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لتالميذ الصم فى  رمية الذراعالحس حركية عمى أداءمهارة القدرات تأثير تدريبات 
 رياضة المصارعة

 عماد صبرى صميب سعدأ.م.د/*                                                                    
 عوضالسيد محمد حسام .م.د/**                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قدمة ومشكمة البحثم : 

ر  اانة او  اااع رنرة  وات اءةتب نيةت نع دة  و فى اآلونة  اخيرة ت افةتف ه ديةوع ااء وةتب واانةتتطر  اا ة   
اخفةة اع م وة  ىنةةت اانتسة  وةا اتارتدةةته ووا  نةته اانلةةت  اا رتفةى ااووةةت ل و وفءةتص اءةةع اه وي ةت   

  نلةةةعا  ةةةتض وةةة  اانتترةةة  ااني رةةة  و ااا نرءرةةة  م ترةةة  رتاةةةت  عةةةا نلةةةت  ردةةةتب اتىاوةةةتض ن رتفةةة  ااوءةةةت 
  رتفى إاى  ع اه ايا ف نإياالف نوع و ع د  ات ت   ونوع اانلت  اا رتفى ااووت ل .

فةةةى  اص ىتوةةةتص ااءةةةع اه ااتةةةل ت عرةةة  عو  أ   م(0227) جمػػػاال عػػػالء الػػػديا و اا ػػػد الصػػػباغ رلةةةر و   
م وروطا ااا عرز   ى اع ا  اتسادتن  افءةا ييةو  وطرة  وتةعع وولة و  سة فتص ااونتزاله و اخاءت  ااف عر 

ذاةةا ااءت ةعت اخستسةةر  اونةعأ انورةة  واعةةور  وطةا  ةةتف ت ااتعةض وةةا اسةايعاف اء رةةا زوة   ع اافءةةا م وروطةا 
 (225: 3)فءا ت عى وودو . 

ت عةةةى اءةةةوض ننءةةةا ااوء ووةةةته ااويا فةةة   ةةة  أوفةةةتع اادسةةةض واسةةةت ع أ  أ فةةةتب اتتسةةةتل اا ترةة       
اا رتفةةى فةةى انفرةةذ ااويةةت اه اات عرةة  واتتسةةتل نةةتخعاب واءةةعر  ااوسةةتف  ا و ةةوا ا يةةعف ااوتةةعع ن ةةو ت 

   (36: 13( )75: 1) أففا. 
ع اا نأنةو إذا اةض را ةت ع ات ) mechling and effenbegtض  2222) ميكميػا  واينابػرجورة        

ااتةةةل ت عةةة  نودةةةو  ةةةتض فةةة  اات عةةةته ااو عنةةة  سةةةرعو  اخعاب اات عةةة   رةةة   ةةةتر  وةةةا  ةةةءون  أعاب 
اات عةةةته فا ةةةن   رةةة  وس سةةة و و ةةةعض ااوءةةةع ت   ةةة  اأعرايةةةت م وا ةةةن  ىنةةةتا أ ت ةةة   نةةةع اا ةةةتا اات عةةة  

   (32: 14)ننءفيت .
ل ت عرةة  اءنةةى ألةةعتا أ  ااءةةع اه ااتةة Schmidt &Richard( 2222) شػػميدت وريتشػػاردورةة          

ااويةةت ف اااةةى ااءتوةةا وةةا افسةةر  ااوطرةة  وااو ةةوا اةةنعاب اا ةةتر  وو ونةة  اات عةةته وع ايةةت وا ررةة  أوفةةتع 
 (18: 15)اادسض واتتستل نتاوعت  واالادته واازو .    

 ض( أ  ويت ت  ور  ااذ اع و  أعط  اا ورته2222) محمد جابر بريقع و إيهاب فوزى البديوىورلر       
فى ااو ت    اا ووتنر  و اات ت وىذا نسن  ااسر  ت و ااوفا ااوتعض فى نيترة  اا ورة  . و فةى اخسة و  

 (121: 5)   . اافواع و   فإ  ااوعافا  ع رعو  ا يت   فى ااو ت   اخير ت م ووت رتوا عو  اسدرا نءت 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
*

 جاهعت السلازيك -كليت التربيت الرياضيت للبنين   -ياضاث الفرديتأستاذ هساعد بمسن نظرياث وتطبيماث الونازالث والر  
*

 جاهعت السلازيك -التأهيل و هدرش بكليت علىم اإلعالت   
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 اه ااتةل ت عرة  اعةى رةاوع  وةاالا ااو ةت ع ا ءةعإإاةى فة و ت م( 0227) محمػد الروبػى ورذع        
و  أعاب وءيض وادنتاو ااويت ر  وااي  ر  ورع ا وفا دسوو وونتفسو ووعتنو   ى اانست  وارساو  فةى 
اخعاب نوءةةعا و افةةا يةةالا ااونةةت ات م ووةةت رودةة  اادةةته اااةةع ر  اانةةعنى ا و ةةت  ر    ةةى نتةةو زرةةتعت ااءةةوت 

 (  188: 6فنى .      )وس     ع اافءا وزرتعت اااتوا وعفتبت اخعاب اا

وا ءةةة  ااءةةةع اه ااتةةةل ت عرةةة  أىورةةة  عنرةةة ت فةةةى اتءرةةةا ااافةةةوا وااو ةةةوا ا وسةةةاورته ااء رةةةت فةةةى اخعاب       
اات عى نتانسن  اننل   اا رتفر م وىى وة  أىةض  نت ة  ندةتر اا رتفةى خنيةت اوطةا أىورة  يت ة  اننلة   

 و ااةةى ا ور ىةةت دننةةتص ااةى دنةة  وةةا ا ةةور  ااءةةوت ااوورةةزت ووةةت رةةع اااةى ااورةةز نسةة    اخعاب اايةةت ف وااوا رةة م
.  نتاسة    وو ونة  ااوفت ةا واااةى اءةع دورءةةتص وة  ااءواوةا ااوسةت عت فةى اتسةر  ااسةة    اات عرة  ا و ةت  ر 

(6 :188  ) 

ىورةةة  ااءةةةع اه ااتةةةل ت عرةةة  ترةةة  اسةةةو  نةةةتااتعض فةةةى اودرةةة  وا ةةةتر  ااوسةةةت اه أوووةةةت سةةةنا رافةةة       
فةةةى  رتفةةة  ااو ةةةت    و  اص فءةةةتالص   تب أعاب ااويةةةت اه ااويا فةةة  ا نلةةةت  اا رتفةةةى ااووةةةت ل م وايةةةت عو اات عرةةة  أطنةةة

وسةةاو  ااال نةةر  أطنةةتب ووا ةةف اا ءةة  ااويا فةة  واااةةى اءفةةى   ةةى ااو ةةت ع اتتسةةتل ندسةةو  ودسةةض ااونةةتفل 
تسةتل نةتاءوت ااونذواة  م و ةع واتستس  نتتادتت وااوستف  و اازو  ااوانءى و  اادوا  ووعتنيوت   ةى اانسةت  وات

رعةةةو  إوةةةاالا ااو ةةةت ع ا ءةةةع اه ااتةةةل ت عرةةة  ااءتوةةةا ااتتسةةةض فةةةى نءةةةز ووا ةةةف اا ءةةة  ااويا فةةة  و اتندةةةتز 
 اات عى ا ويت اه اات عر  فى اانلت  اا رتفى ااووت ل .

