
الترامبولين  لناشئاداء الجملة االجباريه مستوي لبراعة الحركية علي اتمرينات تأثير 
 .سنوات  10تحت 

 عبدربه  غنيمى محمد سعيد  م.د/•

اداء الجنيتي  اجببرييي   لبفالي  الحفيتي  ليي االتعيفف ليي  ثير تف ثنفي ير   يهدف البحث إلي 

ثفامبيولتن مين نريين  نيرد  جلي    12مين  البحث ثكونت لت    س وا  ،  10ثحت لاللب  التفامبولتن 

وحيدا  ثدييبتي   3ع بواقع بوأس 12يرنت مدة الدياس   س وا   10العرميتن بكيت  التفبت  الفيرضت  ثحت 

فى و فى بداي  ثطبتق البفنرمج وحدة ثدييبت  وثم لنل قترسر  قبيت   36فى اجسبوع بإبنرلى لدد وحدا  

إحصير ت  لصيرل   وبيود فيفوذ تا  دجليهأظهيف  ال تير ج وقيد  بفنرمج ثم لنل القترسر  البعديه نهري  ال

 10ثحيت الجنيتي  اجببرييي  لاللبي  التفامبيولتن اء أد ومسيتو  البدنتي  ختبيريا  جالقترس البعيد  فيى ا

 س وا  

 بنبرز التفامبولتن . –البفال  الحفيت     الكلمات المفتاحية :

 مقدمة البحث : 

حد اهم  يعد الترامبولين احد االجهزة الرياضية ذات الشعبية الكبيرة وخاصة عند االطفال وهو ا
الترامبولين مجموعة متكاملة من التمارين الرياضية ، حيث أنه  عد القفز علي األلعاب االكثر امانا ، وي

يزيد من معدل اللياقة البدنية ، كما ان القفز المستمر علي الترامبولين يسهم في ضخ الدم الي جميع  
اجهزة الجسم مما يعمل علي تنشيطها ويحافظ علي معدل ضغط الدم ، كما ان انعدام الوزن خالل القفز  

 (  62: 13( )  15:  7)  ئ لالنسان.يعد بمثابة مهد 
حيث يتطلب  العالية ، تبر جمباز الترامبولين احد اهم انواع الجمباز والذي يتميز بالصعوبه ويع 

ان الوثب واتخاذ بعض االوضاع   درجة عالية من التحكم في الجسم ،حيث  االداء علي جهاز الترامبولين 
ة  المنافسة في جمباز الترامبولين اداء سلستطلب كما ت  هل, في الهواء وتغير هذه االوضاع ليس بالقدر الس

من المهارات تتكون من عشر قفزات يقوم الالعب في كل قفزه باداء متطلب حركي محدد من قبل  
 االتحاد المصري للجمباز .  

وتعد برامج البراعة الحركية من البرامج التدريبية االثرائية التي تذخر بالكثير من فرص االبداع  
ال ، وان قيم كالمتعة واللعب والتعاون والتماسك والمخاطرة تتوافر بكثرة في هذه النوعية من  والخي

 (    454:    2البرامج . )
وتعرف البراعة الحركية علي انها " القدرة الحركية التي يتمكن بها الطفل من فهم كيفية عمل  

، لتنفيذ الواجبات الحركية التي   جسمه باالداءات التوافقية بصورة هادفة وسريعة وفي مساحات متنوعة 
 (  6:  5" )   قدراته البدنية ومهاراته االساسية   تنمي 

ل القدرة علي التحكم في اجسامهم في المواقف  اطف تسهم برامج البراعة الحركية في اكتساب األ و 
الحركية بكفاءة ، كما تساعد في تحسين القدرات والمهارات الحركية والتنسيق بينها ، كما تساعد في  

محاوالت التكرار التي يؤديها الطفل مقابل  اكتساب السمات االرادية كالشجاعة والثقة بالنفس من خالل 
 (   381:  4)   به .  تحدي الواجبات الحركية المطلو

