
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة القادسية 

 كلية التربية الرياضية 

 

 

 

 

 

 

 أسلوبين مختلفين لتدريب مطاولة السرعة تاثير التدريب وفق ثابت السباق ب
 الشباب م100واالنجاز لدى عدائي ال ةبعض المتغيرات الفسيولوجيو 

 
 بحث تجريبي

 أندية محافظة الديوانية ئيعلى عدا
 تقدم به

 
 

 أكرم حسين جبر الجنابي دم.
1

 

 

 

 

 

 

 م   2012                                                      هـ          1433      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1   akramalgnabe@yahoo.com 



 2 

 

 

 

  :المقدمة وأهمية البحث 1 -1
اعو م ( إحدى فعاليات ألعاب القوى التي تتميز بالسرععة والقروو وا  ر100وتعد فعالية عدو )       

، حيث صنفت هذه الفعالية ضمن فعاليات السععة القصيعو األمد نسبيًا ، ومازال التنراف  مسرتمع 
لتسررر يل األع رررام وتحقيرررج أعارررا دع رررات ا ن ررراز فررري فعاليرررات ألعررراب القررروى ب ررر ل عرررام وفعاليرررة 

م( ب  ل خرا  ، ويعرد أحرد الموضروعات التري ت رال أذهران ال  يرع مرن المقتمرين بتحقيرج 100)
از العالي لقذه الفعالية نظعًا لقصع مسافة السباج وزمن  طعه . وتاعب مطاولة السععة دوع االن 

 بيررع فرري حسررم هررذا السررباج خصوصررا إذا تسرراوت وتقاعبررت مسررتوى العرردا ين فرري المعاحررل األخررعى  
لذا لعبت أس  تدعيب مطاولة السععة دوع  بيع في ن اح العياضي وخصوصرا هنراا العديرد مرن 

ب مطاولة السرععة م رل )أسراوب زيرادو مسرافة السرباج وأسراوب تقصريع مسرافة السرباج أساليب تدعي
فوسررفات ال عيرراتين وأسرراوب الفرراع تاررا ..... ( ومرردى تل يعهررا عاررا المتايررعات الفسرريولو ية ومررادو 

(CP ( ررررذلا دوع أنررررزيم  )CPK  فرررري تحعيررررع الطا ررررة والعمررررل عاررررا توفيعهررررا فرررري حالررررة  يرررراب )
تع يز هذا األنزيم في الدم هو أفضل مؤ ع لقيا  نسبة مع ب فوسفات  األو س ين إذ يعد  يا 

( الدم ي  ل  يا   دا مقم لاتعرع  عارا  اعديرة وحمضرية الردم PHال عياتين با ضافة إلا أن )
وهنرا ت مرن  ية ال ردا مقمرة التري تعبرع عرن التعرب العضراي  .و ليو الذي يعتبع مرن المؤ رعات الفسر
سرراوب وهمررا أتافررين خم بلسرراوبين نت ررعيبي ينعررع  عاررا تررا يع منق ررأهميررة البحررث فرري محاولررة الت

لتطررويع مطاولررة السررععة وفررج متايررع  ابررت السررباج تقصرريع مسررافة السررباج  وأسرراوبالمسررافة  أطالررة
   اي سععة السباج باالضافة الا التعع  عاا تا يعه عاا بعض المتايعات الفسيولو ية .

 مشكلة البحث:  1-2
 عارا العديرد مرن الدعاسرات باحرثيب تردعيب مطاولرة السرععة ونتي رة  طر   النظعا لتعدد أسرال   

السابقة لرم ي ردوا أي دعاسرة مقاعنرة حرول تحديرد أفضرل هرذه األسراليب فري تطرويع مطاولرة السرععة 
.  رذلا أصرربش م ر اة أمررام المردعيبن فرري اختيراع األسرراوب األ  رع فعاليررة ال رربابم  100لاعردا ين 

ى تل يع  ل منقم في المتايعات الفسيولو ية ذات التل يع ال بيع فري  صرفة بين هذه أألساليب ومد
 .ال بابم  100مطاولة السععة لعدا ين 

  :أهداف البحث 3 -1
لتنميرة مطاولرة السرععة لعردا ين  )وفج  ابت السرباج(  بناء منق ين تدعيبين بلساوبين مختافين -1

 . ال بابم 100



 3 

 وبعرررض المتايرررعات الفسررريولو يةم 100دعيبيين فررري ان ررراز التعرررع  عارررا ا رررع المنق يرررين التررر -2
 . اعدا ين ال بابل
 . ية و ليو المقاعنة بين الم موعتين في االن از وبعض المتايعات الفس -3
 :   فروض البحث 1-4

ت فرررري  االن رررراز وبعررررض المتايررررعا اال ررررع االي ررررابين مررررن  بررررل الباحررررث يالمعرررردامنق ررررين ل -1
  ية .و الفسيول

 لمتايرررعات الفسررريولو ية واالن ررراز بررريني برررين الم مررروعتين الت رررعيبيتين فررري اهنررراا فرررعج معنرررو  -2
 .االختباع القباي والبعدي 

  مجاالت البحث : 1-5
 ة  .ف ة ال باب ألندية محافظة الديوانيلم 100  يالم ال الب عي : عدا

 ة القادسية لتعبية العياضية  امعالم ال الم اني : ماعب نادي الديوانية العياضي وماعب  اية ا
 28/8/2012ولااية  1/7/2012الم ال ألزماني : الفتعو الزمنية من 

 الدراسات النظرية والسابقة  -2
 الدراسات النظرية 2-1
 أساليب تدريب مطاولة السرعة  2-1-1
 :مفقوم وأنوا  طعج التدعيب )ا عداد البدني( 1- 2-1-1 

 :مفقوم طعج التدعيب )ا عداد البدني(
أن مفقوم طعا ج  2(2005الدين عبا  ) وعماد 1( 2001 من مفتي إبعاهيم )اتفج     

 التدعيب بلنقا "المنق ية ذات النظام واال تعاطات المحددو المستخدمة في تطويع :التدعيب
 ."المستوى )الحالة( البدنية ل عب/ ال عبة
لبدني" والع  ، البدني" بمسما "طعا ج ا عداد ا ويستبدل البعض مسمي "طعا ج التدعيب

 .ف  هما ي يع إلا نف  المعني
 :أن أبعز طعج التدعيب هي (1999) 3ويذ ع عادل عبد البصيع

 طريقة حمل التدريب المستمر )الدائم(

                                                 

، القاهعو، 1ط ، داع الف ع الععبي،التدعيب العياضي الحديث"، تخطيط وتطبيج و يادوإبعاهيم حماد: " مفتا 1 
2001. 