خ ةةةض   ةةةى واءانةةة  ااءةةةع اه ااتةةةل ت عرةةة  فةةة و ر  ا وءةةةتا أعطةةة  وةةة  اافةةة ع ااسةةةو  نيةةة اص ت اوةةةتع اافةةة ع ا    
وروعةةة  انورةةة   ةةةع ت اادسةةض و عفتباةةة   ةةة    رةةةا اانةةة او   ااتةةوال اآليةةة   واااةةةى اءوفةةة   ةةة  تتسةة  ااسةةةوا م

وع دة  و نةوع ات ت ة  ونةوع اانلةت  اا رتفةى ااووةت ل م ترة  اااع رنر  ااوءعا  اااى اانتس  وا  ع اه اخفة اع 
اانة او  اااع رنرة  نتان نةتو  اااةع رنى اااء رةع  م أىض ااولعاله اااى اوادة  ف ة  اا ةض  ةعض اتسةافتعت وة  وتاةو  

إاةةى فةة و ت اانتةة   ةة  عةةا وةةت ىةةو دعرةةع ارسةةت ع ا ةةا ااف ةة  ا ا  ةة    ةةى اا ةةءونته اااةةى  ت ووةةت ع ةةت اانتتطةة
م واانتة  وتتواة    ورة  فةى  رتفةة  اةواديض أطنةتب  و رة  اااةع ر  وات اءةتب نةتخعاب ااويةت   ا ت عةة   رةع اانتة  

ذ اا ةةض اا ةةور  ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة  ووفةةءيت   ةةى أواورةةته االىاوتوةةته اايت ةة  اوةةع   ااو ةةت    ااالورةة
 .ااو ت   
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  دؼ البحث:

 ريعف اانت  ااى ا ور  ااءع اه ااتل ت عر  ووء ف  اأطر  ذاا   ى:  

تستسو   رن  اانت اتسر  إتستل  - نوفا اادسض وااوستف  انوتض وا دتن  واالادته واازو  وا 
 . ا ت ع   رع اانت  وعذاا اخعاب ااويت   نءواو ااءف ر 

 فروض البحث :

ااتل  اودع ف وا عاا  إت ت رتص نر  ااءرتل ااءن ى واانءع  اودوو   اانت  اااد رنر  فى ااءع اه –1 
 ت عر  وااويت ر  ونس  اتسنيت ا تا  ااءرتل اانءع .

اااد رنرةة  واافةةتن   فةةى ااءةةع اه  اودةةع فةة وا عااةة  إت ةةت رتص نةةر  ااءرةةتل اانءةةع  اودوةةو اى اانتةة  -2
 ااتل ت عر  وااويت ر  ونس  اتسنيت ا تا  ااودوو   اااد رنر .

 مصطمحات البحث:
 ع ت ااف ع   ى اخعاب ااوورز واتعرع وفا دسوو وتتااو واواعاعه واادتىتاو ف   : القدرات الحس حركية

 (156:  12)                                  .                                              اات ع 

وفءتص ا ءتنو  ااعواى ا رتف   سن  16و   و أ اسن   15:  14ااف   ااءو ر  اااى اا اور و   فئة التالميذ :
 . ااو ت   

عرسرنا ووه ردء يض  ر   تع ر  وه اانتتر   72اخف اع ااذر  رءتنو  و   دز سوءى رزرع     أوا ا : الصم
 (168:  4ر    ى ونتل ت ااعالض وفيض اا    ااون و  . )ااويرف

  :المرتبطة الدراسات
( نءنةةوا  اةةأطر  نءةةز ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة  2ض() 2217)" أمجػػد زكريػػا أحمػػد عبػػد العػػاال" ع اسةة  :  -1

وىةةعفه ااع اسةة  إاةةى ا ةةور  ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة    ةةى فءتارةة  أعاب ااسةةنار  اخوةةتوى ا و ةةت  ر  م 
م  اااد رنة واسةايعض اانتتة  ااوةني   ذاا   ى فءتار  اخعاب ااويةت   ا سةنار  اخوةتوى م ووء ف  اأطر 
و ةةت ع وةة  ف رةةا ااو ةةت    نو عةةز لةةنت  لةةرن  ااو ةةو  نوتتفيةة  االةة  ر  ا ووسةةض  32اءرنةة   واويةةت 

اان نةةتو  اااةةع رنى رتسةة  ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة  و  م وعتنةةه أىةةض ااناةةت   أ ض 2216/2217اااةةع رنى 
 تار  اخعاب ااويت   ا سنار  اخوتوى اءرن  اانت .فء

اةع رنته اتع اا ااتةل ةةة ت عةى   ةى اةأطر   ( نءنوا 7ض()2215)" محمد عبده محمد خضر"  ع اس : -2
اااءةة ف   ةةى وىةةعفه ااع اسةة  إاةةى  م وسةةاو  اتندةةتز اا  وةةى اف ةة  ااوعفةةوفر  فةةى وسةةتنء   وةةى ااةة و 

 وةةى  نءةةز ااوا رةة اه اانعنرةة  م وااوسةةاو  اا  وةةى اسةةنتا  ةةى  اةةع رنته اتع اا ااتةةل ةةةة ت عةةىاةةأطر  
م وعتنةةةه أىةةةض  تص ال نةةة 13والةةةاو ه  رنةةة  اانتةةة    ةةةىم اااد رنةةة  واسةةةايعض اانتتةةة  ااوةةةني   م ااةةة و 
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ااناةةت   أ  اان نةةتو  اااةةع رنى ااوءاةة ر نإسةةايعاض اةةع رنته اتع اا ااتةةل ةةةةة ت عةةى أع  إاةةى اتسةة  فةةى 
ه اايت ةة  نةةتتع اا ااتةةل ةةةةة ت عةةى و ااوسةةاو  اا  وةةى اوسةةتنء   وةةى ااةة و  ااءةةع اه اانعنرةة  و ااءةةع ا

 اع   رن  اانت .
نءنةةةوا  اةةةأطر  ن نةةةتو  ااا نرةةة  اات عرةةة  اناءةةةت  ( 9)( 0202) " ميػػػادة خالػػػد و راػػػا تركػػػى" ع اسةةة   -3

اةةأطر  ن نةةتو  و ىةةعفه ااع اسةة  ااةةى وء فةة   اا ةة ر ت فةة  اتع اا ااتةةل ت عةةى اةةع  أ فةةتا اا رةةتز م
واسايعض اانتتطةت  ااوةني    رن  اانت  ااا نر  اات عر  اناءت  اا  ر ت ف  اتع اا ااتل ت عى اع 

 فةةةام ودةةةتبه أىةةةض ااناةةةت   أ  اان نةةةتو  ااوءاةةة ر زاع اتع اا ااتةةةل ت عةةةى  42اااد رنةةةىم اءرنةةة  وةةة  
 وتس  أعاب ااءرن  وي ت  يض.

