
 ؽجِؼز دغذثد 

 دغذثد ثعُ ثٌؾجِؼز

 ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕجس ثعُ ثٌى١ٍز

 ػقٝ ؽجدش ف١ٍـ  ثٌغالعٟ ثالعُ

 ال٠ٛؽذ ثٌذش٠ذ ثالٌىضشٟٚٔ

 ِؼٍُ ؽجِؼٟ  ثٌّٕٙز

 ثٌّجؽغض١ش ٔٛع ثٌذسثعز

ثٌقشوٟ ٚثالصضثْ ثالٔفؼجٌٟ فٟ ِغضٜٛ أدثء ثٌضشى١ٍز ثٌقشو١ز ػٍٝ  –ٔغخ ِغجّ٘ز وً ِٓ ثٌزوجء ثٌؾغّٟ  ثٌشعجٌزػٕٛثْ 

 ػجسػز ثٌضٛثصْ 

 2102 ثٌغٕز

 -ثشضٍّش ثٌشعجٌز ػٍٝ خّغز أدٛثح ٟ٘ : ثٌٍّخض ثٌؼشدٟ

  ثٌذجح ثألٚي : ثٌضؼش٠ف دجٌذقظ ٚأ١ّ٘ضٗ 

صضٍخض أ١ّ٘ز ثٌذقظ فٟ أْ س٠جػز ثٌؾّٕجعضه ٚثفذر ِٓ ثٌش٠جػجس ثألعجع١ز فٟ ِٕٙجػ و١ٍز ثٌضشد١ز  

ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕجس ٚإْ ؽذ١ؼز ثألدثء ػٍٝ أؽٙضر ثٌؾّٕجعضه ٚالع١ّج ؽٙجص ػجسػز ثٌضٛثصْ لذ صطٛس وغ١شثً 

ز ٚثٌضٕغ١ك ٚثٌضآصس ٚأطذقش ِٙجسثصٗ رثس ؽجدغ ثٌّٙجسثس ثٌظؼذز ثٌضٟ صقضجػ إٌٝ لذس ػجٍي ِٓ ثٌذل

ثٌؼؼٍٟ ثٌؼظذٟ ٚثالٔضذجٖ ٚثٌضشو١ض فٟ أعٕجء ثألدثء ٚخجطزً ػٕذ أدثء ثٌّٙجسثس ػٍٝ ؽٙجص ػجسػز ثٌضٛثصْ 

إر ١ٙ٠ّٓ ؽٛ ِٓ ثٌخٛف ٚثٌمٍك ٚثإلسدجن ثٌزٞ لذ ٠خضٍف صؤع١شٖ فٟ أعٕجء أدثء ثٌضشى١ٍز ثٌقشو١ز ، ِٚٓ ٕ٘ج 

ثٌقشوٟ ٚثإلصضثْ ثإلٔفؼجٌٟ وّٛٔٙج  –ز ثٌزوجء ثٌؾغّٟ دشصس أ١ّ٘ز ثٌذقظ فٟ ثٌضؼشف ػٍٝ ٔغذز ِغجّ٘

ِٓ ثألعظ ثٌٙجِز ٌالسصمجء دجألدثء ثٌقشوٟ ثألِش ثٌزٞ ٠ّىٕٕج ِٓ ٚػغ ثٌّؼجدالس ثٌضٕذؤ٠ز ٌٍضؼشف ػٍٝ 

 ِغضٜٛ أدثء ثٌضشى١ٍز ثٌقشو١ز ػٍٝ ػجسػز ثٌضٛثصْ.

 ٚصضٍخض ِشىٍز ثٌذقظ 

ِؾجي ثٌضذس٠ظ ٌٚغٕٛثس ػذر الفظش ػؼف فٟ ِغضٜٛ ِٓ خالي إؽالع ثٌذجفغز ٚخذشصٙج ثٌّضٛثػؼز فٟ 

أدثء ثٌطجٌذز ػٍٝ ؽٙجص ػجسػز ثٌضٛثصْ دغذخ ثدضؼجد٘ج ػٓ ثألسع ِّج ٠ؼشػٙج إٌٝ ثٌشؼٛس دجٌخٛف 

ٚثٌمٍك ٚثإلسدجن ٚثٌضٛصش ٚدجٌضجٌٟ ٠فمذ٘ج ثٌغ١طشر ٚثٌضشو١ض ػٕذ ثألدثء ٌزث ٠ضٛؽخ ػ١ٍٙج ػذؾ إٔفؼجالصٙج 

ؽ١ز ِّج ٠ّىٕٙج ِٓ سدؾ ثٌقشوجس ِغ دؼؼٙج ٚصٕغ١مٙج دجٔغ١جد١ز ػج١ٌز ٚصآصس ٚثٌضقىُ فٟ ثٌّؤعشثس ثٌخجس

ػؼٍٟ ػظذٟ ٌضقم١ك ِغضٜٛ ػجٍي فٟ ثألدثء ، ٌزث ثسصؤس ثٌذجفغز ثْ ٕ٘جن ػشٚسر ٍِقز إلؽشثء ِغً ٘زٖ 

الي ثٌذقٛط ثٌّّٙز ٚثال٘ضّجَ دجٌٕجف١ز ثٌٕفغ١ز ثٌضٟ الصمً أ١ّ٘ز ػٓ ثٌٕجف١ض١ٓ ثٌذذ١ٔز ٚثٌّٙجس٠ز  ِٓ خ

ثٌقشوٟ ٚثإلصضثْ ثإلٔفؼجٌٟ وّٛٔٙج ِٓ ثالعظ ثٌّّٙز  –صغ١ٍؾ ثٌؼٛء ػٍٝ أ١ّ٘ز ثٌزوجء ثٌؾغّٟ 

ٌألسصمجء دجألدثء ثٌقشوٟ ٚفضـ آفجق ؽذ٠ذر ٌٍضؼشف ػٍٝ ٔغذز ِغجّ٘ضّٙج فٟ ِغضٜٛ أدثء ثٌضشى١ٍز 

ثٌّضغ١شثس ثٌّخضجسر  ثٌقشو١ز ػٍٝ ػجسػز ثٌضٛثصْ ثألِش ثٌزٞ ٠ّىٕٕج ِٓ ٚػغ ثٌّؼجدالس ثٌضٕذؤ٠ز دذالٌز

 ٌٍضشى١ٍز ثٌقشو١ز ػٍٝ ػجسػز ثٌضٛثصْ ٌٍطجٌذجس.

 -أِج ثأل٘ذثف فىجٔش ػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ :

 ثٌقشوٟ ٚثإلصضثْ ثإلٔفؼجٌٟ ٌٍطجٌذجس –ثٌضؼشف ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌزوجء ثٌؾغّٟ   -1

ٌٍضشى١ٍز ثٌقشوٟ ٚثإلصضثْ ثإلٔفؼجٌٟ ِٚغضٜٛ ثألدثء  –ثٌضؼشف ػٍٝ ثٌؼاللز د١ٓ ثٌزوجء ثٌؾغّٟ  -2

 ثٌقشو١ز ػٍٝ ػجسػز ثٌضٛثصْ.

ثٌقشوٟ ٚثإلصضثْ ثإلٔفؼجٌٟ فٟ ِغضٜٛ أدثء  –ثٌضؼشف ػٍٝ ٔغذز ِغجّ٘ز وً ِٓ ثٌزوجء ثٌؾغّٟ  -3

 ثٌضشى١ٍز ثٌقشو١ز ػٍٝ ػجسػز ثٌضٛثصْ.

 ثٌقشوٟ  –أ٠ؾجد ِؼجدٌز صٕذؤ٠ٗ ٌألدثء ثٌقشوٟ دذالٌز ثٌزوجء ثٌؾغّٟ  -4

 ء ثٌقشوٟ دذالٌز ثالصضثْ ثالٔفؼجٌٟأ٠ؾجد ِؼجدٌز صٕذؤ٠ٗ ٌألدث 5-

 -ٚلذ فشػش ثٌذجفغز ِج ٠ؤصٟ :
 
ثٌؾغّٟ ثٌقشوٟ ٚثالصضثْ ثالٔفؼجٌٟ فٟ  –ٕ٘جن ػاللز آسصذجؽ رثس دالٌز إفظجة١ز د١ٓ ِغضٜٛ ثٌزوجء  -1

 ِغضٜٛ أدثء ثٌضشى١ٍز ثٌقشو١ز ػٍٝ ؽٙجص ػجسػز ثٌضٛثصْ

ثٌقشوٟ ٚثإلصضثْ ثإلٔفؼجٌٟ فٟ ِغضٜٛ   أدثء ثٌضشى١ٍز ثٌؾغّٟ  –ٕ٘جن صذج٠ٓ فٟ ٔغذز ِغجّ٘ز ثٌزوجء  -2

 ثٌقشو١ز ػٍٝ ؽٙجص ػجسػز ثٌضٛثصْ



 

 ثٌقشوٟ  –صمذ٠ش ِؼجدٌز ثٌضٕذؤ ٌألدثء ثٌقشوٟ دذالٌز ثٌزوجء ثٌؾغّٟ  3-

 صمذ٠ش ِؼجدٌز ثٌضٕذؤ ٌألدثء ثٌقشوٟ دذالٌز ثالصضثْ ثالٔفؼجٌٟ 4-

 -أِج ِؾجالس ثٌذقظ فٟٙ :

 ذجس و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕجس / ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔزؽجٌ -ثٌّؾجي ثٌذششٞ:

 5\5\2011إٌٝ  10\1\2011ثٌّذر ِٓ  -ثٌّؾجي ثٌضِجٟٔ :

 لجػز ثٌؾّٕجعضه ثٌفٕٟ فٟ و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕجس  -ثٌّؾجي ثٌّىجٟٔ :

 ثٌذجح ثٌغجٟٔ : ثٌذسثعجس ثٌٕظش٠ز ٚثٌّشجدٙز

ثٌقشوٟ، ٚٔظش٠ز ثٌزوجءثس ثٌّضؼذدر ِٚج ٟ٘  –ثٌؾغّٟ صطشلش ثٌذجفغز إٌٝ ِفَٙٛ ثٌزوجء ٚثٌزوجء 

ثٌقشوٟ وّج صطشلش إٌٝ  –ثٌقشوٟ، ٚو١ف ّٕٟٔ ثٌزوجء ثٌؾغّٟ  –ِؤششثس ثوضشجف ثٌزوجء ثٌؾغّٟ 

ِفَٙٛ ثالٔفؼجي ٚأعشٖ فٟ ثٌغٍٛن ثإلٔغجٟٔ، ٚفٟ ثٌضفى١ش ٚثٌؼ١ٍّجس ثٌؼم١ٍز ٚث٢عضغجسر ثإلٔفؼج١ٌز ٚثألدثء 

ثالٔفؼج١ٌز ثٌّشصذطز دجٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ٚصطشلش أ٠ؼجً إٌٝ ِفَٙٛ ثالصضثْ ثالٔفؼجٌٟ ٚ ثٌش٠جػٟ ٚأُ٘ ثٌخذشثس 

