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 انًقذيخ ٔ يشكهخ انجذث : 
الوطزْٗبد الرٗبض٘خ الؼل٘اب ٗؼساص هانٕ ًغابػ ثاراهظ الزاناٗت ّهاب رقنهاَ هاي  ئى رؾق٘ق

ّضبئل ّأضبل٘ت هخزلفاخ رؼوال ثبضازوراا ػلاٖ الاغ اللػات ئلاٖ ئصاراط أتهاٖ تنااراَ   ّٗغزِان 

ػلواابا الزااناٗت الرٗبضااٖ لاأ هؾبّلااخ الْضااْل ئلااٖ ألتاال الياارر الزااٖ رؼواال ػلااٖ ا ارقاابا 

 (4:  7ثوطزْٕ أااا اللػت. )

أى الِان  هاي الؼول٘اخ  Ean Taylor & David Vear( 8991إٚابٌ ٔدٚيٛاذ  ذكر ّٗا

الزناٗج٘خ ُْ الْضْل أللتل اليرر الزٔ رؼول ػلٔ اإلارقبا ثوطزْٓ اًغبز اللػت ثبػزجبا أى 

 ( 114: 22ا ًغبز ُْ هؾْا ا ُزوبم لٖ الؼول٘خ الزناٗج٘خ.)

أى األااا لااأ كااال األً ااايخ  (و7002ػجاااذ انؼشٚاااش انًُاااز   َبرًٚااابٌ انخطٛااات  ّٗاااذكر 

الرٗبضاا٘خ ٗؼزواان ػلااٖ ك٘ف٘ااخ رؾااره الؼتاالد لِااٖ الزااٖ راازؾسن لاأ ؽركااخ الغطاان ثب ًقجااب  

ّا ًجطاابل لغااذة األلاارا  هااي هْضااغ ألصاار ّكلوااب كبًااذ الؼتاالد تْٗااخ كلوااب كبًااذ ُااذٍ 

 (53:  7ا ًقجبضبد أكضر لؼبل٘خ ّثبلزبلٖ كبًذ الؾركخ ألتل.)

الؼٌبضار الجنًٖ   كأؽن أُان    ّهطزْٓ األااا الوِبآ األااا ضجؼ الٌظر الٔ هطزّْٓأ

ّالخييأ .  الوخزلفخ ثغبًت الؼٌبضر األصرٓ كبإلػاناا الٌفطاٖ الرٗبضبد لزيْٗر هطزْٓ
ؽ٘ااش ٗ اا٘ر األااا الوِاابآ لااٖ اٗبضااخ الوهااباػخ ئلاأ هغوْػااخ الخهاابئ  الفٌ٘ااخ لوخزلاا  

الزٖ ٗوزلسِب الوهباع ّهنٓ تنارَ ػلٔ رٌف٘ذ الوطسبد ّالره٘بد ّالؾركبد الِغْه٘خ ّالنلبػ٘خ 

 ( 267:    22 ُذٍ الؾركبد أصٌبا الوجباٗبد الزٖ رزو٘س ثبلوْاعِخ ّالزؾنٕ ّضغط الوٌبلص. )

 

أى األاااالوِابآ للوهاباػخ ٗزساْى هاي هغوْػاخ  و(Petrov 8911ثززٔفّٗت٘  

رٗقِاب ٗطازي٘غ الفاْز هطسبد ّؽركبد ُغْه٘خ ّالبػ٘اخ ٗؼزجرُاب الوهاباع أضالؾزَ الزاٖ ػاي ل

للوهاباع ثغو٘اغ أّعاَ الجرًابهظ الزاناٗجٖ ثؼلتابد رجبال٘اخ كواب  ثبلوجبااح ّٗاررجط األاااالوِابآ

 (141: 31). ٗررجط ثقبثل٘خ ّاضزؼناا الوهباع ػلٔ رؾط٘ي هطزْاٍ

 

أى ؽركبد الرلغ لٔ الوهباػخ الرّهبً٘اخ رؼزجار  (8991صالح يذًذ ػظزاٌ  ّٗذكر 

زٔ ٗوسي أى رإآ اّاا كج٘را لٔ رغو٘غ أكجر ػنا هاي الٌقابل ّئًِابا الوجابااح هي أُن الؾركبد ال

 (13:  9لهبلؼ الوهباع الذٓ ٗغ٘ن ُذٍ الٌْػ٘خ هي الؾركبد.)

أى الوهاباع  نظاؼٛذ َاذا ٔيذًاذ انكٛالَاًٗقل ػي ا (8991انظؼٛذ رٚذبٌ   ػهٗ ّٗإكن

اٗاخ للوجابااح ؽزأ ٗوساي أى ٗاإآ ٗغت أى ٗؼول ػلٔ ثٌابا تْراَ ئلأ ااعاخ رفاْر الوزيلجابد الؼب

 (23:  16هِبااد الرلغ ثطِْلخ صلل الهراع.)

ٗ ٘ر الزناٗت ثب صقبل ثجطبلخ ئلٔ ئضزخنام هغوْػخ هي الزورٌٗبد ذاد هقبّهخ هزناعاخ 

رإآ ئلٔ رؾط٘ي تْح الوغوْػبد الؼتل٘خ ثبلغطن  ّظل الزناٗت ثب صقبل لطٌْاد لْٗلخ ٗاررجط 

خ الزٔ رقلل هي اُو٘اخ ُاذا الٌاْع هاي الزاناٗت ؽ٘اش اػزقان الاجؼض اى ُاذا ثجؼض الوفبُ٘ن الخبلئ

الٌْع هي الزناٗت ٗإآ ئلٔ ر٘جص الؼتلد ّرهلجِب ًّق  هطزْٓ الورًّخ ّالطرػخ الؾرك٘خ 

ّالزْالق الؼتلٔ الؼهجٔ   ؽ٘ش أضجؼ الْ٘م ُْ اليرٗق الهؾ٘ؼ الذٓ ٗطلسَ الألػج٘ي لزؾق٘اق 

 ج٘خ .الجيْ د الؼبلو٘خ  ّا لو

اى هااي التاال الْضاابئل لزٌو٘ااخ القااْح الؼتاال٘خ (و 8991 ػهااٗ انظااؼٛذ رٚذاابٌ ّٗاارٓ 

للوهباػ٘ي ُٔ الزوباٗي الخبضخ ثب ؽوبل ّرٌو٘خ الوقبّهخ   ثبضزؼوبل ّزى الوهاباع ًفطاَ أّ 

                                                           
*
 ثُٓب خجبيؼ –يذرص دكزٕر ثقظى انزذرٚت انزٚبظٙ ٔػهٕو انذزكخ كهٛخ انززثٛخ انزٚبظٛخ نهجٍُٛ  
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ّزى الخطااان ّال اااْاص  ) الااانهٔ ( ّرواااباٗي ا صقااابل   ؽ٘اااش ٗساااْى  اااسل ّلج٘ؼاااخ الزواااباٗي 

الؼٌبضر الوو٘سٍ للوهباػخ   ؽ٘ش ٗسْى لِب ربص٘ر كج٘ر لٔ رٌو٘خ ُذا الٌْع الوطزخنهخ ترٗجخ هي 

 ( 41:  17الخبص هي القْح . ) 

ػلأ اًاب الزاناٗت ثب صقابل ٗسطات (roger   8991رٔجاز   Tomasرٕيبص هي  ّٗإكن

 ا لراا الل٘بتخ الجنً٘خ ّلْائنٍ   رزْت  ػلٔ اؽناس رغ٘راد عطاوَ٘ ظبُرٗاخ لقاط ثال اًِاب رسطات

ا لراا الضقخ ثبلٌفص لٔ الزؼبهال هاغ ا صارٗي ّرؾطا٘ي هطازْٓ اليبتاخ   ّرسٗان هاي تاناح ا لاراا 

ػلٔ الؼول ّلٔ الؼنٗن هي اً يخ الؾ٘بح الْ٘ه٘خ ّكذلك ٗإآ ئلأ زٗاباح تاْح  ّ رؾوال الؼتالد 

 (  4  1: 33ّزٗباعخ كفباح الغِبزٗي الؼتلٔ ّالؼهجٔ ّرؾطي الٌغوخ الؼتل٘خ . )

 

ػلٔ اى الزناٗت ثب صقبل اضجؼ لَ اُو٘خ كج٘ارح و Westcott  8991ٔٚظزكٕد   ّٗإكن

لٔ ثراهظ ا ػناا الجنًٔ   كوب اًَ ػجباح ػي ثرًبهظ للزورٌٗبد ٗخزل  ػي الجراهظ الزقل٘نٗخ الزأ 

 .رؼزون ػلٔ ّزى الغطن ّذلك  هسبً٘خ زٗباح الوقبّهخ هوب ٗسٗن هي لؼبل٘خ الزٌ٘خ الؼتل٘خ 

 (34  :3 ) 

اى ا ثؾاابس الؼلو٘ااخ الزاأ  و8911يظااؼذ ػهااٙ  يذًاإد   يذًااذ رظااب انزٔثااٗ ّٗ اا٘ر 

أعرٗذ لٔ هغبل الزناٗت ثب صقبل تن ؽطوذ ُذا الغنل   ؽ٘ش ا باد هؼظن ًزبئغِب أى الزناٗت 

ثب صقبل تن اضجؼ هي الْضبئل الفؼبلخ لزٌو٘خ ا ًْاع الوخزلفخ للقْح الؼتل٘خ ّثخبضخ للوهاباػ٘ي 

 (  72: 25لٔ اّل الؼبلن  )الوزقنه٘ي 

 

ػلأ اُو٘اخ الزاناٗت ثب صقابل    و hanley & jarma  8911 جٛزيبٌ   ْبَهٗ ّْٗكن 

ّالغااارٓ   ّالزاااناٗت ػلااأ الوِااابااد   ّالوهاااباػخ الزٌبلطااا٘خ لااأ ثاااراهظ ئػاااناا ّراااناٗت 

 ( 17:  29الوهباػ٘ي . )

٘لخ هْضااْػ٘خ أى الزااناٗت ثبألصقاابل ّضاا (8991يظااؼذ ػهااٗ يذًاإد ٔ) اازٌٔ  ّٗ اا٘ر 

لزٌو٘خ األًْاع الوخزلفخ للقْح الؼتل٘خ الزٔ ٗؾزبعِب الوهباع ث نح ّرلؼت اّاا أضبض٘ب ّعُْرٗاب 

 (77: 24لٔ زٗباح لؼبل٘خ األااا الوِبآ للوهباع ّرقْٗخ ؽركبد الرلغ ثهفخ صبضخ.)

ثرًبهظ الزناٗت ثبألصقبل ٗخزل  ػاي الجاراهظ  )Westcottٌ ( 8991ٔٚظزكٕد  ّٗرٓ 

ل٘نٗخ ّالزٔ رطزخنم ّزى الغطان ؽ٘اش أى ٌُابه ئهسبً٘اخ لسٗاباح الوقبّهاخ لاٖ الزاناٗت ثبألصقابل الزق

 (3: 34هوب ٗإصر ثفبػل٘خ لٖ رٌو٘خ القْح الؼتل٘خ.)

