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 تطبيقات للمبادئ واألسس الفنية أللعاب الساحة والميدان

  ( للرجال + العشاري للسيدات  االلعاب المركبة )السباعي

  سباقات الحهاجز والمهانع 

تعتبخ سباقات الحؾاجد والسؾانع مؽ أمتػع مدػابقات السزػسار واصعبيؽ تكشيػ ألنيا تجسع 
بيؽ األداء الفشي في االجتياز والدخعة فػي الخكض والتؾافق التاـ والسخونة والخشاقة في 

الشدػاء والخجاؿ أما  حخكات الجدؼ . ويعتبخ سباؽ الحؾاجد مؽ السدابقات التي يذػتخؾ فييػػا
السؾانع فيي إحجى مدابقات الخجاؿ ومؽ أصػعب أنػؾاع السدابقات في األداء ألنيا تحتاج 

ـ مؾانع . وتتشؾع  3000مانع في سباؽ  35إلى مجيؾد كبيخ حيػث يجتػاز فييػا الالعب 
ؾاجد ـ ح 110مدابقات الحػؾاجد والسؾانع إلى عجة مدابقات تتشاسب مع نؾعية العجائيؽ . 

ـ مؾانع فيعتسج سباؽ الحؾاجد والسؾانع إلى مدابقات وارتفاعػات  3000ـ حؾاجد  400
معيشػة حجدت طبقا لخبخات وأبحاث عمسية بحيث يغيخ الذكل الجسالي لمعبػؾر والؾصؾؿ 

  . إلى أفزل مخاحل الدخعة والسقجرة في الدباؽ



ـ  400ـ حؾاجد  100رجاؿ نداء  ويشقدؼ سباؽ الحؾاجد والسؾانع طبقًا لمقانؾف الجولي إلى
 ـ حؾاجد  3000حؾاجد وفي الدشؾات األخيخة أدخمت فعالية 

م حهاجز ومتطلباتها الفنية ينقسم سباق الحهاجز إلى عدة نهاحي فنية  111 ركض
 : أساسية هي

 البجء والعجو حتى الحاجد األوؿ -1

  : خظؾة الحاجد وتشقدؼ إؿ -2 

 الؾضع قبل الحاجد -أ

 بعج الحاجد الؾضع -ب

  حخكة الخجل القائجة -جػ

  حخكة الخجل الشاىزة -د

  حخكة الحراعيؽ --ىػ

  حخكة الجحع -و

 ( الخكض بيؽ الحؾاجد ) الخظؾات الثالث بيؽ الحؾاجد -3

 . الخكض بعج الحاجد األخيخ حتى خط الشياية -4

  - : البجء والعجو حتى الحاجد األوؿ -1

خظؾات وىحه الشدبة  7خظؾات والداؽ القائجة لعجائي الػ  8ػ تكؾف الداؽ الشاىزة لعجائي ال
القريخة لسدافة الخكض عمى الستدابق أف يحرػل عمى سخعة عالية ألف الدخعة ألوؿ مانع 
ىي أخخ مدتؾى أمػا ارتفػاع الدخعة بيؽ الحؾاجد ليدت كثيخة . وبعج االنظالؽ ومؽ ثالث 

 .يخى الحاجد ويديل اجتياز السانعإلى أربػع خظؾات يكؾف وضع الجحع قائؼ لكي 



خظؾة الحاجد : تذكل خظؾة الحاجد مؽ تخؾ الداؽ الشاىزة األرض إلى ىبػؾط  -2
الداؽ القائجة عمى األرض فيي ميسة وعميو أف تكؾف بحالة جيجة وسخيعة وطؾؿ مدافة ىحه 

 : ( ـ وتتكؾف مؽ مدافتيؽ 3.50الخظؾة ) 

 (ـ  ۲۰ ٫  ۲) -ـ 2السدافة قبل السانع  -أ 

   ـ 1.60 –ـ  1.40السدافة بعج السانع تذكل -ب

السدافة قبل السانع أكبخ مؽ السدافة بعج السانع لكي يدتظيع العجاء مؽ مخجحة رجمو أعمى  
أماـ نحؾ الحاجد بديؾلة أما السدافة ب السانع فقريخ كي يدتظيع العجاء مؽ اليبؾط إلى 

  . األرض بدخعة لستابعة بعػج حخكة الخكض

حخكة الخجل القائجة : وىي حخكة كاممة لسخجحة سخيعة أماـ أعمى باتجاه حافة الحػاجد  ج/
وبحخكة فعالة ونذظة أثشاء العبؾر نحؾ األسفل لميبػؾط وجػاءت ىػحه الحخكة مؽ خالؿ الفعل 
السعاكذ لحخكة الجحع لتخجـ حخكة مشخفزة مؽ مفرل الخكبة عشج عبؾر الكعب حافة 

ل الخكبة في وضع مثشي قمياًل وليذ مسجودًا مجًا كاماًل مسا يأثخ عمى السائع وأف يكؾف مفر
 الدخعة .

حخكة الداؽ الشاىزة : تبجأ حخكة الخجل الشاىزة عشج دفعيا لألرض قبل الحاجد  -د
وتشتيى مع استخجاميا إلى الخظؾة األولى بعج دفع الخجل مؽ األرض تبجأ بحخكة فعالة 

خاء عشجما تكؾف الخجل الحػخة قخيبة مؽ حافة الحاجد . أف متأخخة لخجل الشيؾض وبؾضع ارت
أىسية تأخيخ الخجل الشاىزة وسػحبيا نحػؾ الحاجد يزسؽ ابتعاد الخجل القائجة عؽ رجل 
الشيؾض أثشاء اليبؾط خمف الحاجد مذكمة الخظؾة األولى السشاسبة . عشجما يرل كعب قجـ 

حخكة سحب قجـ الخجل الشاىزة فتذكل زاوية  الخجل القائجة إلى حافة السانع تبػجأ عسميػة 
ركبة الخجػل الشاىزػة أف ػ تقخيبًا قائسة . ، مشظقة العجد ثؼ تشذخىا جانبًا واتجاه القجـ أفقي 
والدػاؽ | امية ركػ مشبدظة نحؾ األسفل وحخكة الفخح مختفعة قمياًل نحؾ األماـ فؾؽ الحػاجد 

جة عمى األرض ال يػداؿ عسػل الدػاؽ والدخعة الػ لسا كاف قػ وأثشاء لحغة ىبؾط الخجل القائ



الشاىزة غيخ مشتيي تسامًا فعشجما تكؾف ركبة الخجل الشاىزػة باتجػاه | إو ليض الخكض 
عشج ذلػ تيبط القجـ عمى األرض مذكمة الخظؾة األولى وتمعػب ىحه الخظؾة دورًا فعااًل 

  . الستسخار سخعة الخكض

كل حخكة الحراعيؽ أثشاء حخكة الداؽ القائجة أماـ أعمى بػشفذ حخكة عسل الحراعيؽ : تذ -ىػ 
الؾقت عشج الحراع السعاكدة لألماـ وتكؾف قخيبة مؽ قجـ الخجل القائجة أما الحراع الثانية تكؾف 
مثشية جانبًا خمف الكتػف وتأخػح حخكػة الػخكض االعتيادي وعشجما تربح الخجل الشاىزة 

 .ع األمامية وإعادتيا لمخمف بحخكة مقاربة لحخكة " الكؾعلألماـ بشفذ الؾقت تثشي الحرا 

 

  م حهاجز 011سباق 

ـ حؾاجد مؽ أعشف مدابقات الحػؾاجد وذلػػ قاؿ لسالحغة عيؾر التعب  400يعتبخ سباؽ 
لقاء عالي ججا مؽ المياقة البجنية والسيارة  -عمى الالعبيؽ لحا يتظمب ليحه السيػارة مدػتؾى 

  . الجيجة

  المقاييس

مؽ البجاية إلى أوؿ حاجد  ۱۰۱۰ – ۷ ٫ ۱۰حؾاجد  ۰۰عجد الحؾاجد االرتفاع  السدافات
 ـ  40بيؽ الحؾاجد الحاجد األخيخ لخط الشياية 

 : ما السخاحل الفشية ليحه السيارة ىي

  البجء والعجو إلى أوؿ حاجد -1 

 خظؾة الحاجد  -۲

 ـ  ٣٥ـ  45الخكض بيؽ الحؾاجد  -3

 د الخيخ حتى نياية الدباؽالخكض بعج الحاج -4



البجء والخكض إلى أوؿ حاجد البجء يكؾف مؽ وضع الجمؾس خمف خط البجاية وعمػى - 1 
ـ  45( األيسؽ لسجاؿ الستدابق . تقجر السدافة مؽ البجء إلى الحاجد األوؿ  ٦٤الجانػب ) 

 . خظؾة وتديج خالليا طؾؿ الخظؾة تػجريجياً  ٢٢يقظع معغؼ عجائي | السدافة في ) 

خظؾة الحاجد تذكل خظؾة الحاجد مؽ تخؾ القجـ لخجل االرتقػاء األرض إلػى ىبؾط  - ۲
ـ وتكؾف السدافة قبل الحاجد أكبخ مؽ السدافة بعج  ۰۱۲۰قجـ الداؽ القائجة وتقجر مدافتيا 

الحاجد . وتبجأ عشج ىبؾط قجـ رجل االرتقاء قبل الحاجد تتحخؾ وبػشفذ الؾقت الخجل الحخة 
ـ أعمى وىي مشثشية مؽ مفرل الخكبة مػع ميل الجحع لألماـ أثشاء أمتجاد الحراع إلى األما

السقابمة ليا وعشج وصؾؿ قجـ الخجل الحخة حافة السانع تتخؾ رجل االرتقاء األرض وتدحبيا 
ثؼ نذخىا جانبػًا وعشج ىبؾط الخجل الحخة عمى األرض تتحخؾ امامًا عاليًا مشثشيػة مػؽ مفرل 

اع الجحع إلى األعمى ثؼ تدحب رجل االرتقاء فؾؽ الحاجد مباشخة مثشية مؽ الؾرؾ مع ارتف
 . مفرل الخكبة إلى األماـ أعمى مؤدية الخظػؾة األولى بعج الحاجد

ـ فيجب عمى العجاء أف يقظع ىحه  35الخكض بيؽ الحؾاجد تقجر السدافة بيؽ الحؾاجد -3
ا العػجائيؽ بػو خظؾة عمسًا بأف الحؾاجد السدافة بعجو خظؾات ثابتة ومحجدة وغالبًا ما يقظعي

مؾضؾعة أما حؾؿ السشحشي أو عمى السدتكيؼ فعمى الستدابق أف يكؾف ذو مقجرة كبيخة مؽ 
االحتفػاظ ب بدػػخ عتو أثشػاء عبؾره الحاجد في السشحشي نغخًا لتأثيخ القؾة الظاردة السخكدية 

اتو ولعػجـ تػؾفػخ قػؾة التحسل عميو فتقل سخعتو وىشاؾ بعض الالعبيؽ وكل حدب إمكاني
الالزمة بدبب التعب قج يزظخ وخاصة بعج الحاجد الدػابع أو الثامؽ فتدداد عجد خظؾاتو 

  . خظؾة ۰۱و  ۰۷إلى 

 الخكض مؽ الحاجد األخيخ حتى خط الشياية -4

ـ بعج عبؾره الحاجد األخيخ إلى خط الشياية يدخع بعجىا الستدابق  40يبقى أماـ الستدابق  
  . أقرى قؾة وسخعة يستمكيا حيث يتحػجد مخكد الالعب خالؿ ىحه السدافةب

 



  م حهاجـز نسـاء ۰۱۱سباق 

ـ حؾاجد . وأجخى  ۰۰ـ حؾاجد لمشداء لعبة حجيثة جاءت عؾضًا عجا  ۰۰۰يعتبخ سباؽ 
  1968ىحا الدباؽ رسسيًا وألوؿ مخة في عاـ الجورة األولسبية بالسكديػ . 

