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هلخص الجؾش
ُدددذفذ الذساعدددخ الزؼدددشي ػلدددٔ ردددأص٘ش اعدددزخذام الزدددذسٗجبد الفشدٗدددخ فدددٖ فزدددشح
 عددٌخ ّامددزولذ81-81 الوٌبفغددبد ػلددٔ ا داء الوِددبسٕ لالػجددٖ ةددشح القددذم ثؼوددش
 ػجب هي ًبدٕ دٗدبلٔ ّردن اعدزخذام الودٌِظ الزغشٗجدٖ ّرؾذٗدذ03 ٔػٌ٘خ الجؾش ػل
اسثغ روبسٗي اعبع٘خ لزطْٗش ا داء الوِبسٕ لالػجٖ ةشح القذم ُّٖ (الغدشٕ ثدبلكشح
ٖ– الوٌبّلددخ الغذاسٗددخ – الوٌبّلددخ الطْٗلددخ ) ّرْصددلذ الذساعددخ الددٔ الٌزددبئظ ُّدد
ؽصددْت رقددذم ةج٘ددش فددٖ هغددزْٓ ا داء الوِددبسٕ لالػجددٖ ةددشح القددذم ثغددجت رددبص٘ش
. الزوبسٗي الفشدٗخ

Abstract
This Study aimed to knowing effecting of singleness training
using in competition duration on the skill performance for
football players with age of 18-19 years . the sample of
research included on 30 players from Zeint club in Russia ,
whereas use the experimental method with four primary
practices for developing of skill performance for football
players , these practices are running with a ball , dodgy ,
pass (1-2) , and long pass . this study concluded that getting
of high progress in level of the skill performance for football
players because of effect of the singleness practices practices.
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الجبة ا ّت
 -8الزؼشٗف ثبلجؾش :
 -8-8الوقذهخ ّاُو٘خ الجؾش :
اى اداء سٗبظخ ةشح القدذم ػلدٔ الوغدزْٗ٘ي الوؾلدٖ ّالدذّلٖ فدٖ الْادذ الؾبظدش
ٗزطلت الكض٘ش هي الخصبئص الوِبسٗخ الزدٖ رو٘دض ا داء الفدشدٕ ّالغودبػٖ لالػجد٘ي
ّاى رددْافش اددذساي ةج٘ددشاي هددي عددشػخ ا داء الوِددبسٕ الفددشدٕ ٗددلدٕ الددٔ القددذسح ػلددٔ
هغبساح خطػ ّاعدبل٘ت اللؼدت الؾدذٗش الزدٖ رطدْسد فدٖ الغدٌْاد ا خ٘دشح ّاى ُدزا
الزطْس فٖ اعبل٘ت ّخطػ اللؼت ادٓ الٔ ظشّسح رغ٘٘ش الْعبئل الزذسٗج٘خ فٖ اػذاد
ػجددٖ ةددشح القددذم ثوددب ٗددزالئن هددغ ا ٗقبػددبد الغددشٗؼخ للوجبسٗددبد هددغ ظددشّسح ارؾددبد
القشاساد رجؼب ي لوزغ٘شاد اللؼدت الؾدذٗش  .اى عو٘دغ الزطدْساد الزدٖ ؽدذصذ فدٖ هغدبت
ةشح القذم فشظذ ػلٔ الالػج٘ي ظشّسح الزؼْد ػلٔ الزذسٗجبد راد الؾودل الزدذسٗجٖ
الوشرفغ الشذح خالت فزشاد صهٌ٘خ اص٘شح هغ صٗبدح ػذد الْؽذاد الزذسٗج٘خ فٖ الْ٘م
الْاؽذ.
ةودددب رلؼدددت الزدددذسٗجبد الشخصددد٘خ (الفشدٗدددخ) دّساي ةج٘دددشاي فدددٖ رطدددْٗش اهكبً٘دددبد
الالػج٘ي هي خالت الغ٘طشح ّالزؾكن ثبلكشح فٖ الوْااف ّا رغبُبد الوطلْثدخ ّهدي
ُزا الوٌطلق عبءد اُو٘خ الجؾش فٖ الؼودل ػلدٔ رؾق٘دق ُدزٍ الْاعجدبد ثؾ٘دش رخدذم
فددٖ الٌِبٗددخ اددذسح الالػجدد٘ي ّاهكبً٘ددبرِن اصٌددبء الوجبسٗددبد ّالزددٖ ةبًددذ ُددٖ الِددذي
الٌِبئٖ الزٕ ٗغت الْصْت الَ٘ .

 -2-8هشكلخ الجؾش :
لقددذ ا ِ دشد ةددل الجطددْ د الؼبلو٘ددخ ا خ٘ددشح اى الزددذسٗجبد الشخصدد٘خ (الفشدٗددخ
لالػت ةشح القذم ُٖ الوذخل الشئ٘غٖ ٕ اًغبص ؽق٘قٖ فدٖ ةدشح القدذم ّخدالت ػودل
الجبؽضبى فٖ هغبت ةشح القذم فٖ ا رؾبد الؼشااٖ الوشةضٕ لكدشح القدذم ّعدذ اى ٌُدب
ظشّسح هلؾخ دخبت ُزٍ الزذسٗجبد فزشح الوٌبفغبد لالػجٖ الشجبة  81-81عٌخ.
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ُ -0-8ذي الجؾش :
الزؼدشي ػلدٔ ردأص٘ش اعددزخذام الزدذسٗجبد الشخصد٘خ (الفشدٗددخ) فدٖ فزدشح الٌبفغددبد
ػلٔ اداء ػجٖ ةشح القذم ثؼوش  81-81عٌخ .