2
عداد الفعي "التخطيط واألس  العامية لبناءعماد الدين عبا  أبو زيد:    -ج في األلعاب ال ماعية"، نظعياتوا 

 .2005، 1، طتطبيقات

3
 "، مع ز ال تاب لان ع، القاهعوالتدعيب العياضي والت امل بين النظعية والتطبيج: عادل عبد البصيع عاي 

1999. 
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 .حمل التدريب الفتري طريقة

 .طريقة حمل التدريب التكراري

  .والمراقبة طريقة حمل المنافسات
 :ةالشد وال :طريقة التدريب الفتري مرتفعا

وبالترالي يقرل خ لقرا  ترزداد  ردو أداء التمرعين خ لقرا عرن طعيرج التردعيب الفترعي معتفر  ال ردو
  .الح م  ما تزداد العاحة ا ي ابية ل نقا تظل  يع  اماة

 :أغراضها الرئيسية
 :التأثير التدريبي

  القوى القصوى تحمل –تحمل السععة القصوى.  -

  .النف اعيةالقوى المميزو بالسععة وبالقدعو ا -

القصوى  التدعيبي: تنمية  فاءو الفعد من التحمل الخا  والقوو المتايعو بالسععة والقوو التل يع
  .والسععة

مقدعو الفعد عاا العمل تحت  التل يع الوظيفي: تحسن التبادل األو س ين لاعض ت وزيادو
وتطويع المقدعو العصبية وانط  قا  الدين األو س ين. تنظيم الدوعو الدموية. اختزان الطا ة
 .يؤخع ظقوع التعب لاتوافج. تنمية  دعو ال عب عاا الت ي  لاحمل مما

 ال دو م ونات حمل التدعيب في طعيقة التدعيب الفتعي معتف 

 % في تمعينات ال عي 90: 80 دو أداء التمعين = 

 القوو )مقاومات( في تمعينات 75% :60 = 

 وال عي  انية ل ل من المقاومات 30: 10عدد معات أداء/ زمن التمعين = 

 فتعات العاحة البينية = عاحة إي ابية  يع  اماة

 لاتقوية 10: 8التمعين )الم موعات( =  عدد معات ت عاع

 لا عي 15 :10
 :ثانيا: طريقة التدريب التكراري

 ردو عن طعيرج التردعيب الفترعي معتفر  ال ردو فتصرل إلرا ال تزداد  دو التمعين في هذه الطعيقة
 .يقل خ لقا الح م  ما تزداد العاحة ا ي ابية الطوياة القصوى وبالتالي

 :عاا األ عاض الع يسية: يعمل 
القصروى )سرععة  القروى العضراية القصروى، السرععة -الترل يع التردعيبي: تنميرة الصرفات البدنيرة

 سععةتحمل ال) االنتقال(، القوو المميزو بالسععة )القدعو العضاية(، التحمل الخا 
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وزيادو الطا ة المختزنة  التل يع الوظيفي )البيولو ي(: عماية تبادل األ س ين بالعض ت.
استدعاء عمايات ال  ، ولذا  تستدعي إ اعو  صوى لا قاز المع زي تحت ظعو  -وانط  قا

% من 100وأحيانا تقتعب به إلا  % 90ت ون عادو  وو الم يع في التدعيب الت عاعي ما فوج 
 .قدعو الفعدأ صا م

العصبي إلا تعب مع زي سعي ، من خ ل متطابات الحمل  تؤدى ا  اعو القوية لا قاز
يقود إلا نق  أو ع ز سعي  في المنصع  من أ س ين،  لعالي تو يت األداء العالي الذيا

أن تعمل في  زء  بيع تحت ظعو  ومتطابات  وينتج من ذلا أن ي ب عاا العض ت
الفض ت الحمضية )ال  تيا( فتؤدي إلا سععة  هنا تظقع ال  يع منالتنف  ال هوا ي، و 

 .إ قاد وتعب ال قاز المع زي

 التل يع النفسي: الت ي  والتعود عاا   ل وموا   المباعاو وتطويع السمات ا عادية -ج

 .المنافسة وال خصية،  بات النواحي االنفعالية واتزانقا خاصة بما يتم ي م  صوعو
 التدعيب بطعيقة التدعيب الت عاعي م ونات حمل

 لاقوو %100 :90 % لا عي90 دو أداء التمعين 

 عدد معات أداء/ زمن التمعين = بدون تحديد زمن

  د ا ج 4: 3لا عي عاحة طوياة من  = فتعات العاحة البينية

 وطبقا لامسافة وت ون إي ابية

                                         د ا ج م  معاعاو أن ت ون إي ابية              4: 3لاقوو 

 معات (3-1عدد معات ت عاع التمعين )الم موعات( = لا عي )

 عفعة في  ععة التدعيب . 30-20لامقاومة 
 

 :م 100المراحل الفنية لفعالية  2-1-2
 أوال / مرحلة البداية :
 ثانيا/ مرحلة التعجيل:

 :ثالثا / المرحلة الوسطى )السرعة القصوى (
 :رابعا / مرحلة النهاية 

 

 النظام الهوائي - أ

 النظام الالهوائي -ب  
 :النظام ال هوا ي 

 يعتمد هذا النظام عاا النظامين :
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 أوال : النظام الفوسفاجيني :  
( الرررذي يعرررد المصررردع  ATPت ررروين مع رررب ال )  عرررادوالطا رررة المسرررتخدمة  أنظمرررةهرررو احرررد 

 الع يسي لاطا ة في ال سم .
( ويتحرررد هرررذا C عيررراتين ) و زي ررره(  Pسرررفات ال عيررراتين مرررن  عي رررة فسرررفوع )يت رررون مع رررب فو 

( بإعطررراء CPيقرروم مع رررب ال )  إذ( ADPالمع ررب مررر  مع رررب ادينوسررين  نرررا ي الفوسرررفات )
 (ATP( لي ون مع ب ال ) ATDأل )  إلا(  P عي ة الفسفوع ) 

مساعد أساسي في هذا يدخل  عامل  إذ(  CPKيتم هذا التفاعل بو ود إنزيم الفوسفو اينيز )
 التفاعل ز ما موضش في المعادلة التالية .  