ت ىحا الدباؽ وإجخاءات تظؾر السدػتؾد لمشداء والعخض الجيج ألىسية متظمبات وحاجا
  . ـ حؾاجد 80والحدؽ لمعجو يعظي الفخصة األكبخ إلعيار اإلمكانيات عشو في سباؽ 

  : التمارين األساسية 

سؼ لثالث ٧٦٦-٦٦الخكض الجتياز مؽ ثالث إلى خسدة حؾاجد بارتفاعػات مػؽ  -أ
  . خظؾات مؾزونة

إلى أوؿ حاجد ثؼ بيؽ الحؾاجد وبالتجريج إلى أف ترل إلى السدافة  تؾسيع السدافة -ب
  . القانؾنية

 سؼ لثالث خظؾات٧٦-٦٦البجاية مؽ الؾقؾؼ ، والخكض الجتياز ثالثة حؾاجد بارتفػاع  -جػ
.  

 الخكض البجاية مؽ الجمؾس الجتياز الحاجد األوؿ فقط . -د

  . و خسدة أو سبعة وىكحاالبجاية مؽ الجمؾس الجتياز ثالثة حؾاجد أ -ىػ 

 التمارين المساعدة : -

االستشاد عمى الحائط بالحراعيؽ وعسمية الثشػي والسػج لمخجػل القائجة ولعجة مخات ثؼ نفذ  -أ 
التسخيؽ لخجل االرتقاء وذلػ بالدػحػب : الشذخ جانب مع الدحب لالماـ ثؼ اليبؾط وىكحا 

 لعجة مخات . 



أوزاف في األقجاـ لكال الخجاد رجل القائجة ورجل االرتقاء .  نفذ التسخيؽ األوؿ مع وجؾد -ب
مؽ الؾقؾؼ مع وضع الخجل القائػجة لألمػاـ ثػؼ حخؾ الحراعيؽ والجحع ولؾجؾد وزف خمف  -جػ

 . الجحع

  األخطاء القانهنية لركض الحهاجز

  . ال يجؾز لمستدابق أف يتجاوز عمى مجاؿ غيخه -1

  . جانب أي حاجدال يجؾز مخور قجمو مؽ عمى  -2

  . ال يجؾز إسقاط الحؾاجد عسجًا عمسًا بأف إسقاط الحؾاجد بجوف عسج ال يدبب لو عائقاً  -3

  . إذا عسل الستدابق محاولتيؽ فاشمتيؽ -4

  . إذا سبب الستدابق إعاقة لستدابق آخخ  -5

  . إذا لؼ يرل إلى خط الشياية -6

  . قات الحؾاجدتشظبق جسيع قؾاعج مدابقات الجخي عمى سبا -7

 

 القرص قذف مسابقة

 من للسٌدات كجم 1 و للرجال كجم 2 وزنه لرص لذف فٌها ٌتم المٌدان مسابمات احدى هى

 كما ممكنة مسافة ألبعد المرص لذف منها الهدف وٌكون م2.5 لطرها طول دائرة داخل

 العبٌنوال االدارٌٌن سالمة لضمان سٌاج أو لفص داخل من الرمٌات جمٌع تؤدى أن ٌجب

 . والمتفرجٌن

 -: القرص لقذف الفنية المراحل

 المرص وحمل مسن -1

 ( للدوران االعداد)  التمهٌدٌة المرجحات -2

 االول الدوران مرحلة -3



 الثانى الدوران مرحلة -4

 الرمى وضع -5

 الرمى -6

 المتابعة -7

 

 -: القرص وحمل مسك أولا 

 الى االصابع وتشٌر(  االصابع سالمٌات)  لالصابع االخٌرة المفاصل على المرص ٌحمل

 الرسغ وٌكون المرص على االبهام وٌستند الٌد رسغ على المرص ٌستند.  المرص حافة

 . استمامته كامل وعلى مسترخى

ا   -( : للدوران العداد)  التمهيدية المرجحات مرحلة ثانيا

 فى خفٌف انثناءو الكتفٌن باتساع المدمٌن(  ولوف)  الرمى لممطع مواجه ٌكون الظهر

 نفس فى الجذع لف مع المرص مرجحة ٌتم.  المدمٌن أمشاط على االرتكاز وٌكون الركبتٌن

 االعداد المرحلة هذه من الهدف وٌكون تمرٌبا   الكتف مستوى فى الذراعٌن وتكون الولت

 على ٌعمل مما مرات ثالث من أكثر التمهٌدٌة المرجحات تكرار ٌفٌد ال ملحوظة.  للدوران

 . الرمى حساسٌة وفمد واالرهاق بالتعب الالعب ابةاص

ا   -: الول الدوران مرحلة ثالثا

 ٌتم بحٌث بسالسة الشمال ناحٌة والذارع والجذع والحوض والركبة(  الكعب)  المدم لف

 الرجل على االرتكاز وٌتم الرمى اتجاه فى سرعة بألصى االجزاء تلن بٌن الحركى النمل

 بطرٌمة الٌمنى الرجل مرجحة ثم.  الجسم خلف الرامى الكتف وٌبمى المنثنٌة الٌسرى

 .الدائرة محٌط عبر منخفضة

ا   -: الثانى الدوران مرحلة رابعا

 مستوى فوق الرامى الذراع وٌكون لالمام الٌسرى المدم تدفع الٌمنى الرجل مرجحة أثناء

 . داخللل وتلف المدم مشط على بفاعلٌة الٌمنى المدم تهبط.  الجسم وخلف الحوض

ا   -: الرمى وضع خامسا

 مرئٌا   المرص وٌكون(  الخلفى الطعن)  المنثنٌة الٌمنى الرجل على الجسم وزن ٌرتكز

 . الٌمنى الرجل فوق الكتف محمور وٌكون الجسم خلف



ا   -: الرمى سادسا

.  للحوض االٌمن بالجانب والدوران الحوض ثم الركبة ثم للداخل الٌمنى الرجل كعب لف

 الكتف من ألل مستوى عند الٌد المرص وٌترن الرمى ممطع باتجاه الرمى راعذ سحب وٌتم

 المرحلة هذه تعتبر لذلن ممكنة مسافة ألبعد المرص لذف المرحلة هذه من الهدف وٌكون. 

 . نظرى وجهة من المرص لمذف فنٌة مرحلة أهم

ا   -: المتابعة سابعا

 مع الٌمنى الرجل انثناء.  لمرصا من التخلص بعد بسرعة الرجلٌن بتبدٌل الالعب ٌموم

 حفظ المرحلة هذه من الهدف وٌكون لالسف الجذع ومٌل للخلف الٌسرى الرجل مرجحة

 . الجسم توازن

 

 -:القرص لرمي التعليمية الخطوات

 (: التمهيدية)  اإلعدادية التمرينات:  أول

 . ودورانه ودحرجته األصابع سالمٌات على وحمله(  اإلحساس)  المرص على التعرف-1

 . الساعة عمرب اتجاه مع المرص دوران مالحظة مع مختلفة تعوٌدٌه تمرٌنات -2

 . والٌسار الٌمٌن باتجاه بالمرص دورانات عمل -3

 . األرض على ودحرجته المرص حمل -4

 . مستمٌم خط فً كان مسافة أي مالحظة مع مسافة ابعد الى المرص دحرجة -5

 . معٌن لهدف المرص دحرجة -6

ا ث  : المرجحة الالعبين تعليم:  انيا

 استخدام مع ثم( الماع ، التتابع ،عصى اطواق)  ادوات مع ثم اداة بدون المرجحة تعلٌم ٌتم

 مسند بدون لرص ثم بمسند لرص

 

ا   :الرمي وضع تعليم: ثالثا

 عدات ثالث فى مثال  ........  كاالتً عدات فً الرمً وضع اخذ - أ

 الرمً باتجاه االٌسر الجانب ، تٌنمتباعد والمدمٌن الولوف -1



 الجلوس وضع الخذ نصفا الركبتٌن ثنً -2

 مالحظة مع الٌمنى الركبة مستوى ٌتخطى االٌمن الكتف ، الٌمٌن جهة الجدع لف -3

 ( الثبات من الرمى)  الرمً بوضع الخاص التكنٌن

 

ا   . الرمي وضع من الرمي:  رابعا

 . كامال وامتدادهما برجلٌن الدفع مالحظة مع ةالمرجح بعد الرمً ثم الرمً وضع اخذ -1

 ( .ألماع ، التتابع ،عصى أطواق) مختلفة بأدوات الرمً وضع من الرمً -2

 . مختلفة وأوزان بادوات الرمً وضع من الرمً -3

 . الرمً سرعة وزٌادة تغٌٌر مع السابمٌن التمرٌنٌن نفس -4

 . عدات فً الرمً وضع تعلٌم -5

ا   ( . الدوران)  الرمي كةحر تعليم: خامسا

 . كاملة دورة ، الدورة ارباع ثالث ، دورة نصف ، دورة ربع من الرمً تعلٌم -1

 . الرمً وضع من ، دورة ربع من رمً -2

 . الرمً منطمة مواجه والظهر الولوف ، دورة نصف من الرمً -3

 . الدوران مع الرمً لمنطمة مواجه األٌمن الجانب ، الدورة ارباع ثالث من الرمً -4

 . اداة استخدام مع السابك التمرٌن نفس -5

 بالمدم الحركة مبتدئا والرمً دورة نصف الدوران ثم بالمشً التراب خطوات ثالث من-6

 . الرمً لحظة أماما الٌسرى المدم تكون حتى الٌسرى

 القرص قانون

 كجم1 للسٌدات كجم 2 للرجال الوزن

 

 

 



 مسابقات الهثب

 القفز بالزانة:

قفد بالعرا مؽ الفعاليات السعقجة ، يتكؾف مؽ عجة لياكل حخكية مختمفة األجشاس ، ال
ويذتسل عمى االنتقاؿ مؽ الحخكات الجورية في االقتخاب ) الخكزة التقخبية ( الى الحخكات 
غيخ الجورية في السخاحل الالحشة ، فاف اعساؿ القاىخة تعتسج في وضعية التعمق وتؤدي عمى 

قابمية كبيخة عمى التقؾس زالدالة العسخية الفايبخ كالس ( ، ويخجع ارتفاع عسؾد متحخؾ ذي 
 مدتؾى االرقاـ العالسية في القفد بالعرا الى العؾامل اآلتية 