نءنةوا  اةأطر  ااءةع اه ااتةل Ferry & Morizort (0200) (00 )"  فيرى و مػوريزوت "  ع اس  -4
وىةعفه ااع اسة  إاةى اااءة ف   ةى اةأطر  اتسة   م ت عر  وااا و  ااءء ى   ةى أعاب ااويةت اه اات عرة 

واسةةايعض اانتتطةةت   ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة  و ااا ةةو  ااءء ةةى   ةةى أعاب ااويةةت اه اات عرةة  ا ونةةت زر  م 
ه أىةةض ااناةةت   اتسةة  أعاب ااءةةع اه اانعنرةة  وااويت رةة  م وعتنةة ونةةت زاص  32ااوةةني  اااد رنةةى اءرنةة   ةةع ىت 

 ا ونت زر  نارد  اتس   ع اايض ااتل ت عر . 
( نءنةوا  عرنتورعرة  ا ةو  ااءةع اه ااتةل ةةةة ت عرة  8ض( )2229" )  يم يحيىراميادة حمدى أبع اس  "  -5

  ةى عرنتورعرة  ا ةو  وىةعفه ااع اسة  اااءة ف  منويت ت ااءعو فى ااو ت   اخواى و  اااء ةرض اخستسةى 
سةن  ا ننةر  و ااننةته ووء فة  ااءال ة  نةر   9:12ااءع اه ااتل ةةة ت عر  نويةت ت ااءةعو ا و ت ة  ااسةنر  

سةةايعوه اانتتطة  ااوةةنياءرنة  ااءةع اه ااتةةل ةةةةة ت عرة  و سةة    ااءةةعو  ااو ةةفى م وعتنةةه   اانتةة  م وا 
نةةر  ااءةةع اه ااتةةل ةةةةة   عرةة  دةةع  ال ةة   تاةة  و تانةة  م وعتنةةه أىةةض ااناةةت   أنةة  او  122تدةةض ااءرنةة  

 ت عر  و س    ااءعو اع  ااننر  و ااننته .
وىةةعفه نءنةةوا  اةةأطر  ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة    ةةى ااولةةىم Ellard (2223) (11 )" إيػػالرد " ع اسةة   -6

واسةةةايعض اانتتةةة  ااع اسةة  إاةةةى وء فةةة  اةةأطر  ااءةةةع اه ااتةةةل ت عرةة    ةةةى ااوسةةةاو  اانعنةة  و ااولةةةى م 
( ووت سةر  ا ولةىم وعتنةه أىةض ااناةت   أ  اتسةر  ااءةع اه ااتةل  12اااد رنى اءرن   ع ىت ) ااوني  

 ت عر  رء ا زو  ااولى ور فا ااوساو  اانعنى.  
( نءنةوا  اةأطر  اتع اا ااتةل 16ض()2223)  Stone et al & MH " سػتوا و خخػروا" ع اسة   -7

  ى اأطر  اتع اا ااتل ت عى   ى اخعاب  ت عى   ى اخعاب اات عى م وىعفه ىذت ااع اس  ا اء ف
سةةايعض اانةةتتطو  ااوةةني  اااد رنةةى م ون  ةةه  رنةة  اانتةة   ال ةة  م  22اات عةةى اةةع   رنةة  اانتةة  م وا 

وعتنةةه أىةةض ااناةةت   أ  اان نةةتو  اااةةع رنى اةةرع اا ااتةةل ت عةةى أطةة  فةةى اخعاب اات عةةى نلةةعا إردةةتنى 
 ا ودوو   اااد رنر  . 

( نءنةةةوا  اةةةأطر  اةةةع رنته اخطءةةةتا و االع اا ااتةةةل 17ض( )2223)  Villarreal" فيميػػػرال "  ع اسةةة  -8
ت عةى فةى اتسة  وءةع ت ااوطة  ااءوةوع  ة وىةعفه ىةذت ااع اسة  ا اءة ف   ةى اةأطر  اةع رنته اخطءةتا و 
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االع اا ااتل ت عى   ةى انورة  واتسةر  ااوطة  ااءوةوع  م واسةايعض اانتتة  ااوةني  اااد رنةى اءرنة  
 نةةة  م وعتنةةةه أىةةةض ااناةةةت   أ  اان نةةةتو  اااةةةع رنى ااوءاةةة ر نتسةةةايعاض اةةةع رنته اخطءةةةتا و ال 22 واويةةةت 

 االع اا ااتل ت عى ا  اأطر  اردتنى   ى اتس  وءع ت ااوط  ااءووع  اع   رن  اانت  .
 :إجراءات البحث

اودوو ار   ااوني  اااد رنى نتسايعاض ااا ورض ذاه ااءرتسر  ااءن ى واانءع  طت اسايعض اانتت     
 إتعاىوت اد رنر  واخي   فتن  . 

 عياة البحث:
 2216نوتتفي  اال  ر   وع س  اخوا ا  ض نتاز تزرااض ايارت   رن  اانت  نتا  رء  ااءوعر  و        

 ونيض تد اب ااع اس  االسا ال ر  ار ن  االورذ( 6م اض ايارت  )ا ورذ ( 36) ون غ  ععىض م ض2217/
 م و واض عا ونيوت اض اءسرويض  لوا رتص إاى ودوو ار  اد رنر  وفتن   ا ورذ( 32) ستسر  عع ااءرن  اخ

 . ا ورذ( 15)
ااتل ةةة ااءع اه  و وا ر اه اانوو تض اانتت  نإد اب ااادتنل اءرن  اانت  فى    : تجااس عياة البحث

  (1) رنر  ذاا دعوا و ت عر 
 (1دعوا ) 

 36  =   فى وا ر اه اانوو وااءع اه ااتل ت عر  وااويت ر اااو رف اتت ت ى اءرن  اانت  

 ااوا ر اه
ااواوس  
 ااوسر  ااتستنى

االنت اف 
 ااوءرت  

وءتوا 
 االااواب

 2.20 0..0 67.76 67.55 ااوز  )عدض(

 2.52 0.0 056 .055.2 اا وا )سض(

2.06- 2.09 5..0 50..0 ااس  ) تض(  

2.0- 6.65 26.6 26.60 )سم( باالتجاة االحساس  
 2.25 0.2 06 7...0 اإلحساس بمسافة الوثب لألمام )سم(

 .2.25 0.. 02.6 09.97 اإلحساس بالمسافة الجاابية )سم(
 2.66 0.95 2.06 2.57 االحساس بالزما )ث(

2.02- 0.72 02.6 02.52 االحساس بقوة عضالت الرجميا )كجم(  
 2.06 2.20 02.6 02.72 % ما قوة القبضة )كجم(76اإلحساس بقوة 

 2.76 0.56 06.0 06.59 اإلحساس بالتوازا الثابت )ث(
0.29- 05.. 06 00.2 اإلحساس بالتوازا الديااميكى )درجة(  
 0.2 2.69 0 0.22 االحساس بالتوافؽ الحركى)درجة(
 2.02 2.55 0 2.22 مستوى األداء المهارى )درجة(
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( ووت رعا   ى ادتنل 1.3م 1.29 - ع ا اوته وتنر  ) ( أ   رض وءتوا االااواب2راف  و  دعوا )     
  رن  اانت  فى ىذه ااوا ر اه وأنيت اءا اته ااونتنى اال اعاا  .

