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 ملخص ادبحث 

 : اشتمل ادبحث الى خمسة ابااب تمثلت باالتي 

التعريف بالبحث إذ تم التطرق للتخطيط في التدريب ضمن مجال : الباب االول 

زة واهمية المهارات الدفاعية ،اما المشكلة تمثلت بأهتمام بعض اختصاص لعبة المبار

المدربين الى بعض من انواع الدفاع والتركيز دون اآلخر، وكان هدف البحث 

 .التعرف على مقارنة انواع الدفاعات لالعبي اندية ديالى بسالح الشيش 

 .اما الباب الثاني فتضمن الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث 

قد احتوى على منهج البحث واجراءاته الميدانية إذ استخدم المنهج  الثالث لبابوكان ا

 .العبين متقدمين (6)الوصفي بطريقة المقارنة وتألفت العينة من 

. وبعد أن تم معالجة النتائج أحصائياً، تم عرضها وتحليلها ومناقشتها في الباب الرابع 

لها بتوصيات خاصة بموضوع ولقد توصل الباحث الى استنتاجات خرج من خال

 .البحث 

 

A comparative study of the types of weapons defenses Blinds 

of Diyala clubs players category applicants 

Researcher : Atheer Qassim Muhammed 

Research summery 

This research includes five chapters, represented as the 

following: 

 The chapter one was identification of research  , that it touch on 

to the planning in the training within field of fencing game 



cognizance & the importance of defensive skills , regarding the 

research problem ,was the represented as the interesting  and 

focus of some of the trainers in to some of the defensive types 

without the others ,and the aim of the research was identification 

of the defenses types for the diyala clubs player in foil weapon. 

Regarding the chapter two , included of the studies which have 

relationship to the research subject. as well as this chapter 

containing the research program and its procedures in the 

courtyard ,that its used the descriptive procedure by the 

comparing method ,and the sample contained of (6) progressive 

players. 

After handling the results as statistically ,its complete displayed 

and analyzed as well as discussed in the chapter four .the 

researcher reached to conclusions which resulted in 

recommendations concerned in  the research subject 

 

 ادباب االول

 :ادتعريف بادبحث -1

 : ادمقفمة وأهمية ادبحث 1-1

يعد التخطيط للتدريب في مجال لعبة المبارزة وسيلة ضرورية للتقدم بحالة    

التدريب للمبارزين إذ أن التدريب المنظم وفق اسس علمية مدروسة يؤدي إلى تقدم 

نتائج الجيدة مستوى المبارزين والوصول إلى أعلى مستوى ، وأن تحقيق ال

والوصول إلى المستويات العالية في مجال لعبة المبارزة يتطلب وضع منهاج تدريبي 

وفق اسس علمية من أجل تنمية ذلك وتطويره لالرتقاء بمستوى أداء المبارزين ، 

واحدة من األلعاب الرياضية التي لها متطلباتها الخاصة كالعناصر  المبارزةولعبة



الدفاع في مهارة والخططية ، والفكرية ، والنفسية ، وتعد  البدنية ، والمهارية ،

الهجوم  صدالمبارزة من المهارات األساسية التي يعول عليها الالعب ومن خالل 

لذا تكمن اهمية .وكسب أحقية الهجوم المضاد للحصول على النقاط ثم تحقيق الفوز 

 .ينلى المتقدمالبحث في دراسة مقارنة لألنواع الدفاعات لالعبي اندية ديا

 :مشكلة ادبحث  1-2

يهتم بعض المدربين لبعض انواع الدفاع  ويتركون البعض آلخر باعتقادهم إن لهذا    

النوع اهمية اكبر من النوع الثاني ويتم التأكيد عليه من خالل الوحدات التدريبية 

ة من وإجراء التمارين الخاصة به على اساس انه اكثر استخدام لقرب الذراع المسلح

الهدف او لسرعة المباغتة التي تتم من خالل هذا النوع من الدفاعات ، وهنا تتجلى 

مشكلة البحث لذا ارتئ الباحث بأجراء دراسة مقارنة لألنواع الدفاعات لالعبي اندية 

للحصول على معطيات علمية واقعية تسهم في . ديالى متقدمين بسالح الشيش 

 .ةاالرتقاء بمستوى فعالية المبارز

 :هفف ادبحث  1-3

 لالعبي اندية ديالى بسالح الخاصة  التعرف على مقارنة انواع الدفاعات

 .الشيش

 : مجاال  ادبحث  1-4

العبو أندية ديالى بسالح الشيش المتقدمين العب من نادي  :ادمجال ادبشري  1-4-1

ن الوجيهية ، و العب من نادي المقدادية ، و العب من نادي شهربان ، و العب م

 .نادي خان بني سعد، و العبين من نادي زهيرات  

 . 8108/  4/  2الى  8108/  3/  82للفترة من  -:ادمجال ادزماني  1-4-2

 .جامعة ديالى/ التربية الرياضية قاعة المبارزة في كلية -: ادمجال ادمكاني 1-4-3

 

