 02 داخم انميبعبد ٭2.122

  1.222 61 انًدًىع

1 
انىثجبد انًتتبنيخ فً انًكبٌ 

 ثبَيخ 02نًذح 

 22.021 72.220 6 ثيٍ انميبعبد

 2.022 266.270 02 داخم انميبعبد ٭06.222

  211.226 61 انًدًىع

2 
خشاو ثيذ  211سيً ثمم وصَه

 وازذح نأليبو

 2.622 06.276 6 ثيٍ انميبعبد

 1.222 02.226 02 داخم انميبعبد ٭7.072

  62.002 61 انًدًىع

3 
كدى ثبنيذيٍ 2دفع كشح غجيخ 

 نأليبو

 1.222 0.702 6 ثيٍ انميبعبد

 1.120 2.200 02 داخم انميبعبد ٭01.222

  2.167 61 انًدًىع

 انشذ انعًىدي نهزساعيٍ 4

 1.222 0.622 6 ثيٍ انميبعبد

 1.122 2.726 02 داخم انميبعبد ٭01.722

  7.101 61 انًدًىع

 

 2.22= 1.12ويغتىي يعُىيخ  02,  6زشيخ ليًخ ف اندذونيخ عُذ دسختً  -

 -الكيىاس البضشىى  -( داللة الفخوق بضؽ قياسات البحث الثالثة  )الكياس القبمى  6يؾضح ججول ) -
حضىث أن قيسىة ف 0.05الكياس البعجى ( فى اإلختبارات البجنية قضج البحث عشىج مدىتؾى معشؾيىة  

قياسىىىات  السحدىىؾبة أعمىىىى مىىؽ قيسىىىة ف الججوليىىة ويتزىىىح وجىىىؾد فىىخوق ذات داللىىىة إحرىىا ية بىىىضؽ
لبيىىان اقىىل داللىىة فىىخوق معشؾيىىة بىىضؽ   LSDدفىىع  الباحىىث الىىى  أجىىخاا  اختبىىار البحىىث الثالثىىة  مسىىا 

 الكياسات .
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 ( 7خذول )
 الم دالنخ فشوق يعُىيخ ثيٍ ليبعبد انجسث انثالثخ  )انميبط انمجهً

 انميبط انجعذي ( فً اإلختجبساد انجذَيخ ليذ انجسث -انميبط انجيًُ 
- =ٌ7 

 انًتىعطبد انميبعبد االختجبساد انجذَيخ و
 فشوق انًتىعطبد

LSD  انميبط
 انمجهً

انميبط 
 انجيُي

انميبط 
 انجعذي

0 
انىثت انعًىدي يٍ 

 انثجبد

 ↑*2.62 ↑*2.62  26.62 انميبط انمجهً

 ↑*2.11   22.27 انميبط انجيُي 6.22

    22.27 انميبط انجعذي

 انىثت انعشيط يٍ انثجبد 0

 ↑*1.66 1.01  6.20 انميبط انمجهً

 ↑*1.06   6.20 انميبط انجيُي 1.00

    6.22 انميبط انجعذي

1 
انىثجبد انًتتبنيخ فً 

 ثبَيخ 02انًكبٌ نًذح 

 ↑*2.70 ↑*6.11  22.70 انميبط انمجهً

 ↑*6.70   21.70 انميبط انجيُي 0.22

    22.22 انميبط انجعذي

2 
خشاو  211سيً ثمم وصَه

 ثيذ وازذح نأليبو

 ↑*0.27 1.22  02.02 انميبط انمجهً

 0.10   07.12 انميبط انجيُي 0.12

    02.12 انميبط انجعذي

3 
كدى 2دفع كشح غجيخ 

 ثبنيذيٍ نأليبو

 ↑*1.71 ↑*1.22  2.00 انميبط انمجهً

 ↑*1.22   2.27 انميبط انجيُي 1.26

    2.20 انميبط انجعذي

 انشذ انعًىدي نهزساعيٍ 4

 ↑*1.22 ↑*1.20  0.22 انميبط انمجهً

 ↑*1.62   0.72 انميبط انجيُي 1.67

    6.12 انميبط انجعذي

 

الكيىاس البضشىى  -اقل داللة فخوق معشؾية بضؽ قياسات البحث الثالثة  )الكيىاس القبمىى(  7ٕٚضح جدٔل  ) 
 الكيىىىىىىىىىىىىىىىىاس البعىىىىىىىىىىىىىىىىجى ( فىىىىىىىىىىىىىىىىى االختبىىىىىىىىىىىىىىىىارات البجنيىىىىىىىىىىىىىىىىة قضىىىىىىىىىىىىىىىىج البحىىىىىىىىىىىىىىىىث كسىىىىىىىىىىىىىىىىا يؾضىىىىىىىىىىىىىىىىح جىىىىىىىىىىىىىىىىجول  -
الكيىاس البعىجى ( أن  -الكياس البضشىى  -( لإلختبارات البجنية لكياسات البحث الثالثة  )الكياس القبمى 6) 

وق بضؽ الستؾسظات لرالح الكياس البعىجى حضىث يتزىح وجىؾد فىخوق دالىة إحرىا يا  بىضؽ ىشاك تحدؽ لمفخ 
الكياس القبمى والكياس البضشى لرالح الكياس البضشى وتؾجج فخوق دالة إحرا يا  بضؽ الكياس البضشى والكياس 

 البعجى لرالح الكياس البعجى .
 