 تكافؤ عياة البحث:
م ااتل ةةة ت عر  ااءع اه  تض اانتت  نإد اب اااعتفؤ نر  ااودوو ار  اااد رنر  واافتن   فى       

  (2) رنر  ذاا دعوا وووا ر اه اانوو 
 (0جدوال )

 اافتن   واااد رنر  فى وا ر اه عالا  ااف وا نر  واوس  ااءرتل ااءن ى ا ودوو ار  
 15=  2=    1        ) اااعتفؤ(اانوو وااتل ت عر  وااويت ر                             

قيمة ت 
 وداللتها

 المجموعة التجريبية

 06ا = 

 المجموعة الضابطة

 06ا = 
 االختبارات 

االاحراؼ 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابي

االاحراؼ 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابي

 الػػػػػػػػوزا 62.22 2..0 67.02 0.26 0.75

 الطػػػػػػػػوال ..055 5..0 056.7 5..0 0.22

 السػػػػػػػػا  6..0 2.06 7..0 2.02 0.06

 )سم( باالتجاة االحساس 22.92 6.25 25.62 6.20 0.2

 اإلحساس بمسافة الوثب لألمام )سم( 06.02 0.97 22..0 0.20 2.76

 اإلحساس بالمسافة الجاابية )سم( 02.62 72.. 02.02 2.52 0.60

 االحساس بالزما )ث( 2.22 0.92 2.60 0.90 2.60

 االحساس بقوة عضالت الرجميا )كجم( 09.0 0.00 07.72 2.22 9..0

 ما قوة القبضة )كجم( %76اإلحساس بقوة  02.75 0.65 02.02 0.22 2.56

 اإلحساس بالتوازا الثابت )ث( 06.60 0.72 06.92 0.52 2.7

 اإلحساس بالتوازا الديااميكى )درجة( 00 2.52 00.22 22.. 0..2

 االحساس بالتوافؽ الحركى)درجة( 5..0 2.52 0.05 2.69 2.22

 مستوى األداء المهارى )درجة( 2.25 .2.5 2.27 .2.7 2.0

 2.25 =28وع دته ت ر   2.5" ه " اادعوار   نع وساو   رو       
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( عض ودوع ف وا عالا  إت ت رتص نر  ااءرتسته ااءن ر  ا ودوو ار  اافتن   2روف  دعوا)       
ووت رعا   ى  2.25واااد رنر  تر    رو )ه(ااوتسون  أ ا و   رو )ه(اادعوار   نع وساو  وءنور  

 ااوا ر اه  رع اانت  . اااعتفؤ فى ااودوو ار  فى دورا
  :  األدوات واألجهزة المستخدمة

م ع اه  نر  م لواي م أديزت  ورزا   نى وءتر م ديتز  رتل اا وا ااع ى ا دسض ) ساتور (    
 اخطءتا واءععت ااوت ته.

 :االختبارات والقياسات المستخدمة

    (1فا. ) و  اويت ت  ور  ااذ اع اساوت ت اءررض وساو  اخعاب ااويت 

 (0إختبارات القدرات الحس ػػػػ حركية . ) مرفؽ 

 إيانت  اتتستل نتتادتت . -

 إيانت  اتتستل نوستف  ااوط  انوتض . -

 إيانت  اتتستل نوستف  ااوط  ا دتن  . -

 إيانت  اتتستل نتازو  . -

 إيانت  اتتستل نءوت  فاله اا د ر  . -

 % و   وت ااءنف  .75إيانت  اتتستس   -

 ستل نتااواز  ااطتنه .إيانت  اتت -

 إيانت  اتتستل نتااواز  ااعرنتورعى . -

 إيانت  اتتستل نتااوافا اات عى . -
 : البراام  التدريبى المقترح

 ويت تاتاو  اان نتو    ى اع رنته ااتسر  ااءع اه ااتل ت عر  واع رنته نو ر  و ان   نأعاب       
 نرء  ااءوا ااءف ى فى ااوتعاه اااع رنر  وياتض نو نتتفتف  إاى إتوتب نو ى و ان  ن  ور  ااذ اع

 ( 2او رنته ايع   وانيرض ا انفل واسا يتب   نى و ف ى ا ءوعت ا تتا  اا نرءر . ) و فا 
واض  رت   اختوتا اااع رنر  نتان نتو  اااع رنى اسانتعاص إاى تعوع انور  ااءع اه ااتل ت عر       

نتتفتف  إاى نات    رتسته اااد ن  االسا ال ر    ى  رن  اانت   وااويت ر  و  ااو ادا ااواي   
 ااتعرع د  ته اانعار  وو ا تت اااع   فى زرتعت اختوتا اااع رنر .
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وتعاه أسنو رت   ى  رن   طال ( أستنرا نوا ا 8نا نرا اان نتو  اااع رنى ااوءا ر اوعت ) ت  تض اانتتطو       
و   اافتن   فءع اء فه انفل اان نتو  اااع رنى فروت راء ا نتااع رنته ااويت ر  اانت  اااد رنر  م أوت ااودو

 عو  اااع رنته ااتل ت عر . ويت ت  ور  ااذ اع  ى 
 :الدراسات االستطالعية

 االورذ( 6 تض اانتت  نإد اب ااع اس  االسا ال ر  اخواى   ى  رن  اانت  االسا ال ر  و ععىض )      
زو  ااالزض تد اب ااءرتسته وااليانت اه واتعرع ا ارنيتم وا اأعع و   التر  اخعواه وذاا ااتعرع اا

واخديزت ااوسايعو م واوء ف  اا ءونته اااى  ع اتع  أطنتب ا نرا اان نتو  ااوءا ر وعرفر  ااا    
فا اه اا ات    ريت م واااأعع و  ونتسن  وتعاه اان نتو  ااوءا ر اءرن  اانت  و  تر  ااتدض واالعت و 