 

 

 



 ادباب ادثاني

 :ادفراسا  ادنظرية  2-1

 : ادفاا    2-1-1

قيام الالعب المدافع بإفشال الهجووم الوذي يقووم بوه الالعوب المهواجم  -بالدفاع نقصد    

وذلك بمنع وصول ذبابة المهاجم إلوى هودف المودافع عون طريوق صود السوالح وإزاحوة 

 .مع الذبابة باتخاذ أحد األوضاع الدفاعية األساسية 

ومية بمهوارة بأنه نهج يسلكه الالعب إلفشال محاوالت المنافس الهج" –ويعرف أيضاً 

عاليووة موون خووالل حركووات الوورجلين والجسووم والووذراع المسوولحة متفرقووة أو مجتمعووة 

" وحسب ظروف اللعب
(0)

 . 

 :اناا  ادفاااا  ادخاصة  2-1-1-1

 : ادفاا  ادمستقيم 2-1-1-1-1

يم أداء هذا النوع بطريقة مباشرة لحماية منطقة الهدف بالنسبة للخطوط العليا    

حم فيها وذلك باالنتقال من وضع الدفاع السادس إلى وضع الدفاع لوضع السالح الملت

الرابع أو بالعكس وبالنسبة للخطوط السفلى يتم انتقال السالح من وضع الدفاع الثامن 

إلى وضع الدفاع السابع وبالعكس
(8)

 

 : ادفاا  ادنصف دائري  2-1-1-1-2

كووة نصووف دائريووة موون ويووتم اداء هووذا الوودفاع بانتقووال نصوول السووالح بوسوواطة حر    

الخطوط العليا الى الخطوط السفلى وبالعكس وفي نفس االتجاه  سواء كان خارجيواً أو 

داخلياً أي يكون االنتقال بالنصول مون وضوع الودفاع الرابوع الوى الوضوع الودفاع السوابع 

وبالعكس ، أو من الوضع الدفاع السادس الى الوضع الدفاع الثامن و بالعكس
(0)

.  

 

 

 :ادفاا  ادقطري ادمتقاطع أو ادمائل 2-1-1-1-3 
                                                 

(0)
  83، ص  8112ة للنشر والتوزيع ، مطبعة دجل: عمان . 0تدريب وتدريس سالح الشيش ، ط بيان علي عبد علي ؛.  

(8)
 . 66،ص 0821ة جامعة بغداد ، مطبع: بغداد .   المبارزة الحديثةعبد هللا صالح الدين ؛.  

(3)
، ص  8112المكتبة الوطنية ، : بغداد .   رياضة المبارزة اسس فنية ـ تعليم ـ تدريب ـ تحكيم عبدالكريم فاضل وعبالهادي حميد ؛ .  
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يوؤدى هوذا النووع بطريقووة مائلوة أو قطريوة بأصوابع اليوود وبحركوة تابعوة مون السوواعد    

ورسغ اليد فقط ، حيث ينتقل فيها السالح من المنطقة العليا الخارجيوة مون الهودف إلوى 

ن الوضووع المنطقووة السووفلى الداخليووة المقابلووة أو بووالعكس ، أي انتقووال نصوول السووالح موو

الدفاعي السادس إلى الوضع الدفاعي السابع وبالعكس ، أو انتقال النصل مون الوضوع 

الدفاعي الرابع إلى الوضع الدفاعي الثامن وبالعكس 
(0)

.  

 :ادفاا  ادفائري  8-0-0-0-4

يتم أداء هذا النوع من الدفاع بعمل دائرة كاملة ذات مدى حركي صغير حول    

. ودة إلى الخط الدفاعي األصلي نفسه الذي بدأ منه الهجوم نصل سالح المهاجم والع

وعادة يكون اتجاه الدائرة مع عقرب الساعة إذا بدأ الهجوم من الدفاع السادس التي 

تعد الطريقة المفضلة للكثير من الالعبين ، وذلك لسهولة وضع السالح وسهولة 

خرى السيطرة عليه والتي يصعب أداؤها نوعاً ما في الخطوط األ
(8 )

. 