الي ) حركات تقليد الحيوانات ـ  وتشمل أنشطة البراعة الحركية خمس فئات حسب نوعها 
الشقلبات واالتزان المقلوب ـ حركات براعة االتزان ـ حركات البراعة الفردية ـ حركات البراعة مع  

 (  89:    1) الزميل (
لتربية الرياضية الحظ  الترامبولين بنادي العاملين بكلية ااحث كمدرب لجمباز ومن خالل عمل الب 

استيعاب الجملة  سنوات في  10كلية التربية الرياضية تحت نادي العاملين ب علي ناشئي وجود صعوبه 
متتالية وفي كل قفزة يوجد   قفزات  10ء حيث ان الجملة تتكون من ادا االجبارية لجمباز الترامبولين

، االمر الذي دعا الباحث  ( 2وضاع واتجاهات الجسم  كما هو موضح مرفق )  متطلب حركي مع تغيير ا 
كلية   االجبارية لناشئ ي مستوي الجملةالجراء هذا البحث لمعرفة تاثير برنامج للبراعة الحركية عل

 سنوات    10التربية الرياضية تحت 

 هدف البحث:

 
 برمع  األسك ديي  –ييت  التفبت  الفيرضت  ليب تن  –ثديي  التنفي ر  والجنبرز  مديس بقسم  •



 ل ريي اداء الجنيتي  اجببرييي  مستو   النقتفح لي البفال  الحفيت  التعفف لي  ثر تف بفنرمج ثنفي ر  

 س وا .  10ثحت التفامبولتن 

 فروض البحث
 ل ريي تبيريا  البدنتي  قتيد البحيث ي ثوبد ففوذ تا  دجله احصر ت  بتن القترس القبيي  والبعيد  في  اجخ

 س وا  . 10التفامبولتن ثحت 

 ل ريي ي ثوبد ففوذ تا  دجله احصر ت  بتن القترس القبي  والبعيد  في  مسيتو  اداء الجنيي  اجببرييي   

 س وا  . 10التفامبولتن ثحت 

 اجراءات البحث :

 منهج البحث  أوال :  
 ) قترس قبي  بعد  ( الواحدة   النجنول فيب   برستخدام التصنتم التجفيب الن هج التجالبرحث استخدم      

   -عينة البحث:ثانيا ـ مجتمع و
بكيت  التفبت  الفيرضيت  ليب يتن  ، وه  ففيق نرد  العرميتن العندي  ثم اختتري لت   البحث برلطفيق  

 .جل   وجلب   12س وا  ) يبرل ي انسر  ( ولددهم  10لجنبرز التفامبولتن ثحت رإلسك ديي  ب

 ثالثا : أدوات البحث

 الدراسات المرجعية السابقة والمرتبطة واألدبيات العلمية المتعلقة بمجال البحث . تحليل ـ 1

 وقياس الطول والوزن العمر التدريبيحساب ـ 2

 (1مففق يقم ) القياسات واالختبارات البدنية المطبقةـ 3
                  ي اختبري الو   العفيض ، اختبري الو   العنود  لقترس القوة اجنفجريي  ليفبيتن .

                                                                                                            (6  :228،233) 

 (218: 12).قترس القوة الثربت  لعضال  الظهفي اختبري ثقوس الجذع خيفر من اجنبطرح العرل  ل

      وازن لقترس التوازن الحفي  ، واختبري الوقوف لي  مكع  ي اختبري النش  لي  لريض  الت
 لقترس التوازن الثربت .             

    ي اختبري يفع الفبيتن لرلتر من اجنبطرح العرل  بزاوي  لي  حصرن الحيق لقترس القوة الننتزة 
 ( 42: 11) برلسفل  ليعضال  النردة ليجذع .             

 ( 241: 9) لقترس القوة الننتزة برلسفل  لعضال  البطن .ذع من الفقود ي اختبري يفع الج

 ي اختبري اجنبطرح من الوقوف لقترس الفيرق  .

 ( 329: 9)اختبري الدوا ف النفقن  لقترس التوافق . 