 -4-8فشض الجؾش :
للزذسٗجبد الشخص٘خ ربص٘ش اٗغدبثٖ ػلدٔ اداء ػجدٖ ةدشح القدذم  81-81عدٌخ فدٖ
فزشح الوٌبفغبد.

 -5-8هغب د الجؾش
الوغبت الجششٕ :

ػجْ ًبدٕ دٗبلٔ للشجبة ثؼوش  81-81عٌخ ثكشح القدذم ّثؼدذد

( )03ػجب ي .
الوغبت الضهبًٖ  :للوذح هي  2331/5/85الٔ . 2331/1/85
الوغبت الوكبًٖ  :هلؼت ًبدٕ دٗبلٔ الشٗبظٖ ثكشح القذم.

الجبة الضبًٖ
 -8-2الذساعبد الٌظشٗخ :
 -8-8-2الْؽذح الزذسٗج٘خ الشخص٘خ ثكشح القذم :
 -8-2-8-2هفِْم الْؽذح الزذسٗج٘خ الشخص٘خ :
رؼزجش الْؽذح الزذسٗج٘خ الشخص٘خ ُٖ اؽذٓ الوشاؽل الوِوخ هي الجٌدبء الزدذسٗجٖ
ّركْى عضء هي دّسح الزذسٗت الصؾ٘خ ػلدٔ اعدبط الودٌِظ الزدذسٗجٖ ّالدزٕ ٗكدْى
هغوْع الْؽذاد الزذسٗج٘دخ ّالزدٖ رؼدذ اعدبط ػول٘دخ الزخطد٘ػ ال٘دْهٖ ٌّٗظدش الِ٘دب
ةأصغش ّؽذح فٖ الغلن الزٌظ٘وٖ لؼول٘خ رخط٘ػ الزذسٗت .
ّرخزلددف الْؽدددذاد الزذسٗج٘دددخ الشخصددد٘خ (الفشدٗدددخ) الْاؽدددذح ػدددي ا خدددشٓ رجؼدددب ي
لوْااغ الالػج٘ي فٖ الولؼت ّةدزل الْاعجدبد الوٌبغدخ الدِ٘ن فؼلدٔ عدج٘ل الوضدبت فدبى
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هْاددغ الالػددت الوِددبعن فددٖ الولؼددت ٗخزلددف ػددي هْاددغ الغٌددبػ ّّاعجددبد الوِددبعن
رخزلف ػي ّاعجبد ػت الغٌبػ ُّزا ٗشول ثباٖ خطْاد اللؼت .
ٌّٗجغٖ اى رؾزْٕ الْؽذح الزذسٗج٘خ الشخص٘خ (الفشدٗخ) ػلٔ ا رٖ :
 رؾذٗذ هكبى ةل ػت فٖ الولؼت . رؾذٗذ ّاعجبد الالػت فٖ الولؼت . رؾذٗذ هؾل الزوبسٗي (مذح الزوبسٗي ّفزشح اعزوشاسُب ّػدذد الزكدشاساد ّفزدشحالشاؽخ ا ٗغبث٘خ) .
 رؾذٗذ اُن الٌقبغ فٖ رؼل٘ن ّرذسٗت في ا داء الؾشةٖ ّالخططٖ اصٌبء الزذسٗت.اى اُو٘ددخ الْؽددذح الزذسٗج٘ددخ الشخصدد٘خ (الفشدٗددخ) ٗكددْى اةضددش فؼبل٘ددخ ارا هددب رددن
رخصدد٘ص الْاددذ الوٌبعددت ّالكددبفٖ لِددب هددغ رددْفش هغددزلضهبد الزددذسٗت فؼٌددذ ّظددغ
هفشداد الْؽذح الزذسٗج٘خ الشخص٘خ (الفشدٗخ) ٗغت اى ٗشاػٖ الالػجد٘ي ّهغدزْاُن
الجذًٖ ّالوِبسٕ ّاى للوذسة دّساي ةج٘شاي فٖ ًغبػ الْؽذاد الزذسٗج٘خ .