ثٌٕؼؼ ثإلٔفؼجٌٟ ٌٍش٠جػ١١ٓ ٚثٌّٛثطفجس ثٌمج١ٔٛٔز ٌؼجسػز ثٌضٛثصْ ٚؽذ١ؼز ثألدثء ػٍٝ ػجسػز ثٌضٛثصْ، 

 -وّج صُ ثٌضطشق إٌٝ أُ٘ ثٌذسثعجس ثٌّشجدٙز ِغ صق١ٍٍٙج ٟٚ٘:

 دسثعز ش١ش٠ٓ ٌٚغٓ -1

 ثعز ِٙج طذشٞدس -2

 ثٌذجح ثٌغجٌظ:ِٕٙؼ ثٌذقظ ٚإؽشثءثصٗ ث١ٌّذث١ٔز

ثعضخذِش ثٌذجفغز ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ وٛٔٗ أوغش ِالءِز ٌّؾش٠جس ثٌذقظ ، أِج ػ١ٕز ثٌذقظ فضظُ ؽجٌذجس و١ٍز 

( 138( ؽجٌذز ِٓ ِؾّٛع )118ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕجس /ؽجِؼز دغذثد ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز ثٌذجٌغ ػذد٘ٓ )

طذ١ك ثالخضذجسثس ثٌّخضجسر ِٓ لذً ثٌخذشثء ٚثٌّخضظ١ٓ ػٍٝ ػ١ٕز ثٌذقظ ٚصُ ثعضخذثَ ثٌقم١ذز ؽجٌذز ٚصُ ص

 ثٌضٟ ِٓ خالٌٙج صُ ِؼجٌؾز ثٌٕضجةؼ ٌغشع ػشػٙج ٚصق١ٍٍٙج ِٕٚجلشضٙج. SPSSثإلفظجة١ز 

 ثٌذجح ثٌشثدغ : ػشع ثٌٕضجةؼ ٚصق١ٍٍٙج ِٕٚجلشضٙج

ِٕجلشز ثٌٕضجةؼ ِٕجلشز ػ١ٍّز ِذػِٛز دجٌّظجدس  صُ ػشع ٔضجةؼ ثالخضذجسثس ٚصق١ٍٍٙج إفظجة١جً ٚصّش

 ثٌؼ١ٍّز فؼالً ػٓ سأٞ ثٌذجفغز.

 ثٌذجح ثٌخجِظ : ثالعضٕضجؽجس ٚثٌضٛط١جس 

ِٓ خالي ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛطٍش إ١ٌٙج ثٌذجفغز دؼذ ِؼجٌؾز ٔضجةؼ ثإلخضذجسثس إفظجة١جً ٚصق١ٍٍٙج ِٕٚجلشضٙج 

 -ثعضٕضؾش ِج ٠ؤصٟ:

ثٌقشوٟ    ِٚغضٜٛ  –ٚرثس دالٌٗ إفظجة١ز د١ٓ ِغضٜٛ ثٌزوجء ثٌؾغّٟ ٚؽٛد ػاللز آسصذجؽ ٚع١مز  -1

 ثألدثء ٌٍضشى١ٍز ثٌقشو١ز ػٍٝ ػجسػز ثٌضٛثصْ.

ٚؽٛد ػاللز آسصذجؽ ٚع١مز ٚرثس دالٌز إفظجة١ز د١ٓ ِغضٜٛ ثإلصضثْ ثإلٔفؼجٌٟ ِٚغضٜٛ  ثألدثء  2-

 ٌٍضشى١ٍز ثٌقشو١ز ػٍٝ ػجسػز ثٌضٛثصْ 

ثٌقشوٟ ٚثإلصضثْ ثإلٔفؼجٌٟ فٟ ِغضٜٛ أدثء  -ز ٌىً ِٓ ثٌزوجء ثٌؾغّٟ ٚؽٛد ٔغذز ِغجّ٘ز ِضذج٠ٕ -3

 ثٌضشى١ٍز ثٌقشو١ز ػٍٝ ػجسػز ثٌضٛثصْ ٌٍطجٌذجس.

ثٌطجٌذجس ثٌٍٛثصٟ فظٍٓ ػٍٝ ِغضٜٛ ػجٍي فٟ ثخضذجس ثٌضشى١ٍز ثٌقشو١ز ٘ٓ ثٌٍٛثصٟ فظٍٓ ػٍٝ دسؽٗ  -4

صضثْ ثإلٔفؼجٌٟ ِىٕٙٓ ِٓ أدثء ثٌضشى١ٍز ػج١ٌٗ فٟ آخضذجس ثٌزوجء ثٌؾغّٟ ثٌقشوٟ ٚوٓ دّغضٜٛ ِٓ ثإل

 ثٌقشو١ز دشىً ؽ١ذ. 

صٛطٍش ثٌذجفغز إٌٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّؼجدالس ثٌضٕذؤ٠ز ٌّغضٜٛ ثألدثء ٌٍضشى١ٍز ثٌقشو١ز ػٍٝ ػجسػز  -5

 ثٌقشوٟ ٚثإلصضثْ ثإلٔفؼجٌٟ. –ثٌضٛثصْ دذالٌز ثٌزوجء ثٌؾغّٟ 

 

 



 -ػز ِٓ ثٌضٛط١جس :ٚػٍٝ ػٛء ِج صمذَ ِٓ ثعضٕضجؽجس صٛطٟ ثٌذجفغز دّؾّٛ

ػشٚسر ثٌضشو١ض ػٍٝ ثالخضذجسثس ثٌّغضخذِز فٟ ثٌذسثعز السصذجؽّٙج ثٌٛع١ك ِغضٜٛ ثألدثء ٌٍضشى١ٍز   -1

ثٌقشو١ز ػٍٝ ػجسػز ثٌضٛثصْ ٌٚىّٛٔٙج ِٓ ثٌّظج٘ش ثٌّّٙز ثٌضٟ ٌٙج صؤع١ش٘ج ثٌؼجَ فٟ ثألدثء دظٛسر 

 إ٠ؾجد١ز.

فغ١ز ٌّج ٌٙج ِٓ صؤع١ش فٟ ِغضٜٛ ثألدثء فٟ     ثألٔشطز ثإل٘ضّجَ دئؽشثء ثٌّض٠ذ ِٓ ثالخضذجسثس ثٌٕ 2-

 ثٌش٠جػ١ز ؽ١ّؼٙج.

ػشٚسر ثإلفجدر ِٓ ثٌّؼجدالس ثٌضٕذؤ٠ز ٌّج ٌٙج ِٓ أ١ّ٘ٗ فٟ ثٌضٕذؤ دّج ع١ىْٛ ػ١ٍٗ ِغضٜٛ أدثء  3-

 ثٌطجٌذجس فٟ ثٌّغضمذً فٟ ثألٔشطز ثٌش٠جػ١ز ؽ١ّؼٙج دظٛسر ػجِٗ ٚثٌؾّٕجعضه دظٛسر خجطز.

ً ػٍٝ صض٠ٚذ ثٌطجٌذجس دجٌّؼٍِٛجس رثس ثٌؼاللز دض١ّٕز ٚصط٠ٛش ثٌخظجةض ثٌٕفغ١ز ٚثٌضؼشف ٚؽٛح ثٌؼّ 4-

ػٍٝ ٔٛثفٟ ثٌمٖٛ ٚثٌؼؼف ٌذ٠ٙٓ ِٚالفظز صطٛس٘ج ٚثٌؼًّ ػٍٝ صٛف١ش ثألعج١ٌخ ٚثالعضشثص١ؾ١جس 

 ثٌضطذ١م١ز ٌٍغ١طشر ػٍٝ ثٔفؼجالصٙٓ

ثٌقشوٟ ٌذ٠ٙٓ ِٓ خالي إششثوٙٓ فٟ ثألٔشطز ثٌش٠جػ١ز ٚثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز  –ص١ّٕز ثٌزوجء ثٌؾغّٟ  5-

 ٚثٌّغجدمجس ثٌضٕجفغ١ز.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؽجِؼز دغذثد 

 دغذثد ثعُ ثٌؾجِؼز

 ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕجس ثعُ ثٌى١ٍز

 ٔؼجي ٘جشُ غجفً ثٌغالعٟ ثالعُ

 ال٠ٛؽذ ثٌذش٠ذ ثالٌىضشٟٚٔ

 ِذسح ثٌؼجح  ثٌّٕٙز

 ثٌّجؽغض١ش ٔٛع ثٌذسثعز

صؤع١ش ِٕٙؼ ٌٍضذس٠خ ثٌزٕٟ٘ ٚفمجً ٌضٛل١ضجس ِخضٍفز فٟ صؼٍُ فؼج١ٌز دفغ ثٌغمً ٚصط٠ٛش ٔض١ؾز ثألدثء ٚثٌغشػز  ثٌشعجٌزػٕٛثْ 

 ثإلدسثو١ز

 2102 ثٌغٕز

 الباب االول: التعرٌف بالبحث: ثٌٍّخض ثٌؼشدٟ

المقدمة التً تناولت التطور الكبٌر والسرٌع الذي شهده عصرنا الحاضر فً أحتوى هذا الباب على 
شتى مجاالت التعلٌم والتدرٌب الرٌاضً وكان لُه نصٌب وافر من النجاحات وتراكم الخبرات وآستعمال 
مختلف العلوم والمعارف وما توصل الٌه العلماء والباحثون والمختصون بشؤون التربٌة الرٌاضٌة، إذ 

 لتدرٌب الذهنً أحد الطرائق األساسٌة إلعداد الالعبٌن بدنٌاً والذي صاحب عملٌة التعلٌم.أصبح ا

وترى الباحثة أنَّ هناك عالقة بٌن األداء المهاري للطالبات وتكامل هذِه المهارة فً الصورة الذهنٌة التً 
أهمٌة البحث فً استخدام ٌجب أن تشمل على جمٌع المراحل الحركٌة الكاملة للمهارة المطلوبة، لذا تكمن 

التدرٌب الذهنً فً تعلم تكنٌك فعالٌة دفع الثقل فً الساحة والمٌدان، وتطور نتٌجة األداء والسرعة 
 االدراكٌة للوصول إلى أفضل مستوى لألداء من الناحٌتٌن العقلٌة والمهارٌة من خالل هذا التكامل .

ان التً ٌمكن تطبٌق التدرٌب الذهنً علٌها لغرض وتعد مهارة دفع الثقل من العاب الساحة والمٌد     
 تطوٌر األداء المهاري.

تضمنت مشكلة البحث فً قلة البحوث التً تبحث فً موضوع التدرٌب الذهنً فً العاب القوى 
باستخدام تقنٌات وتوقٌتات مختلفة وخاصة فعالٌة دفع الثقل وضعف مستوى االداء وتباٌن نتائج الطالبات 

لٌة جعل الباحثة تختار أحدى الوسائل التً تعمل على تسهٌل مهمة المدرس فً تعلم الفعالٌة فً هذِه الفعا
 وتقرٌب أداء المهارة بشكل حدٌث ومبرمج عن طرٌق التدرٌب الذهنً.