 

 ادباب ادثادث

 :ـ منهج ادبحث وإجراءاته ادميفانية 3

  :منهج ادبحث  1- 3

" وتتم عن طريق( دراسات المقارنة )استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب      

"اجراء مقارنات بين الظواهر المختلفة الكتشاف العوامل التي تصاحب حدثا معيناً 
 

(0 )
 .يعة مشكلة البحث لمالئمة هذه الدراسة وطبو

     :اينة ادبحث 3-2

العبين من اندية محافظة ديالى يمثلون اندية ( 6)اشتملت عينة البحث على     

زهيرات، الوجيهية، والمقدادية ، وشهربان ، وخان بني سعد، تم اختيارهم بالطريقة 

العب ( 86)العشوائية باسلوب القرعة من بين افراد االندية المذكورة والبالغ عددهم 

 . %84وبنسبة 

                                                 
(0)

 
.

 . 088، ص  8112. مصدر سبق ذكره  بيان علي عبد علي ؛ 
(8)

 .   082، ص8100مطبعة النور ،: بغداد .  0النظرية في تعلم المبارزة  ،طالمبادئ فراس طالب  وآخرون ؛ .  
(0)

 . 62ص، 8114: بغداد.  ؛ دليل البحاث لكتابة االبحاث في التربية الرياضيةرافع صالح فتحي الكبيسي ،نوري ابراهيم الشوك .  



 :اداسائل واألدوا  واألجهزة ادمساافة ادمستخفمة اي ادبحث  3-3

  :وسائل جمع ادبيانا   3-3-1

- :استعان الباحث بالوسائل اآلتية 

 . والجنبية المصادر العربية  -

 . المالحظة والتجريب  -

 .المقابالت الشخصية  -

 .االختبارات والقياس -

 : دمستخفمة اي ادبحث األدوا  واألجهزة ا  3-3-2

  -:استخدم الباحث األدوات واألجهزة اآلتية 

 .  (All star)نوع ( شيش)سالحان مبارزة   -

 .الميزان الكتروني صيني الصنع  -

  . شريط القياس المعدني لقياس طول الالعبين -

 . (4)بونتيوم  ( 0)عدد  DELLجهاز الحاسوب نوع  -

 . (0)عدد  CDأقراص ليزرية  -

 :را  تقايم ادمهارا  ادفاااية اختبا 3-3-3

تم عرض االختبارات المقترحة على السادة الخبراء     
(*0)

وتوم ترشويح اختبوار انوواع 

لوذي قووام الودفاع ومون الوضوع الودفاعي السوادس وتومو التصووير بالفوديو إلداء االختبوار ا

يِّ مووادة المبووارزة بأدئووه اثنووان موون تدريسوو
(**8) 

رات ليتسوونى تطبيووق االختبووار بالمسووا

درجوات لكول نووع مون ( 01)الحركية  الصحيحة وليتم تقويموه مون قبول الخبوراء ومون 

 :انواع الدفاعات االربعة  

:  ربعة من اداضع ادسادسألناا  ادفاا  اأتقايم اختبار -  

 .رابع وبالعكس/ سادس  -(افقي )دفاع  مستقيم  .0

 .ثامن وبالعكس/ سادس  –دفاع نصف دائري  .8

                                                 
*

 (0)انظر ملحق  
**

 .جامعة بغداد -لتربية الرياضية  كلية ا –تدريب مبارزة / عبد الهادي حميد مهدي .د.م.أ 

 .جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية   –تعلم حركي مبارزة / عالء عبد هللا فالح .د.م

 



 .سابع وبالعكس/ ادسس -(مائل )دفاع قطري  .3

 .سادس / سادس  –دفاع  دائري . .4

 :اداء انواع الدفاعات  تقييم: الهدف من االختبار 

يتم مد الذراع  المسلحة  من قبل الشخص القائم باالختبار : مواصفات االداء

وبمعدل ثالث محاوالت وحسب التسلسل لالختبار ابتدأً من الدفاع المستقيم 

 .عداد يتم  اداء  نوع  الدفاع  المناسب من قبل المختبرومن وضع االست( االفقي)

 ( 01)الثالث واحتساب الدرجة من يتم اختيار افضل اداء من المحاوالت: التسجيل

 :االختبارا   3-3-4

 8108/ 82/3قام الباحث بإجراء االختبارات القبلية على عينة البحث بتاريخ      

جامعة ديالى إذ تم تقويم أداء  –لرياضية وذلك بقاعة المبارزة بكلية التربية ا

المجموعة من قبل السادة ألمقومين
)*(

 . 