 

ADP + CP                CPK            ATP + C 

 

مع ب نيتعو ين عضوي يتم الحصول عايه عن طعيج مصادع  ذا ية  بلنهويعع  ال عياتين 
ايارة فري بعرض وب ميرات   األخرعىوبعرض المنت رات الحيوانيرة  واألسرمااخاع ية م ل الاحروم 

 ررم ( مررن فوسررفات ال عيرراتين ويم ررن  5 اررم ( مررن الاحرروم عاررا )  1النباتررات يحترروي  ررل ) 
فري ال برد والبن عيرا  وال ارا ومرن  أساسريةيرتم تع يبره بصروعو  إذتعويضه من مصادع داخايرة 

( واالع نرررررين )  GLYCINEبعرررررض األحمررررراض االمينيرررررة األساسرررررية وهررررري ال  يسرررررين ) 
Arginine  والمي و )( نين  Methionine)1) . ) 

% (  95لمادو فوسفات ال عيراتين اذ تحتروي عارا      ) األولتعد العض ت القي اية الخزان 
% ( ويترعاوح متوسرط فوسرفات  5بينما تحتوي عضاة القاب والمخ وال اا والخصيتين عارا ) 

ان ال قررود ( مارري مررول /  اررم مررن العضرراة ، و  26ال عيرراتين فرري العضرراة القي ايررة حرروالي ) 
بخرزين العضراة  تتل ع(  انية  30والتي تقل عن )  األمدعالية ال دو خ ل الفعاليات القصيعو 

( و امرا زاد خرزين العضراة القي ايرة مرن هرذا المع رب زادت  ردعتقا عارا  CPمن مع رب ال ) 
( ومرررن  رررم المحافظرررة عارررا االنقبررراض   ATPالحفررراظ عارررا تع يرررز عرررالي مرررن مع رررب ال ) 

      (  2)ل ال قد عالي ال دو .العضاي خ 
 
 

 ثانيا : نظام حامض الالكتيك :  
 

                                                 

Exercise physiology for fitness ) Robert A. Roberges , Scott O . Roberts ; 
1

(

2 ed :   ( Newyork , McGraw _ Hill , 2000 ) P . 256 . . performance and Health 

(
2
) Robert A. Roberges , Scott O . Roberts ; opcit , P .256  
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 الدراسات المشابهة  2-2

  2003 1 )دراسة زيدون جواد محمد جودي(  2-2-1
نسأأم تلتة أأ  تأأ  ت فأأم لكسأأ ين فيف  أأيت   لأأا تضأأك   في أأك  في  أأة    تأأير  :  عنوووان البحوو 

 تت  ) فينلب  (.  100كفالنجيز يدى عدفئا فل 
 هدف البح  : 

( لأأا فيأأد  ابأأل فيجدأأد كب أأد  كب أأ   CPKفي كسأأكلكفي نز )  أنأأز  فيت أأ ع عةأأك ت ف أأز  -1
 ( تت  .  100فيتؤش فن فيبدن   كتستكى فيتفك  في  ةا ي دفئا فل )

 100في ض  لا ل يي   )  أند  ( العب   ت  العبا  6: فشتتةن ع ن  فيبحث عةك )  عينة البح 
(  أأت  6( العبأأ   و كاأأد تأأ  فلت أأي  )أأكال  فل ) 10فيفةأأا كفيبأأيي  )  فيتجتتأأ  أصأأل(    تأأ  

 ( العب   بسم غ يبيتد  فيتتف    . 4تشف ة  فيتنتلم فيكضنا يال ي يم  في كى و كت  فستب يد )
 وكانت اهم االستنتاجات 

( تتي فن فس )ذف ATPفل ) إلنتيجفيجس   ف ي لا ز يد   يفيتحت ل اد فر  ف جيب  تبد ف أ  -1
 ( رين   لا فاللتبي فن فيب د   . 7يتير   عل نتيئج فلتبي  في ف  يتد  )ف

ظدك  تضك  كف ح لا في د  في  أة   كفيتجأيت   في  أة   في يتةأ  سأكف  لأا فالعتتأيد  -2
ظدأ ن في أ كا فيت نك أ  يفةتأي فيتجتأكعت    آذفيج ع  فيتنتظت   أكفيتحت ل  تبد فعةك 

لتبي فن في بة   لا فلتبي  في  ز فمأتيتا تأ  فيربأين فال إيكسي ي  ا   فن فيب دبيلا فاللت
. 

  : أما أهم التوصيات
( تتأ  100فيتحت أل لأا عأدك ) تبأد ففستلدف  ت فم لكس ين فيف  يت   بيالعتتيد عةك  -1

 كفي  يي ين فيتا ت    ت  نظي  فيضيا  فيال)كفئا في كس يج نا .
فك  في  أةا عأ  ض  أا فسأتلدف  تضك   في ك  في  ة   ت  لالل فيت ف ز لا ز يد  فيت -2

ت فم لكس ين فيف  يت   ت  لالل فيتحت ل بدذف فيت فم إيك جينأم فيتأد  م بيسأتلدف  
 فيت يكتين فيتلتة   .

 :منهج البحث واجراته الميدانية  -3
  :لبحثامنهج  3-1

حيث  البوثاا التريببيث   ن المتكافئتثاناتثالمثهج  التريببثب سلسث ال المرما  استخدم الباحث 

تستخدم أكثي من مرما   واحدة ل تعيض لتلثيي متغيثي   تتعثيض لثل المرما ثاخ ا  ثي  

.
2
 

 مجتمع وعينة البحث : 3-2. 

                                                 

ز دك  جكفد تحتد جكدي:  تير   نسم تلتة   ت  ت فم لكس ين فيف  يت   لا تضك   في ك  في  ة    1
جست   غ   تنشك   وفة   فيت ب   في  ي    و جيت   تت  ) فينلب  (:  سيي  تي 100كفالنجيز يدى عدفئا أل 

 . 2003 بغدفد

،مو سة واعث  أخ  يات البحث العامي في العاوم ا نسانية واال تماعية والتعبويةسعيد  اسم االسدي : (2)
 57،  2008ال قافية ، البصعو ،



 8 

ألنديرررة محافظرررة القادسرررية أمرررا عينرررة  العبررري العررراب القررروى ف رررة ال رررباب ت رررون م تمررر  البحرررث مرررن
لطعيقررة الع رروا ية اعهم با( متررع تررم اختيرر100البحررث فقررد  انررت عررداءو المسررافات القصرريعو فعاليررة )