 تظؾر استخجاـ  والعرا ( - ١

 القفدةتكشيػ  خيؾ تظ - ۲ 

 ارتفاع مدتؾى القجرات البجنية والسيارية مؽ خالؿ عسمية التجريب . - ۰ 

 

 عهامل التي تهثر في دقة األداء الحركي للقفز بالعصا فهي كاآلتي :اما ال 

رضيع أدـ االرتقاء في الؾضع الرحيح بالشدبة لخط عسل القؾة مؽ ناحية ونقظة  - ۰ 
 التعميق عمى الدانة مؽ ناحية اخخى 

وضع الدانة في السدتؾى األمامي مع حخكة مخجحة الجدؼ في رحمتو الى العارضة  -2 
 ؾى الستعامج عمى العارضة وفي خط مدتكيؼ مع اتجاه نفع القرؾروىؾ السدت

بقع ركية الخجل ) اليسشي ( الى األماـ و االعمى مع لحغة االرتقاء واف فؽ األداء  - ٣ 
 :الحخكي لمقفد يتؼ تحت تاثيخ القؾة االتية

 دانة .مخكبشا القؾة العخبية واألفكية ( لحغة االرتكاز لالرتقاء وتاثيخىا عمى ال -أ  



 وزف الجدؼ وتاثيخه الى األسفل  -ب  

 .تقابل الذعؾر والجفع بالحراعيؽ األيسؽ واأليدخ في طخؼ الدانة األعمى -ج 

 المراحل الفنية للقفز بالعصا الزانة

 مدػ العرا ) الدانة ( -۰ 

 االقتخاب -۲ 

 الغخس -3 

 االرتقاء ) الشيؾض (  -4 

 (L التعمق والسخجحة ) ووضعية حخؼ -5

 ( Lتظؾيل الحخؼ  -6 (

 الدحب والجفع والجوراف -٧

 التخمص مؽ العسؾد  -٨ 

 عبؾر العارضة -9

 اليبؾط. -10

 رمي الرمح:

اف رياضة رمي الخمح ىي رياضة تتؼ داخل السمعب وىي رياضة اولسبية مؽ العاب القؾى 
ية لغيخىا والخمح ىؾ عسؾد مدشؽ مرشؾع مؽ الحجيج والدجاج الشديجي ، القؾانيؽ فييا مذاب

مؽ رياضات الخمي ، الستدابقؾف يأخحوف ثالث رميات او ستة وتحدب احدؽ رمية اي 
تكؾف ابعج مدافة ، اف الخاي السيشؽ لمخمح يجب اف يالمذ االرض حتى تكؾف الخمية 
قانؾنية ، اف الفخؽ االكبخ بيؽ ىحه الخياضة ورياضات الخمي االخخى ىي اف الستدابقيؽ ال 



خة ولكؽ لجييؼ مزسار لمجخي عمى نفذ مدتؾى مزسار السمعب وىشاؾ يكؾنؾف داخل دائ
 . خط مخسـؾ يحجد مكاف الخمي

والستدابقيؽ ستخجمؾف الجبابيذ بحيث يكؾف ىشاؾ احجى عذخ دبؾس في كل ححاء خالفا 
لسدابقات الخمي االخخى ، اف متدابقي رمي الخمح يتدارعؾف بقؾة في مكاف الجخي كسا اف 

لسظمؾبة مذابية لقؾة العبي الجخي والقفد وىحا فاف البشية الجدجية تكؾف القؾة الجدجية ا
مذابية ليحه الخياضات بعيجة عؽ البشية الجدجية الثقيمة الخاصة بسدابقات الخمي االخخى ، 

 كمؼ في الداعة 113ميال في الداعة اي مايعادؿ  70عشج انظالؽ الخمح قج تبمغ سخعتو 
 .الخقؼ الكياسي/1

 
ـ كسا اف  2.70ـ الى 2.60غ والظؾؿ مؽ 800لخمح عشج الخجاؿ الكياسي ىؾ اف وزف ا

مارس  25ـ وحققو التذيكي )جاف زيميدني( في  98.48الخقؼ الكياسي العالسي لمخجاؿ ىؾ 
ـ وما الخقؼ  2.30الى  2.20غ والظؾؿ 600ـ ، اما وزف الخمح عشج الديجات  1995

 .2001يؾليؾ  01تو )اوسميجزميشيجز( في ـ وحقق 71.54الكياسي العالسي لمسداء ىؾ 

 رمي الخمح

 
وجج الباحثؾف في مجاؿ العاب القؾى انو كي يشظمق الخمح باقرى قؾة انظالقا الطؾؿ 
مدافة مسكشة ، يجب عمى الالعب االداء بسدتؾى فشي عاؿ ، ولكي سرل تاى ىحا 

االوضاع الفشية  السدتؾى يجب الخبط بيؽ افزل طخؽ الحسل واقرى سخعة لالقتخاب وكحلػ
  .الخاصة التي تعظي لالعب احدؽ وضع لالرساؿ

 
 مدػ الخمح2/1



 
ىشاؾ انؾاع مختمفة لكبض الخمح وعمى االعب اف يختار مؽ ىحه الكبزات ما يتشاسب 
 وراحتو واستعجاده والظخيقة التي يدتخجميا في الخمي

بياـ والدبابة عمى أ/الكبزة االمخيكية : وفييا يكبض الالعب عمى الخمح بحيث يمف اال
الحافة العميا لمسمف الكخدوني )الحبل( وتمف باقي االصابع حؾؿ قبزة الخمح باحكاـ ، وفي 

 . ىحه الظخيقة تكؾف الداوية بيؽ الداعج وجدؼ الخمح تكبخ مايسكؽ
ب/الكبزة اليشغارية )السجخية(: وفييا يكبض الالعب عمى الخمح بحيث يمف االبياـ و 

ة العميا لمسمف الكخدوني وتستج الدبابة خمف الكبزة التي تثبت في الؾسظى عمى الحاف
 .تجؾيف الكف ، اما باقي االصابع فتمف باحكاـ حؾؿ مكبض الخمح

ج/الكبزة الفشمشجية : وفييا يكبض الالعب عمى الخمح بحيث يمف االصبع االوسط عمى 
ة فيي في استقامة الخسغ تقخيبا الحافة العميا لمكخدوني وقج يالمذ االبياـ السستج ، اما الدباب

اال انيا تمف بخفة حؾؿ قبزة الخمحؾتثبت قبزة الخمح في التجؾيف الظبيعي لمكف وتثبت 
 . في وضعيا ىحا بزغط كل مؽ اضبعي الخشرخ و البشرخ عمييا

د/الكبزة االلسانية : وتذبو الكبزة الفمشجية في كل شىء اال اف اصبعي الخشرخ و البشص 
بزةالخمح بجؿ االلتفاؼ فةقيا وذلػ حتى يدمعج عمى رفع مقجـ الخمح العمى يبيتاف تحت ق

 . خاصة وخاصة في حالة حسل الخمحفةؽ الكتف
ىػ/الكبزة الججيجة : وفي ىحه الظخيقة يسخ الخمح بيؽ اصبعي الدبابة والؾسظى بحيث 

ه الظخيقة يكؾف االبياـ و الدبابة في جانب واالصابع االخخى في الجانب االخخ وتدسى ىح
بالظخيقة السقرية وقي بديل استقخارالخمح في تجؾيف اليج وكحلػ يزع الخمح محاذيا 
لمداعج لتحقيق الديظخة عميو واحكاـ الكبزة عمى السمف الكخدوني مسا يؤدي الى الخمي 

  .بذجة وىحه الظخيقة يدتعسميا صاحب االصابع الظؾيمة والقؾية

 
 حسل الخمح 2/2



 
 : ىشاؾ ثالث طخؽ ىي

 
أ/ حسل الخمح اسفل االبط : يحسل االعب الخمح وذ راعو مستجة اسفل خمفا بالقجر الحي ال 
يجعل ذيل الخمحيدظجـ باالرض ويسخ الخمح اسفل االبط متجيا الى االماـ والعمى وتكؾف 

 .مقجمتو عمى جانب الؾجو ، وتكؾف مؾاجية االعب لالماـ في اتجاه السخمى
لدؽ الى االسفل : يحسل االعب الخمح فؾؽ الستف والى ب/حسل الخمح فؾؽ الكتف و ا

االماـ قميال ، ويكؾف السخفق مشثشيا ومتجيا لالماـ والسفل ويكؾف مقجـ الخمح متجيا السفل 
 . بالقجر الحي يجعل قبزتو مؾازية لعزج الستدابق

جػ/حسل الخمح فؾؽ الكتف زالدؽ العمى : يحسل االعب الخمح بحيث تكؾف الكبزة اعمى 
مؽ مدتؾى الكتف بقميل وعمى جانب الؾجو ، ويكؾف السخفق متجيا لالماـ والعزج عسؾدي 

ويكؾف المعب مؾاجيا لالماـ وىحه الظخيقة ° 30عمى الجدؼ ويختفع مقجـ الخمح العمى بداوية 
 .اقترادية لمؾقت وطبيعة االنظالؽ

  
 وقفة االستعجاد/3

 
ح باحجى الظخؽ الدالفة الحكخ عشج اوؿ يقف الالعب معتجؿ القامة وىؾ قابزا عمى الخم

طخيق االقتخاب ويكؾف مخكد الثقل والجدؼ محسال عمى القجـ اليدخى بيشسا يكؾف القجـ اليسشى 
مختكدة عمى السذط والى الخمف قميال وتكؾف قبزة الحراع عمى الخمح عشج مدتؾى االذف 

 .الة استخخاء تػػػػػػػػػػاـوالسخفق متجيا لالماـ وتكؾف الحراع االخخى بجانب الجدؼ في ح
 االقتخاب/4

خظؾة ونغخا لظؾؿ  17الى  13يحتاج العب الخمح عادة الى الجخي بالخمح لسدافة حؾالي 



متخ يتحتؼ عمى الستدابق اف يقشؽ خظؾاتو  40الى  30طخيق االقتخاب الحي يتخاوح ما بيؽ 
خمي ثابتة ومشاسبة حتى يكتذ الثقة ويزسؽ اف تبقى السدافة بيؽ نقظة البجء وقؾس ال

 . وبحلػ ال يفقج كثيخا مؽ جيجه او مؽ مدافة الخمي

 
 خظؾات الخمي /5

 
ىي الخظؾات التي بيا يعج الالعب نفدو لعسمية الخمي ، وىي عامل الخبط االساسي بيؽ 
القؾة الجافعة السدتسجة مؽ االقتخاب وإطالؽ الخمح في اليؾاء ، وتبجا خظؾات االقتخاب مؽ 

ابظة وتشتيي قخب قؾس الخمي حيث يقظعيا الستدابق في خكذ خظؾات ، العالمة الز
وتتسثل قيسة ىحه السخحمة في انيا تؤدي الى احتفاظ االعب بالدخعة السدتسجة مؽ االقتخاب 

 .   وعمى اتجاىو الدميؼ لمخمي

 
 :وتشفح خظؾات الخمي في حالة الالعب االيسؽ كاالتػػػػػػػػػػػػػػي

  
الخمي بالخجل اليدخى ثؼ اليسشى وىكحا وفي كل خظؾة مؽ الخظؾات يبجا الالعب خظؾات 

 تتحقق مخحمة ىامة مؽ مخاحل التحفد لعسمية الخمي ،
يظا الالعب العالمة الزابظة بالخجل اليسشى حامال الخمح في الؾضع الظبيعي لالقتخاب ثؼ 