وهدفت الدراسة إلى اعداد منهاج تعلٌمً للتدرٌب الذهنً باستخدام توقٌتات مختلفة فً فعالٌة 
أثٌر المنهاج التعلٌمً للتدرٌب الذهنً بتوقٌتات مختلفة فً تعلم تكنٌك فعالٌة دفع الثقل ، والتعرف على ت

دفع الثقل ،والتعرف على تأثٌر المنهاج التعلٌمً للتدرٌب الذهنً بتوقٌتات مختلفة فً تطوٌر نتٌجة االداء 
 والسرعة االدراكٌة .

وافترضت الباحثة أن هناك فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة فً تكنٌك دفع      
الثقل للمجامٌع التجرٌبٌة والضابطة ، وهناك فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي 

بطة ، وهناك فروق ذات داللة فً تطوٌر نتٌجة االداء والسرعة اإلدراكٌة للمجامٌع التجرٌبٌة والضا
إحصائٌة بٌن االختبارات البعدٌة فً تكنٌك دفع الثقل وتطوٌر نتٌجة االداء والسرعة االدراكٌة للمجامٌع 

 التجرٌبٌة والضابطة.

ا مجاالت البحث تمثلت بالمجال البشري وهو كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  فًولى طالبات المرحلة األأمَّ
، م11/4/2011م لغاٌة 20/2/2011 لمدة منم، والمجال الزمانً وهو ا2011-2010للعام الدراسً 

 ملعب الكشافة. والمجال المكانً وهو

 الباب الثانً: الدراسات النظرٌة والدراسات السابقة:

 تناولت الباحثة الدراسات النظرٌة اآلتٌة :

س٠خ ثٌزٕٟ٘ ٚفٛثةذ ثعضخذثَ ِفَٙٛ ثٌضذس٠خ ثٌزٕٟ٘ )أ١ّ٘ز آعضخذثَ ثٌضذس٠خ ثٌزٕٟ٘ ٚأ٘ذثف ثٌضذ 



ثٌضذس٠خ ثٌزٕٟ٘ ٚخطٛثس ثٌضذس٠خ ثٌزٕٟ٘ ٚأٔٛثع ثٌضذس٠خ ثٌزٕٟ٘ ٚثعضخذثِجس ثٌضذس٠خ ثٌزٕٟ٘ 

 ٚثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر فٟ ثٌضذس٠خ ثٌزٕٟ٘ (.
 ِفَٙٛ ثٌغشػز ثالدسثو١ز. 
 ِشثفً ثألدثء ثٌفٕٟ فٟ دفغ ثٌغمً دطش٠مز ثٌضفٍمز. 
ج ثٌذسثعز ثٌغجدمز فٟٙ )دسثعز ث  َِّ  َ( ٚأٚؽٗ ثٌضشجدٗ ٚثالخضالف.2111غجس٠ذ طذ١ـ الصَأَ
 )ٚدسثعز ِقّذ ػذذ ثٌقغ١ٓ ػط١ز ثٌّجٌىٟ( . 

 الباب الثالث: منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة:

احتوى الباب على منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة إذ استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبٌبأسلوب      
لمالءمته مشكلة البحث واشتملت عٌنة البحث على طالبات المرحلة االولى  أكثر من مجموعتٌن متكافئتٌن

 ( طالبة، 33المكونة من )

مقسمة الى اربع مجامٌع قامت المجامٌع التجرٌبٌة الثالثة بتنفٌذ التدرٌب الذهنً اما المجموعة الضابطة 
 فستقوم بتنفٌذ المنهاج التقلٌدي لمدرسة المادة .

وسائل وأدوات وأجهزة جمع المعلومات وآختٌار االختبارات والمهارٌة الخاصة  واحتوى اٌضاً على     
بمتغٌرات البحث وأجراء التجربة االستطالعٌة وإجراءات البحث لإلختبار القبلً وتطبٌق المنهج التعلٌمً 

 تخرجة.واالختبارات البعدٌة ، واخٌراً احتوى على الوسائل االحصائٌة المستخدمة لمعالجة البٌانات المس
 

 الباب الرابع: عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها:
احتوى الباب على عرض وتحلٌل نتائج اإلختبارات للمجامٌع األربعة ومناقشتها لغرض معرفة 

 تأثٌر المنهج التعلٌمً للمتغٌرات التً قامت الباحثة بدراستها.
 الباب الخامس: اإلستنتاجات والتوصٌات :

 االستنتاجات والتوصٌات اآلتٌة:توصلت الباحثة إلى 
 اإلستنتاجات:

ظٙٛس فشٚق ِؼ٠ٕٛز فٟ ٔضجةؼ ثإلخضذجسثس ثٌمذ١ٍز ٚثٌذؼذ٠ز فٟ صى١ٕه دفغ ثٌغمً ٌظجٌـ ثٌّؾج١ِغ  .0

 ثٌضؾش٠ذ١ز ثٌغالعز.
 أْ ٌٍضٛل١ضجس ثٌّخضٍفز فٟ ثٌضذس٠خ ثٌزٕٟ٘ صؤع١ش إ٠ؾجدٟ ػٍٝ صؼٍُ ثٌّٙجسر. .2
َّْ ثٌغشػز ثإلدسثو١ز ٟ٘ ؽضء ال  .3 ٠ضؾضأ ِٓ ػ١ٍّز ثٌضؼٍُ الفضٛثةٙج ػٍٝ ِى١ٔٛٓ ّ٘ج ثإلدسثن إ

 ٚثٌغشػز.
 التوصٌات:

 ػشٚسر صؤو١ذ آعضخذثَ ثٌضذس٠خ ثٌزٕٟ٘ فٟ أعٕجء ثٌضؼٍُ أل١ّ٘ضٗ فٟ آوضغجح ثٌّٙجسثس. .0
 ٠ؾخ ِشثػجر آعضخذثَ ثٌضٛل١ضجس ثٌّخضٍفز ٌٍضذس٠خ ثٌزٕٟ٘ وؼجًِ ِغجػذ فٟ ثٌضؼٍُ ثٌّٙجسٞ. .2
 آعضخذثَ ثٌضذس٠خ ثٌزٕٟ٘ ػٍٝ فؼج١ٌجس أخشٜ ألٌؼجح ثٌغجفز ٚث١ٌّذثْ.إؽشثء دقٛط ِشجدٙز د .3

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ؽجِؼز دغذثد 

 دغذثد ثعُ ثٌؾجِؼز

 ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕجس ثعُ ثٌى١ٍز

 دث١ٌج وجظُ ػذذ سفّٓ  ثٌغالعٟ ثالعُ

 ال٠ٛؽذ ثٌذش٠ذ ثالٌىضشٟٚٔ

 ِذسط ِغجػذ ثٌّٕٙز

 ثٌّجؽغض١ش ٔٛع ثٌذسثعز

 ٚٔضجةؼ ِذجس٠جس وشر ثٌطجةشرثٌٕفغٟ ٚػاللضٗ دجٌضٛؽٗ ثٌضٕجفغٟ  ثالغضشثح ثٌشعجٌزػٕٛثْ 

 ٌفتز ثٌّضمذ١ِٓ

 2102 ثٌغٕز

 ٌاشتممت الرسالة عمى خمسة أبواب: ثٌٍّخض ثٌؼشدٟ
 :الباب األول )التعريف بالبحث(

 مقدمة البحث وأىميتو:
الرياضي إذ إنو يعرض الرياضي  تطرقت مقدمة البحث إلى اإلغتراب النفسي ومفيومو في المجال

إلى اإلنسحاب عن الفريق، والعزلة، والعجز عن التالؤم، واإلخفاق في التكيف، مع أوضاع الفريق 
السائدة، والالمباالة، وعدم الشعور باالنتماء، وتطرقت كذلك إلى مفيوم التوجو التنافسي بأنو يعد من 

بذل أقصى مجيود بدني يمتمكو، إذ يعد من أىم القوى العوامل التي تحفز الرياضي عمى تعبئة قدراتو ل
التي تدفع األفراد إلى ممارسة النشاط الرياضي، والتي تحفز الرياضيين عمى الوصول إلى أعمى 

 المستويات الرياضية.
لذلك ترى الباحثة أنَّ أىمية البحث تكمن من أىمية الموضوع الذي تتناولو في محاولة منيا 

ن شأنو تطوير مستوى المعبة في العراق، عممًا إنيا دراسة لم يتم التطرق إلييا في ىذه باإلرتقاء بكل ما م
 المعبة.

 مشكمة البحث:
نتيجة لتطور الحياة والتغيرات الكبيرة التي حدثت في المجتمعات نتيجة لمعموم والتكنولوجيا التي 

لمظروف التي تعرض ليا بمدنا العزيز  احدثت تغيرات الكبيرة لمقيم المختمفة وبدرجة كبيرة احيانا، ونتيجة
من حاالت الحرب واإلنفالت األمني بصورة خاصة أدى إلى قمة المنافسات بين أندية كرة الطائرة )فئة 
المتقدمين(، كذلك قمة المنافسات الخارجية مما جعميا في حالة عزلة وتوقف عن ممارسة الرياضة، والذي 

ب بسبب اٌنقطاعو عن الرياضة لمدة طويمة، وحتى نتمكن من تفادي أثر في الحالة النفسية والبدنية لالع
وتجاوز الصعوبات التي مرت بالالعبين، ٌارتات الباحثة فتح منافذ جديدة وواسعة في محاولة إليجاد بعض 
الحمول لإلرتقاء بمستوى المعبة في العراق، مما يتطمب بالضرورة إجراء دراسة عممية حول اإلغتراب 

ئج المباريات محاولة منيا في معرفة العوامل النفسية التي تساعد عمى تحقيق الفوز، النفسي ونتا
 مساعدة بذلك العاممين في مجال تدريب الفرق عمى تجاوز العوامل المسببة لتراجع نتائج الفريق.

 وييدف البحث إلى: 
 التعرف عمى درجة اإلغتراب النفسي لدى العبي الكرة الطائرة )فئة المتقدمين(. .0

 التعرف عمى درجة التوجو التنافسي لدى العبي الكرة الطائرة )فئة المتقدمين(. .2
التعرررف عمررى العالقررة بررين اإلغتررراب النفسرري والتوجررو التنافسرري ونتررائج المباريررات لرردى العبرري الكرررة  .3

 الطائرة )فئة المتقدمين(.



الكرررة الطررائرة )فئررة  التعررف عمررى داللررة الفررروق االحصرائية فرري محرراور االغتررراب النفسرري لردى العبرري .4
 المتقدمين(.

التعرررف عمررى داللررة الفررروق االحصررائية فرري درجررة االغتررراب النفسرري لرردى العبرري الكرررة الطررائرة )فئررة  .5
 المتقدمين(.

التعرررف عمررى داللررة الفررروق االحصررائية فرري درجررة التوجررو التنررافس لرردى العبرري الكرررة الطررائرة )فئررة  .6
 المتقدمين(.