 -2-2-8-2هزطلجبد ثٌبء الْؽذح الزذسٗج٘خ الشخص٘خ (الفشدٗخ) :
اى هزطلجبد الْؽذح الزذسٗج٘خ الشخص٘خ ٗؼزوذ ػلٔ ا عدبط الزؼل٘ودٖ ّالزدذسٗجٖ
للوغددزْٗبد الشٗبظدد٘خ هددي ؽ٘ددش الزخطدد٘ػ لطج٘ؼددخ الوٌبفغددخ ّمددذرِب ّْٗعددذ اُددذاي
هزٌْػخ للْؽذح الزذسٗج٘خ الشخص٘خ (الفشدٗخ) :
 ّؽذاد رذسٗج٘خ رِذي ػلٔ اعبط رطْٗش الصفبد الجذً٘خ الوخزلفخ . ّؽذاد رذسٗج٘خ رِذي الٔ رؼل٘ن في ا داء الؾشةٖ ّاةزغبثَ ّارقبًَ . ّؽذاد رذسٗج٘خ رِذي الٔ رؼل٘ن القذساد ّالخطػ ّاةزغبثِب . ّؽذاد رذسٗج٘خ راد اُذاي هشزشةخ ّّاعجبد هزؼذدح .ّٗددزن ثٌددبء الزددذسٗجبد الشخصدد٘خ (الفشدٗددخ) ػلددٔ اعددبط الوغددزْٓ الوغددزِذي
رغ٘٘ددشٍ اّ رطددْٗشٍ ّفق دب ي للؾبعددخ الزددٖ ٗغددلجِب ُددزا الجٌددبء هددغ ا خددز ثٌظددش ا ػزجددبس
ا مكبت الضالصخ الزٖ رغبػذ فٖ سفغ هغزْٓ الالػج٘ي .
ّرغزخذم فٖ الْؽذح الزذسٗج٘خ الشخص٘خ (الفشدٗخ) روبسٗي هخزلفخ هٌِب :
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 روبسٗي ثذً٘خ ّرغزخذم لزطْٗش الغشػخ ّالقْح ّالوطبّلخ . الزودددبسٗي الوِبسٗدددخ الخبصدددخ ثكدددشح القدددذم ّالزدددٖ رغدددبػذ فدددٖ رطدددْٗش الٌبؽ٘دددخالوِبسٗخ لالػج٘ي .
 -الزوبسٗي الخطط٘خ ٗزن فِ٘ب اعزخذام الزوبسٗي الؾشة٘خ الخبصخ ثخطػ اللؼت.

 -2-2-2الزذسٗت فٖ ةشح القذم :
اى الزددذسٗت فددٖ ةددشح القددذم ٗؼزوددذ فددٖ ا عددبط ػلددٔ هجددبد ػول٘ددخ اعددزوذد هددي
ػلْم اخشٓ الق٘بط ّ الزقدْٗن ّػلدن الزدذسٗت ّػلدن الؾشةدخ ّػلدن الدٌفظ الشٗبظدٖ
ّالزؼلن الؾشةٖ ّا داح ّالزٌظ٘ن ّغ٘شُب هي الؼلْم الزٖ ٗوكي الزغبظٖ ػٌِدب فدٖ
ػول الوذسث٘ي ار اى ُزٍ الؼلْم الزٖ رن رةشُب ارا رودذ ثشدكل ع٘دذ هدي اجدل الودذسة
فغْي ركْى لَ ابػذح ػول٘خ رخذهَ فٖ الغبًت الؼلوٖ .
ّٗؼزوددذ الزددذسٗت الشٗبظددٖ ثكددشح القددذم ػلددٔ ػددذح اهددْس ٗقددف فددٖ هقددذهزِب ةفددبءح
الوددذسة ّابثل٘زددَ ػلددٔ اداء ُددزٍ الْ ٘فددخ ّالزددٖ رؼددذ هددي اُددن الْ ددبئف الزددٖ رددلصش
ثشددكل هجبمددش فددٖ ا٘ددبدح الالػجدد٘ي عددْاء ةددبى رلد ػلددٔ هغددزْٓ الووبسعددخ ام ػلددٔ
هغزْٓ الوٌبفغخ فٖ الجطْ د ّاى ا هْس الزٖ ٗغت ػلٔ الوذسة ارقبًِب ُٖ :
ا عظ ّالوجبدٓء الؼلو٘خ للؼلْم الوشرجطخ ثبلؼول٘دبد الزطج٘ق٘دخ ّالزدٖ ردلصشثشكل هجبمش .
الوؼشفخ الْاعؼخ ثبعظ رخط٘ػ الزذسٗت الشٗبظٖ .-القذسح الْاعؼخ ػلٔ الق٘بدح الزطج٘ق٘خ للؼول٘خ الزذسٗج٘خ .

الجبة الضبلش
 -0هٌِظ الجؾش ّاعشاءارَ الو٘ذاً٘خ :
 -8-0هٌِظ الجؾش :
ُّْ ا علْة الوزجغ لؾدل الوشدكلخ ّرلد لغدشض الْصدْت الدٔ الؾق٘قدخ ّلكدْى
ُزا الجؾش ِٗذي الٔ هؼشفخ رأص٘ش اعزخذام الزذسٗجبد الشخص٘خ (الفشدٗدخ) فدٖ فزدشح
الوٌبفغبد ػلٔ اداء ػجٖ ةشح القذم للشجبة ثؼوش  81-81عٌخ ّلِزا ردن اعدزخذام
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الجبؽضبى الوٌِظ الزغشٗجٖ لوالئوخ هزطلجبد الجؾش ّلكًْدَ الطشٗدق الوٌبعدت صجدبد
فشظ٘زَ ثبػزجبسٍ رؼج٘شاي هؼزوذاي ّهعجْغ للششّغ الوؾذّدح لؾذس هب.
 -2-0ػٌ٘خ الجؾش :
امزولذ ػٌ٘خ الجؾش ػلٔ ( )03ػجب ي ٗوضلْى فشٗق مجبة ًبدٕ دٗبلٔ الوشدبس
فدددٖ دّسٕ اًذٗدددخ الشدددجبة فدددٖ الؼدددشا للوْعدددن  2331-2332ار ردددن اخز٘دددبسُن
ثبلطشٗقددخ الؼوذٗددخ ّاددذ اغددوذ الؼٌ٘ددخ الددٔ هغوددْػز٘ي ػشددْائ٘ب ي (ثبعددزخذام غشٗقددخ
الصْس الوزكبفئخ) اؽذاُوب ظبثطخ ّا خشٓ رغشٗج٘خ ثْااغ  85ػجب ي لكل هغوْػخ.