 تقييم مستوى األداء المهاري  ـ 4
ليجنيي  وتلي  لتقتيتم مسيتو  األداء النهيري  لجنبرز التفامبولتن  النحكنتنمن  بريبع ثم اجستعرن          

 ن ف  بطول  الجنهويي  يقترس بعيد لبتلقبي  ، وثم اجستعرن  بديبر  الالاجببريي  لاللبتن ف  القترس ا

 .(5مففق )

 

 :  قبل التجربةالبحث  عينةرات والقياسات األساسية  لالتوصيف اإلحصائي للمتغيـ 
 12قبل التجربة .   ن =  األساسية متغيرات الالدالالت اإلحصائية لعينة البحث في ( 1جدول )      

 الدالالت اإلحصائية    

المتوسط  المتغيرات 

 الحسابى
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

معامل 

 التفلطح 

 1.65- 0.81- 0.49 9.00 8.67 السن )سنه ( 

 1.50- 0.18 2.19 12.50 13.33   عمر التدريبي ) شهر ( ال

 1.82- 0.14 4.69 131.50 131.75 ) سم (  الطول  



 1.12- 0.66 5.27 31.50 33.50 ) كجم(  الوزن 

قبيل التجفبي   أن  األسرسيت نتغتيفا  ال( والخرص برلدجج  اإلحصر ت  لعت   البحيث في   1يتض  من بدول )     

البترنر  الخرص  بعت   البحث الكيت  معتدل  وغتف مشتت  وثتسم برلتوزيع الطبتع  ليعت   ، حتث ثتيفاوح قيتم معرميل 

 ( منر يؤيد التدالت  البترنر  الخرص  بعت   البحث قبل التجفب .0.66إلى  0.81-اجلتواء فتهر مر بتن )
 12ن = قبل التجربة .   وتقييم مستوي االداء المهاري االختبارات البدنيةبحث في الدالالت اإلحصائية لعينة ال (2جدول )

 الدالالت اإلحصائية    

 المتغيرات 

المتوسط 

 الحسابى
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

معامل 

 التفلطح 

 1.22- 0.13 1.47 24.00 23.83 )سم(  الوثب العمودي مسافة 

 0.38- 0.07 6.63 140.50 141.50 )سم (  العريض الوثب مسافة 

 0.79- 0.72- 0.78 13.50 13.33 )عدد (   رفع الجذع من الرقودعدد مرات  

 1.04- 0.06 1.44 19.40 19.45 )ثانية ( تقوس الجذع خلفا زمن  
 0.19- 0.09 0.67 14.00 13.92 )عدد( جلين من االنبطاح علي حصان الحلقرفع الر 

 0.98- 0.62- 0.36 5.75 5.67     االنبطاح من الوقوفعدد مرات  

 0.85 0.78- 3.63 39.00 39.08 ) سم (   الكوبري

 1.06- 0.07- 0.54 8.70 8.66 )ثانية ( التوافق

 1.65- 0.21 0.42 7.30 7.33 )ثانية (   التوازن الحركي

 1.37 1.22- 1.43 22.87 22.34 ) ثانية ( التوازن الثابت  

 0.79- 0.03 1.00 22.65 22.79   المهارى  تقييم مستوي االداء

قبيل التجفبي   أن  اجختبيريا  البدنتي ( والخرص برلدجج  اإلحصير ت  لعت ي  البحيث في   2يتض  من بدول )     

البترنر  الخرص  بعت   البحث الكيت  معتدل  وغتف مشتت  وثتسم برلتوزيع الطبتع  ليعت   ، حتث ثتيفاوح قيتم معرميل 

 ( منر يؤيد التدالت  البترنر  الخرص  بعت   البحث قبل التجفب 0.21 إلى  1.22-اجلتواء فتهر مر بتن )  

                                                                                                                                                                                                                                                              رابعا : اجراءات تنفيذ الدراسة
 القياسات القبلية ـ 

إل      2016/ 24/1ثم إبفاء القترسر  القبيت  لجنتع أففاد لت   البحث ف  الفتفة الزم ت  من   

30 /1 /2016 . 