 َأمَّا فروض البحث فيي:

توجد فروق ذوات داللة إحصائية في درجة محاور اإلغتراب النفسي بين العبري الكررة الطرائرة )فئرة ال  .0
 المتقدمين(.

ال توجررد فررروق ذوات داللررة إحصررائية فرري درجررة اإلغترررراب النفسرري بررين العبرري الكرررة الطررائرة )فئرررة  .2
 المتقدمين(.

جررابي، سررمبي( بررين العبرري الكرررة ال توجررد فررروق ذوات داللررة إحصررائية فرري درجررة التوجررو التنافسرري )إي .3
 الطائرة )فئة المتقدمين(.

توجررد عالقررة ارتبرراط حقيقيررة بررين اإلغتررراب النفسرري وكررل مررن التوجررو التنافسرري ونتررائج مباريررات الكرررة  .4
 الطائرة )فئة المتقدمين(.

 
  : مجاالت البحث 

المتقررردمين( لمموسرررم  العبرررو األنديرررة المشررراركة فررري دوري العرررراق برررالكرة الطرررائرة )فئرررة المجاااال البشاااري:
 ( فريقًا.01( وعددىم )0202-0200)

 .00/5/0200إلى  00/0/0200لممدة من المجال الزمانً: 

 مالعب األندية المشاركة في دوري العراق لمكرة الطائرة. المجال المكانً:

 

 :الباب الثاني )الدراسات النظرية والمشابية(
الموضروعات التري ليرا عالقرة بموضروع البحرث  تطرقت الباحثة فري محرور الدراسرات النظريرة إلرى

وىرري )ماىيررة اإلغتررراب، وأنواعررو، واإلغتررراب النفسرري، ومراحمررو،  وأسررباب االغتررراب فرري المجررال الرياضرري، 
 وماىية التوجو التنافسي، وأنواعو، والعوامل المؤثرة فيو، ولعبة الكرة الطائرة.

(، ودراسرة نروال 0228كامرل عبرود حسرين ) أمَّا الدراسات المشرابية فتطرقرت الباحثرة إلرى دراسرة
(، ودراسرررة ميررردي عمررري دويغرررر 0228(، ودراسرررة ربررراح وفيرررق نررراجي السرررويدي )0228جبرررار صرررالح )

 (.0202(، ودراسة خمود عبد الوىاب احمد )0227)
 

جراءاتو الميدانية(  :الباب الثالث )منيجية البحث وا 
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي عمى مجموعة األندية المشاركة في دوري العراق لمكرة الطائرة  

( ناديررًا والمتمثمررة باألنديررة )البحررري، والشرررطة، 01( وعررددىم )0200-0202)فئررة المتقرردمين( لمموسررم )
اف، واألنبرار، واكراد، وغاز الجنوب، والبيشمركة، والمصافي، والصناعة، والحبانية، واربيل، وشرقالوة، والغرر 



نَّ عرردد العبرري كررل فريررق ىررو ) ( العبررًا، وتررم توزيررع 068( العبررًا، وبمجمرروع )00والجويررة، والرميثررة(، وا 
ٌاستمارتي اإلغتراب النفسي والتوجو التنافسي، وتم إجراء المعالجات اإلحصائية عمرى اإلسرتمارات لمحصرول 

اإلغترراب النفسري والتوجرو التنافسري وٌاسرتخراج  عمى درجة كرل فريرق فري محراور اإلغترراب النفسري ودرجرة
 معامل اإلرتباط مع نتائج الفرق.

 
 :الباب الرابع )عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا(

تضررمن ىررذا البرراب عرررض األوسرراط الحسررابية واإلنحرافررات المعياريررة لمحرراور اإلغتررراب النفسرري  
واإلغتررراب النفسرري والتوجررو التنافسرري ونتررائج  والتوجررو التنافسرري ومعامررل اإلرتبرراط البسرريط بررين المحرراور

 المباريات وتم مناقشتيا بصورة دقيقة باإلعتماد عمى المصادر العممية.
 

 :الباب الخامس )االستنتاجات والتوصيات(
 استنتجت الباحثة ما يأتي:

مين( ال تبررين ان افررراد العينررة )العبررو االنديررة المشرراركة فرري دوري العررراق لمكرررة الطررائرة فئررة المتقررد .0
 يشعرون االغتراب النفسي.

تبين ان افراد العينة )العبو االندية المشاركة في دوري العراق لمكررة الطرائرة فئرة المتقردمين( يمتمكرون  .2
 توجو تنافسي.

ان محرراور االغتررراب النفسرري كانررت ذوات عالقررة ارتبرراط معنويررة عكسررية مررع التوجررو التنافسرري العبررو  .3
 راق لمكرة الطائرة فئة المتقدمين.االندية المشاركة في دوري الع

ان محاور االغتراب النفسي كانت ذوات عالقة ارتباط معنوية عكسية مع ترتيرب مراكرز االنديرة الفرائزة  .4
 بدوري العراق لمكرة الطائرة فئة المتقدمين.

 وأوصت الباحثة بما يأتي:
النفسرري أثنرراء الموسررم الترردريبي ضرررورة ٌاعتمرراد المرردربين مقيرراس االغتررراب النفسرري لقيرراس االغتررراب  .0

 لالعبي الكرة الطائرة لتأثيره في اٌنسجام الفريق.

ضرورة ٌاعتماد المدربين مقياس التوجو التنافسي لقياس التوجو التنافسي قبل المنافسرة بمردة لالعبري  .2
 الكرة الطائرة لتأثيره في دافعية الفريق في تحقيق الفوز.

اس التوجرو التنافسري عمرى فعاليرات رياضرية ألخررى لبيران مردى تطبيق مقياس اإلغترراب النفسري ومقير .3
 تأثير اإلغتراب والتوجو في الفعاليات األخرى.

 ضرورة وجود برامج ارشادية لمتقميل من االغتراب النفسي لدى الالعبين. .4

 
 

 

 

 

 

 ؽجِؼز دغذثد 



 دغذثد ثعُ ثٌؾجِؼز

 ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕجس ثعُ ثٌى١ٍز

 ٌذٕٝ ثٔؼجَ ػذذ ثٌىش٠ُ  ثٌغالعٟ ثالعُ

 ال٠ٛؽذ ثٌذش٠ذ ثالٌىضشٟٚٔ

 ِؼٍُ ؽجِؼٟ  ثٌّٕٙز

 ثٌّجؽغض١ش ٔٛع ثٌذسثعز

ٚصشو١ض فجِغ ثٌٍذ١ٕه فٟ ثٌذَ  ٌضط٠ٛش صقًّ  ثألٚوغؾ١ٓثعضخذثَ صذس٠ذجس ث١ٌٙذٛوغ١ه دذالٌز ٔغذز صشذغ  ثٌشعجٌزػٕٛثْ 

 ِضش211ثٌغشػز ٚثٔؾجص سوغ 

 2102 ثٌغٕز

ثٌٍّخض 

 ثٌؼشدٟ

 ثٌذجح ثألٚي:

صٕجٚي ثٌذجح ثٌضؼش٠ف دجٌذقظ ِٚمذِةز ثٌذقةظ ٚأ١ّ٘ضةٗ ثٌضةٟ صٕجٌٚةش ف١ٙةج ثٌذجفغةز أ١ّ٘ةز ثٌذقةظ فةٛي        

ٚصشو١ض فجِغ ثٌٍذ١ٕه فٟ ثٌةذَ ٌضطة٠ٛش صقّةً  ثألٚوغؾ١ٓثعضخذثَ صذس٠ذجس ث١ٌٙذٛوغ١ه دذالٌز ٔغذز صشذغ 

 ِضش .211ثٌغشػز ٚثٔؾجص سوغ 

َ صؼذ ِٓ ثألٌؼجح ثٌغش٠ؼز ٚػّٓ ٔظجَ ثٌطجلز  211ٍخض دؤْ فؼج١ٌز سوغ أِج ِشىٍز ثٌذقظ فضض       

ثٌفٛعفجؽ١ٕٟ ٌىٓ صِٓ أدثةٙج ٌذٜ دؼغ ثٌالػذ١ٓ ٚخظٛطجً ثٌٕجشت١ٓ ٠ضؼذٜ فذٚد ٘زث ثٌٕظجَ ٠ٚذخً 

ػّٓ ٔظجَ ؽجلز فجِغ ثٌٍذ١ٕه إر ع١ىْٛ ٕ٘جن ٔظج١ِٓ ِشجسو١ٓ ٌزث ٠غضٛؽخ أْ صىْٛ صذس٠ذجصُٙ دٙزث 

١ٗ أسصؤس ثٌذجفغز أعضخذثَ صذس٠ذجس ث١ٌٙذٛوغ١ه  ٌم١جط ٔغذز ٔمض ثألٚوغؾ١ٓ ِٚؤشش ثالصؾجٖ، ٚػٍ

فجِغ ثٌٍذ١ٕه فٟ ثٌذَ ثٌزٞ ٠ضشوض ٔض١ؾز شذر ثٌؾٙذ ثٌؼجٌٟ ٚٔمض ثألٚوغؾ١ٓ ٌضط٠ٛش صقًّ ثٌغشػز 

 ِضش.211ٚثٔؾجص سوغ 

 أِج أ٘ــذثف ثٌذــقظ فضّغٍش فٟ :    

 ث١ٌٙذٛوغ١ه .إػذثد دشٔجِؼ دذٟٔ ٌضذس٠ذجس  .0

ثٌضؼشف ػٍٝ صؤع١ش صذس٠ذجس ث١ٌٙذٛوغ١ه فٟ صط٠ٛش صقًّ ثٌغشػز دذالٌز ٔغذز صشذغ  .2

 ثالٚوغؾ١ٓ ٚصشو١ض فجِغ ثٌٍذ١ٕه  فٟ ثٌذَ ٌؼ١ٕز ثٌذقظ .

ِضش دذالٌز ٔغذز  200ثٌضؼشف ػٍٝ صؤع١ش صذس٠ذجس ث١ٌٙذٛوغ١ه فٟ صط٠ٛش ثٔؾجص سوغ  .3

 صشذغ ثالٚوغؾ١ٓ ٚصشو١ض فجِغ ثٌٍذ١ٕه دجٌذَ.

 أِج فشػج ثٌذقظ 

ٕ٘جن فشٚق  رٚثس دالٌز إفظجة١ز د١ٓ ثالخضذجسثس ثٌمذ١ٍز ٚثٌذؼذ٠ز ٌٚظجٌـ ثالخضذجسثس  .0

ثٌذؼذ٠ز فٟ صط٠ٛش صقًّ ثٌغشػز ٔض١ؾز أعضخذثَ صذس٠ذجس ث١ٌٙذٛوغ١ه دذالٌز ٔغذز صشذغ 

 ثالٚوغؾ١ٓ ٚصشو١ض فجِغ ثٌٍذ١ٕه دجٌذَ. .

