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 يغرخهض انثحث

ٌدف الجؾش ئلّ الزؼزف ػلّ رأصٕز رمزٔىبد الزؤٔخ االؽبغٕخ َالززجغ الجصرزْ المؼردح  ره  جرب الجبؽرش     

 –الصررمُا  –ػلررّ  ظررزُِ  اام المٍرربراد ثقررزح الالررد  للصرربالد ي ئ  رمضلررذ ػٕىررخ الجؾررش ثأودٔررخ  االوجرربر 

 بن( الػجرب وَاطرزمد  الجبؽضر48بفظخ االوجربر الجربلع ػرداٌ  الصُفٕخ ( ثقزح الالد  للصبالد فٓ  ؾ -الغُالن

المىٍظ الزغزٔجٓ   الزصمٕ  الزغزٔجرٓ المضربلٓ ( للمغمُػربد اعرثؼرخ لمه مزرً غجٕؼرخ  لرقلخ الجؾرش   اد 

المغمُػخ الزغزٔجٕخ الُاؽدح َصرهس  غمُػربد ظربث,خ يوَثؼرد الؾصرُ  ػلرّ الجٕبوربد َالىزرب ظ المب رخ 

( َ رٕ  ا رب فرزع  ؼىرُْ  Fراطخ رمذ  ؼبلغزٍب ئؽصب ٕب ثبطزمدا   بوُن رؾلٕب الزجبٔه   ثبخزجبراد ٌذي الد

  L.S.D ثررربن لزمزٔىررربد الزؤٔرررخ  بن( للؼٕىررربد  ٕرررز المزظررربَٔخ لهخزجررربراد الجؼدٔرررخ وَ اطرررزىزظ الجبؽضررر

 رررأصٕز فررٓ ر,ررُٔز  ظررزُِ  اام  ٍرربراد لررزح الالررد  للصرربالد و َثررذل   َ ررَّالززجغ الجصررزْ االؽبغٕررخ

 ثعزَرح الزألٕد ػلّ اطزمدا  رمزٔىبد الزؤٔخ االؽبغٕخ َ الززجغ الجصزْ فٓ لؼجخ لزح الالد  للصبالدو

 ولزح الالد  للصبالدي اعاام المٍبرْي الززجغ الجصزْ ي رمزٔىبد الزؤٔخ االؽبغٕخانكهًاخ انًفراحُح:
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The effect of surround visibility exercises and visual tracking in developing 

the skill level performance of football halls 

KarimJasim Mohamed                                      Prof.dr Khalil Ibrahim Suleiman   

College of Physical Education and Sports Science            Student Activities Department         

University of AnbarUniversity of Anbar 

Abstract 

The aim of the research is to identify the effect of surround visibility exercises and visual 

tracking prepared by the researcher on the level of skill performance in football halls, as the 

research sample was represented by clubs (Anbar - Al-Samoud - Golan - Sufi) football halls 

in Anbar province, and the number (48) players. The researcher used the experimental 

approach (the ideal experimental design) for the four groups due to its relevance to the nature 

of the research problem with one experimental group and three control groups. After 

obtaining the data and results of the tests of this study, they were statistically processed using 

the law of variance analysis (F) and lower values Significant difference (L.S.D) for unequal 

samples of posttest tests. The researcher concluded that the peripheral vision exercises had an 

effect on the development of some special motor abilities and the level of performance of the 

football skills of the halls. In this way, he recommended the need to emphasize the use of 

surround visibility exercises and visual tracking in the futsal soccer game . 

Keywords: visibility exercises, visual tracking, skill performance, futsal football. 
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 انفظم األول
 انرؼشَف تانثحث  -1

 :  يقذيح انثحث وأهًُره  1-1

رؼد لؼجخ لزح الالد  للصبالد  ه اعلؼبة  اد خصُ ٕخ وزٕغخ  ا زهلٍب لؼىب ز اإلصبرح       

َالزلُٔق ثلقب الجز  مب ٌُ ػلًٕ فٓ لزح الالد  المقلُفخ فعه ػه ان  غجٕؼخ اللؼت خه  المجبرٔبد  

ؼداح َ زىُػخ  ه الٍغمبد المزقزرح َالؾبالد الدفبػٕخ الزٓ رفزض ػلّ الهػت رزمٕش ثمُا ف لضٕزح  ز

اطزؼمب   شقب   زلجخ للمٍبراد الممزلفخ وزٕغخ للزؾزك الظزٔغ َالمزغٕز لزل  المُا ف لذل  رؾزبط ئلّ 

طزمدا  القضٕز  ه الد خ  ه خه   ٍبراد الزٍدٔف َالمىبَالد المزؼداح الغٍبد  مب ٔؾز  ػلّ الهػجٕه ا

 شقب  ؽزلٕخ  زلجخ رز,لت  ُا فبد  ٍبرٔخ ثأػلّ  ظزُِ  ه  عب الزغلت ػلّ  ُا ف اللؼت المزغٕزح 

 َالظزٔؼخ َالمزصبػدح الززلٕتو 

َرؼد ؽبطخ الجصز  ه ثٕه  ٌ  الؾُاص الزٓ ٔمزلقٍب الزٔبظٓ عوٍب رؼد َطٕلخ الزُا ب  غ المؾٕػ        

ه  إصزاد خبرعٕخ رز,لت  ه الهػت الزؼب ب  ؼٍب َفالب لمُا ف َالمزمضب ثجٕئخ اللؼت لمب رزعمىً  

اللؼت المىبطت ي ئ  ئن لب ؽزلخ رزعمه رُ ٕذ  قبوٓ َس بوٓ لذل  فبن ػملٕخ اإلاراك المىبطت لزل  

المظبفخ فٓ الش ه المىبطت  ب ٌُ ئال الٕب ػلّ رقب ب الزُ ٕذ الظلٕ  للؾزلخ ي ٌَُ الدَر الذْ ٔالغ ػلّ 

 ه خه  رالدٔ  المؼلُ بد الجصزٔخ الد ٕالخ ي لذا فبن الزؾزلبد الممزلفخ الزٓ ٔالُ  ثٍب ؽبطخ الجصز 

الهػت ااخب الملؼت َثبلظزػخ المىبطجخ َالرغبٌبد  مزلفخ ٔد  ػلّ ا زهك الهػت الزشب خ المب خ 

زجغ الجصزْ  الذْ َفالب لمب ر  رؤٔزً  ه  ل  المُ ف ٌَىب ٔزجٕه الدَر المٍ  َالقجٕز للزؤٔخ االؽبغٕخ َالز

 ٔمد   ظزُِ اعاام المٍبرْ للؼجخ لزح الالد  للصبالد و  

 يشكهح انثحث : 1-2

وظزا الن  ضٕزاد ٌذي اللؼجخ ثصُرح ػب خ ثصزٔخ ثىظجخ ػبلٕخ فٍٓ رؾزبط ئلّ  دراد ثصزٔخ          