م عوت  تض اانتت  نإد اب ااع اس   اخوا ا  ض نتاز تزرانوع س   ض22/9/2217اخ نءتب ااووافاوذاا روض 
 االسا ال ر  ااطتنر    ى  رن  اانت  االسا ال ر  تردتع وءتوا ااطنته االيانت اه وذاا روض

         . ض 24/9/2217 اختعااووافا
 :صدؽ االختبارات

اانتت  نتست   عا االيانت اه      را  عا اااوترز نر  ودوو ار  إتعاىوت وورزت وىى   تض      
ف را ااو ت    نو عز لنت  لرن  ااو و  نوتتفي  اال  ر  ا ووسض و  ف   اااالورذ ( و ت  ر  6)

   (3)واخي    ر  وورزت ووط   فى  رن  اانت  االسا ال ر  وروف  ذاا دعوا م   ض2217/ 2216اااع رنى
 (2جدوال )

 داللة النروؽ بيا متوسط المجموعتيا المميزة وغير المميزة لالختبارات 
 الصدؽ() قيد البحث 

 ليوت ث

 الوجوىعت الوويسة غير الوويسة

 االنحراف االختباراث
 الوعياري 

الوتىسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الوعياري

الوتىسط 
 الحسابي

 )طن( باالحجاة االحظاص 31.08 0..1 23 6.16 *33.33

 اإلحظاص بوظافت الىثب لألهام )طن( 6.33 0.80 03.06 8.03 *6.20

 اإلحظاص بالوظافت الجاًبيت )طن( 2.33 8.23 83 .8.0 *3...

 االحظاص بالشهي )د( 3.26 .0.1 6..2 8.00 *0.30

 االحظاص بقىة عضالث الزجليي )كجن( 2.10 .8.0 ...0 2..8 *3.20

3.30* 8.28 00.3. 0.38 0.23 
% هي قىة القبضت .3اإلحظاص بقىة 

 )كجن(

 اإلحظاص بالخىاسى الثابج )د( 6...3 2..3 6...0 0.33 *03.03

 اإلحظاص بالخىاسى الديٌاهيكً )درجت( 00.66 2..8 ..88 0.02 *....

 االحظاص بالخىافق الحزكً)درجت( 445 0455 145 0454 *3442

 هظخىي األداء الوهاري )درجت( 345 0454 1 0463 *1431

  2.23 = 12وع دته ت ر   2.5  رو  " ه " اادعوار   نع وساو  

 6= 2= ن1ن
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( ودوع ف وا عاا  إت ت رت نر  ااودوو ار  ااوورزت و ر  ااوورزت وا تا  3روف  دعوا )     
وت  ااودوو   ااوورزت فى دورا ااوا ر اه  رع اانت  ووت رلر  إاى  عا ىذه االيانت اه فى  رتل

 وفءه و  أد و .
 : ثبات االختبارات

ردتع وءتوا اال انت  نر  نارد           تض اانتت  نا نرا االيانت اه طض إ تعت ا نرءيت نءع طالط  أرتض  وا 
 (4ااا نرا اخوا وااا نرا ااطتنىم وروف  ذاا دعوا )

 (2جدوال )
 ية ) الثبات (معامال االرتباط  بيا التطبيؽ األوال والثااى لمقدرات الحس حرك

وءتوا 
 اال انت 

 ااا نرا االوا ااا نرا ااطتنى
 االنت اف يانت اهاال

 ااوءرت   

ااواوس  
 ااتستن 

االنت اف 
 ااوءرت  

ااواوس  
 ااتستن 

 )سم( باالتجاة االحساس 27 5.25 27.22 .5.0 *2.95

 اإلحساس بمسافة الوثب لألمام )سم( 02.07 0.02 02.22 0.25 *2.92

 اإلحساس بالمسافة الجاابية )سم( 02 0.09 02.6 0.75 *2.77

 االحساس بالزما )ث( 2.65 0..0 2.25 0.20 *2.99

 االحساس بقوة عضالت الرجميا )كجم( 09.6 0.62 09.22 .0.2 *2.95

2.96* 0.52 06.05 0.20 0..76 
% ما قوة القبضة 76اإلحساس بقوة 

 )كجم(

 حساس بالتوازا الثابت )ث(اإل 06.65 0.77 06.70 0.72 *2.99

 اإلحساس بالتوازا الديااميكى )درجة( 00.6 02.. 02 2.9 *2.92

 االحساس بالتوافؽ الحركى)درجة( 1.5 2.55 1.66 2.51 *2.78

 مستوى األداء المهارى )درجة( 1 2.63 1.16 2.4 *2.77

 04154 = 5م ع دته ت ر   2.25 رو  " " اادعوار   نع وساو        

( ودوع  ال   عاا  إت ت رت نر  ااا نرءر  اخوا وااطتن  ا وا ر اه  رع اانت  4راف  و  دعوا )     
 ووت رعا أ  اال انت  تءرءى ورلر  إاى طنته اتيانت اه .

 الدراسة األساسية:
ت  فى اانعار  نا نرا ن نتو  اء روى تعست   رن  اانت  نءز ااويت اه اخستس  فى  تض اانتتط     

إد اب ااءرتل ااءن ى ا ودوو ار  ( أستنرا نوا ا أ نء  وتعاه أسنو رتص م طض 4 رتف  ااو ت    اوعت )
 م واض إد اب ااع اس  اخستسر  وا نرا اان نتو  ض25/9/2217اخطنر  ااووافا اااد رنر  واافتن   روض 

 6=ن
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( 8اوعت ) م ض19/11/2217 إاى ض26/9/2217ااوءا ر   ى ااءرن  اااد رنر  فى اافا ت و   اااع رنى
 .ض11/2217/ 22اخطنر  ااووافاوعت  ااءرتل اانءع  روض مأسنو رت ر اع رن وتعاه طال أستنرا نوا ا 

 المعالجات اإلحصائية:
م االنت اف  ااوءتادته اتت ت ر  ااونتسن  وطا: ااواوس  ااتستنىم ااوسر  ت اسايعض اانتتط    

 ا اال انت  م ايانت  "ه" اعالا  ااف وا م نس  اااتس .ااوءرت   م وءتوا االااواب م وءتو
       عرض الاتائ عرض الاتائ  ومااقشتها:

 (6جدوال )                                         
  15=      فتن  ءرن  ااءع اه ااتل ت عر  وااويت ر  اعالا  ااف وا نر  ااءرتل ااءن   واانءع  فى اا