البضشى لرالح الكياس البضشىى حضىث أن الىخقؼ تؾجج فخوق دالة إحرا يا  بضؽ الكياس القبمى والكياس  -
 ( فى الؾثب العسؾدى مؽ الثبات.L.S.Dأكبخ مؽ قيسة )

وتؾجىج فىىخوق دالىة إحرىىا يا  بىىضؽ الكيىاس البضشىىى والكيىاس البعىىجى لرىىالح الكيىاس البعىىجى حضىىث أن  -
 . ( فى الؾثب العسؾدى مؽ الثباتL.S.Dالخقؼ أكبخ مؽ قيسة )
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50
60
70

       
      

       
       

       
      

62.29 65.57 68.57

الو   العمود  م  ال با 

 
 (  0شكم ) 

 .انًتىعطبد انسغبثيخ ثيٍ انميبط انمجهً وانجيًُ وانجعذي فً إختجبس انىثت انعًىدي يٍ انثجبد

 

تؾجج فخوق دالة إحرا يا  بضؽ الكياس القبمى والكياس البضشى لرالح الكياس البضشىى حضىث أن الىخقؼ  -
 ( فى إختبار الؾثب العخيض مؽ الثبات .L.S.Dأكبخ مؽ قيسة )

فىىخوق دالىة إحرىىا يا  بىىضؽ الكيىاس البضشىىى والكيىاس البعىىجى لرىىالح الكيىاس البعىىجى حضىىث أن وتؾجىج  -
 ( فى إختبار الؾثب العخيض مؽ الثبات  .L.S.Dالخقؼ أكبخ مؽ قيسة )

 

2

2.5

3

             
                     

      

2.41 2.51 2.63

الو   العري  م  ال با 

 
 (  6شكم ) 

 انعشيط يٍ انثجبدانًتىعطبد انسغبثيخ ثيٍ انميبط انمجهً وانجيًُ وانجعذي فً إختجبس انىثت 

 

تؾجج فخوق دالة إحرا يا  بضؽ الكياس القبمى والكياس البضشى لرالح الكياس البضشىى حضىث أن الىخقؼ  -
 ثانية . 15( فى إختبار الؾثبات الستتالية فى السكان لسجة L.S.Dأكبخ مؽ قيسة )

بعىىجى حضىىث أن وتؾجىج فىىخوق دالىة إحرىىا يا  بىىضؽ الكيىاس البضشىىى والكيىاس البعىىجى لرىىالح الكيىاس ال -
 ثانية . 15( فى إختبار الؾثبات الستتالية فى السكان لسجة L.S.Dالخقؼ أكبخ مؽ قيسة )
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 (  2شكم )

انًتىعطبد انسغبثيخ ثيٍ انميبط انمجهً وانجيًُ وانجعذي فً إختجبس انىثجبد انًتتبنيخ فً انًكبٌ نًذح 

 .ثبَيخ  02

 

إحرا يا  بضؽ الكياس القبمى والكياس البضشى لرالح الكياس البضشىى حضىث أن الىخقؼ  تؾجج فخوق دالة -
 جخام بضج واحجة لألمام. 900( فى إختبار رمى ثقل وزنوL.S.Dأكبخ مؽ قيسة )

وتؾجىج فىىخوق دالىة إحرىىا يا  بىىضؽ الكيىاس البضشىىى والكيىاس البعىىجى لرىىالح الكيىاس البعىىجى حضىىث أن  -
 جخام بضج واحجة لألمام. 900( فى إختبار رمى ثقل وزنوL.S.Dالخقؼ أكبخ مؽ قيسة )

 
 

- 

15

20

             
                     

      

16.19 17.05 18.06

جرام بيد وا د  ل مام 522رم      و ن 

 
 ( 2شكم )

خشاو ثيذ  211سيً ثمم وصَه إختجبس انًتىعطبد انسغبثيخ ثيٍ انميبط انمجهً وانجيًُ وانجعذي فً