ٔخ الجصزٔخ َ ىٍب ػلّ  ظزُِ ػبلٓ لملبٌدح َرزجغ لب  ب ٔؾدس ثصزٔب ٌَذا  ب ُٔظؼ الدَر القجٕز للزؤ

االؽبغٕخ َالززجغ الجصزْ الن الػت لزح الالد  للصبالد ٔزؼب ب  غ  ضٕزاد رزمضب فٓ  القزح ي الهػت 

الش ٕب ي الهػت المىبفض ( َثمب ئن  لضز الؾُاص رؾدا وظجخ وغبػ الهػت  ه ػد ً فٓ الزؼب ب  غ رل  

زٓ رالُ  ثٍب  الؼٕىٕه لغمٕغ الهػجٕه ااخب المضٕزاد ٌٓ ؽبطخ الجصز ػه غزٔق ػملٕخ المظؼ الجصزْ ال

الملؼت َلذل  ػملٕخ والب المؼلُ بد الجصزٔخ فقلمب لبوذ المؼلُ بد الجصزٔخ ا ٕالخ سااد  ه وظجخ وغبػ 

 رفُع الهػت  ٍبرٔب الن  ْ ظؼف  َ خلب فٓ الالدراد الجصزٔخ ٔإاْ ئلّ ردوٓ  ظزُِ اعاام المٍبرْو  

عاام ا لت الػجٓ  ودٔخ  ؾبفظخ االوجبر ثقزح الالد   مبَ زبثؼزٍ بنلجبؽضلذل   ه خه  خجزح ا        

االػزمبا ػلّ  طبلٕت َرمبرٔه رقبا رقُن راللٕدٔخ َ زؼبرف ػلٍٕب فٓ ػملٕخ ئػداا  بللصبالد الؽظ

ئلّ اراطخ ٌذي  بنالهػجٕه َػد  االٌزمب  القبفٓ ثزمزٔىبد الزؤٔخ الجصزٔخ  اع ز الذْ اػب الجبؽض

د ثلقب  قضف ػه غزٔق ئػداا رمزٔىبد ثبلزؤٔخ الجصزٔخ َ ىٍب   االؽبغٕخ َالززجغ الجصزْ ( الالدرا

 الزٓ  د رظٍ  فٓ ر,ُٔز  ظزُِ اعاام المٍبرْ لؼٕىخ الجؾش ثقزح الالد  للصبالد و 

 هذف انثحث : 1-3

ٍبرْ الزؼزف ػلّ رأصٕز رمزٔىبد الزؤٔخ االؽبغٕخ َالززجغ الجصزْ فٓ ر,ُٔز  ظزُِ اعاام المو1

 لهػجٓ لزح الالد  للصبالد و 

 انثحث : ُحفشػ 1-4

ٌىبك فزَع  اد االلخ ئؽصب ٕخ ثٕه وزب ظ االخزجبراد الجؼدٔخ لمغمُػبد الجؾش اعرثغ فٓ  زغٕزاد و1

 الجؾش الزبثؼخ  و 
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 يداالخ انثحث : 1-5

للصبالد الصمُا( ثقزح الالد   –الغُالن  –الصُفٕخ  –: رمضب ثأودٔخ   االوجبر  انًدال انثششٌ 1-5-1

 ( الػجبو 48فٓ  ؾبفظخ االوجبر   

 و2121/  2/   1    الّ  2119/   11/  8:    للمدح  ه      انًدال انضياٍَ 1-5-2

الالبػخ المغلالخ المب خ ،عب ؼخ االوجبر –: الالبػخ المغلالخ لالظ  الىلبغبد ال,هثٕخ  انًدال انًكاٍَ 1-5-3

 والزٔبظٓ الالبػخ المغلالخ المب خ ثىباْ الصمُا   ،ثىباْ الغُالن 

 انفظم انثاٍَ
 يُهدُح انثحث وإخشاءاذه انًُذاَُح : -2

 يُهح انثحث :  2-1

المىٍظ الزغزٔجٓ   الزصمٕ  الزغزٔجٓ المضبلٓ ( لمه مزً  لقلخ الجؾش َثزصمٕ   بناطزمد  الجبؽض    

 المغمُػبد اعرثغ المزقبفئخ   َاؽدح (  ىٍب رغزٔجٕخ َصهس  غمُػبد ظبث,خ ػلّ  ن رظزمد 

 المغمُػخ العبث,خ الضبوٕخ المزغٕز المظزالب َالمزمضب  ثزمزٔىبد الزؤٔخ االؽبغٕخ َالززجغ الجصزْ( و

 : ػُُح انثحث 2-2

رمضلذ ػٕىخ الجؾش ثأودٔخ  ؾبفظخ االوجبر ثقزح الالد  للصبالد للدرعخ اعَلّ ٌَ  لب  ه  ودٔخ  االوجبر    

( الػت  ه 59( الػت لألودٔخ اعرثغ  ه ثٕه  48ؼٕىخ  الصُفٕخ ( ا  ثلع ػدا ال –الصمُا  –الغُالن  –

 غزمغ الجؾش اع لٓ ثؼد االطزجؼبا لؼدا  ه الهػجٕه للملبلب الجصزٔخ َاإل بثبد َشقلذ ػٕىخ الجؾش 

ػلّ  َْ  مبػٕىخ ثؾضٍ بنلذل  فالد ػزض الجبؽض ،%(  ه المغزمغ القلٓ للجؾش  35ي81وظجخ  

( فٓ  دٔىخ الز باْ  ػىَُاذانغظىٌ نفحض انثظش زلش   االخزصبص فٓ ػملٕخ فؾص الجصز فٓ 

( ال,جٓ فٓ  دٔىخ الفلُعخ ي َ د ر  فؾص ػٕىخ الجؾش  ػىَُاخ انششُذ نفحض انثظشَلذل   زلش   

لجٕبن طه خ الؼٕىٕه   لجؼد َ صز الىظز ( َلذل  اػزه  اللجقٕخ   االطزغمبرش ( َ د اظٍز الفؾص 

ٔخ لجؼط الهػجٕه  ه  فزاا ػٕىخ الجؾش لذل  ر  اطزجؼباٌ   ه رغزثخ ال,جٓ َعُا ثؼط الملبلب الجصز

 الجؾشو 

 األخهضج واألدواخ انًغرخذيح فٍ انثحث:    2-3

 وعائم خًغ انثُاَاخ : 

 والمصبار الؼزثٕخ َاععىجٕخ  -

 المهؽظخ َالزغزٔت  َ االخزجبراد َالالٕبص و  -

 ب ظ االخزجبراد واطزمبرح اطز,هع  رام المجزام  َاطزمبرح رظغٕب وز -

 األدواخ انًغرخذيح فٍ انثحث : 