قيمة ت 
 وداللتها

 القياس القبمى ياس البعدىالق

االاحراؼ  القدرات
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابي

االاحراؼ 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابي

 )سم( باالتجاة االحساس 25.62 6.20 2..25 25.. 2.22

 اإلحساس بمسافة الوثب لألمام )سم( 22..0 0.20 02.25 9..0 *02.70

 مسافة الجاابية )سم(اإلحساس بال 02.02 2.52 02.22 2.62 0.27

 االحساس بالزما )ث( 2.60 0.90 2.6 0.25 2.252

 االحساس بقوة عضالت الرجميا )كجم( 07.72 2.22 05.25 0.97 *5.6

 % ما قوة القبضة )كجم(76اإلحساس بقوة  02.02 0.22 00.02 0.22 *6.00

 اإلحساس بالتوازا الثابت )ث( 06.92 0.52 09.20 0.90 *6.59

 اإلحساس بالتوازا الديااميكى )درجة( 00.22 22.. 00.55 2.00 0.29

 االحساس بالتوافؽ الحركى)درجة( 0.05 2.69 0.02 2.60 *9.62

 مستوى األداء المهارى )درجة( 2.25 .2.7 0.62 2.52 *6.09

 2.14=  14وع دته  ت ر   2.5 رو  " ه " اادعوار   نع وساو       
فى نءز   فتن ااودوع ف وا عالا  إت ت رتص نر  ااءرتل ااءن   واانءع  ا ءرن  (  عض 5روف  دعوا)        

  االيانت اه  رع اانت  . 
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 (5جدوال )
 06 = اتجريبية   معياة القدرات الحس حركية والمهارية لملداللة النروؽ بيا القياس القبمي والبعدي 

ليوت ث 

 وداللتها

 المياش المبلً المياش البعدي

االنحراف  المدراث

 الوعياري

الوتىسط 

 الحسابي

االنحراف 

 الوعياري

الوتىسط 

 الحسابي

 )طن( باالحجاة االحظاص 3..23 2.. 02 2.00 *.06.3

 اإلحظاص بوظافت الىثب لألهام )طن( 03..0 3..8 01.01 .8.6 *3.00

 اإلحظاص بالوظافت الجاًبيت )طن( 3..81 0.31 03..0 3.33 *00.00

 االحظاص بالشهي )د( 2.22 3..0 6.63 0.80 *2.81

 االحظاص بقىة عضالث الزجليي )كجن( 81..0 8.80 00.33 8.08 *08.36

 % هي قىة القبضت )كجن(.3اإلحظاص بقىة  03.36 6..8 01.03 8.01 *..3

 اإلحظاص بالخىاسى الثابج )د( 0...0 0.33 .0..8 0.31 *0..83

 خىاسى الديٌاهيكً )درجت(اإلحظاص بال 88 3.62 33.66 0.21 *2.63

 االحظاص بالخىافق الحزكً)درجت( 0.06 1.63 3.26 1.30 *.00.6

 هظخىي األداء الوهاري )درجت( 1.26 .1.6 3..8 0..1 *6.06

 2.14=  14وع دته  ت ر   2.5 رو  " ه " اادعوار   نع وساو       
ااءن   واانءع  ا ءرن  اااد رنر  وا تا  ( ودوع ف وا عالا  إت ت رتص نر  ااءرتل 6روف  دعوا)       

 اانءع  فى دورا االيانت اه  رع اانت  . 
 (7جدوال )

القدرات الحس حركية                     ة والضابطة فى يلقياس البعدي لممجموعتيا التجريبفي ا داللة النروؽ
 06=  0= ا0اوالمهارية                     

  رو  ) ه (

 ااودوو   اااد رنر    ااودوو   اافتن
 

 ااوا ر اه
احراؼ اال 

 المعيارى

المتوسط 
 الحسابي

احراؼ اال 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابي

 )سم( باالتجاة االحساس 2. .2.0 2..25 25.. *06.57

 اإلحساس بمسافة الوثب لألمام )سم( 2..02 0.59 02.25 9..0 *0.20

 مسافة الجاابية )سم(اإلحساس بال 06.02 2.72 02.22 2.62 *0.055

 االحساس بالزما )ث( 5.57 .0.0 2.6 0.25 *2.055

 االحساس بقوة عضالت الرجميا )كجم( 72..0 0.00 05.25 0.97 *0.05

 % ما قوة القبضة )كجم(76اإلحساس بقوة  2..02 0.02 00.02 0.22 *6..0

 اإلحساس بالتوازا الثابت )ث( 6..09 0.22 09.20 0.90 *05.29

 اإلحساس بالتوازا الديااميكى )درجة( 22.55 22.. 00.55 2.00 *5.20

 االحساس بالتوافؽ الحركى)درجة( 2.25 .2.7 0.02 2.60 *0..7

 مستوى األداء المهارى )درجة( 0.62 2.90 0.62 2.52 *5..2

  2.25 =28وع دته ت ر   2.5 رو  " ه " اادعوار   نع وساو  
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ا عاا  إت ت رت نر  ااودوو ار  اااد رنر  واافتن   فى ااءرتل ( ودوع ف و 7روف  دعوا)      
 اانءع  وا تا  اااد رنر  فى دورا ااءع اه  رع اانت .

 (2جدوال )
 06=  0= ا0ا      رات قيد البحث لممجموعتيا التجريبة والضابطةقداسب التحسا فى ال  

 الوتغيراث

 الوجوىعت الضابطت الوجوىعت التجريبيت
الفروق بين 

 النسب

 المياش المبلي %
المياش 

 البعدي

نسب 

 التحسن %
 المياش المبلي

المياش 

 البعدي

ًظب 

الخحظي 

% 

 42465 0415 26.01 3..26 42420 02 3..23 )طن( باالحجاة االحظاص
اإلحظاص بوظافت الىثب لألهام 

 )طن(
0..03 01.01 31426 00.33 03.16 2426 2244 

اإلحظاص بالوظافت الجاًبيت 

 طن()
81..3 0..03 26430 02.81 02.11 0411 26413 

 15412 3416 ..2 0..2 24422 6.63 2.22 االحظاص بالشهي )د(
االحظاص بقىة عضالث 

 الزجليي )كجن(
0..81 00.33 23422 03.33 06.26 443 12432 

% هي قىة .3اإلحظاص بقىة 

 القبضت )كجن(
03.36 01.03 2442 03.83 08.81 1412 16442 

 62453 21422 38..0 3...0 23421 .0..8 0...0 حظاص بالخىاسى الثابج )د(اإل
اإلحظاص بالخىاسى الديٌاهيكً 

 )درجت(
88 33.66 53 80.33 80.66 145 13423 

االحظاص بالخىافق 

 الحزكً)درجت(
0.06 3.26 164 0.86 8.03 63404 34436 

هظخىي األداء الوهاري 

 )درجت(
1.26 8..3 134 1.26 0..3 11430 11641 

( ودوع نس  اتس  ا ءرتل اانءع     ااءن   ا ودوو ار  اااد رنر  واافتن   8روف  دعوا)       
 وا تا  اااد رنر  فى دورا ااءع اه  رع اانت  .