الداخايررة وخصوصررا  ( تررم فحصررقم  يميا يررا لاتل ررد مررن سرر مة أ قررزتقم12و رران عررددهم )البسرريط 
( العبرين ترم 10عمل ال اا حيث تم استبعاد ا نين من الم موعرة لعردم سر مة أ قرزتقم لتصربش )

ها تررم عررد( عرردا ين ب5 ررل م موعررة )أيضررا تقسرريمقم إلررا م مرروعتين بالطعيقررة الع رروا ية البسرريطة 
 مررن حيررث االن رراز وبعررض المتايررعات الفسرريولو ية المررؤ عو باالن رراز الت ررافؤ لقررمو  الت رران  أ ررعاء

 .  (3) (2( و)1و ما مبين في  دول ع م )
 (1جدول )

 يوضح تجانس العينة من حيث االنجاز والمتغيرات الفسلجية قيد الدراسة

 PH CPK النبض االنجاز المجموعة األولى

 66.8 7.382 63.4 11.61 الوسط

 66 7.4 62 11.5 الوسيط

 1.6432 0.0295 2.51 0.4575 االنحراف

 0.518 0.518- 0.828 0.384 االلتواء

 
 (2جدول )

 يوضح تجانس العينة من حيث االنجاز والمتغيرات الفسلجية قيد الدراسة

 PH CPK النبض االنجاز المجموعة الثانية

 الوسط
12.174 64.6 65.7 7.404 

 لوسيطا
12.15 64 66 7.41 

 االنحراف
0.4133 3.8471 1.3038 0.0114 

 االلتواء
0.36 0.068 -0.541 -0.405 
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 (3 دول ع م )
 يوضش ت افؤ الم موعتين من حيث االن از والمتايعات الفسا ية  يد الدعاسة

 التكافؤ
 

 المجموعات
 

 الوسط
 

 االنحراف

 

t 

 

 الداللة

 االنجاز
 0.4575 11.61 1م

2.046 0.075 
 0.4133 12.174 2م

 النبض
 2.51 63.4 1م

0.584 0.575 
 3.8471 64.6 2م

cpk 
 1.6432 66.8 1م

1.066 0.318 
 1.3038 65.8 2م

 :األدوات والوسائل المستخدمة في البحث  3-3
 المقاب ت ال خصية  .1
 لفسيولو ية  يد الدعاسة تايعات ااستبيان عأي  المختصين والخبعاء حول تحديد أهم الم .2
 (.6( عدد ) diamondنو  ) تو يت إل تعونية ساعات  .3
 ( 6م عب بداية صيني المن ل عدد ) .4
 صفاعو نو  فو    .5
  عيط الصج  .6
  عيط  يا  متعي .7
 (. 200أنابيب حفظ الدم عادي عدد )  .8
 مل(. 10( سعة ) 50حقن طبية عدد )  .9

  طن طبي و مواد معقمة .10
 :ية التجربة االستطالع 3-4  
 وعاا ماعرب نرادي الديوانيرة أل رعاض عديردو منقرا 2/7/2012بل عاء هذه الت عبة   ام الباحث   
تنظرريم عمررل ال ررادع الطبرري و يفيررة اخررذ العينررات والو ررت ال ررافي   ررعاء الت عبررة وتنظرريم عمررل    :

 سة .....أ ناء الت عبة الع ي الم   ت التي  د توا ه الباحث ال ادع المساعد  ذلا التعع  عاا
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 :االختبار القبلي  3-5
السراعة  وعاا ماعرب الديوانيرة العياضري 3/7/2012بل عاء هذه الت عبة في يوم   ام الباحث     

الخامسة مساءا وذلا لقيا  النبض وأخذ عينة الدم من العدا ين  بل السباج وأخعى بعد سباج أل 
لعردا ين فري السرباج با ضرافة إلرا سي سي ( في  ل معو وتم تس يل أو ات ا 5م ومقداعها )100

 نقل العينات إلا مختبع التحايل  .
 : نالتدريبي تطبيق المنهاجان 3-6
م باالعتماد 100أعداد منق ين تدعيبين متخافين لتدعيب مطاولة السععة لفعالية أل   ام الباحث 

من مسافة السباج عاا المصادع العامية وأعاء الخبعاء األول تدعيب مطاولة السععة بمسافة ا بع 
وب دو ا ل من  دو السباج أما الم موعة ال انية تدعيب مطاولة السععة بمسافة أ ل من السباج 

وحدات تدعيبية خ ل األسبو  ( و  3أساب  ( وبمعدل ) 8وب دو أعاا من  دو السباج ولمدو )
) أي ديد ال دو حيث اعتمد الباحث عاا  ابت السباج في تح اء والخمي   لأليام  األحد وال  

( لألسابي  ، بذلا ي ون 1-3أساوب تموج ) استخدم الباحثو معدل السععة خ ل السباج ( 
-8-28ولااية  2012-7-4تم تطبيقه يوم ) ( وحدو تدعيبية .24م مو  الوحدات التدعيبية )

يام فقط بتدعيب صفة مطاولة السععة خ ل األيام المذ وعو وبقية األ حيث تدخل الباحث( 2012
( يوضش ال دو خ ل أسابي  التدعيب 2( و)1يتدعبون م  المدعب الخا  بقم وال  ل ع م )

 لام موعتين األولا وال انية .

85

90

95

90

95

97.5

95

100

75

80

85

90

95

100

105

12345678

 
 (1شكل رقم )

 يوضح الشدة خالل أسابيع التدريب للمجموعة األولى .

                                                 

 (1بياجع م وف رقم ) 
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100

102.5

105

102.5

105

107.5

105

107.5

96

98

100

102

104

106

108

110

12345678

 
 (2شكل رقم )

 يوضح الشدة خالل أسابيع التدريب للمجموعة الثانية  .
حيث  طعيقة  ديدو لتحديد ال دو التدعيبية لات عاعات من خ ل ال دول التالي . ثو د ا تعح الباح 

تررم تحديررد ال رردو القصرروى ) أي (  رردو السررباج ل ررل العررب مررن خرر ل ع ررض مسررافة السررباج مررن 
ومنقرا ترم تحديرد ال ردد التدعيبيرة  مرا مبينرا ماحرج  ع رم  الوض  الطا ع )مرا اتفرج عايره الخبرعاء( .