الجدؼ وعشج  ياخح الخظؾة االولى بالخجل اليدخى في اتجاه الخمي دوف اي تعجيل في شكل
نقل الجدؼ وعشج نقل الخجل اليسشى لالماـ تتحخؾ الحراع الحاممة لمخمح لمخمف حيث يتدؼ 
امتجادىا حيشسا تتحخؾ اماما الخح الخظؾة الثالثة ، ثؼ يثبت الحراع الحامل لمخمح في ىحا 

امدة الؾضع مختخيا خمفا اثشاء الخظؾة الخابعة والخجل اليسشى متجية اماما وفي الخظؾة الخ
تشتقل الخجل اليدخى اماما في خظؾة طؾيمة وسخيعة تؤدي الى سقؾط وزف الجدؼ خمفا عمى 



الخجل الخمفية وىي مشثشية قميال ، وتكؾف مؾاجية الالعب طؾاؿ ىحه الخظؾات اماما تقخيبا 
وفي اتجاه السخمى وكحلػ تبقى الحراع اليدخى في محاذاة الجدؼ طؾاؿ خظؾات الخمي حتى 

شيا رد فعل يؤثخ في سالمة واندياب حخكات الخمي وتكؾف حخكة مج الحراع خمفا ال يتؾلج ع
بارتخاء وانديابية اثشاء الخظؾتاف الثانية و الثالثة ويداعج عمى ذلػ لف الخسغ بحيث يكؾف 
اتجاه االصابع العمى كسا يبقى الخسغ مستجا في نياية حخكة مج الحراع لمخمف حتى ال يؤثخ 

    الخمح زاوية انثشاءه عمى

 
 وضع الخمي/6

 
عشجما يرل الالعب الى وضع الخمي حيث يكؾف ذراعو مستجة خمفا والجدؼ مؾجيا اتجاه 
الخمي ومائال خمفا بالداوية السشاسبة ، وتكؾف القجـ اليدخى لؼ ييبط الى االرض بعج فحيؽ 

الخامي ىبؾطيا لالستقخار عمى االرض تبجا ذراع الخمي في اطالؽ الخمح ، ويتحخؾ ذراع 
اماما بحيث يقؾد السخفق حخكة الخمي ويدبق السخفق قبزة اليج في مبجا االمخ ويدتسخ عمى 

° 35الى ° 30ب التخمص مؽ الخمح ويشظمق الخمح مؽ اليج بداوية ىحا الحاؿ حتى قخ 
تقخيبا مع مدتؾى سظح االرض وعشج نقظة اماـ الكتف االيسؽ والى اعمى مع مالحغة 
متابعة اليج لمخمح حتى اخخ لحغة ، وعمى الالعب التاكج مؽ مؾاجية مقظع الخمي مؾاجية 

الخمح اوال عمى االرض يجب عمى الالعب تامة اثشاء عسمية االرساؿ ، ولزساف ىبؾط مقجـ 
اف يتخيل انو يظعؽ مخكد دائخة وىسية عمى بعج بزعة امتار عؽ مقجـ الخمح وفي مدتؾى 

 . زاوية االطالؽ

 
 االتداف/7

بعج اطالؽ الخمح تتحخؾ الحراع عمى طبيعتيا بقرج احخاز التؾازف السظمؾب كسا يشتقل ثقل 



، ويؤخح خظؾة لالماـ قح تتبع بحجمة قريخة حتى تقمل الجدؼ مؽ الخجل اليدخى الى اليسشى 
 .مؽ انجفاع الجدؼ اماما عبخ قؾس الخمي

 دفع الثقل

بخزت مدابقات الخمي في أنجمتخا واسكتمشجا مشح مئات الدشيؽ وذلػ بؾاسظة رمي الحجارة مؽ 
ية وراء خط ويدسح لمخامي بالجخي قبل الخمي، وفي القخف الثاني عذخ صشعت الكخة الحجيج

،  االفكغؾالتي بقيت حتى 267.7رطل أنجميدي والتي تعادؿ 16ألؾؿ مخة ،وكانت تدف 
وقج أضيفت  1896وؿ مخة في األمعاب األؾلسبية الحجيثة عاـ دخمت فعالية ألعاب القؾى أال

،تظؾر األجاء الفشي لجفع 1904إلى األمعاب العذارية في الجورة الثالثة بدانت لؾيذ عاـ 
لثبات إلى الؾضع الجانبي إلى الظخيقة الخمفية(الدحمقة)ثؼ الجورانية حيث الجمة مؽ وضع ا

تسكؽ مكتذفيا كخزف بخوؾ مؽ زيادة مدافة الديخ بالجوراف داخل دائخة الخميمكؽ تبقى 
 طخيقة(اوبخيؽ

 1) طخيقة الدحمقة األكثخ شيؾعا الخظؾات الفشية لجفع الجمة بظخيقة الدحمقة 

 مدػ وحسل الجمة - 

 ضع االبتجائي(الؾ - 2

 وضع اإلدتعجاد

 السخجحة– 3 )

 الدحمقة - 4 

 دفع الجمة-5

 التؾقف والتؾازف - 6 



تحسل الجمة عمى نياية أصابع اليج  : مدػ وحسل الجمة:يتؼ حسل الجمة بظخيقتيؽ ىسا- 1 
الؾسظى /لجية راحة اليج التي تتؾزع حؾليا بحيث تكؾف األرابع الثالثة الؾسظى (الدبابة 

في الظخيقة الثانية  ) ) مؽ الخمف بيشسا يدشجىا مؽ الجانبيؽ(اإلبياـ/والخشرخ/والبشرخ
تشتذخ األرابع األخبعة خمف الجمة واإلبياـ وحجه ىؾ الحي يقـؾ بعسمية الجعؼ الجانبي،وفي 

  . ىحه الظخيقة تختكد الجمة عمى السفاصل األؾلى أللرابع وعمى مقخبة مؽ أطخافيا

مؽ الجائخة وعيخه  االوؿاالدتعجاد):يقف االلعب في السشترف  الؾضع االبتجائي:(وضع -2
مقاباؿ لقظاع الخمي ونغخه أللساـ ،وتكؾف الجمة بيؽ الحشػ والتخقؾة وتكؾف اليج الغيخ حاممة 
لمجمة مخفؾعة فؾؽ الخأس باستخخاء تاـ،وتكؾف الخجل اليسشى ىي مخكد ثقل الجدؼ ،عمى 

رجمو اليسشي كاممة في أقخب نقظة مؽ محيط الجائخة  الخامي أف يدتغل مداحة الجائخة ويزع
وتكؾف عمى السذط باستخخاء كامل وتبعج  قميالالسقابل لو وتختكد رجمو اليدخى إلى الخمف 

 .عؽ القجـ اليسشى مدافة القجـ الؾاحجة

السخجحة :تحزيخا لمكياـ بالسخجحة يقـؾ الخامي بثشي الجحع أللساـ مع مخجحة القجـ  -3
وىحا سيديج مؽ  قميال ولمخمف  لالماـ خمف حيث يقـؾ الخامي بتحخيػ جدسو اليدخى لم
مخحمة الدحمقة ،يقـؾ بثشي الخجل اليسشى مؽ مفرل الخكبة مع تحسميا لثقل  خالؿتدارعو 
بأف  الالعبىحه السخحمة عمى الخامي أف يحافع عمى تؾازنو ،وعشج شعؾر  خالؿالجدؼ ،

بالتكؾر عمى مخكد ثقمو أي عمى القجـ اليسشى  العبايبجأ  االرضجحعو أصبح أفكيا مع 
درجة ،وتشدؿ اليج اليدخى أسفاؿ مع استخخاء 90حيث ترل زاوية انحشاء مفرل الخكبة إلى 

 كامل ، ىحه الخظؾات تداىؼ في التحزيخ لسخحمة الدحمقة وإنتاج حخكة سخيعة

سج قجمو اليدخى إلي ب االعبالدحمقة :لمكياـ بالدحمقة بعج أخح وضع التكؾر يقـؾ - 4 
الخمف باتجاه ميجاف الخمي والكياـ بدحمقة القجـ اليسشى بأقرى سخعة مسكشة نحؾ مخكد 

قبل  االعمىالجائخة كسا اؿ يجب الجوراف في وقت مبكخ، كسا اؿ يجب أيزا رفع الجحع إلى 
حب إنياء مخحمة الدحمقة تؤدى الدحمقة بظخيقتيؽ إما عؽ طخيق قفدة خفيفة أو عؽ طخيق س



تستج الخجل اليدخى حتى  .شيؾعا االكثخو التي تعتبخ  لالرض وبالصقتياالخجل اليسشى 
،ويتجو  لالعمىترل لؾح التؾقف يمييا الجوراف عمى مذط القجـ اليسشى مع رفع الجحع 

الجدؼ بالكامل باتجاه ميجاف الخمي مع الحفاظ عمى الجمة في مكانيا (بيؽ الحشػ والتخقؾة ) 
جفع بأقرى طاقة مسكشة مؽ القجـ اليسشى،وبشقل حخكي يبجأ مؽ مذط الخجل والعسل عمى ال

اليسشى حتى الداؽ ثؼ الفخح إلى الغيخ ثؼ إلى اليج الخامية ،أما القجـ اليدخى التي امتجت 
 حتى لؾحة التؾقف تكؾف باتجاه الخمي استعجادا لمسداىسة في عسمية الجفع

وضع الجفع بسجخد وضع  الالعبويأخح  الداءادفع الجمة : يجب العسل عمى تدارع -5: .
نحؾ  والسيالف االعتجاؿالقجـ اليدخى عشج الحافة الجاخمية لمجائخة كسا يأخح الجحع وضع 

  . درجة45إلى 42الجمة بداوية تقجر ب  الالعبالجية اليدخى لفتح زاوية الخمي ،ويجفع 

وىحا يجفعو  لالماـجدؼ مشجفعا مؽ عسمية الجفع يكؾف الاالنتياء التؾقف والتؾازف: بعج 6- 
تبجيل القجميؽ حيث تشتقل القجـ اليسشى  الالعبلمخخوج مؽ دائخة الخمي ،ولتجشب ذلػ عمى 

كسا تؾضع القجـ اليدخى إلى الخمف لمتخفيف مؽ  وتؾجيو القجـ نحؾ الجية اليدخى، لالماـ
ات (اىتدازات) في داخل الجائخة ،أو بأداء وثب الالعبوالحفاظ عمى بقاء  االنجفاع حجة 

 .بتؾازنو وامتراص سخعتو االحتفاظالسكاف تداعجه عمى 

 :الهثب العالي

 :اٌٛشة اٌعاٌٟ: اٌّشاؼً اٌف١ٕح ٌٍٛشة اٌعاٌٟ

 

 االلرشاب:)أ( 

 

٠ُماط طش٠ك االلررشاب ِرٓ ِٕر رل اٌعاسورح ٚبٍرٝ تعرذ رسال ِرٓ اٌر١ٍّرز ٔفغرٗ  ٌرٝ  .1