 -8-2-0ركبفل الؼٌ٘خ :
اى هي ا هْس الوِوخ الزٖ ٗغت اى ٗؼِ٘ب الجبؽضبى ُْ اسعبع الفشّ الدٔ الؼبهدل
الزغشٗجٖ فؼلدٔ ُدزا ا عدبط ثدذ اى ركدْى ةدل هدي الوغودْػز٘ي هزكبفئدخ روبهدب ي فدٖ
عو٘غ الظدشّي هدب ػدذا الوزغ٘دش الزغشٗجدٖ الدزٕ ٗدلصش ػلدٔ الوغوْػدخ الزغشٗج٘دخ ار
ٗشددد٘ش الغدددذّت سادددن ( )8ػدددذم ّعدددْد فدددشّ راد د لدددخ اؽصدددبئ٘خ ثددد٘ي هزْعدددطبد
ا خزجبساد ُّزا هوب ٗلةذ ركبفل افشاد الوغوْػز٘ي فٖ الوزغ٘شاد ةبفخ .

6

عذّت سان ()8
ْٗظؼ ركبفل هغوْػزٖ الجؾش فٖ ا خزجبساد الوِبسٗخ ثكشح القذم
د

ا خزجبساد الوِبسٗخ

الوغوْػخ

الوغوْػخ

ا٘وخT

العبثطخ

الزغشٗج٘خ

الوؾزغ

ط

ط

+ع

+ع

ثخ

ا٘وخT
الغذّل٘خ

الذ لخ

الغشٕ ثبلكشح
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لوغبفخ 85م صن
الزصْٗت ػلٔ

0300

3305

0306

2335

3356

2335

غ٘ش
هؼٌْٕ

الوشهٔ
الغشٕ الوزؼشط
2

(الوشاّغخ) 85م صن
الزصْٗت ػلٔ

5361

3382

5362

2335

8326

2335

غ٘ش
هؼٌْٕ

الوشهٔ
الوٌبّلخ الغذاسٗخ
0

القص٘شح 85م صن
الزصْٗت ػلٔ

4352

3388

4368

2335

3314

2335

غ٘ش
هؼٌْٕ

الوشهٔ
الوٌبّلخ الطْٗلخ
4

85م صن الزصْٗت

2361

2321

3348

2335

3342

ػلٔ الوشهٔ

ّ -0-0عبئل ّادّاد عوغ الوؼلْهبد :
رن اعزخذم الْعبئل الزبل٘خ لغوغ الوؼلْهبد الخبصخ ثبلجؾش ُّٖ :
الوقبثالد الشخص٘خ .فشٗق الؼول .الوصبدس ّالوشاعغ .ا خزجبساد الوِبسٗخ .7

2335

غ٘ش
هؼٌْٕ

ةوبرن ا ػزوبد ػلٔ ا عِضح ّا دّاد ا ر٘خ لزٌف٘ز الجؾش :
 .8عبػخ رْا٘ذ .
 .2مشٗػ ا٘بط .
 .0ةشاد غج٘خ .
 .4مْاخص .
 .5ةشح اذم .
 .6ؽبئػ صذ ثطْت 5م.
ُ .2ذي ةشح القذم .
 .1صبفشح .

 -4-0اخز٘بس ا خزجبساد :
اى اُددن هددب ٗؾزبعددَ الجبؽضددبى ُددْ اخزجددبس اّ ّظددغ اخزجددبساد هزؼددذدح لق٘ددبط ثؼددط
الوزغ٘شاد الزٖ رشرجػ ثبلظبُشح الوشاد ا٘بعِب ّثٌبء ػلٔ رل ردن اػدذاد اعدزوبسح ا خزجدبس
عذّت سان ( )2لزؾذٗذ ا خزجبساد الوٌبعجخ لكل صفخ هِبسٗخ روضل عو٘ؼِب روبسٗي ؽشة٘خ
هشةجخ ٗزن هي خاللِب ا٘دبط الصدفبد الوِبسٗدخ لالػجد٘ي ّصدن ػدشض ُدزٍ ا عدزوبسح ػلدٔ
هغوْػخ هي الخجشاء ّالوخزص٘ي فٖ هغبت ةشح القذم ّػلن الزدذسٗت الشٗبظدٖ ّا خزجدبس
ّالق٘بط ّثؼذ عوغ ا عزوبساد صن رفشٗغ الج٘بًبد الزٖ دًّذ هي اجل الخجدشاء ردن رؾذٗدذ
ا ُو٘دخ الٌغددج٘خ لكددل اخزجددبس هددي ا خزجددبساد غجقدب ي سائِددن ار رددن اخز٘ددبس ا خزجددبساد الزددٖ
ؽصلذ ػلٔ ًغجخ  %23هي هغوْع اساء الخجشاء ّةوب ُْ هج٘ي فٖ الغذّت سان (: )2