 : مااقشة الاتائ 

 مااقشة اتائ  المجموعة الضابطة: 
ااءن ى واانءةع  ا ودوو ة  اافةتن     ر(  عض ودوع ف وا عاا  إت ت رتص نر  ااءرتس5روف  دعوا)       
م وىنتا اتس  فى نءز ووت رعا   ى  عض اتسنيت  ااءع اه ااتل ت عر   رع اانت  وا ر اه نءزف  
و  واتتسةةتل نءةةوت  فةةاله ااةة د ر  اتتسةةتل نوسةةتف  ااوطةة  انوةةتض)ا ةة اه ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة  وطةةاو

 ىنتا اتس  نسنى عاا ات ت رتص فى م عوت راف  أ  (اااوافا اات عىواالتستل نتااواز  ااطتنه و  ااءنف 
م ورءةةةةز  اانتتةةةة  ذاةةةةا إاةةةةى اةةةةأطر  اااةةةةع ر  ااوسةةةةاو    ةةةةى وسةةةةاو  اخعاب ااويةةةةت   ات عةةةة   ورةةةة  ااةةةةذ اع 

ترةةة  اء فةةةةه ااودوو ةةةة  اافةةةةتن   اةةةةنفل اااةةةةع رنته  اويةةةةت ت  ورةةةة  ااةةةةذ اع اااو رنةةةته ااويت رةةةة  اايت ةةةة 
عو  اااءةة ز ااةةع رنته انورةة  ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة  اخوةة  ااةةذ    اع  ت  ورةة  ااةةذتاويةة و اانو رةة  ااويت رةة 

أع  إاى اتس  نسنى فى وساو  اخعاب ااويت   إال أ  ىذا  اااتسة  عتنةه ا ءت رةتص وال رءةت   ننيرة ه ااةذ  
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ااو نةا   ةى ااودوو ة   ااوءاة ر ا اةع رنته ااتةل ت عرة  اض ن  رء  وء وعت وة  يةالا اان نةتو  اااةع رنى
 نر  . اااد ر

 مااقشة اتائ  المجموعة التجريبية:
ااءن ةةةى واانءةةةع  وا ةةةتا  ااءرةةةتل  ر ( أنةةةو اودةةةع فةةة وا عااةةة  إت ةةةت رت نةةةر  ااءرتسةةة6روفةةة  دةةةعوا)       

م  و وساو  اخعاب ااويت   ات ع   ور  ااذ اعااءع اه ااتل ت عر   دورا اانءع  ا ودوو   اااد رنر  فى
رنر  اايتفء  ا ن نتو  اااةع رنى ااوءاة ر فةى ااءةع اه ااتةل ت عرة  م ووت رعا   ى اتس  ااودوو   اااد  

 منلةعا  ةتض  ات عته ااو ت    اخعاب ااويت   اتسر  ط  نلعا إردتنى و فءتا فىااذ  رؤ ذاا ااوا ر  
أمجػد زكريػا أحمػد و ه ااو ت ع م واافا ىذه اانات   وا ع اس   ديع وو فى ا ا تع  اخو  ااذ  رنءعل

 Ferry  فيػرى و مػوريزوت   م( 7ض()2215)" محمد عبده محمػد خضػر ( م2ض() 2217)" عبد العاال

& Morizort (0200) (00 ، )إيػػالرد  ( م8ض( )2229" )  يم يحيػػىراميػػادة حمػػدى أبػػ Ellard 
ا ءةع اه ااتةل ت عرة  م ووةت  اتردةتنى و ااوةؤط م والر  ناةت   ىةذه ااع اسةته إاةى ااةعو   (11) (2223)

ناةت   ااع اسة  ااتتارة  الةر  إاةى ودةوع فة وا  ترة  أ م    ى ا ةور  اخعاب ااويةت   فءتار  اذاا و  اأط
 ااءن ةةى واانءةةع  اءرنةة  اانتةة  اااد رنرةة  فةةى ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة  وااويت رةة  ر عااةة  إت ةةت رتص نةةر  ااءرتسةة
ات عةة   ورةةة   وسةةاو  اخعاب ااويةةةت  فةةةى  االورةةةذ اا ةةض ااةةنعضم ووةةت رءنةةةى اتسةة   ا ةةتا  ااءرةةتل اانءةةةع 

إاةةى أنةة  ناتسةة  ذاةةا اااتسةة   ت وىةةذه ناردةة  وا ءرةة  ااتسةة  ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة  م ورءةةز  اانتتطةة ااةةذ اع
ااو ت ع ا ءع اه ااتل ت عر  راوع  نتااتنءر  ااى أعاب وءيض ااوادنته ااويت ر  ورع ا نلعا درع وفا 

 "محمػػػػد الروبػػػػى "ألةةةةت  إارةةةة  وىةةةةذ رؤعةةةةع وةةةةت مدسةةةةو  نتانسةةةةن  اوفةةةةا ااونةةةةتفل و وعتنةةةة    ةةةةى اانسةةةةت  
 ءةةع اه ااتةةل ت عرةة  أىورةة  عنرةة ت فةةى اتءرةةا ااافةةوا وااو ةةوا ا وسةةاورته ااء رةةت فةةى اإاةةى أ  ( 6ض()2227)

م وىةةى وةة  أىةةض  نت ةة  ندةةتر اا رتفةةى خنيةةت اوطةةا أىورةة  يت ةة   اخعاب اات عةةى نتانسةةن  اننلةة   اا رتفةةر 
وجػود "لةر  إاةى ر ااةذ ووت رتءا ف ز اانتة  اخوا  مر اننل   اااى ااورز نس    اخعاب اايت ف وااوا 

 ."القبمى والبعدى لمعياة التجريبية لصالح القياس البعدى  يافروؽ دالة إحصائيًا بيا القياس
 مااقشة اتائ  النرؽ بيا المجموعتيا التجريبية والضابطة :

اد رنرةةة  واافةةةتن   فةةةى ( ودةةةوع فةةة وا ذاه عالاةةة  إت ةةةت ر  نةةةر  ااودوةةةو ار  اا7روفةةة  دةةةعوا)       
) ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة  ووسةةاو  ااءرةةتل اانءةةع  ا ةةتا  ااودوو ةة  اااد رنرةة  فةةى دورةةا وا رةة اه اانتةة  

( نسةةة  اتسةةة  ااودوو ةةة  اااد رنرةةة    ةةةى 8عوةةةت روفةةة  دةةةعوا) م(  اخعاب ااويةةةت   ات عةةة   ورةةة  ااةةةذ اع
وساو  اخعاب ااويت   ات ع   ورة   اااتس  اا فرف فىم ورلر  اادعوا إاى  اافتن   فى ىذه ااوا ر اه

ندوعت   رن  اانت ) االورذ اا ض(ذاا إاى  عض اىاوتض  ت ورءز  اانتتط ماع  ااودوو   اافتن    ااذ اع
 . ا ويت تاافنر  ل و  اانزرتعت  عع وتتواله اخعاب ففالص    اتءرا فء  وعفتبت اخعاب واالعافتب 
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اااد رنرةةة   ةة  ااودوو ةةة  اافةةتن   فةةةى وا رةة اه اانتةةة   رةةةع  اتسةةة  ااودوو ةة  ت عوةةت رءةةةز  اانتتطةة     
اااد رنر  ا ن نتو  اااع رنى ااوءا ر وااذ  ريعف إاى اتسر  ااءع اه ااتةل ااودوو   ااع اس  إاى يفوع 