 20%( لامسررافة المررعاد الترردعيب عايقررا  ررم نقسررم الررزمن عاررا 100حديررد ال رردو )( .حيررث يررتم ت3)
%( المسررررما ال ابررررت فرررران ضررررعب ال ابررررت بالمسررررافة ن ررررد ال رررردو التدعيبيررررة 5 ي رررراد  يمررررة ال رررردو )

 أو%( 95%( نحصرل ال ردو )100لامسافات المعاد التدعيب عايقا وان إضافة ال ابت إلا ال دو )
% وه ررذا مرر  بقيررة ال رردد وعررن طعيررج هررذه 105حصررل عاررا ال رردو %( 100إنقاصرره مررن ال رردو )

 مرا  ) ابرت السرباج( الطعيقة يم ن تدعيب مطاولة السععة فوج سععة السباج ودون سرععة السرباج
 ( يوضش3) أما   ليم ن استخدام هذه الطعيقة م  فعاليات المسافة  ما مبين بال دول التالي .

أسرراوب بي  الترردعيب حيررث اسررتخدم الباحررث الخررام   لحررد أسرراال رردو التدعيبيررة خرر ل أيررام األسرربو  
 التدعيب.( خ ل أيام 1-1التموج )

                                                 

 (4بياجع م وق رقم ) 
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85

95

90

80

82

84

86

88

90

92

94

96

123

 
 ( 3شكل )

 يوضح الشدة التدريبية خالل أيام األسبوع الخامس كأحد أسابيع التدريب للمجموعة األولى
 

102.5

107.5

105

100

101

102

103

104

105

106

107

108

123

 

 ( 4شكل )
 مجموعة الثانيةيوضح الشدة التدريبية خالل أيام األسبوع الثالث كأحد أسابيع التدريب لل

 :االختبار ألبعدي  3-7
أسرررابي  ( ترررم أ رررعاء االختبررراع  8ولمررردو ) بي المعرررد مرررن  برررل الباحرررثبعرررد أتمرررام المرررنقج التررردعي    

حيرث ترم  يرا  النربض واخرذ عينرة  82/8/2012يروم ألبعدي وعاا ماعب  اية التعبية العياضرية  
 رل مرعو وترم تسر يل أو رات العردا يين سري سري ( فري 5من الدم  برل وبعرد أ رعاء السرباج مقرداعها )

عسال عينات الدم إلا مختبع التحايل بالصناديج  . .  المبعدو في السباج وا 
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 الوسائل اإلحصائية : 3-8
 ( . SPSSالحقيبة ا حصا ية اال تماعية ) استخدم الباحث

 الوسط .1

 االنحعا  المعياعي  .2
 االلتواء .3
 لاعينات المتعابطة Tاختباع  .4
 ات المستقاةلاعين  Tاختباع  .5
 .   الاسيط6      

 

 :عرض وتحليل ومناقشة النتائج -4

 ( 4جدول رقم ) 

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعة األولى والمجموعة الثانية لالختبار 

 االنجاز والمتغيرات الفسيولوجية قبل تطبيق المنهج

T فنح فع كسض 1تجتكع   ابل فيتد  م ا ت    فيدالي  

   0.45 11.61 فيتد  م ابل نجيزفال

 فينب 
 14.63- 2.51 63.4 فيسبيا  ابل

 14.14 156 فيسبيا ب د 0 

CPK 
 36.6- 1.64 66.8 فيسبيا  ابل

 10.03 234.4 فيسبيا ب د 0 

Ph 
 1.809 2.95 7.382 فيسبيا  ابل

 3.16 7.37 فيسبيا ب د 0.145 

T فنح فع كسض 2تجتكع   ابل فيتد  م ا ت    فيدالي  

   0.41 12.17 فيتد  م ابل فالنجيز

 فينب 
 19.133- 3.841 64.6 فيسبيا  ابل

 11.63 153.4 فيسبيا ب د 0 

CPK 
 13.6- 1.30 65.8 فيسبيا  ابل

 29.86 247.2 فيسبيا ب د 0 

Ph 
 2.4 0.011 7.40 فيسبيا  ابل

 0.007 7.4 فيسبيا ب د 0.052 

 
(  بررل وبعررد   CPKل عاررا أن الفررعج معنرروي بررين االختبرراعين الفسررا يين )النرربض ، ممررا يرردل    

 مرا ان الفرعج معنروي برين  لام موعرة األولرا PHالسباج ولصرالش بعرد السرباج وع روا ي الختبراع 
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(  بل وبعد السباج ولصالش بعد السرباج الختبراع CPK  ، PH)النبض ،  ةاالختباعات الفسيولو ي
 . لام موعة ال انية

 ( 5جدول رقم )  

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعة األولى والمجموعة الثانية لالختبار 

 بعد تطبيق المنهج  Tاالنجاز والمتغيرات الفسيولوجية وقيمة 

T فالنح فع فيكسض 1تجتكع   فيتتغ  فن ا ت    فيدالي  

   0.239 11.23 ب د فيتد  م فالنجيز

 فينب 
 1.81 62.6 افيسبي ابل

-72.1 
 2 178 فيسبيا ب د 0 

CPK 
 4.03 80.6 فيسبيا ابل

-81.4 
 6.78 355 فيسبيا ب د 0 

Ph 
 0.029 7.382 فيسبيا ابل

1.195 
 0.044 7.372 فيسبيا ب د 0.298 . 

2تجتكع   فيتتغ  فن T فالنح فع فيكسض  ا ت    فيدالي  

   0.4133 12.174 ب د فيتد  م فالنجيز

 فينب 
 2.30 62.6 فيسبيا ابل

-156.8 
 1.581 169 فيسبيا ب د 0 

CPK 
 1.58 72 فيسبيا ابل

-18.5 
 2.17 262 فيسبيا ب د 0 

Ph 
 1.30 7.408 فيسبيا ابل

4 
 1.00 7.4 فيسبيا ب د 0.016 

 

نررربض ، برررين القياسرررات الفسررريولو ية )ال ة( أن هنالرررا فرررعوج معنويررر 5يتضرررش مرررن ال ررردول )     
CPK   برررل وبعرررد السرررباج بعرررد تطبيرررج المرررنقج ولصرررالش بعرررد السرررباج وع ررروا ي الختبررراع  )PH 

ذلررا إلررا بسررب أداء السررباج حيررث ال رردو العاليررة ومررن الطبيعرري  لام موعررة األولررا ويعررزو الباحررث
وصررول النرربض الررا هررذا االعتفررا  حيررث مررن دال ررل النظررام الفوسررفا يني وصررول النرربض إلررا أ  ررع 

 ض/د  170
السربب  ج المعنروي يعرزوه الباحرث برل وبعرد السرباج حيرث أن الفرع  CPKأما فيمرا يتعارج برلنزيم    