  لؼت لزح  د   بالد  بوُوٓ  -

 (  12لزاد  د   بالد  لُوخ ػدا    -(    11لزاد  د   بالد ػدا    -

  بفزح  -( ػدا     3طبػخ رُ ٕذ وُع     -شزٔػ  ٕبص  ززْ  -شزٔػ ال ق  لُن     -

 (  5ثهطزٕقٕخ ػدا    ُاوغ  -( و       15شُاخص ثهطزٕقٕخ ػدا    -

(    2x3 ٌداف لزح  د   بالد  بوُوٕخ ثالٕبص    -(    4( ط  ػدا   51x 41 ٌداف  غٕزح ثالٕبص    -

 و( 2اا   ع
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 إخشاءاخ انثحث انًُذاَُح : 2-4

 :ذحذَذ االخرثاساخ انًغرخذيح فٍ انثحث قُذ انذساعح 2-4-1

( خجزام لغزض 9مُػخ  ه المجزام ثلع ػداٌ   ر  ػزض  غمُػخ  ه االخزجبراد المٍبرٔخ ػلّ  غ    

رزشٕؼ االخزجبراد المىبطجخ للجؾش ػه غزٔق اطزمبرح اطزجٕبن  ُظؼ فٍٕب االخزجبراد المزشؾخ ئ  ٔز  

(   ب  االخزجبر الذْ ٔصلؼ للجؾش َالذْ ٔزاي المجزام ثأوً  ىبطت َٔمد  الجؾش َ د  √َظغ ػه خ   

اإلخًاد وانًُاونح ممزبرٔه لهخزجبر فالد ثلغذ وظجخ اخزجبر   رفبَرذ الىظت ؽظت ػدا المجزام ال

اندشٌ ( خجزامي فٓ ؽٕه ثلغذ وظجخ ارفبع المجزام الخزجبر  7( لـ  77,77%(   تاذداهٍُ يخرهفٍُ

اإلخًاد واندشٌ تانكشج تٍُ (ي   ب اخزجبر 77,77)%( تانكشج تٍُ انشىاخض وانًُاونح تاذداهاذًخرهفح

( خجزام ي َفٕمب  8( لـ    88,88فالد ثلغذ وظجخ االرفبع   %ح تاذداهاخ يخرهفح( انشىاخض ثى انًُاون

 االخزجبراد الزٓ ر  اخزٕبرٌب و ٔلٓ ػزض َرُظٕؼ

 ػشع االخرثاساخ انًغرخذيح فٍ انثحث:  2-4-2

)يُاونح(  –االخرثاس األول: )إخًاد 
1

) 

 اعى االخرثاس : اإلخًاد وانًُاونح تاذداهٍُ يخرهفٍُ .

  ٕبص طزػخ َا خ اإلخمبا َالمىبَلخ و يٍ االخرثاس : انغشع

 األدواخ انًغرخذيح :

 (   شزٔػ  ٕبص علدْ و +شزٔػ ال ق  لُن و8( ػدا  4لزح الالد  للصبالد ؽغ    -1

 ( و2ػدا   (ط 51x41(و  +  ٌداف  غٕزح  صىؼً ثالٕبص  1 بفزح ػدا   -2

 (   و 1x1 ى,الخ  ؾداح لإلخمبا   -3

 وطف األداء :

(   8جز خلف خػ  ى,الخ اإلخمبا المؾداح َالزٓ رجؼد ػه الهػجٕه الذٔه ٔمزرَن القزاد  ٔالف الممز

ػلّ عٍزٓ الٕمٕه َالٕظبري َثؼد ئػ,بم ئشبرح الجدم ٔمزر الهػت القزح ثمىبَلخ  رظٕخ  ه عٍخ الٕمٕه 

زح  اإلخمبا( ثبرغبي  ى,الخ اإلخمبا ي ٔزالد  الهػت ئلّ ااخب  ى,الخ اإلخمبا  ؾبَالً ئٔالبف ؽزلخ الق

(  ؾبَالً ئ بثخ الٍدف 1، ص  ٔالُ  ثمىبَلخ القزح ثبرغبي الٍدف  (Sole)ث,زٔالخ لز  القزح  طفب الالد  

(، ٔإاْ عمٕغ الممزجزٔه المؾبَالد اعرثؼخ اعخزِ  ه عٍخ 2( ص   1( ص   2ٌَقذا ثبلززبثغ لألٌداف  

 وٍخ الٕمٕهالٕظبر َثىفض ال,زٔالخ وفذد المؾبَالد اعرثغ اعَلّ  ه ع

     ارعخ  غ المػ اعفالٓ لمى,الخ اإلخمبا َٔجؼد  ظبفخ 21( ثبرغبي الٕمٕه ثشأَخ  1 ُ غ الٍدف ر )

 (   ػه  ى,الخ اإلخمباو6 

     ارعخ  غ المػ اعفالٓ لمى,الخ اإلخمبا َٔجؼد  ظبفخ 21( ثبرغبي الٕظبر ثشأَخ  2 ُ غ الٍدف ر )

 (   ػه  ى,الخ اإلخمباو6 

  ششوط األداء :

 ٔغت  ن ٔز  ئٔالبف ؽزلخ القزح  اإلخمبا( ظمه المى,الخ المؾداح  لإلخمبا و 

   ٔغت  ن ٔز  ئٔالبف القزح ث,زٔالخ لز  القزح  طفب الالد(Sole)و 

   للزظلظبو       2 -(1 -(2 -(1ٔإاِ االخزجبر  ه خه  ئخمبا القزح َالمىبَلخ ثبرغبي اعٌداف ً ( َفالب

 خمبا َالمىبَلخ ثأطزع َ ذ  مقه وػلّ الممزجز ان ٔإاْ  ٍبررٓ اإل

 طشَقح انرغدُم :

   ؾبَالد ثُا غ  رثغ  ؾبَالد  ه لب عٍخو8ٔؼ,ّ للممزجز  ) 

                                                
1

رصمٕ  َرالىٕه ث,برٔخ اخزجبر  ٍبرٔخ  زلجخ لهػجٓ لزح الالد  للصبالد عودٔخ ثغداا الدرعخ ثؼش ػجد الم,لت : ( 
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 رؾزظت للممزجز   ارعخ َاؽدح( لإلخمبا الىبعؼ و 

 رؾزظت للممزجز   فز(  ه الدرعبد لإلخمبا الفبشب و 

 رؾزظت للممزجز  ارعخ َاؽدح( للمىبَلخ الىبعؾخ و 

  فز(  ه الدرعبد للمىبَلخ الفبشلخ ورؾزظت للممزجز   

   للمىبَلخ 8(  ىٍب لإلخمبا َ 8( ارعخ  16 ه وبؽٕخ الد خ فبن الؾد اعػلّ لدرعبد الد خ ) 

 ه وبؽٕخ الش ه ٔز  اؽزظبثً ػه غزٔق طبػخ رُ ٕذ ثُاط,خ  إ ذ لهخزجبر و  

  َؽدح الالٕبص  ارعخ / صبوٕخ(و 

(وَرى حغاب صيٍ كم يحاونح يٍ نحظح 8خالل خًغ أصياٌ انًحاوالخ انـ ): َرى حغاب انىقد نالخرثاس يٍ  يالحظح