ؾاش جللع الجبؽش ػلٔ الؼنٗن هي الوراعغ الؼلو٘اخ الزأ رٌبّلاذ ثبلضجق ّثؼن ئ هي صلل هب

 ثااراهظ جؼب لاأ ى ٌُاابه ر ااأ ّعاان  خ ثبلوهااباػ٘يالخبضاا ثبألصقاابل اهظ الزناٗج٘ااخّالنااضااخ الجاار

ّالزٔ لوب رزيرر الٔ لج٘ؼخ األًقجبضبد الزٔ رؾنس صلل الوهباػ٘ي  غ لِبّالزٔ ٗخت األصقبل 

ألػلاأ الزاأ رزوضاال لاأ  ااسل ضااٌفًْ٘خ رناٗج٘ااخ رزؾقااق هااي صاالل هراؽاال األااا لؾركاابد الرلااغ 

لجقب لٌْع ّرْت٘ذ األًقجب     يلْثخ لألاااالرّالغ ّرطجت الٌقل الؾركٔ ألصراط ػسّم القْح الو

أًاَ  (T.Geff Chandler    8991 )17رٗ جٛا  اابَذنزّٗزفق ذلك هغ  ػلٔ هراؽل األاا 

أّ الؼساص ٗؾزابط لقانا  أػلأئلأ  أضافللٌقل القْح ثزرر٘ت هٌطق لوخزل  أعساا الغطن ضْاا هاي 

 . األااا الوِبآا ارقبا ثوطزْٓ هي القْح الؾرك٘خ ّالزٔ ثنّاُب رؼول ػلٔ 

السلا٘ي(  –الرلؼابد األّلوج٘اخ)الٌيرم راناٗجبد اضزخنئ ُذا الجؾش لٔ يشكهخهي ٌُب رجلْاد 

ثِاب ريابثق اٌٗابه٘سٔ ثا٘ي هطاباُب ّثا٘ي  لزيْٗر ّرؾط٘ي هِبااد الرلاغ للوهاباػ٘ي ؽ٘اش أًِاب

واار   ؽ٘ااش رهزؼااناح  رأصااذ أ ااسب ا الخاابص ثوِاابااد الرلااغ للوهااباػ٘ي ّالزاأ هطاابا الزسٌ٘ااك 

ضبثزااخ ُّاأ رزوب اأ هااغ الزؾل٘اال لزااناٗجبد الرلؼاابد ال وزؾركااخ ّالثوغوْػااخ هااي األًقجبضاابد 

 األّلوج٘خ .
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 ْذاف انجذث : )
 ٗ ثإطزخذاو رذرٚجبد انزفؼبد األٔنًجٛخرصًٛى ثزَبيج رذرٚجلٔ ئِٗن  الجؾش 

 :للزؼر  ػلٔ 

 للوهباػ٘ي  ػسّم القْح الخبضخص٘ر الجرًبهظ ػلٔ رأ. 

 أااا ثؼض ؽركبد  الرلغ ألػلٔ للوهباػ٘ي . ظ ػلٔ هطزْٓرأص٘ر الجرًبه 

 فزٔض انجذث : 
  هاي هزْضاط ااعابد ٘ي هزْضط ااعبد الق٘بش القجلٔ ّكالا ث ئؽهبئ٘خرْعن لرّر ذاد ا لخ

ّلهبلؼ الق٘بش لٔ الق٘بضبد الجنً٘خ ت٘ن الجؾش  الززجؼّٖهزْضط ااعبد الق٘بش  الجؼنٕالق٘بش 

 .ّالق٘بش الززجؼٔالجؼنٓ 

 هاي هزْضاط ااعابد ّكالا ْعن لرّر ذاد ا لخ اؽهبئ٘خ ث٘ي هزْضط ااعبد الق٘بش القجلٔ ر

لأ الق٘بضاابد الوِباٗااخ ت٘ان الجؾااش ّلهاابلؼ  الززجؼااّٖهزْضااط ااعابد الق٘اابش  الجؼاانٓالق٘ابش 

 .ّالززجؼٖالق٘بش الجؼنٓ 

 يصطهذبد انجذث: 
 ثقبل :ثزَبيج انزذرٚت ثبأل

ألصقابل الؾارح أّ هبكٌ٘ابد هي الزورٌٗبد راإآ ثب خُْ ًظبم الزناٗت ٗزتوي أااا هغوْػ

لابا الجرًابهظ ٌبضجخ لزيْٗر الهفبد الجنً٘خ لأ ئؽوبل الزناٗج٘خ الواألصقبل ّلق  رّل رزؼلق ثبأل

 ( 9 2:  27الزناٗجٔ ال بهل ) 

 :األثقبل انذزح 

ضقال ( هاي الغبكاذ الو –الؾاسام الوضقال  –الانهجلس  –رؼزجر ا صقبل الؾرح ) الجاباّ ا صقابل 

الْضبئل الزقل٘نٗخ لزيْٗر القْح الؼتل٘خ للوهباػ٘ي   كوب رؼزجر ا عِسح الؾنٗضاخ ذاد ا رارا  

الوزؼناح هي الْضبئل الفؼبلخ لٔ ريْٗر القْح الخبضاخ للوهاباػ٘ي   لِأ رطازخنم كوقبّهابد ٗازن 

  ّٗوساي ارخاناهِب لأ  ضجط الوقبّهخ لِ٘ب ثبصزجبا ا صقبل الوٌبضجخ هغ اهسبً٘خ زٗبارِاب أّ رقل٘لِاب

 ( 106:  27) .اااا ا ًقجب  الؼتلٔ الوركسٓ ّكذلك ا ًقجب  الؼتلٔ اللهركسٓ

 ػشٔو انقٕح : 
ُْ ػجباح ػي أػلٖ ئًزبط لقْح الؼتلد لٖ إٔ لؾظخ صلل األااا ّٗنل ػلاٖ تاناح تاْح  

 ( 17:  10الؼتلخ. ) 

 

 : انقٕح انخبصخ ثًٓبراد انزفغ ألػهٗ

الزٔ رٌزغِب الؼتلد الؼبهلخ لزؾق٘ق الرلاغ ّالرهأ ثزْالاق ّزهاي ّارغابٍ ُٔ رلك القْح 

 (7:  10ٗزٌبضت هغ لج٘ؼخ أااا هِبااد الرلغ ألػلٔ لٔ اٗبضخ الوهباػخ.)

 يظزٕ٘ األداء:  
الوطبا الؾركٖ األػزجبا ُٖ الناعخ الزٖ رؼجر ػي أااا اللػت لوِباح هؼٌ٘خ هأصْذاا لٖ 

 ( 9:  7) ّزهي أاائِب.
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 انجذث : ٔإجزاءادطزق 

 يُٓج انجذث : 
رن ئضزخنام الواٌِظ الزغرٗجاٖ لوٌبضاجزَ ليج٘ؼاخ الجؾاش ثبلزهاو٘ن الزغرٗجاٖ لوغوْػاخ ّاؽانح 

 . ّالززجؼٖ ّالجؼنٕ القجلٔثأضزخنام الق٘بش 

 يجزًغ ٔػُٛخ انجذث : 
 ذٗي رزراّػٗ ول هغزوغ الجؾش  ػجٔ الوهباػخ الرّهبً٘خ ثوٌيقخ القلْ٘ث٘خ للوهباػخ ّال

م ّتان 2017للوهاباػخ للؼابم  الوهرٕ رؾبااألضٌخ ّالوق٘نّى ثطغلد ( 20: 12)ػوباُن هيأ

ّثلا   هركاس  اجبة الوٌ ا٘خ ث اجرا  ػجاٖهاي ثبليرٗقاخ الؼونٗاخ  ضبضا٘خػٌ٘خ الجؾاش األ صز٘بائرن 

راا أعا(  ػج٘ي هي ًفص هغزوغ الجؾش هي ًبآ الوإضطاخ ثِان  3صز٘با)ئ  رن   ػجبا ( 7)ػناُن

 .ضزيلػ٘خ ػلِ٘ناإل النااضخ

 :ػُٛخ انجذث رجبَض 
تبم الجبؽش ثأعراا الزغبًص ػلأ ألاراا ػٌ٘اخ الجؾاش لأ كال هاي الطاي ّالياْل ّالاْزى 

 –ّالؼور الزناٗجٖ ّكذلك لأ الوزغ٘اراد األضبضا٘خ ت٘ان الجؾاش ّالزأ ر اول ) الوزغ٘اراد الجنً٘اخ 

 . ( رْضؼ ذلك2   1( ّالغناّل )ّالوِباٗخ
 (8 جذٔل 

 ظٍ ٔانطٕل ٔانٕسٌ ٔانؼًز انزذرٚجٕٗٚظخ رجبَض ػُٛخ انجذث فٙ يزغٛزاد ان
          =ٌ2 

 االنزٕاء االَذزاف انٕطٛط انًزٕطط يزغٛزاد انجذث

8.79- 0.18 81.11 81.91 انظٍ  

 -8.11 1.28 820.00 811.12 انطٕل

 8.81 8.17 11.00 11.10 انٕسٌ

7.1- 0.11 1.01 2.11 انؼًز انزذرٚجٙ  

(إٔ أى 1.12   2.5-( أى ت٘وااخ هؼبهاال ا لزاانْاا اًؾهاارد ثاا٘ي )1ْٗضااؼ الغاانّل اتاان )

الؼٌ٘اانخ هزغبًطااخ لاانٖ هزغ٘ااراد الطااي ّاليااْل ّالؼواار الزااناٗجٖ ّالااْزى ؽ٘ااش أى ت٘وااخ هؼبهاال 

 أٓ أًِب رقغ رؾذ الوٌؾٌٔ األػزنالٔ .3 +3–ا لزْاا اًؾهرد ث٘ي 
 (7 جذٔل 

 غٛزاد انذراطخٕٚظخ رجبَض ػُٛخ انجذث فٙ يز
           =ٌ2 

 االنزٕاء االَذزاف انٕطٛط انًزٕطط األثؼبد األطبطٛخ

 1.31 0.92 15.00 15.43 انخط 

1.37- 0.94 16.00 15.57 انُطز   

 1.53 0.24 0.700 7.43 رفؼخ يٛزخ

 0.25 0.49 5.00 5.14 جهٕص َصيب

 0.93 1.32 42.00 42.43 انًزَٔخ

 0.26 0.53 6.00 6.43 سيٍ انجزيخ انؼبنٛخ 

1.14- 5.61 102.00 105.26 يظبفخانجزيخ انؼبنٛخ    

1.9 - 0.49 7.00 6.71 انؼكظٛخ سيٍ يظكخ انٕطط  

 0.99 5.70 104.00 105.22 انؼكظٛخ يظبفخ يظكخ انٕطط 

( إٔ أى 1.53: 1.9 -( أى ت٘وااخ هؼبهاال ا لزاانْاا اًؾهاارد ثاا٘ي  )2ْٗضااؼ الغاانّل اتاان )

 .3 +3–ؽ٘ش أى ت٘وخ هؼبهل ا لزْاا اًؾهرد ث٘ي  يزغٛزاد انذراطخنٖ الؼٌ٘نخ هزغبًطخ ل
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 ٔاد جًغ انجٛبَبد :)دٔطبئم ٔ
ّكاذلك الوراعااغ الؼلو٘ااخ لزؾنٗاان  الورعؼ٘ااختابم الجبؽااش ثنااضااخ هطاؾ٘خ للجؾااْس ّالنااضاابد 

 ٖالؼولاُنا  الجؾش ّال٘بد الؼول ااصل الزيج٘ق الزٔ رزٌبضت هغ لج٘ؼخ ّأ صزجباادّاألاّاد األ

 لزغرثخ الجؾش .