ثس ثٌمذ١ٍز ٚثٌذؼذ٠ز ٌٚظجٌـ ثالخضذجسثس ٕ٘جن فشٚق رٚثس دالٌز إفظجة١ز د١ٓ ثالخضذجس .2

ِضش ٔض١ؾز ثعضخذثَ صذس٠ذجس ث١ٌٙذٛوغ١ه دذالٌز ٔغذز صشذغ  211ثٌذؼذ٠ز فٟ ثٔؾجص سوغ 

 ثالٚوغؾ١ٓ ٚصشو١ض فجِغ ثٌٍذ١ٕه دجٌذَ. .

 أِج ِؾجالس ثٌذقظ فٟٙ :

 ( عٕز .06ـ  05( الػذ١ٓ دؤػّجس )6ثٌّؾجي ثٌذششٞ /)

 12/7/2100ٌَغج٠ز 26/3/2100ر ِٓ ثٌّؾجي أٌضِجٟٔ /ثٌّذر ثٌّّضذ

 ثٌّؾجي ثٌّىجٟٔ / ٍِؼخ ثٌىشجفز ٍِؼخ ٚثٌغجفز ٚ ث١ٌّذثْ فٟ و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز فٟ ثٌؾجدس٠ز .

 ثٌذجح ثٌغجٟٔ :

شٍّش ثٌذسثعجس ثٌٕظش٠ز ثٌضؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ ٔمض ثألٚوغؾ١ٓ )ث١ٌٙذٛوغ١ج( ٚأعذجدٗ ٚفجٌضٗ ، ٚثٌضؼشف   

ػٍٝ ِفَٙٛ صذس٠ذجس )ث١ٌٙذٛوغ١ه( ٚثٌفجةذر ِٓ صٍه ثٌضذس٠ذجس ١ِّٚضثصٙج ٚلٛثػذ صذس٠ذجصٙج ، ٚٚػـ أ٠ؼجً 

١ه فٟ ثٌذَ ، ٚصٕجٌٚش ثٌذجفغز ػًّ ؽٙجص ثألٚوغ١ّ١ضش ِٚٛثطفجصٗ ١ِّٚضثس ثعضؼّجٌٗ ، ٚٔظجَ فجِغ ثٌٍذٕ

ِضش ِٚشثفٍٙج  211أ٠ؼجً ششؿ ثٌضقًّ ثٌخجص ٚأٔٛثػٗ ٚالع١ّج صقًّ ثٌغشػز ، ٚصطشلش إٌٝ فؼج١ٌز 

ِٚضطٍذجصٙج ثٌذذ١ٔز ٚأٔظّز ثٌطجلز ثٌخجطز دضٍه ثٌفؼج١ٌز ٚثٌّضطٍذجس ثٌضذس٠ذ١ز  أِج ثٌذسثعجس ثٌّشجدٙز 

 ( .2009 دسثعز ثالء فؤثد طجٌـ )( 2115فجشضٍّش ػٍٝ: دسثعز ٚفجء طذجؿ ِقّذ )

 ثٌذجح ثٌغجٌظ :



صٕجٚي ثٌذجح ِٕٙؼ ثٌذقظ ثٌّغضخذَ ٚ٘ٛ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ ٚػ١ٕز ثٌذقظ ثٌضٟ صىٛٔش ِٓ ػذثةٟ   

عٕز( ٚثٌّضذسد١ٓ فٟ ثٌّشثوض ثٌضذس٠ذ١ز ثٌخجطز دّقجفظز دغذثد 06 - 05ِضش دؤػّجس ) 211فؼج١ٌز سوغ 

( ػذثة١ٓ ٚأخض١شٚث دجٌطش٠مز ثٌؼّذ٠ز. عُ صٕجٚي ثٌضؾشدز 6ثٌؼ١ٕز ) دّٕطمز ثٌقغ١ٕ١ز إر دٍغ ػذد أفشثد

( ٚفذثس أعذٛػ١جً ، عُ 3( أعجد١غ دٛثلغ )8ثالعضطالػ١ز ٚثالخضذجسثس ثٌمذ١ٍز ٚ ثعضغشق ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ )

ز إؽشثء ثالخضذجسثس ثٌذؼذ٠ز صقش ثٌظشٚف ٔفغٙج ثٌضٟ أؽش٠ش دٙج ثالخضذجسثس ثٌمذ١ٍز ، ٚثٌٛعجةً ثإلفظجة١

 ثٌضٟ ػجٌؾش ٔضجةؼ ثالخضذجسثس .

 ثٌذجح ثٌشثدغ :

صٕجٚي ثٌذجح ػشع ٔضجةؼ ثالخضذـــجسثس ثٌمذ١ٍز ٚثٌذؼذ٠ز ٚأخضذجس ٔمض ثالٚوغؾ١ٓ، ٚأخضذجس   

ِضش  211ِضش( ، ٚإٔؾجص سوغ  081فجِغ ثٌٍذ١ٕه فٟ ثٌذَ لذً ثٌؾٙذ  ٚدؼذٖ، ٚصقًّ ثٌغــشػز )سوغ 

 ٚصق١ٍٍٙج ِٕٚجلشضٙج . 

 ثٌذجح ثٌخجِظ : 

صؼةةةّٓ ثٌذةةةجح ثالعةةةضٕضجؽجس ثٌضةةةٟ صٛطةةةٍش ثٌذجفغةةةز إ١ٌٙةةةج ِةةةٓ خةةةالي ٔضةةةجةؼ دقغٙةةةج ٚوجٔةةةش أدةةةشص صٍةةةه      

 ثالعضٕضجؽجس ِج ٠ؤصٟ:

ع/د فٟ أعٕجء ثٌشثفز ٚع١ٍز ثعضشفجء غ١ش وجٍِز ٠قذط ف١ٙج  041ثعضخذثَ ِؼذي ػشدجس ثٌمٍخ  .0

جٍِز وجٔش ٔجؽقز فٟ صط٠ٛش ثخضذجسثس ٔمض فٟ صؼ٠ٛغ ثٌذَ ثٌّضشذغ دجألٚوغؾ١ٓ ٌٍؼؼالس ثٌؼ

 ثٌذقظ .

ثعضخذثَ ؽٙجص ثألٚوغ١ّ١ضش فٟ ثٌضذس٠خ ٌم١جط ِٚشثلذز صشذغ ثٌذَ دجألٚوغؾ١ٓ ٠ٚؼذ ٚع١ٍز  .2

 ِّٙز ؽذث صغُٙ  فٟ صم٠ُٛ ثٌّٕٙجػ ثٌضذس٠ذٟ ػٍٝ ٔقٛ ع١ٍُ . 

جَ دؤٞ ظٙشس ٔغذز ِٓ فجِغ ثٌٍذ١ٕه ِٛؽٛدر فٟ ؽغُ ثٌالػذ١ٓ فٟ إعٕجء ثٌشثفز ٚدذْٚ ثٌم١ .3

 ٍِٟ ِٛي ٚثْ ٘زٖ ثٌٕغذز وجٔش ِضذج٠ٕز ِٓ الػخ إٌٝ ثخش. 0ؽٙذ ٚلذ ٚطٍش إٌٝ أوغش ِٓ 

 ٚثشضٍّش ثٌضٛط١جس ػٍٝ : 

ع/د فٟ أعٕجء ثٌشثفز ٚعجةً صذس٠ذ١ز  041ػشٚسر ثعضخذثَ ثٌىّجِجس ِٚؼذي ػشدجس ثٌمٍخ  .0

جٌضذس٠خ فٟ ثٌّٕج٘ؼ صؼًّ ػٍٝ إػجلز إ٠ظجي ثٌذَ ثٌّشذغ دجألٚوغؾ١ٓ  ثٌٝ ثٌؼؼالس ثٌؼجٍِز د

 ثٌضذس٠ذ١ز ٚفٟ عذجلجس ثٌّغجفجس ثألخشٜ .

ثعضخذثَ ؽٙجص ثألٚوغ١ّ١ضش ٌم١جط ٔغذز صشذغ ثألٚوغؾ١ٓ فٟ ثٌذَ ١ِذث١ٔجً فٟ أعٕجء ثٌضذس٠خ ٚفٟ  .2

ثالخضذجسثس ألٔٙج صؼطٟ ٔضجةؼ دل١مز صغجػذ ثٌّذسح ػٍٝ ِؼشفز شذر ثٌضذس٠خ ٚٔمض ثألٚوغؾ١ٓ ، 

١ّ١ضش ٌم١جط ثٌٕذغ ٠ؼطٟ ٔضجةؼ أوغش دلز فٟ أعٕجء ثٌضذس٠ذجس ٚصّىٓ ألْ ثعضخذثَ ؽٙجص ثألٚوغ

 ثٌّذسح ِٓ ِؼشفز ثٌشذر ِٓ خالي ثٌٕذغ .

ثال٘ضّجَ دجٌّؤششثس ثٌفغٍؾ١ز ٚثٌذ١ٛو١ّ١جة١ز ػٕذ صم١ٕٓ ثألفّجي ثٌضذس٠ذ١ز ٚال ع١ّج ِؤشش صشو١ض  .3

ثٌٕذغ ٌضقذ٠ذ شذر ثألدثء فجِغ ثٌٍذ١ٕه فٟ ثٌذَ ٌٍضٛطً إٌٝ ٔضجةؼ أوغش دلز ٚػ١ٍّز وزٌه ِؤشش 

 ٌىٛٔٗ أعًٙ ثعضخذثِجً ١ِذث١ٔج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽجِؼز دغذثد 



ثعُ 

 ثٌؾجِؼز

 دغذثد

 ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕجس ثعُ ثٌى١ٍز

 ثالعُ

 ثٌغالعٟ

 شزٜ ػٍٟ ِطشش 

ثٌذش٠ذ 

 ثالٌىضشٟٚٔ

 ال٠ٛؽذ

 ِذسعز  ثٌّٕٙز

ٔٛع 

 ثٌذسثعز

 ثٌّجؽغض١ش

ػٕٛثْ 

 ثٌشعجٌز
 تمرينات خاصة لتطوير بعض القدرات البدنية والمتغيرات البيوكينماتيكية ودقة الرمي بالقوس والسيم لمناشئات بعمر 

 ( سنة01-07)

 2102 ثٌغٕز

 ثٌٍّخض
 ثٌؼشدٟ

 : أدٛثح خّغز ػٍٝ ثٌشعجٌز ثشضٍّش
 ٚأ١ّ٘ضٗ دجٌذقظ ثٌضؼش٠ف:  ثألٚي ثٌذجح     

 صؼذ ثٌضٟ ثٌضذس٠خ ٌطش٠مز ثٌظق١قز ثألعج١ٌخ ءثػطج فٟ ثٌّضّغٍز ثٌّشىٍز ػشع صؼّٓ وّج،  ٚأ١ّ٘ضٗ ثٌذقظ ِمذِز ٚصؼّٓ
 صشثفك ثٌضٟ ثٌقشو١ز ثٌّغجسثس صظق١ـ و١ف١ز ٚدذلز  صٛػـ ثٌضٟ ثٌضفجط١ً ِٓ ثٌؼذ٠ذ ثٌٝ ٌٍضؼشف ثصذجػٙج ٠ؾخ ػ١ٍّز عغجً أُ 