 إعداد البرنامج ـ 

من خالل النس  النفبع  وإطالع البرحث ليي  الدياسير  السيربق  والنفابيع العينتي  النتخصصي  قيرم  

 (4بتصنتم البفنرمج مففق يقم )البرحث 

 تحديد المدة الزمنية للبرنامج : -
 .وحدة( دقتق  لكل  180)  أسبولتر وبنعدل وحدا    الث ( أسبوع بواقع  12ثم ثحديد مدة البفنرمج ب )  -

 اسس وضع البرانامج  
 لحسيرب الشيدة النطيوبيه برداء الحد اجقص  ف  يل ثنيفين  جل  ي ثشكتل حنل التديي  بحتث يقوم يل 1

ليتيدي  في  التقيدم برجحنيرل حسي  البفنيرمج  وفيقف  يل وحدة ثدييبتي  من الحد اجقص  الذ  ثم قترسه 

 .النطبق 

 .الشدة ال  متوسط م خفض ي استخدام طفيق  التديي  الفتف  2

 ثحنيه . الالل  % من اقص  مر يستطع  80: 50ي الشدة النستخدمه 3

 مجنولر  . 3:  1ي لدد النجنولر  من 4

 وحدا  ثدييبت  . 3ي لدد مفا  التديي  خالل اجسبوع 5

 دقتق  . 180ي زمن الوحدة التدييبت  6

 ي التدي  برلفثفرع بشدة الحنل .7

  ي ثشكتل ثنفي ر  البفال  الحفيت  برلتسيسل ) يبيتن ي تيالتن ي بذع ( 8

 150دقر ق ( الجزء الف تس  ومدثيه )  20ي ثم ثقستم الوحدة التدييبت  ال   الث ابزاء ، اجحنرء ومدة ) 9

 دقر ق (  10دقتق  ( ، الجزء الخترم  ومدثه ) 

 تطبيق التجربة  



( 12( لنيد  )21/4/2016( إلي  )31/1/2016قرم البرحث بتطبتق البفنرمج النقتفح ف  الفتيفة مين )      

 .البحث   وحدا  ف  األسبوع لي  مجنول (3)بواقع  عبوأس

 القياسات البعدية
فيي  الفتييفة لت يي  البحييث  بعييد اجنتهييرء ميين ثطبتييق التجفبيي  ثييم إبييفاء القترسيير  البعدييي  لييي  أفييفاد   

 .28/4/2016حت   21/4/2016من

 المعالجات اإلحصائية  خامسا : 
 المعالجات االحصائية:

 -فتنر ييى : SPSS version 2020 ثم ايجرد النعرلجر  اجحصر ت  برستخدام بفنرمج 

 Mean النتوسط الحسربى. -

 Stander Deviation اجنحفاف النعتري  -

 Median الوستط. -

 Skewness معرمل اجلتواء. -

 Kurtosis معرمل التفيط . -

   Paired Samples T test اختبري ) ( الففوذ ليقترسر  القبيت  البعدي . -

 The percentage of improvement % نسب  التحسن  -

 سادسا ـ عرض ومناقشة النتائج

 
 12ن =           قبل وبعد التجربة   االختبارات البدنيةالدالالت اإلحصائية لعينة البحث في   ( 3جدول )