 :دٔاد)ٔالً : انٕطبئم ٔاأل

 .عِبز الرضزبه٘زر لق٘بش اليْل السلٖ للغطن   ثطبل ههباػخ 

 .ه٘ساى لجٖ هؼبٗ٘ر لق٘بش ّزى الغطن  ْاص  ههباػخ هزؼناح األّزاى  

   ضبػخ ئٗقبCasio . ألترة زهي   أصقبل ؽرح هزؼناح األّزاى 

  رٗط ت٘بش    ثبااد ئّلوج٘خ + لبااد 

 ح هناعخ لق٘بش الورًّخهطير  ْٗكبه٘را رهْٗر ل٘ن 

  :انجذَٛخ انًظزخذيخ  اال زجبرادثبَٛبً :  

  ئصزجبا زهي صلس هراد للخي  . ئصزجبا زهي صلس هراد للٌزر 

   ئصزجبا زهي صلس هراد الرلؼخ الو٘زخ  ئصزجبا زهي صلس هراد الغلْش ًهفب 

 .لألصزجبااد ت٘ن الجؾش   R M 1% هي 75تبم الجبؽش ثؾطبة زهي صلد هراد ثٌطجخ 

 انًٓبرٖ نهًصبرػٍٛ :  األداءيظزٕٖ ا زجبر ثبنثبً: 

هطاسخ الْضايخ الؼسطا٘خ ( ت٘ان  –للوِبارٔ ) الجرهخ الؼبل٘اخ  يظزٕٖ األداء انًٓبرٖرن ت٘بش 

 (7. هرلق ) زهي الرهٔ ّ هطبلخ الرهٔػي لرٗق الجؾش 

 انذراطخ االطزطالػٛخ : 
 2017/  9/  10ّؽزأ 2017/  9/  3خ اضازيلػ٘خ صالل الفزارح عراا اااضتبم الجبؽش ثأ

كان ّاضازِنلذ ُاذٍ النااضاخ الزأ األضبضا٘خ( هي صاباط الؼٌ٘اخ 3ػلٔ الؼٌ٘خ ا ضزيلػ٘خ ّػناُن )

 .الزناٗجٖؽوبل الزناٗج٘خ الخبضخ ثبلجرًبهظ األاّاد ّاألعِسح الوطزخنهخ ّرقٌ٘ي األهي ضلؽ٘خ 

 األطبطٛخ :  انزجزثخ

 انجزَبيج انزذرٚجٙ انًقززح :رطجٛق 
ثؼن أى تبم الجبؽش ثبلنااضخ ا ضزيلػ٘خ ّهب ألذ ئلَ٘ هي ًزبئظ تبم ثاعراا النااضخ 

 األضبض٘خ ّتن أعرٗذ ػلٖ الٌؾْ الزبلٖ: 

تبم الجبؽش ثزيج٘ق الجرًبهظ الزناٗجٖ ثاضزخنام رناٗجبد الرلؼبد األّلوج٘خ ّذلك لٖ الونح هي ْٗم 

( أضابث٘غ   2م   ّلوانح )16/11/2017م ئلأ ٗاْم الخوا٘ص الوْالاق 17/9/2017األؽن الوْالق 

 ػلٔ الخيْاد الزبل٘خ: ا زولذّتن ( ّؽناد رناٗج٘خ هي كل أضجْع   3ّثْاتغ )

 : انقٛبطبد انقجهٛخ:)ٔال

 لااأ الفزااارح هااايػٌ٘اااخ الجؾاااش  أللاااراا( الجنً٘اااخ ّالوِباٗاااخ) بد القجل٘اااخرااان ريج٘اااق الق٘بضااا

 ّاضزغرتذ الق٘بضبد ْٗهبى .  جبة الوٌ ٘خ ث جرا ثوركسم  14/9/2017–13 

 :طبطٛخ ثبَٛب : انذراطخ األ

 .()رناٗجبد الرلؼبد األّلوج٘خالزناٗجٖرن ريج٘ق الجرًبهظ 

 انجزَبيج انزذرٚجٙ انًقززح .

الزناٗج٘ااخ للاانوراعغ الؼلاانو٘خ الؼاانرث٘خ ّاألعٌج٘ااخ  تاابم الجبؽاانش ثزؾاانل٘ل هؾزاإْ الجااراهظ

ثبلجؾش ّهقبثلخ الطباح الخجراا ّالوزخهه٘ي لٖ هغبل الزاناٗت الرٗبضاٖ ّالنااضبد الورعؼ٘خ 

ّرااناٗت الوهااباػخ   ؽ٘ااش أهسااي للجبؽااش الجاانا لااٖ رهااو٘ن الجرًاابهظ الزااناٗجٖ   ّذلااك ثزؾنٗاان 

الغْاًت الرئ٘ط٘خ لٖ ئػناا الجرًبهظ الزاناٗجٖ ثاضازخنام راناٗجبد الرلؼابد األّلوج٘اخ ؽزأ ٗساْى 

 ػلٔ الوهباػ٘ي . ألٗغبثٖا رأص٘رٍ لِذا الجرًبهظ

الزؼاار  ػلاأ رااأص٘ر رااناٗجبد الرلؼاابد األّلوج٘ااخ ػلاأ هطاازْٓ األااا  انٓذف يٍ انجزَبيج :

 الوِبآ لجؼض ؽركبد الرلغ ألػلٔ للوهباػ٘ي.الجنًٔ ّ
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 األطض انؼهًٛخ نٕظغ انجزَبيج انزذرٚجٙ :

ا ثؼااانض النوااانراعغ تااانبم الجااانبؽش ثزؾنٗااان أضااانص ّهؼااانبٗ٘ر ّضااانغ الجااانرًبهظ هاااني صااانلل أاا

الوزخههخ لٖ الزناٗت الرٗبضاٖ ّالزاٖ رٌبّلاذ أضاص الزاناٗت   ّا ضازؼبًخ ثِاب ثواب ٗزفاق هاغ 

 ّضغ الجرًبهظ الزناٗجٖ ّرؾق٘ق ُنلَ ّالزٖ روضلذ لٖ الٌقبل  الزبل٘خ :

 رؾنٗن ُن  الجرًبهظ ّأُنا  كل هرؽلخ هي هراؽل رٌف٘ذٍ . -1

 .  1RMراٗخ للوهباػ٘ي ّذلك ثزؾنٗن هراػبح الفرّر الفراٗخ ّا ضزغبثبد الف -2

 رؾنٗن أُن ّاعجبد الزناٗت ّررر٘ت أضجق٘زِب ّرناعِب . -3

 هرًّخ الجرًبهظ الزناٗجٖ ّضلؽ٘زَ للزيج٘ق الؼولٖ . -4

 رٌبضت ااعخ الؾول لٖ الزناٗت هي ؽ٘ش ال نح ّالؾغن ّالسضبلخ . -5

 ألؽوبل الزناٗج٘خ .هراػبح هجنأ الزناط لٖ زٗباح الؾول ّالزقنم الوٌبضت ّاٌٗبه٘س٘خ ا -6

 ا ُزوبم ثقْاػن اإلؽوبا ّالزِنئخ . -7

 زٗباح النالؼ٘خ ّرْلر ػٌهر الز ْٗق لٖ الزورٌٗبد الوقزرؽخ ااصل الجرًبهظ . -2

 هراػبح ػنم الْضْل ئلٖ ظبُرح الزناٗت السائن أّ اإلضبثخ . -9

 –رورٌٗابد ئؽوابا أى رزٌبضت الزورٌٗبد هغ لج٘ؼخ ُّن  الجؾش ّالزٔ ٗوسي رهٌ٘فِب ئلأ  -10 

 رورٌٗبد رِنئخ . –رورٌٗبد رٌبلط٘خ هؾناح ثْاعت  –رورٌٗبد ثبألصقبل 

 :انزذرٚجٙ انُقبط انزٙ رى يزاػبرٓب يٍ قجم انجبدث ػُذ رصًٛى انجزَبيج

ثؾ٘ااش اصز٘اابا الْتااذ الوٌبضاات لزيج٘ااق الجرًاابهظ الزااناٗجٖ الوقزاارػ لااٖ ضااْا لزاارح األػااناا  -1

الغرػابد ناٗت ّلاق الجرًابهظ الزاناٗجٖ الوقزارػ هاي ؽ٘اش ػانا ٗزغبّز الوانح الوؾاناح للزا 

 .عرػخلٖ األضجْع ّزهي كل الزناٗج٘خ 

أى ٗاازن رٌف٘ااذ هؾزاإْ الجرًاابهظ الزااناٗجٖ ّالااذٕ ٗزسااْى هااي هغوْػااخ هااي رااناٗجبد الرلؼاابد  -2

 ّرزناٗجبد رٌبلط٘خ  ث ناد هخزلفخ ؽزٖ ٗزن رؾق٘ق الغر  هي الجرًبهظ . –األّلوج٘خ 

ا لرٗقخ ريج٘ق الجرًبهظ الزناٗجٖ ثاضزخنام رناٗجبد "الرلؼبد األّلوج٘اخ" ثبل اسل الاذٕ اصز٘ب -3

 ٗزٌبضت هغ لج٘ؼخ الجؾش .

  األاّاد ّاألعِسح الوطزخنهخ لٔ الزناٗت ؽرضبا ػلٔ الوهباػ٘ياألهي لٔ هراػبح رْل٘ر  -4

 الزناٗج٘خ . الغرػبدرٌظ٘ن األاّاد الوطزخنهخ لٖ  -5

 يذزٕ٘ انجزَبيج :

ٗزتوي هؾزإْ الجرًابهظ ػلاٖ راناٗجبد اإلؽوابا ّراناٗجبد الغاسا الرئ٘طأ ) الرلؼابد 

 ُّٖ كوب ٗلٖ : رناٗجبد الزِنئخ ّالزناٗجبد الوِباٗخ ّ( األّلوج٘خ 

 رذرٚجبد اإلدًبء ٔانزٓٛئخ انجذَٛخ : -8

 الزِ٘ئاخ الجنً٘اخ ّاإللبلاخ ّرِان  الاٖ ئػاناا الوهاباع ثانً٘با ٔ ّرزتوي رناٗجبد اإلؽوابا

ّكااذلك أػتاابا ّأعِااسح الفاارا الوخزلفااخ ّثيرٗقااخ هٌظوااخ ّهزناعااخ لزؾواال أػجاابا الؾواال صاالل 

ػصاابو ػجااذ انخاابنق   و(8992)ثاإ انؼااال )دًااذ ػجااذ انيزاابح  الغااسا الرئ٘طااٖ   ّٗزفااق كاال هااي 

  لغرػخ ئضبلخ ئلٔ ااعخ ؽرااح الغْأى لزرح األؽوبا رزْت  ػلٔ الْاعت الرئ٘طٖ ل و(7001 

زناٗج٘خ  ّأى اللػت ٗؾزبط لٖ ثناٗاخ الغرػاخ الزناٗج٘اخ أّ تجال الوٌبلطاخ ػاباح ئلأ ّؽبلخ الفرا ال

 الق٘بم ثٌ بل ثنًٔ ثِن  الوطبػنح ػلٔ رس٘  أعِسح الغطن ألااا ؽول الوٌبلطخ . 