ء ثألخطج ِىجِٓ ثٌٝ ٌٍٛطٛي ثألؽٙضر ثفذط ثعضخذثَ صضطٍخ دً ثٌزثص١ز ثٌّالفظز ِؾشد ِٓ ػ١ٍٙج ثٌقىُ ال٠ّىٓ ٚثٌضٟء ثالدث

 .ثٌقشوٟ ثٌضق١ًٍ خالي ِٓ ٚثٌؼؼف ثٌمٛر ٔمجؽ ِٚؼشفز ٌضالف١ٙج
َّْ  ف١ظ  ٌالػذجس ؽ١ذ دشىً ثٌذ١ٛو١ّٕجص١ى١ز ثٌخظجةض ٚفك ٚصشخ١ظٙج ثٌظق١قز ٚثٌمٜٛ ٚثٌّغجفجس ثٌضٚث٠ج عضغّجسثَ  ػذَ إ

 ػ١ٍّز أصذذأ ٠ؾخ ٌزث، ٌغذجصٙج ِؼجٌؾضٙج ٠ظؼخ دق١ظ ثٌّضمذِز ثٌّشثفً فٟ ِؼٙٓء ثالخطج صٍه ثعضّشثس ثٌٝ ع١ؤدٞ ثٌٕجشتجس
 .ءثألدث ِغج١ٌز ِٓ ِج٠ىْٛ ألشح ثٌٝ ثٌٕجشب أٚ ثٌّذضذا ثٌالػخ ٚطٛي ٌؼّجْ ٚرٌه ِذىش ػّش فٟ ثٌّضغ١شثس صظق١ـ

 ثٌذقظ أ٘ذثف ثِج

 : ثٌٝ ثٌذقظ ٠ٙذف
 دؼّش ٚثٌغُٙ ٌمٛط ٌذىٕجشتجس ِضش 36 ٌّغجفز ثٌشِٟ ٚدلز ثٌذ١ٛو١ّٕجص١ى١ز ٚثٌّضغ١شثس ثٌذذ١ٔز ثٌمذسثس دؼغ ػٍىم١ُ ثٌضؼشف -
 .عٕز( 44ــ41)

 دؼّش ٚثٌغُٙ ثٌمٛط ٔجشتجس ٌذٜ ٌشِٟٚدلزث ثٌذ١ٛو١ّٕجص١ى١ز ٚثٌّضغ١شثس ثٌذذ١ٔز ثٌمذسثس دؼغ ٌضط٠ٛش خجطز صّش٠ٕجس ثػذثدــ 
 .عٕز( 44ــ41)

  36َ ٌّغجفز ثٌشِٟ ٚدلز ثٌى١ّٕجص١ى١ز ٚثٌّضغ١شثس ثٌذذ١ٔز ثٌمذسثس دؼغ صط٠ٛش فٟ ثٌخجطز ثٌضّش٠ٕجس صؤع١ش ػٍٝ ثٌضؼشفــ    
 . عٕز( 44-41) دؼّش ٚثٌغُٙ ثٌمٛط ٔجشتجس ٌذٜ

 ثٌذقظ فشٚع

 ثٌمذسثس دؼغ فٟ ثٌضؾش٠ذ١ز ٌٍّؾّٛػز ٚثٌذؼذ٠ز ثٌمذ١ٍز خضذجسثسثالِ  ٔضجةؼ د١ٓ ثفظجة١ز دالٌز رٚثس فشٚق ٕ٘جن -0
 . ثٌذؼذ٠ز ثٌّضغ١شثس ٌٚظجٌـ ٚثٌغُٙ ثٌمٛط ٌٕجشتجس ثٌذذ١ٔز

 ٚدلز ثٌى١ّٕجص١ى١ز ثٌّضغ١شثس دؼغ فٟ ٚثٌذؼذ٠ز ثٌمذ١ٍز خضذجسثسثالِ  ٔضجةؼ د١ٓ ثفظجة١ز دالٌز رٚثس فشٚق ٕ٘جن -2
 .ثٌذؼذ٠ز ثٌّضغ١شثس ٌٚظجٌـ ٚثٌغُٙ ثٌمٛط ٌٕجشتجس 36َ ٌّغجفز ثٌشِٟ

    ثٌذقظ ِؾجالس

 عؾالس فٟ ٚثٌّغؾالس الػذجس( 2) ػذد٘ٓ ثٌذجٌغ ٚثٌغُٙ ثٌمٛط ٌفؼج١ٌز ثٌٕجشتجس فتز ثٌٛؽٕٟ ثٌّٕضخخ الػذجس:ثٌذششٞ ثٌّؾجي
 .عٕز( 44-41) ٚدؤػّجس َ( 1644) ٌٍؼجَ ثٌّشوضٞ ثٌؼشثلٟ ثإلصقجد

 (              1644\46\06) ٌغج٠ز( 1644\1\11)  ِٓ ثٌّّضذر ثٌض١ِٕز ثٌّذر: ثٌضِجٟٔ ثٌّؾجي 
 ثٌشِٟ ١ِٚذثْ ٚثٌغُٙ ثٌمٛط ٌفؼج١ٌز ثٌّشوضٞ ثٌؼشثلٟ ثإلصقجد ِٓ ٚثٌّؼضّذ ثٌذ٠ٓ طالؿ فٟ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّشوض:ثٌّىجٟٔ ثٌّؾجي

 .ثٌذ٠ٓ طالؿ ِذ٠ٕز فٟ(  ثٌش٠جػٟ ثٌذٚس ٔجدٞ)
 

  ثٌٕظش٠ز ثٌذسثعجس:  ثٌغجٟٔ ثٌذجح
 دةجٌمٛط ٚثٌذلةز(  ٚثٌّشٚٔةز ثٌمةٛر ٚصقّةً ثٌؼؼ١ٍز ثٌمٛر) ثٌذذ١ٔز ثٌمذسثس ٚ ثٌخجطز ثٌضّش٠ٕجس صؼجس٠ف دؼغ ٚصؼّٓ 

 . ٚثٌغُٙ ٌٍمٛط ثٌف١ٕز ثٌّشثفً ٚطف ٚثٌٝ،  ٚثٌغُٙ ثٌمٛط ِج١٘ز ثٌٝ ثٌذجفغز صطشلش وّج،  ٚثٌغُٙ
 ث١ٌّذث١ٔز ثصٗءٚإؽشث ثٌذقظ ِٕٙؼ:  ثٌغجٌظ ثٌذجح

َِّ ،  ثٌٛثفذر ثٌضؾش٠ذ١ز ثٌّؾّٛػز رٚ ثٌضؾش٠ذٟ ثٌّٕٙؼ ثٌذجفغز ثعضخذِش   ثٌؼّذ٠ز دجٌطش٠مز ثخض١جس٘ج فضُ ثٌذقظ ػ١ٕز جأ



 ّٓ  .عٕز( 44 – 41) دؼّش ٚثٌغُٙ ثٌمٛط ٔجشتجس ٚ٘
 ٚثٌّٕٙؼ ثٌفذ٠ٛٞ ٚثٌضظ٠ٛش ٚثٌذؼذ٠ز ثٌمذ١ٍز خضذجسثسثالِ  ثٌٝ صطشلش عضطالػ١زثالِ  ثٌضؾشدز ثٌذجفغز أؽشس أْ ٚدؼذ 
 .ثإلفظجة١ز ثٌٛعجةً ػٓ فؼالً  ثٌضذس٠ذٟ

 ثالخضذجسثس
 .ثألِجِٟ عضٕجدثالِ  ثخضذجسـ 
 .عٕٟ ثٌزسثػ١ٓ ٚػغ ِٓ ثٌضؼٍك ثخضذجسـ 
 .ِذ ثٌزسثػ١ٓ ٚػغ ِٓ ثٌضؼٍك ثخضذجسـ 
 .ثٌمذؼز لٛر ثخضذجسـ 

 .ثٌغقخ لٛر ثخضذجسـ    
 .ثٌؾّذجص ػظج ِغه ٚلٛف ثخضذجس.    
 . ثٌضظ٠ٛخ دلز ثخضذجس.    

 ِٕٚجلشضٙج ٚصق١ٍٍٙج ثٌٕضجةؼ ػشع:  ثٌشثدغ ثٌذجح
 صُ ٚثٌضٟ،ثٌفشٚق ِؼ٠ٕٛز إل٠ؾجد  ( t)ثخضذجس  دؤعضخذثَ ٚصق١ٍٍٙج ٚثٌذؼذ٠ز ثٌمذ١ٍز ثإلخضذجسثس ٔضجةؼ ػشع ح٘زث ثٌذج ٠ضؼّٓ
 ٕٔضجةؼ دٟ ثٌفشٚق ِالفظز ٌضغ١ًٙ د١ج١ٔز ٚثشىجي ؽذثٚي شىً ػٍٝ ٚػشػٙج ٠ٕجعذٙج دّج ثفظجة١ج ِؼجٌؾضٙج دؼذ ث١ٌٙج ثٌضٛطً

َّْ  دجٌّظجدس ِذػُ ػٍّٟ دؤعٍٛح ِٕجلشضٙج ِٕٚغُ ثإلخضذجسثس  ثٌذقظ ٌضقم١مؤ٘ذثف ثٌٕٙجة١ز ثٌٕضجةؼ ػط١ٕج ثإلخضذجسثس ٘زٖ إرإ

 .ثٌؼ١ٍّز دجألدٌز ِؼضصر ٚفشٚػٗ
  ٚثٌضٛط١جس عضٕضجؽجسثالِ :  ثٌخجِظ ثٌذجح

 :٠ؤصٟ ِج ثٌذجفغز ثعضٕضؾش ِٕٚجلشضٙج ٚصق١ٍٍٙج ثٌٕضجةؼ ػشع خالي ِٓ
0.  ّْ  أظٙشس ثٌؼ١ٕز ثٌذجفغزألفشثد ثخضجسصٙج ٚثٌضٟ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّٕٙؼ ِفشدثس ػّٓ إعضخذِش ثٌضٟ ثٌخجطز ثٌضّجس٠ٓ إ

 .ٚثٌغُٙ ثٌمٛط ٌفؼج١ٌز ثٌقشوٟء ثألدث فٟ ٠قذط ٌّج ِشجدٙز وجٔش أٔٙج ف١ظ فجػ١ٍز

 ثٌمٛر ٚصقًّ ثٌمٛر)ف١ضط٠ٛشثٌّضغ١شثصجٌذذ١ٔزأظٙشصجٌٕضجةؾفجػ١ٍزثٌضّجس٠ٕجٌخجطزدئعضخذثِٛعجةٍّضؼذدرأعشصئ٠ؾجد١جً  .2
 .ثٌذقظ ٌّٙجسثس ٚثٌّخضجسر(ٚثٌّشٚٔز