إخًاد انًخرثش نهكشج إنً نحظح وطىل انكشج نههذف ثى َرى حغاب يدًىع انذسخاخ )دسخاخ انذقح( يقغًح إنً 

 .  يدًىع انضيٍ يٍ خالل قاَىٌ ) فرظ انًؼذل ( وانزٌ َُض ػهً

 : 

 

 

 

2222                                                                                                 2222 

 

 

 

 

 

 

 ( 1-2شكم ) 

 

 

 

 

 

 (1شكم سقى)

 َىػح اخرثاس يهاسج اإلخًاد وانًُاونح تكشج انقذو انظاالخ

 يُاونح(  –االخرثاس انثاٍَ )دحشخح 
1
) 

  الدؽزعخ( ثٕه اللُاخص َالمىبَلخ ثبرغبٌبد  مزلفخ والغزْ ثبلقزح اعى االخرثاس : 

  ٕبص طزػخ َا خ الدؽزعخ َالمىبَلخ و انغشع يٍ االخرثاس :

 األدواخ انًغرخذيح :

 ( و6( ػدا  4لزح الالد  للصبالد ؽغ    -1

 شزٔػ  ٕبص علدْ و    + شزٔػ ال ق  لُن و -2

( 3( ط  ػدا   x41 51ٕبص   ( و +  ٌداف  غٕزي  صىؼً ثال7(و  + شُاخص ػدا  1 بفزح ػدا   -3

 (  1x1و +  ى,الخ  ؾداح عاام المىبَلخ  ثؼباٌب   

(   َالمظبفخ ثٕه خػ 1( شُاخص فٓ خػ  زؼزط المظبفخ ثٕه شبخص َاخز  7 لؼت رُظغ فًٕ   -4

 (   و 1(   َالمظبفخ ثٕه  ى,الخ ااام المىبَلخ َآخز شبخص  1الجدم َ َ  شبخص  

                                                
1
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 وطف األداء : 

(   ػه  ى,الخ  اام المىبَلخي َثؼد ئػ,بم 8ُسرً القزح خلف خػ الجدم الذْ ٔجؼد  ظبفخ  ٔالف الممزجز ثؾ

ئشبرح الجدم ٔالُ  الممزجز ثبلزلط ثٕه اللُاخص  الدؽزعخ( ػلّ ان رقُن الدؽزعخ ث,زٔالخ طؾت 

( 1 (ي ؽزّ ٔصب ئلّ  ى,الخ المىبَلخ لٕالُ  ثمىبَلخ القزح ثبرغبي الٍدف ر   soleالقزح ثأطفب الالد   

(ي ٔإاْ عمٕغ الممزجزٔه المؾبَلخ اعَلّ 3(ي َر    2 ؾبَالً ئ بثخ الٍدف  ٌَقذا ثبلززبثغ الٍدف ر    

 ص  االوزالب  عاام المؾبَالد اعخزِ( َفالبً للزظلظب َثىفض ال,زٔالخ المإااح فٓ المؾبَلخ اعَلّو

     و7(   ب   ى,الخ المىبَلخ ثمظبفخ  2 ُ غ الٍدف ر  ) 

 ػه 7( َٔجؼد  ظبفخ  2(  ارعخ ٔمٕه الٍدف ر    45( ثبرغبي  ,زْ ثشأَخ  1ر      ُ غ الٍدف   )

  ى,الخ المىبَلخو

     ػه 7( َٔجؼد  ظبفخ  2( ارعخ ٔظبر الٍدف ر    45( ثبرغبي  ,زْ ثشأَخ  3 ُ غ الٍدف ر   )

  ى,الخ المىبَلخو 

 ء:ششوط االدا

 أطفب الالد   ػلّ الممزجز ااام الدؽزعخ ث,زٔالخ طؾت القزح ثsoleو) 

  )ئ ا خزعذ القزح  ه طٕ,زح الهػت اصىبم الدؽزعخ اَ اطالػ اؽد اللُاخص ٔؼ,ّ للممزجز   فز

  ه الدرعبد لد خ الدؽزعخو

 ٔغت  ن ٔز  ااام  ٍبرح المىبَلخ ظمه المى,الخ المؾداح للمىبَلخ و 

 ثٕه اللُاخص َالمىبَلخ  ٔجد  االخزجبر  ه لؾظخ اػ,بم ئشبرح الجدم عاام  ٍبرح الدؽزعخ ثبلقزح

( َفالبً 3-2-1-3-2( ص  االوزالب  عاام المؾبَالد االخزِ ثبرغبي االٌداف  1ثبرغبي الٍدف ر    

 للزظلظبو

  ػلّ الممزجز ان ُٔإاْ االخزجبر ثأطزع َ ذ  مقه و 

 (  ؾبَالد و6ٔؼ,ّ للممزجز  -طشَقح انرغدُم :

 رؾزظت للممزجز  ارعخ َاؽدح( للدؽزعخ الىبعؾخ و 

  والدؽزعخ  َ  طالػ  ؽد اللُاخصرؾزظت للممزجز   فز(  ه الدرعبد ئ ا خزعذ القزح  ه طٕ,زح الهػت فٓ اصىبم 

 رؾزظت للممزجز  ارعخ َاؽدح( للمىبَلخ الىبعؾخ و 

 رؾزظت للممزجز   فز(  ه الدرعبد للمىبَلخ الفبشلخ و 

   للمىبَلخو6ىٍب للدؽزعخ َ  (  6( ارعخ  12 ه وبؽٕخ الد خ فبن الؾد اعػلّ لدرعبد الد خ ) 

 و  ه وبؽٕخ الش ه ٔز  اؽزظبثً ػه غزٔق طبػخ رُ ٕذ  ه  جب  إ ذ لهخزجبر 

 َؽدح الالٕبص  ارعخ/ صبوٕخ(و 

( َٔز  ؽظبة س ه لب  ؾبَلخ  ه لؾظخ 6ٔز  ؽظبة الُ ذ لهخزجبر  ه خه  عمغ  س بن  المؾبَالد الـ  يالحظح : 

الدؽزعخ ثبلقزح الّ لؾظخ َ ُ  القزح للٍدف ص  ٔز  ؽظبة  غمُع الدرعبد  ارعبد ئػ,بم ئشبرح للجدم َ اام  ٍبرح 

 ولش ه  ه خه   بوُن  فزض المؼد (الد خ(  الظمخ ئلّ  غمُع ا
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 ( 2 -2شكم ) 

 َىػح اخرثاس يهاسذٍ انذحشخح وانًُاونح تكشج انقذو نهظاالخ . 