 وازذح نأليبو

الكياس البضشىى حضىث أن الىخقؼ تؾجج فخوق دالة إحرا يا  بضؽ الكياس القبمى والكياس البضشى لرالح  -
 كجؼ بالضجيؽ لألمام .3( فى إختبار دفع كخة طبية L.S.Dأكبخ مؽ قيسة )

وتؾجىج فىىخوق دالىة إحرىىا يا  بىىضؽ الكيىاس البضشىىى والكيىاس البعىىجى لرىىالح الكيىاس البعىىجى حضىىث أن  -
 كجؼ بالضجيؽ لألمام .3( فى إختبار دفع كخة طبية L.S.Dالخقؼ أكبخ مؽ قيسة )
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4

6

                    
       

       
      

5.11 5.47 5.81

كجم باليدي  ل مام د   كر  طبية 

 
 (  2شكم ) 

 كدى ثبنيذيٍ نأليبو2انًتىعطبد انسغبثيخ ثيٍ انميبط انمجهً وانجيًُ وانجعذي فً إختجبس دفع كشح غجيخ 

 

 

تؾجج فخوق دالة إحرا يا  بضؽ الكياس القبمى والكياس البضشى لرالح الكياس البضشىى حضىث أن الىخقؼ  -
 إختبار الذج العسؾدى لمحراعضؽ .( فى L.S.Dأكبخ مؽ قيسة )

وتؾجىج فىىخوق دالىة إحرىىا يا  بىىضؽ الكيىاس البضشىىى والكيىاس البعىىجى لرىىالح الكيىاس البعىىجى حضىىث أن  -
 ( فى إختبار الذج العسؾدى لمحراعضؽ .L.S.Dالخقؼ أكبخ مؽ قيسة )

 

0

2

4

             
              

             

1.46 1.78 2.06

ال د العمود  لل راعي 

 
 (  2شكم )

 .انًتىعطبد انسغبثيخ ثيٍ انميبط انمجهً وانجيًُ وانجعذي فً إختجبس انشذ انعًىدي نهزساعيٍ 
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 ( 2خذول )
 يعذل َغت انتسغٍ انًئىيخ ثيٍ ليبعبد انجسث انثالثخ  )انميبط انمجهً

 انميبط انجعذي ( فً اإلختجبساد انجذَيخ ليذ انجسث -انميبط انجيًُ  -
 
 
 
 

 انًتىعطبد انميبعبد االختجبساد انجذَيخ و
 َغجخ انتسغٍ انًئىيخ

انميبط 
 انمجهً

 انميبط انجعذي انميبط انجيًُ

0 
انىثت انعًىدي يٍ 

 انثجبد
 

 %01.12 %2.62  26.62 انميبط انمجهً

 %2.22   22.27 انميبط انجيُي

    22.27 انميبط انجعذي

0 
انىثت انعشيط يٍ 

 انثجبد
 

 %2.62 %2.02  6.20 انميبط انمجهً

 %2.21   6.20 انميبط انجيُي

    6.22 انميبط انجعذي

1 
انىثجبد انًتتبنيخ فً 

 02انًكبٌ نًذح 
 ثبَيخ

 %2.22 %2.00  22.70 انميبط انمجهً

 %2.22   21.70 انميبط انجيُي

    22.22 انميبط انجعذي

2 
 211سيً ثمم وصَه

خشاو ثيذ وازذح 
 نأليبو

 %00.22 %2.62  02.02 انميبط انمجهً

 %2.22   07.12 انميبط انجيُي

    02.12 انميبط انجعذي

3 
كدى 2دفع كشح غجيخ 

 ثبنيذيٍ نأليبو
 

 %02.22 %2.22  2.00 انميبط انمجهً

 %2.67   2.27 انميبط انجيُي

    2.20 انميبط انجعذي

4 
انشذ انعًىدي 

 نهزساعيٍ

 %21.22 %60.22  0.22 انميبط انمجهً

 %02.72   0.72 انميبط انجيُي

    6.12 انميبط انجعذي

(  معجل ندب التحدؽ السئؾيىة  بىضؽ قياسىات البحىث الثالثىة  )الكيىاس القبمىى  8يؾضح ججول  )  -
 الكياس البعجى ( فى اإلختبارات البجنية قضج البحث . -الكياس البضشى  -

( والخاص بشدب التحدؽ فىى جسيىع الستغضىخات البجنيىة السظبقىة التىى  8كسا يتزح مؽ الججول )  -
أعيخت فخوقا  معشؾية بضؽ قياسات البحث الثالثة لجى عضشة البحث حضث يتزح وجىؾد فىخوق دالىة 
إحرا يا  بضؽ الكياسضؽ القبمى والبضشى فى جسيىع اإلختبىارات البجنيىة لرىالح الكيىاس البضشىى , حضىث 