 (1  :222( )12  :103 ) 

 رذرٚجبد انجشء انزئٛظٗ  : -7

يذًاذ ػاالٖٔ باٗاخ   ّٗ ا٘ر رناٗجبد الرلؼابد األّلوج٘اخ ّ الزاناٗجبد الوِ ٗؾزْٕ ػلٖ 

ئلٔ أى ُذا الغسا ٗؾزْٕ ػلٔ الْاعجبد الزٖ رطِن لٖ رٌو٘خ الؾبلخ الزناٗج٘خ ثغْاًجِب  و(8991 

 (6هرلق ).هي السهي السلٔ للْؽنح الزناٗج٘خ 3/4ئلٔ  2/3الوخزلفخ ّٗطزغرر هي 

 (20  :322   329) 
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 انزذرٚجبد انزُبفظٛخ  : -1

 الوِبآ ت٘ن الجؾش    ّٗزن ثبلغبًتناٗجبد الزٌبلط٘خ الخبضخ ّر زول ػلٖ أااا ثؼض الز

الزرك٘ااس هااي صاالل ُااذا الغااسا ػلااٖ الغبًاات الوِاابآ كوااب ٗاازن الزرك٘ااس ّالؾاارص ػلااٖ ت٘اابم 

 الوهباػ٘ي ثأااا عْ د هؾناح ثْاعت.

 رذرٚجبد انخزبو  انزٓذئخ انجذَٛخ( . -1

لوهباع الٖ ؽبلزَ اليج٘ؼ٘خ هي صالل ّرِن  رناٗجبد الخزبم ّالزِنئخ الجنً٘خ الٖ ػْاح ا

( أى ُااذا الغااسا و8991يذًااذ ػااالٖٔ  هغوْػااخ هااي رااناٗجبد ا ضاازرصبا ّالزِنئااخ   ّٗ اا٘ر 

ِٗاان  ئلاأ الؼااْاح ثاابلفرا ئلاأ ؽبلزااَ اليج٘ؼ٘ااخ ؽ٘ااش   ٗغاات أى رٌزِاأ الْؽاانح الزناٗج٘ااخ ثؼاان 

الاسهي السلأ الوخها   1/10ئلأ  1/9الزورٌٗبد الوررفؼخ ال نح ّٗطزغرر ُذا الغاسا هاب ثا٘ي 

  (329:  20للْؽنح الزناٗج٘خ . )

  طٕاد ٔظغ انجزَبيج انزذرٚجٙ :

راا لزؾنٗن أضص ّهسًْبد تبم الجبؽش ثاػناا اضزوباح  ضزيلع اأٓ الطباح الخج

ّعنّل    (2هرلق ).الزناٗجٖ الوقزرػ للوهباػ٘ي ثأضزخنام رناٗجبد الرلؼبد األّلوج٘خالجرًبهظ 

 خ الوئْٗخ ٙااا الخجراا لٖ رؾنٗن أضص ّهسًْبد الجرًبهظ الزناٗجٖ .الٌطج ْٗضؼ (3)

 (1جذٔل      

 انًئٕٚخ ٜراء انخجزاء فٙ رذذٚذ )طض انُظجخ

 ٔيكَٕبد انجزَبيج انزذرٚجٗ  

 )طض ٔيكَٕبد انجزَبيج انزذرٚجٙ انًقززح و
 االطزجبثبد

 انُظجخ انًئٕٚخ
 غٛز يٕافق يٕافق

 يذح انجزَبيج 1

 % - - - ضبث٘غ(أ 6) 

 % - - - أضبث٘غ( 7) 

 %25.71 1 6 أضبث٘غ( 2) 

 %14.22 6 1 أضبث٘غ( 10) 

2 

ػذد انجزػبد  

انزذرٚجٛخ 

 األطجٕػٛخ

 % - - - عرػخ رناٗج٘خ

 % - - - عرػز٘ي رناٗج٘خ

 %100 - 7 عرػبد رناٗج٘خ 3

3 

ثذاٚخ سيٍ 

 انجزػخ انزذرٚجٛخ

 

 % - - - ر 50

 %25.71 1 6 ر 60

 %14.22 6 1 ر 70

 % - - - ر 20

 % - - - ر 90

 درجخ انذًم 4

1  :1 - - - % 

1  :2 6 1 25.71% 

1  :3 1 6 14.22% 

1  :4 - - -% 
 

 

ًابد الجرًابهظ ( الٌطجخ الوئْٗخ ٙااا الخجراا لٖ رؾنٗن أضاص ّهسْ 3 ٗزتؼ هي عنّل )

 :% ّتن اًؾهرد لٖ 75زٖ ثلغذ أُو٘زِب الٌطج٘خ أكضر هي ؽ٘ش رن تجْل الؼٌبضر الالزناٗجٖ 

 أضبث٘غ( . 2 -هنح الجرًبهظ ) ِرٗي  -8

 عرػبد( . 3ػنا الغرػبد الزناٗج٘خ األضجْػ٘خ ) -7

 ( عرػخ رناٗج٘خ. 24ػنا الغرػبد الزناٗج٘خ صلل الجرًبهظ ) -1

 7ن = 
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 ( ر 60ثناٗخ زهي الغرػخ الزناٗج٘خ ) -1

 الفزرٓ ثٌْػَ٘( –خ )الزسراآ لرر الزناٗت الوطزخنه -5

 أتهٔ ( –ػبلٔ  –األؽوبل الزناٗج٘خ )هزْضط  -6

 (1جذٔل  

 رخطٛط انجزَبيج ثأطزخذاو انزفؼبد األٔنًجٛخ

 انًزدهخ انثبنثخ   انًزدهخ انثبَٛخ   انًزدهخ األٔنٗ  انًزدهخ انزذرٚجٛخ 

 انًُبفظخ " انذيبظ " ذح "األػذاد انخبص" انش األػذاد انؼبو" انزأطٛض " انيززح انزذرٚجٛخ

  )طجٕػٍٛ (7  )طجٕػٍٛ (1 )طبثٛغ7 يذح انيززح

 1 1 1 كثبفخ انزذرٚت

 1 1-1 1-1 انًجًٕػبد

 1- 1 87-80 70-81 انزكزاراد

 R M 21: %10 %1 R M 10: %10 %1 RM 1% 20% :10 انشذح

 انُظبو انٓزيٗ  -َظبو دٚهٕرو   َظبو انزذرٚت 

 (1جذٔل  

 زيصٛهٛخ نشيٍ األطجٕع األٔل يٍ انجزَبيجانذظبثبد ان

 سيٍ انٕدذح  درجخ انذًم )ٚبو األطجٕع 

 ات٘قخ  60 يزٕطط  انظجذ 

 ر(6% ػي زهي الغرػخ األّلٖ )10ات٘قخ )زٗباح  66 ػبنٙ  األثٍُٛ

 ر(12% ػي زهي الغرػخ األّلٖ )20ات٘قخ )زٗباح  72 )قصٙ األرثؼبء

 قرٗجبات٘قخ ر 192 انشيٍ انكهٙ نألطجٕع
 

( ر   ّتبم الجبؽش 60الجرًبهظ ثسهي تناٍ )الغرػخ الزناٗج٘خ األّلٖ لٖ ّثٌبااَ ػلٔ ذلك رجنأ 

 ثؾطبة زهي األضجْع األّل كوب ٗلٖ : 

 رقٍُٛ انجزَبيج انزذرٚجٙ .

هي صلل اصزجبا أتهٖ صقل ٗوسي الؼَ لوارح ّاؽانح لسال  تبم الجبؽش  ثزؾنٗن  نح الؾول الزناٗجٖ

 .One repetition maximum(RM 1ورٌٗبد الوخزباح )رورٗي هي الز

 . 1RM% هي 100% ئلٖ أتل هي 90الؾول األتهٔ هي 

 .1RM% هي 90% ئلٖ أتل هي 75الؾول الؼبلٖ هي 

  .1RM% هي 75% ئلٖ أتل هي 50الؾول الوزْضط هي 
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 (1جذٔل  

 رذذٚذ انزكزاراد طجقب ألقصٗ ثقم ًٚكٍ رفؼّ نًزح ٔادذح

 انزادخ ثٍٛ انًجًٕػبد انًجًٕػبد انزكزار حانشذ درجخ انذًم

 )قصٗ
800٪ 8 8 

 ق1: 8.1
91٪ 7 8-1 

 )قم يٍ األقصٗ

91٪ 1 8-1 

 ق1: 1
90٪ 1 8-1 

12٪ 1 1-1 

11٪ 1 1-1 

 يزريغ

11٪ 2 1-1 

 ق1: 1
10٪ 1 1-1 

22٪ 9 1-1 

21٪ 80 1-1 

 يزٕطط
12٪ 87 1-1 

 ق1: 8.1
11٪ 81 1-1 

 يُخيط

10٪ 81 1-1 

 1-1 70 ٪11 ق1: 8

10٪ 71 1-1 

(15 :121) 

تبم الجبؽش ثاعراا الؾطبثبد الزفه٘ل٘خ ألزهٌخ أضبث٘غ الجرًبهظ الزناٗجٖ الوقزرػ كوب ُْ 

 ( .7هْضؼ لٖ عنّل )

 

  (2جذٔل  

 انذظبثبد انزيصٛهٛخ ألسيُخ )طبثٛغ انجزَبيج انزذرٚجٙ انًقززح

 انذجى األطجٕػٙ ثبنذقٛقخ ثبنذقٛقخ انذجى األطجٕػٙ رقى األطجٕع

 ات٘قخ  192 ش * األٔل

 ات٘قخ 216 ات٘قخ  12ش * +  انثبَٙ

 ات٘قخ 234 ات٘قخ 12×  2ش * +  انثبنث

 انزاثغ
 ات٘قخ 12ش * + 

 )هطبّٗب لسهي األضجْع الضبًٖ(  
 ات٘قخ 216

 انخبيض 
 ات٘قخ 12×  2ش * + 

 )هطبّٗب لسهي األضجْع الضبلش(
 خات٘ق 234

 ات٘قخ  252 ات٘قخ 12×  3ش * +  انظبدص 

 انظبثغ
 ات٘قخ 12×  2ش * + 

 )هطبّٗب لسهي األضجْع الخبهص(
 ات٘قخ 234

 انثبيٍ
 ات٘قخ 12×  3ش * + 

 )هطبّٗب لسهي األضجْع الطباش(
 ات٘قخ  252

 ات٘قخ  1236 ات٘قخ 12×  14ش * + 2 انشيٍ انكهٙ 

 

 -رناٗجبد الرلؼبد األّلوج٘خ   -طجٖ للجرًبهظ )اإلؽوبا تبم الجبؽش ثزْزٗغ هزْضط السهي الٌ