 يُاونح(  –دحشخح  –االخرثاس انثانث  )إخًاد 
1
) 

 اإلخمبا َالغزْ ثبلقزح  الدؽزعخ( ثٕه اللُاخص ص  المىبَلخ ثبرغبٌبد  مزلفخواعى االخرثاس : 

 ؽزعخ َالمىبَلخ و:   ٕبص طزػخ َا خ اإلخمبا َالدانغشع يٍ االخرثاس

 األدواخ انًغرخذيح : 

 ( و6( ػدا  4لزح الالد  للصبالد ؽغ    -1

 شزٔػ  ٕبص علدْ و  + شزٔػ ال ق  لُن و -2

( و  ى,الخ  ؾداح لإلخمبا 3ط  ػدا  ( 51x41 ٌداف  غٕزح  صىؼخ ثالٕبص  ( + 5( +   شُاخص ػدا  1 بفزح ػدا  

 1x1  1(   و +  ى,الخ  ؾداح عاام المىبَلخx1  )و 

(    َالمظبفخ ثٕه  ى,الخ اإلخمبا َ َ  1( شُاخص فٓ خػ  ظزالٕ  المظبفخ ثٕه شبخص َآخز  5 لؼت رُظغ فًٕ   -3

 (  و1(   َالمظبفخ ثٕه  ى,الخ  اام المىبَلخ َآخز شبخص  1شبخص  

 وطف األداء :

عٍزٓ الٕمٕه َالٕظبري َثؼد  (   ػل8ّح  رٔالف الممزجز خلف  ى,الخ اإلخمبا المؾداح َالزٓ رجؼد ػه الػجٓ القزاد الممز

ئػ,بم ئشبرح الجدم ٔالُ  الػجٓ القزاد ثزمزٔز القزح  رظٕخ  ه عٍخ الٕمٕه ثبرغبي  ى,الخ اإلخمباي ٔزالد  الهػت ئلّ ااخب 

، ص  ٔغزْ الممزجز ثبلقزح ثٕه (Sole) ى,الخ اإلخمبا  ؾبَالً ئٔالبف ؽزلخ القزح  اإلخمبا( ث,زٔالخ لز  القزح  طفب الالد 

( ي ؽزّ ٔصب الّ المى,الخ المؾداح soleخص  الدؽزعخ( ػلّ ان رقُن الدؽزعخ ث,زٔالخ طؾت القزح ثأطفب الالد   اللُا

(  ؾبَالً ئ بثخ الٍدف ٌَقذا 1(  لٕالُ  ثمىبَلخ القزح ثبرغبي الٍدف ر    6عاام المىبَلخ الزٓ رجؼد ػه  ى,الخ اإلخمبا  

الممزجزٔه المؾبَالد الضهس اعَلّ ػلّ الزُالٓ ص  االوزالب  عاام  ( و ٔإاْ عمٕغ3( َر    2ثبلززبثغ للٍدف ر    

 المؾبَالد الضهس اعخزِ لغمٕغ الممزجزٔه  ه عٍخ الٕظبر َثىفض ال,زٔالخ المإااح فٓ المؾبَالد الضهس اعَلّو

     و7(   ب   ى,الخ المىبَلخ ثمظبفخ  2 ُ غ الٍدف ر   ) 

     ػه  ى,الخ المىبَلخ و7(  ٔجؼد  ظبفخ  2( ارعخ ٔمٕه الٍدف ر    45أَخ  ( ثبرغبي  ,زْ ثش1 ُ غ الٍدف ر   ) 

     ػه  ى,الخ المىبَلخ و7( ٔجؼد  ظبفخ  2( ارعخ ٔظبر الٍدف ر    45( ثبرغبي  ,زْ ثشأَخ  3 ُ غ الٍدف ر   ) 

 ششوط األداء :

 ٔغت ئن ٔز  ئٔالبف ؽزلخ القزح ظمه المى,الخ المؾداح لإلخمبا و 

 ٔ ز  ئٔالبف القزح ث,زٔالخ لز  القزح  طفب الالد  ٔغت ان(Sole)و 

    ػلّ الممزجز  اام الدؽزعخ ث,زٔالخ طؾت القزح ثأطفب الالدsoleو ) 

                                                
1
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  ا ا خزعذ القزح  ه طٕ,زح الهػت فٓ  صىبم الدؽزعخ  َ  طالػ  ؽد اللُاخص ُٔؼ,ّ للممزجز   فز(  ه الدرعبد

 لد خ الدؽزعخ و

 ٔغت ان ٔز  ااام  ٍبرح المىبَلخ ظمه المى,الخ المؾداح للمىبَلخ و 

     َٔىزٍٓ 1ٔجد  االخزجبر  ه خه  ئخمبا القزح  زَراً ثدؽزعخ القزح ثٕه اللُاخص ص  المىبَلخ ثبرغبي الٍدف ر )

 ( َفالبً للزظلظب و3ثبلٍدف ر    

 ػلّ الممزجز  ن ٔإاْ االخزجبر ثأطزع َ ذ  مقه و 

 ُم :طشَقح انرغد

   ؾبَالد ثُا غ صهس  ؾبَالد  ه لب عٍخ و6ٔؼ,ّ للممزجز  ) 

 رؾزظت للممزجز  ارعخ َاؽدح( لإلخمبا الىبعؼ و 

 رؾزظت للممزجز   فز(  ه الدرعبد لإلخمبا الفبشب و 

 رؾزظت للممزجز  ارعخ َاؽدح( للدؽزعخ الىبعؾخ و 

 وىبم الدؽزعخ  َ  طالػ  ؽد اللُاخصػت فٓ اصرؾزظت للممزجز   فز(  ه الدرعبد ا ا خزعذ القزح  ه طٕ,زح اله 

 رؾزظت للممزجز  ارعخ َاؽدح( للمىبَلخ الىبعؾخ و 

 رؾزظت للممزجز   فز(  ه الدرعبد للمىبَلخ الفبشلخ و 

    للمىبَلخ و6( للدؽزعخ َ  6(  ىٍب لإلخمبا  َ 6( ارعخ  18 ه وبؽٕخ الد خ فان الؾد اعػلّ لدرعبد الد خ ) 

  ٔز  اؽزظبثً ػه غزٔق طبػخ رُ ٕذ  ه  جب  إ ذ لهخزجبرو  ه وبؽٕخ الش ه 

  َؽدح الالٕبص  ارعخ/ صبوٕخ(و 

( َٔز  ؽظبة س ه لب  ؾبَلخ  ه لؾظخ 6ٔز  ؽظبة الُ ذ لهخزجبر  ه خه  عمغ  س بن المؾبَالد الـ  يالحظح : 

ز  ؽظبة  غمُع الدرعبد  ارعبد ئخمبا الممزجز للقزح  زَراً ثمٍبرح الدؽزعخ  الّ لؾظخ َ ُ  القزح للٍدف ص  ٔ

 الد خ(  الظمخ ػلّ  غمُع الش ه  ه خه   بوُن   فزض المؼد  ( و
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 ( 3-2شكم )