 4.11( , وتخاوحت ندب التحدؽ ما بضؽ )3.29,  0.10تؾسظات بضؽ )تخاوحت الفخوق بضؽ الس
كسىىىىا يؾجىىىىج فىىىىخوق دالىىىىة إحرىىىىا يا  بىىىىضؽ الكيىىىىاس القبمىىىىى والبعىىىىجى فىىىىى جسيىىىىع % ( ’ %21.46 ,

,  0.22اإلختبارات البجنية لرالح الكياس البعجى , حضث تخاوحت الفخوق بىضؽ الستؾسىظات بىضؽ )
( , وتؾجج فخوق دالة إحرا يا  بىضؽ 40.59% , 9.26( , وتخاوحت ندب التحدؽ مابضؽ )6.22

الكياسىىىضؽ البضشىىىى والبعىىىجى فىىىى جسيىىىع اإلختبىىىارات البجنيىىىة لرىىىالح الكيىىىاس البعىىىجى حضىىىث تخاوحىىىت 
% 4.58( وتخاوحىىىىىت ندىىىىىب التحدىىىىىؽ مىىىىىا بىىىىىضؽ )3.00, 0.12الفىىىىىخوق بىىىىىضؽ الستؾسىىىىىظات بىىىىىضؽ )

,15.74 . )% 
-  
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 (2خذول )

انميبط انجعذي (نذي  -انميبط انجيًُ  -خ  )انميبط انمجهً تسهيم انتجبيٍ ثيٍ ليبعبد انجسث انثالث

 يدًىعخ انجسث فً يتغيش انًغتىي انشلًً

 و
 انًغتىي انشلًً

يصذس 

 انتجبيٍ

دسخخ 

 انسشيخ

يدًىع 

 انًشثعبد

يتىعػ 

 انًشثعبد

 ليًخ ف

0 

 انىثت انعبنً

ثيٍ 

 27.222 022.227 6 انميبعبد

02.272 

داخم 

 2.227 26.270 02 انميبعبد

  607.622 61 انًدًىع

 

 2.22=1.12ويغتىي يعُىيخ  02,  6ليًخ ف اندذ ونيخ  عُذ دسختً زشيخ  -

 -انميبط انجيًُ  -( دالنخ انفشوق ثيٍ ليبعبد انجسث انثالثخ  )انميبط انمجهً 2يىظر خذول )  -

انميبط انجعذي ( نذي يدًىعخ انجسث فً يتغيش انًغتىي انشلًً ليذ انجسث عُذ يغتىي 

ويتعر وخىد فشوق راد دالنخ إزصبئيخ ثيٍ ليبعبد انجسث انثالثخ  يًب دفع  1.12يعُىيخ 

 . نجيبٌ الم دالنخ فشوق يعُىيخ ثيٍ  انميبعبد LSD انجبزث انً  أخشاء  اختجبس

 ( 01خذول )                                                 

 الم دالنخ فشوق يعُىيخ ثيٍ ليبعبد انجسث انثالثخ  )انميبط انمجهً

 انميبط انجعذي ( نذي يدًىعخ انجسث فً يتغيش انًغتىي انشلًً -انميبط انجيًُ  -

 

 انًغتىي انشلًً و

 

 انميبعبد

 

 انًتىعطبد

 فشوق انًتىعطبد

LSD  انميبط

 نمجهً

انميبط 

 انجيُي

انميبط 

 انجعذي

0 

 انىثت انعبنً

انميبط 

 ↑*2.702 ↑*2.022  021.227 انمجهً

6.226 

انميبط 

 ↑*6.270   022.111 انجيُي

انميبط 

    022.270 انجعذي

 

انميبط انجيًُ  -فشوق يعُىيخ ثيٍ ليبعبد انجسث انثالثخ  )انميبط انمجهً (  الم دالنخ 01يىظر خذول)

 انميبط انجعذي ( نذي يدًىعخ انجسث فً يتغيش انًغتىي انشلًً -
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 (7شكم ثيبًَ ) -

( يىظر يتىعػ انميبعبد انمجهيخ وانجيُيخ  وانجعذيخ نذي يدًىعخ انجسث انتدشيجيخ 2شكم ثيبًَ سلى )

 انشلًً نًهبسح انىثت انعبنً ليذ انجسثفً يتغيش انًغتىي 

-  

 ( 00خذول ) 

 يعذل َغت انتسغٍ انًئىيخ ثيٍ ليبعبد انجسث انثالثخ  )انميبط انمجهً

 انميبط انجعذي ( نذي يدًىعخ انجسث فً يتغيش انًغتىي انشلًً -انميبط انجيًُ  -

 

 انًغتىي انشلًً و

 

 انميبعبد

 