 الزِنئخ(   ّذلك ػلٖ الٌؾْ الزبلٖ :  -الزناٗجبد الوِباٗخ 

 % .10اإلؽوبا ّالزِ٘ئخ   -

 % . 50رناٗجبد الغسا الرئ٘طٔ  -

 % . 35الزناٗجبد الوِباٗخ ّالزٌبلط٘خ  -
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 % . 5الزِنئخ  -

 

 

 

راناٗجبد الغاسا الرئ٘طأ )راناٗجبد  -ّالزِ٘ئاخ الجنً٘اخ ثؾطبة زهي )اإلؽوبا تبم الجبؽش 

الزِنئااخ(  كاالا ؽطاات ًطااجزَ الوئْٗااخ ّذلااك هااي صاالل  -الزااناٗجبد الوِباٗااخ  -الرلؼاابد األّلوج٘ااخ 

 ( 151: 15السهي السلٖ للجرًبهظ . )× زهي اإلػناا = الٌطجخ الوئْٗخ لإلػناا :   الوؼبالخ الزبل٘خ 

 (1جذٔل  

 انزٕسٚغ انشيُٙ ثبنُظجخ انًئٕٚخ ٔانذقبئق 

 نجٕاَت انجزَبيج انزذرٚجٙ ككم

 انُظجخ انًئٕٚخ جٕاَت انجزَبيج
انشيٍ 

  ثبنذقبئق(
 اإلجًبنٙ

 124 % 10 اإلدًبء ٔانزٓٛئخ انجذَٛخ

 ات٘قخ 1236
 912 % 50 رذرٚجبد انجشء انزئٛظٗ

 642 % 35 انزذرٚجبد انًٓبرٚخ ٔانزُبفظٛخ

 92 % 5 انزٓذئخ
 

رااااناٗجبد  -تاااابم الجبؽااااش ثزْزٗااااغ ًطاااات ّأزهٌااااخ هؾزاااإْ اإلؽواااابا ّالزِ٘ئااااخ الجنً٘ااااخ   

الزِنئااااخ(  ػلااااٖ  -الزااااناٗجبد الوِباٗااااخ  -الغااااسا الرئ٘طاااأ )رااااناٗجبد الرلؼاااابد األّلوج٘ااااخ ( 

 (4هرلق )( أضبث٘غ ّْٗضؾِب 2هناا )

بد الزناٗج٘ااااخ صااان تاااابم الجبؽااااش ثزْزٗااااغ ااعاااابد الؾوااال األضااااجْػ٘خ ّالْ٘ه٘ااااخ ّزهااااي الغرػاااا

ّػاااناُب ّرْزٗاااغ الغرػااابد الْ٘ه٘اااخ ّلقااابا لٌطااات هؾزااإْ الجرًااابهظ صااالل أضااابث٘غ الجرًااابهظ 

 (.4هرلق )الزناٗجٖ الوقزرػ ّْٗضؾِب 

 انجؼذٚخ  انقٛبطبد : ثبنثب

لٔ الوزغ٘راد الوطزخنهخ ألراا ػٌ٘خ الجؾش الزغرٗج٘خ الق٘بضبد الجؼنٗخ للوغوْػخ رن ئعراا 

 م.12/11/2017 –17صلل الفزرح السهٌ٘خ  القجل٘خالق٘بضبد  ت٘ن الجؾش ّثٌفص  رّل

 انقٛبطبد انززجؼٛخ: راثؼب 

للوغوْػخ الزغرٗج٘خ ألراا ػٌ٘خ الجؾش لٔ الوزغ٘راد الوطزخنهخ ن ئعراا الق٘بضبد الززجؼ٘خ ص

ّذلك لق٘بش ( 15ّثؼن اًزِبا الجرًبهظ ثفبضل زهٌٔ)ت٘ن الجؾش ّثٌفص  رّل الق٘بضبد الطبثقخ 

 م .5/12/2017–4صلل الفزرح السهٌ٘خ  ر الوزجقٔ هي الجرًبهظ ْٗماألص

 :خ اإلدصبئٛخؼبنجانً
 ضزخنم الجبؽش لٔ هؼبلغزَ اإلؽهبئ٘خ لج٘بًبد الؼٌ٘خ اليرر اإلؽهبئ٘خ الزبل٘خ :ئ

 .ٖالوزْضط الؾطبث  الْض٘ط. 

 .ٕا ًؾرا  الوؼ٘با  ا لزْاا. 

 رؾل٘ل الزجبٗي.   ٌْٕؽطبة أتل لرر هؼL.S.d. 

 ًطت الزؾطي.  

 

 س * = زمن األسبوع األول 
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 ػزض انُزبئج ٔيُبقشزٓب:

 ػزض انُزبئج:

هااي صاالل ػٌااْاى الجؾااش ُّنلااَ ّئضاازٌبااا ئلااٖ ًزاابئظ الزؾل٘اال اإلؽهاابئٖ راان ػاار  ًزاابئظ 

 الجؾش هي صلل الغناّل الزبل٘خ:

 (9جذٔل  

 رذهٛم انزجبٍٚ ثٍٛ انقٛبطبد انثالثخ فٙ يزغٛزاد انذراطخ

 يصذر انزجبٍٚ انًزغٛزاد
 درجخ

 انذزٚخ 

يجًٕع 

 انًزثؼبد

يزٕطط يجًٕع 

 انًزثؼبد

قًٛخ 

 ف

يظزٕ٘ 

 انذالنخ

 انخط 

 

 32.76 65.52 2 ثٍٛ انقٛبطبد
 دانخ 51.6

 0.64 11.43 12 دا م انقٛبطبد

 انُطز

 

 22.62 57.24 2 ثٍٛ انقٛبطبد
 دانخ 72.4

 0.37 6.57 12 دا م انقٛبطبد

 رفؼخ يٛزخ

 

 9.00 12.00 2 ثٍٛ انقٛبطبد
 نخدا 35.4

 0.25 4.57 12 دا م انقٛبطبد

 انًزَٔخ

 

 5.76 11.52 2 ثٍٛ انقٛبطبد
 دانخ 20.2

 0.29 5.14 12 دا م انقٛبطبد

 جهٕص َصيب
 114.42 222.95 2 ثٍٛ انقٛبطبد

 دانخ 73.6
 1.56 22.00 12 دا م انقٛبطبد

انجزيخ 

 سيٍانؼبنٛخ

 10.05 20.10 2 ثٍٛ انقٛبطبد
 دانخ 26.4

 0.32 6.26 12 انقٛبطبددا م 

 انجزيخ انؼبنٛخ 

 يظبفخ

 772.4 15556.9 2 ثٍٛ انقٛبطبد
 دانخ 52.2

 14.7 265.4 12 دا م انقٛبطبد

يظكخ انٕطط 

 سيٍ انؼكظٛخ

 13.92 27.25 2 ثٍٛ انقٛبطبد
 دانخ 23.2

 0.166 2.99 12 دا م انقٛبطبد

يظكخ انٕطط 

 يظبفخ انؼكظٛخ

 1227.0 2454.0 2 ثٍٛ انقٛبطبد
 دانخ 90.2

 13.2 243.1 12 دا م انقٛبطبد

  1.11( =  0.01قًٛخ ف انجذٔنٛخ ػُذ يظزٕ٘ يؼُٕٚخ   

( ّعْا لارّر االاخ ئؽهابئ٘خ ثا٘ي الق٘بضابد الضلصاخ لاٖ عو٘اغ 9ٗزتؼ هي الغنّل ) 

هزغ٘راد النااضخ ؽ٘ش أى ت٘وخ )   ( الوؾطْثخ أكجر هي ت٘وخ )   ( الغنّل٘اخ لاذا ضاْ  

 (  L. S. Dْم الجبؽش ثزْعَ٘ الفرر ث٘ي الق٘بضبد ػي لرٗق اضزخنام ) ٗق
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 (80جذٔل  

 انيزق ثٍٛ يزٕططبد انقٛبطبد انثالثخ فٙ يزغٛزاد انذراطخ 

 L.S.D رزجؼٙ ثؼذ٘ قجهٙ  انقٛبطبد انًزٕططبد انًزغٛزاد

 انخط 

 

 

 *4.01 *3.43  قجهٙ 15.43

 0.52   ثؼذ٘ 12.00 1.04

    رزجؼٙ 11.42

 انُطز

 

 *3.57 *3.43  قجهٙ 15.57

 0.14   ثؼذ٘ 12.14 0.79

    رزجؼٙ 12.00

 رفؼخ يٛزخ

 

 *2.14 *1.71  قجهٙ 7.42

 0.43   ثؼذ٘ 5.71 0.65

    رزجؼٙ 5.22

 انًزَٔخ

 

 *1.57 *1.57  قجهٙ 5.14

 ضفر   ثؼذ٘ 6.71 0.70

    رزجؼٙ 6.71

جهٕص 

 َصيب

 

 *7.29 *7.14  قجهٙ 42.43

 0.15   ثؼذ٘ 41.29 1.62

    رزجؼٙ 41.14

انجزيخ 

 انؼبنٛخ 

 سيٍ

 *2.13 *1.99  قجهٙ 6.42

 0.14   ثؼذ٘ 4.43 0.20

    رزجؼٙ 4.29

انجزيخ 

 انؼبنٛخ 

 يظبفخ

 *19.00 *17.43  قجهٙ 105.26

 1.57   ثؼذ٘ 22.43 4.92

    رزجؼٙ 26.26

يظكخ 

 سيٍ انٕطط

 *2.54 *2.32  قجهٙ 6.71

 0.22   ثؼذ٘ 4.39 0.54

    رزجؼٙ 4.17

يظكخ 

 انٕطط 

 يظبفخ

 *23.15 *22.72  قجهٙ 105.26

 0.43   ثؼذ٘ 23.14 4.23

    رزجؼٙ 22.71

( ّعاْا لارّر االاخ اؽهابئ٘ب ثا٘ي هزْضاط ااعابد الق٘ابش 10ٗزتؼ هي الغانّل )

لوخزااباح كوااب ْٗعاانلرّر االااخ اؽهاابئ٘ب ثاا٘ي القجلااٖ ّالق٘اابش الجؼاانٕ لااٖ كاال الوزغ٘ااراد ا

هزْضط ااعبد الق٘بش القجلٖ ّالق٘بش الززجؼٖ لٖ كل الوزغ٘اراد الوخزاباح كواب ٗزتاؼ هاي 

الغاانّل ػاانم ّعااْا لاارّر االااخ اؽهاابئ٘ب ثاا٘ي هزْضااط ااعاابد الق٘اابش الجؼاانٕ ّهزْضااط 

 ٘بش الززجؼٖ لٖ هزغ٘راد النااضخ .ااعبد الق
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 (88جذٔل   