م( بال ردو دون  150-120في ذلا إلا المنقج المستخدم حيث اعتمد عاا مسافات تتعاوح برين )
القصرروى واالعتمرراد عاررا النظررام الفوسررفا يني فرري أنترراج الطا ررة ال زمررة ل نقبرراض حيررث تررتم هررذه 

ية بسععة  بيعو وذلا لتوفيع الطا ة ال زمرة لاعمرل العضراي الرذي يتطارب السرععة القصروى ، العما
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داخرل الخايرة  زيادو تع يرز المرادو االسرا  يتم من خ ل CPKلذلا فلن زيادو ن اط عمل ا نزيم 
لزيرررادو عمايرررات التم يرررل ال هررروا ي داخرررل الخايرررة العضررراية  العضررراية الرررذي يررردخل  عامرررل مسررراعد

لي زيادو سععة االنقبراض العضراي والسرععة  لردى العردا ين لمردو زمنيرة محرددو وهرذا مرا أ رده وبالتا
)صفاء المععب ( حين أ اع إلا إن ن اط العضاة يعافقه ساساة من التفراع ت التري تسراهم فيقرا 
ا نزيمات  عوامل مساعدو ، مساهمة ن طة فعالة ، وبقذا تزداد بصوعو واضرحة ن راط األنزيمرات 

  (1) .التدعيب   تعمل  عوامل مساعدو في عماية االيض ال هوا ي وذلا بسبب التي
عررردم و رررود فرررعوج برررين هرررذا المتايرررع  برررل وبعرررد  تبرررينالررردم فقرررد  PHإمرررا بالنسررربة إلرررا متايرررع      

( لاتردعيب ا رع 7.372  - 7.382)ضرمن الحردود الطبيعيرة    السباج وهذا يعني أن النتا ج  انت
م ع ررم و رررود التعررب لرردى عرررداء 100 (الرردم بعرررد ان رراز PHالقيرردعو يني )عارررا األ   رردا   ايررل
م( في نقاية السباج ل نه لم يتايع هذا المقيا  تايعا  بيعا وذلا لقصع مسرافة السرباج وهرذا 100)

(  ارة ترعا م مخافرات العمرل العضراي المسربب النخفراض هرذا 2007ما أ د عايه )  براع عحيمرة ، 
 (2). امض ال  تيا ا حقالمقيا  والتي من أهم

معنررروي بررين االختبررراعين الفسررا ية )النررربض ،  تبررين ان الفررعوج أمررا فيمررا يخررر  الم موعررة ال انيرررة
CPK  ،PH  ذلا إلرا  ولصالش بعد السباج ويعزو الباحث(  بل وبعد السباج بعد تطبيج المنقج

 بسب أداء السباج بال دو القصوى .
السربب  السرباج حيرث أن الفرعج المعنروي يعرزوه الباحرث برل وبعرد  CPKأما فيمرا يتعارج برلنزيم    

( تتطارب  م 90م الرا 50القصوى والمسافات القصيعو )مرن  في ذلا إلا المنقج المستخدم بال دو
زيرادو سرععة ال عبرين بعرد تطبيرج التردعيبات  وهذا ما أ ع عاراسععة عالية وانقباضات عالية  دا 

 هروا ي فضرً  عرن زيرادو فوسرفات ال عيراتين الرذي يرعتبط يعود إلا زيادو ن اط إنزيمرات التم يرل ال
بقررا . و ررذلا الترردعيب المررنظم المبنرري عاررا األسرر  العاميررة و ررل هررذه العوامررل  CPKن رراط إنررزيم 

زيادو الحالة التدعيبية ل عب   عبين ، ومن ذلا نستنتج إناساهمت في تطويع السععة القصوى ل
ة وهذا أ ده )محمد عاي القط ( " يتفج العراماون فري م رال يعافققا تحسن في أ قزو ال سم الداخاي

التررردعيب العياضررري عارررا إن مرررا يتحقرررج مرررن ت يفرررات بدنيرررة وفسررريولو ية هرررو نتي رررة خضرررو  الفرررعد 
 (3).  العياضي لمناهج تدعيبية منتظمة ومقننة "

                                                 
 .67ر55 عه،  صفاء المععب: مصدع سبج ذ(1)

،  طع ، مطاب   طع الوطنية ،  األس  الفسيولو ية وال يميا ية لاتدعيب العياضي باع عحيمة أل عبي : (2)
2007   ،194. 

، 1999، القاهعو، داع الف ع الععبي، وظا   أعضاء التدعيب العياضي مدخل تطبيقيمحمد عاي احمد القط: (3)
 48. 
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ل وبعرد ( و رود فرعوج برين هرذا المتايرع  بر5الردم فقرد برين ال ردول) PHإما بالنسربة إلرا متايرع    
السررباج  ول ررن لررم ي ررن تايررع  بيررع بعررد الع ررو  إلررا األوسرراط وهررذا يعنرري أن النتررا ج  انررت ضررمن 

          الحدود الطبيعية   .

 (6جدول رقم ) 

( للمقارنة بين المجموعة األولى والثانية  Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )

 ق المنهجقبل و بعد تطبي ةللمتغيرات الفسيولوجي

T فالنح فع فيكسض   فيتتغ  فن ا ت    فيدالي  

 فينب 

 14.1421 156 1    تندجابل في

0.317 
0,02 

 11.6319 153.4 2    تندجابل في 

 2 178 1  تندجب د في

7.894 
0 
 1.5811 169 2  تندجب د في 

CPK 

 6.7823 355 1    تندجابل في

9.124 
0,02 

 21.7071 262.2 2    تندجابل في 

 10.0399 234.4 1  تندجب د في

0.908 
0 
 29.8697 247.2 2  تندجب د في 

Ph 

 0.04438 7.372 1    تندجابل في

1.376 
0,3 

 0.01 7.4 2    تندجابل في 

 0.03162 7.37 1  تندجب د في

 0.01095 7.398 2  تندجب د في 1.04 1.871

(  برل السرباج   CPKج معنروي برين االختبراعين الفسرا يين )النربض ، ممرا يردلل عارا أن الفرع     
وبعررد السررباج  بررل وبعررد تطبيررج المررنقج ولصررالش بعررد السررباج لام موعررة األولررا وال انيررة ، والفررعج 

 لام موعتين .     PHع وا ي الختباع 
القبايرة ( ل ختبراعات CPK، PH يتضرش مرن ال ردول أعر ه أن التايرعات الفسرا ية ) النربض ،   

لام مرروعتين األولررا وال انيررة هنرراا فررعج ع رروا ي وذلررا الن أفررعاد العينررة  ررانوا متقرراعبين بالمسررتوى 
 العياضي .