8

عذّت سان ()2
ٗج٘ي رفبص٘ل ا خزجبساد الجذً٘خ ّالوِبسٗخ
د
8
2
0
4

ا خزجبس
الغشٕ ثبلكشح لوغبفخ 85م
الغشٕ الوزؼشط (الوشاّغخ)
85م

صفخ اخزجبس

الزكشاس

الٌغجخ
الوئْٗخ

ا٘بط عشػخ ا داء ثبلكشح

8

%13

ا٘بط عشػخ ا داء لوِبسح الوشاّغخ

8

%23

8

%13

8

%23

الوٌبّلخ الغذاسٗخ القص٘شح 85م ا٘بط عشػخ ا داء لوِبسح الوبّلخ
هغ ؽبئطٖ صذ ثطْت 0م

القص٘شح

الوٌبّلخ الطْٗلخ 85م صن

ا٘بط عشػخ ا داء لوِبسح الوٌبّلخ

ا ًطال

الطْل٘خ

 -4-0ا عظ الؼلو٘خ لالخزجبساد :
لقذ رن اعشاء رقْٗن ػلوٖ لالخزجبس اجل الجذء ثؼول٘خ رٌف٘ز اعشاءاد الجؾش هي
اعل الْاْي ػلٔ صذ ّصجبد ّهْظْػ٘خ هفشداد ا خزجبس ّالزٖ رن اخز٘بسُب .

 –5-0صجبد ا خزجبس :
لقذ رن اعزخذم غشٗقخ اػبدح ا خزجبس للزؾقق هي صجبرَ ؽ٘ش غجقذ ا خزجبساد
ػلٔ ػٌ٘خ هكًْخ هي ( )83ػج٘ي رن اخز٘بسُن ػشْائ٘ب ي هي غ٘ش ػٌ٘خ الجؾش
ّٗوضلْى ًبدٕ الخبلص للشجبة ّثؼذ هشّس  5اٗبم رن اػبدح ا خزجبس ػلٔ الؼٌ٘خ
ًفغِب صن رن اعزخشاط هؼبهل ا سرجبغ الجغ٘ػ ثطشٗقخ (ث٘شعْى) ث٘ي ًزبئظ ا خزجبس
ا ّت ّالضبًٖ لوؼشفخ هذٓ صجبد ا خزجبس .

 – 6-0خطْاد اعشاء الجؾش :
ا خزجبس القجلٖ لؼٌ٘خ الجؾش :
رن اعشاء ا خزجبساد لؼٌ٘خ الجؾش فٖ ْٗم الخو٘ظ  2331/5/85فٖ الغبػخ
الضبً٘خ ِشاي فٖ هلؼت ًبدٕ دٗبلٔ .
 -2-0اعظ ّظغ الزذسٗجبد (الشخص٘خ ّالفشدٗخ) :
9

اى ا عظ الزٖ اػزوذُب الجبؽضبى ثْظغ الزذسٗجبد الشخص٘خ لالػج٘ي الشجبة
فٖ فزشح الوٌبفغبد ّرل هي خالت هب ٗأرٖ :
الزٌْٗغ ثبلزوبسٗي الزٖ رن اخزجبسُب ثؾ٘دش ردلدٕ ُدزٍ الزودبسٗي ثدبلكشح ّالزدٖرزطلددت عددشػخ اداء ؽشةددٖ ػٌددذ ا داء ُّددزا ٗزطلددت هغددزْٓ ػبل٘ دب ي لوؼددذ د
اعزِال الطباخ.
ارجبع هجذأ الزٌبّة الوضدبلٖ الفدشدٕ للؼودل ّالشاؽدخ ثؾ٘دش ٗغدزط٘غ ةدل سػدتاداء عو٘غ الزوبسٗي ثكفبءح ػبل٘خ .
رؾذٗذ هغزْٓ الؼالاخ الوضبل٘خ ث٘ي هكًْبد الؼول الزذسٗجٖ (الؾغن الشدذحالشاؽدددخ) الزدددٖ رغدددبػذ الالػدددت ػلدددٔ ا ؽزفدددب ثدددبػلٔ هغدددزْٓ ػٌدددذ رٌف٘دددز
الزوبسٗي .
الؼذد الوٌبعت للزكشاس ث٘ي روشٗي ّاخش .رؾذٗذ افعل صهي للشاؽخ ث٘ي الزكشاساد ػٌذ اداء الزوبسٗي .ّف٘وب ٗبرٖ الزوبسٗي الزٖ اعزخذهذ ػلٔ افشاد ػٌ٘خ الجؾش :
الزوشٗي ا ّت :
الذؽشعخ ثبلكشح لوغبفخ 85م صن روشٗش الكشح ث٘ي صالس اُدذاي هززبل٘دخ الجؼدذ ثد٘ي
ُددذي ّاخددش 2م صددن الوددشّس ثدد٘ي خوغددخ مددْاخص لوغددبفخ 5م صددن ا ًطددال 1م صددن
الزصْٗت ػلٔ الوشهٔ .
الزوشٗي الضبًٖ :
ا ًطددال ثددبلكشح 83م صددن روشٗددش ّا عددزالم هددغ ؽددبئػ الصددذ لوغددبفخ 83م صددن
الشةط ثبلغد٘طشح 85م صدن روشٗدش الكدشح ثد٘ي ُدذف٘ي لوغدبفخ 5م صدن الزصدْٗت ػلدٔ
الوشهٔ .
الزوشٗي الضبلش :
الذؽشعددخ ثددبلكشح لوغددبفخ 1م صددن الوددشّس ثدد٘ي عددزخ مددْاخص 85م هكددْةٖ صددن
ا ًطال ثبلكشح 83م صن الزصْٗت ػلٔ الوشهٔ .
الوشٗي الشاثغ :
11