 ٍٛ يزٕططبد انقٛبص انقجهٙ ٔانقٛبص انجؼذ٘ فٙ يزغٛزاد انذراطخَظت انزذظٍ ث

َظجخ  انقٛبص انجؼذ٘ انقٛبص انقجهٙ انًزغٛزاد

 االَذزاف انًزٕطط االَذزاف انًزٕطط انزذظٍ

 %22 0.22 12.00 0.92 15.43 انخط 

 %22 0.69 12.14 0.54 15.57 انُطز

 %23 0.49 5.71 0.54 7.43 رفؼخ يٛزخ

 %23.4 0.69 6.71 0.49 5.14 انًزَٔخ

 %15 1.27 41.29 1.32 42.43 جهٕص َصيب

 %31 0.79 4.43 0.53 6.43 سيٍ انجزيخ انؼبنٛخ 

 %16 3.05 22.43 5.61 105.26 يظبفخ انجزيخ انؼبنٛخ 

 %35 0.45 4.39 0.49 6.71 سيٍ يظكخ انٕطط 

 %21.1 1.92 23.14 5.70 105.22 يظبفخ يظكخ انٕطط

( أى ًطت الزؾطي ث٘ي هزْضط ااعبد الق٘بش القجلٖ ّالق٘بش 11لغنّل )ٗزتؼ هي ا

% ُّااٖ ًطاات 35%   21.1الجؼاانٕ لااٖ كاال الوزغ٘ااراد الوخزااباح تاان رراّؽااذ هااب ثاا٘ي  

 .لبػل٘خ الجرًبهظ الوطزخنم ٔرؾطي ر ٘ر ئل

  

 (87جذٔل  

 َظت انزذظٍ ثٍٛ يزٕططبد انقٛبص انقجهٙ ٔانقٛبص انززجؼٙ فٙ يزغٛزاد انذراطخ

 انًزغٛزاد
َظجخ  انقٛبص انززجؼٙ انقٛبص انقجهٙ

 االَذزاف انًزٕطط االَذزاف انًزٕطط انزذظٍ

 %25 0.54 11.43 0.92 15.43 انخط 

 %23 0.52 12.00 0.54 15.57 انُطز

 %22 0.49 5.29 0.54 7.43 رفؼخ يٛزخ

 %23 0.32 6.71 0.49 5.14 انًزَٔخ

 %15 1.1 41.14 1.32 42.43 جهٕص َصيب

 %33 0.49 4.29 0.53 6.43 سيٍ انجزيخ انؼبنٛخ 

 %12 1.25 26.26 5.61 105.26 يظبفخ انجزيخ انؼبنٛخ 

 %32 0.24 4.17 0.49 6.71 سيٍ يظكخ انٕطط

 %22 1.92 22.71 5.70 105.22 يظبفخ يظكخ انٕطط

( أى ًطت الزؾطي ث٘ي هزْضط ااعبد الق٘بش القجلٖ ّالق٘بش 12ٗزتؼ هي الغنّل )

% ُّااٖ ًطاات 32%   0.15الززجؼااٖ لااٖ كاال الوزغ٘ااراد الوخزااباح تاان رراّؽااذ هااب ثاا٘ي  

 لبػل٘خ الجرًبهظ الوطزخنم ٔرؾطي ر ٘ر ئل
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 (81جذٔل  

 َظت انزأثٛز ثٍٛ يزٕططبد انقٛبص انجؼذ٘ ٔانقٛبص انززجؼٙ فٙ يزغٛزاد انذراطخ

 َظجخ انزأثٛز انقٛبص انززجؼٙ انقٛبص انجؼذ٘ انًزغٛزاد

 االَذزاف انًزٕطط االَذزاف ٕططانًز

 %4 0.54 11.43 0.22 12.00 انخط 

 %1 0.52 12.00 0.69 12.14 انُطز

 %7 0.49 5.29 0.49 5.71 رفؼخ يٛزخ

 %0.7 0.32 6.71 0.69 6.71 انًزَٔخ

 %0.05 1.1 41.29 1.27 41.29 جهٕص َصيب

 %3 0.49 4.29 0.79 4.43 سيٍ انجزيخ انؼبنٛخ 

 %2 1.25 26.26 3.05 22.43 يظبفخ بنٛخ انجزيخ انؼ

 %5 0.24 4.17 0.45 4.39 سيٍ يظكخ انٕطط

 %0.52 1.92 22.71 1.92 23.14 يظبفخ يظكخ انٕطط

( أى ًطت راأصر رْتا  الجرًابهظ ثا٘ي هزْضاط ااعابد الق٘ابش 13ٗزتؼ هي الغنّل )

% 7%   0.05  الجؼنٕ ّالق٘بش الززجؼٖ لٖ كال الوزغ٘اراد الوخزاباح تان رراّؽاذ هاب ثا٘ي

 ٍّئضزوراا رأص٘ر ُّٖ ًطت رأصر ر ٘ر ئلٖ لبػل٘خ الجرًبهظ الوطزخنم

 
 يُبقشخ انُزبئج ٔريظٛزْب :

 ريظٛز َزبئج انيزض األٔل :

( ّالخابص ثزؾل٘اال الزجابٗي ثا٘ي الق٘بضاابد الوخزلفاخ لأ هزغ٘ااراد 9ٗزتاؼ هاي الغاانّل اتان )

الغلاْش ًهافب ( ّعاْا لارّر  –الورًّاخ  –الرلؼاخ الو٘زاخ  –الٌيار  –النااضخ الجنً٘خ ) الخيا  

االخ ئؽهبئ٘با ث٘ي الق٘بضبد ؽ٘ش أى ت٘وخ ) ( الوؾطْثخ أكجرهي ت٘واخ   الغنّل٘اخ لأ الق٘بضابد 

( ّالخاابص ثأتاال لاارر هؼٌاآْ ثاا٘ي هزْضاايبد 10كوااب ٗزتااؼ هااي الغاانّل )   الجنً٘ااخ ت٘اان الجؾااش

 –الورًّااخ  –الرلؼااخ الو٘زااخ  –ياار الٌ –) الخياا  الق٘بضاابد الضلرااخ لاأ هزغ٘ااراد النااضااخ الجنً٘ااخ

ّعْا لرّر االخ اؽهبئ٘ب ث٘ي هزْضط ااعبد الق٘بش القجلٖ ّالق٘بش الجؼنٕ لاٖ  الغلْش ًهفب (

لرّر االاخ اؽهابئ٘ب ثا٘ي هزْضاط ااعابد الق٘ابش القجلاٖ ّالق٘ابش  كوب ْٗعن الجنً٘خ  الق٘بضبدكل 

ّعااْا لاارّر االااخ اؽهاابئ٘ب ثاا٘ي كوااب ٗزتااؼ هااي الغاانّل ػاانم  الجنً٘ااخ الق٘بضاابدالززجؼااٖ لااٖ كاال 

 . النااضخ ت٘بضبدهزْضط ااعبد الق٘بش الجؼنٕ ّهزْضط ااعبد الق٘بش الززجؼٖ لٖ 
ّأٗتب  الرلؼبد األّلوج٘خرناٗجبد ئضزخنام  الزؾطي لٖ الٌزبئظ ئلٔ رأص٘ر انجبدثّٗؼسّ 

 .الجرًبهظ الزناٗجٔ الذٓ تبم ثزيج٘قَ ػلٔ ألراا ػٌَ٘ الجؾش 

أى  (24)(8991يظؼذ ػهٗ يذًٕد ٔ) زٌٔ   النااضخ هغ هب رْضل الَّ٘رزفق ًزبئظ ُذٍ 

  .الزناٗت ثبألصقبل ّض٘لخ هْضْػ٘خ لزٌو٘خ القْح الؼتل٘خ الخبضخ الزٔ ٗؾزبعِب الهراع

( ّالذٓ ٗ ٘ر ئلٔ ًطجخ الزؾطي ث٘ي هزْضط ااعبد الق٘بش 11ّٗنػن ُذٍ الٌزبئظ  عنّل )  

الجنً٘خ ت٘ن الجؾش لهبلؼ هزْضط ااعبد الق٘بش  ٘بضبدالقالقجلٔ ّهزْضط الق٘بش الجؼنٓ لٖ 

( 12٪(   كوب ٗنػن رلك الٌزبئظ عنّل )35٪  15الجؼنٓ ؽ٘ش رراّؽذ ًطجخ الزؾطي ث٘ي )

ّالذٓ ٗ ٘ر ئلٔ ًطجخ الزؾطي ث٘ي هزْضط ااعبد الق٘بش القجلٔ ّ هزْضط الق٘بش الززجؼٔ لٖ 

الق٘بش الززجؼٔ  ؽ٘ش رراّؽذ ًطجخ الزؾطي  الجنً٘خ ت٘ن الجؾش ّ لهبلؼ هزْضط ااعبدالق٘بضبد 

أى ًطت رأصر رْت  الجرًبهظ ث٘ي هزْضط ( 13٪(   كوب ٗ ٘ر ًزبئظ عنّل )32٪  15ث٘ي )

وخزباح تن رراّؽذ هب ث٘ي ااعبد الق٘بش الجؼنٕ ّالق٘بش الززجؼٖ لٖ كل الوزغ٘راد ال

 ّئضزوراا رأص٘رٍ .% ( ُّٖ ًطت رأصر ر ٘ر ئلٖ لبػل٘خ الجرًبهظ الوطزخنم 7  0.05%)
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الزيْا الؾباس لٔ ًطت الزؾطي لٔ األصزجبااد الجنً٘خ الوطزخنهخ ت٘ن  انجبدثّلذلك ٗؼسٓ 

ئضزخنام رناٗجبد الرلؼبد األّلوج٘خ الوخزلفخ ّالزٔ رؾبكٔ  سل األًقجبضبد الؼتل٘خ  الجؾش ئلٔ

 ت٘ن الجؾش هوب أآ ئلٔ رٌو٘خ ػسّم القْح الخبضخ للوهباػ٘ي 

أى  (1 (8991  انظٛذ ػجذ انًقصٕد  (87 (8997بو ػجذ انخبنق  ػص ؽ٘ش ٗ ٘ر

الزناٗت ٗغت أى ٗزتوي الزناٗجبد الزٔ رؼول أصٌباُب الؼتلخ الْاؽنح أّ الوغوْػخ الؼتل٘خ 

ثبليرٗقخ ًفطِب أّ ثيرٗقخ ه بثَِ لليرٗقخ الزٔ رؼول ثِب أصٌبا أااا ؽركبد الوٌبلطخ ّذلك هي 

 .أاائِب.ؽ٘ش ارغبٍ الؾركخ ّتْح ّزهي 

أى القْح الخبضخ رزؾطي  ؽٌ٘وب  ًراػٔ  ( 80و( 8991طهذخ دظبو    كوب ٗ ٘ر

صهبئهِب ّؽطبثبرِب ّالزٔ رزوضل لٔ ) الوقناا   األرغبٍ   صط الؼول   ًقيخ الزأص٘ر (   ّثذلك 

 لبى الؼتلد رٌزظ ػسهب لٔ ئًقجبضِب ًّبرظ الؼسم ُْ اّااى للير  الذٓ رؼول ػلَ٘ الؼتلخ 

( أى رناٗجبد القْح 12)(8991( يذًذ ػالٖٔ  1( 8992انظٛذ ػجذ انًقصٕد  إكن كوب ٗ

الخبضخ رز بثَ لٔ رسٌِْٗب الؾركٔ هي ؽ٘ش هٌؾٌٔ القْح ّالسهي ّالوطبا الؾركٔ هغ الؾركبد 

 الزٔ رإآ أصٌبا الوٌبلطخ ّرقْم ػلٔ ًفص الوغوْػبد الؼتل٘خ. 

يذًذ اطًبػٛم   (belal morsy  7081  )72 ّرزفق ُذٍ الٌزبئظ هغ اااضخ كل هي

 ,.Novikov,A َٕفٛكٕف (71و( 7001انشٕرثجٗ   َجٛم( 81و( 7002انجًبل  

 8999 )10). 