 الدالالت
 ةاإلحصائي

 المتغيرات

 القياس البعدى القياس القبلى
 الفرق

 بين المتوسطين
 قيمة )ت(

نسبة 
 ±ع  س   ±ع  س   ±ع  س   التحسن%

 7.69 * 8.85 0.72 1.83 1.72 25.67 1.47 23.83 )سم(  الوثب العمودي مسافة 

 3.71 * 3.14 5.79 5.25 6.38 146.75 6.63 141.50 )سم (  الوثب العريض مسافة 

  رفع الجذع من الرقودعدد مرات  
 )عدد ( 

13.33 0.78 14.42 0.79 1.08 0.67 5.61 * 8.13 

 13.28 * 7.27 1.23 2.58 2.16 22.03 1.44 19.45 )ثانية ( تقوس الجذع خلفا زمن  

رفع الرجلين من االنبطاح علي حصان  
 )عدد( الحلق

13.92 0.67 15.83 0.72 1.92 0.67 9.93 * 13.77 

 14.71 * 6.01 0.48 0.83 0.45 6.50 0.36 5.67     االنبطاح من الوقوفعدد مرات  

 10.23 * 10.28 1.35 4.00 3.23 35.08 3.63 39.08 ) سم (   الكوبري

 11.07 * 9.41 0.35 0.96 0.42 7.70 0.54 8.66 )ثانية ( التوافق

 14.59 * 9.38 0.40 1.07 0.60 6.26 0.42 7.33 )ثانية (   التوازن الحركي

 27.62 * 10.24 2.09 6.17 2.03 28.51 1.43 22.34 ) ثانية ( التوازن الثابت  

 2.20= 0.05الجدولية عند مستوى حيث قيمة ت    0.05* معنوى عند مستوى 

 قبل وبعد التجفب  البدنت  اجختبريا ف  ( الخرص برلدجج  اإلحصر ت  لعت   البحث 3 يتض  من بدول )     

قتن  )   ( أيبف من   يرنتلصرل  القترس البعد  ، حتث  (0.05وبود ففوذ تا  دجل  إحصر ت  ل د مستو  )

ولصرل   %(27.62% إلى 3.71)مر بتن  نسب  التحسن وثفاوحت 2.20= 0.05 مستو قتن  )  ( الجدولت  ل د 

 منر يدل ليى ثأ تف النتغتف التجفيبى النستقل قتد البحث . القترس البعد 



 
  البدنية ( يوضح نسب التحسن لالختبارات 1شكل بيانى )

 12ن =قبل وبعد التجربة   المهاري فى االختبارالدالالت اإلحصائية لعينة البحث  ( 4جدول )

 الدالالت
 ةاإلحصائي

 المتغيرات

 القياس البعدى القياس القبلى
 الفرق

قيمة  بين المتوسطين
 )ت(

نسبة 
 التحسن%

 ±ع  س   ±ع  س   ±ع  س  

 6.80 18.67 0.29 1.55 1.06 24.34 1.00 22.79 مهاري  االختبار ال

 2.20= 0.05حيث قيمة ت  الجدولية عند مستوى  0.05* معنوى عند مستوى 

 قبل وبعد التجفب  النهري  اجختبريفى ( الخرص برلدجج  اإلحصر ت  لعت   البحث 4 يتض  من بدول )     

قتن  )   ( أيبف من قتن   يرنتلصرل  القترس البعد  حتث  (0.05وبود ففوذ تا  دجل  إحصر ت  ل د مستو  )

منر يدل ليى  ولصرل  القترس البعد  %(6.80) نسب  التحسن وبيغت 2.20= 0.05 مستو )  ( الجدولت  ل د 

 ثأ تف النتغتف التجفيبى النستقل قتد البحث .

 
 التجربة وبعد قبل المهاري ( يوضح متوسطات االختبار2شكل بيانى )
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 اجختبريا ف  الخرص برلدجج  اإلحصر ت  لعت   البحث (1( والشكل البياني )3يتضح من الجدول )

ويفبع  ان ه رك ثقدم بوهف  حققته لت ه البحث ف  بنتع القترسر  واجخبريا  البدنت  ، قبل وبعد التجفب  البدنت 

وثعدد ف  حفير  ثقيتد الحتوانر  وثنفي ر  ومرثحتويه من ث وع  قتد البحثتنفي ر  الالبرحث هذا التقدم لبفنرمج 

للتاثير االيجابي لتمرينات البراعة ( 2015ويتفق هذا مع ما توصل اليه فاطمه حبيب )،  التوازن والثبر 
وصل كما يتفق مع ما ت الحركية في تحسين القدرات البدنية )  القوة ـ الرشاقة ـ المرونه ـ التوازن ـ التوافق (.