 انًتىعطبد

 يعذل َغت انتسغٍ

 انميبط

 انمجهً

انميبط 

 انجيًُ

انميبط 

 انجعذي

0 

 انىثت انعبنً

انميبط 

 2.021 0.722  021.227 انمجهً

انميبط 

 0.222   022.111 انجيُي

انميبط 

  022.270 انجعذي
  

 

انميبط  -(  يعذل َغت انتسغٍ انًئىيخ  ثيٍ ليبعبد انجسث انثالثخ  )انميبط انمجهً 00يىظر خذول  ) 

 انميبط انجعذي ( نذي يدًىعخ انجسث فً يتغيش انًغتىي انشلًً -انجيًُ 

 
 
 
 
 
 
 
 

178.000

180.000

182.000

184.000

186.000

المستو  الرقم  
 لمهار  الو   العال 

180.857 

184.000 

186.571 

 ال ياس البعد  ال ياس البين  ال ياس ال بل 
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 يُبلشخ انُتبئح :

( نجىىج أن عضشىىة البحىىث قىىج  7عشىىج مقارنىىة نتىىا ج السجسؾعىىة التجخيبيىىة قضىىج البحىىث خىىالل التجخبىىة جىىجول ) 
فىىى قيىىاس اإلختبىىارات البجنيىىة , ويخجىىع الباحىىث ىىىحا التقىىجم فىىى  0.05حققىىت تقىىجما  جؾىخيىىا  عشىىج مدىىتؾى 

السقتىخح والستسثىل فىى تظىؾيخ القىجرة العزىمية  السخكىب جسيع الكياسات البجنية إلى فاعمية البخنىامج التىجريبى
 عالىفى مدابقة الؾثب ال

البحىث الثالثىة فىى جسيىع قياسىات اإلختبىارات البجنيىة  حضث يتزح وجؾد فخوق دالىة إحرىا يا  بىضؽ قياسىات
( , وىى أعمى مىؽ  12.456,  7.176لى عضشة البحث حضث تخاوحت قيسة ) ف ( السحدؾبة  ما بضؽ ) 

 ( . 3.55= )  0.5قيسة ) ف ( الججولية عشج مدتؾى معشؾية 

( وىىىى أكبىىخ  0.84, 0.70( تخاوحىىت بىىضؽ ) 2( أن قيسىىة حجىىؼ التىىأثضخ ) إيتىىا 7كسىىا يتزىىح مىىؽ جىىجول ) 
مسا يجل عمى أن حجؼ التأثضخ لمبخنامج التجريبى عمىى اإلختبىارات البجنيىة كىان قؾيىا  , وىىحا مسىا  0.50مؽ 

يحقىىق مىىع الفىىخض اءول الىىحى يىىش  عمىىى ذ ىشىىاك فىىخوض ذات داللىىة إحرىىا ية لمكياسىىات القبميىىة والبضشيىىة 
 . نيةوالبعجية لرالح الكياسات البعجية فى اإلختبارات البج

( وندىب التحدىؽ فىى D.S.L( والخاص بكيسة أقل فىخق جىؾىخى ) 9( , )  8كسا يتزح مؽ الججول رقؼ ) 
جسيع اإلختبارات البجنية السظبقة التى أعيخت فخوقا  معشؾية بضؽ قياسات البحث الثالثة لىجى عضشىة البحىث 

اإلختبارات البجنية لرىالح  جسيع, حضث يتزح وجؾد فخوق دالة إحرا يا  بضؽ الكياسضؽ القبمى والبضشى فى 
(, وتخاوحىت ندىب التحدىؽ مىا بىضؽ 3.29,  0.10الكياس البضشى حضث تخاوحت الفىخوق بىضؽ الستؾسىظات )

%( , كسىىىىا يؾجىىىىج فىىىىىخوق دالىىىىة إحرىىىىىا يا  بىىىىضؽ الكياسىىىىىضؽ القبمىىىىى والبعىىىىىجى فىىىىى جسيىىىىىع %21.46 ,4.11)
( 6.22,  0.22ق بضؽ الستؾسظات بضؽ ) اإلختبارات البجنية لرالح الكياس البعجى , حضث تخاوحت الفخو 

( ,ويؾجىىج فىىخوق دالىىة إحرىىا يا  بىىضؽ الكياسىىضؽ البضشىىى 40.59% ,9.26وتخاوحىىت ندىىبة التحدىىؽ مىىا بىىضؽ )
والبعجى فى جسيع اإلختبارات البجنية لرالح الكياس البعجى , حضث تخاوحت الفخوق بىضؽ الستؾسىظات بىضؽ 

 ( .15.74% ,  4.58( وتخاوحت ندب التحدؽ ما بضؽ )3.00, 0.12)

ومىىؽ خىىالل العىىخض الدىىابق الدىىابق لمشتىىا ج ومشاقذىىتيا يتزىىح أن التىىجريب السخكىىب مىىع يىىؤثخ إيجابيىىا  عمىىى 
 السدتؾى الخقسى لستدابقى الؾثب العالى لراح الكياس البعجى .