 .ِىاْ تذء االلرشاب

 9:  7ب ِرٓ ظٙرح اٌعاسورح أٚالل اٌررٟ ذىرْٛ عرٟ اٌعرادج  ٠ؽذد اٌر١ٍّز خطٛاخ االلررشا .2

 .خطٛج ٚرٌه ٌعذج ِشاخ 11:

ل  ٌٝ أْ ٠ضثظ اٌخطٛاخ ٠ٚ رً  .3 ٠صثد اٌرم١ٕٓ ِٓ ِىاْ تذء االلرشاب ٌعذج ِشاخ أ٠ضا

 .تمذَ االسذماء  ٌٝ ِىأٙا اٌّؽذد ٚتاٌغشبح إٌّاعثح

ل ِٓ صا٠ٚح ) .4  ٠28ثذأ اٌر١ٍّز االلرشاب غاٌثا
5
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5
 .عاسوح( ِٓ اٌ



ٌرٛل١ررد اٌخطررٛاخ دٚس ِٙررُ عررٟ ٔعرراغ اٌٛشثررح  ر ٠ررضداد طررٛي اٌخطررٛاخ ِرر  ص٠ررادج  .5

ل تراْ اٌخطرٛج اةخ١رشج ذىرْٛ أطٌٛٙرا ت١ّٕرا اٌخطرٛج اٌررٟ لثٍٙرا  ل بٍّرا عشبرٙا ذرذس٠ع١ا

 .( ع33ُ-25ِثاششج ذىْٛ أل ش٘ا تّمذاس )

 

 االسذماء:)ب( 

 

ىعرة ؼ١رس سوثرح اٌشظرً ِٕص١ٕرح ذثذأ ِٓ اٌخطٛج اةخ١شج ٌاللرشاب اٌررٟ ذ رً أٚالل تاٌ .1

 .ِٓ ِف ً اٌشوثح تمذس اإلِىاْ

 .سظً االسذماء بٍٝ اِرذاد اٌعزل ٚعٟ ٚو  ِائً ٌٍخٍل .2

ل ٚاةخرشٜ  .3 ل ٌٍخٍل أٚ ذّرذ اٌزسال اٌّماتٍح ٌمذَ االسذمراء خٍفرا ذرؽشن اٌزساباْ  ِا ع٠ٛا

 .أِاَ اٌ ذس

اٌشظررً اٌؽررشج ذصٕرٝ سظررً االسذمراء ِررٓ ِف ررً اٌشوثرح ٚ٘ثررٛط اٌّ ررظ بٍرٝ اةس  ٚ .4

 .ذرمذَ  ٌٝ اةِاَ ؼرٝ ذ ً اٌشوثراْ  ٌٝ ظٛاس تعضّٙا

 .ذرمذَ اٌّمعذج  ٌٝ اةِاَ ؼرٝ ذ ً عٛق لذَ االسذماء ٚوزٌه اٌىرف١ٓ .5

ِٓ ٘زا اٌٛو  ذّرذ سظً االسذماء ٚذرؽرشن اٌشظرً اٌؽرشج  ٌرٝ اةِراَ ٚأبٍرٝ ٠ٚشذفر   .6

ل ع١شذف  اٌعغُ ةبٍٝ عٟ اذعاٖ اٌعاسوح  .اٌزساباْ با١ٌا

 

 :  ذعذ٠ح اٌعاسوح ٚاٌٙثٛط )ظـ(

 

 ٕ٘ان بذج طشق ٌرعذ٠ح اٌعاسوح ِٕٙا:

 

 :اٌطش٠مح اٌغشظ١ح

 

تعذ ط١شاْ اٌعغُ عٟ اٌٙٛاء ٠صٕٝ اٌر١ٍّز ِف ً سوثح سظرً االسذمراء ِر  الرشاتٙرا ِرٓ  .1

ل ٌٙررا ٔر١عررح اٌررذٚساْ ٌٍعغررُ ؼررٛي  اٌعررزل ؼرررٝ ٠ ررً اٌعغررُ عررٛق اٌعاسوررح ِٛاظٙررا

 .ِؽٛس٠ح اٌشأعٟ ٚاةعمٟ

اٌعزل ٚاٌزسال اٌؽشج  ٌٝ أعفً عٟ اذعاٖ ؼفشج اٌٛشة ٚأثغاط اٌشظرً اٌؽرشج  ٠ٕخفض .2

ل ِّا ٠غابذ بٍٝ دٚساْ اٌعغُ ؼٛي اٌعاسوح ٚبٍٝ اِرذاد٘ا  .ذّاِا

ل ٌألعفً .3  .ذذاس سظً االسذماء  ٌٝ اٌخاسض ٚأبٍٝ ع١ثرعذ اٌعغُ بٓ اٌعاسوح ِرعٙا

شج أٚالل شرُ اٌىررل عاٌشظرً اٌٙثٛط عٟ ٘رزٖ اٌطش٠مرح ٠ىرْٛ تاٌرزسال اٌّماترً ٌٍشظرً اٌؽر .4

 .اٌؽشج

 

 

 

 اٌخطٛاخ اٌرع١ّ١ٍح ٌٍٛشة اٌعاٌٟ: 

 

 ٠رُ اٌى ل بٍٝ لذَ االسذماء لثً تذا٠ح ب١ٍّح اٌرع١ٍُ ٌٍٕٛاؼٟ اٌف١ٕح:

 

 



 ذع١ٍُ اٌطش٠مح اٌغشظ١ح:

 

ذّش٠ٕراخ ٌمررذَ االسذمرراء ٚاٌشظررً اٌؽرشج )اٌعررشٞ شررُ االسذمرراء ٌٍّرظ وررشج ِعٍمررح تشوثررح  .1

 .ا تّ ظ اٌمذَ اٌؽشج(اٌشظً اٌؽشج أٚ ٌّغٙ

( 73-53( خطرٛاخ ٌرعذ٠رح باسورح ِٕخفضرح )5-3االلرشاب اٌّٛاظٗ ِٓ اةِاَ ِٓ ) .2

 .عُ شُ ٌٍٙثٛط بٍٝ لذَ االسذماء ِرثٛبح تاٌشظً اٌؽشج

 .اٌرّش٠ٓ اٌغاتك ِ  اٌذٚساْ ٔ ل دٚسج ظٙح االسذماء .3

ل ٌٍٛشرة عرٛق باسورح ٚاٌرذٚساْ عٛلٙرا )تؽ .4 ١رس ٠ىرْٛ اٌٛلٛف بٍٝ لذَ االسذمراء أِاِرا

ل( ٚاٌٙثٛط بٍٝ لذَ اٌشظً اٌؽشج ٚاٌزسال اٌّماتً ل ٌٍعاسوح ذّاِا  .اٌعغُ ِٛاص٠ا

 .خطٛاخ 3ٔفظ اٌرّش٠ٓ اٌغاتك ِٓ اٌعشٞ  .5

ل ٚاٌرشو١رض بٍرٝ ؼشورح عرؽة سظرً االسذمراء عرٟ اذعراٖ اٌعغرُ  .6 سع  اٌعاسوح ذرذس٠ع١ا

 .عٛق اٌعاسوح ِ  دٚساْ اٌشوثح ٌٍخاسض  ٌٝ أبٍٝ

( خطٛاخ ٠ٚرُ وثظ ِغاعح االلررشاب ٚ ذمراْ 9: 7:  5رشاب )٠ضداد بذد خطٛاخ االل .7

 .طش٠مح اٌرعذ٠ح ٚاٌٙثٛط

 .ذ ؽ١ػ اةخطاء .8

 

 طش٠مح عٛعثشٞ عٟ اٌٛشة اٌعاٌٟ:

 

 )اٌطش٠مح اٌظٙش٠ح(: اٌّشاؼً اٌف١ٕح:

 

 االلرشاب:)أ( 

 

٠ثذأ االلرشاب ِٓ أِاَ اٌعاسوح ١ٌٚظ ِٓ أؼذ اٌعأث١ٓ ٚبرذد اٌخطرٛاخ ٚذم١ٕٕٙرا أِرش  .1

 .( خطٛج13:  11:  9:  7ذال عاٌخطٛاخ عٟ ؼذٚد )ُِٙ ظ

 .االلرشاب ١ٌظ عٟ خظ ِغرم١ُ ٌٚىٓ بٍٝ شىً لٛط )ٔ ل دائشج( .2

ل ٚاٌرزساباْ عرٟ  .3 اٌخطٛج لثً اةخ١شج ٟ٘ أطٛي اٌخطرٛاخ اٌررٟ ١ّ٠رً ع١ٙرا اٌعغرُ خٍفرا

 .ٚو  ٠ ثٗ ٚوعٙا عٟ ؼاٌح اٌعشٞ اٌعادٞ ٚاٌخطٛج اةخ١شج أل ش ِٓ عاتمرٙا

 

 اء:االسذم)ب( 

 

٠رُ االسذماء تاٌشظً اٌثع١رذج برٓ اٌعاسورح ٠ٚ رً اٌر١ٍّرز عرٟ اٌخطرٛج اةخ١رشج تىعرة  .1

ل )لذَ االسذماء( تؽ١س ذىْٛ شثٗ ِّرذج ٚاٌعغُ ِائً ٌٍخٍل  .اٌمذَ ذمش٠ثا

ذمَٛ اٌشظً اٌؽشج ٟٚ٘ اٌمش٠ثح ِٓ اٌعاسوح تاٌّشظؽرح وعاِرً أعاعرٟ إلذّراَ ب١ٍّرح  .2

ل ؼررٝ ٠ىرْٛ االسذماء أٚالل، شُ الذعاٖ اٌعغرُ ٚد ٚسأرٗ ٌّٛاظٙرح طش٠رك االلررشاب شا١ٔرا

ل ٌٍعاسوح ٕٚ٘ا ٠رُ دٚساْ اٌعغُ ؼٛي اٌّؽرٛس اٌطرٌٟٛ ٌرٗ ٚ٘رٛ  ظٙش اٌر١ٍّز ِٛاظٙا

 .عٟ طش٠مٗ ٌٍعاسوح

 

 اٌط١شاْ ٚذعذ٠ح اٌعاسوح:

 



 .ذثذأ ب١ٍّح اٌط١شاْ تّعشد ذشن لذَ االسذماء ٌألس  .1

ٗ ٌّٛاظٙررح طش٠ررك االلرررشاب ذمررَٛ اٌشظررً اٌؽررشج تاٌّشظؽررح ٌرٛظ١ررٗ اٌعغررُ ٚدٚسأرر .2

 .ٚاٌظٙش ِٛاظٗ ٌٍعاسوح

 .٠رُ دٚساْ اٌعغُ ؼٛي اٌّؽٛس اٌطٌٟٛ ِرخزال طش٠مٗ ٌٍعاسوح .3

ل  ٌرٝ عرٛق اٌعاسورح ٠مرَٛ اٌر١ٍّرز ت عرماط  .4 بٕذ ٚصٛي اٌعغُ ةل ٝ اسذفال ٌرٗ ِرعٙرا