ث  انت أما فيما يخ  االختباعات البعدية لام موعتين األولا وال انية وبعد تطبيج المنقج حي   
حيررث اسررتخدمت منقرراج ولصررالش الم موعررة األولررا  (CPKالنرربض ، الفررعوج معنويررة لمتايررعات )

ترردعيبي مقررنن ولمسررافات أطررول مررن المسررافات الترري ترردعبت عاقررا الم موعررة ال انيررة حيررث أحررد ت 
ذلرررا إلرررا تطبيرررج المرررنقج  نيرررة  ويعرررزو الباحرررثت يفرررات لررردى العررردا ين أفضرررل مرررن الم موعرررة ال ا

 ( أمررررا السرررربب فرررري ذلررررا الن النظررررام المسررررتخدم فرررري الترررردعيب هررررو النظررررام PHوع رررروا ي لمتايررررع)
 ال هوا ي الفوسفال يني الايع المصاحب لتعا م حامض ال  تيا ب ميات  بيع .
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 (7جدول رقم ) 

( للمجموعتين األولى والثانية للمتغيرات  Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )

 الفسيولوجية )قيد الدراسة( قبل و بعد تطبيق المنهج بعد السباق

1    فيتتغ  فن  T فالنح فع فيكسض  ا ت    فيدالي  

 فينب 
  

 3.149 14.1421 156 تندجابل في
 2 178 فيتندجب د  0.035 

Cpk 
  

 24.587- 10.0399 234.4 تندجابل في
 6.7823 355 فيتندجب د  0 

Ph 
  

 0.147- 3.1602 7.37 تندجابل في
 4.4402 7.372 فيتندجب د  0.89 

T فعفالنح  فيكسض 2  فيتتغ  فن ا ت    فيدالي  

 فينب 
  

 3.068- 11.6319 153.4 تندجابل في
 

0.037 
 1.5811 169 فيتندجب د  

Cpk 
  

 3.329- 29.8697 247.2 تندجابل في
 

0.029 
 21.7071 262.2 فيتندجب د  

Ph 
  

 0.535- 1.10 7.398 تندجابل في
 

0.621 
 1.00 7.4 فيتندجب د  

 

(  برل وبعرد   CPKن الفعج معنروي برين االختبراعين الفسريولو يين )النربض ، مما يدلل عاا أ    
تطبيرررج المرررنقج بعرررد السرررباج ولصرررالش بعرررد تطبيرررج المرررنقج لام موعرررة األولرررا وال انيرررة  ، والفرررعج 

 .  PHع وا ي الختباع 
حيث  ان لامنقج األ ع ال بيع في تطويع األ قزو الوظيفيرة الداخايرة وخصوصرا  قراز الترنف     

( حيرث  ران لامرنقج األ رع  CPKوالدوعان ومرا يتعارج بت يفرات النربض . أمرا فيمرا يتعارج بمتايرع )
يل ال بيع في زيادو هذا األنزيم فضً  عن إن التدعيب ال هوا ي المنظم يساهم في زيادو مواد التم 

لمسرؤولة ( األمع الذي يؤدي إلا زيادو ن اط ا نزيمرات اATP-CP) ال هوا ي داخل الخاية منقا
عن إنتاج الطا رة أيضرا . وهرذا مرا أ رده ) براع أل عبري ( " زيرادو محزونرات الطا رة ال او سر ينية 

 ATPحيررث أ بتررت الدعاسررات إن الترردعيب ال و سرر يني أدى إلررا زيررادو مخررزون  ATP-CPمررن 
 ( .1%()80-60إلا )CP  %( ومخزون  60-40بنسبة )

ج ع وا ي لام موعتين وذلرا الن التردعيبات  انرت ( فقد ظقع الفع PHأما فيما يخ  متايع )   
 ضمن النظام الفوسفا يني .

 
                                                 

،  طع ، مطاب   طع الوطنية ،  فسيولو ية وال يميا ية لاتدعيب العياضياألس  ال باع عحيمة أل عبي : (1)
2007   ،194. 
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 (8جدول رقم )

(  للمقارنة بين المجموعة األولى و  Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )

 قبل و بعد تطبيق المنهج بعد السباق ةالثانية للمتغيرات الفسيولوجي

ز
جي

الن
ف

 

  

 فيدالي  T نح فعفال فيكسض فيتتغ  فن

ابةا 1   11.61 0.4575 

 0.239 11.236 ب دي 1  0.023 3.59

 0.4133 12.17 ابةا 2 

 0.3346 11.894 ب دي 2  0.375 0.999

 0.239 11.236 ب دي 1 

3.578 

 
0.15 

 0.3346 11.894 ب دي 2 

 

بعرد تطبيرج المرنقج و أوعرز (  برل و مما يدلل عاا أن الفعج معنوي بين االختباعات)االن راز      
المطبرج  رد احردث تطروعا فري  ر  الم مروعتين وهرو  السبب في ذلرا إلرا المرنقج التردعيب  الباحث

.أمرا  أمع منطقي حيث أن المناهج المعتمدو عارا األسر  العاميرة تحردث تطروعا لردى أفرعاد العينرة 
ع لام موعرررة األولررا التررري فيمررا يخرر  التطررروع الحاصررل ل ررر  الم مرروعتين فقرررد اظقررع تطررروع أ  رر

م ( وهذا مما طروع لردى العينرة 140,150م ،120تدعبت عاا مسافات أطول من مسافة السباج )
)سررععة السررباج (  ررذلا مطاولررة السررععة  لررذلا أصرربش العرردا ين أ  ررع  فرراءو فرري أداء هررذا السررباج 

ين يتررردعبون ( أن العررردا ين الرررذ2008وتحقيرررج أ  رررل زمرررن مم رررن . وهرررذا مرررا أ رررده محمرررد ع مررران )
  (1)لمسافات طوياة  لقم القدعو عاا عدو مسافات أ صع وبسععة أعاا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الستنتاجات والتوصياتا

                                                 
1
 2008, سغداد ,مكتب  ألفض ب , التطبيق الميدانب لهظيباخ وطيائق التدربب اليباضبمومد رضا  ثمان : 

 5571-564,ص
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 أهم استنتاجات : 5-1
أفضررل فرري تطررويع وب رردو دون  ابررت السررباج المررنقج الترردعيبي األول بلسرراوب أطالررة المسررافة  -1