 ٚد٠ؼٛ, جٌّٕٙجؽجٌضذس٠ذ١جٌز٠طذمؼٍىؤفشثدثٌؼ١ٕزأعشدشىٍٍّقٛظف١ضط٠ٛشدؼؼجٌّضغ١شثصجٌذ١ٛو١ّٕجص١ى١زف١جإلخضذجسثصجٌذؼذ٠زإّٔ  .3
 .ثٌؼ١ٕز أفشثد جثٌضٟ ٔفزصٙ ثٌخجطز ثٌضّش٠ٕجس فجػ١ٍز رٌىئٌٝ

4.  ّْ  ثٌمٛر) ثٌذذ١ٔز ثٌمذسثس دؼغ صط٠ٛش فٟ ٍِقٛظ ٚدشىً إ٠ؾجد١جً  أعش ثٌؼ١ٕز أفشثد ػٍٝ ؽذك ثٌزٞ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّٕٙجػ إ

، ثٌىضف فضثَ ِغ ثٌؼؼذ صث٠ٚز، ثٌّشفك صث٠ٚز، ثٌىضف صث٠ٚز) ثٌذ١ٛو١ّٕجص١ى١ز ٚثٌّضغ١شثس( ثٌّشٚٔز، ثٌمٛر صقًّ،

 .ٚثٌغُٙ ثٌمٛط فؼج١ٌز فٟ ثإلٔؾجص صطٛس ثٌٝ أدٜ عُ ِٚٓ( ثإلؽالق لذً ثٌغُٙ ِغ ثٌٛصش صث٠ٚز،ثٌغُٙ ثٔطالق عشػز
 :٠ؤصٟ دّج ثٌذجفغز ٚصٛطٟ
 ٌفجػ١ٍضٙج ثألخشٜ ثٌؼّش٠ز ٚثٌّشثفً ثٌّضمذ١ِٓ فشق ػٍٝ ثٌذقظ ٘زث فٟ ؽذمش ثٌضٟ ثٌخجطز ثٌضّش٠ٕجس  إعضخذثَ صؤو١ذ .0

 .ٚثٌغُٙ ثٌمٛط فؼج١ٌز فٟ ثإلٔؾجص صط٠ٛش عُ ِٚٓ،  ٚثٌذج١ِٛ٠ىج١ٔى١ز ثٌذذ١ٔز ثٌّضغ١شثس دؼغ صط٠ٛش فٟ
 فٟ ٌإلٔطالق ٚلجػذر أعجعجً  صؼذ فشوز ٚثٌضٟ وًء دؤدث ثٌخجطز ثٌضٚث٠ج ِشثلذز خالي ِٓ أعجع١ز دذ١ٔز لجػذرء دٕج صؤو١ذ .2

 . ثألخشٜ ثٌذذ١ٔز ثٌمذسثس ٚصٕف١ز صطذ١ك

  أ١ّ٘ةز ٚصٛػة١ـ ٌٍّذسد١ٓ صذس٠ذ١ز دٚسثس ٚصٕظ١ُ ث١ٌّذث١ٔز ثالخضذجسثس ٚثعضخذثَ ثٌذذ١ٔز ثٌمذسثس صط٠ٛش ػشٚسر صؤو١ذ .3
 . ٚثٌغُٙ ثٌمٛط ٌؼذز ِٕٚٙج ثٌش٠جػجس ؽ١ّغ فٟ ثٌقذ٠غز ثٌضذس٠خ دطشق ٚثسصذجؽٙج ثٌقشوٟ ثٌضق١ًٍ ثعضخذثَ

 ثٌظٛسرء إلػطج ِٕٙج ٚثالعضفجدر ثٌّضخظظز ثٌّؼج٘ذ أٚ ثٌؼ١ٍّز ثٌى١ٍجس فٟ ثٌّضٛثفشر ثٌقذ٠غز ثألؽٙضر إعضغّجس أ١ّ٘ز .4
 .دظش٠جً  صمذ٠ش٘ج أٚ ل١جعٙج ٠ّىٓ ال ثٌضٟ ٚثٌّىج١ٔز ثٌض١ِٕز ثٌّغجسثس ػٓ ثٌذل١مز ٚثٌّؼٍِٛجس ثٌٛثػقز

 ثٌذجفغز لذً ِٓ ثٌّؼذر  ٚثٌضذس٠ذجس  ٚثألشىجي ثٌّالفك ِٓ دؼذد ثٌذقظ ٚثخضضُ ٚثألؽٕذ١ز ثٌؼشد١ز ثٌّظجدس أدسؽش ٚأخ١شث
 .ثالٔى١ٍض٠ز دجٌٍغز ثٌشعجٌز ٚخالطز

 جِؼز دغذثد ؽ

 دغذثد ثعُ ثٌؾجِؼز

 ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذٕجس ثعُ ثٌى١ٍز

 ٚؽذثْ عؼ١ذ ؽٙجد  ثٌغالعٟ ثالعُ

 ال٠ٛؽذ ثالٌىضشٟٚٔثٌذش٠ذ 

 ِذسح ثٌؼجح  ثٌّٕٙز

 ثٌّجؽغض١ش ٔٛع ثٌذسثعز



 صؤع١ش ثعضخذثَ ثألٔظّز ثٌخذ١شر فٟ صؼٍُ ِٙجسثصٟ ثإلسعجي ٚثألدؼجد دجٌش٠شز ثٌطجةشر  ثٌشعجٌزػٕٛثْ 

 2102 ثٌغٕز

 ثشضٍّش ثٌشعجٌز ػٍٝ خّغز أدٛثح ٟٚ٘ :   ثٌٍّخض ثٌؼشدٟ

 -ثٌضؼش٠ف دجٌذقظ:-ثٌذجح ثألٚي:

٠ضغُ  ثٌؼظش ثٌزٞ ٔؼ١ش ف١ٗ دجٌضمذَ ثٌضىٌٕٛٛؽٟ ثٌٙجةً فٟ شضٝ  ثٌّؾجالس، ِٓ ثخضشثػجس، ٚ آالس          

، ٚٔضؼ ػٓ ٘زث ثٌضمذَ ِٚؼذثس ،ٚٚعجةً ثالفضفجظ دجٌّؼٍِٛجس شج٘ذ وذ١ش ػٍٝ ثٌضمذَ ثٌضمٕٟ ثٌٙجةً فٟ ٘زث ثٌؼظش

١ز ٚثٌضٟ دخٍش فٟ شضٝ ِؾجالس ثٌق١جر ِٕٚٙج ثٌّؾجي ثٌضىٌٕٛٛؽٟ صم١ٕز ؽذ٠ذر ِضّغٍز فٟ ثٌٕظُ ثٌخذ١شر ثٌضؼ١ٍّ

 ثٌش٠جػٟ. . 

ٚثٌغذخ فٟ دسثعز ثألٔظّز ثٌخذ١شر ٘ٛ ثعضخذثِجصٙج ثٌٛثعؼز فٟ ِخضٍف ثٌّؾجالس ٚلةذسصٙج ػٍةٝ  إ٠ؾةجد  

 ثٌقٍٛي ثٌّٕطم١ز دذلز ػج١ٌز ٚدّؼشفز ػ١ٍّز ؽجِؼز ٌىً ث٢سثء ٚثٌخذشر ثٌّّغٍز فةٟ دثٌةز ػ١ٍّةز رو١ةز ثالعةضٕضجػ،

ِٚٓ ٘زث ثٌّٕطٍك الدذ ِٓ صٛف١ش أفؼً ثٌٛعجةً ثٌؼ١ٍّز ٌٍّذسعة١ٓ العةضخذثِٙج وّشؽةغ ِغةجػذ فةٟ ػ١ٍّةز صؼٍة١ُ 

 Expertثٌّٙةةجسثس ثٌش٠جػةة١ز ٚثعةةضخذثَ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ةةز ثٌقذ٠غةةز ثٌّضّغٍةةز فةةٟ ثعةةضخذثَ صم١ٕةةجس ثٌةةٕظُ ثٌخذ١ةةشر )

Systems Technology ) 

شٔةةجِؼ  فةةٟ ثٌقجعةةذز ثالٌىضش١ٔٚةةز دجعةةضخذثَ صىٌٕٛٛؽ١ةةز ِٚةةٓ ٕ٘ةةج صذةةشص أ١ّ٘ةةز ثٌذقةةظ ِةةٓ خةةالي صظةة١ُّ د

ثألٔظّز ثٌخذ١شر ٠غجػذ  فٟ صؼ١ٍُ ِٙجسصٟ ثإلسعجي ٚثإلدؼجد فٟ ثٌش٠شز ثٌطجةشر ٌضىْٛ ِشؽؼج ٠غجػذ ِذسع١ٓ ٘زر 

 أٌٍؼذز . 

ٚصضؾغذ ِشىٍز ثٌذقظ فٟ أْ لٍز ثعضخذثَ ثألعج١ٌخ ثٌقذ٠غز فٟ صؼٍة١ُ  دؼةغ ِٙةجسثس ثٌش٠شةز ثٌطةجةشر ٌةُ 

ّىٓ ثٌمجة١ّٓ ػٍٝ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ِٓ أصّجَ  ػٍُّٙ ٚثٌضغٍخ ػٍٝ ثٌّؼٛلجس أٌضٟ صٛثؽُٙٙ ِٓ ف١ظ وغشر إػذثد ص

ثٌّضؼٍّةة١ٓ  ِٚشثػةةجر ثٌفةةشٚق ثٌفشد٠ةةز دةة١ٓ ثٌطٍذةةز ٚوةةزٌه ثاللضظةةجد فةةٟ ثٌؾٙةةذ ٚثٌٛلةةش ثٌةةزٞ ٠غةةضغشلٗ دجعةةضخذثَ 

ؼ١ّ١ٍةز( ،  ٘ةٛ ِةٓ أؽةً صمٍة١ض ثالػضّةجد ػٍةٝ ثٌخذةشثء ثٌّٕٙؼ ثٌضم١ٍذٞ ،ٌزث فجْ دثفةغ ثٌٍؾةٛء) ٌٍةٕظُ ثٌخذ١ةشر ثٌض

ٔٙجة١ز ػٕذ ِٛس ثٌخذ١ةش ثإلٔغةجٟٔ آٚ  صىْٛ ػشػز ٌٍؼ١جع ٚثٌٕغ١جْ  ٚثٌضٚثي دظٛسر ثٌضٟ ثٌذشش ٚ صخ١ٍذ ثٌخذشر

فةٟ ففةع خذةشر ػؾضر آٚ صمجػذٖ ػٓ ثٌؼًّ أٚ ٘ؾشصٗ غجٌٝ دٍذ أخش ٘زث ِّج ٠ؾؼً  ثٌٕظجَ ثٌخذ١شر رثس فجةذر أوذةش 

 .ثٌؼٍّجء فٟ شىً دشثِؼ ِضجفز دغٌٙٛز ٠ّىٓ صط٠ٛش٘ج ٚصؾذد٠ٙج

 ٚلذ ٘ذف ثٌذقظ إٌٝ :   

أػذثد ٚصظة١ُّ دشٔةجِؼ دجعةضخذثَ صم١ٕةز )ثألٔظّةز ثٌخذ١ةشر ثٌضؼ١ّ١ٍةز( فةٟ صؼٍةُ ِٙةجسثصٟ ثإلسعةجي ٚثألدؼةجد  -0

 ثٌش٠شز ثٌطجةشر .