(ان برامج البراعة الحركية تعمل علي تحسين مستوي الصفات البدنية لمبتدئ  2017اليه احمد محمد شويقه ) 
 ( 102: 1)  (61:  5) الجمباز.

قبل  البدنت  اجختبريا ف  الخرص برلدجج  اإلحصر ت  لعت   البحث (2( والشكل البياني )4يتضح من الجدول )

 10ان ه رك ثقدم بوهف  حققته لت ه البحث ف  مستو  الجني  اجببريي  لجنبرز التفامبولتن  ثحت  وبعد التجفب 

ويتفق هذا مع ما توصل اليه فاطمه حبيب تنفي ر  قتد البحث ، الويفبع البرحث هذا التقدم لبفنرمج س وا  
مستوي االداء المهاري لبعض المهارات  في تحسين البرنامج المقترحللتاثير االيجابي لتمرينات (  2015)

( الي ان تمرينات البراعة  2000)  مروان عبدالمجيد ابراهيم الحركية في الجمباز، كما يتفق مع ما أشار اليه 
كما تساعد علي اداء الواجبات الحركية الدقيقة  في النشاط الحركيالحركية توصل الالعب الي االبداع المهاري 

للتاثير االيجابي لبرامج  ( 2017كما يتفق مع ما توصل اليه أحمد محمد شويقه )  .هبصوره هادفه وسريع
 30:  10)(  61:  5) مستوي مستوي أداء المهارات االساسية لمبتدئ الجمباز .   البراعة الحركية في تحسين

) (1 :102 )  
لبراعة الحركية بأسلوب منطقي ( من ان تقديم أنشطة ا 1995كما يتفق مع ما اشار اليه عفاف عبدالكريم ) 

 (   381: 4يساعد علي اكتساب وتطوير مهارات الجمباز  ) 
( من ان أنشطة البراعة الحركية تهيء  2007ويتفق أيضا معا ما أشار اليه أمين الخولي واسامه كامل راتب ) 

ياضية المختلفة ، بالضافة الي الطفل وتعده اعدادا تربويا الكتساب واتقان المهارات الحركية الخاصة بالنشطة الر
 ( 371:  2) العديد من القيم النفسية واالجتماعية كالثقة بالنفس والقيادة ، كما تكسبهم المتعة والتحدي . 

 االستنتاجات  
 :  مايلى فى ضوء اهداف وفروض البحث وما قام به الباحث من اجراءات تم التوصل الى 

 ل ريي قتيد البحيث  مسيتو  القيديا  البدنتي ثوبد ففوذ تا  دجله احصر ت  لصرل  القترس البعيد  فيى ي 

 س وا  . 10التفامبولتن ثحت 

التفامبيولتن  ل ريي  الجني  اجببريي  مستو  ثوبد ففوذ تا  دجله احصر ت  لصرل  القترس البعد  فى ي 

 س وا  . 10ثحت 

 التوصيات  
 بنر يي  : البرحث يوص   من خالل الدياس  توصل التهال ثم ف  ضوء ال تر ج الت 

 مهريا  التفامبولتن وخرص  لنبتد تن.ي استخدام ثنفي ر  البفال  الحفيت  يرسيوب اسرس  ف  ثعيتم 

ي ابفاء النزيد من البحوث  لدياس  مد  بدو  ثنفي ر  البفال  الحفيت  لي  مستو  اجداء ف  الجنبرز 

 بصف  لرم  وبنبرزالتفامبولتن بصف  خرص  .

ن أ يف ي ثدلتم بفامج التديي  لجنتع مهريا  بنبيرز التفامبيولتن بتنفي ير  البفالي  الحفيتي  لنير لهير مي 

 ايجرب  ف  ثحستن أداء النهريا  .