الذؽشعخ ثدبلكشح 83م صدن الودشّس ثد٘ي صوبً٘دخ مدْاخص 83م هزؼدشط صدن الودشّس
ث٘ي صالصخ اُذاي هززبل٘خ لوغبفخ 5م صن ا ًطال 83م صن الزصْٗت ػلٔ الوشهٔ .
 -1-0الْعبئل ا ؽصبئ٘خ :
اعزخذم الجبؽضبى لْعبئل ا ؽصبئ٘خ ا ر٘خ :
الْعػ الؾغبثٖ .ا ًؾشاي الوؼ٘بسٕ .هؼبهل اسرجبغ (ث٘شعْى) .اخزجبس (د) للؼٌ٘بد الوزٌب شح .اخزجبس (د) للؼٌ٘بد الغ٘ش الوزٌب شح .الصذ الزارٖ .-الٌغجخ الوئْٗخ .

الجبة الشاثغ
 -4ػشض الٌزبئظ ّهٌباشزِب :
 -8-4ػشض ًزبئظ ا خزجبساد القجل٘خ ّالجؼذٗخ لوغوْػزٖ الجؾش :
 -8-8-4ػدددشض ًزدددبئظ ا خزجدددبساد الوِبسٗدددخ للوغوْػدددخ الزغشٗج٘دددخ فدددٖ
ا خزجبسٗي القجلٖ ّالجؼذٕ :
هدددي خدددالت ا غدددالع ػلدددٔ عدددذّت سادددن (ّ )0الدددزٕ ْٗظدددؼ ا ّعدددبغ الؾغدددبث٘خ
ّا ًؾشافددبد الوؼ٘بسٗددخ لوغوْػددخ ا خزجددبساد الوِبسٗددخ ّالجذً٘ددخ ا٘ددذ الجؾددش ُّددٖ
الغشٕ ثدبلكشح لوغدبفخ 85م صدن الزِدذٗف ػلدٔ الوشهدٔ الوٌبّلدخ الوشردذح القصد٘شح
لوغبفخ 85م صن الزصْٗت ػلدٔ الوشهدٔ الغدشٕ الوزؼدشط ثد٘ي الشدْاخص لوغدبفخ
85م صدن الزِدذٗق ػلدٔ الوشهدٔ الوٌبّلدخ الطْٗلدخ لوغدبفخ 85م صدن الزصدْٗت ػلددٔ
الوشهٔ .
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عذّت سان ()0
ْٗظؼ ا ّعبغ الؾغبث٘خ ّا ًؾشافبد الوؼ٘بسٗخ ّا٘ن  Tالغذّل٘خ ّد لزِب ا ؽصبئ٘خ
لٌزبئظ ا خزجبساد الوِبسٗخ للوغوْػخ الزغشث٘خ فٖ ا خزجبسٗي القجلٖ ّالجؼذٕ
ا خزجبس القجلٖ
د

ا خزجبساد الوِبسٗخ

ط

+ع

الغشٕ ثبلكشح لوغبفخ
8

85م صن الزصْٗت ػلٔ

0305

ا خزجبس الجؼذٕ

3355

ط

038
2

الوشهٔ
الغشٕ الوزؼشط
2

(الوشاّغخ) 85م صن

4368

3386

432
3

الزصْٗت ػلٔ الوشهٔ
الوٌبّلخ الغذاسٗخ
0

القص٘شح 85م صن

5362

3384

530
4

الزصْٗت ػلٔ الوشهٔ
الوٌبّلخ الطْٗلخ 85م
4

صن الزصْٗت ػلٔ

2321

3382

230

الوشهٔ

* ػٌذ دسعخ ؽشٗخ ّ 84هغزْٓ د لخ . 3335

12

5

+ع

2335

2335

ا٘وخT

ا٘وخT

(*

الوؾزغ

)

ثخ

الغذّل٘خ

5362

6325

83354 2335

86325 2335

2384

2384

2384

2384

الذ لخ

هؼٌْٕ

هؼٌْٕ

هؼٌْٕ

هؼٌْٕ

 -2-8-4ػدددشض ًزدددبئظ ا خزجدددبساد الوِبسٗدددخ للوغوْػدددخ العدددبثطخ فدددٖ
ا خزجبس القجلٖ ّالجؼذٕ :
اهب فٖ ٗزؼلق ثبلوغوْػخ العبثطخ ف٘ظِش لٌب هي خالت الغذّت سان ()4
عذّت سان ()4
ْٗظؼ ا ّعبغ الؾغبث٘خ ّا ًؾشافبد الوؼ٘بسٗخ ّا٘ن  Tالغذّل٘خ ّد لزِب ا ؽصبئ٘خ
لٌزبئظ ا خزجبساد الوِبسٗخ للوغوْػخ العبثطخ فٖ ا خزجبسٗي القجلٖ ّالجؼذٕ
د