 3اٌشأط ٚاٌ ذس عٟ اٌعٙح اةخشٜ ِٓ اٌعاسوح ٠ٚرث  رٌه إٌ ل اٌغفٍٟ

اْ ٚذعذ٠ررح اٌعاسوررح بٍررٝ االلرررشاب ٔ ررل اٌررذائشٞ اٌغررش٠  شررُ ٠رٛلررل ٔعرراغ اٌط١ررش .5

االسذماء اٌمٛٞ ٚاٌخاطل ٚدٚساْ اٌعغرُ ؼرٛي ِؽٛس٠رح اٌطرٌٟٛ ٚاٌعشورٟ ترٛاعرك 

 3ذاَ

 

 اٌٙثٛط:)د( 

 

ذثذأ ب١ٍّح اٌٙثٛط بٕذ اظر١اص إٌ ل اٌعٍٛٞ ٌٍر١ٍّز اٌعاسورح ٚاٌرزٞ ٠رثعرٗ تإٌ رل  .1

 3ظ١ٍٓ ِٓ ِف ً اٌشوثر١ٓاٌغفٍٟ ٚتؽشوح ِشظؽح ٌألِاَ ٚةبٍٝ تاٌش

 .٠رُ اٌٙثٛط بٍٝ اٌىرف١ٓ أٚالل شُ بًّ دؼشظح خٍف١ح أٚ ظأث١ح .2

 

 

 

 :اٌخطٛاخ اٌرع١ّ١ٍح ٌطش٠مح عٛعثشٞ

 

 

 ذّش٠ٕاخ ذ١ّٙذ٠ح:أٚال: 

 

ل ِ  اٌغٕذ تا١ٌذ٠ٓ )ِٓ عٛق ؼ اْ اٌمفض( .1  اٌمفض ظأثا

 .ّم ١حاٌٛشة ِٓ اٌٛلٛف عٛق ؼاظض ِٓ اٌعأة أٚ ِٓ عٛق باسوح تاٌطش٠مح اٌ .2

 .ٔفظ اٌرّش٠ٓ اٌغاتك ِ  اٌذٚساْ بٕذ اٌٙثٛط ِٚٛاظٙح اٌ ذس ٌطش٠ك االلرشاب .3

 .ٔفظ اٌرّش٠ٓ اٌغاتك ِٓ اٌعشٞ اٌخف١ل .4

ٔفررظ اٌرّررش٠ٓ اٌغرراتك ِرر  االلرررشاب بٍررٝ ١٘ ررح ٔ ررل دائررشج ٚتخطررٛاخ االلرررشاب  .5

 .( خطٛج9: 7:  5ِرذسظح )

 

 

 :ذّش٠ٕاخ ٌرع١ٍُ ذعذ٠ح اٌعاسوح

 

اٌظٙش ِٛاظٗ ٌؽفشج اٌٛشة اٌرٟ تٙرا ِشاذرة أٚ سِرً، ِشظؽرح اٌعٍٛط بٍٝ اٌّٙش ٚ - أ

 اٌشظً اٌؽشج ةبٍٝ ٚعٟ اذعاٖ اٌؽفشج ٌٍغمٛط بٍٝ أؼذ اٌىرف١ٓ )ِ  اٌّغابذج(

 .ٔفظ اٌرّش٠ٓ اٌغاتك ِ  اٌذٚساْ ٌٍعأة أٚ ٌٍخٍل تعذ اٌٙثٛط - ب

 .ٔفظ اٌرّش٠ٓ اٌغاتك ِ  ذعذ٠ح باسوح بٍٝ اسذفال ِٕخفض - خ

 .اٌعشٞ اٌّرذسضاٌرّش٠ٕاخ اٌغاتمح ِ   - ز

 



 

 ذّش٠ٕاخ ذى١ٍ١ّح:

 

 ذّش٠ٕاخ ٌؽشوح االسذماء )لذَ االسذماء(:( 1)

 

ِٓ اٌغٕذ اٌعأثٟ بٍٝ ؼرائظ أٚ بمرً اٌؽرائظ ٠ّٚرشظػ اٌر١ٍّرز اٌشظرً اٌؽرشج ِشظؽرح  .1

خف١فررح ٌألِرراَ ٚاٌخٍررل ِرر  سعرر  وعررة لررذَ االسذمرراء بررٓ اةس  ٌٛورر  اٌغررٕذ بٍررٝ 

 .ِ ظ اٌمذَ

ل ٚسظً االسذماء ِفشٚدج ٔفظ اٌرّش٠ٓ اٌغاتك ِ  ذشن .2  3اةس  ٚاٌشظً اٌؽشج با١ٌا

 .ٔفظ اٌرّش٠ٓ اٌغاتك تذْٚ عٕذ .3

 اٌخ( 333خطٛذاْ  –ٔفظ اٌرّش٠ٓ اٌغاتك ِٓ االلرشاب )خطٛج  .4

 

 

 ذّش٠ٕاخ ٌؽشوح اٌشظً اٌؽشج:( 2)

 

 .ذّش٠ٕاخ ٌؽشوح اٌشظً اٌؽشج ِٓ اٌٛلٛف ِ  اٌغٕذ )ِشظؽاخ( .1

 .ف تذْٚ عٕذذّش٠ٕاخ ٌؽشوح اٌشظً اٌؽشج ِٓ اٌٛلٛ .2

 .ذّش٠ٕاخ ٌؽشوح اٌشظً اٌؽشج ِٓ اٌعشٞ .3

 

 

 

 

 

 

 

 

ل:( 3)  ذّش٠ٕاخ ٌؽشوح اٌشظ١ٍٓ ِعا

 

اٌعشٞ اٌخف١ل ِٓ اةِاَ شُ اٌعأرة ٌرعذ٠رح ؼراظض أٚ باسورح بٍرٝ اسذفرال ِرٕخفض  .1

 .تاٌطش٠مح اٌّم ١ح

 .اٌعشٞ شُ اٌٛشة ٌّؽاٌٚح ٌّظ أُرٔاٖ بٍٝ اسذفال باٍي )وشج ِعٍمح( تاٌشظً اٌؽشج .2

عشٞ شُ اٌٛشة ٌٍعٍٛط بٍٝ اٌ ٕذٚق اٌّمغُ ٌٍٛشة تاٌشظً اٌؽشج ٚسظرً االسذمراء اٌ .3

 . ٌٝ أعفً

 

 :ذ٠ح اٌعاسوحعذّش٠ٕاخ ٌرع١ٍُ االلرشاب ٚذ( 4)

 

االلرشاب بٍٝ خظ ِشعرَٛ بٍرٝ شرىً لرٛط ٚذعذ٠رح اٌعاسورح بٍرٝ اسذفرال ِرٕخفض  .1

 .ٚاٌٙثٛط بٍٝ ِشاذة با١ٌح )ٌطشلح عٛعثشٞ(

 .عذد اٌخطٛاخ شُ اٌعشٞ ٌرعذ٠ح اٌعاسوحسعُ بالِاخ بٍٝ اةس  ت .2



 .خطٛاخ )ٔ ل دائشٞ( ٌٚرعذ٠ح اٌعاسوح 7االلرشاب ِٓ  .3

 .( ٚ٘ىزا ٚوزٌه اٌرذسض تاسذفال اٌعاسوح11:  9:  7اٌرذسض تخطٛاخ االلرشاب  ) .4

        .أداء اٌٛشثح وىً ِ  ذ ؽ١ػ اةخطاء .5

 

 

 

 :ٌٛشة اٌط٠ًٛا

 

اٌّضّاس اةخشٜ، عمذ اذفمد اٌّ ادس اٌع١ٍّح  ْ ؼشوح اٌٛاشة ذخرٍل بٓ ععا١ٌاخ ا١ٌّذاْ ٚ

بٍٝ  ْ اٌٛاشة ٠مَٛ تؽشواخ ِخرٍفح عٟ ِشاؼً اٌط١شاْ بٓ اٌٛاشة اةخش ٚ٘زا االخرالف 

٠عطٟ وً طش٠مح اٌرمغ١ّح اٌخاصح تٙا ِصً اٌمشع اء ٚاٌرعٍك ٚاٌّ ٟ عٟ اٌٙٛاء ٌزا ذعذ 

ٚاٌّؽثثح ٚاةوصش ش١ٛبا وٕ اط ؼشوٟ تغ١ظ عٟ أدائٗ ٚخ ٛصا عٟ ِشاؼً ذعٍّٗ اةٌٚٝ 

عٟ ِّاسعرٙا ١ٌظ عمظ عٟ ِعاي اٌغاؼح ٚا١ٌّذاْ، ٌٚىٓ تإٌغثح ٌألٌعاب ٚاٌفعا١ٌاخ 

اٌش٠او١ح اٌّخرٍفح، ٚبٍٝ رٌه ٠مثً اٌر١ٍّز اٌّذاسط بٍٝ أدائٗ دْٚ ِعٍُ ِرٕاعغ١ٓ تع١ذ٠ٓ 

ّٟ بٕذُ٘ بٓ عْٕٛ ؼشواذٗ اٌش٠او١ح اٌّخرٍفح اٌّرّصٍح عٟ ذى١ٕه اٌخاص تاةداء، ؼ١س ٠ٕ

لٛج االسذماء ِٓ ظضاء اٌٛشة اٌّرىشس عٟ اٌؽفشج اٌٛشة، ِٚٓ ٕ٘ا ظٙشخ أ١ّ٘رٗ وٕ اط 

  ِذسعٟ ٌٚثغاطح اٌّرطٍثاخ اٌٛشة اٌط٠ًٛ ٚاٌغٌٙٛح أدائٗ ٚخ ٛصا عٟ شىٍٗ اةٌٚٝ

 ) ِشؼٍح اةٌٚٝ ِٓ ِشاؼً اٌرعٍُ اٌؽشوٟ (،  

عُٙ اٌرع١ّ١ٍررح تاال٘رّرراَ ٠عررة بٍررٝ ِعٍّررٟ اٌرشت١ررح اٌش٠اورر١ح ِالؼظررح رٌرره بٕررذ ٚورر  ِٕررا٘

 .تاٌرررررررررذس٠ثاخ اٌخاصررررررررح تاٌٛشررررررررة اٌط٠ٛررررررررً، ٚرٌرررررررره عررررررررٟ وررررررررً ٚؼررررررررذج ذع١ٍّررررررررح

ٚاٌٛشة اٌط٠ًٛ ِٓ أعًٙ ِغاتماخ اٌٛشة  را ٔظشٔا  ١ٌٗ ِرٓ إٌاؼ١رح اٌ رىً اٌخراسظٟ  ِرا  را 

لّٕا ترؽ١ًٍ ذى١ٕه اٌٛشة اٌط٠ًٛ ٌٛظذٔا أٗ ِثٕٟ بٍٝ لرأْٛ اٌمرزائل اٌرزٞ ٠ٕرادٞ تراْ طرٛي 

 :ٌٛشثح ذعرّذ بٍِٝغاعح ا

 

 .عشبح االٔطالق -1

 .صا٠ٚح االٔطالق ٌؽظح االسذماء -2

 

 .اسذفال ِشوض اٌصمً اٌعغُ بٕذ أبٍٝ ٔمطح عٟ لٛط اٌط١شاْ -3

 .ِماِٚح بعٍح اٌعارت١ح اةسو١ح ٌعغُ ٚ٘ٛاٌٙٛاء -4

َ ٚاسذماء لاعض اٌعاٌٟ ٚذٛاعك البة 133أِا أٌالبة ع١عة أْ ذرٛعش ع١ٗ عشبح بذاء 

 . ضاٌؽٛاظ

 