يو مادة ة اداء االختبار من قبل احد تريسوقبل البدء في االختبارات تم توضيح كيفي

وعدد المحاوالت ولكل نوع من انواع ( 01)وكيفية حساب الدرجة من  المبارزة

 ولجميع فقرات االختبار بالتفصيل ام باالختبار الدفاع وتم تطبيقها مع الشخص الذي ق

 :تجانس ادعينة اي متغيرا  ادنما 3-4

قام الباحث بإجراء بعض القياسات ألفراد عينة البحث في كل من متغيرات الطول     

 .والوزن والعمر العتقاده بتأثيرها في المتغير التابع 

توافرة داخل المجموعة على ولكي تكون المجموعة متجانسة وال تؤثر الفروقات الم

 .الباحث تجانساً ألفراد المجموعة المعالم اإلحصائية التي ستجرى الحقاً ، لهذا اجرى

 

 

 

 

                                                 
)*(

م ظافر ناموس خلف .م -8جامعة ديالى  –فراس طالب حمادي مدرس مادة المبارزة بكلية التربية الرياضية . م -0أسماء المقومين  

 .جامعة ديالى –العاب غزوان انصادق بنيان  محاضر بكلية التربية الرياضية .م -3. بارزةمدرب محافظة ديالى بالم

 



  ( 0)جدول 

 .يبين تجانس عينة البحث في متغيرات النمو

 معامل األلتواء االنحراف المعياري الوسيط الوسط الحسابي المتغيرات ت

 1528 2512 023 026540 الطول 0

 0568 6520 6656 62562 الوزن 8

 صفر 1528 83 83 العمر 3

 

 

 :اداسائل اإلحصائية  3-5

 مستعينا بالوسائللمعالجة النتائج  spssاستخدم الباحث البرنامج االحصائي  

 :اإلحصائية اآلتية لغرض معالجة البيانات التي تم جمعها من االختبارات 

 .تحليل التباين  -0

 .الوسط الحسابي  -8

 .حراف المعياري االن -3

 .النسبة المئوية   -4

 

 ادباب ادرابع

 :ارض ادنتائج وتحليلها ومناقشتها -4

 : سالح ادشيش وتحليلها ادفاااا  ادخاصة د ألناا ارض نتائج االختبارا   4-1

 

 

 

 

 

 



 (8)جدول 

الدفاعات الخاصة لسالح  ألنواعالمعيارية االوساط الحسابية واالنحرافات  يبين قيم

 الشيش

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي وحدة القياس اانواع الدفاعات التسلسل

 15680 25811 درجة الدفاع المستقيم 0

 15361 65666 درجة الدفاع النصف دائري 8

 15423 25111 درجة الدفاع المائل 3

 15618 25166 درجة الدفاع الدائري 4

 

ة واالنحرافات المعيارية لالختبارات الذي يبين االوساط الحسابي( 8)من الجدول    

بأنواع الدفاع إلفراد عينة البحث اذ كان الوسط الحسابي للدفاع المستقيم قد بلغ 

، اما الوسط الحسابي للدفاع النصف ( 15680)وبانحراف معياري مقداره ( 25811)

اما الوسط الحسابي ، ( 15361)وبانحراف معياري قدره ( 65666)دائري فقد بلغ 

، اما الوسط ( 15423)وبانحراف معياري مقداره ( 25111)دفاع المائل قد بلغ لل

 ( .15618)وبانحراف معياري قدره ( 25166)الحسابي للدفاع الدائري فقد بلغ 

ش دسالح ادشيادفاااا  ادخاصة  ألناا نتائج تحليل ادتباين ارض  4-2

 :ومناقشتها

 ( 3)جدول 

 لسالح الشيش ات الخاصةيبن تحليل التباين لالنواع الدفاع

 
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 fقيمة 

 المحسوبة

  fقيمة 

 الجدولية
 الداللة

بين 

 المجاميع
15882 3 15318 

05868 
3501 

 