 َىػح اخرثاس يهاسج االخًاد وانذحشخح وانًُاونح

  -األعظ انؼهًُح نالخرثاساخ : 2-6

 ؼب ب الصدع َالضجبد َالمُظُػٕخ لزل  االخزجبراد  ر  ئعزام اعطض الؼلمٕخ لهخزجبراد إلٔغبا

ثبطزمدا    بوُن االررجبغ الجظٕػ ثٕزطُن( إلٔغبا ػه خ االررجبغ ثٕه وزب ظ الؾقمٕه  للؾصُ  ػلّ 

المُظُػٕخ َ ه ص  ئٔغبا الضجبد ث,زٔالخ   اعوصبف المىلالخ( ثمؼبالخ  طجٕز بن ثزاَن( فالد ر  الؾصُ  

الدؽزعخ  -( لىزب ظ لمُظُػٕخ االخزجبراد   اإلخمبا َالمىبَلخ 83ي1 -85ي1 -88ي1ػلّ الىزب ظ اٖرٕخ   

( لضجبد 91ي1 -91ي1 -93ي1اإلخمبا َالدؽزعخ َالمىبَلخ( ص  الؾصُ  ػلّ الىزب ظ اٖرٕخ    -َالمىبَلخ

 االخزجبراد و
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 االخرثاساخ انقثهُح :  2-7

/  11/ 24-23ُٔ ٓ   اعرثؼبم َالممٕض ( المُافالٕه    ر  ئعزام االخزجبراد الالجلٕخ عفزاا ػٕىخ الجؾش  

فٓ الالبػخ الزٔبظٕخ المغلالخ لىباْ  الغُالن ( الزبثؼخ لهرؾبا الفزػٓ لمؾبفظخ االوجبر ثقزح الالد   2119

فٓ الالبػخ المغلالخ  2119/ 11/  26-25للصبالد فٓ  دٔىخ الفلُعخ َُٔ ٓ   الغمؼخ َالظجذ( المُافالٕه  

د ال,هثٕخ عب ؼخ االوجبر  زاػٕب الظزَف المزؼلالخ ثبلمقبن َالش بن َاععٍشح َاعاَاد لالظ  الىلبغب

 المظزمد خ فٓ رىفٕذ االخزجبراد و  

 :ذدشتح انثحث انشئُغح  ) ذًشَُاخ انشؤَح االحاطُح وانررثغ انثظشٌ انًقرشحح ( 2-8

َاطزمزد الزغزثخ لمدح صهصخ  شٍز    2119/  11/ 2ر  رىفٕذ رغزثخ الجؾش الز ٕظخ ُٔ  الظجذ  المُافق    

( َؽداد ردرٔجٕخ  فٓ اعطجُع ي ئ  ر  ئاخب  المزغٕز المظزالب للدراطخ َالمزمضب 3(  طجُع َثُا غ  12  

ثزمزٔىبد الزؤٔخ االؽبغٕخ َالززجغ الجصزْ و ئ  ر  ر,جٕق الزمزٔىبد المؼدح  ه  جب الجبؽش فٓ الالظ  

ثبلزؾدٔد فٓ الغشم الز,جٕالٓ  ه الالظ  الز ٕض للُؽدح الزدرٔجٕخ ي َر  الز ٕظٓ  ه الُؽداد الزدرٔجٕخ َ

اطزمدا  اعطلُة المقضف َالمُسع خه  ر,جٕق الزمزٔىبد  زاػٕب ثذل  طٍُلخ الزمزٔه فعه ػه س ه 

 اام الزمزٔه ي َؽظت الزصمٕ  الزغزٔجٓ ا  ر  اطزمدا  رغزثخ الجؾش الز ٕظخ لمغمُػزٕه ٌَمب   االَلّ 

العبث,خ االَلّ ( َ  –العبث,خ الضبوٕخ ( َر  ؽغجٍب ػه  غمُػزٕه ٌمب   الضبوٕخ  –غزٔجٕخ( َ الضبلضخ الز –

 العبث,خ الضبلضخ( و  – الزاثؼخ 

/   1/  25  دٔخ لمغمُػبد الجؾش اعرثغ فٓ  ر  ئعزام االخزجبراد الجؼاالخرثاساخ انثؼذَح :  3-9

 َف َاإل قبوبد وفظٍب الزٓ  عزٔذ ثٍب االخزجبراد الالجلٕخو (  زاػٕب الظز2121/ 2/ 1( َلغبٔخ    2121

 انىعائم اإلحظائُح :  3-10

 اطزمد  الجبؽش الُطب ب اإلؽصب ٕخ اٖرٕخ : 
1
) 

 االوؾزاف المؼٕبرْ  -الُطػ الؾظبثٓ :                                -

 َن  ؼب ب طجٕز بن ثزا - ؼب ب االررجبغ الجظٕػ   ثٕزطُن (            -

 (  L.S.dا ب فزع  ؼىُْ    -(                         F رؾلٕب الزجبٔه   -

 انفظم انثانث

 :ػشع ويُاقشح انُرائح  -3

 ػشع َرائح ذحهُم انرثاٍَ وقُى اقم فشق يؼُىٌ نًهاساخ كشج انقذو نهظاالخ : 3-1

 (  1- 3خذول  ) 

 فٍ االخرثاس انثؼذٌ نًدًىػاخ انثحث األستؼح :  ( نًهاساخ كشج انقذو نهظاالخ Fَثٍُ َرائح ذحهُم انرثاٍَ ) 

 يظذس انرثاٍَ انًرغُشاخ
يدًىع 

 انًشتؼاخ

دسخح 

 انحشتح

يرىعط 

 انًشتؼاخ

 ف

 انًحغىتح

 انذالنح

 يؼُىٌ 30 0,009 3 0,028 تٍُ انًدًىػاخ 

                                                
1

 -153ي ص  2111ي اار الفقز الؼزثٓ لل,جبػخ َالىلزي ي ػمبن1(  زَان ػجد المغٕد : اإلؽصبم الُ فٓ االطزداللٓ ي غ

 391ص 
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 0,0003 44 0,015 داخم انًدًىػاخ اإلخًاد وانًُاونح

 

 انذحشخح وانًُاونح

  0,002 3 0,008 تٍُ انًدًىػاخ

33,33 

 

 0,00006 44 0,003 داخم انًدًىػاخ يؼُىٌ

اإلخًاد وانذحشخح 

 وانًُاونح

  0,010 3 0,031 تٍُ انًدًىػاخ

50 

 

 0,0002 44 0,013 داخم انًدًىػاخ يؼُىٌ

َ ه اعب الزؼزف ػلّ  ؼىُٔخ الفزَع ثٕه  غمُػبد الجؾش فالد اطزمد  الجبؽش  بوُن ا ب فزع  ؼىُْ 

  l.s.d للؼٕىبد  ٕز  زظبَٔخ الؼدا لمب ٌُ  ُظؼ فٓ الغدَ   اوبي و ) 