  :ٔثزج ذاس٠خ١ح ٌٛشة اٌط٠ًٛ

 

ظٙش ٘زا إٌٛل ِٓ اٌش٠اوح أ٠اَ  غش٠ك ؼ١س وأد ؼاظرُٙ  ٌٝ بثٛس اةٔٙش ٚاٌخٕادق 

ٚاٌؽٛاظض اٌرٟ ذعرش  طش٠مُٙ عٟ  شٕاء اٌؽشب ٚاٌغٍُ، ٚة١ّ٘رٙا لذ٠ّا وأد وّٓ 

ح  ٌٝ لذسج تشٔاِط اٌّغاتمح اٌخّاع١ح عٟ اةب١اد االٌّٚث١ح،  ر وأد ِٓ اٌصثاخ، شُ ٌٍؽاظ

اٌذع  أصثؽد ذؤدٞ ِٓ اٌشوض ٚرٌه عٟ اٌمشْ اٌغادط ق. َ ، ٚواْ االسذماء ٠رُ ِٓ ِىاْ 

ِؽذد تعاِٛد ٍِمٝ اٚ شثد لثً اٌؽفشج تم١ًٍ ، وّا واْ اٌّرغاتك لذ٠ّا ٠ؽًّ عٟ ٠ذ٠ٗ  شٕاء 



٠ً اٌٛشة أشماال تغش  اٌرم٠ٛح ِشظؽح اٌزساب١ٓ  شٕاء ب١ٍّح االسذماء . ٚذطٛس اٌٛشة اٌطٛ

ِ  ذطٛس اٌعٍُ ٚإٌظش٠اخ اٌرعٍُ  ٌٝ  ْ أصثػ ٌٗ طش٠ك الرشاب شُ ِىاْ ِعذ ٠شذمٝ ِٕٗ 

١ٌغابذ بٍٝ االسذفال  ٌٝ اإلِاَ ٚأبٍٝ ٠ٚط١ش ١ٌمط  ِغاعح شُ ٠ٙثظ عٟ ِىاْ غ١ش صٍة ) 

َ تإٌغثح  1896ؼفشج اٌشًِ (. ٚدخٍد ِغاتماخ اٌٛشة عٟ اٌرّص١ً االٌّٚثٟ ٚرٌه ِٕز عٕح 

ِٕز أٚي دٚسج اٌّٚث١ح ؼذ٠صح تا١ٌٛٔاْ،  ِا تإٌغثح ٌٍٕغاء عذخٍد ِغاتمرا اٌٛشة  ٌٍشظاي،  ٞ

  1928َاٌط٠ًٛ ٚاٌعاٌٟ تذا ِٓ دٚسج عٕح 

. 

   :اٌّشاؼً اٌف١ٕح ٌٍٛشة اٌط٠ًٛ

 

 ْ ذى١ٕه اٌٛشة اٌط٠ًٛ ٠رىْٛ ِٓ ؼٍماخ ِرغٍغٍح اٌٛاؼذج تعذ اةخشٜ، وّا  ْ ذشاتظ 

 رشوح. ٠ّٚىٕٕا ذمغ١ُ اٌّشاؼً اٌف١ٕح عٟ ٘زٖ اٌفعا١ٌح ِشاؼٍٗ ٚذثادي ألغاَ ؼشواذٗ ذىْٛ ِ

  : ٌٝ أستعح ألغاَ سئ١غ١ح وّا ٠ٍٟ

 

 .االلرشاب •

 .االسذماء •

 .اٌط١شاْ •

   .اٌٙثٛط •

 

   -:أٚال: االلرشاب

 

 ْ اٌٙذف اٌشئ١غٟ ٌٙزا اٌّشؼٍح ٘ٛ اٌٛصٛي اٌٛاشة  ٌٝ اٌٛو  اٌع١ذ تاوثش عشبح ِّىٕح 

 .ٟ االلرشاب ٚذٕرٟٙ تاسذطاَ اٌمذَ تٍٛؼح االسذماءتثذء ٘زٖ اٌّشؼٍح ِٓ أٚي خطٛج ع

  .االبرثاساخ اٌٛاظة  ذثابٙا عٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح

 

   .الرشاب ت ٠مال دْٚ ذ ٕط •

 

   . ٠مال إٌغثٟ ٌٍخطٛاخ اٌصالز اةخ١شج •

 

اٌخطٛج اةخ١شج ل ١شج لثً اةخ١شج أطٛي ٔغث١ا، اٌصاٌصح لثً اةخ١شج ل ١شج )ذماسب ِا  •

 .(ت١ٓ اٌخطٛاخ

 

ثٛط ٔغثٟ عٟ ِشوض اٌصمً اٌعغُ عٟ اٌخطٛاخ اٌصالز اةخ١شج ِ  بذَ عمذ ٔغثح اٌغشبح ٘ •

 .اٌّىرغثح

أغة  ِىا١ٔح تٍٛغ اٌالبة أل ٝ عشبح ِّىٕٗ ؼذد٘ا لأْٛ أٌعاب اٌمٜٛ تاال ٠مً بٓ  •

   .ِرشا 43-45

 

   :اٌغش  ِٓ اٌّشؼٍح

 

 .اٌٛصٛي  ٌٝ أل ٝ عشبح ِّىٕٗ •



 

 

   االبذاد اٌع١ذ ٌالسذماء •

. 

   -:١ٔا: االسذماءشا

 

٠عذ اٌٙذف اةعاعٟ ِٓ االسذماء اٌؽ ٛي بٍٝ اٌمٛج اٌذع  اٌالصِح ٌذع  اٌعغُ ٌإلِاَ 

ٌٚألبٍٝ ٚاٌرٟ ذثذأ ٘زٖ اٌّشؼٍح تثذا٠ح اسذطاَ لذَ االسذماء ٌٍٛؼح االسذماء ٚذٕرٟٙ ترشوٙا 

   ,ٌٍٛؼح تاِرذاد ِفاصً اٌمذَ ٚاٌشوثح ٚاٌؽٛ 

 

   :اٌغش  ِٓ ٘زٖ اٌّشؼٍح

 

 ( 24-23ٌٝ أغة ٌؽشوح ِغاس ِشوض اٌصمً اٌعغُ ) اٌٛصٛي   •

 أبٍٝ عشبح أطالق ِّىٕٗ •

 ذؽم١ك أبٍٝ ٔمطح ط١شاْ ِٕاعثح •

 :االبرثاساخ اٌٛاظة  ذثابٙا عٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح

 . اسذطاَ ٌؽظٟ تابٍٝ لٛج ٚتالً صِٓ •

( عٟ اٌّشؼٍح 153-145(  ٌٝ ) 173ٚصٛي صا٠ٚح خٍل اٌشوثح سظً االسذماء ِٓ )  •

 ا١ٔح ِٓ ِشاؼً االسذماءاٌص

 .دع  لٛٞ ٚٔ ١ظ تاِرذاد واًِ ٌّفاصً اٌمذَ ٚاٌشوثح ٚاٌؽٛ  ٌشظً االسذماء •

 .ِشظؽح ل٠ٛح ٚٔ طح تفخز اٌشظً اٌؽشج ؼرٝ ذ ً  ٌٝ اٌٛو  اةعمٟ •

 . ١ِالْ اٌعزل ل١ٍال ٌالِاَ •

 . ِشظؽح ِرثادٌح ٌىال اٌزساب١ٓ ٚترٛاعك ِ  ؼشوح اٌشظ١ٍٓ •

ح االسذماء بٓ ِشؼٍح االلرشاب تاٞ صٛسج، عٟٙ ِشؼٍح ِّرذج ٌٙا. ٚال ذٕف ً ِشؼٍ

ٚتاٌشغُ ِٓ ل ش اٌضِٓ اٌزٞ ٠غرغشلٗ اٌٛاشة عٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح  ال أٗ ٠ّش تصالز ِشاؼً 

 ِر ٍح، ٚرٌه ِٓ إٌاؼ١ح إٌظش٠ح ٚوّا ٠ٍٟ

 (ِشؼٍح تذء ٚو  اٌمذَ االسذماء بٍٝ ٌٛؼح االسذماء )االعرٕاد •

 ( مذَ االسذماء بٍٝ ٌٛؼح االسذماء. ) اٌٛو  اٌعّٛدِٞشؼٍح تماء اٌ •

 ( ِشؼٍح اٌذع  اٌمٛٞ تمذَ االسذماء ِٓ ٌٛؼح االسذماء . )اٌذع  •

 

 :شاٌصا اٌط١شاْ

ذعذ ٘زٖ اٌّشؼٍح اٌفاصٍح ت١ٓ االسذماء ٚاٌٙثٛط ٚذخض   ٌٝ ٔظش٠ح اٌّمزٚعاخ ِٓ ؼ١س 

عٟ اٌٙٛاء. ٚذثذأ ٘زٖ اٌّشؼٍح اٌّذٜ ٚاالسذفال ِ  اٌّؽاعظح بٍٝ ٚو  اٌّرٛاصْ ٌٍعغُ 

 .ترشن لذَ االسذماء ٌٍٛؼح االسذماء ٚذٕرٟٙ تٙثٛط اٌمذ١ِٓ ٌؽفشج اٌشًِ

 اٌغش  ِٓ ٘زٖ اٌّشؼٍح

 .االؼرفاظ تاٌرٛاصْ اٌعغُ ٚاخز ِشوض اٌصمً ِغاس اٌؽشوٟ اٌ ؽ١ػ •

 . االؼرفاظ تاٌغشبح إٌٙائ١ح اٌرٟ ذرؽمك بٕذ االٔطالق •

 .ظ١ذ اإلبذاد ٌٙثٛط الر ادٞ •

 :االبرثاساخ اٌٛاظة  ذثابٙا عٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح



 . خطٛج ِغٟ عٟ اٌٙٛاء ٌٍّرمذ١ِٓ 5، 2 ٔعاص  •

 . ٔعاص خطٛج ٚاؼذج ٌٍّثرذئ١ٓ •

 .عّاغ ت١ًّ اٌعزل ٌٍخٍل عٟ تذا٠ح اٌّشؼٍح عٟ ؼذٚد خّظ دسظاخ •

 .ِشظؽح اٌزساب١ٓ بٍٝ شىً دٚائش ذثاد١ٌا ِٓ اإلِاَ •

سذماء، اٌزسال ا١ٌغش ذعًّ دائشج واٍِح ٚاٌزسال ا١ٌّٕٝ ذعًّ شٍس تإٌغثح ٌٍٛشة ٠غاٚٞ اال •

  .دٚسج

 

 :ساتعا اٌٙثٛط

ٟٚ٘ اٌّشؼٍح اةخ١شج ٌٍط١شاْ تاذخار اٌٛاشة اٌٛو  اةعضً ةظً اٌؽ ٛي بٍٝ أطٛي 

ِغاعح أعم١ح ِّىٕٗ ٚذثذأ ٘زٖ اٌّشؼٍح بٕذِا ٠غرعذ اٌعغُ ٌٍٙثٛط عٟ اٌؽفشج اٌشًِ ٚذٕرٟٙ 