ا خزجبساد الوِبسٗخ

الوغوْػخ

الوغوْػخ

ا٘وخ Tا٘وخT

العبثطخ

الزغشٗج٘خ

الوؾز

(*)الغذ

عجخ

ّل٘خ

ط
الغشٕ ثبلكشح لوغبفخ
8

85م صن الزصْٗت ػلٔ
الوشهٔ
الغشٕ الوزؼشط

2

(الوشاّغخ) 85م صن
الزصْٗت ػلٔ الوشهٔ
الوٌبّلخ الغذاسٗخ

0

القص٘شح 85م صن
الزصْٗت ػلٔ الوشهٔ

4

030
0
435
2
536
1

الوٌبّلخ الطْٗلخ 85م صن

236

الزصْٗت ػلٔ الوشهٔ

1

+ع
3305

3388

3382

3384

* ػٌذ دسعخ ؽشٗخ ّ 84هغزْٓ د لخ . 3335

13

ط
0300

4354

5358

2352

+ع
2335

2335

2335

2335

3330

8312

5365
8832
5

2384

2384

2384

2384

الذ لخ

هؼٌْٕ

غ٘ش
هؼٌْٕ

هؼٌْٕ

هؼٌْٕ

 -2-4فشّابد ًزبئظ اخزجبساد الوغوْػخ العبثطخ ّالزغشٗج٘خ فٖ الق٘بط
الجؼذٕ :
هدددي خدددالت ا غدددالع ػلدددٔ عدددذّت سادددن (ّ )5الدددزٕ ْٗظدددؼ ا ّعدددبغ الؾغدددبث٘خ
ّا ًؾشافددبد الوؼ٘بسٗددخ ّادد٘ن ّ Tد لزِددب ا ؽصددبئ٘خ للٌزددبئظ ا خزجددبساد الوِبسٗددخ
ّالجذً٘خ للوغوْػز٘ي العبثطخ ّالزغشٗج٘خ فٖ ا خزجبس الجؼذٕ .
عذّت سان ()5
ْٗظؼ ا ّعبغ الؾغبث٘خ ّا ًؾشافبد الوؼ٘بسٗخ ّا٘ن ّ Tد لزِب ا ؽصبئ٘خ
لٌزبئظ ا خزجبساد الوِبسٗخ للوغوْػز٘ي الزغشث٘خ ّالعبثطخ فٖ ا خزجبس الجؼذٕ
د

ا خزجبساد
الوِبسٗخ

ا خزجبس القجلٖ
ط

ا خزجبس الجؼذٕ
ط

+ع

+ع

ا٘وخT
الوؾزغجخ

ا٘وخT

(*)

الغذّل٘خ

الذ لخ

الغشٕ ثبلكشح
8

لوغبفخ 85م صن
الزصْٗت ػلٔ

0320

3330

0382

3336

0342

2335

هؼٌْٕ

الوشهٔ
الغشٕ الوزؼشط
2

(الوشاّغخ) 85م
صن الزصْٗت ػلٔ

5358

3335

5304

3336

1340

2335

هؼٌْٕ

الوشهٔ
الوٌبّلخ الغذاسٗخ
0

القص٘شح 85م صن
الزصْٗت ػلٔ

4354

3330

4323

3331

80311

2335

هؼٌْٕ

الوشهٔ
الوٌبّلخ الطْٗلخ
4

85م صن الزصْٗت

2352

3335

2305

ػلٔ الوشهٔ

* ػٌذ دسعخ ؽشٗخ ّ 21هغزْٓ د لخ . 3335

14

3331

1321

2335

هؼٌْٕ

ّٗؼددضّ الجبؽضددبى عددجت رلد الزفددْ للوغوْػددخ الزغشٗجددخ الددٔ اعددزخذام الزوددبسٗي
الشخصد٘خ الوشةجدخ الزدٖ ةبًدذ رشةدض ػلدٔ الخصدبئص ا عبعد٘خ للوِدبساد الؾشة٘ددخ
فوددضالي ةددبى الزأة٘ددذ ػلددٔ رٌو٘ددخ الوِددبساد ا عبعدد٘خ الوفددشدح اددذس رؼلقِددب ثبلوِددبساد
الؾشة٘دددخ الوشةجدددخ هودددب ِدددش ّاظدددؾب ي فدددٖ ًزدددبئظ ا خزجدددبساد الجؼذٗدددخ للوغوْػدددخ
الزغشٗج٘خ هي خالت رطْس ا داء الوِبسٕ لالػجٖ ةشح القذم .