ت أن التىجريب السخكىب عبىارة عىؽ تىجريباو (6111عجذ انعضيض انًُش وَبسيًابٌ انخطيات )ْٔرا يبٚزفق يغ 
اءثقال يمضميا أو يتبعيا تسخيشات البمضؾمتخى بيجف تشسية أو تحدضؽ صفة بجنية واحىجة وىىة القىجرة العزىمية 

العزىىىمية داخىىىل سمدىىىمة  تسخيشىىىات البمضىىىؾمتخى فىىىى نفىىىذ السجسؾعىىىو , وتىىىؤدى فضيىىىا تسخيشىىىات االثقىىىال أوال  ثىىىؼ
 (114: 10تجريبية .  )
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اءثقال والبمضؾمتخى أحج أنؾاع التجريبات التى تذارك فى تظؾيخ ىأن تجريبات  (و0222دوَبنذو شى )ٔٚركس 
 (503:20وتشسية بعض القجرات البجنية الخاصة واىسيا القجرة االنفحارية.   )

م إلى أنو عؽ طخيق الجمج بضؽ مسضدات التجريب باءثقال والبمضؾمتخى يتيح (6111عجذانشزًٍ صاهش)ٚشٛسٔ
 (237: 9ية والؾصؾل لمسدتؾى العالى . )الفخصة إلتقان أداا القجرة العال

الى أن التفكضخ اءكثخ  ضؾعا  ىؾ تخكضب العجيج مؽ  (و6107زًذي ازًذ صبنر ازًذ )دزاظخ  رشٛسٔ
اءسالضب التجريبية متزكسة تجريبات البمضؾمتخى وتجريبات اءثقال بغخض تعديد القجرة اإلنفجارية وىحا 

تجريبضؽ قج يشتج عؽ نتا ج عغيسة , وىحا الشسط مؽ التجريب يعخف يقؾد إلى التفكضخ فى تخكضب نغامضؽ 
فى  خق أوروبا بالتجريب السخكب والتجريب باءثقال فى نفذ الؾحجة التجريبية فيؾ طخيقة مؤثخة ججا 
إلستثارة الشغام العربى العزمى , مسا يزيف تشؾع فى التجريب الخياضى والتجريب السخكب بأسمؾب 

با خة تجريب إنفجارى )بمضؾمتخى( , يعسل عمى اإلستفادة القرؾى مؽ تجريب السقاومة فى السقاومة يتبعو م
 (3: 4عمى إستثارة الجياز العربى برؾرة كبضخة .) أداا التجريب اإلنفجارى حضث يعسل تجريب السقاومة

يؼ أن اليجف مؽ تخظيط بخامج التجريب ىؾ تعغ (6107عجذانعضيض انًُش وَبسيًبٌ انخطيت )ٕٔٚضح 
الفؾا ج أو السكاسب مع تقمضل مخاطخ اإلصابة عمى مجى فتخات البخامج البخنامج الظؾيمة , كسا أنو 
يدتيجف تحقضق أعمى السدتؾيات فى السشافدات الخياضية , إذا تؼ تؾعيف وتختضب فتخات التجريب بذكل 

التشافدى وذلػ مال ؼ , فأنو يسكؽ لالعب الؾصؾل إلى قسة السدتؾى عجة مخات عمى مجى السؾسؼ 
لالعبى اءنذظة التى تزسؽ أكثخ مؽ مشافدة فى السؾسؼ الؾاحج , كسا يسكؽ تحدضؽ أداا الخياضى عمى 

 (118: 11مجى كامل السؾسؼ التشافدى لمخياضات السختمفة .)
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 إعتُتبخبد وتىصيبد نهجسث

 إعتُتبخبد انجسث :

 أمكؽ التؾصل إلى اإلستشتاجات اآلتية : فى ضؾا الشتا ج التى تؼ التؾصل إلضيا خالل البحث ,

 إستخجام البخنامج التجريبى  السخكب إلى تحدضؽ القجرة العزمية لجى أفخاد عضشة البحث . -4
إستخجام البخنامج التجريبى السخكب أدى إلى تحدضؽ القجرة العزمية وبعض القجرات الحخكية  وىحا  -5

ذلػ بسقارنو الكياسىات البعجيىة بالكياسىات القبميىة بشااا  عمى ما أعيختو نتا ج السجسؾعة التجخيبية و 
 والبضشية .

أن البخبشىىامج التىىجريبى السخكىىب قىىج أعيىىخ تىىأثضخا  إيجابيىىا فى تظىىؾيخ مدىىتؾى اءداا السيىىارى لشا ىىىا  -6
 مدابقة الؾثب العالى .