 ( 2-3خذول )

 َثٍُ انفشوق تٍُ األوعاط انحغاتُح وقًُح اقم فشق يؼُىٌ تٍُ يدًىػاخ انثحث

 قًُح  انفشق تٍُ األوعاط انحغاتُح انًرغُشاخ

 انفشق 

 قًُح 

L.S.d 

 انذالنح 

 

 اإلخًاد وانًُاونح

  0,043 0,427 - 0,384 2ط – 1ط

 

 

0,022 

 

 

 

 يؼُىٌ

 0,014 0,427 – 441,,0 3ط  -1ط

 0,041 0,427 – 0,386 4ط -1ط

 0,057 - 0,384 – 0,441 3ط -2ط

 0,002 0,384 – 0,386 4ط -2ط

 0,055 - 0,441 – 0,386 4ط – 3ط

 

 انذحشخح وانًُاونح

  0,028 0,293 - 0,265 2ط – 1ط

 

 

0,011 

 

 

 

 ٌيؼُى

 0,007 0,293 – 3,,0 3ط – 1ط

 0,02 0,293 – 0,273 4ط – 1ط

 0,035  - 0,265 – 0,3 3ط – 2ط

 0,008 0,265 – 0,273 4ط – 2ط

 0,027 0,3 – 0,273 4ط – 3ط

 

اإلخًاد وانذحشخح 

  0,046 0,298 - 0,252 2ط – 1ط

 

 

 0,011 0,298 – 309,,0 3ط  -1ط 
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  0,045 0,298 – 0,253 4ط -1ط وانًُاونح

0,022 

 

 0,057 - 0,252 – 0,309 3ط -2ط يؼُىٌ

 0,001 0,252 – 0,253 4ط -2ط

 0,056  - 0,309 – 0,253 4ط – 3ط

( نًرغُشاخ يهاساخ كشج انقذو نهظاالخ  l.s.d( وقُى اقم فشق يؼُىٌ )  Fيُاقشح َرائح ذحهُم انرثاٍَ ) 

 اخ انثحث فٍ االخرثاس انثؼذٌ : قُذ انذساعح نًدًىػ

  ب ثمصُص الز,ُر الذْ ؽصب لمٍبراد لزح الالد  للصبالد ي ٔؼشَا الجبؽش  ل  ئلّ  دِ الزفبػب     

َرغبَة الهػجٕه ػٕىخ الجؾش  غ رمزٔىبد الزؤٔخ االؽبغٕخ َالززجغ الجصزْ الزٓ اطزمد ذ خه  ٌذي 

للصبالد ئلّ ٌقذا وُع  ه الزمزٔىبد ي َوظزا الن لؼجخ لزح الدراطخ َالذْ ٔؼقض  دِ ؽبعخ لؼجخ لزح الالد  

َ زلجخ فٓ ظب َعُا  ىبفظٕه ئظبفخ ئلّ المإصزاد اعخزِ  الد ٌٓ ػجبرح ػه  ٍبراد  ززاث,خالالد  للصب

س للزؾق   لضز فٓ الظٕ,زح فٓ  ؾٕػ اللؼت فٍٓ رز,لت طؼخ ئاراك لذل  المؾٕػ َ ب ٔدَر فًٕ  ه  ؽدا

الؾزلٕخ لهػجٕه ٌذا  مب اػب ئلّ اطزمدا  رمزٔىبد رظزٍدف الزؤٔخ االؽبغٕخ َالززجغ الجصزْ لز,ُٔز 

( ثٍذا المصُص " ئن الزؤٔخ االؽبغٕخ 2113  َعًٕ  ؾغُة َآخزَن    ظزُِ ٌذي المٍبرادو ا  ٔذلز

ٕزاد َالزٓ رزمصص ثبلظٕ,زح الؾزلٕخ ي  الزٓ رؼمب ٌٓ وظب  الزؤٔخ المدرلخ للمؾٕػ َ ب ٔزعمىً  ه  ض

ػلّ الظٕ,زح الد ٕالخ لزؾزلبد الهػجٕه  ه اَن َػٓ ي ٌَٓ الٕب ػلّ ئ قبوٕخ َ ُ  الهػجٕه ئلّ اٖلٕخ 

َ المٍبرْ اَن الزفقٕز فٓ لٕفٕخ الزىفٕذ وزٕغخ الزؤٔخ االؽبغٕخ الزٓ رالُ  ثبلزلبف  ُظغ فٓ اعاام الؾزلٓ 

 "ىب ز الزٓ رؾزبعٍب رل  الؾزلخ ثظجت المجزاد الزٓ ٔمزلقٍب الهػت ؽُ   ل  المُ فَالؼ الؾزلخ
1
َرذلز (

ٔمقه لهػت  ن ٔزؾزك َٔأخذ  ْ  "( ثأوً 2115ثٍذا المصُص لب  ه   طؼبا ٌَٕت ي  صُن ػجد الؾمٕد 

َالهػجٕه الش هم   قبن ثبلملؼت يثٕىمب رالُ  الؼٕه ثؼملٕخ رزجغ  ظبر القزح َرؾزلبد الهػجٕه المىبفظٕه

َ زبثؼخ لب ٌذي الؾزلبد ثد خ َالزؼزف ػلّ طزػزٍب َارغبٌٍب  ه خه  الزؤٔخ المؾٕ,ٕخ َالزٓ رؼىٓ  درح 

 " الهػت ػلّ  لبٌدح اعشٕبم خبرط ثإرح الززلٕش َ ه له الغبوجٕه َلألػلّ َاعطفب 
2
َثمب ئن الؼٕه     (

ػه غزٔالٍب رؾدٔد رؤٔخ اعشٕبم َالمظبفخ الزٓ رجؼدٌب ػه  ٌٓ الؼعُ المظإَ  ػه ؽبطخ الجصز َالزٓ ٔمقه

عظ  الهػت   ه عمٕغ الغٍبد َػه ػملٕخ االوزجبي َرؾُٔب االوزجبي ي لذل  فبن ػمب الزمزٔىبد المب خ 

ثبلزؤٔخ االؽبغٕخ َالززجغ الجصزْ الزٓ اطزمد ذ فٓ ٌذي الدراطخ ل  رالزصز ػلّ عٍخ  ؼٕىخ اَن اعخزِ 

زٔىبد لغزض لشٔباح ئاراك طؼخ  غب  َسَأب الزؤٔخ ثبإلظبفخ ئلّ ػملٕخ االوزجبي َرؾُٔلً ػىد ر,جٕق الزم

ثأوً ٔغت  "(  2113َالزؼُا ػلّ رزجغ اعؽداس  ه عمٕغ الغٍبد و ٌَذا  ب  لزي   َعًٕ  ؾغُة َآخزَن 

ٕبم فٓ المؾٕػ ردرٔت الؼٕىٕه ػلّ  اع الزفب ٕب ي ا   وٍب لٕظذ  غزا ػعُ الطزالجب  العُم َرؤٔخ اعش