الجبة الخبهظ
 -5ا عزٌزبعبد ّالزْص٘بد :
 -8-5ا عزٌزبعبد :
هددددي خددددالت ػددددشض ّهٌباشددددخ الجبؽضددددبى لٌزددددبئظ ا خزجددددبساد القجل٘ددددخ ّالجؼذٗددددخ
للوغوْػز٘ي العبثطخ ّالزغشٗج٘خ رْصل الجبؽضبى الٔ ا عزٌزبعبد ا ر٘خ :
 .8اى الزقدددذم الدددزٕ ؽصدددل فدددٖ ا ّعدددبغ الؾغدددبث٘خ للوغوْػدددخ الزغشٗج٘دددخ فدددٖ
ا خزجددبس الجؼددذٕ ةددبى عددشٗؼب ي ّفؼددب ي ًز٘غددخ للفؼددل الوددلصش الخددب

ثوفددشداد

الزوبسٗي الشخص٘خ (الفشدٗخ) الوغزخذهخ ػلٔ افشاد ُزٍ الوغوْػخ .
ِ .2شد اى ًزبئظ الزقدذم الدزٕ ؽصدل ػلدٔ عدشػخ ا داء الوِدبسٕ للوغوْػدخ
الزغشٗج٘خ ةبًذ ثغجت اعدزخذام الزودبسٗي الشخصد٘خ (الفشدٗدخ) ّةدزل رؾذٗدذ
هغدددزْٓ سرجدددبغ الوضدددبلٖ لوكًْدددبد ُدددزٍ الزودددبسٗي ّرٌْٗؼِدددب ٗالئدددن فزدددشح
الوٌبفغبد .
 .0لقددذ ِددشد فبئددذح الزوددبسٗي الشخصدد٘خ فددٖ رطددْٗش ا داء الوِددبسٕ لالػجددٖ
الشددجبة ثكددشح القددذم هددي خددالت ّعددْد الفددشّ الوؼٌْٗددخ ثدد٘ي الوغوددْػز٘ي
العبثطخ ّالزغشٗج٘خ ّالزٖ ا ِشرِب ًزبئظ اخزجبس (. )T

 -2-5الزْص٘بد :
فٖ ظْء ًزبئظ الجؾش ْٗصٖ الجبؽضبى ثوب ٗلٖ :
ْٗ .8صددٖ الجبؽضددبى رؼودد٘ن الزوددبسٗي الشخصدد٘خ (الفشدٗددخ) ػلددٔ هددذسثٖ الشددجبة
ّالٌبمئ٘ي ةوب لِب هي رأص٘ش ػلٔ الالػج٘ي .
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 .2ظدددشّسح الؼودددل ػلدددٔ رطدددْٗش ا داء الوِدددبسٕ لالػجددد٘ي الشدددجبة ثبعدددزخذام
الزودددبسٗي الشخصددد٘خ ثْعدددْد اداح اللؼدددت (ةدددشح القدددذم) ى هؼظدددن الْاعجدددبد
الؾشة٘خ ٗلٗذُب الالػج٘ي ٗغت اًغبصُب اصٌبء الوجبسٗبد ثبعزخذام ةشح القذم .
 .0ظددشّسح اُزوددبم هددذسثٖ فددش الشددجبة ثبلزوددبسٗي الشخصدد٘خ لوددب لِددب هددي اصددش
اٗغبثٖ فٖ رطْٗش الٌْاؽٖ الجذً٘خ ّالوِبسٗخ لالػج٘ي .
 .4اعشاء ثؾْس رطج٘ق٘دخ لالػجد٘ي الوزقدذه٘ي لوؼشفدخ ردأص٘ش الزودبسٗي الشخصد٘خ
ػلٔ رطْٗش ا داء الوِبسٕ لالػج٘ي .
 .5اػزوبد ا خزجبساد الوغزخذهخ لق٘بط عشػخ ا داء الوِبسٕ لالػج٘ي الشجبة
ثؼوش  81-81عٌخ .

الوصبدس
 . 8اف٘شٗبًْي أ.ى هغزْٓ ا مشاي للفزدشح الزؾعد٘شٗخ لالػجدٖ ةدشح القدذم للشدجبة
. 8111
 . 2اهبل٘ي م ٕ.غشٗقخ ًشبغ الالػج٘ي فٖ فزشح الوٌبفغبد ثكشح القذم . 8113
 . 0اسعزْي ٕ.أ اػذاد ػجٖ ةشح القذم للشجبة ثؼوش  81-81عٌخ . 8113
 . 4ث٘كل٘ي أ.أ ا ػذاد الزٌُٖ لالػجٖ ةشح القذم .
 . 5ث٘ل٘بةْي أ.

رشة٘ت ّهفِْم الفزدشح الزؾعد٘شٗخ الزذسٗج٘دخ لالػجدٖ ةدشح القدذم

للشجبة سعبلخ دةزْساٍ . 8116
-6فشاد عجبس عؼذهللا رأص٘ش اعزخذام اعبل٘ت هزٌْػدخ للزدذسٗت الؼقلدٖ فدٖ الٌدْاؽٖ
الوؼشف٘ددخ ّالوِبسٗددخ ّالخطط٘ددخ ثكددشح القددذم اغشّؽددخ دةزددْساٍ ثؾددش هٌشددْس –
عبهؼخ ثغذاد -ةل٘خ الزشث٘خ الشٗبظ٘خ .2338
-2صددبئش ػددبهش ػجددبط ّااددغ ا داء الوِددبسٕ ّالخططددٖ الددذفبػٖ ّالِغددْهٖ لددذٓ
ػجٖ الوٌزخت الْغٌٖ الؼشااٖ ثكشح القذم سعبلخ هبعغدز٘ش عبهؼدخ دٗدبلٔ – ةل٘دخ
الزشث٘خ الشٗبظ٘خ .2330
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