غير 

داخل  معنوي

 المجاميع
45812 81 15846 

 (1516)الجدولية تحت مستوى داللة  fقيمة 



اعات معالم االحصائية لتحليل التباين بين انواع الدفقيم ال( 3)يبين الجدول      

( 15882)االربعة المبحوثة، فقد بلغ مجموع المربعات بين المجاميع  الخاصة

وبلغ متوسط المربعات بين ( 45812)ومجموع المربعات داخل المجاميع 

وقيمة وبلغت ، ( 15846)وبلغ متوسط المربعات داخل المجاميع( 15318)المجاميع

f وقد وبلغت قيمة ، ( 1516)تحت مستوى داللة ( 3501)جدولية الf  المحسوبة

 ألنواعمما يدلل عدم معنوية الفروق  الجدولية  fوهي اقل من قيمة   (05868)

لسالح الشيش وهذا ما يؤكد ان استخدام المنهج التدريبي الجيد  الدفاعات الخاصة

فاع معين دون اآلخر بل تم توزيع ولمعد من قبل المدرب  ولم يتم التأكيد على نوع د

الجرع التدريبية بطريقة سليمة على جميع انواع الدفاع ، إذن يجب على المدرب ان 

تمارين خاصة ويتم التدريب عليها حتى تخدم المهارة التي يعمل على  بإعطاءيقوم 

من إن القاعدة ( "ببران)وهذا ما أكده .تطويرها ورفع مستواها بشكلها الصحيح 

بية ألي برنامج لإلعداد أو التهيئة تكون الخصوصية ، وهي تعني إن الحركات الذه

ألمسابقات اثناء في التي تكون مقاربة قدر االمكان للحركات التي سيواجهها
(0. )

 

ان التدريب المنظم وفق اسس علمية صحيحة يؤدي (" باسل عبدالمهدي)ويقول 

"اليالى تحقيق االهداف وصوالً لالنجاز الع بالتالي
(8. ) 

 ادباب ادخامس

 االستنتاجا  وادتاصيا   -5

  االستنتاجا  5-1

 .يجب التأكيد على تدريب جميع انواع الدفاع ألنها بنفس االهمية  -0

 . بالبرامج التدريبية المتبعة من قبل مدربي االندية    االشادة -8

 التوصيات  6-8

لدورية للوقوف االهتمام بالمستوى المهاري لالعبين واعتماد االختبارات ا -0

 .على مستوى الالعبين لتقويم العملية التدريبية وألداء المهاري لالعبين 

 .اجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية في االداء الهجومي لالعبي المبارزة  -8

                                                 
(

1
 )Biran uid Mackenzie  sport coah – plyometrier  bbc education wep G       

 .22،ص8112طبعة العدالة ، م: بغداد  .  مفاهيم وموضوعات مختارة في علم التدريب الرياضي والعلوم المساعدةباسل عبدالمهدي ؛ ( 8)



 ادمصادر

  مفاهيم وموضوعات مختارة في علم التدريب الرياضي باسل عبد المهدي ؛

 .8112طبعة العدالة ، م: بغداد  .  والعلوم المساعدة

 مطبعة : عمان . 0تدريب وتدريس سالح الشيش ، ط بيان علي عبد علي ؛

 .  8112دجلة للنشر والتوزيع ، 

 مطبعة جامعة بغداد ، : بغداد .   المبارزة الحديثةعبد هللا صالح الدين ؛

0821. 

 رياضة المبارزة اسس فنية ـ تعليم ـ  عبدالكريم فاضل وعبالهادي حميد ؛

 .          8112المكتبة الوطنية ، : بغداد .   ريب ـ تحكيمتد

  بغداد .  0المبادئ النظرية في تعلم المبارزة  ،طفراس طالب  وآخرون ؛ :

 .  8100مطبعة النور ،

  ؛ دليل البحاث لكتابة رافع صالح فتحي الكبيسي ،نوري ابراهيم الشوك

 . 8114: بغداد .  االبحاث في التربية الرياضية

 bbc   plyometrier –sport coah  iran uid Mackenzie B

education wep G                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1)ملحق 