فالػ ي ثب ٔقُن اَرٌب الجز  ه  ل  فٍٓ  ٍمخ َٔز,لت اإلثداع فٓ ردرٔجٍب ي َ ل  الن غجٕؼخ اعاام المٍبرْ 

المزؾزك َال طٕمب فٓ اعلؼبة الفز ٕخ َ ىٍب لؼجخ لزح الالد  للصبالد ٔمزلف ػه اعاام الضبثذ َالذْ ٔالزصز 

الذْ ٔقُن  ؾٕػ اللؼت فًٕ ال ٔملُ  ه المضٕزاد المزؼداح  ػلّ وال,خ  ؾداح ي ػقض اعاام المٍبرْ المزؾزك

َ المزداخلخ ٌَذا  ب ٔؾزبط  ه الهػت طٕ,زح ؽزلٕخ الجز فعه ػه  رزجغ َ هؽالخ الٍدف الم,لُة يٌَُ 

الدَر الذْ  ٌمٕخ الزؤٔخ االؽبغٕخ َالززجغ الجصزْ عوً  ْ خلب فٓ اطزالجب  المؼلُ بد ٔإاْ ئلّ خلب فٓ 

 "زلٓ اعاام الؾ
3
) 

                                                
1
 221يص2113ي اار القزت َالُصب ق ي ثغداا ي 1َعًٕ  ؾغُة َآخزَن : ػل  ؽزلخ اإلوظبن المُ ُف ثبلمٍبرح ي غ(  

 

2
َالىلزي  ي الغشٔزح لل,جبػخ 1( طؼبا ػجد ؽظٕه ٌَٕت ي  صُن وبغق ػجد الؾمٕد :  فبٌٕ  ػلٕمخ للزؤٔخ الجصزٔخ ي غ

 51يص2115ثغداا يالُسٔزٔخي 
 
3

 217ي ص 2113ي الظبثقمصدر ال( َعًٕ  ؾغُة  َآخزَن( : 
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 انفظم انشاتغ
 االعرُراخاخ وانرىطُاخ -4

 االعرُراخاخ : 4-1

فبػلٕخ الزمزٔىبد المب خ ثبلزؤٔخ االؽبغٕخ َالززجغ الجصزْ فٓ ر,ُٔز ثؼط  ٍبراد لزح الالد  للصبالد  -

 ٕد الدراطخ   اإلخمبا ي الدؽزعخ يالمىبَلخ( لمغمُػزٓ الجؾش اعَلّ  الزغزٔجٕخ( الضبلضخ   العبث,خ 

 خ ( و ـــــٕضبوال

 ؽصُ  المغمُػخ الضبلضخ   العبث,خ الضبوٕخ ( ػلّ  ػلّ وظت الز,ُر ثٕه المغمُػبد و -

 انرىطُاخ :  4-2

الزألٕد ػلّ ظزَرح اٌزمب  المدرثٕه َ رفؼٕب اَر الزمزٔىبد المب خ ثبلزؤٔخ االؽبغٕخ َالززجغ الجصزْ  -

 فٓ الُؽداد الزدرٔجٕخ و

 الؼُٕن إلعزام الفؾُ بد ال,جٕخ َالزألد  ه طه خ الؼُٕن و ظزَرح المزاعؼخ الدَرٔخ ل,جٕت -

ئعزام الؼدٔد  ه الدراطبد الملبثٍخ الزٓ رٍز  ثأصز الالدراد الجصزٔخ فٓ اعلؼبة اعخزِ َثؼٕىبد  مزلفخ  -

 اعػمبر َالمظزُٔبد و 

 انًظادس 
الرد  للصربالد عودٔرخ ثغرداا رصمٕ  َرالىٕه ث,برٔخ اخزجبر  ٍبرٔخ  زلجخ لهػجرٓ لرزح الثؼش ػجد الم,لت :  -1

 و2116الدرعخ الممزبسحو  غزَؽخ الزُراي ي للٕخ الززثٕخ الجدوٕخ َػلُ  الزٔبظخ ي عب ؼخ ثغداا ي 

 و2111ي َالىلز لل,جبػخ اارالفقزالؼزثٓي ػمبني 1غي  االطزداللٓ اإلؽصبمالُ فٓ:  ػجدالمغٕد  زَان -2

ي اار القزرت َالُصررب ق ي ثغررداا ي 1مٍرربرح ي غَعٕرً  ؾغررُة َآخرزَن : ػلرر  ؽزلرخ اإلوظرربن المُ رُف ثبل -3

 و2113

 الغشٔررزحي  1غي  الجصررزٔخ للزؤٔررخ خٕررملػ  فرربٌٕ :  ػجدالؾمٕررد ورربغق  صررُني  ٌَٕررت ػجدؽظررٕه طررؼبا -4

 و 2115ي الُسٔزٔخي ثغدااي َالىلز لل,جبػخ
 ًَارج يٍ انرًشَُاخ انًقرشحح نهشؤَح االحاطُح انررثغ انثظشٌ

 هظاالخ انخاطح تًهاساخ كشج انقذو ن

 -انرًشٍَ االول :

اطزالجب  القزاد الزٓ رزطب  ه خلف الهػت َئخمباٌب ااخب  ى,الخ اإلخمبا المؾداح َئرطبلٍب ئلّ الٍدف الصغٕز الذْ 

ٔؾمب وفض لُن القزح ٔالف الػجٕه خلف الهػت الذْ ٔىفذ الزمزٔه ا  ٔالُ  الهػجٕه ثارطب  القزاد الملُوخ اَن رؾدٔد عٍخ 

ش ل  ٔقه لدًٔ ػل   ظجق ثبلغٍخ الزٓ رلؼت  ىٍب القزح َػىد ب ردخب  غب  الزؤٔخ ٔالُ  الهػت ثمزبثؼزٍب لؼت القزح ثؾٕ

 َئخمباٌب ااخب المى,الخ المؾداح َلؼجٍب ئلّ اؽد اعٌداف الذْ ٔؾمب وفض لُن القزح و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -:الزمزٔه الضبوٓ

الهػت المىفذ للزمزٔه َٔالُ  الهػت ئخمبا القزح ااخب  ى,الخ اإلخمبا َئٔالبفٍب ظمه اطزالجب  القزح الزٓ رزطب  ه خلف 

( ص  المىبَلخ ئلّ الٍدف َالذْ ٔقُن ثىفض لُن  sole ى,الخ اإلخمبا المؾداح ثؾٕش رقُن غزٔالخ اإلخمبا ثأطفب الالد     

القزاد الممزرح  ه الغُاوت اعرثؼخ ثؾٕش ٔقُن  (  زز َرزطب3القزي الممزرح  ئلٕخ ػلّ  ن رقُن المظبفخ ثٕه الهػجٕه   

يُطقح 

 اإلخًاد
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