 برجبهز  والنستيزمر  الضفويي  الت  ثحتربهر بفامج البفال  الحفيت  .ي ثدلتم يرف  الصرج  

 النفابع : 
ثأ تف بعض انشييط  البفاليي  الحفيتيي  لييي  دي رمتكتيي  ثحسييتن بعييض النهييريا   : احند محند يويق    ـ1

اجسرست  لنبتدئ الجنبرز ، بحث م شوي ، مجي  ليوم الفيرضيي  ، ييتيي  الحفيت  

 م .2017، مريس  91التفبت  الفيرضت  ليب تن ، برمع  اجسك ديي  ، العدد 

امييتن انييوي الخييول  ، اسييرمه  ـ2

 يرمل ياث   

نظفييير  وبييفامج التفبتيي  الحفيتيي  لدطفييرل ، داي الفكييف العفبيي  ، القييرهفة ،  :

2007  . 

س   ستد احند حستن ، حرزم ح ـ3

 حسن لبدهللا 

ا ف التديي  البيتييومتف  الخييرص لييي  ث نتيي  القييوة اجنفجريييي  وثحسييتن اجداء  :

الف   ليشقيب  اجمرمت  النتبول  بدوية ونصف امرمت  مكوية لي  حصييرن القفييز 

، بحث م شوي ، مجي  استوط لعيوم وف ون الفيرض  ، ييتيي  التفبتيي  الفيرضييت  ، 

 م.  2003، نوفنبف  17  استوط ، العدد برمع

 م .  1995البفال  الحفيت  والتدييس ليصغري ، م شأة النعريف ، اجسك ديي  ،  : لفرف لبد الكفيم  ـ4

ثأ تف بفنرمج بفال  حفيت  لي  أداء بعض النهييريا  اجسرسييت  ليجنبييرز الف يي   : فرطن  فتح  لبدالحنتد  ـ5

س وا  ، يسرل  مربستتف غتييف م شييوية ، ييتيي  التفبتيي  (  5ي3لينفحي  الس ت  ) 



 م.2015الفيرضت  ليب ر  ، برمع  اجسكديي  ،

القترس واجختبري ف  التفبت  الفيرضت  ، الطبع  اجول  ، مفيز الكتييرب لي شييف ،  : لتي  الستد ففحر   ـ6

 م . 2001القرهفة ، 

دلتييل ييرضيي  التفامبييولتن ، الطبعيي  اجوليي  ، م شييأة النعييريف ، اجسييك ديي  ،  : محند ابفاهتم يحرثه  ـ7

 م . 2010

محنييد حسيين لييالو  ، محنييد  ـ8

 نصف الدين يضوان

 م .2001اختبريا  اجداء الحفي  ، داي الفكف العفب  ، القرهفة ،  :

القترس والتقويم ف  التفبت  البدنت  و الفيرضت  ، الجزءاجول  ، الطبعيي  السردسيي    : محند صبح  حسرنتن ـ9

 م .2004،داي الفكف العفب  ، القرهفة ، 

 م 2000،  1النجرل الفيرض  ، طاسس ليم الحفي  ف   : مفوان لبد النجتد ابفاهتم ـ10

برلحبل لي  ث نتيي  بعييض القييديا  الحفيتيي  ليطييالب  ثر تف بني  ثنفي ر  مق    : مفوان لي  ينخ  ـ11

ييت  التفبت  الفيرضت  ، يسرل  مربستتف غتف م شوية ، ييتيي  التفبتيي  الفيرضييت  

 م .  2002ليب تن ، برمع  اجسك ديي  ، 

هشييرم صييبح  حسيين ، متففييت  ـ12

 احند يرمل 

اجمرمتيي   ثييأ تف التييديي  البيتييومتف  فيي  ثحسييتن مسييتو  أداء الييدوية الهوا تيي   :

النكوية لي رينر  لي  بهرز الحفير  اجيضت  ، بحث م شوي ، مجي  نظفير  

،، ييتيي  التفبتيي  الفيرضييت  ليب ييتن ، برمعيي  اجسييك ديي  ،  41وثطبتقيير  العييدد 

 م .   2001
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