 التجريب بإستخجام التجريب السخكب لو أثخ فعال فى تظىؾيخ أمكانيىات وقىجرات ومدىتؾيات الشا ىئضؽ -7
 بسا يتسا ى مع القجرات الحخكية الخاصة لألداا السظمؾب لسدابقة الؾثب العالى .

 

يسكؽ إيزاح اإلستشتاجات التالية وذلػ بعج إسىتخجام التىجريب السخكىب ءفىخاد العضشىة كأسىاس لؾضىع بىخامج 
 خاصة تتشاسب مع القجرات الحخكية لكل العب .

 فيًب يخص انميبعبد انجذَيخ : - أ

التىىىجريبى السخكىىىب السدىىىتخجم إلىىىى تظىىىؾيخ القىىىجرات الحخكيىىىة الخاصىىىة لمىىىخجمضؽ والىىىحراعضؽ فىىىى أدى البخنىىىامج 
 . مدابقة الؾثب العالى

 فيًب يخص انًغتىي انشلًً : - ة

 أدى البخنامج التجريبى السخكب السدتخجم إلى تحدضؽ مدافة الؾثب فى مدابقة الؾثب العالى  .
 

 تىصيبد انجسث :  2/6

 ى تؼ التؾصل إلضيا فى ىحا البحث يؾصى الباحث بسا يمى :فى ضؾا اإلستشتاجات الت

مخاعاة أن يكؾن التجريب  امل ومتعجد الجؾانب وإستخجام أكثىخ مىؽ أسىمؾب تىجريبى لإلسىتفادة مىؽ  -1
 مدايا كل أسمؾب بسا يحقق اليجف السظمؾب .

 السخكب . إجخاا بحؾث متذابية عمى السدابقات واءنذظة السختمفة والتى ترسؼ بخامجيا لمتجريب -2
اإلىتسىام بؾضىع البىىخامج التجريبيىة السقششىىو عمسيىا  والتىىى تعسىل عمىىى زيىادة مدىىتؾى أداا االعبىضؽ فىىى  -3

 جسيع الجؾانب البجنية والسيارية .
االىتسام بزخورة تظبضق البخنامج التجريبي السخكب السدتخجم في ىحه الجراسىة عمىي العبىي الؾثىب  -4

 بأنؾاعو  مؽ نفذ السخحمة الدشية .
 ضخورة وضع التجريبات السخكبة في البخامج التجريبية لالعبي مدابقات السضجان والسزسار. -5
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ضخورة إضىافة جىدا فىي بخنىامج دورات صىقل السىجربضؽ السىشغؼ مىؽ قبىل اإلتحىاد السرىخي ءلعىاب  -6
 القؾى تذضخ إلي اىسية استخجام التجريبات السخكبة في تحدضؽ الشتا ج واالرتقاا بسدتؾي الالعبضؽ.

 . جيو نتا ج ىحا البحث إلى العاممضؽ فى مجال تجريب مدابقات السضجان والسزسارتؾ  -7
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  لبئًخ انًشاخع :

 : أوال: انًشاخع انعشثيخ

األظط انُظسٚخ ٔانؼهًٛخ نًعبثقبد انًٛداٌ ٔانًضًبز .  : طـــبـشاهيى عـــإثـــشاهيى إث 0

انكزبة انحدٚث  قبٌَٕ. يسكص –ركُٛك  –ردزٚت -رؼهٛى 

 و.010  انقبْسح   0نهُشس   ط

اظط رًُٛخ انقٕح انؼضهٛخ فٗ يجبل انفبػهٛبد ٔاالنؼبة  : ثغطىيغً أزًذ ثغطىيغً 0

 .0102 0انسٚبضٛخ   يسكص انكزبة انحدٚث نهُشس  ط

  0رقُٛبد زٚبضخ انٕثت   داز انحبيد نهُشس ٔانزٕشٚغ  ط : ذــــىد عجيــًــسـىدد يــخ 1

 .0109  ػًبٌ   األزدٌ

رأثٛس انزدزٚت انًسكت انًزصايٍ يغ انًٕٛربرٛك ػهٗ  : ذـذ صبنر ازًـذي ازًــزً 2

يعزٕٖ األداء نًزعبثقٗ انٕثت انثالثٗ  زظبنخ دكزٕزاح  

جبيؼخ االظكُدزٚخ  كهٛخ انزسثٛخ انسٚبضٛخ نهجُبد قعى 

 . و0107انزدزٚت انسٚبضٗ ٔ ػهٕو انحسكخ 

شي ــغكيى انــشيخ اثشاهــخي 3

 شيمعــــش ثـــذ خبثــــيسً ,

 –نجهٕٛيزسٖ انجصء انثبنث )نكم انًعزٕٚبد اانزدزٚت  :