 .أعاا من  دو السباج تقصيع مسافة السباج وب دو  االن از من األساوب ال اني

 ( ولصالش المنقج األول .CPKلامنق ين األ ع في  المتايعات الفسيولو ية ) النبض ،-3 
ذلا  بررل وبعررد السررباج فرري لررم يحرردث هنرراا فررعج بررين  بررل وبعررد السررباج وبعررد تطبيررج المررنقج  رر-4

  (الدم . PHمتايع ) 
 : التوصيات 5-2
ترردعيب  ( فري وب رردو أ رل مررن  ابرت السررباج باجالسر اعتمراد األسرراوب األول )أطالرة المسررافة -1

 .ال بابم 100لعدا ي ال مطاولة السععة

لما لقا من داللة عاا مستوى  ( CPK)و ()الهبضأ عاء فحوصات دوعية لمتايعات أل ) -2
 تطوع التدعيب ومطاولة السععة واالن از لدى العدا يين .

لتدعيبية ا ( لما له من تل يع في الحالة تقنين التدعيب وفج متايعات  دو السباج ) ابت السابج -3
 لاعدا يين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق

 (1ملحق )
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 يوضح المنهج التدريبي للمجموعة االولى

الراحة بين  الشدة التكرار المفردات اليوم األسبوع

 التكرار

الراحة بين  المجاميع

 المجاميع

  2 م120طائر  األحد 1

 

 

85% 

 

 

 - 1 د 3-4

 م طائر140 ثالثاءال

 
 د 10-8 1 د 3-4 2

 د 10-8 1 د 4-3 3 م طائر 120 الخميس

 م طائر 120 األحد 2

 

1 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 د 10-8 3 د 3-4

 1 م طائر150 الثالثاء

 

 د 10-8 2 د 3-4

 د 10-8 2 د 4-3 2 م طائر 120 الخميس

 2 م 120 األحد 3

 
 

95% 

 

 د 10-8 2 د 3-4

 م طائر 140 الثالثاء

 

 د 10-8 2 د 3-4 2

 د 10-8 2 د 4-3 2 م طائر 150 الخميس

 2 م طائر140 األحد 4

 

 

 

 

 

85% 

 د 10-8 2 د 3-4

 3 م طائر120 الثالثاء

 

 1 د 3-4

 

 د 8-10

 د 10-8 1 د 4-3 3 م طائر150 الخميس

  2 م طائر120 األحد 5

 

 

90% 

 د 10-8 2 د 3-4

 3 م طائر140 الثالثاء

 

 د                                                                                                    10-8         1 د 3-4
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 د 10-8 1 د 4-3 2 م 150 الخميس

  3 م طائر140 األحد 6

 

 

 

95% 

 د 10-8 1 د 3-4

 

 

 د 10-8 1 د 4-3       3 م 120 الثالثاء

 

 د 10-8 1 د 4-3  2 م 150 الخميس

 م طائر 120 األحد 7

 

1 

      

 

 

 

90% 

 

 د 10-8 2 د 3-4

 د 10-8 2 د 4-3 1 م طائر140 الثالثاء

  2 د 4-3 1 م طائر 150 الخميس

 األحد 8

 

  1 م 120

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 د 10-6 1 د 3-4

 د 10-6 1 د 4-3 1 م طائر 150 الثالثاء

 م طائر120 الخميس

 

 

 د 10-8 2 د 3-4 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2ملحق )
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 يوضح المنهج التدريبي للمجموعة الثانية

الراحة بين  الشدة التكرار المفردات اليوم األسبوع

 التكرار

الراحة بين  المجاميع

 المجاميع

  4 م50طائر  األحد 1

 

 

100% 

 

 

 - 1 د 3-4

 م طائر70 الثالثاء

 
 د 10-8 2 د 3-4 2

 د 10-8 2 د 4-3 2 ائر م ط60 الخميس

 م طائر 50 األحد 2

 

3 

 

 

 

 

 

 

102,5% 

 

 

 

 د 10-8 2 د 3-4

 2 م طائر80 الثالثاء

 

 د 10-8 2 د 3-4

 د 10-8 3 د 4-3 3 م طائر 60 الخميس

 4 م 50 األحد 3

 

 

 

 

 

105% 

 

 د 10-8 2 د 3-4

 م طائر 70 الثالثاء

 

 د 10-8 2 د 3-4 3

 د 10-8 3 د 4-3 2 م طائر 80 الخميس

 4 م طائر70 األحد 4

 

 

 

 

 

102,5% 

 د 10-8 2 د 3-4

 2 م طائر90 الثالثاء

 

 2 د 3-4

 

 د 8-10

 د 10-8 2 د 4-3 3 م طائر80 الخميس

  4 م طائر50 األحد 5

 

 

105% 

 د 10-8 2 د 3-4

 3 م طائر70 الثالثاء

 

                                                                       د                              10-8         2 د 3-4
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 د 10-8 2 د 4-3 2 م 80 الخميس

  3 م طائر70 األحد 6

 

 

 

107,5% 

 د 10-8 2 د 3-4

 

 

 د 10-8 1 د 4-3       3 م 90 الثالثاء

 

 د 10-8 2 د 4-3 2 م 80 الخميس

 م طائر 50 األحد 7

 

2 

      

 

 

 

105% 

 

 د 10-8 2 د 3-4

 د 10-8 1 د 4-3 3 م طائر70 الثالثاء

  2 د 4-3 2 م طائر 80 الخميس

 األحد 8

 

  1 م 70

 

 

107,5% 

 

 

 

 

 

 د 10-6 2 د 3-4

 د 10-6 3 د 3-4

 1 م طائر 50 الثالثاء

 م طائر90 الخميس

 

 

 د 10-8 2 د 3-4 1
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 (4ملحق رقم )
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 أسماء الخبراء

 

 سغداد ك ي  التيسي  اليباضي  جامع مومد  بد الوسن  أ.د .1

 القادسي  يدان  مي  ك ي  التيسي  اليباضي د حسين مأ.  .2

 أ.د  ادل تيكب حسن ك ي  التيسي  اليباضي  جامع  القادسي  .3

 القادسي  م.د رحيم روبح ك ي  التيسي  اليباضي  جامع أ. .4

 ك ي  التيسي  اليباضي  جامع  القادسي أ.م.د فالح حسن  بد هللا  .5

 م. م ساجت مريد ك ي  التيسي  اليباضي  جامع  القادسي  .6
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