 .عغُ ٚ٘ثٛطٙا عٟ ؼفشج عٛق ِىاْ اٌمذ١ِٓ عٟ اٌشًِترعّ  أظضاء اٌ

 :اٌغش  ِٓ ٘زٖ اٌّشؼٍح

 .بذَ عمذ ِغاعح ِٓ ِٕؽٝ اٌط١شاْ تاٌٙثٛط اٌع١ذ •

 :االبرثاساخ اٌٛاظة  ذثابٙا عٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح •

 .اِرذاد اٌشظ١ٍٓ ٌإلِاَ ِ  سععٙا بٓ اةس  •

 .١ًِ اٌعزل ٌإلِاَ •

 .ِشظؽح اٌزساب١ٓ  ِاِا أعفً خٍفا •

 . صاؼح اٌشوثر١ٓ ٚاٌؽٛ  ٌإلِاَ بٕذ تذا٠ح ِالِغح اٌمذ١ِٓ ٌٍشًِ •

 :طشق ذع١ٍُ اٌٛشة اٌط٠ًٛ

٠ّىٓ ٌٍّعٍُ ذع١ٍُ ِٙاسج اٌٛشة اٌط٠ًٛ ٌرال١ِز اٌّذاسط ٚاٌّثرذئ١ٓ،  ِا تاٌطش٠مح اٌعضئ١ح اٚ 

 اٌى١ٍح اٚ تاٌطش٠مح اٌّخرٍطح ) اٌى١ٍح ِ  اٌعضئ١ح ( ؼغة ِا ٠شاٖ اٌّعٍُ ٚؼغة ِغرٜٛ

 .اٌّٙاسٞ ٌٍرال١ِز

 أٔٛال اٌطشق اٌف١ٕح ٌٍّشؼٍح اٌط١شاْ عٟ اٌٛشة اٌط٠ًٛ

: 

 .اٌمشع اء -1

 . اٌرعٍك -2

 .اٌّ ٟ عٟ اٌٙٛاء -3

 :طش٠مح اٌمشع اء -ا

ذعرثش أعًٙ اٌطشق اٌط١شاْ ٚاتغطٙا، ٠ّٚىٓ ٌرال١ِز اٌّذاسط أداؤ٘ا دْٚ اٌّعٍُ، ِٚٓ أُ٘ 

اٌّخرٍفح  ٌٝ ِشوض شمً اٌعغُ  شٕاء اٌط١شاْ،  ِا ِا ١ّ٠ض٘ا ذماسب ِشاوض شمً أظضاء اٌعغُ 

ب١ٛب ٘زٖ اٌطش٠مح، عٙٛ ب١ٍّح اٌٙثٛط غ١ش االلر اد٠ح ٚاٌرٟ ٠فمذ اٌٛاشة اٌىص١ش ِٓ ِغاس 

 . ِشوض اٌصمً ٌٚزٌه ال ٠ٕ ػ ترع١ٍُ ٘زٖ اٌطش٠مح ٌرال١ِز اٌّذاسط ٚاٌّثرذئ١ٓ

 :طش٠مح اٌرعٍك -2

لر اد٠ح، ؼ١س ٠رثابذ ِشاوض شمً أظضاء اٌعغُ  شٕاء ذعرثش طش٠مح اٌرعٍك لذ٠ّح أ٠ضا ٚغ١ش ا

اٌط١شاْ، ٚ٘زا ِا ٠ع١ثٙا،  ِا تإٌغثح ٌّشؼٍح اٌٙثٛط عرؤدٞ تطش٠مح الر اد٠ح، ٚال ٠ٕ ػ 

 . ترع١ٍُ ٘زٖ اٌطش٠مح ٌرال١ِز اٌّذاسط ٚاٌّثرذئ١ٓ

 :طش٠مح اٌّ ٟ عٟ اٌٙٛاء -3

ٌُ ؼ١س ؼممٛا تٙا أؼغٓ اٌّغر٠ٛاخ، ذعرثش اٌطش٠مح اٌّصٍٝ ٚاٌّغرخذِح ِٓ لثً اةتطاي اٌعا

ٌىٛٔٙا اٌطش٠مح اةعضً اٌرٟ ذضّٓ ٌّؽاٚس اٌعغُ االذضاْ  شٕاء ب١ٍّح اٌط١شاْ بٓ طش٠ك 



اٌّ ٟ عٟ اٌٙٛاء، ِ  ٚظٛد دٚسأا ل١ٍٍح ؼٛي ذٍه اٌّؽاٚس، ٘زا تاإلواعح  ٌٝ  ٔٙا ذّٙذ 

اِرذاد طث١ع١ا ٌؽشواخ ٚذعذ ٌٙثٛط الر ادٞ ٚظ١ذ، وّا  ْ ب١ٍّح اٌّ ٟ عٟ اٌٙٛاء ذعرثش 

اٌعذٚ عٟ االلرشاب، ٚتزٌه ال ٠غ١ش اإل٠مال اٌؽشوٟ ٌٍعغُ  ال تمذس ل١ًٍ، ٔعذ اٌعغُ ال ٠فمذ 

وص١ش ِٓ ِغاسٖ اٌؽشوٟ  شٕاء اٌط١شاْ، ٚذٍه أُ٘ ِا ١ّ٠ض٘ا. ِٚا ٠ع١ة ذٍه اٌطش٠مح أدائٙا 

ٝ اٌرى١ٕه اٌخاص ٚطش٠مح ذعٍّٙا، ؼ١س ٠اخز ِٓ اٌّرعٍُ اٌٛلد ٚاٌعٙذ وث١شا ٌٍغ١طشج بٍ

تٙا، ٚ٘زا ِا ٠رطٍة ِٓ اٌّعٍُ ظٙذا وث١شا أ٠ضا، ِٚ  صعٛتح أدائٙا  ال  ْ وص١ش ِٓ اةتطاي 

٠ٕعضٚٔٙا عٟ ؼذٚد خطٛذ١ٓ ٚٔ ل تىً عٌٙٛح،  ِا ِٓ ذعذٜ اٌّغاعح اٌصّا١ٔح أِراس 

   .ع١غرط١  تغٌٙٛح اٌّ ٟ ٌّغاعح شالز خطٛاخ ٚٔ ل اٌخطٛج

 

   :ي الوثب الطويلاالعتبارات الواجب إتباعها ف

 

اٌٛصٛي تغشبح  ٌٝ أل ٝ ِا ٠ّىٓ ٚخ ٛصا عٟ خطٛاخ اٌصالز اٌخ١شج، ٘ذف أٚي  •

 .( ِشؼٍح ِٓ ِشاؼً اةداء اٌؽشوٟ ٌٍٛشة اٌط٠ًٛ ) االلرشاب

اةبذاد السذماء اٌع١ذ دْٚ خغاسج عٟ عشبح االلرشاب اٌّىرغثح، ؼ١س ٠ف١ذ عٟ رٌه ذغ١ش  •

  خفض ِشوض اٌصمً تّا ٠ٕاعة اإلبذاد السذماء ظ١ذ اإل٠مال اٌصالز خطٛاخ اةخ١شج، ِ

 .١ٌٚظ طٛي اٌخطٛج ٚل ش٘ا

ؼ١س  83-76اٌؽ ٛي بٍٝ اسذماء لٛٞ عش٠  ٚاٌزٞ ذغٕذٖ اٌضا٠ٚح إٌّاعثح ٌالسذماء  •

 .ذعًّ بٍٝ  وغاب ِشوض اٌصمً ِغاسٖ اٌؽشوٟ اٌ ؽ١ػ

ماء واِال ِٚشظؽح عٟ االسذماء ٠اخز اٌعغُ اٌٛو  اٌ ؽ١ػ اٌعّٛدٞ ِ  ِذ سظً االسذ •

 .عخز اٌشظً اٌؽشج ؼرٝ اٌّغرٜٛ اةعمٟ ٚإٌظش ٌإلِاَ وً رٌه ٠عطٟ اٌٛو  اٌع١ذ ٌالسذماء

اٌؽ ٛي بٍٝ اسذفال ط١شاْ ِٕاعة ٌّشوض اٌصمً ٠غابذ اٌٛاشة عٟ  ٔعاص صا٠ٚح ط١شاْ  •

 .ٚاٌرٟ ذؤشش غٍٝ ِغاعح اٌٛشة 24-23ِٕاعثح أ٠ضا عٟ ؼذٚد 

ٚؼرٝ أبٍٝ ِٓ ِغرٜٛ إٌظش ِ  اذعاٖ اٌىٛب١ٓ ٌٍخاسض  ؼشوح اٌزساب١ٓ اٌذائش٠ح •

 .٠ٚعّالْ بٍٝ سع  اٌىرف١ٓ ةبٍٝ ؼ١س ٠غابذ رٌه عٟ ذٛاصْ اٌعغُ ٌؽظح االسذماء

١ًِ تغ١ظ ٌٍعزل ٚعٟ ؼذٚد خّظ دسظاخ ٠غابذ اٌشظ١ٍٓ عٟ تذا٠ح اٌط١شاْ ت ٔعاص ذى١ٕه  •

 .اٌّ ٟ عٟ اٌٙٛاء تغٌٙٛح

اخ اٌزساب١ٓ  شٕاء ِشؼٍح اٌط١شاْ ، ٠عّالْ بٍٝ اعرّشاس ذٛاعك ؼشواخ اٌشظ١ٍٓ ِ  ؼشو •

ِغاس ِشوض اٌصمً ٚؼفع ذٛاصٔٗ ، ٚرٌه ال ٠فمذ اٌٛاشة  ٞ ِغٍفح ِٓ ِغاسا ٌزٞ اورغثٗ عٟ 

 (. ِشؼٍح االسذماء ) ِشؼٍح اٌؽشو١ح اٌّىٍّح ٌاللرشاب

االِىاْ   ْ  ِىا١ٔح البة اٌٛشة اٌط٠ًٛ عٟ ِذ اٌشظ١ٍٓ ِ  سععاّ٘ا بٓ اةس  تمذس •

٠عّالْ ِ  ؼشواخ اٌزساب١ٓ ِٓ اٌخٍل ٌإلِاَ ١ًِٚ اٌعزل ٌإلِاَ اعرعذادا ٌٙثٛط اٌع١ذ ) 

 .( ذم٠ٛح بضالخ اٌثطٓ ٚؼٍل اٌفخز

شٕٟ اٌشوثر١ٓ ٚ صاؼح اٌؽٛ  ٌإلِاَ تعذ اٌٙثٛط اٌمذ١ِٓ ِٚالِغرّٙا ٌٍشًِ ٠عًّ رٌه  •

االذضاْ اٌالصَ تؽ١س ال ٠غمظ بٍٝ ِشٚس ِشوض اٌصمً عٛق ِىاْ اٌٙثٛط، ٠ٚعطٟ رٌه اٌعغُ 

 .اٌعغُ ٌٍخٍل اٚ ةؼذ اٌعأث١ٓ ِّا ٠ؤشش عٍثا بٍٝ اٌّغاعح اٌٛشة

 

 

 