 و .0119ٚبضبد يىزهفّ (. يُشأح انًؼبزف االظكُدزٚخ 

شي ــيى انغكــشيخ اثشاهــخي 4

 شيمعــــش ثـــذ خبثــــيسً ,

انزدزٚت انجهٕٛيزسٖ نهجٓبش انحسكٗ نجعى انسٚبضٗ  :

انجصء انساثغ يُشبِ  ثٍٛ انقٕٖ ٔانعسػّ ()كأداِ ٔصم 

 . 0101انًؼبزف االظكُدزّٚ 

يعبثقبد انفغ ٔانسيٗ  يسكص  –يٕظٕػخ أنؼبة انقٕٖ  : ـبهشـــــذ انطـــــً يسًـــساي 7

 و .0104  انقبْسح  0انكزبة انحدٚث نهُشس  ط

ٔانقفص(  يسكص انكزبة يٕظٕػخ أنؼبة انقٕٖ )انٕثت  : ـبهشــــذ انطــــــً يسًــسايـ .

 و.0103  انقبْسح. 0انحدٚث نهُشس  ط

  يسكص انكزبة 0فعٕٛنٕجٛب يعبثقبد انٕثت ٔانقفص  ط : صاهش عجذانسًيـذ عجذانشزـًٍ 9

 و .0111نهُشس  انقبْسح   

 شًــانُ أزًــــذضيضـــذانعــعج 01

 طيتــانخيسًــذ بٌ ـــبسيًـَ

ثبألثقبل نهُبشئٍٛ فٗ يسحهخ االػداد انجدَٗ ٔانزدزٚت  :

يبقجم انجهٕؽ  األظبررح نهكزبة انسٚبضٗ   انقبْسح 

 و .0111 

 شًــانُ أزًــــذضيضـــذانعــعج 00

 طيتــانخيسًــذ بٌ ـــبسيًـَ

رىطٛظ ثسايج انزدزٚت انسٚبضٗ   األظبررح نهكزبة  :

 و .0107انسٚبضٗ   انقبْسح  

  يُشأح  00انزدزٚت انسٚبضٗ )َظسٚبد ٔرطجٛقبد ( ط : ًــبنك يصطفــبو عجذ انخــعص 00

 و . 0113انًؼبزف   انقبْسح   

 انسٚبضٛخ انزسثٛخ ٔاإلخزجبزفٗ ٔانقٛبض انقٛبض : بدــــشزـــذ فــــً انغيــهـني 01
 .و 0100  نهُشس انقبْسح  يسكصانكزبة.
 

 الويــٍ عـــــذ زغــــــيسً 02

 يسًــذ َصــش انذيٍ سظــىاٌ 

   انقبْسح   دازانفكسانؼسثٗ   انحسكٗ األداء إخزجبزاد :

 .و 0110

 ٔانسٚبضٛخ انجدَٛخ انزسثٛخ فٗ ٔانزقٕٚى انقٛبض  ً زغبَيٍــــذ صجســــــيسً 03

  انقبْسح  نهُشس  دازانفكسانؼسثٗ   4 ط  انجصءاألٔل 

 .و 0112

 

انجدَٛخ   يسكص انكزبة انحدٚث انزًسُٚبد ٔاألحًبل  : ًًــيم انهبشــــىد إعًبعــيسً 04

 . و 0103  انقبْسح   0نهُشس   ط
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َظسٚبد ٔرطجٛقبد اإلػداد انجدَٗ نهُبشئٍٛ فٗ انًجبل  : بتر ــــانف ًــــذي يصطفـــوخ 07

انسٚبضٗ  انًؤظعخ انؼسثٛخ نهؼهٕو ٔانثقبفخ نهُشس   

 و.0104انقبْسح  
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 لبئًخ انًشفمبد

 ( إعتًبسح إعتجيبٌ يتغبثمً انىثت انعبنً .0يشفك )

 . إعتًبسح تغديم انميبعبد األعبعيخ نالعجيٍ( 6يشفك )

 (كبسد تغديم اانًغتىي انشلًً نهالعجيٍ .2يشفك )

 . ٖفً انميبط انمجهً وانجيًُ وانجعذ

 (كبسد تغديم اإلختجبساد انجذَيخ نالعجيٍ 2يشفك)

 . ٖفً انميبط انمجهً وانجيًُ وانجعذ

 (اإلختجبساتبنجذَيخانًغتخذيخفىبنجسث.2يشفك )

 ( انتذسيجبد انًغتخذيخ فً انجشَبيح انتذسيجً 2يشفك )

 ًَىرج نىزذح تذسيجيخ نهجشَبيح انتذسيجً انًشكت .(7يشفك )

 

 

 

 

 

 

 

 

 