ِٙةجسثصٟ ثإلسعةجي ٚثألدؼةجد دجٌش٠شةز ثٌطةجةشر  ثٌضؼشف ػٍٝ صؤع١ش ثعضخذثَ ثٌذشٔجِؼ ثٌضؼ١ٍّٟ ثٌخذ١ش فٟ صؼٍُ  -2

 ٌؼ١ٕز ثٌذقظ

 ٌٍٚضقمك ِٓ أ٘ذثف ثٌذقظ ثفضشػش ثٌذجفغز ِج ٠ؤصٟ :

ال صٛؽذ ٕ٘جن فشٚق رثس دالٌز إفظجة١ز د١ٓ ثالخضذجس٠ٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذؼذٞ ٌٍّٚؾّةٛػض١ٓ ثٌؼةجدطز ٚثٌضؾش٠ذ١ةز -0

 فٟ صؼ١ٍُ ِٙجسصٟ ثإلسعجي ٚثإلدؼجد فٟ ثٌش٠شز ثٌطجةشر.

 صٛؽذ ٕ٘جن فشٚق رثس دالٌز إفظجة١ز فةٟ ثالخضذةجسثس ثٌذؼذ٠ةز دة١ٓ ثٌّؾّةٛػض١ٓ ثٌؼةجدطز ٚثٌضؾش٠ذ١ةز فةٟ ال-2

 صؼٍُ ِٙجسصٟ ثإلسعجي ٚثإلدؼجد فٟ ثٌش٠شز ثٌطجةشر ل١ذ ثٌذقظ ٌٚظجٌـ أٌّؾّٛػٗ ثٌضؾش٠ذ١ز .

 إِج ِؾجالس ثٌذقظ فمذ صؼّٕش:

 ثٌّؾجي ثٌذششٞ:

 د١ز ثٌش٠جػ١ز /ؽجِؼز دجدً ؽجٌذجس ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز /و١ٍز ثٌضش 

 2102-8-6ٌٚغج٠ز  2100-4-01ثٌّؾجي ثٌضِجٟٔ : ٌٍّذر ِٓ 

 ثٌّؾجي ثٌّىجٟٔ:

 ثٌمجػز ثٌش٠جػ١ز ثٌذثخ١ٍز ٚلجػٗ ثٌقجعذجس/و١ٍٗ ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز / ؽجِؼز دجدً 

 -ثٌذجح ثٌغجٟٔ :

دئعةضشثصؾ١ز ثٌضؼٍة١ُ ٚثعةضخذثَ ثٌقجعةٛح ثِج ف١ّج ٠خض ثٌذسثعجس ثٌٕظش٠ز فمذ صطشلش ثٌذجفغز إٌةٝ ِذجفةظ صضؼٍةك 

 فٟ ثٌضؼ١ٍُ  ٚثٌٕظُ ثٌخذ١ش ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚوزٌه ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز ٌٍش٠شز ثٌطجةشر، فؼال ػٓ ثعضخذثَ ثٌٕظُ ثٌخذ١ةشر

 فٟ ثٌّؾجي ثٌش٠جػٟ 

 أِج ثٌذسثعجس ثٌغجدمز  فمذ صطشلش ثٌذجفغز ثٌٝ دسثعز )ػذذ ثٌؾ١ًٍ ؽذجس ٔجطش(

 -ثٌذقظ ٚثؽشثءثصز ث١ٌّذث١ٔز : ِٕٙؾ١ز -ثٌذجح ثٌغجٌظ :

أثؽٍؼش ثٌذجفغز ػٍٝ ثألدد١جس صضؼٍك دئعضشثصؾ١ز إػذثد ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌخذ١شر ٚفشطش ػٍٝ إصذجع  ثإلؽشثءثس 

 ث٢ص١ز فٟ صٕف١ز ٘ذفٟ ثٌذقظ

 ٚثعضخذثَ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ ٌّالءِضٗ  ِغ ؽذ١ؼز ِشىٍز ثٌذقظ . -

(ؽجٌذةةز  ِةةٓ ِؾضّةةغ ثٌذقةةظ ثٌذةةجٌغ 06ؼّذ٠ةةز  ف١ةةظ صىٛٔةةش ِةةٓ )ٚصةةُ  ثخض١ةةجس  ػ١ٕةةز ثٌذقةةظ دجٌطش٠مةةز ثٌ -

 (ؽجٌذز وّج ٚظفش دؼغ ثٌٛعجةً ثإلفظجة١ز  ثٌّٕجعذز ٌضق١ًٍ د١جٔجس ثٌذقظ .24)



( ؽجٌذةةجس ٚثٌضةةٟ ثعةةضخذِش ثٌٕظةةجَ ثٌخذ١ةةش 8ثر صةةُ صمغةة١ّٙٓ ثٌةةٝ ِؾّةةٛػض١ٓ ثٌّؾّٛػةةز ثٌضؾش٠ذ١ةةز ٚػةةذد٘ٓ ) 

( ؽجٌذجس أ٠ؼج ٚثصٍٟ ػٍّش دجٌّٕٙؼ ثٌّؼذ ِةٓ لذةً 8ثٌضؼ١ٍّٟ فٟ ػ١ٍّز ثٌضؼ١ٍُ ،ٚثٌّؾّٛػز ثٌؼجدطز ٚػذد٘ٓ )

عةةذٛع ، ٚصؼةةّٓ ٘ةةزث ثٌذةةجح ثألؽٙةةضر أعةةجد١غ ٚدٛثلةةغ ٚفةةذص١ٓ فةةٟ ثأل 5ثٌى١ٍةةز ثر ثعةةضغشق ثٌّةةٕٙؼ ثٌّؼةةذ ِةةذر 

ٚثألدٚثس ٚثٌٛعجةً ثٌّغضخذِز فٟ ثٌذقظ فؼال ػةٓ ثٌضؾشدةز ثالعةضطالػ١ز  ٚثالخضذةجسثس ثٌّغةضخذِز فةٟ ثٌذقةظ 

 ٚصفجط١ً ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ ثٌّؼذ ِٓ لذً ث ثٌذجفغز ثٌٛعجةً ثإلفظجة١ز ثٌّغضخذِز فٟ ثٌذقظ .

 -ٙج:ثٌذجح ثٌشثدغ: ػشع ثٌٕضجةؼ ٚصق١ٍٍٙج ِٕٚجلشض

صؼّٓ ٘زث ثٌذجح ػشػج ٌٍٕضجةؼ ػةٓ ؽش٠ةك ثٌؾةذثٚي ٚثٌشعةَٛ ثٌذ١ج١ٔةز ٌالخضذةجسثس ثٌمذ١ٍةز ٚثٌذؼذ٠ةز ٌٍّؾّةٛػض١ٓ 

 ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌؼجدطز دؼذ ثعضخذثَ ثٌٛعجةً ثإلفظجة١ز ثٌّٕجعذز  

 

 -ثٌذجح ثٌخجِظ: ثالعضٕضجؽجس ٚثٌضٛط١جس:

 -ثفضٜٛ ٘زث ثٌذجح ػٍٝ ثالعضٕضجؽجس ٚثٌضٟ وجٔش:

 

  ْثٌذشٔجِؼ ثٌضؼ١ٍّٟ ثٌخذ١ش  ٠غجػذ ػٍٝ صؼ١ٍُ ِٙجسثس أٌش٠شٗ ثٌطجةشر دشىً أفؼً ِٓ ثٌّٕٙؼ ث

 ثٌضم١ٍذٞ ثٌّضذغ فٟ و١ٍجس ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز.

   ثْ ثٌخذشثس ثٌؼذ٠ذر ثٌّضٛفشر فٟ ثٌذشٔجِؼ ثٌضؼ١ٍّٟ  ثٌخذ١ش عجػذ ػٍٝ ؽّغ ثوغش ِٓ خذشر ٚثفذر

 ؼغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز فٟ ٌؼذز أٌش٠شٗ ثٌطجةشر . صؼضّذ ػٍٝ  شخظ١ز ثٌّذسط ٚثفذ فٟ صؼ١ٍُ د

  ثعضخذثَ ثٌذشٔجِؼ ثٌضؼ١ٍّٟ ثٌخذ١ش ، ٠ؤدٞ ثٌٝ صخف١ف ِٓ ؽٙذ ثٌّذسط، ِمجسٔز دقؾُ ػٍّٗ ػٕذ

 ثعضخذثَ ثٌّٕٙؼ ثٌضم١ٍذٞ فٟ ثٌضؼ١ٍُ  .

 ٌّٕذ٠ٙٓ ثْ ثعضخذثَ ثٌذشٔجِؼ ثٌضؼ١ٍّٟ ثٌخذ١ش ٚع١ٍز ِغجػذر ػٍٝ ثٌضؼٍُ ، ؽذ٠ذر ػٍٝ ثٌطجٌذجس ٚص ٟ

 ثٌشغذز فٟ ثٌؼًّ ِٓ دْٚ ًٍِ، ِّج ٠ذفؼُٙ ثٌٝ صىشثس ثٌّشج٘ذر ٚثألدثء ٌٍّٙجسثس ثٌقشو١ز.

 ٌزث صٛطٟ  ثٌذجفغز دجالصٟ : 

  ثعضخذثَ ثٌذشٔجِؼ  ثٌضؼ١ٍّٟ ثٌخذ١ش دٛطفٗ ٚع١ٍز صؼ١ّ١ٍز فذ٠غز فٟ ػ١ٍّز 

 ثٌضؼ١ٍُ.  -0

 ٌضٟ صذسط ػشٚسر أػّجَ ثٌذشٔجِؼ ثٌخذ١ش ػٍٝ و١ٍجس ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ث 

 ِجدر ثٌش٠شز ثٌطجةشر، دغ١ز ثالعضفجدر ِٕٗ دٛطفٗ ٚع١ٍز صؼ١ّ١ٍز صغجػذ       -2

 ػٍٝ ثٌضؼ١ٍُ ٚصمًٍ  ِٓ ؽٙذ ثٌّذسط. -3

   صظ١ُّ دشٔجِؼ صؼ١ٍّٟ  خذ١ش ثخش  ٠غجػذ فٟ صؼ١ٍُ ِٙجسثس ثخشٜ رثس طٍز 

 دجٌّٙجسثس ثألعجع١ز ٌٍؼذز ثٌش٠شز ثٌطجةشر.      -4

  َثٌّخضظ١ٓ فٟ ِؾجي ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ثٌٝ ػشٚسر صٛطٟ ثٌذجفغز صٛؽ١ٗ ث٘ضّج 

 ثإلفجدر ِٓ صطذ١مجس ثٌزوجء ثالططٕجػٟ دؼجِز، ٚثٌٕظُ ثٌخذ١شر دخجطز فٟ صذس٠ظ     -5

 ثٌؼجح ثٌّؼشح ٚصظ١ُّ ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚفمج ٌٍٕظُ ثٌخذ١شر .      -6

 

 

 

 
 

 

 