 اسماء ادسادة ادخبراء ادذي تم ااتماد ارائهم اي اجراءا  ادبحث

 مكان ادعمل االختصاص ادلقب واسم ادخبير تسلسل

 جامعة بغداد/ة الرياضية بنات كلية التربي تدريب مبارزة فاطمة عبد مالح.د.أ 1

2 
عبد الكريم فاضل .د.أ

 عباس
 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية  تدريب مبارزة

3 
عبدالهادي حميد .د.م.أ

 مهدي
 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية تدريب مبارزة

 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية تعلم مبارزة عالءعبدهللا فالح.د.م 4

 جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية قياس وتقويم بشار غالب شهاب.د.م 5

 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضيةبنات فسلجة تدريب مبارزة اشراق غالب عودة.د.م 6

 جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية تعلم مبارزة فراس طالب حمادي.م 7

 ديالى/ينمعهد اعداد المعلم مبارزة ظافر ناموس خلف.م.م 8

 ديالى/معهد اعداد المعلمين مبارزة م رعد رمضان احمد.م 9

11 
م زينب قحطان .م

 عبدالمحسن
 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية بنات مبارزة

 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية بنات مبارزة نور حاتم رضا.م.م 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2)ملحق 

 جامعة ديادى        

 ربية ادرياضية كلية ادت   

 ادماجستير/ ادفراسا  ادعليا 

 استمارة استبانة

 المحترم...................................................... األستاذ الفاضل 

تأثير تمرينا  باستخفام جهاز مقترح ) يروم الباحث إجراء بحثه الموسوم بــ 

 ،( تقفمين بسالح ادشيش دتطاير ادفاااا  األساسية دفى الابي أنفية ديادى م

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة تدريسية وتدريبيه  لجأ الباحث الى حضرتكم 

النماذج المقترحة لألداء الفني والتي  واالستعانة بكم حول صالحيته استخدام

 2،  4،  6)سيستخدمها السادة الخبراء ومن خاللها  يتم تقويم أداء االوضاع الدفاعية 

 ،2 . ) 

 .ائق الشكر والتقدير مع ف

 :التوقيع 

 : االسم الثالثي للخبير 

 :اللقب العلمي 

  : االختصاص 

 : مكان العمل 

 :التاريخ 

 

 

 

 الباحث                                                                              

 اثير قاسم محمد                                                                         

                                                                     



:  تقايم دالناا  ادفاا  االربعة من اداضع ادسادس.  0  

 رابع وبالعكس/ سادس  -(افقي )دفاع  مستقيم  .0

 سابع وبالعكس/ سادس -(مائل )دفاع قطري  .8

 وبالعكس ثامن/ سادس  –دفاع نصف دائري  .3

 سادس        / سادس  –دفاع  دائري .  4    .4

    

 : المالحظات 

 0 . 

 8 . 

 3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3)ملحق 

 جامعة ديالى         

 كلية التربية الرياضية    

 الماجستير/ الدراسات العليا 

 

 استمارة استبانة

 المحترم ،،........... ...........................................األستاذ الفاضل 

تأثير تمرينا  بإستخفام جهاز مقترح ) بــ  يروم الباحث إجراء بحثه الموسوم

، ونظراً  (دتطاير ادفاااا  األساسية دالابي أنفية ديادى متقفمين بسالح ادشيش 

لما تتمتعون به من خبرة تدريسية وتدريبيه لجأ الباحث الى حضرتكم واالستعانة بكم 

،  2،  4،  6)كم بصالحيته استخدام استمارة تقويم أداء االوضاع الدفاعية  وإبداء رأي

 . ،ليتسنى للباحث قياس األداء الفني للدفاعات ( 01)وحساب االداء بالدرجة من (  2

 .مع فائق الشكر والتقدير 

 

 

 :التوقيع 

 : االسم الثالثي للخبير 

 :اللقب العلمي 

 : االختصاص 

 : مكان العمل 

 :خ التاري

 الباحث                                                                               

 أثير قاسم محمد                                                                            

               

                                                                                                                                              



 إستمارة تقايم اناا  ادفاااا 

 

رقم 

 ادالاب

 اسم ادالاب
تقايم ادفاا  

) ادمسقيم 

 ( االاقي

تقايم ادفاا  

ادعمادي 

نصف )

 (دائري

تقايم ادفاا  

ادمائل )ادقطري 

 (او ادمتقاطع

تقايم 

ادفاا  

 ائريادف

0      

8      

3      

4      

6      

6      

 

 

 

 

 :المالحظات  

0 . 
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3  . 

4 . 

 

 

 

 

 