 ثذنك ٚزى االطزجبثخ ػٍ انيزض األٔل ٔانذ٘ ييبدِ 

رْعاان لاارّر ذاد ا لااخ ئؽهاابئ٘خ ثاا٘ي هزْضااط ااعاابد الق٘اابش القجلاأ ّكاالا هااي هزْضااط " 

ااعاابد الق٘اابش الززجؼااٖ لاأ الق٘بضاابد الجنً٘ااخ ت٘اان الجؾااش ااعاابد الق٘اابش الجؼاانٕ ّهزْضااط 

 ّلهبلؼ الق٘بش الجؼنٓ ّالق٘بش الززجؼٔ."

 ريظٛز َزبئج انيزض انثبَٗ :
( ّالخبص ثزؾل٘ل الزجبٗي ث٘ي الق٘بضابد الوخزلفاخ لأ هزغ٘اراد 9ٗزتؼ هي الغنّل اتن )

عاْا لارّر االاخ ئؽهابئ٘با ثا٘ي هطاسخ الْضاط الؼسطا٘خ  ( ّ –النااضخ الوِباٗخ  ) الجرهاخ الؼبل٘اخ  

الق٘بضبد ؽ٘ش أى ت٘وخ ) ( الوؾطْثخ أكجرهي ت٘وخ   الغنّل٘خ لٔ الق٘بضبد الجنً٘خ ت٘ن الجؾش   

( ّالخاابص ثأتال لاارر هؼٌآْ ثاا٘ي هزْضايبد الق٘بضاابد الضلراخ لاأ 10كواب ٗزتاؼ هااي الغانّل )

ّعااْا لاارّر االااخ  ٘خ  (هطااسخ الْضااط الؼسطاا –هزغ٘ااراد النااضااخ الوِباٗااخ  ) الجرهااخ الؼبل٘ااخ  

اؽهبئ٘ب ث٘ي هزْضط ااعبد الق٘بش القجلٖ ّالق٘ابش الجؼانٕ لاٖ كال الق٘بضابد الجنً٘اخ  كواب ْٗعان 

لارّر االاخ اؽهابئ٘ب ثا٘ي هزْضاط ااعابد الق٘اابش القجلاٖ ّالق٘ابش الززجؼاٖ لاٖ كال الق٘بضابد كوااب 

لجؼانٕ ّهزْضاط ٗزتؼ هي الغنّل ػنم ّعْا لرّر االخ اؽهبئ٘ب ثا٘ي هزْضاط ااعابد الق٘ابش ا

 . ااعبد الق٘بش الززجؼٖ لٖ ت٘بضبد النااضخ
ّئًِب الزؾطي لٖ الٌزبئظ ئلٔ رأص٘ر ئضزخنام رناٗجبد الرلؼبد األّلوج٘خ  انجبدثّٗؼسّ 

رلؼت اّاا أضبض٘ب ّعُْرٗب لٔ رؾطي األااا الوِبآ للوهباع ثهفخ ػبهخ ّرقْٗخ ؽركبد 

 ذٓ تبم ثزيج٘قَ ػلٔ ألراا ػٌَ٘ الجؾش ّأٗتب الجرًبهظ الزناٗجٔ الالرلغ ثهفخ صبضخ 

ػالء قُبٔ٘  ( 89( 7001يذًذ ػشًبٖٔ ّرزفق ًزبئظ ُذٍ النااضخ هغ هب رْضل الَ٘ 

أى الوهباع لسٔ ٗطزي٘غ رٌف٘ذ الوِبااد ثفبػل٘خ لٔ الوجباٗبد لاى ذلك ٗزيلت  (81( 8991 

 اػنااا صبضب ٗزتوي الغبًت الجنًٔ هررجيب ثبلغبًت الوِبآ.

( ّالذٓ ٗ ٘ر ئلٔ ًطجخ الزؾطي ث٘ي هزْضط ااعبد 11ػن ُذٍ الٌزبئظ  عنّل )ّٗن   

ت٘ن الجؾش لهبلؼ هزْضط ااعبد   الق٘بضبد الوِباٗخالق٘بش القجلٔ ّ هزْضط الق٘بش الجؼنٓ لٖ 

ًّطجخ ٪(   31) لوِباح الجرهخ الؼبل٘خ )زهي ( الٔ الق٘بش الجؼنٓ ؽ٘ش رراّؽذ ًطجخ الزؾطي 

( الٔ ًطجخ 12% (   كوب ٗ ٘ر عنّل )16لجرهخ الؼبل٘خ ) هطبلخ ( عباد )الزؾطي  لوِباح ا

كوب ٗنػن % ( 21.1% ( ّهطبلخ الٔ ) 35الزؾطي لوِباح هطسخ الْضط الؼسط٘خ ) زهي ( الٔ ) 

( ّالذٓ ٗ ٘ر ئلٔ ًطجخ الزؾطي ث٘ي هزْضط ااعبد الق٘بش القجلٔ ّ 13رلك الٌزبئظ عنّل )

ق٘بضبد الوِباٗخ ت٘ن الجؾش ّ لهبلؼ هزْضط ااعبد الق٘بش الززجؼٔ  هزْضط الق٘بش الززجؼٔ لٖ ال
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ثبلٌطجخ للوطبلخ عباد  لٔ هِباح الجرهخ الؼبل٘خ ) زهي ( ٪( 33ؽ٘ش رراّؽذ ًطجخ الزؾطي ) 

أى ًطجخ الزؾطي لوِباح هطسخ (  13كوب ٗ ٘ر ًزبئظ عنّل )  % (   12ًطجخ الزؾطي الٔ ) 

 % (.22% ( ّثبلٌطجخ للوطبلخ ) 32سهي ) الْضط الؼسط٘خ عباد ثبلٌطجخ لل

( الٔ ًطجخ الزأص٘ر ث٘ي هزْضيبد الق٘بش الجؼنٓ ّالق٘بش الززجؼٔ 13كوب ر ٘ر ًزبئظ عنّل )

٪( لٔ هِباح الجرهخ الؼبل٘خ ) زهي (  ثبلٌطجخ للوطبلخ عباد ًطاجخ 3ؽ٘ش رراّؽذ ًطجخ الزبص٘ر ) 

لوِباح هطسخ الْضط الؼسط٘خ  الزبص٘رأى ًطجخ  (13% (    كوب ٗ ٘ر ًزبئظ عنّل )2الزؾطي الٔ ) 

 % (.0.52% ( ّثبلٌطجخ للوطبلخ ) 5عباد ثبلٌطجخ للسهي ) 

هطبلخ (  –األااا الوِبآ ) زهي الزيْا الؾباس لٔ ًطت الزؾطي لٔ  انجبدثّلذلك ٗؼسٓ 

 ل الؼتلٔ لج٘ؼخ الؼوئضزخنام رناٗجبد الرلؼبد األّلوج٘خ الوخزلفخ ّالزٔ رؾبكٔ  ت٘ن الجؾش ئلٔ

أى اضزخنام رناٗجبد أترة لٔ لج٘ؼخ أااؤُب ( belal morsy  7081  )72ّٗ ٘ر 

 ّاٌٗبه٘س٘زِب لٔ الؼول هي لج٘ؼخ األااا ّالوطبثقخ لَ أصر لٔ رؾطي األااا الوِبآ 

صجزٖ ػهٗ قطت  (81( 8991كال يٍ ػهٗ انظؼٛذ رٚذبٌ   ّرزفق ُذٍ الٌزبئظ هغ

ػجذ  ( 19)(7001يذًذ ػشًبٖٔ  ( 1و( 7008جٗ )طبيخ دظُٗ انشٕرث (1و( 8992 

أى األااا ٗزؾطي ثهْاح ألتل ئذا كبى الزناٗت  (88و( 7001انؼشٚش انًُز َٔبرًٚبٌ انخطٛت 

صبضب ثٌْع الٌ بل الووباش ّأى ٗزتوي أُن الؼتلد الؼبهلخ لٔ ُذا الٌ بل ّأى رزن ثٌفص 

 ك٘ف٘خ اضزخناهِب لٔ الوٌبلطخ.

 انيزض انثبَٗ ٔانذ٘ ييبدِ  ثذنك ٚزى االطزجبثخ ػٍ
رْعن لرّر ذاد ا لخ اؽهبئ٘خ ث٘ي هزْضط ااعبد الق٘بش القجلٔ ّكلا هي هزْضط 

ااعبد الق٘بش الجؼنٓ ّهزْضط ااعبد الق٘بش الززجؼٖ لٔ الق٘بضبد الوِباٗخ ت٘ن الجؾش 

 ّلهبلؼ الق٘بش الجؼنٓ ّالززجؼٖ.

 االطزُزبجبد :
ّئضزٌباا الٔ هب أظِررَ ًزبئظ الجؾش رْضل  لٔ ضْا أُنا  الجؾش ّلرّ  الجؾش  

 الجبؽش الٔ ا ضزٌزبعبد الزبل٘خ:

  راناٗجبد الرلؼاابد األّلوج٘ااخ  لِااب رااأص٘ر ئٗغاابث٘ٔ ػلاأ عو٘ااغ الق٘بضاابد الجنً٘ااخ ت٘اان الجؾااش

 الغلْش ًهفب (. –الورًّخ  –الرلؼخ الوو٘زخ  –الٌير  –ّالوزوضلخ لٔ )الخي   

 ِب رأص٘ر ئٗغبث٘ٔ ػلٔ ػسّم القْح الخبضخ للوهباػ٘ي .رناٗجبد الرلؼبد األّلوج٘خ  ل 

  رناٗجبد الرلؼبد األّلوج٘خ  لِب رأص٘ر ئٗغبث٘ٔ ػلٔ هطزْٓ  األااا الوِبآ  للوِبااد

 هطسخ الْضط الؼسط٘خ (  -ت٘ن الجؾش ّالوزوضلخ لٔ ) الجرهخ الؼبل٘خ  

 انزٕصٛبد :
 ًب ٚهٗ :إطزُبدا انٗ يب رٕصم انّٛ يٍ َزبئج   ٕٚصٗ انجبدث ث

 ثبنُظجخ نهًذرثٍٛ :

القْح لزؾط٘ي ػسّم  ّلٔ هراؽل األػناا الخبص   ريج٘ق رناٗجبد الرلؼبد األّلوج٘خ-

 .للوهباػ٘ي

ئػيبا اّااد ضقل للوناث٘ي للزؼر  ػلٔ الزناٗجبد الؾنٗضخ ّاألضبل٘ت الزناٗج٘خ الؾنٗضخ -

 الوطزخنهخ لٔ الزناٗت .

ث سل ٗؾبكٔ الوطبا الؾركٔ ّالسهٌٔ للوِباح هغ هراػبح   ريج٘ق رناٗجبد الرلؼبد األّلوج٘خ-

 رقط٘وبرِب .

 ثبنُظجخ نهجبدثٍٛ :

أعراا الوسٗن هي النااضبد الووبصلخ ليج٘ؼخ الجؾش ػلٔ الوطزْٓ األااا الوِبآ الوركت  -

 للوهباػخ الؾرح ّثهفخ صبضخ الٌب ئ٘ي.