واات ةوا   ةى اانءةت  اخعاب اويةت ت  ورة  ااةذ اع ت عر  نت انت ىت و  أىض ااوا رة اه ااوةؤط ت   ةى وسةاو  
واالةةةواي  وطةةةا اازورةةةا اويا ةةةف أنةةةواع ااوءتووةةةته  ااوءاةةة ر م واسةةةايعاض ذاةةةا اان نةةةتو  تء  ااوسةةةا اافنرةةة 

 ااال نةر وو ا تت ااف وا ااف عرة  نةر   م وعذاا والبو  توا اااع ر  خف اع ااودوو   اااد رنر  م واخطءتا
ر  ووت رتءا فة ز ووت عت  او اخط  فى اتسر  ااءع اه ااتل ت عر  وااويت   واياالف أنوت يض اادسور 

توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيا القيػػػاس البعػػػدى لمجمػػػوعتى البحػػػث " إاةةةىلةةةر  ر ااةةةذ  اانتةةة  ااطةةةتنى
 ."التجريبية والضابطة فى القدرات الحس حركية والمهارية واسب تحساها لصالح المجموعة التجريبية

 االسخالصات والتوصيات:

 االستخالصػػػػات:
   إاةةى اتسةة  فةةى ااءةةع اه ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة   نإسةةايعاض اةةع رنته اةة راان نةةتو  اااةةع رنى ااوءأع

 .اايت   نتتع اا ااتل ت عى اع  االورذ اا ض اانعض
   إاةةى اتسةة  فةةى وسةةاو  ااءةةع اه ااتةةل ت عرةة   نإسةةايعاض اةةع رنته اان نةةتو  اااةةع رنى ااوءاةة رأع

 .أعاب ويت ت  ور  ااذ اع اف   اا ض اانعض  رع اانت 

 التوصيات :
اسانتعاص إاى وت ألت ه إار  اانات   ووت ااو ةا إاريةت اانتتطةت  وة  اسةاناتدته وفةى تةعوع  رنة  اانتة      

 :نوت ر ى  ت رو ى اانتتط

 انعض .ااف   اا ض ااءع اه ااتل ت عر  فى فا ت ات عاع اايت   نإسايعاض اااي ر  ان او  اع ر  * 
 .اآلي   ا رتفر ورا ااوستنءته ااويا ف  و اخنل   ا* ا ور  ااءع اه ااتل ت عر  اف   اا ض اانعض اد

* ف و ت اسايعاض وا ر اه ) نفسر  م  ء ر  ( نلعا أعن  فى اانتو  ااوسءن ر  و  أدا ااو ةوا انسةن  
 وستىن  إدوتار  أ  ى و  اانت  ااتتاى

 اااع ر . * اع ر  ااو ت  ر    ى وتتعتت ااووا ف اافء ر  انعاب يالا ااونت ات أطنتب  و رته
 * االسافتعت و  ااءع اه ااتل ت عر  ا و ت ع اته ي وف اااء  وزرتعت ااوديوع.

 *  رتل نءز ااءع اه ااتل ت عر   نع اناءتب ااو ت  ر  وا  عاعىض .
يت ةةةة  ا نتلةةةة ر  وااوناةةةةع ر  فةةةةى  وويةةةةت اه  يةةةة   *إدةةةة اب ع اسةةةةته ووتط ةةةة    ةةةةى ف ةةةةته  و رةةةة  ويا فةةةة 

 ااو ت   . 
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: فسرواودى ووو فواودرةت اا رتفةى و ة ا ااءرةتل محمد صبحى حساايا م أبوالعال أحمد عبدالنتاح   -1
 .1997واااءورض م عا  اافع  ااء نى م ااءتى ت م

: اةأطر  نءةز ااءةع اه ااتةل ت عرة    ةى فءتارة  أعاب ااسةنار  اخوةتوى  أمجد زكريػا أحمػد عبػد العػاال -2
 ا و ت  ر  م

: اخسةل ااوا واودرة  ااءةورض وسةاو  اخعاب اانةعنى وااويةت    يا ، اا ػد أاػور الصػباغجماال عالء الد -3
 ض. 2227وااي  ى ا  رتفرر  م ونلأت ااوءت ف م االسعنع ر  م

 ض .2227ع استه فى سرعواودر   ر  ااءتعرر  م عا  اا لتع م ااءتى ت م  :محمد عادال عبداهلل  -4

ااووسةو   ااء ورة  ا و ةت    ) اادةزباخوا( ااو ةت     : محمد جابر بريقػع ، ايهػاب فػوزى البػديوى -5
 ض م2222ا وناع ر  مونلأت ااوءت ف م االسعنع ر  م 

  واااوزرةةا م االسةةعنع ر  لةة: نةة او  اااةةع ر  واو رنةةته اال ةةعاع م وةةتىى ا ن الروبػػى محمػػد رضػػا حػػافظ -6
 ض. 2227م

 ةى وسةاو  اتندةتز اا  وةى اف ة  : اةأطر  اةع رنته اتع اا ااتةل ةةةة ت عةى   محمد عبدة محمد خضػر -7
ااوعفةةةوفر  فةةةى وسةةةتنء   وةةةى ااةةة و  م  سةةةتا  ععاةةةو ات م ع رةةة  ااا نرةةة  اا رتفةةةر  ا ننةةةر  م دتوءةةة  

 ض .2215ااز تزرا م 

عرنتورعر  ا و  ااءع اه ااتل ةةة ت عر  نويت ت ااءعو فى ااو ت   اخواةى  : ميادة حمدى أبرا يم يحيى -8
تدسةةةار  م ع رةةة  ااا نرةةة  اا رتفةةةر  ا ننةةةته م دتوءةةة  ااز ةةةتزرا م م  سةةةتا  و وةةة  اااء ةةةرض اخستسةةةى

 ض. 2229

: اأطر  ن نتو  ااا نر  اات عرة  اناءةت  اا ة ر ت فة  اتع اا ااتةل ميادة خالد جاسم، راا تركى ااجى -9
م دتوءةةة  نتنةةةا م ااءةةة اا م 6ت عةةى اةةةع  أ فةةةتا اا رةةةتز م ود ةة    ةةةوض ااا نرةةة  اا رتفةةةر  ود ةةع 

2213. 

ااوع   اا رتفى نر  اخس و  اااء رع  واااءنر  ااتعرط  فى ودتا  :إسماعيال الحاوىيحيى السيد  -12
 .ض2222اااع ر م ااو عز ااء نى ا نل م ااءتى تم 
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