 ئعراا اااضبد ػلٔ لئبد ّزً٘خ ّهراؽل ضٌ٘خ هخزلفخ . -
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 نًزاجغقبئًخ ا

 انًزاجغ انؼزثٛخ )ٔالً :

الزاناٗت الرٗبضاٖ " األضاص الفطاْ٘لْع٘خ "   ااا و( :8992)ثٕ انؼال ادًاذ ػجاذ انيزابح   -1

 الفسر الؼرثٖ   القبُرح .

 السواااٖ ّالس٘فاااٖالزؾل٘ااال  (:7001)دًاااذ ػجاااذ انذًٛاااذ ػًااابرح  يذًاااذ َجااإٖ االاااازو   -2

الرٗجااٍْ( لاأ اٗبضااخ لوِااباح الؼااخ الْضااط الؼسطاا٘خ ) خالج٘ااْ ه٘سبً٘س٘االلخهاابئ  

هغلااخ ػلو٘ااخ هزخههااخ لاأ ػلااْم  –الوهااباػخ الرّهبً٘ااخ  ًظرٗاابد ّريج٘قاابد 

 عبهؼخ ا ضسٌناٗخ . –كل٘خ الزرث٘خ الرٗبض٘خ للجٌ٘ي  –الزرث٘خ الجنً٘خ ّالرٗبضخ 

م(: رأص٘ر ثرًبهظ رناٗجٖ هقزرػ ثبألصقابل ػلاٖ لبػل٘اخ أااا 2001))طبيخ دظُٗ انشٕرثجٗ -3

لوهباػ٘ي السجبا  اضبلخ هبعطز٘ر ر٘ر هٌ ْاح  كل٘خ الزرث٘خ هِباح ثرهخ الهنا ل

 الرٗبض٘خ   عبهؼخ لٌيب

رْع٘ااخ ّرؼاانٗل هطاازْٓ   ًظرٗاابد الزااناٗت الرٗبضاأو(: 8991انظااٛذ ػجااذ انًقصاإد   -4

 ا ًغبز  هسزجخ الؾطٌبا  القبُرح.

 )الزاناٗت ّلطاْ٘لْع٘ب القاْح(  الرٗبضاًٖظرٗابد الزاناٗت (: 8992انظٛذ ػجذ انًقصٕد  -5

 هركس السزبة للٌ ر  القبُرح.

(: راأص٘ر اضازخنام الزاناٗت الوركات ػلأ 2002)  يظؼذ دظٍ يذًذ انجزار٘إٚٓبة دبيذ  -6

ريااْٗر القااناح الؼتاال٘خ ّلؼبل٘ااخ أااا هِااباح الؼااخ الْضااط الؼسطاا٘خ للوهااباػ٘ي  

الؼب اار لؼلااْم الزرث٘ااخ الجنً٘ااخ ّالرٗبضااخ   كل٘ااخ الزرث٘ااخ  الؼلوااٖ الاانّلٖالوااإرور 

 . اإلضسٌناٗخخ للجٌ٘ي  عبهؼخ الرٗبض٘

ّػلتزِااب ثوطاازْٓ ا ااا  الؼتاالٖ: ًطاات الزااْازى و( 7087راابيز ػًاابد انااذٍٚ طااؼٛذ   -7

للوهباػ٘ي  اضبلخ اكزْااٍ ر٘ر هٌ اْاح  كل٘اخ الزرث٘اخ الرٗبضا٘خ للجٌا٘ي  عبهؼاخ 

 ثٌِب.

أثربرنااجمم مرحاارت ريحااارثبا األثرااجل ييااع  جييثاا  ب اا  (: م7991) صببى ع ى ببب   بب  -2
مجموياا  ارسااروى ييااع اراارجيثن ريملااجريثن اركبااجرت رسااجر  مججسااحثرت  حركااج 

 . ججم   اإلسكنارث 
ثنااضخ ثؼٌاْاى "أصار اضازخنام ثؼاض ّضابئل راناٗت القاْح (:8991  صالح يذًذ ػظزاٌ -9

الناعخ الضبً٘خ   لوهباػٖالخبضخ ػلٔ لبػل٘خ أااا هغوْػخ ؽركبد الرلغ ألػلٔ 

 .اإلضسٌناٗخض٘خ للجٌ٘ي  عبهؼخ اضبلخ اكزْااٍ  كل٘خ الزرث٘خ الرٗب

الو٘سبً٘سب الؾْ٘ٗاخ " األضاص الٌظرٗاخ ّالزيج٘ق٘اخ "   و( :8991طهذخ دظٍٛ دظبو انذٍٚ   -10

   ااا الفسر الؼرثٖ   القبُرح . 1ل

القْح الؼتل٘خ "رهو٘ن ثرًبهظ القْح و( :7002ػجذ انؼشٚش )دًذ انًُز   َبرًٚبٌ انخطٛت   -11

 رذح للسزبة الرٗبضٖ   القبُرح .ّرخي٘ط الوْضن الزناٗجٖ   األضب

الوؼاابا    )ًظرٗاابد ّريج٘قاابد(  ااا الرٗبضااٖ(: الزااناٗت 1992)ػصاابو ػجااذ انخاابنق  -12

 .اإلضسٌناٗخ

اٗبضخ الوهباػخ   الوركس الؼرثٖ  لٖالٌظرٗخ ّالزيج٘ق و( :7007ػالء يذًذ  قُبٔ٘   -13

 للٌ ر   الستبزٗق .

خ الجنً٘اخ ػلأ هطازْٓ أااا ؽركاخ رأص٘ر ثؼاض ػٌبضار الل٘بتا(: 8991 قُبٔ٘ػالء يذًذ  -14

الره٘ااخ الخلف٘ااخ لااٖ الوهااباػخ  اضاابلخ اكزااْااٍ  كل٘ااخ الزرث٘ااخ الرٗبضاا٘خ  عبهؼااخ 

 الستبزٗق. 

نظرثاااج  ":االحججهاااج  ارحاثثااا   اااع ارحاااارثا اررثج اااع(م9009) ى بببب يكىوبببو    ببب  ن -15
 .تمنشأةارم جرفتاالسكنارث  7ارجزءارثجرثتى" وحىبثرج 

رأص٘ر ثرًبهظ رخه  ثبألصقبل ػلأ لبػل٘اخ األااا الوِابآ  :(8991  ػهٗ انظؼٛذ رٚذبٌ -16

   كل٘خ الزرث٘خ الرٗبض٘خ للجٌ٘ي  عبهؼخ ؽلْاى.الؼلوٖللوهباػ٘ي  الوإرور 
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الغاسا الضابًٖ   –الٌظرٗخ ّالزيج٘ق لٖ اٗبضخ الوهاباػخ و(:8991ػهٙ انظؼٛذ رٚذبٌ   -17

 ااا الفرتبى الوٌهْاح .

هقزرػ للقاْح لزؾطا٘ي ااعاخ هِاباح  رناٗجٖر ثرًبهظ (: رأص2007٘)يذًذ إطًبػٛم انجًبل  -12

هطسخ الْضط الؼسطا٘خ لأ الوهاباػخ الرّهبً٘اخ  اضابلخ هبعطاز٘ر ر٘ار هٌ اْاح   

 كل٘خ الزرث٘خ الرٗبض٘خ للجٌ٘ي  عبهؼخ ؽلْاى.

 الجانًٖ(: رأص٘ر ثؼض الزناٗجبد الخبضخ ػلٔ هطازْٓ األااا 2003)ػشًبٔ٘يذًذ انظٛذ  -19

ضط ّالرلغ للزقْش للوهباػ٘ي  اضبلخ هبعطاز٘ر  كل٘اخ ّالوِبآ لؾركخ هطك الْ

 الزرث٘خ الرٗبض٘خ  عبهؼخ الستبزٗق.

  اااالوؼبا  القبُرح.13م(:ػلن الزناٗجبلرٗبضٔ ل1994)دظٍ ػالٖٔ يذًذ -20

ُأ  لليجبػاخ   هاب م(:هجباب الزاناٗت لأ اٗبضاخ الوهاباػخ 2005)انزٔثٙ  رظب يذًذ -21

  األضسٌناٗخ.1ل

 –موسوعة المصارعة الرومانية والحرة للهواة )تعليم :م(0223ي محمود )ـد علـمسع -99

 تحكيم(، دار الكتب القومية، المنصورة. – ةإدار –تدريب 

يكمد ل إكب ى م يكتد و  يك واضبب  دي  يك ىاىبل ك ر ب  : م(022 1)ي محمودـد علـمسع -23
   يكت زوع ىجامعل يكمرص  ة

األضاااص الٌظرٗاااخ  (:8991  يظاااؼذ ػهاااٗ يذًااإد  يذًاااذ انزٔثاااٗ  دظاااٍ ػجاااذ انظاااالو -24

 ّالزيج٘ق٘خ للوهباػخ الرّهبً٘خ ّالؾرح  عبهؼخ ا ضسٌناٗخ.

حااأثثر برنااجمم مرحاارت ريحااارثا م(: 8811محم  د ا   ر بياو   ي ) ،د عل  م محم  ودـمسع   -25
بجألثرااجل ييااع ارححماال ار  اايع اراااثنجمثكع اررااج، بجرملااجريثنت ارمجيااا ارراباا ت 

 .م7911ارمؤحمر اراورع رحجرثخ وييوم اررثج  ت 
(:رااأص٘ر اضاازخنام ثؼااض أضاابل٘ت رٌو٘ااخ القااْح الؼتاال٘خ ػلاأ 2002)َجٛاام دظااُٗ انشاإرثجٗ -26

 الؼلوااٖ الاانّلٖلبػل٘ااخ أااا هِااباح الؼااخ الْضااط الؼسطاا٘خ للوهااباػ٘ي  الوااإرور 

الؼب اار لؼلااْم الزرث٘ااخ الجنً٘ااخ ّالرٗبضااخ  كل٘ااخ الزرث٘ااخ الرٗبضاا٘خ للجٌاا٘ي  عبهؼااخ 

 .  اإلضسٌناٗخ

 ُجٛخثبَٛبً : انًزاجغ األج
27- Belal Morsy Witwit (2016) : The effectiveness of the use of  certain 

Olympic barlifting exercises in The development of under-lifting skill 

performance power for wrestlers . research , the Assiut journal of 

sports science and arts (AJSSA) , October,. 

28- Ian Taylor & David Vear (1998): Taylor on hockey, firest published, 

greater house, London. 

29- Jarman; T & Hanley; R (1983) : Wrestling for Beginners , 

Contemporary Books Inc, Chicago,. 

30- Novikov,A., (1999): Strength training for wrestling, Athlon, Roma, 

31- Petrove., R., (1986): Free Style and Greco-Roman Wrestling, Publisher  

International Amateur Wrestling Federation- FILA,. 

32- T.Geff Chandler (1998) :Sport specific muscle strength imbalance tennis, 

national strength and conditioning association 

33- Thomas, R. Baechle, EdD, Cscs (1994): Essentials of strength training 

and conditioning, National strength & conditioning association u.s.). 

34- Westcott W (1995) :Strength fitness physiological principles and training 

techniques 4
th

 ed., brown and benchmark publishers Dubuque. IQula.



 

   

 
 

 


